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 คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาจารย์พิชานนท์  วงศ์วิทยาเมธากุลอาจารย์พิชานนท์  วงศ์วิทยาเมธากุล

..............................................................................................................................................
(อาจารย์พิชานนท์  วงศ์วิทยาเมธากุล)

(อาจารย์มานพ  เอ่ียมสะอาด)
คณะกรรมการตัดสินจุลนิพนธ์

อาจารย์พิชานนท์  วงศ์วิทยาเมธากุล
คณะกรรมการตัดสินจุลนิพนธ์คณะกรรมการตัดสินจุลนิพนธ์

อาจารย์พิชานนท์  วงศ์วิทยาเมธากุล
คณะกรรมการตัดสินจุลนิพนธ์
1

.....................................................................................................................................................................................................................
(อาจารย์มานพ  เอ่ียมสะอาด)

..............................................................................................................................................
(อาจารย์มานพ  เอ่ียมสะอาด)

คณะกรรมการตัดสินจุลนิพนธ์คณะกรรมการตัดสินจุลนิพนธ์คณะกรรมการตัดสินจุลนิพนธ์
อาจารย์พิชานนท์  วงศ์วิทยาเมธากุล

เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิตเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิต

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

 คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิตเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิตเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิตเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิตเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิตเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิตเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้

เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้

เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อาจารย์พิชานนท์  วงศ์วิทยาเมธากุล

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้

อาจารย์พิชานนท์  วงศ์วิทยาเมธากุล
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิตเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิตเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิต

คณะกรรมการตัดสินจุลนิพนธ์

นิเทศศาสตร์
อาจารย์พิชานนท์  วงศ์วิทยาเมธากุล

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิต

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิต

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิตเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิตเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิต

คณะกรรมการตัดสินจุลนิพนธ์คณะกรรมการตัดสินจุลนิพนธ์
อาจารย์พิชานนท์  วงศ์วิทยาเมธากุล

.......................................................................
(อาจารย์มานพ  เอ่ียมสะอาด)

 คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะกรรมการตัดสินจุลนิพนธ์
อาจารย์พิชานนท์  วงศ์วิทยาเมธากุล

.ธ ารง  รัตนภรานุเดช

.......................................................................
(อาจารย์มานพ  เอ่ียมสะอาด)

.ธ ารง  รัตนภรานุเดช
.............................. อาจารย์สพชัย  พาลพ่าย
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อาจารย์ณัฐพงษ์  มงคลสวัสดิ์อาจารย์ณัฐพงษ์  มงคลสวัสดิ์

.......................................................................
(อาจารย์พิชานนท์  วงศ์วิทยาเมธากุล)

อาจารย์ณัฐพงษ์  มงคลสวัสดิ์
.......................................................................

(อาจารย์พิชานนท์  วงศ์วิทยาเมธากุล)(อาจารย์พิชานนท์  วงศ์วิทยาเมธากุล)(อาจารย์พิชานนท์  วงศ์วิทยาเมธากุล)

วันที่......

อาจารย์พิชานนท์  วงศ์วิทยาเมธากุล
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิต

คณะกรรมการตัดสินจุลนิพนธ์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิต

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิต

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิตเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิต

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิตเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิตเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิตเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิต

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

 คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. ............

เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิตเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิต

..............................................................................................................................................
(อาจารย์มานพ  เอ่ียมสะอาด)

.......................................................................
(อาจารย์มานพ  เอ่ียมสะอาด)

.......................................................................  คณะกรรมการตัดสินจุลนิพนธ์
1. 
คณะกรรมการตัดสินจุลนิพนธ์

อาจารย์พิชานนท์  วงศ์วิทยาเมธากุล(อาจารย์มานพ  เอ่ียมสะอาด)(อาจารย์มานพ  เอ่ียมสะอาด)

.......................................................................
(อาจารย์พิชานนท์  วงศ์วิทยาเมธากุล)

(อาจารย์มานพ  เอ่ียมสะอาด)
 คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

..............................พ.ศ. ............

อาจารย์พิชานนท์  วงศ์วิทยาเมธากุล(อาจารย์มานพ  เอ่ียมสะอาด) อาจารย์พิชานนท์  วงศ์วิทยาเมธากุลอาจารย์พิชานนท์  วงศ์วิทยาเมธากุลอาจารย์พิชานนท์  วงศ์วิทยาเมธากุล
.ธ ารง  รัตนภรานุเดช คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร .ธ ารง  รัตนภรานุเดชดร.ธ ารง  รัตนภรานุเดช2 คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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สปีการศึกษาสปีการศึกษา
สาขาวิชาสสาขาวิชา  ส  ำ
ผู้ด าเนินการ

ำ
ผู้ด าเนินการ
ปีการศึกษา ำปีการศึกษา   ำ  สำสปีการศึกษาสปีการศึกษา ำปีการศึกษาสปีการศึกษา น  น  กัห

Teens หTeens 
นางสาวพัชรีภรณ์  ชาญชัชวาลย์  รหัสนักศึกษา  หนางสาวพัชรีภรณ์  ชาญชัชวาลย์  รหัสนักศึกษา  อTeens อTeens 
นางสาวพัชรีภรณ์  ชาญชัชวาลย์  รหัสนักศึกษา  อนางสาวพัชรีภรณ์  ชาญชัชวาลย์  รหัสนักศึกษา  สนางสาวพัชรีภรณ์  ชาญชัชวาลย์  รหัสนักศึกษา  สนางสาวพัชรีภรณ์  ชาญชัชวาลย์  รหัสนักศึกษา  มนางสาวพัชรีภรณ์  ชาญชัชวาลย์  รหัสนักศึกษา  มนางสาวพัชรีภรณ์  ชาญชัชวาลย์  รหัสนักศึกษา  ุนางสาวพัชรีภรณ์  ชาญชัชวาลย์  รหัสนักศึกษา  ุนางสาวพัชรีภรณ์  ชาญชัชวาลย์  รหัสนักศึกษา  ดนางสาวพัชรีภรณ์  ชาญชัชวาลย์  รหัสนักศึกษา  ดนางสาวพัชรีภรณ์  ชาญชัชวาลย์  รหัสนักศึกษา  กนางสาวพัชรีภรณ์  ชาญชัชวาลย์  รหัสนักศึกษา  กนางสาวพัชรีภรณ์  ชาญชัชวาลย์  รหัสนักศึกษา  ลนางสาวพัชรีภรณ์  ชาญชัชวาลย์  รหัสนักศึกษา  ลนางสาวพัชรีภรณ์  ชาญชัชวาลย์  รหัสนักศึกษา  านางสาวพัชรีภรณ์  ชาญชัชวาลย์  รหัสนักศึกษา  านางสาวพัชรีภรณ์  ชาญชัชวาลย์  รหัสนักศึกษา  งนางสาวพัชรีภรณ์  ชาญชัชวาลย์  รหัสนักศึกษา  งนางสาวพัชรีภรณ์  ชาญชัชวาลย์  รหัสนักศึกษา  



ง 

13530482 : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง : การผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อน าไปสู่การรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
ประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย โดยมุ่งเน้นศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและ
การสร้างสรรค์รายการให้มีความน่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้ รวมไปถึงเป็นช่องทางในการ
แนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และเป็นแรงผลักดันในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์
ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเผยแพร่อาชีพท ามือให้ เป็นที่รู้จัก โดยได้ท าการสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้ผลิตรายการที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจที่ออกอากาศจริง ตลอดจนเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือน ามาผลิตรายการให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ทั้งยังท าการประเมินผลรายการที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นเพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์
และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้ว 

โดยผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาด
ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า 
ต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือ
จุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของ
เนื้อหา และภาพที่มีการออกแบบมุมกล้อง และมีลูกเล่น  

จากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพของรายการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน ามาคิดสร้างสรรค์และผลิตรายการ
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ Hand2hand น าเสนอ
เรื่องราวของบุคคลที่สร้างรายได้จากสินค้าท ามือ จ านวน 1 ตอน มีความยาว 15 นาที โดยช่วงแรกจะ
แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น ช่วงต่อไปจึงไปท าความ
รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ พูดถึงช่อง
ทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น
ของตัวเอง และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ Hand2Hand แล้วนั้น ผู้ศึกษาได้จัดท า
ประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 18-22 ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพ
เสริม จ านวน 5 ท่าน 
 
 
 
 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปีการศึกษา 2556 
ลายมือชื่อนักศึกษา............................................................................................................................. . 
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าน
ประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง ประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 22 ประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง ประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง ประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง ประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 18ประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง ประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 18 ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพ

และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ 
ประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง ประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 

และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ 
ประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 

แล้วนั้น ผู้ศึกษาได้จัดท า
ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพ

แล้วนั้น ผู้ศึกษาได้จัดท า
ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพ

ของตัวเองของตัวเอง
ประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง ประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง ประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 
เสริม จ านวน เสริม จ านวน เสริม จ านวน เสริม จ านวน เสริม จ านวน เสริม จ านวน 

แล้วนั้น ผู้ศึกษาได้จัดท า
ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพ

และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ 
ประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง ประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 

และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ 
ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพ

Hand2Hand 
ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพ

แล้วนั้น ผู้ศึกษาได้จัดท าแล้วนั้น ผู้ศึกษาได้จัดท า
ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพ

แล้วนั้น ผู้ศึกษาได้จัดท า
ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพ

น่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น
และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ 

ประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 

น่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น
และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ 
น่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น
และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ 

ประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 

น่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น
Hand2Hand 

น่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น
และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ 
น่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น
และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ 

ประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 

รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการรู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ
น่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น

รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ
น่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น

รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ
น่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น
และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ 

รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ
น่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น
และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ 

รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ
น่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น
และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ 

รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการรู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ
น่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น

รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการรู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ
น่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น

รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ
น่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น

แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น
รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ
แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น
รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการรู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ

น่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น

แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น
รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ
แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้นแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น

น่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น

แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น
รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ
แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้นแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น
รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ
แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น
รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ

น่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น
และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ 

แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น
รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการรู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ
แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้นแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น ช่วงต่อไปจึงไปท าความ
รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ
แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น
รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ
แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น
รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ
แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น
รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการรู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ

ช่วงต่อไปจึงไปท าความ
รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ
แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้นแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้นแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น
รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ

เรื่องราวของบุคคลที่

รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ
แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้นแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น
รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ

สร้างรายได้จากสินค้าท ามือ จ านวน 
แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้นแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น
รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการรู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ

น่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น
และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ 

สร้างรายได้จากสินค้าท ามือ สร้างรายได้จากสินค้าท ามือ 
แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น
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รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการรู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ
น่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น

รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการรู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ
น่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น

แล้วนั้น ผู้ศึกษาได้จัดท า
น่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น

ตอน มีความยาว 
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ 

ตอน มีความยาว 
แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น

ตอน มีความยาว 
แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น

โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ 
จ านวน 

แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น

โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ 
จ านวน 1 

แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น
1 

แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น

โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ 
ตอน มีความยาว 

รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ

โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ 
ตอน มีความยาว 

แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น

โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ 
ตอน มีความยาว 

โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ 
ตอน มีความยาว 

แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น
ตอน มีความยาว 

แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น

โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ 
เรื่องราวของบุคคลที่
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ 

สร้างรายได้จากสินค้าท ามือ 

คุณภาพของรายการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน ามาคิดสร้างสรรค์และผลิตรายการ
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ 
คุณภาพของรายการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน ามาคิดสร้างสรรค์และผลิตรายการคุณภาพของรายการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน ามาคิดสร้างสรรค์และผลิตรายการ
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ 
คุณภาพของรายการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน ามาคิดสร้างสรรค์และผลิตรายการ
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ 
คุณภาพของรายการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน ามาคิดสร้างสรรค์และผลิตรายการคุณภาพของรายการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน ามาคิดสร้างสรรค์และผลิตรายการคุณภาพของรายการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน ามาคิดสร้างสรรค์และผลิตรายการ

จากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพของรายการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน ามาคิดสร้างสรรค์และผลิตรายการ

จากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพของรายการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน ามาคิดสร้างสรรค์และผลิตรายการคุณภาพของรายการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน ามาคิดสร้างสรรค์และผลิตรายการ

จากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพของรายการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน ามาคิดสร้างสรรค์และผลิตรายการ

จากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เนื้อหา และภาพที่มีการออกแบบมุมกล้อง และมีลูกเล่น 

จากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เนื้อหา และภาพที่มีการออกแบบมุมกล้อง และมีลูกเล่น 

จากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เนื้อหา และภาพที่มีการออกแบบมุมกล้อง และมีลูกเล่น 

จากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพของรายการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน ามาคิดสร้างสรรค์และผลิตรายการ

จากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพของรายการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน ามาคิดสร้างสรรค์และผลิตรายการ

เนื้อหา และภาพที่มีการออกแบบมุมกล้อง และมีลูกเล่น 
จากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

เนื้อหา และภาพที่มีการออกแบบมุมกล้อง และมีลูกเล่น 
จากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

คุณภาพของรายการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน ามาคิดสร้างสรรค์และผลิตรายการ
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ 

จากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพของรายการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน ามาคิดสร้างสรรค์และผลิตรายการ

จุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของจุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของจุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของ
เนื้อหา และภาพที่มีการออกแบบมุมกล้อง และมีลูกเล่น 
จุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของจุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของ
เนื้อหา และภาพที่มีการออกแบบมุมกล้อง และมีลูกเล่น 
จุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของ
เนื้อหา และภาพที่มีการออกแบบมุมกล้อง และมีลูกเล่น เนื้อหา และภาพที่มีการออกแบบมุมกล้อง และมีลูกเล่น 

จากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

จุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของจุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของจุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของจุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของ
เนื้อหา และภาพที่มีการออกแบบมุมกล้อง และมีลูกเล่น 

จากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพของรายการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน ามาคิดสร้างสรรค์และผลิตรายการ

จุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของจุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของ
เนื้อหา และภาพที่มีการออกแบบมุมกล้อง และมีลูกเล่น 

จากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพของรายการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน ามาคิดสร้างสรรค์และผลิตรายการคุณภาพของรายการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน ามาคิดสร้างสรรค์และผลิตรายการ
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ 

สร้างรายได้จากสินค้าท ามือ สร้างรายได้จากสินค้าท ามือ 

จุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของ
ต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือ
จุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของ
ต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือ
จุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของ
ต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือ
จุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของจุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของ
ต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือ
จุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของ
ต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือ
จุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของ

ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า 
ต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือ
ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า 
ต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือ
จุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของ

ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า 
ต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือ
ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า 
ต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือ
ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า 
ต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือ

โดยผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาดโดยผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาดโดยผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาดโดยผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาด
ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า 

โดยผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาดโดยผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาด
ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า 
ต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือ

โดยผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาดโดยผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาด
ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า 
ต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือ
ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า 
ต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือ
จุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของ

ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า 
ต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือ
จุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของจุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของ
เนื้อหา และภาพที่มีการออกแบบมุมกล้อง และมีลูกเล่น 
จุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของจุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของจุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของ
เนื้อหา และภาพที่มีการออกแบบมุมกล้อง และมีลูกเล่น 

จากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

จุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของ
เนื้อหา และภาพที่มีการออกแบบมุมกล้อง และมีลูกเล่น 
จุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของจุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของ
เนื้อหา และภาพที่มีการออกแบบมุมกล้อง และมีลูกเล่น 
จุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของ
เนื้อหา และภาพที่มีการออกแบบมุมกล้อง และมีลูกเล่น 
จุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของ
เนื้อหา และภาพที่มีการออกแบบมุมกล้อง และมีลูกเล่น เนื้อหา และภาพที่มีการออกแบบมุมกล้อง และมีลูกเล่น 

จากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพของรายการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน ามาคิดสร้างสรรค์และผลิตรายการ

จากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

โดยผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาดโดยผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาด
ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า 

โดยผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาด
ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า 
ต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือ

โดยผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาด
และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้ว

โดยผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาด
และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้วและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้ว

โดยผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาด
และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้วและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้ว

โดยผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาดโดยผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาด
และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้ว
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ทั้งยังท าการประเมินผลรายการที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นเพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์
และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้ว
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ทั้งยังท าการประเมินผลรายการที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นเพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ทั้งยังท าการประเมินผลรายการที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นเพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์
และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้ว
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ทั้งยังท าการประเมินผลรายการที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นเพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ทั้งยังท าการประเมินผลรายการที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นเพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์
และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้ว
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ทั้งยังท าการประเมินผลรายการที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นเพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์
และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้ว
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ทั้งยังท าการประเมินผลรายการที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นเพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ทั้งยังท าการประเมินผลรายการที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นเพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์
และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้ว
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ทั้งยังท าการประเมินผลรายการที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นเพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือน ามาผลิตรายการให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของ
เชิงลึกผู้ผลิตรายการที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจที่ออกอากาศจริง ตลอดจนเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือน ามาผลิตรายการให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ทั้งยังท าการประเมินผลรายการที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นเพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือน ามาผลิตรายการให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ทั้งยังท าการประเมินผลรายการที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นเพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ทั้งยังท าการประเมินผลรายการที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นเพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์
และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้ว

โดยผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาด
และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้ว

โดยผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาด
ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า 
ต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือ

โดยผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาด
ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า 
ต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือ

ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเผยแพร่อาชีพท ามือให้ เป็นที่รู้จัก โดยได้ท าการสัมภาษณ์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเผยแพร่อาชีพท ามือให้ เป็นที่รู้จัก โดยได้ท าการสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้ผลิตรายการที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจที่ออกอากาศจริง ตลอดจนเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือน ามาผลิตรายการให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ทั้งยังท าการประเมินผลรายการที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นเพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์
และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้ว
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ทั้งยังท าการประเมินผลรายการที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นเพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ทั้งยังท าการประเมินผลรายการที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นเพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์
และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้ว
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ทั้งยังท าการประเมินผลรายการที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นเพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์
และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้ว
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ทั้งยังท าการประเมินผลรายการที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นเพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์
และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้ว
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ทั้งยังท าการประเมินผลรายการที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นเพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์
และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้ว
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ทั้งยังท าการประเมินผลรายการที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นเพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์
และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้วและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้ว

โดยผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาดโดยผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาดโดยผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาด
ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า 

โดยผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาด
ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า 
ต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือ
ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า 
ต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือ
ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า 
ต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือ
จุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของ

ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า 
ต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือ
จุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของ
เนื้อหา และภาพที่มีการออกแบบมุมกล้อง และมีลูกเล่น 

ต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือ
จุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของ
ต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือ
จุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของจุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของ

จากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพของรายการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน ามาคิดสร้างสรรค์และผลิตรายการ

จากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพของรายการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน ามาคิดสร้างสรรค์และผลิตรายการคุณภาพของรายการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน ามาคิดสร้างสรรค์และผลิตรายการ
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ 

สร้างรายได้จากสินค้าท ามือ 
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ 
เรื่องราวของบุคคลที่เรื่องราวของบุคคลที่
แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น

นาทีเรื่องราวของบุคคลที่
แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้นแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น
รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ

ช่วงต่อไปจึงไปท าความ
รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ

น่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น
รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ
ทางการจ าห
ของตัวเอง

น่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น
แล้วนั้น ผู้ศึกษาได้จัดท าของตัวเอง แล้วนั้น ผู้ศึกษาได้จัดท า

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพ
ของตัวเอง

สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เชิงลึกผู้ผลิตรายการที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจที่ออกอากาศจริง ตลอดจนเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือน ามาผลิตรายการให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ทั้งยังท าการประเมินผลรายการที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นเพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์
และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้ว

โดยผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาด
ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า 
ต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือ

รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือน ามาผลิตรายการให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ทั้งยังท าการประเมินผลรายการที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นเพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ทั้งยังท าการประเมินผลรายการที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นเพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์
และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้ว
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ทั้งยังท าการประเมินผลรายการที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นเพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์
และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้ว
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ทั้งยังท าการประเมินผลรายการที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นเพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์
และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้ว
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ทั้งยังท าการประเมินผลรายการที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นเพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์
และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้ว
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ทั้งยังท าการประเมินผลรายการที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นเพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์
และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้วและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้วและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้วและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้วและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้วและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้วและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้วและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้วและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้ว

โดยผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาด
และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้ว

โดยผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาด
และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้ว

โดยผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาด
และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้ว

โดยผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาดโดยผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาด
ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า 
ต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือ

โดยผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาดโดยผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาด
ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า 
ต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือ
จุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของ
เนื้อหา และภาพที่มีการออกแบบมุมกล้อง และมีลูกเล่น 

จากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพของรายการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน ามาคิดสร้างสรรค์และผลิตรายการ

โดยผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาดโดยผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาด
ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า 

โดยผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาดโดยผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาดโดยผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาดโดยผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาดโดยผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาด
ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า 
ต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือ
ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า 
ต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือ
ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า 
ต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือ
จุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของ

ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า 
ต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือ
จุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของ
ต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือ
จุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของ
ต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือ
จุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของ
ต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือ
จุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของจุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของจุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของ
เนื้อหา และภาพที่มีการออกแบบมุมกล้อง และมีลูกเล่น 

จากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพของรายการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน ามาคิดสร้างสรรค์และผลิตรายการ
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ 

สร้างรายได้จากสินค้าท ามือ จ านวน 
แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น

จุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของ
เนื้อหา และภาพที่มีการออกแบบมุมกล้อง และมีลูกเล่น 

จากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพของรายการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน ามาคิดสร้างสรรค์และผลิตรายการ

จุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของจุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของจุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของจุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของจุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของจุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของจุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของจุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของจุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของ
เนื้อหา และภาพที่มีการออกแบบมุมกล้อง และมีลูกเล่น 

จากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

จุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของ
เนื้อหา และภาพที่มีการออกแบบมุมกล้อง และมีลูกเล่น 
จุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของ
เนื้อหา และภาพที่มีการออกแบบมุมกล้อง และมีลูกเล่น 

จากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

จุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของ
เนื้อหา และภาพที่มีการออกแบบมุมกล้อง และมีลูกเล่น 

จากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพของรายการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน ามาคิดสร้างสรรค์และผลิตรายการ
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ 

เนื้อหา และภาพที่มีการออกแบบมุมกล้อง และมีลูกเล่น 
จากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

คุณภาพของรายการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน ามาคิดสร้างสรรค์และผลิตรายการ

เนื้อหา และภาพที่มีการออกแบบมุมกล้อง และมีลูกเล่น 
จากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

เนื้อหา และภาพที่มีการออกแบบมุมกล้อง และมีลูกเล่น 
จากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

คุณภาพของรายการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน ามาคิดสร้างสรรค์และผลิตรายการ
จากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

คุณภาพของรายการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน ามาคิดสร้างสรรค์และผลิตรายการ
จากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

คุณภาพของรายการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน ามาคิดสร้างสรรค์และผลิตรายการ
จากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

คุณภาพของรายการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน ามาคิดสร้างสรรค์และผลิตรายการคุณภาพของรายการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน ามาคิดสร้างสรรค์และผลิตรายการคุณภาพของรายการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน ามาคิดสร้างสรรค์และผลิตรายการ
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ 
คุณภาพของรายการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน ามาคิดสร้างสรรค์และผลิตรายการ
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ 
คุณภาพของรายการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน ามาคิดสร้างสรรค์และผลิตรายการ
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ 
เรื่องราวของบุคคลที่สร้างรายได้จากสินค้าท ามือ 
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ 

ตอน มีความยาว 
แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น

โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ 
สร้างรายได้จากสินค้าท ามือ 

โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ 
ตอน มีความยาว 

โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ 
ตอน มีความยาว 

แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น

โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ 
ตอน มีความยาว 

แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น
รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ

โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ 
จ านวน 1 

แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น

โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ 
จ านวน 

แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น

โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ 
ตอน มีความยาว 

แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น
ตอน มีความยาว 15 นาที

ช่วงต่อไปจึงไปท าความ
รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ

น่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น
แล้วนั้น ผู้ศึกษาได้จัดท า

สร้างรายได้จากสินค้าท ามือ 
แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น

สร้างรายได้จากสินค้าท ามือ จ านวน 
แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น
รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ

น่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น
และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ 

แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น
รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ

เรื่องราวของบุคคลที่
แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น
รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ
แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น
รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ
แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้นแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้นแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น
รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ
แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้นแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น
รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ
แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น ช่วงต่อไปจึงไปท าความ
รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ
แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้นแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น
รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ
ทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น

และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ 

แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น
รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ
แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้นแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น
รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ
แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น
รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ
ทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น

แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น
รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ
แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น
รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ

น่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น
รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ

น่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น
รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ

น่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น
รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการรู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการรู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ

น่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น
และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ 

รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ
น่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น
และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ 

รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ
น่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น
และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ 

รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ
น่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น

รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ
น่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น

รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ
น่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น

รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ
น่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น
และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ 

ประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 

น่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น
และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ Hand2Hand 
น่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น
และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ 

ประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 

น่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น
และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ 

ประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 

น่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น
และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ แล้วนั้น ผู้ศึกษาได้จัดท า

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพ
Hand2Hand 

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพ
และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ 

ประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 
และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ 

ประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 
แล้วนั้น ผู้ศึกษาได้จัดท า

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพ
และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ 

ประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 
และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ 

ประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 22 ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 18ประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง ประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง ประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง ประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง ประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพ-22 ประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 
เสริม จ านวน 
ประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง ประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง ประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 

านเสริม จ านวน 

ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า 
ต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือ
จุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของจุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของ
เนื้อหา และภาพที่มีการออกแบบมุมกล้อง และมีลูกเล่น 

ช่วงต่อไปจึงไปท าความ
รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ

ของตัวเอง แล้วนั้น ผู้ศึกษาได้จัดท า
ประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพ
เสริม จ านวน 5 ท่าน

ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเผยแพร่อาชีพท ามือให้ เป็นที่รู้จัก โดยได้ท าการสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้ผลิตรายการที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจที่ออกอากาศจริง ตลอดจนเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือน ามาผลิตรายการให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ทั้งยังท าการประเมินผลรายการที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นเพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์
และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้ว

โดยผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาด
ความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาดอาชีพที่โดดเด่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า 
ต้องการต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือ
จุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมากที่สุดคือเรื่องของ
เนื้อหา และภาพที่มีการออกแบบมุมกล้อง และมีลูกเล่น 

จากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพของรายการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน ามาคิดสร้างสรรค์และผลิตรายการ
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รายการ 
เรื่องราวของบุคคลที่สร้างรายได้จากสินค้าท ามือ จ านวน 1 ตอน มีความยาว 15 นาที
แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะน ามาเสนอในเทปนั้น ช่วงต่อไปจึงไปท าความ
รู้จักกับเจ้าของอาชีพ พาไปรู้จักกับแนวคิด และอุปกรณ์ต่างๆ และช่วงสุดท้ายเป็นการ
ทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็น
ของตัวเอง และหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตรายการ Hand2Hand Hand2Hand แล้วนั้น ผู้ศึกษาได้จัดท า
ประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 18-22 ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพ
เสริม จ านวน ท่าน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และเป็นแรงผลักดันในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์สแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และเป็นแรงผลักดันในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์
ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเผยแพร่อาชีพท ามือให้ เป็นที่รู้จัก โดยได้ท าการสัมภาษณ์สของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเผยแพร่อาชีพท ามือให้ เป็นที่รู้จัก โดยได้ท าการสัมภาษณ์ำ
การสร้างสรรค์รายการให้มีความน่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้ รวมไปถึงเป็นช่องทางในการ

ำ
การสร้างสรรค์รายการให้มีความน่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้ รวมไปถึงเป็นช่องทางในการ
แนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และเป็นแรงผลักดันในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ำแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และเป็นแรงผลักดันในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์
ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเผยแพร่อาชีพท ามือให้ เป็นที่รู้จัก โดยได้ท าการสัมภาษณ์ำของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเผยแพร่อาชีพท ามือให้ เป็นที่รู้จัก โดยได้ท าการสัมภาษณ์สำสแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และเป็นแรงผลักดันในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์สแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และเป็นแรงผลักดันในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ำแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และเป็นแรงผลักดันในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์สแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และเป็นแรงผลักดันในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์
ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเผยแพร่อาชีพท ามือให้ เป็นที่รู้จัก โดยได้ท าการสัมภาษณ์สของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเผยแพร่อาชีพท ามือให้ เป็นที่รู้จัก โดยได้ท าการสัมภาษณ์ำของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเผยแพร่อาชีพท ามือให้ เป็นที่รู้จัก โดยได้ท าการสัมภาษณ์สของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเผยแพร่อาชีพท ามือให้ เป็นที่รู้จัก โดยได้ท าการสัมภาษณ์

นการสร้างสรรค์รายการให้มีความน่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้ รวมไปถึงเป็นช่องทางในการนการสร้างสรรค์รายการให้มีความน่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้ รวมไปถึงเป็นช่องทางในการ
แนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และเป็นแรงผลักดันในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์นแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และเป็นแรงผลักดันในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ั
ประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย โดยมุ่งเน้นศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและ

ั
ประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย โดยมุ่งเน้นศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและ
การสร้างสรรค์รายการให้มีความน่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้ รวมไปถึงเป็นช่องทางในการัการสร้างสรรค์รายการให้มีความน่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้ รวมไปถึงเป็นช่องทางในการก
ประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย โดยมุ่งเน้นศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและ

ก
ประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย โดยมุ่งเน้นศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและ
การสร้างสรรค์รายการให้มีความน่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้ รวมไปถึงเป็นช่องทางในการกการสร้างสรรค์รายการให้มีความน่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้ รวมไปถึงเป็นช่องทางในการ
แนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และเป็นแรงผลักดันในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์กแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และเป็นแรงผลักดันในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์

หประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย โดยมุ่งเน้นศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและหประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย โดยมุ่งเน้นศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและ
การสร้างสรรค์รายการให้มีความน่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้ รวมไปถึงเป็นช่องทางในการหการสร้างสรรค์รายการให้มีความน่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้ รวมไปถึงเป็นช่องทางในการอประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย โดยมุ่งเน้นศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและอประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย โดยมุ่งเน้นศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและ
การสร้างสรรค์รายการให้มีความน่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้ รวมไปถึงเป็นช่องทางในการอการสร้างสรรค์รายการให้มีความน่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้ รวมไปถึงเป็นช่องทางในการสประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย โดยมุ่งเน้นศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและสประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย โดยมุ่งเน้นศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและ
การสร้างสรรค์รายการให้มีความน่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้ รวมไปถึงเป็นช่องทางในการสการสร้างสรรค์รายการให้มีความน่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้ รวมไปถึงเป็นช่องทางในการมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย โดยมุ่งเน้นศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย โดยมุ่งเน้นศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและ
การสร้างสรรค์รายการให้มีความน่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้ รวมไปถึงเป็นช่องทางในการมการสร้างสรรค์รายการให้มีความน่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้ รวมไปถึงเป็นช่องทางในการุ
แนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และเป็นแรงผลักดันในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์

ุ
แนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และเป็นแรงผลักดันในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์

ดประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย โดยมุ่งเน้นศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและดประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย โดยมุ่งเน้นศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและ
การสร้างสรรค์รายการให้มีความน่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้ รวมไปถึงเป็นช่องทางในการดการสร้างสรรค์รายการให้มีความน่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้ รวมไปถึงเป็นช่องทางในการกประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย โดยมุ่งเน้นศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและกประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย โดยมุ่งเน้นศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและ
การสร้างสรรค์รายการให้มีความน่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้ รวมไปถึงเป็นช่องทางในการกการสร้างสรรค์รายการให้มีความน่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้ รวมไปถึงเป็นช่องทางในการ
แนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และเป็นแรงผลักดันในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์
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จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี อันเนื่องมาจากก าลังใจ ความร่วมมือและความกรุณา 
จากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งทางตรงและทางอ้อม นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงความส าเร็จของการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือจาก อาจารย์พิชานนท์ วงศ์วิทยาเมธากุล 
อาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ อาจารย์ได้ให้ค าปรึกษาและค า
แนะนาที่ดี ตลอดจนให้ก าลังใจที่ดีเสมอมา ทั้งยังเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการตรวจแก้ไขจุดพกพร่อง
ต่างๆ ในจุลนิพนธ์ฉบับนี้ของข้าพเจ้ามาโดยตลอด นอกจากนี้ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง 4 ท่าน 
ได้แก่ ดร. ธ ารง รัตนภรานุเดช  อาจารย์สพชัย พาลพ่าย  อาจารย์ณภัสสร์ เตลิงคพันธ์  และอาจารย์
ณัฐพงษ์ มงคลสวัสดิ์  คณะกรรมการสอบจุลนิพนธ์ฉบับนี้ที่ให้แนะน า อันมีส่วนช่วยเติมเต็มในจุดอ่อน
ต่างๆ และแก้ไขส่วนที่บกพร่องจนท าให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี 

ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา บ่มเพาะความรู้ความสามารถ อีกทั้งมอบ
ความเมตตากรุณา รวมถึงประสบการณ์ชีวิตอันมีค่า จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 

นอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ
อย่างเต็มใจจากนางสาวกมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพท าประเป๋าแฮนด์เมด ที่สละเวลาอันมีค่า
ยิ่ง ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสถ่ายท าเรื่องราว จนส าเร็จเป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา ขอบคุณพ่ีหนอยรายการ
อาชีพนอกกระแส พ่ีเอ๋ยรายการเป็นอยู่คือ และผู้ควบคุมการผลิตรายการคนหัวรั้น ที่สละเวลามาให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงขอบคุณเพ่ือนๆ ทุกคนที่สละเวลามาช่วยกันผลิตรายการให้ส าเร็จได้ 
ขอบคุณรุ่นพ่ีทุกๆคนที่คอยให้ค าปรึกษาเวลามีปัญหา คอยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในยามที่ เกิดปัญหา
และหาทางออกไม่ได้ รวมถึงขอบคุณเพ่ือนทุกคนทั้งในคณะและนอกคณะที่คอยให้ก าลังใจกันตลอด
มา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผล
รายการ และขอขอบคุณทุกแรงบันดาลใจจากทุกๆ ท่านไม่ว่ามากหรือน้อย ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่ งที่ท า
ให้เกิดผลงานจุลนิพนธ์นี้ขึ้น ขอขอบคุณจากใจจริง 
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รายการ และขอขอบคุณทุกแรงบันดาลใจจากทุกๆ ท่านไม่ว่ามากหรือน้อย ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่ งที่ท า
ให้เกิดผลงานจุลนิพนธ์นี้ขึ้น ขอขอบคุณจากใจจริง

มา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผล
รายการ และขอขอบคุณทุกแรงบันดาลใจจากทุกๆ ท่านไม่ว่ามากหรือน้อย ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่ งที่ท า
มา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผลมา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผล
รายการ และขอขอบคุณทุกแรงบันดาลใจจากทุกๆ ท่านไม่ว่ามากหรือน้อย ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่ งที่ท า
ให้เกิดผลงานจุลนิพนธ์นี้ขึ้น ขอขอบคุณจากใจจริง

มา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผล
รายการ และขอขอบคุณทุกแรงบันดาลใจจากทุกๆ ท่านไม่ว่ามากหรือน้อย ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่ งที่ท า
ให้เกิดผลงานจุลนิพนธ์นี้ขึ้น ขอขอบคุณจากใจจริง

มา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผล
รายการ และขอขอบคุณทุกแรงบันดาลใจจากทุกๆ ท่านไม่ว่ามากหรือน้อย ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่ งที่ท า
มา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผล
รายการ และขอขอบคุณทุกแรงบันดาลใจจากทุกๆ ท่านไม่ว่ามากหรือน้อย ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่ งที่ท า
มา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผล
รายการ และขอขอบคุณทุกแรงบันดาลใจจากทุกๆ ท่านไม่ว่ามากหรือน้อย ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่ งที่ท า
ให้เกิดผลงานจุลนิพนธ์นี้ขึ้น ขอขอบคุณจากใจจริง

มา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผล
รายการ และขอขอบคุณทุกแรงบันดาลใจจากทุกๆ ท่านไม่ว่ามากหรือน้อย ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่ งที่ท า
มา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผล

ให้เกิดผลงานจุลนิพนธ์นี้ขึ้น ขอขอบคุณจากใจจริง

มา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผลมา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผล
รายการ และขอขอบคุณทุกแรงบันดาลใจจากทุกๆ ท่านไม่ว่ามากหรือน้อย ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่ งที่ท า
มา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผลมา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผล
รายการ และขอขอบคุณทุกแรงบันดาลใจจากทุกๆ ท่านไม่ว่ามากหรือน้อย ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่ งที่ท า
มา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผล
รายการ และขอขอบคุณทุกแรงบันดาลใจจากทุกๆ ท่านไม่ว่ามากหรือน้อย ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่ งที่ท า
ให้เกิดผลงานจุลนิพนธ์นี้ขึ้น ขอขอบคุณจากใจจริง

สุดท้ายนี้ก าลังใจที่ส าคัญที่สุดคือครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังความส าเร็จในครั้งนี้ อันได้แก่ 

มา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผล
รายการ และขอขอบคุณทุกแรงบันดาลใจจากทุกๆ ท่านไม่ว่ามากหรือน้อย ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่ งที่ท า
มา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผล
รายการ และขอขอบคุณทุกแรงบันดาลใจจากทุกๆ ท่านไม่ว่ามากหรือน้อย ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่ งที่ท า
มา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผล
รายการ และขอขอบคุณทุกแรงบันดาลใจจากทุกๆ ท่านไม่ว่ามากหรือน้อย ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่ งที่ท า
มา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผล
รายการ และขอขอบคุณทุกแรงบันดาลใจจากทุกๆ ท่านไม่ว่ามากหรือน้อย ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่ งที่ท า
มา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผลมา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผล
รายการ และขอขอบคุณทุกแรงบันดาลใจจากทุกๆ ท่านไม่ว่ามากหรือน้อย ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่ งที่ท ารายการ และขอขอบคุณทุกแรงบันดาลใจจากทุกๆ ท่านไม่ว่ามากหรือน้อย ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่ งที่ท า
มา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผล
รายการ และขอขอบคุณทุกแรงบันดาลใจจากทุกๆ ท่านไม่ว่ามากหรือน้อย ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่ งที่ท า
มา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผลมา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผล
และหาทางออกไม่ได้ รวมถึงขอบคุณเพ่ือนทุกคนทั้งในคณะและนอกคณะที่คอยให้ก าลังใจกันตลอด
มา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผล
และหาทางออกไม่ได้ รวมถึงขอบคุณเพ่ือนทุกคนทั้งในคณะและนอกคณะที่คอยให้ก าลังใจกันตลอดและหาทางออกไม่ได้ รวมถึงขอบคุณเพ่ือนทุกคนทั้งในคณะและนอกคณะที่คอยให้ก าลังใจกันตลอด
มา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผลมา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผลมา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผล
รายการ และขอขอบคุณทุกแรงบันดาลใจจากทุกๆ ท่านไม่ว่ามากหรือน้อย ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่ งที่ท า

และหาทางออกไม่ได้ รวมถึงขอบคุณเพ่ือนทุกคนทั้งในคณะและนอกคณะที่คอยให้ก าลังใจกันตลอด

รายการ และขอขอบคุณทุกแรงบันดาลใจจากทุกๆ ท่านไม่ว่ามากหรือน้อย ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่ งที่ท า

และหาทางออกไม่ได้ รวมถึงขอบคุณเพ่ือนทุกคนทั้งในคณะและนอกคณะที่คอยให้ก าลังใจกันตลอด
มา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผล
และหาทางออกไม่ได้ รวมถึงขอบคุณเพ่ือนทุกคนทั้งในคณะและนอกคณะที่คอยให้ก าลังใจกันตลอด
มา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผล
รายการ และขอขอบคุณทุกแรงบันดาลใจจากทุกๆ ท่านไม่ว่ามากหรือน้อย ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่ งที่ท า

และหาทางออกไม่ได้ รวมถึงขอบคุณเพ่ือนทุกคนทั้งในคณะและนอกคณะที่คอยให้ก าลังใจกันตลอด
มา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผล
รายการ และขอขอบคุณทุกแรงบันดาลใจจากทุกๆ ท่านไม่ว่ามากหรือน้อย ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่ งที่ท ารายการ และขอขอบคุณทุกแรงบันดาลใจจากทุกๆ ท่านไม่ว่ามากหรือน้อย ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่ งที่ท า
ให้เกิดผลงานจุลนิพนธ์นี้ขึ้น ขอขอบคุณจากใจจริง

และหาทางออกไม่ได้ รวมถึงขอบคุณเพ่ือนทุกคนทั้งในคณะและนอกคณะที่คอยให้ก าลังใจกันตลอดและหาทางออกไม่ได้ รวมถึงขอบคุณเพ่ือนทุกคนทั้งในคณะและนอกคณะที่คอยให้ก าลังใจกันตลอด
มา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผลมา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผล
และหาทางออกไม่ได้ รวมถึงขอบคุณเพ่ือนทุกคนทั้งในคณะและนอกคณะที่คอยให้ก าลังใจกันตลอด

รายการ และขอขอบคุณทุกแรงบันดาลใจจากทุกๆ ท่านไม่ว่ามากหรือน้อย ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่ งที่ท ารายการ และขอขอบคุณทุกแรงบันดาลใจจากทุกๆ ท่านไม่ว่ามากหรือน้อย ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่ งที่ท ารายการ และขอขอบคุณทุกแรงบันดาลใจจากทุกๆ ท่านไม่ว่ามากหรือน้อย ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่ งที่ท า

สุดท้ายนี้ก าลังใจที่ส าคัญที่สุดคือครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังความส าเร็จในครั้งนี้ อันได้แก่ สุดท้ายนี้ก าลังใจที่ส าคัญที่สุดคือครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังความส าเร็จในครั้งนี้ อันได้แก่ 

และหาทางออกไม่ได้ รวมถึงขอบคุณเพ่ือนทุกคนทั้งในคณะและนอกคณะที่คอยให้ก าลังใจกันตลอด
ขอบคุณรุ่นพ่ีทุกๆคนที่คอยให้ค าปรึกษาเวลามีปัญหา คอยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในยามที่ เกิดปัญหา
และหาทางออกไม่ได้ รวมถึงขอบคุณเพ่ือนทุกคนทั้งในคณะและนอกคณะที่คอยให้ก าลังใจกันตลอด
มา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผล
และหาทางออกไม่ได้ รวมถึงขอบคุณเพ่ือนทุกคนทั้งในคณะและนอกคณะที่คอยให้ก าลังใจกันตลอด
มา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผล

ขอบคุณรุ่นพ่ีทุกๆคนที่คอยให้ค าปรึกษาเวลามีปัญหา คอยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในยามที่ เกิดปัญหา
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ขอบคุณรุ่นพ่ีทุกๆคนที่คอยให้ค าปรึกษาเวลามีปัญหา คอยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในยามที่ เกิดปัญหาขอบคุณรุ่นพ่ีทุกๆคนที่คอยให้ค าปรึกษาเวลามีปัญหา คอยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในยามที่ เกิดปัญหา
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รายการ และขอขอบคุณทุกแรงบันดาลใจจากทุกๆ ท่านไม่ว่ามากหรือน้อย ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่ งที่ท า
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มา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผล

ขอบคุณรุ่นพ่ีทุกๆคนที่คอยให้ค าปรึกษาเวลามีปัญหา คอยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในยามที่ เกิดปัญหาขอบคุณรุ่นพ่ีทุกๆคนที่คอยให้ค าปรึกษาเวลามีปัญหา คอยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในยามที่ เกิดปัญหา
และหาทางออกไม่ได้ รวมถึงขอบคุณเพ่ือนทุกคนทั้งในคณะและนอกคณะที่คอยให้ก าลังใจกันตลอด
ขอบคุณรุ่นพ่ีทุกๆคนที่คอยให้ค าปรึกษาเวลามีปัญหา คอยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในยามที่ เกิดปัญหา
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ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงขอบคุณเพ่ือนๆ ทุกคนที่สละเวลามาช่วยกันผลิตรายการให้ส าเร็จได้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงขอบคุณเพ่ือนๆ ทุกคนที่สละเวลามาช่วยกันผลิตรายการให้ส าเร็จได้ 
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อาชีพนอกกระแส พ่ีเอ๋ยรายการเป็นอยู่คือ และผู้ควบคุมการผลิตรายการคนหัวรั้น ที่สละเวลามาให้
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ยิ่ง ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสถ่ายท าเรื่องราว จนส าเร็จเป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา ขอบคุณพ่ีหนอยรายการยิ่ง ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสถ่ายท าเรื่องราว จนส าเร็จเป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา ขอบคุณพ่ีหนอยรายการยิ่ง ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสถ่ายท าเรื่องราว จนส าเร็จเป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา ขอบคุณพ่ีหนอยรายการ
อย่างเต็มใจจากนางสาวกมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพท าประเป๋าแฮนด์เมด ที่สละเวลาอันมีค่า
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ยิ่ง ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสถ่ายท าเรื่องราว จนส าเร็จเป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา ขอบคุณพ่ีหนอยรายการ
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นอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือนอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ
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ความเมตตากรุณา รวมถึงประสบการณ์ชีวิตอันมีค่า จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี
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ความเมตตากรุณา รวมถึงประสบการณ์ชีวิตอันมีค่า จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา บ่มเพาะความรู้ความสามารถ อีกทั้งมอบ
ความเมตตากรุณา รวมถึงประสบการณ์ชีวิตอันมีค่า จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดีความเมตตากรุณา รวมถึงประสบการณ์ชีวิตอันมีค่า จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี

นอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ

มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา บ่มเพาะความรู้ความสามารถ อีกทั้งมอบมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา บ่มเพาะความรู้ความสามารถ อีกทั้งมอบ
ความเมตตากรุณา รวมถึงประสบการณ์ชีวิตอันมีค่า จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี

นอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ

มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา บ่มเพาะความรู้ความสามารถ อีกทั้งมอบมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา บ่มเพาะความรู้ความสามารถ อีกทั้งมอบ
ความเมตตากรุณา รวมถึงประสบการณ์ชีวิตอันมีค่า จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา บ่มเพาะความรู้ความสามารถ อีกทั้งมอบ
ความเมตตากรุณา รวมถึงประสบการณ์ชีวิตอันมีค่า จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดีความเมตตากรุณา รวมถึงประสบการณ์ชีวิตอันมีค่า จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดีความเมตตากรุณา รวมถึงประสบการณ์ชีวิตอันมีค่า จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี

นอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ
อย่างเต็มใจจากนางสาวกมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพท าประเป๋าแฮนด์เมด ที่สละเวลาอันมีค่า

ความเมตตากรุณา รวมถึงประสบการณ์ชีวิตอันมีค่า จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดีความเมตตากรุณา รวมถึงประสบการณ์ชีวิตอันมีค่า จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี
นอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ

ความเมตตากรุณา รวมถึงประสบการณ์ชีวิตอันมีค่า จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี
นอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือนอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือนอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือนอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือนอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ

อย่างเต็มใจจากนางสาวกมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพท าประเป๋าแฮนด์เมด ที่สละเวลาอันมีค่า
นอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ

อย่างเต็มใจจากนางสาวกมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพท าประเป๋าแฮนด์เมด ที่สละเวลาอันมีค่าอย่างเต็มใจจากนางสาวกมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพท าประเป๋าแฮนด์เมด ที่สละเวลาอันมีค่าอย่างเต็มใจจากนางสาวกมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพท าประเป๋าแฮนด์เมด ที่สละเวลาอันมีค่า
ยิ่ง ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสถ่ายท าเรื่องราว จนส าเร็จเป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา ขอบคุณพ่ีหนอยรายการ
อย่างเต็มใจจากนางสาวกมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพท าประเป๋าแฮนด์เมด ที่สละเวลาอันมีค่าอย่างเต็มใจจากนางสาวกมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพท าประเป๋าแฮนด์เมด ที่สละเวลาอันมีค่าอย่างเต็มใจจากนางสาวกมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพท าประเป๋าแฮนด์เมด ที่สละเวลาอันมีค่า
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มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา บ่มเพาะความรู้ความสามารถ อีกทั้งมอบมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา บ่มเพาะความรู้ความสามารถ อีกทั้งมอบ
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นอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ
อย่างเต็มใจจากนางสาวกมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพท าประเป๋าแฮนด์เมด ที่สละเวลาอันมีค่า
ยิ่ง ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสถ่ายท าเรื่องราว จนส าเร็จเป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา ขอบคุณพ่ีหนอยรายการ

นอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ
อย่างเต็มใจจากนางสาวกมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพท าประเป๋าแฮนด์เมด ที่สละเวลาอันมีค่า
ยิ่ง ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสถ่ายท าเรื่องราว จนส าเร็จเป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา ขอบคุณพ่ีหนอยรายการ

นอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ
อย่างเต็มใจจากนางสาวกมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพท าประเป๋าแฮนด์เมด ที่สละเวลาอันมีค่า

นอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ
อย่างเต็มใจจากนางสาวกมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพท าประเป๋าแฮนด์เมด ที่สละเวลาอันมีค่า
ยิ่ง ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสถ่ายท าเรื่องราว จนส าเร็จเป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา ขอบคุณพ่ีหนอยรายการยิ่ง ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสถ่ายท าเรื่องราว จนส าเร็จเป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา ขอบคุณพ่ีหนอยรายการ
อาชีพนอกกระแส พ่ีเอ๋ยรายการเป็นอยู่คือ และผู้ควบคุมการผลิตรายการคนหัวรั้น ที่สละเวลามาให้อาชีพนอกกระแส พ่ีเอ๋ยรายการเป็นอยู่คือ และผู้ควบคุมการผลิตรายการคนหัวรั้น ที่สละเวลามาให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงขอบคุณเพ่ือนๆ ทุกคนที่สละเวลามาช่วยกันผลิตรายการให้ส าเร็จได้ 
อาชีพนอกกระแส พ่ีเอ๋ยรายการเป็นอยู่คือ และผู้ควบคุมการผลิตรายการคนหัวรั้น ที่สละเวลามาให้อาชีพนอกกระแส พ่ีเอ๋ยรายการเป็นอยู่คือ และผู้ควบคุมการผลิตรายการคนหัวรั้น ที่สละเวลามาให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงขอบคุณเพ่ือนๆ ทุกคนที่สละเวลามาช่วยกันผลิตรายการให้ส าเร็จได้ 
อาชีพนอกกระแส พ่ีเอ๋ยรายการเป็นอยู่คือ และผู้ควบคุมการผลิตรายการคนหัวรั้น ที่สละเวลามาให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงขอบคุณเพ่ือนๆ ทุกคนที่สละเวลามาช่วยกันผลิตรายการให้ส าเร็จได้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงขอบคุณเพ่ือนๆ ทุกคนที่สละเวลามาช่วยกันผลิตรายการให้ส าเร็จได้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงขอบคุณเพ่ือนๆ ทุกคนที่สละเวลามาช่วยกันผลิตรายการให้ส าเร็จได้ 
ขอบคุณรุ่นพ่ีทุกๆคนที่คอยให้ค าปรึกษาเวลามีปัญหา คอยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในยามที่ เกิดปัญหาขอบคุณรุ่นพ่ีทุกๆคนที่คอยให้ค าปรึกษาเวลามีปัญหา คอยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในยามที่ เกิดปัญหา
และหาทางออกไม่ได้ รวมถึงขอบคุณเพ่ือนทุกคนทั้งในคณะและนอกคณะที่คอยให้ก าลังใจกันตลอด
ขอบคุณรุ่นพ่ีทุกๆคนที่คอยให้ค าปรึกษาเวลามีปัญหา คอยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในยามที่ เกิดปัญหาขอบคุณรุ่นพ่ีทุกๆคนที่คอยให้ค าปรึกษาเวลามีปัญหา คอยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในยามที่ เกิดปัญหา
และหาทางออกไม่ได้ รวมถึงขอบคุณเพ่ือนทุกคนทั้งในคณะและนอกคณะที่คอยให้ก าลังใจกันตลอดและหาทางออกไม่ได้ รวมถึงขอบคุณเพ่ือนทุกคนทั้งในคณะและนอกคณะที่คอยให้ก าลังใจกันตลอด
มา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผลมา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผล
รายการ และขอขอบคุณทุกแรงบันดาลใจจากทุกๆ ท่านไม่ว่ามากหรือน้อย ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่ งที่ท า
มา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผล
รายการ และขอขอบคุณทุกแรงบันดาลใจจากทุกๆ ท่านไม่ว่ามากหรือน้อย ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่ งที่ท ารายการ และขอขอบคุณทุกแรงบันดาลใจจากทุกๆ ท่านไม่ว่ามากหรือน้อย ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่ งที่ท า
ให้เกิดผลงานจุลนิพนธ์นี้ขึ้น ขอขอบคุณจากใจจริง

สุดท้ายนี้ก าลังใจที่ส าคัญที่สุดคือครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังความส าเร็จในครั้งนี้ อันได้แก่ สุดท้ายนี้ก าลังใจที่ส าคัญที่สุดคือครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังความส าเร็จในครั้งนี้ อันได้แก่ 
ครอบครัวชาญชัชวาลทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเตี่ย แม่ โกว อากง พ่ีชาย รวมถึงญาติพ่ีน้องทุกคน ที่คอยให้
ความรัก ความเอาใจใส่ และให้ก าลังใจในยามท้อ ตลอดจนที่คอยสนับสนุนด้านการศึกษาจนผู้ศึกษาความรัก ความเอาใจใส่ และให้ก าลังใจในยามท้อ ตลอดจนที่คอยสนับสนุนด้านการศึกษาจนผู้ศึกษา
สามารถประสบผลส าเร็จได้ในที่สุด

ธ ารง รัตนภรานุเดช  อาจารย์สพชัย พาลพ่าย  อาจารย์ณภัสสร์ เตลิงคพันธ์  และอาจารย์
ณัฐพงษ์ มงคลสวัสดิ์  คณะกรรมการสอบจุลนิพนธ์ฉบับนี้ที่ให้แนะน า อันมีส่วนช่วยเติมเต็มในจุดอ่อน

ๆ และแก้ไขส่วนที่บกพร่องจนท าให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี
ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา บ่มเพาะความรู้ความสามารถ อีกทั้งมอบ
ความเมตตากรุณา รวมถึงประสบการณ์ชีวิตอันมีค่า จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี

นอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ

ณัฐพงษ์ มงคลสวัสดิ์  คณะกรรมการสอบจุลนิพนธ์ฉบับนี้ที่ให้แนะน า อันมีส่วนช่วยเติมเต็มในจุดอ่อนณัฐพงษ์ มงคลสวัสดิ์  คณะกรรมการสอบจุลนิพนธ์ฉบับนี้ที่ให้แนะน า อันมีส่วนช่วยเติมเต็มในจุดอ่อน
ๆ และแก้ไขส่วนที่บกพร่องจนท าให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีๆ และแก้ไขส่วนที่บกพร่องจนท าให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีๆ และแก้ไขส่วนที่บกพร่องจนท าให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีๆ และแก้ไขส่วนที่บกพร่องจนท าให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี

ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ๆ และแก้ไขส่วนที่บกพร่องจนท าให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีๆ และแก้ไขส่วนที่บกพร่องจนท าให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีๆ และแก้ไขส่วนที่บกพร่องจนท าให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี

ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ๆ และแก้ไขส่วนที่บกพร่องจนท าให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี

ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา บ่มเพาะความรู้ความสามารถ อีกทั้งมอบ

ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา บ่มเพาะความรู้ความสามารถ อีกทั้งมอบ

ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา บ่มเพาะความรู้ความสามารถ อีกทั้งมอบ

ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา บ่มเพาะความรู้ความสามารถ อีกทั้งมอบมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา บ่มเพาะความรู้ความสามารถ อีกทั้งมอบ
ความเมตตากรุณา รวมถึงประสบการณ์ชีวิตอันมีค่า จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี

นอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ

มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา บ่มเพาะความรู้ความสามารถ อีกทั้งมอบมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา บ่มเพาะความรู้ความสามารถ อีกทั้งมอบ
ความเมตตากรุณา รวมถึงประสบการณ์ชีวิตอันมีค่า จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี

นอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ
อย่างเต็มใจจากนางสาวกมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพท าประเป๋าแฮนด์เมด ที่สละเวลาอันมีค่า
ยิ่ง ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสถ่ายท าเรื่องราว จนส าเร็จเป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา ขอบคุณพ่ีหนอยรายการ
อาชีพนอกกระแส พ่ีเอ๋ยรายการเป็นอยู่คือ และผู้ควบคุมการผลิตรายการคนหัวรั้น ที่สละเวลามาให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงขอบคุณเพ่ือนๆ ทุกคนที่สละเวลามาช่วยกันผลิตรายการให้ส าเร็จได้ 

มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา บ่มเพาะความรู้ความสามารถ อีกทั้งมอบมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา บ่มเพาะความรู้ความสามารถ อีกทั้งมอบมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา บ่มเพาะความรู้ความสามารถ อีกทั้งมอบมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา บ่มเพาะความรู้ความสามารถ อีกทั้งมอบมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา บ่มเพาะความรู้ความสามารถ อีกทั้งมอบมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา บ่มเพาะความรู้ความสามารถ อีกทั้งมอบมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา บ่มเพาะความรู้ความสามารถ อีกทั้งมอบ
ความเมตตากรุณา รวมถึงประสบการณ์ชีวิตอันมีค่า จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา บ่มเพาะความรู้ความสามารถ อีกทั้งมอบ
ความเมตตากรุณา รวมถึงประสบการณ์ชีวิตอันมีค่า จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา บ่มเพาะความรู้ความสามารถ อีกทั้งมอบ
ความเมตตากรุณา รวมถึงประสบการณ์ชีวิตอันมีค่า จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี

นอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ
ความเมตตากรุณา รวมถึงประสบการณ์ชีวิตอันมีค่า จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดีความเมตตากรุณา รวมถึงประสบการณ์ชีวิตอันมีค่า จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี

นอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ
ความเมตตากรุณา รวมถึงประสบการณ์ชีวิตอันมีค่า จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดีความเมตตากรุณา รวมถึงประสบการณ์ชีวิตอันมีค่า จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดีความเมตตากรุณา รวมถึงประสบการณ์ชีวิตอันมีค่า จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี

นอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ
อย่างเต็มใจจากนางสาวกมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพท าประเป๋าแฮนด์เมด ที่สละเวลาอันมีค่า

ความเมตตากรุณา รวมถึงประสบการณ์ชีวิตอันมีค่า จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี
นอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ

ความเมตตากรุณา รวมถึงประสบการณ์ชีวิตอันมีค่า จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี
นอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ

ความเมตตากรุณา รวมถึงประสบการณ์ชีวิตอันมีค่า จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี
นอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ

ความเมตตากรุณา รวมถึงประสบการณ์ชีวิตอันมีค่า จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี
นอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ

อย่างเต็มใจจากนางสาวกมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพท าประเป๋าแฮนด์เมด ที่สละเวลาอันมีค่า
นอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ

อย่างเต็มใจจากนางสาวกมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพท าประเป๋าแฮนด์เมด ที่สละเวลาอันมีค่า
นอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ

อย่างเต็มใจจากนางสาวกมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพท าประเป๋าแฮนด์เมด ที่สละเวลาอันมีค่า
นอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือนอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ

อย่างเต็มใจจากนางสาวกมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพท าประเป๋าแฮนด์เมด ที่สละเวลาอันมีค่า
นอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ

อย่างเต็มใจจากนางสาวกมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพท าประเป๋าแฮนด์เมด ที่สละเวลาอันมีค่า
นอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ

อย่างเต็มใจจากนางสาวกมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพท าประเป๋าแฮนด์เมด ที่สละเวลาอันมีค่า
ยิ่ง ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสถ่ายท าเรื่องราว จนส าเร็จเป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา ขอบคุณพ่ีหนอยรายการ
อาชีพนอกกระแส พ่ีเอ๋ยรายการเป็นอยู่คือ และผู้ควบคุมการผลิตรายการคนหัวรั้น ที่สละเวลามาให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงขอบคุณเพ่ือนๆ ทุกคนที่สละเวลามาช่วยกันผลิตรายการให้ส าเร็จได้ 
ขอบคุณรุ่นพ่ีทุกๆคนที่คอยให้ค าปรึกษาเวลามีปัญหา คอยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในยามที่ เกิดปัญหา
และหาทางออกไม่ได้ รวมถึงขอบคุณเพ่ือนทุกคนทั้งในคณะและนอกคณะที่คอยให้ก าลังใจกันตลอด

นอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ
อย่างเต็มใจจากนางสาวกมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพท าประเป๋าแฮนด์เมด ที่สละเวลาอันมีค่า
ยิ่ง ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสถ่ายท าเรื่องราว จนส าเร็จเป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา ขอบคุณพ่ีหนอยรายการ
อาชีพนอกกระแส พ่ีเอ๋ยรายการเป็นอยู่คือ และผู้ควบคุมการผลิตรายการคนหัวรั้น ที่สละเวลามาให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงขอบคุณเพ่ือนๆ ทุกคนที่สละเวลามาช่วยกันผลิตรายการให้ส าเร็จได้ 

อย่างเต็มใจจากนางสาวกมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพท าประเป๋าแฮนด์เมด ที่สละเวลาอันมีค่าอย่างเต็มใจจากนางสาวกมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพท าประเป๋าแฮนด์เมด ที่สละเวลาอันมีค่าอย่างเต็มใจจากนางสาวกมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพท าประเป๋าแฮนด์เมด ที่สละเวลาอันมีค่าอย่างเต็มใจจากนางสาวกมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพท าประเป๋าแฮนด์เมด ที่สละเวลาอันมีค่าอย่างเต็มใจจากนางสาวกมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพท าประเป๋าแฮนด์เมด ที่สละเวลาอันมีค่าอย่างเต็มใจจากนางสาวกมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพท าประเป๋าแฮนด์เมด ที่สละเวลาอันมีค่าอย่างเต็มใจจากนางสาวกมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพท าประเป๋าแฮนด์เมด ที่สละเวลาอันมีค่า
ยิ่ง ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสถ่ายท าเรื่องราว จนส าเร็จเป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา ขอบคุณพ่ีหนอยรายการ
อย่างเต็มใจจากนางสาวกมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพท าประเป๋าแฮนด์เมด ที่สละเวลาอันมีค่าอย่างเต็มใจจากนางสาวกมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพท าประเป๋าแฮนด์เมด ที่สละเวลาอันมีค่า
ยิ่ง ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสถ่ายท าเรื่องราว จนส าเร็จเป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา ขอบคุณพ่ีหนอยรายการ
อย่างเต็มใจจากนางสาวกมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพท าประเป๋าแฮนด์เมด ที่สละเวลาอันมีค่า
ยิ่ง ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสถ่ายท าเรื่องราว จนส าเร็จเป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา ขอบคุณพ่ีหนอยรายการ
อย่างเต็มใจจากนางสาวกมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพท าประเป๋าแฮนด์เมด ที่สละเวลาอันมีค่า
ยิ่ง ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสถ่ายท าเรื่องราว จนส าเร็จเป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา ขอบคุณพ่ีหนอยรายการยิ่ง ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสถ่ายท าเรื่องราว จนส าเร็จเป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา ขอบคุณพ่ีหนอยรายการยิ่ง ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสถ่ายท าเรื่องราว จนส าเร็จเป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา ขอบคุณพ่ีหนอยรายการยิ่ง ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสถ่ายท าเรื่องราว จนส าเร็จเป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา ขอบคุณพ่ีหนอยรายการยิ่ง ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสถ่ายท าเรื่องราว จนส าเร็จเป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา ขอบคุณพ่ีหนอยรายการ
อาชีพนอกกระแส พ่ีเอ๋ยรายการเป็นอยู่คือ และผู้ควบคุมการผลิตรายการคนหัวรั้น ที่สละเวลามาให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงขอบคุณเพ่ือนๆ ทุกคนที่สละเวลามาช่วยกันผลิตรายการให้ส าเร็จได้ 
ขอบคุณรุ่นพ่ีทุกๆคนที่คอยให้ค าปรึกษาเวลามีปัญหา คอยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในยามที่ เกิดปัญหา

ยิ่ง ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสถ่ายท าเรื่องราว จนส าเร็จเป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา ขอบคุณพ่ีหนอยรายการ
อาชีพนอกกระแส พ่ีเอ๋ยรายการเป็นอยู่คือ และผู้ควบคุมการผลิตรายการคนหัวรั้น ที่สละเวลามาให้
ยิ่ง ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสถ่ายท าเรื่องราว จนส าเร็จเป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา ขอบคุณพ่ีหนอยรายการยิ่ง ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสถ่ายท าเรื่องราว จนส าเร็จเป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา ขอบคุณพ่ีหนอยรายการ
อาชีพนอกกระแส พ่ีเอ๋ยรายการเป็นอยู่คือ และผู้ควบคุมการผลิตรายการคนหัวรั้น ที่สละเวลามาให้
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ยิ่ง ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสถ่ายท าเรื่องราว จนส าเร็จเป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา ขอบคุณพ่ีหนอยรายการยิ่ง ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสถ่ายท าเรื่องราว จนส าเร็จเป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา ขอบคุณพ่ีหนอยรายการ
อาชีพนอกกระแส พ่ีเอ๋ยรายการเป็นอยู่คือ และผู้ควบคุมการผลิตรายการคนหัวรั้น ที่สละเวลามาให้
ยิ่ง ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสถ่ายท าเรื่องราว จนส าเร็จเป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา ขอบคุณพ่ีหนอยรายการ
อาชีพนอกกระแส พ่ีเอ๋ยรายการเป็นอยู่คือ และผู้ควบคุมการผลิตรายการคนหัวรั้น ที่สละเวลามาให้
ยิ่ง ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสถ่ายท าเรื่องราว จนส าเร็จเป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา ขอบคุณพ่ีหนอยรายการ
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สุดท้ายนี้ก าลังใจที่ส าคัญที่สุดคือครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังความส าเร็จในครั้งนี้ อันได้แก่ 
ครอบครัวชาญชัชวาลทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเตี่ย แม่ โกว อากง พ่ีชาย รวมถึงญาติพ่ีน้องทุกคน ที่คอยให้ครอบครัวชาญชัชวาลทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเตี่ย แม่ โกว อากง พ่ีชาย รวมถึงญาติพ่ีน้องทุกคน ที่คอยให้ครอบครัวชาญชัชวาลทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเตี่ย แม่ โกว อากง พ่ีชาย รวมถึงญาติพ่ีน้องทุกคน ที่คอยให้
ความรัก ความเอาใจใส่ และให้ก าลังใจในยามท้อ ตลอดจนที่คอยสนับสนุนด้านการศึกษาจนผู้ศึกษา
ครอบครัวชาญชัชวาลทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเตี่ย แม่ โกว อากง พ่ีชาย รวมถึงญาติพ่ีน้องทุกคน ที่คอยให้ครอบครัวชาญชัชวาลทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเตี่ย แม่ โกว อากง พ่ีชาย รวมถึงญาติพ่ีน้องทุกคน ที่คอยให้ครอบครัวชาญชัชวาลทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเตี่ย แม่ โกว อากง พ่ีชาย รวมถึงญาติพ่ีน้องทุกคน ที่คอยให้ครอบครัวชาญชัชวาลทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเตี่ย แม่ โกว อากง พ่ีชาย รวมถึงญาติพ่ีน้องทุกคน ที่คอยให้
ความรัก ความเอาใจใส่ และให้ก าลังใจในยามท้อ ตลอดจนที่คอยสนับสนุนด้านการศึกษาจนผู้ศึกษา
สามารถประสบผลส าเร็จได้ในที่สุด

ครอบครัวชาญชัชวาลทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเตี่ย แม่ โกว อากง พ่ีชาย รวมถึงญาติพ่ีน้องทุกคน ที่คอยให้
ความรัก ความเอาใจใส่ และให้ก าลังใจในยามท้อ ตลอดจนที่คอยสนับสนุนด้านการศึกษาจนผู้ศึกษา
ครอบครัวชาญชัชวาลทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเตี่ย แม่ โกว อากง พ่ีชาย รวมถึงญาติพ่ีน้องทุกคน ที่คอยให้
ความรัก ความเอาใจใส่ และให้ก าลังใจในยามท้อ ตลอดจนที่คอยสนับสนุนด้านการศึกษาจนผู้ศึกษา
สามารถประสบผลส าเร็จได้ในที่สุด

ครอบครัวชาญชัชวาลทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเตี่ย แม่ โกว อากง พ่ีชาย รวมถึงญาติพ่ีน้องทุกคน ที่คอยให้
ความรัก ความเอาใจใส่ และให้ก าลังใจในยามท้อ ตลอดจนที่คอยสนับสนุนด้านการศึกษาจนผู้ศึกษา
ครอบครัวชาญชัชวาลทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเตี่ย แม่ โกว อากง พ่ีชาย รวมถึงญาติพ่ีน้องทุกคน ที่คอยให้
ความรัก ความเอาใจใส่ และให้ก าลังใจในยามท้อ ตลอดจนที่คอยสนับสนุนด้านการศึกษาจนผู้ศึกษา
ครอบครัวชาญชัชวาลทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเตี่ย แม่ โกว อากง พ่ีชาย รวมถึงญาติพ่ีน้องทุกคน ที่คอยให้
ความรัก ความเอาใจใส่ และให้ก าลังใจในยามท้อ ตลอดจนที่คอยสนับสนุนด้านการศึกษาจนผู้ศึกษา
สามารถประสบผลส าเร็จได้ในที่สุด
ความรัก ความเอาใจใส่ และให้ก าลังใจในยามท้อ ตลอดจนที่คอยสนับสนุนด้านการศึกษาจนผู้ศึกษาความรัก ความเอาใจใส่ และให้ก าลังใจในยามท้อ ตลอดจนที่คอยสนับสนุนด้านการศึกษาจนผู้ศึกษาความรัก ความเอาใจใส่ และให้ก าลังใจในยามท้อ ตลอดจนที่คอยสนับสนุนด้านการศึกษาจนผู้ศึกษา
สามารถประสบผลส าเร็จได้ในที่สุด
ความรัก ความเอาใจใส่ และให้ก าลังใจในยามท้อ ตลอดจนที่คอยสนับสนุนด้านการศึกษาจนผู้ศึกษาความรัก ความเอาใจใส่ และให้ก าลังใจในยามท้อ ตลอดจนที่คอยสนับสนุนด้านการศึกษาจนผู้ศึกษา
สามารถประสบผลส าเร็จได้ในที่สุดสามารถประสบผลส าเร็จได้ในที่สุดสามารถประสบผลส าเร็จได้ในที่สุด

มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา บ่มเพาะความรู้ความสามารถ อีกทั้งมอบ
ความเมตตากรุณา รวมถึงประสบการณ์ชีวิตอันมีค่า จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี

นอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือนอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ
อย่างเต็มใจจากนางสาวกมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพท าประเป๋าแฮนด์เมด ที่สละเวลาอันมีค่าอย่างเต็มใจจากนางสาวกมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพท าประเป๋าแฮนด์เมด ที่สละเวลาอันมีค่า
ยิ่ง ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสถ่ายท าเรื่องราว จนส าเร็จเป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา ขอบคุณพ่ีหนอยรายการ

มา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผล
รายการ และขอขอบคุณทุกแรงบันดาลใจจากทุกๆ ท่านไม่ว่ามากหรือน้อย ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่ งที่ท า

สุดท้ายนี้ก าลังใจที่ส าคัญที่สุดคือครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังความส าเร็จในครั้งนี้ อันได้แก่ 
ครอบครัวชาญชัชวาลทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเตี่ย แม่ โกว อากง พ่ีชาย รวมถึงญาติพ่ีน้องทุกคน ที่คอยให้ครอบครัวชาญชัชวาลทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเตี่ย แม่ โกว อากง พ่ีชาย รวมถึงญาติพ่ีน้องทุกคน ที่คอยให้
ความรัก ความเอาใจใส่ และให้ก าลังใจในยามท้อ ตลอดจนที่คอยสนับสนุนด้านการศึกษาจนผู้ศึกษา
สามารถประสบผลส าเร็จได้ในที่สุด

ต่างๆ ในจุลนิพนธ์ฉบับนี้ของข้าพเจ้ามาโดยตลอด นอกจากนี้ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง 
ธ ารง รัตนภรานุเดช  อาจารย์สพชัย พาลพ่าย  อาจารย์ณภัสสร์ เตลิงคพันธ์  และอาจารย์

ณัฐพงษ์ มงคลสวัสดิ์  คณะกรรมการสอบจุลนิพนธ์ฉบับนี้ที่ให้แนะน า อันมีส่วนช่วยเติมเต็มในจุดอ่อน
ๆ และแก้ไขส่วนที่บกพร่องจนท าให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี

ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา บ่มเพาะความรู้ความสามารถ อีกทั้งมอบ
ความเมตตากรุณา รวมถึงประสบการณ์ชีวิตอันมีค่า จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี

นอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ
อย่างเต็มใจจากนางสาวกมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพท าประเป๋าแฮนด์เมด ที่สละเวลาอันมีค่า
ยิ่ง ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสถ่ายท าเรื่องราว จนส าเร็จเป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา ขอบคุณพ่ีหนอยรายการ
อาชีพนอกกระแส พ่ีเอ๋ยรายการเป็นอยู่คือ และผู้ควบคุมการผลิตรายการคนหัวรั้น ที่สละเวลามาให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงขอบคุณเพ่ือนๆ ทุกคนที่สละเวลามาช่วยกันผลิตรายการให้ส าเร็จได้ 
ขอบคุณรุ่นพ่ีทุกๆคนที่คอยให้ค าปรึกษาเวลามีปัญหา คอยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในยามที่ เกิดปัญหา
และหาทางออกไม่ได้ รวมถึงขอบคุณเพ่ือนทุกคนทั้งในคณะและนอกคณะที่คอยให้ก าลังใจกันตลอด
มา และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถามและร่วมประเมินผล
รายการ และขอขอบคุณทุกแรงบันดาลใจจากทุกๆ ท่านไม่ว่ามากหรือน้อย ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่ งที่ท า
ให้เกิดผลงานจุลนิพนธ์นี้ขึ้น ขอขอบคุณจากใจจริง

สุดท้ายนี้ก าลังใจที่ส าคัญที่สุดคือครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังความส าเร็จในครั้งนี้ อันได้แก่ 
ครอบครัวชาญชัชวาลทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเตี่ย แม่ โกว อากง พ่ีชาย รวมถึงญาติพ่ีน้องทุกคน ที่คอยให้
ความรัก ความเอาใจใส่ และให้ก าลังใจในยามท้อ ตลอดจนที่คอยสนับสนุนด้านการศึกษาจนผู้ศึกษา
สามารถประสบผลส าเร็จได้ในที่สุด

สแนะนาที่ดี ตลอดจนให้ก าลังใจที่ดีเสมอมา ทั้งยังเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการตรวจแก้ไขจุดพกพร่องสแนะนาที่ดี ตลอดจนให้ก าลังใจที่ดีเสมอมา ทั้งยังเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการตรวจแก้ไขจุดพกพร่อง
ต่างๆ ในจุลนิพนธ์ฉบับนี้ของข้าพเจ้ามาโดยตลอด นอกจากนี้ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง สต่างๆ ในจุลนิพนธ์ฉบับนี้ของข้าพเจ้ามาโดยตลอด นอกจากนี้ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง 

ำอาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ อาจารย์ได้ให้ค าปรึกษาและค าำอาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ อาจารย์ได้ให้ค าปรึกษาและค า
แนะนาที่ดี ตลอดจนให้ก าลังใจที่ดีเสมอมา ทั้งยังเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการตรวจแก้ไขจุดพกพร่องำแนะนาที่ดี ตลอดจนให้ก าลังใจที่ดีเสมอมา ทั้งยังเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการตรวจแก้ไขจุดพกพร่อง
ต่างๆ ในจุลนิพนธ์ฉบับนี้ของข้าพเจ้ามาโดยตลอด นอกจากนี้ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง 

ำ
ต่างๆ ในจุลนิพนธ์ฉบับนี้ของข้าพเจ้ามาโดยตลอด นอกจากนี้ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง สำสแนะนาที่ดี ตลอดจนให้ก าลังใจที่ดีเสมอมา ทั้งยังเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการตรวจแก้ไขจุดพกพร่องสแนะนาที่ดี ตลอดจนให้ก าลังใจที่ดีเสมอมา ทั้งยังเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการตรวจแก้ไขจุดพกพร่องำแนะนาที่ดี ตลอดจนให้ก าลังใจที่ดีเสมอมา ทั้งยังเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการตรวจแก้ไขจุดพกพร่องสแนะนาที่ดี ตลอดจนให้ก าลังใจที่ดีเสมอมา ทั้งยังเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการตรวจแก้ไขจุดพกพร่อง
ต่างๆ ในจุลนิพนธ์ฉบับนี้ของข้าพเจ้ามาโดยตลอด นอกจากนี้ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง สต่างๆ ในจุลนิพนธ์ฉบับนี้ของข้าพเจ้ามาโดยตลอด นอกจากนี้ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง 

ำ
ต่างๆ ในจุลนิพนธ์ฉบับนี้ของข้าพเจ้ามาโดยตลอด นอกจากนี้ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง สต่างๆ ในจุลนิพนธ์ฉบับนี้ของข้าพเจ้ามาโดยตลอด นอกจากนี้ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง 

นอาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ อาจารย์ได้ให้ค าปรึกษาและค านอาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ อาจารย์ได้ให้ค าปรึกษาและค า
แนะนาที่ดี ตลอดจนให้ก าลังใจที่ดีเสมอมา ทั้งยังเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการตรวจแก้ไขจุดพกพร่องนแนะนาที่ดี ตลอดจนให้ก าลังใจที่ดีเสมอมา ทั้งยังเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการตรวจแก้ไขจุดพกพร่องัศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือจาก อาจารย์พิชานนท์ วงศ์วิทยาเมธากุล ัศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือจาก อาจารย์พิชานนท์ วงศ์วิทยาเมธากุล 
อาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ อาจารย์ได้ให้ค าปรึกษาและค าัอาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ อาจารย์ได้ให้ค าปรึกษาและค ากศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือจาก อาจารย์พิชานนท์ วงศ์วิทยาเมธากุล กศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือจาก อาจารย์พิชานนท์ วงศ์วิทยาเมธากุล 
อาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ อาจารย์ได้ให้ค าปรึกษาและค ากอาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ อาจารย์ได้ให้ค าปรึกษาและค า
แนะนาที่ดี ตลอดจนให้ก าลังใจที่ดีเสมอมา ทั้งยังเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการตรวจแก้ไขจุดพกพร่องกแนะนาที่ดี ตลอดจนให้ก าลังใจที่ดีเสมอมา ทั้งยังเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการตรวจแก้ไขจุดพกพร่อง

หศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือจาก อาจารย์พิชานนท์ วงศ์วิทยาเมธากุล หศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือจาก อาจารย์พิชานนท์ วงศ์วิทยาเมธากุล 
อาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ อาจารย์ได้ให้ค าปรึกษาและค าหอาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ อาจารย์ได้ให้ค าปรึกษาและค าอศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือจาก อาจารย์พิชานนท์ วงศ์วิทยาเมธากุล อศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือจาก อาจารย์พิชานนท์ วงศ์วิทยาเมธากุล 
อาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ อาจารย์ได้ให้ค าปรึกษาและค าออาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ อาจารย์ได้ให้ค าปรึกษาและค าสศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือจาก อาจารย์พิชานนท์ วงศ์วิทยาเมธากุล สศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือจาก อาจารย์พิชานนท์ วงศ์วิทยาเมธากุล 
อาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ อาจารย์ได้ให้ค าปรึกษาและค าสอาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ อาจารย์ได้ให้ค าปรึกษาและค ามศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือจาก อาจารย์พิชานนท์ วงศ์วิทยาเมธากุล มศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือจาก อาจารย์พิชานนท์ วงศ์วิทยาเมธากุล 
อาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ อาจารย์ได้ให้ค าปรึกษาและค ามอาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ อาจารย์ได้ให้ค าปรึกษาและค าุอาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ อาจารย์ได้ให้ค าปรึกษาและค าุอาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ อาจารย์ได้ให้ค าปรึกษาและค า
แนะนาที่ดี ตลอดจนให้ก าลังใจที่ดีเสมอมา ทั้งยังเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการตรวจแก้ไขจุดพกพร่อง

ุ
แนะนาที่ดี ตลอดจนให้ก าลังใจที่ดีเสมอมา ทั้งยังเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการตรวจแก้ไขจุดพกพร่อง

ดศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือจาก อาจารย์พิชานนท์ วงศ์วิทยาเมธากุล ดศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือจาก อาจารย์พิชานนท์ วงศ์วิทยาเมธากุล 
อาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ อาจารย์ได้ให้ค าปรึกษาและค าดอาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ อาจารย์ได้ให้ค าปรึกษาและค ากศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือจาก อาจารย์พิชานนท์ วงศ์วิทยาเมธากุล กศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือจาก อาจารย์พิชานนท์ วงศ์วิทยาเมธากุล 
อาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ อาจารย์ได้ให้ค าปรึกษาและค ากอาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ อาจารย์ได้ให้ค าปรึกษาและค า
แนะนาที่ดี ตลอดจนให้ก าลังใจที่ดีเสมอมา ทั้งยังเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการตรวจแก้ไขจุดพกพร่อง

ก
แนะนาที่ดี ตลอดจนให้ก าลังใจที่ดีเสมอมา ทั้งยังเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการตรวจแก้ไขจุดพกพร่อง

ลศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือจาก อาจารย์พิชานนท์ วงศ์วิทยาเมธากุล ลศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือจาก อาจารย์พิชานนท์ วงศ์วิทยาเมธากุล 
อาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ อาจารย์ได้ให้ค าปรึกษาและค าลอาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ อาจารย์ได้ให้ค าปรึกษาและค า
แนะนาที่ดี ตลอดจนให้ก าลังใจที่ดีเสมอมา ทั้งยังเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการตรวจแก้ไขจุดพกพร่อง

ล
แนะนาที่ดี ตลอดจนให้ก าลังใจที่ดีเสมอมา ทั้งยังเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการตรวจแก้ไขจุดพกพร่องาอาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ อาจารย์ได้ให้ค าปรึกษาและค าาอาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ อาจารย์ได้ให้ค าปรึกษาและค า
แนะนาที่ดี ตลอดจนให้ก าลังใจที่ดีเสมอมา ทั้งยังเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการตรวจแก้ไขจุดพกพร่องาแนะนาที่ดี ตลอดจนให้ก าลังใจที่ดีเสมอมา ทั้งยังเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการตรวจแก้ไขจุดพกพร่องงอาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ อาจารย์ได้ให้ค าปรึกษาและค างอาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ อาจารย์ได้ให้ค าปรึกษาและค า
แนะนาที่ดี ตลอดจนให้ก าลังใจที่ดีเสมอมา ทั้งยังเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการตรวจแก้ไขจุดพกพร่องงแนะนาที่ดี ตลอดจนให้ก าลังใจที่ดีเสมอมา ทั้งยังเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการตรวจแก้ไขจุดพกพร่อง
ต่างๆ ในจุลนิพนธ์ฉบับนี้ของข้าพเจ้ามาโดยตลอด นอกจากนี้ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง 

ง
ต่างๆ ในจุลนิพนธ์ฉบับนี้ของข้าพเจ้ามาโดยตลอด นอกจากนี้ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง 
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ระยะเวลาในการเก็บรวมรวบข้อมูลระยะเวลาในการเก็บรวมรวบข้อมูล
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะเวลาในการเก็บรวมรวบข้อมูลระยะเวลาในการเก็บรวมรวบข้อมูล
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะเวลาในการเก็บรวมรวบข้อมูล
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะเวลาในการเก็บรวมรวบข้อมูลระยะเวลาในการเก็บรวมรวบข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การน าเสนอข้อมูลและชิ้นงาน
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล
การน าเสนอข้อมูลและชิ้นงาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงาน
การวางแผนผลิตชิ้นงาน
การน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงาน
การวางแผนผลิตชิ้นงาน
การน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงาน
การวางแผนผลิตชิ้นงานการวางแผนผลิตชิ้นงานการวางแผนผลิตชิ้นงานการวางแผนผลิตชิ้นงานการวางแผนผลิตชิ้นงาน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะเวลาในการเก็บรวมรวบข้อมูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

รูปแบบในการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
รูปแบบในการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

รูปแบบในการวิจัยรูปแบบในการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
รูปแบบในการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
รูปแบบในการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

การเก็บข้อมูลการเก็บข้อมูล
รูปแบบในการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

การเก็บข้อมูลการเก็บข้อมูลการเก็บข้อมูล
รูปแบบในการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

การเก็บข้อมูล
รูปแบบในการวิจัย
การเก็บข้อมูลการเก็บข้อมูล
ตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้อง
การเก็บข้อมูล
รูปแบบในการวิจัย

ตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้องตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้องตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้องตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้อง
แนวคิดเก่ียวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์แนวคิดเก่ียวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์แนวคิดเก่ียวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์แนวคิดเก่ียวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์แนวคิดเก่ียวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์
ตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้อง
แนวคิดเก่ียวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์แนวคิดเก่ียวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์
ตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้อง

แนวคิดเก่ียวกับวัยรุ่นแนวคิดเก่ียวกับวัยรุ่น
แนวคิดเก่ียวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์แนวคิดเก่ียวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์แนวคิดเก่ียวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์แนวคิดเก่ียวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์

แนวคิดเก่ียวกับแรงบันดาลใจ
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสารทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
แนวคิดเก่ียวกับแรงบันดาลใจ
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสารทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
แนวคิดเก่ียวกับแรงบันดาลใจ
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสารทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสารทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสารทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
แนวคิดเก่ียวกับแรงบันดาลใจแนวคิดเก่ียวกับแรงบันดาลใจ
แนวคิดเก่ียวกับวัยรุ่น
แนวคิดเก่ียวกับแรงบันดาลใจแนวคิดเก่ียวกับแรงบันดาลใจ
แนวคิดเก่ียวกับวัยรุ่น

ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
แนวคิดเก่ียวกับแรงบันดาลใจ
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร

ตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้อง

แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร
ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสารแนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์

ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร
ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสารแนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร
ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร
ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์

ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสารแนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสารแนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร

ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร

ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข้อจ ากัดในการศึกษาข้อจ ากัดในการศึกษา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์

ข้อจ ากัดในการศึกษา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข้อจ ากัดในการศึกษา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร

แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสารแนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสารแนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร

ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
แนวคิดเก่ียวกับแรงบันดาลใจ
แนวคิดเก่ียวกับวัยรุ่น
แนวคิดเก่ียวกับแรงบันดาลใจ
แนวคิดเก่ียวกับวัยรุ่นแนวคิดเก่ียวกับวัยรุ่นแนวคิดเก่ียวกับวัยรุ่น
แนวคิดเก่ียวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์
ตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้องตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้อง
การเก็บข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

การน าเสนอข้อมูลและชิ้นงาน
การวางแผนผลิตชิ้นงาน

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ

ข้อจ ากัดในการศึกษา
ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร
ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร

ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร
ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร
ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์

ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร
ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร

แนวคิดเก่ียวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์
ตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้อง

แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
แนวคิดเก่ียวกับแรงบันดาลใจ

แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสารทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสารทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสารทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
แนวคิดเก่ียวกับแรงบันดาลใจ
แนวคิดเก่ียวกับวัยรุ่น

ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสารทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสารทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสารทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสารทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
แนวคิดเก่ียวกับแรงบันดาลใจ
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
แนวคิดเก่ียวกับแรงบันดาลใจ
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
แนวคิดเก่ียวกับแรงบันดาลใจ

แนวคิดเก่ียวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์แนวคิดเก่ียวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์
แนวคิดเก่ียวกับวัยรุ่น
แนวคิดเก่ียวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์แนวคิดเก่ียวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์
ตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้อง
แนวคิดเก่ียวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์แนวคิดเก่ียวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์แนวคิดเก่ียวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์
ตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้องตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้องตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้อง
การเก็บข้อมูล
รูปแบบในการวิจัย
การเก็บข้อมูลการเก็บข้อมูล
รูปแบบในการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

การเก็บข้อมูล
รูปแบบในการวิจัย
การเก็บข้อมูลการเก็บข้อมูล
รูปแบบในการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

การเก็บข้อมูล
รูปแบบในการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
รูปแบบในการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

รูปแบบในการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

รูปแบบในการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
รูปแบบในการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
รูปแบบในการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะเวลาในการเก็บรวมรวบข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะเวลาในการเก็บรวมรวบข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะเวลาในการเก็บรวมรวบข้อมูล
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะเวลาในการเก็บรวมรวบข้อมูล
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะเวลาในการเก็บรวมรวบข้อมูล
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะเวลาในการเก็บรวมรวบข้อมูลระยะเวลาในการเก็บรวมรวบข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
ระยะเวลาในการเก็บรวมรวบข้อมูลระยะเวลาในการเก็บรวมรวบข้อมูลระยะเวลาในการเก็บรวมรวบข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การน าเสนอข้อมูลและชิ้นงาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การน าเสนอข้อมูลและชิ้นงาน
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล
การน าเสนอข้อมูลและชิ้นงาน
การวางแผนผลิตชิ้นงาน
การน าเสนอข้อมูลและชิ้นงาน
การวางแผนผลิตชิ้นงาน
การน าเสนอข้อมูลและชิ้นงาน
การวางแผนผลิตชิ้นงาน
การน าเสนอข้อมูลและชิ้นงาน
การวางแผนผลิตชิ้นงาน

แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร

ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะเวลาในการเก็บรวมรวบข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การน าเสนอข้อมูลและชิ้นงาน
การวางแผนผลิตชิ้นงาน

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์

ข้อจ ากัดในการศึกษา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
แนวคิดเก่ียวกับแรงบันดาลใจ
แนวคิดเก่ียวกับวัยรุ่น
แนวคิดเก่ียวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์
ตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้อง
การเก็บข้อมูล
รูปแบบในการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะเวลาในการเก็บรวมรวบข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การน าเสนอข้อมูลและชิ้นงาน
การวางแผนผลิตชิ้นงาน

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ

สวัตถุประสงค์สวัตถุประสงค์
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์สลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์
ำที่มาและความส าคัญของปัญหาำที่มาและความส าคัญของปัญหา

วัตถุประสงค์ำวัตถุประสงค์
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์
ำ

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์สำสวัตถุประสงค์สวัตถุประสงค์ำวัตถุประสงค์สวัตถุประสงค์
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์สลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์
ำ

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์สลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์
นที่มาและความส าคัญของปัญหานที่มาและความส าคัญของปัญหา

วัตถุประสงคน์วัตถุประสงค์ ัััััััที่มาและความส าคัญของปัญหาัที่มาและความส าคัญของปัญหากกกกที่มาและความส าคัญของปัญหากที่มาและความส าคัญของปัญหาหหหหหหหหหหที่มาและความส าคัญของปัญหาหที่มาและความส าคัญของปัญหาออออออออที่มาและความส าคัญของปัญหาอที่มาและความส าคัญของปัญหา สสสสสสสสมมมมมมมมุุุดดดดดดดดดดดกกกกกกกกกกกกกกกลลลลลลลลลาาาาาาาาางงงงงงงงง



สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

 เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ  58
 ผลการประเมินประสิทธิผลรายการโทรทัศน์  59 
บทที่ 6 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  62 
 สรุปผลการศึกษา  62 
 อภิปรายผล  65 
 ปัญหาและอุปสรรค  66 
 ข้อเสนอแนะ  67 
บรรณานุกรม  68 
ภาคผนวก   70 
 ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการ
โทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจ  71 
 ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์
ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย  73 
 ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม 
(Focus group)  77 
 ภาคผนวก ง ถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์  79 
 ภาคผนวก จ ถอดเทปสัมภาษณ์ เบล-กมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพกระเป๋าหนังกลับ
ท ามือเพ่ือน ามาใช้ในการร่างโครงบทรายการ  98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ท ามือเพ่ือน ามาใช้ในการร่างโครงบทรายการท ามือเพ่ือน ามาใช้ในการร่างโครงบทรายการท ามือเพ่ือน ามาใช้ในการร่างโครงบทรายการท ามือเพ่ือน ามาใช้ในการร่างโครงบทรายการท ามือเพ่ือน ามาใช้ในการร่างโครงบทรายการท ามือเพ่ือน ามาใช้ในการร่างโครงบทรายการ
ภาคผนวก จ ถอดเทปสัมภาษณ์ เบล

ท ามือเพ่ือน ามาใช้ในการร่างโครงบทรายการ
ภาคผนวก จ ถอดเทปสัมภาษณ์ เบล

ท ามือเพ่ือน ามาใช้ในการร่างโครงบทรายการท ามือเพ่ือน ามาใช้ในการร่างโครงบทรายการท ามือเพ่ือน ามาใช้ในการร่างโครงบทรายการ
ภาคผนวก จ ถอดเทปสัมภาษณ์ เบลภาคผนวก จ ถอดเทปสัมภาษณ์ เบลภาคผนวก จ ถอดเทปสัมภาษณ์ เบลภาคผนวก จ ถอดเทปสัมภาษณ์ เบล
ภาคผนวก ง ถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์
ภาคผนวก จ ถอดเทปสัมภาษณ์ เบลภาคผนวก จ ถอดเทปสัมภาษณ์ เบล
ภาคผนวก ง ถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ภาคผนวก ง ถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ภาคผนวก ง ถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ภาคผนวก ง ถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ภาคผนวก ง ถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ภาคผนวก ง ถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์

กมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพกระเป๋าหนังกลับ
ภาคผนวก ง ถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์

กมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพกระเป๋าหนังกลับ
ภาคผนวก ง ถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ภาคผนวก ง ถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ภาคผนวก ง ถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์
ภาคผนวก จ ถอดเทปสัมภาษณ์ เบล
ภาคผนวก ง ถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ภาคผนวก ง ถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์
ภาคผนวก จ ถอดเทปสัมภาษณ์ เบล

ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม 

ภาคผนวก ง ถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ภาคผนวก ง ถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์

ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม 

ภาคผนวก ง ถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์
กมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพกระเป๋าหนังกลับกมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพกระเป๋าหนังกลับ

ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย
ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม 

ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์

ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม 

ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์
ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย

ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์
ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย

ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์
โทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจ

ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์
โทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจ

ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์

ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม 

ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์

ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม 

ภาคผนวก ง ถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์
ภาคผนวก จ ถอดเทปสัมภาษณ์ เบล
ภาคผนวก ง ถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์

โทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจ
ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์

โทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจ
ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์

ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการ
โทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจ

ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการ
โทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจ

ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการ

ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์

ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการ
โทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจ

ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการ
โทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจ

ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์
ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย

ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม 

ภาคผนวก ง ถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์
ภาคผนวก จ ถอดเทปสัมภาษณ์ เบล
ภาคผนวก ง ถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ภาคผนวก ง ถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ภาคผนวก ง ถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์

กมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพกระเป๋าหนังกลับภาคผนวก จ ถอดเทปสัมภาษณ์ เบลภาคผนวก จ ถอดเทปสัมภาษณ์ เบลภาคผนวก จ ถอดเทปสัมภาษณ์ เบล กมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพกระเป๋าหนังกลับภาคผนวก จ ถอดเทปสัมภาษณ์ เบล กมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพกระเป๋าหนังกลับ
ท ามือเพ่ือน ามาใช้ในการร่างโครงบทรายการ

ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการ

ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์

ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการ
โทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจ

ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการ
โทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจ

ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการ
โทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจ

ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์
โทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจ

ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์

ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม 

ภาคผนวก ง ถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์
ภาคผนวก จ ถอดเทปสัมภาษณ์ เบล

โทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจ
ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์

ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย
ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์

ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม 

ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์

ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม 
ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย

ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม 

ภาคผนวก ง ถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์
กมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพกระเป๋าหนังกลับ

ท ามือเพ่ือน ามาใช้ในการร่างโครงบทรายการ

ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม 

ภาคผนวก ง ถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์

ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม 

ภาคผนวก ง ถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์
ภาคผนวก จ ถอดเทปสัมภาษณ์ เบล
ภาคผนวก ง ถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ภาคผนวก ง ถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์

กมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพกระเป๋าหนังกลับ
ภาคผนวก ง ถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ภาคผนวก ง ถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ภาคผนวก ง ถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ภาคผนวก ง ถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ภาคผนวก ง ถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์
ภาคผนวก จ ถอดเทปสัมภาษณ์ เบล
ภาคผนวก ง ถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ภาคผนวก ง ถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ภาคผนวก ง ถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์
ภาคผนวก จ ถอดเทปสัมภาษณ์ เบลภาคผนวก จ ถอดเทปสัมภาษณ์ เบลภาคผนวก จ ถอดเทปสัมภาษณ์ เบล

ท ามือเพ่ือน ามาใช้ในการร่างโครงบทรายการ
ภาคผนวก จ ถอดเทปสัมภาษณ์ เบล

ท ามือเพ่ือน ามาใช้ในการร่างโครงบทรายการ
ภาคผนวก จ ถอดเทปสัมภาษณ์ เบล

ท ามือเพ่ือน ามาใช้ในการร่างโครงบทรายการท ามือเพ่ือน ามาใช้ในการร่างโครงบทรายการท ามือเพ่ือน ามาใช้ในการร่างโครงบทรายการท ามือเพ่ือน ามาใช้ในการร่างโครงบทรายการท ามือเพ่ือน ามาใช้ในการร่างโครงบทรายการ

ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์

ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม 

ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการ
โทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจ

ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์

ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการ
โทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจ

ภาคผนวก ข แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์
ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย

ภาคผนวก ค แนวค าถามเพ่ือประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม 

ภาคผนวก ง ถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์
ภาคผนวก จ ถอดเทปสัมภาษณ์ เบล-กมลชนก มณฑามณี เจ้าของอาชีพกระเป๋าหนังกลับ

ท ามือเพ่ือน ามาใช้ในการร่างโครงบทรายการ

สอภิปรายผลสอภิปรายผล
ปัญหาและอุปสรรคสปัญหาและอุปสรรค
ำสรุปผลการศึกษาำสรุปผลการศึกษา

อภิปรายผลำอภิปรายผล
ปัญหาและอุปสรรค
ำ

ปัญหาและอุปสรรคสำสอภิปรายผลสอภิปรายผลำอภิปรายผลสอภิปรายผล
ปัญหาและอุปสรรคสปัญหาและอุปสรรค
ำ

ปัญหาและอุปสรรคสปัญหาและอุปสรรค
นสรุปผลการศึกษานสรุปผลการศึกษา

อภิปรายผลนอภิปรายผล ั
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะัสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะกสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะกสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษากสรุปผลการศึกษากกกกหสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะหสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะหหหหหหหอสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะอสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะสสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะสสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะสสสสสมมมมมมมมุุุดดดดดดดดดดดกกกกกกกกกกกกกกกลลลลลลลลลาาาาาาาาางงงงงงงงง
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รายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
โครงสร้างรายการ 

รายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
Hand2Hand

รายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ความชื่นชอบ
รายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ความชื่นชอบความชื่นชอบ
รายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
รายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

โครงสร้างรายการ 

จ าแนกตาม
รายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ความชื่นชอบความชื่นชอบความชื่นชอบตามแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
รายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

น าเสนอ17 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง4-17 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
รายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย        รายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

18 แสดงโครงสร้างรายการ แสดงแสดง18
4-19  แสดงบทรายการโทรทัศน์ 

ตารางการท างาน
บทรายการโทรทัศน์ แสดงบทรายการโทรทัศน์ บทรายการโทรทัศน์ บทรายการโทรทัศน์ บทรายการโทรทัศน์ บทรายการโทรทัศน์ บทรายการโทรทัศน์ บทรายการโทรทัศน์ 
ตารางการท างาน

แสดง
ตารางการท างานตารางการท างานแสดงตารางการท างานตารางการท างานตารางการท างานตารางการท างาน

น าเสนอการจ าแนก
รายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

จ าแนก
รายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

Hand2Hand
Hand2Hand

ความชื่นชอบรูปแบบการรูปแบบ
รายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

รูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบ
น าเสนอน าเสนอ

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

จ าแนกจ าแนก
จ าแนก

รูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
รายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ตามข้อมูลที่ต้องตามข้อมูลที่ต้อง
รูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบ
ความชื่นชอบ

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
รูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

ตามข้อมูลที่ต้องจ าแนก
จ าแนก

ตามข้อมูลที่ต้องตามข้อมูลที่ต้องจ าแนก
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

จ าแนก
จ าแนก

ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ
จ าแนกจ าแนก

ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

ตามข้อมูลที่ต้องการ
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ

ให้น าเสนอให้น าเสนอ
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ

ให้น าเสนอ

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ

จ าแนกตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการจ าแนก

จ าแนก
จ าแนก รูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบ

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ

ตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการ

ให้น าเสนอ
รูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบ

ให้น าเสนอ
รูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบ

ตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการ
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการ
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการ
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการ

ตามข้อมูลที่ต้อง

โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการ

โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการ

โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการ

โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ตาม
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

จ าแนกจ าแนกแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนก
ตามแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ปัจจัยที่เลือกรับชมรายการแนะน าอาชีพปัจจัยที่เลือกรับชมรายการแนะน าอาชีพ

ความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม
ความสนใจในการรับชม
ความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม
ความสนใจในการรับชม

ปัจจัยที่เลือกรับชมรายการแนะน าอาชีพตามตามแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

ปัจจัยที่เลือกรับชมรายการแนะน าอาชีพปัจจัยที่เลือกรับชมรายการแนะน าอาชีพปัจจัยที่เลือกรับชมรายการแนะน าอาชีพ
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง รายการแนะน าอาชีพท่ีเคยรับชมแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง รายการแนะน าอาชีพท่ีเคยรับชมแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนก
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนก

รายการแนะน าอาชีพท่ีเคยรับชมรายการแนะน าอาชีพท่ีเคยรับชมรายการแนะน าอาชีพท่ีเคยรับชม
ปัจจัยที่เลือกรับชมรายการแนะน าอาชีพปัจจัยที่เลือกรับชมรายการแนะน าอาชีพ
ความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม
ความสนใจในการรับชมความสนใจในการรับชม

โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการ

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง การเปิดการเปิด
รายการแนะน าอาชีพท่ีเคยรับชม
การเปิดการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพ
รายการแนะน าอาชีพท่ีเคยรับชม

รับชมรายการแนะน าอาชีพ
รายการแนะน าอาชีพท่ีเคยรับชม

รับชมรายการแนะน าอาชีพรับชมรายการแนะน าอาชีพ
รายการแนะน าอาชีพท่ีเคยรับชม

ประเภทรายการที่ประเภทรายการที่แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

ประเภทรายการที่แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

ประเภทรายการที่ประเภทรายการที่ประเภทรายการที่
รับชมรายการแนะน าอาชีพรับชมรายการแนะน าอาชีพ

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ตามช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์จ าแนก
ประเภทรายการที่จ าแนก ประเภทรายการที่จ าแนก ประเภทรายการที่
การเปิด
รายการแนะน าอาชีพท่ีเคยรับชม

ตามจ าแนกตามตาม
ตามจ าแนกจ าแนก การเปิดตามจ าแนกตาม

จ าแนกจ าแนกจ าแนกจ าแนกตามจ าแนกตาม
ตาม
ตาม
ตาม

จ าแนก
จ าแนก

ตาม
จ าแนก

ตามจ าแนก

ตามช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

ตามช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์
จ าแนก

ตามช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกจ าแนกแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

ตามวันที่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์ตามวันที่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์
ตามช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์

จ าแนกจ าแนกจ าแนกตามวันที่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน

จ าแนกตามวันที่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน

แนกตาม
แนกตาม

จ า
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน

แนกตาม
แนกตาม

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน
ตามวันที่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์
ตามช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ตามวันที่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์
ตามช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์

ประเภทรายการที่ประเภทรายการที่
รับชมรายการแนะน าอาชีพ

แนกตามแนกตาม
จ าแนกตาม

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ า
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน

ตามวันที่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน

ตามวันที่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ตามวันที่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์

ตามช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

ตามช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ประเภทรายการทีช่อบรับชมมากท่ีสุด

รับชมรายการแนะน าอาชีพ
ชอบรับชมมากท่ีสุด

รับชมรายการแนะน าอาชีพแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

รับชมรายการแนะน าอาชีพ
รายการแนะน าอาชีพท่ีเคยรับชม

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

ปัจจัยที่เลือกรับชมรายการแนะน าอาชีพแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

ความสนใจในการรับชมแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ความสนใจในการรับชมแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ความสนใจในการรับชม
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการ
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง รูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบ
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง4-

4-
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แสดง

แนกตาม
จ าแนกตามระดับการศึกษา

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ตามวันที่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์

ตามช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์
ประเภทรายการที่

รับชมรายการแนะน าอาชีพ

แนกตาม
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน

จ าแนกตามวันที่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามวันที่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์จ าแนกตามวันที่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์
ตามช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนก
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

จ าแนก
ตามช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ตามช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์
จ าแนกตามประเภทรายการที่
จ าแนกตามการเปิด
จ าแนกตามรายการแนะน าอาชีพท่ีเคยรับชม
จ าแนกตาม
จ าแนกตาม
จ าแนก

ตามช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ตามช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนก
ตามประเภทรายการที่ประเภทรายการที่จ าแนก

จ าแนก
จ าแนกตามแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ประเภทรายการที่แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

ประเภทรายการที่
จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพ

รายการแนะน าอาชีพท่ีเคยรับชม
รับชมรายการแนะน าอาชีพ

รายการแนะน าอาชีพท่ีเคยรับชม
การเปิด
รายการแนะน าอาชีพท่ีเคยรับชม

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
รายการแนะน าอาชีพท่ีเคยรับชม
ปัจจัยที่เลือกรับชมรายการแนะน าอาชีพ
ความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม

ตามความสนใจในการรับชม
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการ

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนก
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนก
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนก

รายการแนะน าอาชีพท่ีเคยรับชมจ าแนกตามแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง รายการแนะน าอาชีพท่ีเคยรับชมรายการแนะน าอาชีพท่ีเคยรับชมรายการแนะน าอาชีพท่ีเคยรับชมรายการแนะน าอาชีพท่ีเคยรับชม
ปัจจัยที่เลือกรับชมรายการแนะน าอาชีพ

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตาม

จ าแนกตามปัจจัยที่เลือกรับชมรายการแนะน าอาชีพปัจจัยที่เลือกรับชมรายการแนะน าอาชีพปัจจัยที่เลือกรับชมรายการแนะน าอาชีพแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

ตามปัจจัยที่เลือกรับชมรายการแนะน าอาชีพปัจจัยที่เลือกรับชมรายการแนะน าอาชีพ
ความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม
ความสนใจในการรับชม

ปัจจัยที่เลือกรับชมรายการแนะน าอาชีพแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

ตามจ าแนกตาม
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกจ าแนกจ าแนกตาม
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการ
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการ
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการ
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการ

ตามข้อมูลที่ต้อง

โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการ

โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการ

ให้น าเสนอ
รูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบ

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ

จ าแนกตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการ
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ

จ าแนกตามข้อมูลที่ต้อง
จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบ

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ให้น าเสนอ
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ

ให้น าเสนอ
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ

ตามข้อมูลที่ต้องการ
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนก
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

จ าแนก
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนก

จ าแนก
จ าแนก

ตามข้อมูลที่ต้องตามข้อมูลที่ต้องแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

การให้น าเสนอการให้น าเสนอการ
รูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบ

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
รูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบ

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

ตามข้อมูลที่ต้อง
รูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบ
ความชื่นชอบ

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
รายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

รูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

จ าแนก
จ าแนก

รูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบ
น าเสนอรูปแบบการ

รายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ความชื่นชอบตามความชื่นชอบจ าแนก

รายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
Hand2Hand

Hand2Hand

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
รายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

การน าเสนอแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ตามความชื่นชอบจ าแนกตาม
รายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
รายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

โครงสร้างรายการ 

ความชื่นชอบ
รายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ความชื่นชอบ
รายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
รายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

18 แสดง
รายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

Hand2Hand
รายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

โครงสร้างรายการ Hand2Hand
รายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

โครงสร้างรายการ โครงสร้างรายการ 
บทรายการโทรทัศน์ Hand2Hand

Hand2HandHand2Handแสดงโครงสร้างรายการ 
แสดงบทรายการโทรทัศน์ 

ตารางการท างาน
บทรายการโทรทัศน์ 
ตารางการท างาน
บทรายการโทรทัศน์ 
ตารางการท างานตารางการท างาน

ประเภทรายการทีช่อบรับชมมากท่ีสุด
รับชมรายการแนะน าอาชีพ

รายการแนะน าอาชีพท่ีเคยรับชมแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

น าเสนอของ4-17  แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
        รายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
4-18  แสดงโครงสร้างรายการ 
4-19  แสดงบทรายการโทรทัศน์ 

แสดงตารางการท างาน

แนกตาม
จ าแนกตาม

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามวันที่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ประเภทรายการทีช่อบรับชมมากท่ีสุด
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพ
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการแนะน าอาชีพท่ีเคยรับชม
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยที่เลือกรับชมรายการแนะน าอาชีพ
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชม
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการ
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลที่ต้องการให้น าเสนอการให้น าเสนอการ
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนก รูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบ

4-17 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความชื่นชอบรูปแบบการน าเสนอ
        รายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
4- โครงสร้างรายการ Hand2Hand
4-19  แสดงบทรายการโทรทัศน์ Hand2Hand

แสดงตารางการท างาน

สแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศสแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างสแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

ำแสดงแผนการด าเนินงานำแสดงแผนการด าเนินงาน
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศำแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

ำ
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างสำสแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศสแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศำแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศสแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างสแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

ำ
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างสแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

นแสดงแผนการด าเนินงานนแสดงแผนการด าเนินงาน
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศนแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศังผลส ารวจการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายังผลส ารวจการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายกงผลส ารวจการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายกงผลส ารวจการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย
แสดงแผนการด าเนินงานกแสดงแผนการด าเนินงาน
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศกแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ

หงผลส ารวจการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายหงผลส ารวจการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย
แสดงแผนการด าเนินงานหแสดงแผนการด าเนินงานหหหหหหองผลส ารวจการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายองผลส ารวจการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายสงผลส ารวจการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายสงผลส ารวจการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายมงผลส ารวจการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายมงผลส ารวจการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายุุุ
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศุแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ

ดงผลส ารวจการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายดงผลส ารวจการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายดดดกงผลส ารวจการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายกงผลส ารวจการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายกกกกกกกลงผลส ารวจการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายลงผลส ารวจการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายลลลลลลลลาาาาาาาาางงงงงงงงง



สารบัญภาพ 
ภาพ                               หน้า 
2-1 แสดงตัวอย่างในรายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์  20 
2-2 แสดงตัวอย่างในรายการเป็น อยู่ คือ  21 
2-3 แสดงตัวอย่างในรายการไทยเท่  22 
2-4 แสดงตัวอย่างในรายการอาชีพนอกกระแส  23 

สำ
แสดงตัวอย่างในรายการอาชีพนอกกระแสำแสดงตัวอย่างในรายการอาชีพนอกกระแส

สำส นแสดงตัวอย่างในรายการอาชีพนอกกระแสนแสดงตัวอย่างในรายการอาชีพนอกกระแสัแสดงตัวอย่างในรายการไทยเท่ัแสดงตัวอย่างในรายการไทยเท่กแสดงตัวอย่างในรายการไทยเท่กแสดงตัวอย่างในรายการไทยเท่
แสดงตัวอย่างในรายการอาชีพนอกกระแสกแสดงตัวอย่างในรายการอาชีพนอกกระแสหแสดงตัวอย่างในรายการไทยเท่หแสดงตัวอย่างในรายการไทยเท่
แสดงตัวอย่างในรายการอาชีพนอกกระแสหแสดงตัวอย่างในรายการอาชีพนอกกระแสอแสดงตัวอย่างในรายการไทยเท่อแสดงตัวอย่างในรายการไทยเท่อออออออแสดงตัวอย่างในรายการอาชีพนอกกระแสอแสดงตัวอย่างในรายการอาชีพนอกกระแสสสสสสสสสแสดงตัวอย่างในรายการอาชีพนอกกระแสสแสดงตัวอย่างในรายการอาชีพนอกกระแสมมมมมมมมุุุดดดดดดดดดดดกกกกกกกกกกกกกกกลลลลลลลลลาาาาาาางงง



บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คนในสังคมจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพแวดล้อม การจราจร รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเป็น
ปัญหาหลักของคนส่วนใหญ่ และด้วยความที่เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า
กรุงเทพมหานครนั้นเป็นศูนย์กลางแห่งความมั่งคั่ง ซึ่งมีผลกระทบต่อการด ารงชีพของประชาชน 
โดยเฉพาะเรื่องค่าครองชีพที่มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆ 

จากศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เผยผลส ารวจเร่ือง “เสียงสะท้อน
จากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน” เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 โดยเก็บข้อมูลจากประชาชน
อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จ านวน 1,203 คน พบว่า 
ตารางที่ 1-1 แสดงผลส ารวจจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน 
 

ร้อยละ 76.1 ระบุว่าราคาสินค้าในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการครองชีพของตัวเองและครอบครัว  
ร้อยละ 23.9 ระบุว่าไม่มีผลกระทบ 
 
และเม่ือสอบถามเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้ผลส ารวจว่า 
ตารางที่ 1-2 แสดงผลส ารวจรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน 
 

ร้อยละ 53.2 มีรายรับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย 
ร้อยละ 46.8 มีรายรับเพียงพอกับค่าใช้จ่าย 
 
จะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่ง 

แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติม
ของเรื่องค่าครองชีพนั้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประชาชนส่วนมากที่ให้ความเห็นว่ามีรายรับไม่เพียงพอ
ต่อรายจ่ายเป็นจ านวนร้อยละ 53.2 นั้น ยังได้ระบุการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดย (ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 2555) 
ตารางที่ 1-3 แสดงผลส ารวจการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย 
 

ร้อยละ 22.3 น าเงินออมออกมาใช้ 
ร้อยละ 16.4 กู้หรือหยิบยืม 
ร้อยละ 14.5 อ่ืนๆ อาทิ พยายามหารายได้เสริม เพิ่มชั่วโมงท างาน ฯลฯ 

 

จะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่ง
แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติม

จะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่ง
แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติมแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติม

ของเรื่องค่าครองชีพนั้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประชาชนส่วนมากที่ให้ความเห็นว่ามีรายรับไม่เพียงพอ
แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติม

จะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่ง
แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติม

จะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่ง

46.8

จะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่ง
แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติม

ของเรื่องค่าครองชีพนั้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประชาชนส่วนมากที่ให้ความเห็นว่ามีรายรับไม่เพียงพอ

จะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่ง
แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติม

จะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่ง
แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติม

จะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่ง
แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติม

จะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่ง
แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติมแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติมแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติม

ของเรื่องค่าครองชีพนั้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประชาชนส่วนมากที่ให้ความเห็นว่ามีรายรับไม่เพียงพอ
แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติมแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติมแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติม

ของเรื่องค่าครองชีพนั้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประชาชนส่วนมากที่ให้ความเห็นว่ามีรายรับไม่เพียงพอ
แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติม

ของเรื่องค่าครองชีพนั้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประชาชนส่วนมากที่ให้ความเห็นว่ามีรายรับไม่เพียงพอ
แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติมแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติม

ของเรื่องค่าครองชีพนั้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประชาชนส่วนมากที่ให้ความเห็นว่ามีรายรับไม่เพียงพอ
แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติมแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติม

ของเรื่องค่าครองชีพนั้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประชาชนส่วนมากที่ให้ความเห็นว่ามีรายรับไม่เพียงพอ
แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติมแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติมแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติม

ของเรื่องค่าครองชีพนั้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประชาชนส่วนมากที่ให้ความเห็นว่ามีรายรับไม่เพียงพอ
แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติม

ของเรื่องค่าครองชีพนั้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประชาชนส่วนมากที่ให้ความเห็นว่ามีรายรับไม่เพียงพอของเรื่องค่าครองชีพนั้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประชาชนส่วนมากที่ให้ความเห็นว่ามีรายรับไม่เพียงพอของเรื่องค่าครองชีพนั้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประชาชนส่วนมากที่ให้ความเห็นว่ามีรายรับไม่เพียงพอของเรื่องค่าครองชีพนั้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประชาชนส่วนมากที่ให้ความเห็นว่ามีรายรับไม่เพียงพอ
นั้น ยังได้ระบุการแก้ปัญหาที่เกิ

ของเรื่องค่าครองชีพนั้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประชาชนส่วนมากที่ให้ความเห็นว่ามีรายรับไม่เพียงพอของเรื่องค่าครองชีพนั้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประชาชนส่วนมากที่ให้ความเห็นว่ามีรายรับไม่เพียงพอของเรื่องค่าครองชีพนั้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประชาชนส่วนมากที่ให้ความเห็นว่ามีรายรับไม่เพียงพอของเรื่องค่าครองชีพนั้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประชาชนส่วนมากที่ให้ความเห็นว่ามีรายรับไม่เพียงพอ
นั้น ยังได้ระบุการแก้ปัญหาที่เกิ

ของเรื่องค่าครองชีพนั้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประชาชนส่วนมากที่ให้ความเห็นว่ามีรายรับไม่เพียงพอของเรื่องค่าครองชีพนั้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประชาชนส่วนมากที่ให้ความเห็นว่ามีรายรับไม่เพียงพอของเรื่องค่าครองชีพนั้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประชาชนส่วนมากที่ให้ความเห็นว่ามีรายรับไม่เพียงพอของเรื่องค่าครองชีพนั้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประชาชนส่วนมากที่ให้ความเห็นว่ามีรายรับไม่เพียงพอของเรื่องค่าครองชีพนั้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประชาชนส่วนมากที่ให้ความเห็นว่ามีรายรับไม่เพียงพอ
นั้น ยังได้ระบุการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดย

ของเรื่องค่าครองชีพนั้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประชาชนส่วนมากที่ให้ความเห็นว่ามีรายรับไม่เพียงพอ
ต่อรายจ่ายเป็นจ านวนร้อยละ 
ของเรื่องค่าครองชีพนั้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประชาชนส่วนมากที่ให้ความเห็นว่ามีรายรับไม่เพียงพอ
ต่อรายจ่ายเป็นจ านวนร้อยละ 53.2 นั้น ยังได้ระบุการแก้ปัญหาที่เกินั้น ยังได้ระบุการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยนั้น ยังได้ระบุการแก้ปัญหาที่เกินั้น ยังได้ระบุการแก้ปัญหาที่เกิต่อรายจ่ายเป็นจ านวนร้อยละ 53.2 นั้น ยังได้ระบุการแก้ปัญหาที่เกินั้น ยังได้ระบุการแก้ปัญหาที่เกิต่อรายจ่ายเป็นจ านวนร้อยละ ดขึ้นโดยนั้น ยังได้ระบุการแก้ปัญหาที่เกิต่อรายจ่ายเป็นจ านวนร้อยละ ดขึ้นโดยนั้น ยังได้ระบุการแก้ปัญหาที่เกิต่อรายจ่ายเป็นจ านวนร้อยละ นั้น ยังได้ระบุการแก้ปัญหาที่เกินั้น ยังได้ระบุการแก้ปัญหาที่เกินั้น ยังได้ระบุการแก้ปัญหาที่เกิ

งผลส ารวจการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย

มีรายรับเพียงพอกับค่าใช้จ่าย

จะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่ง
แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติม

จะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่ง
แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติม

จะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่ง
แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติม

มีรายรับเพียงพอกับค่าใช้จ่ายมีรายรับเพียงพอกับค่าใช้จ่าย

มีรายรับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย

มีรายรับเพียงพอกับค่าใช้จ่าย

มีรายรับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย

มีรายรับเพียงพอกับค่าใช้จ่าย

มีรายรับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย

มีรายรับเพียงพอกับค่าใช้จ่าย

มีรายรับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายมีรายรับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย

มีรายรับเพียงพอกับค่าใช้จ่ายมีรายรับเพียงพอกับค่าใช้จ่าย

มีรายรับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย

มีรายรับเพียงพอกับค่าใช้จ่ายมีรายรับเพียงพอกับค่าใช้จ่ายมีรายรับเพียงพอกับค่าใช้จ่าย

มีรายรับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายมีรายรับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายมีรายรับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย

งผลส ารวจรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน

มีรายรับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย

งผลส ารวจรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน1 งผลส ารวจรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน

มีรายรับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย

งผลส ารวจรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันงผลส ารวจรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน

มีรายรับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย

งผลส ารวจรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน
และเม่ือสอบถามเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้ผลส ารวจว่าและเม่ือสอบถามเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้ผลส ารวจว่า

งผลส ารวจรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน
และเม่ือสอบถามเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้ผลส ารวจว่า

งผลส ารวจรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน
และเม่ือสอบถามเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้ผลส ารวจว่าและเม่ือสอบถามเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้ผลส ารวจว่า

งผลส ารวจรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน

มีรายรับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย

และเม่ือสอบถามเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้ผลส ารวจว่าและเม่ือสอบถามเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้ผลส ารวจว่า
งผลส ารวจรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันงผลส ารวจรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน

และเม่ือสอบถามเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้ผลส ารวจว่าและเม่ือสอบถามเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้ผลส ารวจว่าและเม่ือสอบถามเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้ผลส ารวจว่าและเม่ือสอบถามเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้ผลส ารวจว่า
งผลส ารวจรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันงผลส ารวจรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน

และเม่ือสอบถามเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้ผลส ารวจว่าและเม่ือสอบถามเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้ผลส ารวจว่าและเม่ือสอบถามเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้ผลส ารวจว่าและเม่ือสอบถามเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้ผลส ารวจว่าและเม่ือสอบถามเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้ผลส ารวจว่าและเม่ือสอบถามเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้ผลส ารวจว่า

ระบุว่าไม่มีผลกระทบระบุว่าไม่มีผลกระทบระบุว่าไม่มีผลกระทบ

ระบุว่าราคาสินค้าในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการครองชีพของตัวเองและครอบครัว ระบุว่าราคาสินค้าในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการครองชีพของตัวเองและครอบครัว ระบุว่าราคาสินค้าในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการครองชีพของตัวเองและครอบครัว 

ระบุว่าไม่มีผลกระทบ

ระบุว่าราคาสินค้าในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการครองชีพของตัวเองและครอบครัว ระบุว่าราคาสินค้าในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการครองชีพของตัวเองและครอบครัว ระบุว่าราคาสินค้าในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการครองชีพของตัวเองและครอบครัว ระบุว่าราคาสินค้าในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการครองชีพของตัวเองและครอบครัว ระบุว่าราคาสินค้าในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการครองชีพของตัวเองและครอบครัว ระบุว่าราคาสินค้าในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการครองชีพของตัวเองและครอบครัว ระบุว่าราคาสินค้าในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการครองชีพของตัวเองและครอบครัว ระบุว่าราคาสินค้าในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการครองชีพของตัวเองและครอบครัว ระบุว่าราคาสินค้าในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการครองชีพของตัวเองและครอบครัว ระบุว่าราคาสินค้าในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการครองชีพของตัวเองและครอบครัว ระบุว่าราคาสินค้าในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการครองชีพของตัวเองและครอบครัว 

ระบุว่าไม่มีผลกระทบ

ผลส ารวจจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบันผลส ารวจจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบันผลส ารวจจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบันผลส ารวจจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน

ระบุว่าราคาสินค้าในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการครองชีพของตัวเองและครอบครัว 

ผลส ารวจจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบันผลส ารวจจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบันผลส ารวจจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบันผลส ารวจจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบันผลส ารวจจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน

ระบุว่าราคาสินค้าในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการครองชีพของตัวเองและครอบครัว 

ผลส ารวจจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน

ระบุว่าราคาสินค้าในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการครองชีพของตัวเองและครอบครัว ระบุว่าราคาสินค้าในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการครองชีพของตัวเองและครอบครัว 

และเม่ือสอบถามเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้ผลส ารวจว่าและเม่ือสอบถามเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้ผลส ารวจว่า

ผลส ารวจจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน
ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ผลส ารวจจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน
ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1 203 คน พบว่าปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ผลส ารวจจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน
ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ผลส ารวจจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน

มีนาคม 
ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

จากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน
ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ผลส ารวจจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน

23 มีนาคม จากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบันจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน
ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

จากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบันจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน
ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

มีนาคม 25552555
จ านวน จ านวน จ านวน 

กศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) กศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์
จากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน

กศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์กศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์
จากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน

ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผลส ารวจจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน
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ระบุว่าไม่มีผลกระทบระบุว่าไม่มีผลกระทบระบุว่าไม่มีผลกระทบ

และเม่ือสอบถามเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้ผลส ารวจว่าและเม่ือสอบถามเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้ผลส ารวจว่าและเม่ือสอบถามเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้ผลส ารวจว่า
2 ตารางที่ 1

ร้อยละ 

46.846.8ร้อยละ

จะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่ง

ของเรื่องค่าครองชีพนั้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประชาชนส่วนมากที่ให้ความเห็นว่ามีรายรับไม่เพียงพอ
ต่อรายจ่ายเป็นจ านวนร้อยละ 

งผลส ารวจการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย
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กศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์
มีนาคม 

ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ปัญหาหลักของคนส่วนใหญ่ และด้วยความที่เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า
กรุงเทพมหานครนั้นเป็นศูนย์กลางแห่งความมั่งคั่ง ซึ่งมีผลกระทบต่อการด ารงชีพของประชาชน กรุงเทพมหานครนั้นเป็นศูนย์กลางแห่งความมั่งคั่ง ซึ่งมีผลกระทบต่อการด ารงชีพของประชาชน 
โดยเฉพาะเรื่องค่าครองชีพที่มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆ
กรุงเทพมหานครนั้นเป็นศูนย์กลางแห่งความมั่งคั่ง ซึ่งมีผลกระทบต่อการด ารงชีพของประชาชน 
โดยเฉพาะเรื่องค่าครองชีพที่มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆ
กรุงเทพมหานครนั้นเป็นศูนย์กลางแห่งความมั่งคั่ง ซึ่งมีผลกระทบต่อการด ารงชีพของประชาชน 
โดยเฉพาะเรื่องค่าครองชีพที่มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆ
กรุงเทพมหานครนั้นเป็นศูนย์กลางแห่งความมั่งคั่ง ซึ่งมีผลกระทบต่อการด ารงชีพของประชาชน 
โดยเฉพาะเรื่องค่าครองชีพที่มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆ
กรุงเทพมหานครนั้นเป็นศูนย์กลางแห่งความมั่งคั่ง ซึ่งมีผลกระทบต่อการด ารงชีพของประชาชน 
โดยเฉพาะเรื่องค่าครองชีพที่มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องค่าครองชีพที่มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องค่าครองชีพที่มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องค่าครองชีพที่มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องค่าครองชีพที่มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องค่าครองชีพที่มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องค่าครองชีพที่มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องค่าครองชีพที่มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆ

กศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์
โดยเฉพาะเรื่องค่าครองชีพที่มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆ

กศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์
โดยเฉพาะเรื่องค่าครองชีพที่มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆ

กศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์
โดยเฉพาะเรื่องค่าครองชีพที่มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆ

เผยผลส ารวจเร่ือง กศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์
จากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน

ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

กศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์กศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์
จากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน” เมื่อวันที่ 

ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผลส ารวจจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน

ระบุว่าราคาสินค้าในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการครองชีพของตัวเองและครอบครัว 

กศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์กศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์
จากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน

) กศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์กศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์กศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์กศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์
เมื่อวันที่ มีนาคม ” 

ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เมื่อวันที่ จากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน

ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน 23 มีนาคม จากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน

ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผลส ารวจจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน

มีนาคม 
ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ผลส ารวจจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน
1 203 คน พบว่าปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ผลส ารวจจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน
ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ผลส ารวจจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบันผลส ารวจจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบันผลส ารวจจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน

ระบุว่าราคาสินค้าในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการครองชีพของตัวเองและครอบครัว 

และเม่ือสอบถามเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้ผลส ารวจว่า

ผลส ารวจจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน

ระบุว่าราคาสินค้าในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการครองชีพของตัวเองและครอบครัว 

ผลส ารวจจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบันผลส ารวจจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบันผลส ารวจจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบันผลส ารวจจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบันผลส ารวจจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบันผลส ารวจจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบันผลส ารวจจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบันผลส ารวจจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน

ระบุว่าราคาสินค้าในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการครองชีพของตัวเองและครอบครัว 

ผลส ารวจจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบันผลส ารวจจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน

ระบุว่าราคาสินค้าในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการครองชีพของตัวเองและครอบครัว ระบุว่าราคาสินค้าในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการครองชีพของตัวเองและครอบครัว 

ระบุว่าไม่มีผลกระทบ

ระบุว่าราคาสินค้าในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการครองชีพของตัวเองและครอบครัว ระบุว่าราคาสินค้าในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการครองชีพของตัวเองและครอบครัว ระบุว่าราคาสินค้าในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการครองชีพของตัวเองและครอบครัว ระบุว่าราคาสินค้าในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการครองชีพของตัวเองและครอบครัว ระบุว่าราคาสินค้าในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการครองชีพของตัวเองและครอบครัว ระบุว่าราคาสินค้าในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการครองชีพของตัวเองและครอบครัว ระบุว่าราคาสินค้าในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการครองชีพของตัวเองและครอบครัว ระบุว่าราคาสินค้าในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการครองชีพของตัวเองและครอบครัว 

ระบุว่าไม่มีผลกระทบ

ระบุว่าราคาสินค้าในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการครองชีพของตัวเองและครอบครัว 

ระบุว่าไม่มีผลกระทบระบุว่าไม่มีผลกระทบ

และเม่ือสอบถามเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้ผลส ารวจว่าและเม่ือสอบถามเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้ผลส ารวจว่าและเม่ือสอบถามเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้ผลส ารวจว่าและเม่ือสอบถามเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้ผลส ารวจว่าและเม่ือสอบถามเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้ผลส ารวจว่าและเม่ือสอบถามเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้ผลส ารวจว่าและเม่ือสอบถามเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้ผลส ารวจว่า
งผลส ารวจรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน

และเม่ือสอบถามเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้ผลส ารวจว่า
งผลส ารวจรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน

และเม่ือสอบถามเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้ผลส ารวจว่าและเม่ือสอบถามเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้ผลส ารวจว่าและเม่ือสอบถามเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้ผลส ารวจว่า
งผลส ารวจรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน

และเม่ือสอบถามเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้ผลส ารวจว่า
งผลส ารวจรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน

มีรายรับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย

มีรายรับเพียงพอกับค่าใช้จ่าย

และเม่ือสอบถามเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้ผลส ารวจว่า
งผลส ารวจรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน

และเม่ือสอบถามเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้ผลส ารวจว่า
แสดงผลส ารวจรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันงผลส ารวจรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันงผลส ารวจรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน

มีรายรับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย

งผลส ารวจรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันงผลส ารวจรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน1

53.2
46.8

งผลส ารวจรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน

มีรายรับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย

แสดงผลส ารวจรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน

53.2

งผลส ารวจรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน

มีรายรับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายมีรายรับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายมีรายรับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายมีรายรับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย

มีรายรับเพียงพอกับค่าใช้จ่ายมีรายรับเพียงพอกับค่าใช้จ่าย

มีรายรับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย

มีรายรับเพียงพอกับค่าใช้จ่าย

มีรายรับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายมีรายรับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายมีรายรับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย

มีรายรับเพียงพอกับค่าใช้จ่าย

มีรายรับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย

มีรายรับเพียงพอกับค่าใช้จ่ายมีรายรับเพียงพอกับค่าใช้จ่ายมีรายรับเพียงพอกับค่าใช้จ่าย

จะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่ง
แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติม

มีรายรับเพียงพอกับค่าใช้จ่าย

จะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่ง
แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติม

46.8

จะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่ง
แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติม

จะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่ง
แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติม

จะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่ง
แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติม

ของเรื่องค่าครองชีพนั้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประชาชนส่วนมากที่ให้ความเห็นว่ามีรายรับไม่เพียงพอ

จะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่ง
แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติม

จะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่ง
แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติม

ของเรื่องค่าครองชีพนั้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประชาชนส่วนมากที่ให้ความเห็นว่ามีรายรับไม่เพียงพอ
แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติม

ของเรื่องค่าครองชีพนั้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประชาชนส่วนมากที่ให้ความเห็นว่ามีรายรับไม่เพียงพอ
แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติม

ของเรื่องค่าครองชีพนั้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประชาชนส่วนมากที่ให้ความเห็นว่ามีรายรับไม่เพียงพอ
แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติม

ของเรื่องค่าครองชีพนั้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประชาชนส่วนมากที่ให้ความเห็นว่ามีรายรับไม่เพียงพอ
แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติม

ของเรื่องค่าครองชีพนั้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประชาชนส่วนมากที่ให้ความเห็นว่ามีรายรับไม่เพียงพอของเรื่องค่าครองชีพนั้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประชาชนส่วนมากที่ให้ความเห็นว่ามีรายรับไม่เพียงพอ
ต่อรายจ่ายเป็นจ านวนร้อยละ 
ของเรื่องค่าครองชีพนั้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประชาชนส่วนมากที่ให้ความเห็นว่ามีรายรับไม่เพียงพอ

นั้น ยังได้ระบุการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดย
ของเรื่องค่าครองชีพนั้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประชาชนส่วนมากที่ให้ความเห็นว่ามีรายรับไม่เพียงพอ
ต่อรายจ่ายเป็นจ านวนร้อยละ 
ของเรื่องค่าครองชีพนั้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประชาชนส่วนมากที่ให้ความเห็นว่ามีรายรับไม่เพียงพอของเรื่องค่าครองชีพนั้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประชาชนส่วนมากที่ให้ความเห็นว่ามีรายรับไม่เพียงพอ

นั้น ยังได้ระบุการแก้ปัญหาที่เกิ53.2 นั้น ยังได้ระบุการแก้ปัญหาที่เกินั้น ยังได้ระบุการแก้ปัญหาที่เกินั้น ยังได้ระบุการแก้ปัญหาที่เกินั้น ยังได้ระบุการแก้ปัญหาที่เกิ

2555
จ านวน 

ผลส ารวจจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน

จะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่ง
แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติม

ของเรื่องค่าครองชีพนั้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประชาชนส่วนมากที่ให้ความเห็นว่ามีรายรับไม่เพียงพอ
ต่อรายจ่ายเป็นจ านวนร้อยละ 53.2 นั้น ยังได้ระบุการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดย

งผลส ารวจการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย

ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คนในสังคมจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพแวดล้อม การจราจร รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเป็น
ปัญหาหลักของคนส่วนใหญ่ และด้วยความที่เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า
กรุงเทพมหานครนั้นเป็นศูนย์กลางแห่งความมั่งคั่ง ซึ่งมีผลกระทบต่อการด ารงชีพของประชาชน 
โดยเฉพาะเรื่องค่าครองชีพที่มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆ

กศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เผยผลส ารวจเร่ือง 
จากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน 23 มีนาคม 2555 โดยเก็บข้อมูลจากประชาชน

ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 1,203 คน พบว่า
สดงผลส ารวจจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน

ระบุว่าราคาสินค้าในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการครองชีพของตัวเองและครอบครัว 

ระบุว่าไม่มีผลกระทบ

และเม่ือสอบถามเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้ผลส ารวจว่า
ตารางที่ 1-2 แสดงผลส ารวจรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน

ร้อยละ 53.2 มีรายรับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย

ร้อยละ 46.8 มีรายรับเพียงพอกับค่าใช้จ่าย

จะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอันดับหนึ่ง
แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีหลายวิธี และจากการส ารวจเพ่ิมเติม

ของเรื่องค่าครองชีพนั้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประชาชนส่วนมากที่ให้ความเห็นว่ามีรายรับไม่เพียงพอ
ต่อรายจ่ายเป็นจ านวนร้อยละ นั้น ยังได้ระบุการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดย (ศูนย์วิจั

งผลส ารวจการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย

สที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำสที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ
ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คนในสังคมจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการสปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คนในสังคมจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพแวดล้อม การจราจร รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเป็น
ส

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพแวดล้อม การจราจร รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเป็น

ำที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำำที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ
ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คนในสังคมจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการำปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คนในสังคมจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการสำสที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำสที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำำที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำสที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ
ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คนในสังคมจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการสปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คนในสังคมจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการำปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คนในสังคมจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการสปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คนในสังคมจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการ
นที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำนที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำกัที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำกที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ

ห
ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ

ห
ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ

อสบทน ำสบทน ำมบทน ำมบทน ำ ุดกลาง
ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คนในสังคมจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการ

ง
ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คนในสังคมจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการ
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ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกวิธีล้วนแต่มีเงินมาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น แต่ทางออกผิดๆ ส าหรับหลายคน
เลือกที่จะท าเช่น 

1. การหมุนเงินในบัตรเครดิต ซึ่งเป็นวิธีที่ผิดและเสี่ยง แต่ก็ยังมีหลายคนที่ท าอยู่ โดยการ
สมัครบัตรหลายใบเพ่ือหมุนจ่ายจากใบหนึ่งไปช าระอีกใบหนึ่ง วิธีนี้แลดูแล้วจะเหมือนกับการหมุนเงิน
เป็นวงกลม แต่มันกลับไม่ได้ช่วยให้ผู้หาทางออกแบบนี้สบายใจแต่อย่างใด เพราะภาระหนีสินกลับ
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งวิธีนี้เป็นเพียงการช่วยต่อเวลา แต่ดอกเบี้ยโดยรวมไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด 

2. การกู้ยืมเงินนอกระบบ ซึ่งผิดกฎหมายทั้งผู้ให้ยืมและผู้ยืม รูปแบบการทวงหนี้ส าหรับ
เจ้าหนี้มักส่อไปในทางรุนแรง โดยเรามักพบเห็นในข่าวอยู่เป็นประจ า 

3. การกระท าใดๆ ที่อาจผิดกฎหมายเพ่ือให้มีรายได้กลับมา ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ควรท าเป็น
อย่างยิ่ง 

เพราะฉะนั้นทางออกท่ีดีส าหรับผู้ที่ชักหน้าไม่ถึงหลัง นั่นคือการท างานนอกเวลาด้วยการ
หาอาชีพเสริม  ซึ่งเราจะได้อาชีพเสริมที่น่าท าและบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย อาศัยความรู้ที่คุณมี
หรือถนัด (อาชีพเสริม อีกหนึ่งทางเลือกส าคัญในยุคปัจจุบัน 2554) 

การประกอบอาชีพเสริมเป็นการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่เป็นการใช้ความสามารถ
ของตัวเอง นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพ
เสริมเป็นอาชีพที่เราท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว หรืออาจจะพัฒนาไปเป็นเจ้าของธุรกิจ
ได้ในวันข้างหน้าอีกด้วย เพราะการประกอบอาชีพเสริมนั้นนับว่ามีประโยชน์อยู่หลายด้าน ไม่ว่าจะ
เป็น 

1. ท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น สิ่งแรกที่มักเป็นปัจจัยหลักของคนเรา ซึ่งเงินสามารถน าไป
แลกเปลี่ยนเป็นอาหาร ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ค่าขนมลูก ค่าเทอม ค่าน้ า ค่าไฟ หรือ
แม้แต่ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ เพราะในปัจจุบันนี้ถ้าใครไม่มีเงินติดตัวคงอยู่ได้ล าบากมาก เหมือนตัด
ขายกับทางโลกเลยก็ว่าได้ 

2. สร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่าง
เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่การงานผู้คนเหล่านี้ส่วน
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี
ประสบการณ์ท่ีดี 

3. สร้างโอกาสในธุรกิจ มีใครบ้างรู้ถึงอนาคตในวันข้างหน้า การท าอาชีพเสริมนับเป็น
จุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่เรา
ท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว บางครั้งอาชีพเสริมของเรานี้แหละ กลายเป็นธุรกิจรายใหญ่
ก็เป็นได้ เพียงเริ่มต้นลงมือท าในสิ่งที่ตนเองชอบ ท าในสิ่งที่ตนเองถนัด 

4. สร้างความม่ันคง ทุกคนต่างมองหาความมันคงให้แก่ชีวิต และครอบครัวเพ่ือลูกหลาน
ในอนาคต ซึ่งในอนาคตเราไม่มีทางรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น ส่วนอดีตก็ไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้ 
ดังนั้น หากต้องการความมั่นคงทางด้านการเงินแล้วก็ การท าอาชีพเสริมนั้นช่วยกระจายความเสียงได้
เป็นอย่างด ี

สร้างโอกาสในธุรกิจ มีใครบ้างรู้ถึงอนาคตในวันข้างหน้า การท าอาชีพเสริมนับเป็นสร้างโอกาสในธุรกิจ มีใครบ้างรู้ถึงอนาคตในวันข้างหน้า การท าอาชีพเสริมนับเป็น
จุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่เรา

สร้างโอกาสในธุรกิจ มีใครบ้างรู้สร้างโอกาสในธุรกิจ มีใครบ้างรู้

เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามีเข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามีเข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามีเข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามีเข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี

ถึงอนาคตในวันข้างหน้า การท าอาชีพเสริมนับเป็น
จุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่เรา

ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามีเข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามีเข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี
ประสบการณ์ท่ีดี
เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี

ถึงอนาคตในวันข้างหน้า การท าอาชีพเสริมนับเป็น
ประสบการณ์ท่ีดีประสบการณ์ท่ีดี

ถึงอนาคตในวันข้างหน้า การท าอาชีพเสริมนับเป็น
ประสบการณ์ท่ีดีประสบการณ์ท่ีดีประสบการณ์ท่ีดี

ถึงอนาคตในวันข้างหน้า การท าอาชีพเสริมนับเป็นถึงอนาคตในวันข้างหน้า การท าอาชีพเสริมนับเป็น
จุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่เรา

สร้างโอกาสในธุรกิจ มีใครบ้างรู้สร้างโอกาสในธุรกิจ มีใครบ้างรู้ถึงอนาคตในวันข้างหน้า การท าอาชีพเสริมนับเป็น3. ถึงอนาคตในวันข้างหน้า การท าอาชีพเสริมนับเป็น
จุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่เรา

ถึงอนาคตในวันข้างหน้า การท าอาชีพเสริมนับเป็นสร้างโอกาสในธุรกิจ มีใครบ้างรู้สร้างโอกาสในธุรกิจ มีใครบ้างรู้
จุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่เรา

สร้างโอกาสในธุรกิจ มีใครบ้างรู้
จุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่เรา

สร้างโอกาสในธุรกิจ มีใครบ้างรู้3. สร้างโอกาสในธุรกิจ มีใครบ้างรู้
จุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่เรา

สร้างโอกาสในธุรกิจ มีใครบ้างรู้
จุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่เราจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่เราจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่เรา
ท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว บางครั้งอาชีพเสริมของเรานี้แหละ กลายเป็นธุรกิจรายใหญ่
จุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่เราจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่เรา
ท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว บางครั้งอาชีพเสริมของเรานี้แหละ กลายเป็นธุรกิจรายใหญ่

ในสิ่งที่ตนเองชอบ ท าในสิ่งที่ตนเองถนัด

จุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่เราจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่เรา
ท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว บางครั้งอาชีพเสริมของเรานี้แหละ กลายเป็นธุรกิจรายใหญ่
จุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่เรา
ท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว บางครั้งอาชีพเสริมของเรานี้แหละ กลายเป็นธุรกิจรายใหญ่
จุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่เราจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่เรา
ท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว บางครั้งอาชีพเสริมของเรานี้แหละ กลายเป็นธุรกิจรายใหญ่
จุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่เรา
ท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว บางครั้งอาชีพเสริมของเรานี้แหละ กลายเป็นธุรกิจรายใหญ่
จุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่เรา
ท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว บางครั้งอาชีพเสริมของเรานี้แหละ กลายเป็นธุรกิจรายใหญ่
จุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่เรา
ท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว บางครั้งอาชีพเสริมของเรานี้แหละ กลายเป็นธุรกิจรายใหญ่

ในสิ่งที่ตนเองชอบ ท าในสิ่งที่ตนเองถนัด

จุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่เรา
ท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว บางครั้งอาชีพเสริมของเรานี้แหละ กลายเป็นธุรกิจรายใหญ่
จุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่เรา
ท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว บางครั้งอาชีพเสริมของเรานี้แหละ กลายเป็นธุรกิจรายใหญ่ท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว บางครั้งอาชีพเสริมของเรานี้แหละ กลายเป็นธุรกิจรายใหญ่ท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว บางครั้งอาชีพเสริมของเรานี้แหละ กลายเป็นธุรกิจรายใหญ่ท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว บางครั้งอาชีพเสริมของเรานี้แหละ กลายเป็นธุรกิจรายใหญ่

ในสิ่งที่ตนเองชอบ ท าในสิ่งที่ตนเองถนัด
ท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว บางครั้งอาชีพเสริมของเรานี้แหละ กลายเป็นธุรกิจรายใหญ่ท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว บางครั้งอาชีพเสริมของเรานี้แหละ กลายเป็นธุรกิจรายใหญ่ท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว บางครั้งอาชีพเสริมของเรานี้แหละ กลายเป็นธุรกิจรายใหญ่

ในสิ่งที่ตนเองชอบ ท าในสิ่งที่ตนเองถนัด
ท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว บางครั้งอาชีพเสริมของเรานี้แหละ กลายเป็นธุรกิจรายใหญ่ท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว บางครั้งอาชีพเสริมของเรานี้แหละ กลายเป็นธุรกิจรายใหญ่
ก็เป็นได้ เพียงเริ่มต้นลงมือท า
ท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว บางครั้งอาชีพเสริมของเรานี้แหละ กลายเป็นธุรกิจรายใหญ่ท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว บางครั้งอาชีพเสริมของเรานี้แหละ กลายเป็นธุรกิจรายใหญ่

ในสิ่งที่ตนเองชอบ ท าในสิ่งที่ตนเองถนัด
ท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว บางครั้งอาชีพเสริมของเรานี้แหละ กลายเป็นธุรกิจรายใหญ่

ในสิ่งที่ตนเองชอบ ท าในสิ่งที่ตนเองถนัด
ท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว บางครั้งอาชีพเสริมของเรานี้แหละ กลายเป็นธุรกิจรายใหญ่ท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว บางครั้งอาชีพเสริมของเรานี้แหละ กลายเป็นธุรกิจรายใหญ่

ในสิ่งที่ตนเองชอบ ท าในสิ่งที่ตนเองถนัด
ท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว บางครั้งอาชีพเสริมของเรานี้แหละ กลายเป็นธุรกิจรายใหญ่

ในสิ่งที่ตนเองชอบ ท าในสิ่งที่ตนเองถนัดก็เป็นได้ เพียงเริ่มต้นลงมือท าในสิ่งที่ตนเองชอบ ท าในสิ่งที่ตนเองถนัด

ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี

สร้างโอกาสในธุรกิจ มีใครบ้างรู้

ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามีเข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี

ถึงอนาคตในวันข้างหน้า การท าอาชีพเสริมนับเป็นถึงอนาคตในวันข้างหน้า การท าอาชีพเสริมนับเป็นถึงอนาคตในวันข้างหน้า การท าอาชีพเสริมนับเป็น

ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี

เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี

เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กาเริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กาเริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กาเริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี

สร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่างสร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่าง
เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กาเริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา

สร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่าง
เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 

สร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่างสร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่าง
เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กาเริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา

สร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่าง
เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 

สร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่างสร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่างสร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่าง
เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา

สร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่างสร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่าง
เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา

สร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่างสร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่าง
เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา

สร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่างสร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่างสร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่าง
เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กาเริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา

สร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่าง
ขายกับทางโลกเลยก็ว่าได้ขายกับทางโลกเลยก็ว่าได้

เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา

ขายกับทางโลกเลยก็ว่าได้

เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 

ขายกับทางโลกเลยก็ว่าได้
สร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่างสร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่างสร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่างสร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่างสร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่างสร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่าง

ขายกับทางโลกเลยก็ว่าได้
พยาบาล ฯลฯ เพราะในปัจจุบันนี้ถ้าใครไม่มีเงินติดตัวคงอยู่ได้ล าบากมาก เหมือนตัด

สร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่าง
ขายกับทางโลกเลยก็ว่าได้

2. สร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่าง2.

พยาบาล ฯลฯ เพราะในปัจจุบันนี้ถ้าใครไม่มีเงินติดตัวคงอยู่ได้ล าบากมาก เหมือนตัดพยาบาล ฯลฯ เพราะในปัจจุบันนี้ถ้าใครไม่มีเงินติดตัวคงอยู่ได้ล าบากมาก เหมือนตัด

สร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่าง

พยาบาล ฯลฯ เพราะในปัจจุบันนี้ถ้าใครไม่มีเงินติดตัวคงอยู่ได้ล าบากมาก เหมือนตัดพยาบาล ฯลฯ เพราะในปัจจุบันนี้ถ้าใครไม่มีเงินติดตัวคงอยู่ได้ล าบากมาก เหมือนตัด

สร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่าง
เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กาเริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 

พยาบาล ฯลฯ เพราะในปัจจุบันนี้ถ้าใครไม่มีเงินติดตัวคงอยู่ได้ล าบากมาก เหมือนตัดพยาบาล ฯลฯ เพราะในปัจจุบันนี้ถ้าใครไม่มีเงินติดตัวคงอยู่ได้ล าบากมาก เหมือนตัดพยาบาล ฯลฯ เพราะในปัจจุบันนี้ถ้าใครไม่มีเงินติดตัวคงอยู่ได้ล าบากมาก เหมือนตัด

สร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่างสร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่าง
เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา

สร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่าง
รงานผู้คนเหล่านี้ส่วน

ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่การงานผู้คนเหล่านี้ส่วนเริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 

พยาบาล ฯลฯ เพราะในปัจจุบันนี้ถ้าใครไม่มีเงินติดตัวคงอยู่ได้ล าบากมาก เหมือนตัด
น ค่าขนมลูก ค่าเทอม ค่าน้ า ค่า

พยาบาล ฯลฯ เพราะในปัจจุบันนี้ถ้าใครไม่มีเงินติดตัวคงอยู่ได้ล าบากมาก เหมือนตัดพยาบาล ฯลฯ เพราะในปัจจุบันนี้ถ้าใครไม่มีเงินติดตัวคงอยู่ได้ล าบากมาก เหมือนตัดพยาบาล ฯลฯ เพราะในปัจจุบันนี้ถ้าใครไม่มีเงินติดตัวคงอยู่ได้ล าบากมาก เหมือนตัดพยาบาล ฯลฯ เพราะในปัจจุบันนี้ถ้าใครไม่มีเงินติดตัวคงอยู่ได้ล าบากมาก เหมือนตัดพยาบาล ฯลฯ เพราะในปัจจุบันนี้ถ้าใครไม่มีเงินติดตัวคงอยู่ได้ล าบากมาก เหมือนตัด
น ค่าขนมลูก ค่าเทอม ค่าน้ า ค่า

พยาบาล ฯลฯ เพราะในปัจจุบันนี้ถ้าใครไม่มีเงินติดตัวคงอยู่ได้ล าบากมาก เหมือนตัด

สร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่าง

น ค่าขนมลูก ค่าเทอม ค่าน้ า ค่า
พยาบาล ฯลฯ เพราะในปัจจุบันนี้ถ้าใครไม่มีเงินติดตัวคงอยู่ได้ล าบากมาก เหมือนตัด

น ค่าขนมลูก ค่าเทอม ค่าน้ า ค่า
พยาบาล ฯลฯ เพราะในปัจจุบันนี้ถ้าใครไม่มีเงินติดตัวคงอยู่ได้ล าบากมาก เหมือนตัด

แลกเปลี่ยนเป็นอาหาร ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวั
พยาบาล ฯลฯ เพราะในปัจจุบันนี้ถ้าใครไม่มีเงินติดตัวคงอยู่ได้ล าบากมาก เหมือนตัด

น ค่าขนมลูก ค่าเทอม ค่าน้ า ค่า
พยาบาล ฯลฯ เพราะในปัจจุบันนี้ถ้าใครไม่มีเงินติดตัวคงอยู่ได้ล าบากมาก เหมือนตัด

น ค่าขนมลูก ค่าเทอม ค่าน้ า ค่า
พยาบาล ฯลฯ เพราะในปัจจุบันนี้ถ้าใครไม่มีเงินติดตัวคงอยู่ได้ล าบากมาก เหมือนตัด

แลกเปลี่ยนเป็นอาหาร ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัแลกเปลี่ยนเป็นอาหาร ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัแลกเปลี่ยนเป็นอาหาร ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัแลกเปลี่ยนเป็นอาหาร ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวั
พยาบาล ฯลฯ เพราะในปัจจุบันนี้ถ้าใครไม่มีเงินติดตัวคงอยู่ได้ล าบากมาก เหมือนตัด

แลกเปลี่ยนเป็นอาหาร ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวั
มีรายได้เพ่ิมขึ้น สิ่งแรกที่มักเป็นปัจจัยหลักของคนเรา ซึ่งเงินสามารถน าไป
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อาชีพเสริม อีกหนึ่งทางเลือกส าคัญในยุคปัจจุบัน 
การประกอบอาชีพเสริมเป็นการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่เป็นการใช้ความสามารถการประกอบอาชีพเสริมเป็นการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่เป็นการใช้ความสามารถการประกอบอาชีพเสริมเป็นการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่เป็นการใช้ความสามารถ

นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพ
การประกอบอาชีพเสริมเป็นการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่เป็นการใช้ความสามารถการประกอบอาชีพเสริมเป็นการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่เป็นการใช้ความสามารถการประกอบอาชีพเสริมเป็นการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่เป็นการใช้ความสามารถ

นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพ
เสริมเป็นอาชีพที่เราท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว หรืออาจจะพัฒนาไปเป็นเจ้าของธุรกิจ

นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพ
เสริมเป็นอาชีพที่เราท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว หรืออาจจะพัฒนาไปเป็นเจ้าของธุรกิจ

นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพ
เสริมเป็นอาชีพที่เราท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว หรืออาจจะพัฒนาไปเป็นเจ้าของธุรกิจ
ได้ในวันข้างหน้าอีกด้วย เพราะการประกอบอาชีพเสริมนั้นนับว่ามีประโยชน์อยู่หลายด้าน ไม่ว่าจะ

นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพ
เสริมเป็นอาชีพที่เราท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว หรืออาจจะพัฒนาไปเป็นเจ้าของธุรกิจ

นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพ
เสริมเป็นอาชีพที่เราท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว หรืออาจจะพัฒนาไปเป็นเจ้าของธุรกิจเสริมเป็นอาชีพที่เราท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว หรืออาจจะพัฒนาไปเป็นเจ้าของธุรกิจ
ได้ในวันข้างหน้าอีกด้วย เพราะการประกอบอาชีพเสริมนั้นนับว่ามีประโยชน์อยู่หลายด้าน ไม่ว่าจะ
เสริมเป็นอาชีพที่เราท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว หรืออาจจะพัฒนาไปเป็นเจ้าของธุรกิจเสริมเป็นอาชีพที่เราท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว หรืออาจจะพัฒนาไปเป็นเจ้าของธุรกิจ
ได้ในวันข้างหน้าอีกด้วย เพราะการประกอบอาชีพเสริมนั้นนับว่ามีประโยชน์อยู่หลายด้าน ไม่ว่าจะ
เสริมเป็นอาชีพที่เราท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว หรืออาจจะพัฒนาไปเป็นเจ้าของธุรกิจ
ได้ในวันข้างหน้าอีกด้วย เพราะการประกอบอาชีพเสริมนั้นนับว่ามีประโยชน์อยู่หลายด้าน ไม่ว่าจะ
เสริมเป็นอาชีพที่เราท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว หรืออาจจะพัฒนาไปเป็นเจ้าของธุรกิจเสริมเป็นอาชีพที่เราท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว หรืออาจจะพัฒนาไปเป็นเจ้าของธุรกิจ
ได้ในวันข้างหน้าอีกด้วย เพราะการประกอบอาชีพเสริมนั้นนับว่ามีประโยชน์อยู่หลายด้าน ไม่ว่าจะได้ในวันข้างหน้าอีกด้วย เพราะการประกอบอาชีพเสริมนั้นนับว่ามีประโยชน์อยู่หลายด้าน ไม่ว่าจะ

มีรายได้เพ่ิมขึ้น สิ่งแรกที่มักเป็นปัจจัยหลักของคนเรา ซึ่งเงินสามารถน าไป

อาชีพเสริม อีกหนึ่งทางเลือกส าคัญในยุคปัจจุบัน อาชีพเสริม อีกหนึ่งทางเลือกส าคัญในยุคปัจจุบัน 
การประกอบอาชีพเสริมเป็นการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่เป็นการใช้ความสามารถ

อาชีพเสริม อีกหนึ่งทางเลือกส าคัญในยุคปัจจุบัน 
การประกอบอาชีพเสริมเป็นการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่เป็นการใช้ความสามารถ

นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพ

หาอาชีพเสริม  ซึ่งเราจะได้อาชีพเสริมที่น่าท าและบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย อาศัยความรู้ที่คุณมี
อาชีพเสริม อีกหนึ่งทางเลือกส าคัญในยุคปัจจุบัน 

หาอาชีพเสริม  ซึ่งเราจะได้อาชีพเสริมที่น่าท าและบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย อาศัยความรู้ที่คุณมีหาอาชีพเสริม  ซึ่งเราจะได้อาชีพเสริมที่น่าท าและบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย อาศัยความรู้ที่คุณมี
อาชีพเสริม อีกหนึ่งทางเลือกส าคัญในยุคปัจจุบัน 

หาอาชีพเสริม  ซึ่งเราจะได้อาชีพเสริมที่น่าท าและบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย อาศัยความรู้ที่คุณมีหาอาชีพเสริม  ซึ่งเราจะได้อาชีพเสริมที่น่าท าและบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย อาศัยความรู้ที่คุณมี
อาชีพเสริม อีกหนึ่งทางเลือกส าคัญในยุคปัจจุบัน อาชีพเสริม อีกหนึ่งทางเลือกส าคัญในยุคปัจจุบัน 

หาอาชีพเสริม  ซึ่งเราจะได้อาชีพเสริมที่น่าท าและบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย อาศัยความรู้ที่คุณมีหาอาชีพเสริม  ซึ่งเราจะได้อาชีพเสริมที่น่าท าและบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย อาศัยความรู้ที่คุณมี
เพราะฉะนั้นทางออกท่ีดีส าหรับผู้ที่ชักหน้าไม่ถึงหลัง นั่นคือการท างานนอกเวลาด้วยการ

หาอาชีพเสริม  ซึ่งเราจะได้อาชีพเสริมที่น่าท าและบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย อาศัยความรู้ที่คุณมี
เพราะฉะนั้นทางออกท่ีดีส าหรับผู้ที่ชักหน้าไม่ถึงหลัง นั่นคือการท างานนอกเวลาด้วยการเพราะฉะนั้นทางออกท่ีดีส าหรับผู้ที่ชักหน้าไม่ถึงหลัง นั่นคือการท างานนอกเวลาด้วยการ

หาอาชีพเสริม  ซึ่งเราจะได้อาชีพเสริมที่น่าท าและบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย อาศัยความรู้ที่คุณมี
เพราะฉะนั้นทางออกท่ีดีส าหรับผู้ที่ชักหน้าไม่ถึงหลัง นั่นคือการท างานนอกเวลาด้วยการเพราะฉะนั้นทางออกท่ีดีส าหรับผู้ที่ชักหน้าไม่ถึงหลัง นั่นคือการท างานนอกเวลาด้วยการ

หาอาชีพเสริม  ซึ่งเราจะได้อาชีพเสริมที่น่าท าและบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย อาศัยความรู้ที่คุณมี
เพราะฉะนั้นทางออกท่ีดีส าหรับผู้ที่ชักหน้าไม่ถึงหลัง นั่นคือการท างานนอกเวลาด้วยการ

หาอาชีพเสริม  ซึ่งเราจะได้อาชีพเสริมที่น่าท าและบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย อาศัยความรู้ที่คุณมี
เพราะฉะนั้นทางออกท่ีดีส าหรับผู้ที่ชักหน้าไม่ถึงหลัง นั่นคือการท างานนอกเวลาด้วยการ

หาอาชีพเสริม  ซึ่งเราจะได้อาชีพเสริมที่น่าท าและบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย อาศัยความรู้ที่คุณมี
เพราะฉะนั้นทางออกท่ีดีส าหรับผู้ที่ชักหน้าไม่ถึงหลัง นั่นคือการท างานนอกเวลาด้วยการ

กฎหมาย

เพราะฉะนั้นทางออกท่ีดีส าหรับผู้ที่ชักหน้าไม่ถึงหลัง นั่นคือการท างานนอกเวลาด้วยการ

กฎหมาย

เพราะฉะนั้นทางออกท่ีดีส าหรับผู้ที่ชักหน้าไม่ถึงหลัง นั่นคือการท างานนอกเวลาด้วยการเพราะฉะนั้นทางออกท่ีดีส าหรับผู้ที่ชักหน้าไม่ถึงหลัง นั่นคือการท างานนอกเวลาด้วยการ
หาอาชีพเสริม  ซึ่งเราจะได้อาชีพเสริมที่น่าท าและบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย อาศัยความรู้ที่คุณมี

เพราะฉะนั้นทางออกท่ีดีส าหรับผู้ที่ชักหน้าไม่ถึงหลัง นั่นคือการท างานนอกเวลาด้วยการ
หาอาชีพเสริม  ซึ่งเราจะได้อาชีพเสริมที่น่าท าและบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย อาศัยความรู้ที่คุณมีหาอาชีพเสริม  ซึ่งเราจะได้อาชีพเสริมที่น่าท าและบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย อาศัยความรู้ที่คุณมีหาอาชีพเสริม  ซึ่งเราจะได้อาชีพเสริมที่น่าท าและบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย อาศัยความรู้ที่คุณมี

อาชีพเสริม อีกหนึ่งทางเลือกส าคัญในยุคปัจจุบัน 
หาอาชีพเสริม  ซึ่งเราจะได้อาชีพเสริมที่น่าท าและบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย อาศัยความรู้ที่คุณมี

อาชีพเสริม อีกหนึ่งทางเลือกส าคัญในยุคปัจจุบัน 2554)
การประกอบอาชีพเสริมเป็นการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่เป็นการใช้ความสามารถ

อาชีพเสริม อีกหนึ่งทางเลือกส าคัญในยุคปัจจุบัน 
การประกอบอาชีพเสริมเป็นการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่เป็นการใช้ความสามารถ

นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพ

เจ้าหนี้มักส่อไปในทางรุนแรง โดยเรามักพบเห็นในข่าวอยู่เป็นประจ าเจ้าหนี้มักส่อไปในทางรุนแรง โดยเรามักพบเห็นในข่าวอยู่เป็นประจ า
กฎหมาย

เพราะฉะนั้นทางออกท่ีดีส าหรับผู้ที่ชักหน้าไม่ถึงหลัง นั่นคือการท างานนอกเวลาด้วยการ
หาอาชีพเสริม  ซึ่งเราจะได้อาชีพเสริมที่น่าท าและบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย อาศัยความรู้ที่คุณมี
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หาอาชีพเสริม  ซึ่งเราจะได้อาชีพเสริมที่น่าท าและบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย อาศัยความรู้ที่คุณมี

เพราะฉะนั้นทางออกท่ีดีส าหรับผู้ที่ชักหน้าไม่ถึงหลัง นั่นคือการท างานนอกเวลาด้วยการ
หาอาชีพเสริม  ซึ่งเราจะได้อาชีพเสริมที่น่าท าและบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย อาศัยความรู้ที่คุณมีหาอาชีพเสริม  ซึ่งเราจะได้อาชีพเสริมที่น่าท าและบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย อาศัยความรู้ที่คุณมี

2554)อาชีพเสริม อีกหนึ่งทางเลือกส าคัญในยุคปัจจุบัน อาชีพเสริม อีกหนึ่งทางเลือกส าคัญในยุคปัจจุบัน 
การประกอบอาชีพเสริมเป็นการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่เป็นการใช้ความสามารถการประกอบอาชีพเสริมเป็นการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่เป็นการใช้ความสามารถ

นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพ
การประกอบอาชีพเสริมเป็นการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่เป็นการใช้ความสามารถการประกอบอาชีพเสริมเป็นการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่เป็นการใช้ความสามารถ

นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพ
เสริมเป็นอาชีพที่เราท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว หรืออาจจะพัฒนาไปเป็นเจ้าของธุรกิจ

นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพ
เสริมเป็นอาชีพที่เราท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว หรืออาจจะพัฒนาไปเป็นเจ้าของธุรกิจ
ได้ในวันข้างหน้าอีกด้วย เพราะการประกอบอาชีพเสริมนั้นนับว่ามีประโยชน์อยู่หลายด้าน ไม่ว่าจะ

นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพ
เสริมเป็นอาชีพที่เราท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว หรืออาจจะพัฒนาไปเป็นเจ้าของธุรกิจ
ได้ในวันข้างหน้าอีกด้วย เพราะการประกอบอาชีพเสริมนั้นนับว่ามีประโยชน์อยู่หลายด้าน ไม่ว่าจะ

นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพ
เสริมเป็นอาชีพที่เราท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว หรืออาจจะพัฒนาไปเป็นเจ้าของธุรกิจ

นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพ
เสริมเป็นอาชีพที่เราท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว หรืออาจจะพัฒนาไปเป็นเจ้าของธุรกิจ
ได้ในวันข้างหน้าอีกด้วย เพราะการประกอบอาชีพเสริมนั้นนับว่ามีประโยชน์อยู่หลายด้าน ไม่ว่าจะได้ในวันข้างหน้าอีกด้วย เพราะการประกอบอาชีพเสริมนั้นนับว่ามีประโยชน์อยู่หลายด้าน ไม่ว่าจะ

ท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น สิ่งแรกที่มักเป็นปัจจัยหลักของคนเรา ซึ่งเงินสามารถน าไปมีรายได้เพ่ิมขึ้น สิ่งแรกที่มักเป็นปัจจัยหลักของคนเรา ซึ่งเงินสามารถน าไปมีรายได้เพ่ิมขึ้น สิ่งแรกที่มักเป็นปัจจัยหลักของคนเรา ซึ่งเงินสามารถน าไปมีรายได้เพ่ิมขึ้น สิ่งแรกที่มักเป็นปัจจัยหลักของคนเรา ซึ่งเงินสามารถน าไป
น ค่าขนมลูก ค่าเทอม ค่าน้ า ค่าแลกเปลี่ยนเป็นอาหาร ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ค่าขนมลูก ค่าเทอม ค่าน้ า ค่าแลกเปลี่ยนเป็นอาหาร ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวั

พยาบาล ฯลฯ เพราะในปัจจุบันนี้ถ้าใครไม่มีเงินติดตัวคงอยู่ได้ล าบากมาก เหมือนตัด
น ค่าขนมลูก ค่าเทอม ค่าน้ า ค่า

พยาบาล ฯลฯ เพราะในปัจจุบันนี้ถ้าใครไม่มีเงินติดตัวคงอยู่ได้ล าบากมาก เหมือนตัดแม้แต่ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ เพราะในปัจจุบันนี้ถ้าใครไม่มีเงินติดตัวคงอยู่ได้ล าบากมาก เหมือนตัด
ขายกับทางโลกเลยก็ว่าได้ขายกับทางโลกเลยก็ว่าได้

สร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่าง
เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 

รงานผู้คนเหล่านี้ส่วนรงานผู้คนเหล่านี้ส่วน
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 

จุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่เรา
ท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว บางครั้งอาชีพเสริมของเรานี้แหละ กลายเป็นธุรกิจรายใหญ่

นคง ทุกคนต่างมองหาความมันคงให้แก่ชีวิต และครอบครัวเพ่ือลูกหลาน

กฎหมาย

เพราะฉะนั้นทางออกท่ีดีส าหรับผู้ที่ชักหน้าไม่ถึงหลัง นั่นคือการท างานนอกเวลาด้วยการ
หาอาชีพเสริม  ซึ่งเราจะได้อาชีพเสริมที่น่าท าและบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย อาศัยความรู้ที่คุณมี

อาชีพเสริม อีกหนึ่งทางเลือกส าคัญในยุคปัจจุบัน 2554)
การประกอบอาชีพเสริมเป็นการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่เป็นการใช้ความสามารถ

นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพ

เพราะฉะนั้นทางออกท่ีดีส าหรับผู้ที่ชักหน้าไม่ถึงหลัง นั่นคือการท างานนอกเวลาด้วยการเพราะฉะนั้นทางออกท่ีดีส าหรับผู้ที่ชักหน้าไม่ถึงหลัง นั่นคือการท างานนอกเวลาด้วยการ
หาอาชีพเสริม  ซึ่งเราจะได้อาชีพเสริมที่น่าท าและบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย อาศัยความรู้ที่คุณมี

เพราะฉะนั้นทางออกท่ีดีส าหรับผู้ที่ชักหน้าไม่ถึงหลัง นั่นคือการท างานนอกเวลาด้วยการ
หาอาชีพเสริม  ซึ่งเราจะได้อาชีพเสริมที่น่าท าและบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย อาศัยความรู้ที่คุณมี

เพราะฉะนั้นทางออกท่ีดีส าหรับผู้ที่ชักหน้าไม่ถึงหลัง นั่นคือการท างานนอกเวลาด้วยการ
หาอาชีพเสริม  ซึ่งเราจะได้อาชีพเสริมที่น่าท าและบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย อาศัยความรู้ที่คุณมี

เพราะฉะนั้นทางออกท่ีดีส าหรับผู้ที่ชักหน้าไม่ถึงหลัง นั่นคือการท างานนอกเวลาด้วยการ
หาอาชีพเสริม  ซึ่งเราจะได้อาชีพเสริมที่น่าท าและบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย อาศัยความรู้ที่คุณมี

เพราะฉะนั้นทางออกท่ีดีส าหรับผู้ที่ชักหน้าไม่ถึงหลัง นั่นคือการท างานนอกเวลาด้วยการ
หาอาชีพเสริม  ซึ่งเราจะได้อาชีพเสริมที่น่าท าและบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย อาศัยความรู้ที่คุณมีหาอาชีพเสริม  ซึ่งเราจะได้อาชีพเสริมที่น่าท าและบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย อาศัยความรู้ที่คุณมีหาอาชีพเสริม  ซึ่งเราจะได้อาชีพเสริมที่น่าท าและบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย อาศัยความรู้ที่คุณมีหาอาชีพเสริม  ซึ่งเราจะได้อาชีพเสริมที่น่าท าและบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย อาศัยความรู้ที่คุณมีหาอาชีพเสริม  ซึ่งเราจะได้อาชีพเสริมที่น่าท าและบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย อาศัยความรู้ที่คุณมีหาอาชีพเสริม  ซึ่งเราจะได้อาชีพเสริมที่น่าท าและบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย อาศัยความรู้ที่คุณมีหาอาชีพเสริม  ซึ่งเราจะได้อาชีพเสริมที่น่าท าและบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย อาศัยความรู้ที่คุณมีหาอาชีพเสริม  ซึ่งเราจะได้อาชีพเสริมที่น่าท าและบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย อาศัยความรู้ที่คุณมีหาอาชีพเสริม  ซึ่งเราจะได้อาชีพเสริมที่น่าท าและบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย อาศัยความรู้ที่คุณมี

อาชีพเสริม อีกหนึ่งทางเลือกส าคัญในยุคปัจจุบัน 
หาอาชีพเสริม  ซึ่งเราจะได้อาชีพเสริมที่น่าท าและบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย อาศัยความรู้ที่คุณมี

อาชีพเสริม อีกหนึ่งทางเลือกส าคัญในยุคปัจจุบัน 
หาอาชีพเสริม  ซึ่งเราจะได้อาชีพเสริมที่น่าท าและบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย อาศัยความรู้ที่คุณมี

อาชีพเสริม อีกหนึ่งทางเลือกส าคัญในยุคปัจจุบัน 
หาอาชีพเสริม  ซึ่งเราจะได้อาชีพเสริมที่น่าท าและบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย อาศัยความรู้ที่คุณมี

อาชีพเสริม อีกหนึ่งทางเลือกส าคัญในยุคปัจจุบัน 
การประกอบอาชีพเสริมเป็นการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่เป็นการใช้ความสามารถ

นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพ

อาชีพเสริม อีกหนึ่งทางเลือกส าคัญในยุคปัจจุบัน อาชีพเสริม อีกหนึ่งทางเลือกส าคัญในยุคปัจจุบัน 
การประกอบอาชีพเสริมเป็นการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่เป็นการใช้ความสามารถ

นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพ
เสริมเป็นอาชีพที่เราท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว หรืออาจจะพัฒนาไปเป็นเจ้าของธุรกิจ
ได้ในวันข้างหน้าอีกด้วย เพราะการประกอบอาชีพเสริมนั้นนับว่ามีประโยชน์อยู่หลายด้าน ไม่ว่าจะ

มีรายได้เพ่ิมขึ้น สิ่งแรกที่มักเป็นปัจจัยหลักของคนเรา ซึ่งเงินสามารถน าไป
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สร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่าง

พยาบาล ฯลฯ เพราะในปัจจุบันนี้ถ้าใครไม่มีเงินติดตัวคงอยู่ได้ล าบากมาก เหมือนตัดพยาบาล ฯลฯ เพราะในปัจจุบันนี้ถ้าใครไม่มีเงินติดตัวคงอยู่ได้ล าบากมาก เหมือนตัด
น ค่าขนมลูก ค่าเทอม ค่าน้ า ค่า

พยาบาล ฯลฯ เพราะในปัจจุบันนี้ถ้าใครไม่มีเงินติดตัวคงอยู่ได้ล าบากมาก เหมือนตัดพยาบาล ฯลฯ เพราะในปัจจุบันนี้ถ้าใครไม่มีเงินติดตัวคงอยู่ได้ล าบากมาก เหมือนตัดพยาบาล ฯลฯ เพราะในปัจจุบันนี้ถ้าใครไม่มีเงินติดตัวคงอยู่ได้ล าบากมาก เหมือนตัด

สร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่าง
เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่การงานผู้คนเหล่านี้ส่วน
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 

พยาบาล ฯลฯ เพราะในปัจจุบันนี้ถ้าใครไม่มีเงินติดตัวคงอยู่ได้ล าบากมาก เหมือนตัดพยาบาล ฯลฯ เพราะในปัจจุบันนี้ถ้าใครไม่มีเงินติดตัวคงอยู่ได้ล าบากมาก เหมือนตัด

สร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่าง
เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 

พยาบาล ฯลฯ เพราะในปัจจุบันนี้ถ้าใครไม่มีเงินติดตัวคงอยู่ได้ล าบากมาก เหมือนตัด

สร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่าง

พยาบาล ฯลฯ เพราะในปัจจุบันนี้ถ้าใครไม่มีเงินติดตัวคงอยู่ได้ล าบากมาก เหมือนตัด
ขายกับทางโลกเลยก็ว่าได้

2. สร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่าง

พยาบาล ฯลฯ เพราะในปัจจุบันนี้ถ้าใครไม่มีเงินติดตัวคงอยู่ได้ล าบากมาก เหมือนตัด

สร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่าง
ขายกับทางโลกเลยก็ว่าได้

สร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่างสร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่างสร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่าง
ขายกับทางโลกเลยก็ว่าได้

เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 

ขายกับทางโลกเลยก็ว่าได้
สร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่าง

ขายกับทางโลกเลยก็ว่าได้
สร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่าง

เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา
สร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่างสร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่าง

เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา
สร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่าง

เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา
สร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่าง

เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา
สร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่างสร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่างสร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่าง

เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 

สร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่าง
เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 

สร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่าง
เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา

สร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่าง
เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา

สร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่าง
เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา

สร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่าง
เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา

สร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่าง
เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กาเริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี

เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี

เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กาเริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี

เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่กา
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี

ถึงอนาคตในวันข้างหน้า การท าอาชีพเสริมนับเป็น

ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี

สร้างโอกาสในธุรกิจ มีใครบ้างรู้

ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามีเข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามีเข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามีเข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามีเข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามีเข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามีเข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามีเข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามีเข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามีเข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามีเข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามีเข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี
ประสบการณ์ท่ีดี
เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามีเข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี

สร้างโอกาสในธุรกิจ มีใครบ้างรู้

เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี

ถึงอนาคตในวันข้างหน้า การท าอาชีพเสริมนับเป็น

เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี

สร้างโอกาสในธุรกิจ มีใครบ้างรู้ถึงอนาคตในวันข้างหน้า การท าอาชีพเสริมนับเป็น
จุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่เรา

สร้างโอกาสในธุรกิจ มีใครบ้างรู้
ประสบการณ์ท่ีดี

3. สร้างโอกาสในธุรกิจ มีใครบ้างรู้
จุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่เรา

ถึงอนาคตในวันข้างหน้า การท าอาชีพเสริมนับเป็นถึงอนาคตในวันข้างหน้า การท าอาชีพเสริมนับเป็น
จุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่เรา

สร้างโอกาสในธุรกิจ มีใครบ้างรู้
จุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่เรา

สร้างโอกาสในธุรกิจ มีใครบ้างรู้
จุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่เรา

สร้างโอกาสในธุรกิจ มีใครบ้างรู้
จุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่เรา
ท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว บางครั้งอาชีพเสริมของเรานี้แหละ กลายเป็นธุรกิจรายใหญ่
จุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่เรา
ท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว บางครั้งอาชีพเสริมของเรานี้แหละ กลายเป็นธุรกิจรายใหญ่
จุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่เรา
ท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว บางครั้งอาชีพเสริมของเรานี้แหละ กลายเป็นธุรกิจรายใหญ่
ก็เป็นได้ เพียงเริ่มต้นลงมือท า

จุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่เราจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่เรา
ท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว บางครั้งอาชีพเสริมของเรานี้แหละ กลายเป็นธุรกิจรายใหญ่

ในสิ่งที่ตนเองชอบ ท าในสิ่งที่ตนเองถนัด

จุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่เรา
ท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว บางครั้งอาชีพเสริมของเรานี้แหละ กลายเป็นธุรกิจรายใหญ่

ในสิ่งที่ตนเองชอบ ท าในสิ่งที่ตนเองถนัด
ท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว บางครั้งอาชีพเสริมของเรานี้แหละ กลายเป็นธุรกิจรายใหญ่

ในสิ่งที่ตนเองชอบ ท าในสิ่งที่ตนเองถนัด
ท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว บางครั้งอาชีพเสริมของเรานี้แหละ กลายเป็นธุรกิจรายใหญ่ท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว บางครั้งอาชีพเสริมของเรานี้แหละ กลายเป็นธุรกิจรายใหญ่

ในสิ่งที่ตนเองชอบ ท าในสิ่งที่ตนเองถนัด
ท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว บางครั้งอาชีพเสริมของเรานี้แหละ กลายเป็นธุรกิจรายใหญ่ท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว บางครั้งอาชีพเสริมของเรานี้แหละ กลายเป็นธุรกิจรายใหญ่

ในสิ่งที่ตนเองชอบ ท าในสิ่งที่ตนเองถนัด

การประกอบอาชีพเสริมเป็นการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่เป็นการใช้ความสามารถ
นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพ

เสริมเป็นอาชีพที่เราท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว หรืออาจจะพัฒนาไปเป็นเจ้าของธุรกิจเสริมเป็นอาชีพที่เราท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว หรืออาจจะพัฒนาไปเป็นเจ้าของธุรกิจ
ได้ในวันข้างหน้าอีกด้วย เพราะการประกอบอาชีพเสริมนั้นนับว่ามีประโยชน์อยู่หลายด้าน ไม่ว่าจะ

สร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่าง

ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี
ประสบการณ์ท่ีดี

3. สร้างโอกาสในธุรกิจ มีใครบ้างรู้ถึงอนาคตในวันข้างหน้า การท าอาชีพเสริมนับเป็น
จุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่เรา
ท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว บางครั้งอาชีพเสริมของเรานี้แหละ กลายเป็นธุรกิจรายใหญ่
ก็เป็นได้ เพียงเริ่มต้นลงมือท าในสิ่งที่ตนเองชอบ ท าในสิ่งที่ตนเองถนัด

เจ้าหนี้มักส่อไปในทางรุนแรง โดยเรามักพบเห็นในข่าวอยู่เป็นประจ า
กฎหมาย

เพราะฉะนั้นทางออกท่ีดีส าหรับผู้ที่ชักหน้าไม่ถึงหลัง นั่นคือการท างานนอกเวลาด้วยการ
หาอาชีพเสริม  ซึ่งเราจะได้อาชีพเสริมที่น่าท าและบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย อาศัยความรู้ที่คุณมี

อาชีพเสริม อีกหนึ่งทางเลือกส าคัญในยุคปัจจุบัน 2554)
การประกอบอาชีพเสริมเป็นการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่เป็นการใช้ความสามารถ

นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพ
เสริมเป็นอาชีพที่เราท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว หรืออาจจะพัฒนาไปเป็นเจ้าของธุรกิจ
ได้ในวันข้างหน้าอีกด้วย เพราะการประกอบอาชีพเสริมนั้นนับว่ามีประโยชน์อยู่หลายด้าน ไม่ว่าจะ

ท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น สิ่งแรกที่มักเป็นปัจจัยหลักของคนเรา ซึ่งเงินสามารถน าไป
แลกเปลี่ยนเป็นอาหาร ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ค่าขนมลูก ค่าเทอม ค่าน้ า ค่า
แม้แต่ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ เพราะในปัจจุบันนี้ถ้าใครไม่มีเงินติดตัวคงอยู่ได้ล าบากมาก เหมือนตัด
ขายกับทางโลกเลยก็ว่าได้

2. สร้างเสริมประสบการณ์ สิ่งหนึ่งที่เงินหาซื้อมาไม่ได้ ประสบการณ์คือทุกสิ่งอย่าง
เริ่มต้นที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ และหน้าที่การงานผู้คนเหล่านี้ส่วน
ใหญ่ ต้องบุกป่าฝ่าดง เจอะเจอกับสิ่งที่ ท้าทายเข้ามาในชีวิต ได้อยู่กับปัญหา ได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด 
เข้าใจปัญหากับสิ่งที่ตัวเองก าลังเผชิญ จนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะสามารถท าเราได้ เพราะเรามี
ประสบการณ์ท่ีดี

สร้างโอกาสในธุรกิจ มีใครบ้างรู้ถึงอนาคตในวันข้างหน้า การท าอาชีพเสริมนับเป็น
จุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่เรา
ท านอกเหนือจากงานหลักของเราอยู่แล้ว บางครั้งอาชีพเสริมของเรานี้แหละ กลายเป็นธุรกิจรายใหญ่
ก็เป็นได้ เพียงเริ่มต้นลงมือท าในสิ่งที่ตนเองชอบ ท าในสิ่งที่ตนเองถนัด

นคง ทุกคนต่างมองหาความมันคงให้แก่ชีวิต และครอบครัวเพ่ือลูกหลาน

สเจ้าหนี้มักส่อไปในทางรุนแรง โดยเรามักพบเห็นในข่าวอยู่เป็นประจ าสเจ้าหนี้มักส่อไปในทางรุนแรง โดยเรามักพบเห็นในข่าวอยู่เป็นประจ าำ
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งวิธีนี้เป็นเพียงการช่วยต่อเวลา แต่ดอกเบี้ยโดยรวมไม่

ำ
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งวิธีนี้เป็นเพียงการช่วยต่อเวลา แต่ดอกเบี้ยโดยรวมไม่

2.ำ2. การกู้ยืมเงินนอกระบบ ซึ่งผิดำการกู้ยืมเงินนอกระบบ ซึ่งผิด
เจ้าหนี้มักส่อไปในทางรุนแรง โดยเรามักพบเห็นในข่าวอยู่เป็นประจ าำเจ้าหนี้มักส่อไปในทางรุนแรง โดยเรามักพบเห็นในข่าวอยู่เป็นประจ าสำสเจ้าหนี้มักส่อไปในทางรุนแรง โดยเรามักพบเห็นในข่าวอยู่เป็นประจ าสเจ้าหนี้มักส่อไปในทางรุนแรง โดยเรามักพบเห็นในข่าวอยู่เป็นประจ าำเจ้าหนี้มักส่อไปในทางรุนแรง โดยเรามักพบเห็นในข่าวอยู่เป็นประจ าสเจ้าหนี้มักส่อไปในทางรุนแรง โดยเรามักพบเห็นในข่าวอยู่เป็นประจ า

นเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งวิธีนี้เป็นเพียงการช่วยต่อเวลา แต่ดอกเบี้ยโดยรวมไม่นเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งวิธีนี้เป็นเพียงการช่วยต่อเวลา แต่ดอกเบี้ยโดยรวมไม่
การกู้ยืมเงินนอกระบบ ซึ่งผิดนการกู้ยืมเงินนอกระบบ ซึ่งผิดั

เป็นวงกลม แต่มันกลับไม่ได้ช่วยให้ผู้หาทางออกแบบนี้สบายใจแต่อย่างใด เพราะภาระหนีสินกลับ

ั
เป็นวงกลม แต่มันกลับไม่ได้ช่วยให้ผู้หาทางออกแบบนี้สบายใจแต่อย่างใด เพราะภาระหนีสินกลับ
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งวิธีนี้เป็นเพียงการช่วยต่อเวลา แต่ดอกเบี้ยโดยรวมไม่ัเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งวิธีนี้เป็นเพียงการช่วยต่อเวลา แต่ดอกเบี้ยโดยรวมไม่ก
เป็นวงกลม แต่มันกลับไม่ได้ช่วยให้ผู้หาทางออกแบบนี้สบายใจแต่อย่างใด เพราะภาระหนีสินกลับ

ก
เป็นวงกลม แต่มันกลับไม่ได้ช่วยให้ผู้หาทางออกแบบนี้สบายใจแต่อย่างใด เพราะภาระหนีสินกลับ
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งวิธีนี้เป็นเพียงการช่วยต่อเวลา แต่ดอกเบี้ยโดยรวมไม่กเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งวิธีนี้เป็นเพียงการช่วยต่อเวลา แต่ดอกเบี้ยโดยรวมไม่

การกู้ยืมเงินนอกระบบ ซึ่งผิดกการกู้ยืมเงินนอกระบบ ซึ่งผิด
หเป็นวงกลม แต่มันกลับไม่ได้ช่วยให้ผู้หาทางออกแบบนี้สบายใจแต่อย่างใด เพราะภาระหนีสินกลับหเป็นวงกลม แต่มันกลับไม่ได้ช่วยให้ผู้หาทางออกแบบนี้สบายใจแต่อย่างใด เพราะภาระหนีสินกลับ

เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งวิธีนี้เป็นเพียงการช่วยต่อเวลา แต่ดอกเบี้ยโดยรวมไม่หเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งวิธีนี้เป็นเพียงการช่วยต่อเวลา แต่ดอกเบี้ยโดยรวมไม่
การกู้ยืมเงินนอกระบบ ซึ่งผิด

ห
การกู้ยืมเงินนอกระบบ ซึ่งผิด

อเป็นวงกลม แต่มันกลับไม่ได้ช่วยให้ผู้หาทางออกแบบนี้สบายใจแต่อย่างใด เพราะภาระหนีสินกลับอเป็นวงกลม แต่มันกลับไม่ได้ช่วยให้ผู้หาทางออกแบบนี้สบายใจแต่อย่างใด เพราะภาระหนีสินกลับ
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งวิธีนี้เป็นเพียงการช่วยต่อเวลา แต่ดอกเบี้ยโดยรวมไม่อเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งวิธีนี้เป็นเพียงการช่วยต่อเวลา แต่ดอกเบี้ยโดยรวมไม่สเป็นวงกลม แต่มันกลับไม่ได้ช่วยให้ผู้หาทางออกแบบนี้สบายใจแต่อย่างใด เพราะภาระหนีสินกลับสเป็นวงกลม แต่มันกลับไม่ได้ช่วยให้ผู้หาทางออกแบบนี้สบายใจแต่อย่างใด เพราะภาระหนีสินกลับ
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งวิธีนี้เป็นเพียงการช่วยต่อเวลา แต่ดอกเบี้ยโดยรวมไม่สเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งวิธีนี้เป็นเพียงการช่วยต่อเวลา แต่ดอกเบี้ยโดยรวมไม่มเป็นวงกลม แต่มันกลับไม่ได้ช่วยให้ผู้หาทางออกแบบนี้สบายใจแต่อย่างใด เพราะภาระหนีสินกลับมเป็นวงกลม แต่มันกลับไม่ได้ช่วยให้ผู้หาทางออกแบบนี้สบายใจแต่อย่างใด เพราะภาระหนีสินกลับ
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งวิธีนี้เป็นเพียงการช่วยต่อเวลา แต่ดอกเบี้ยโดยรวมไม่มเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งวิธีนี้เป็นเพียงการช่วยต่อเวลา แต่ดอกเบี้ยโดยรวมไมุ่

กฎหมาย
ุ

กฎหมาย
ดเป็นวงกลม แต่มันกลับไม่ได้ช่วยให้ผู้หาทางออกแบบนี้สบายใจแต่อย่างใด เพราะภาระหนีสินกลับดเป็นวงกลม แต่มันกลับไม่ได้ช่วยให้ผู้หาทางออกแบบนี้สบายใจแต่อย่างใด เพราะภาระหนีสินกลับ

เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งวิธีนี้เป็นเพียงการช่วยต่อเวลา แต่ดอกเบี้ยโดยรวมไม่ดเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งวิธีนี้เป็นเพียงการช่วยต่อเวลา แต่ดอกเบี้ยโดยรวมไม่กเป็นวงกลม แต่มันกลับไม่ได้ช่วยให้ผู้หาทางออกแบบนี้สบายใจแต่อย่างใด เพราะภาระหนีสินกลับกเป็นวงกลม แต่มันกลับไม่ได้ช่วยให้ผู้หาทางออกแบบนี้สบายใจแต่อย่างใด เพราะภาระหนีสินกลับ
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งวิธีนี้เป็นเพียงการช่วยต่อเวลา แต่ดอกเบี้ยโดยรวมไม่กเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งวิธีนี้เป็นเพียงการช่วยต่อเวลา แต่ดอกเบี้ยโดยรวมไม่

ทั้งผู้ให้ยืมและผู้ยืม รูปแบบการทวงหนี้ส าหรับ
ก

ทั้งผู้ให้ยืมและผู้ยืม รูปแบบการทวงหนี้ส าหรับลเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งวิธีนี้เป็นเพียงการช่วยต่อเวลา แต่ดอกเบี้ยโดยรวมไม่ลเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งวิธีนี้เป็นเพียงการช่วยต่อเวลา แต่ดอกเบี้ยโดยรวมไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดลได้ลดลงแต่อย่างใด
ทั้งผู้ให้ยืมและผู้ยืม รูปแบบการทวงหนี้ส าหรับลทั้งผู้ให้ยืมและผู้ยืม รูปแบบการทวงหนี้ส าหรับาได้ลดลงแต่อย่างใดาได้ลดลงแต่อย่างใด
ทั้งผู้ให้ยืมและผู้ยืม รูปแบบการทวงหนี้ส าหรับาทั้งผู้ให้ยืมและผู้ยืม รูปแบบการทวงหนี้ส าหรับงทั้งผู้ให้ยืมและผู้ยืม รูปแบบการทวงหนี้ส าหรับงทั้งผู้ให้ยืมและผู้ยืม รูปแบบการทวงหนี้ส าหรับ
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5. กระจายความเสียง ใครจะไปรู้แม้แต่บริษัทใหญ่ที่มีปัญหาทางด้านการเงิน ยังต้อง
ปลดพนักงานออก ลองคิดดูให้ดีว่าบริษัทที่เราท าอยู่นั้นมีความมั่นคงเพียงใด การที่ได้ท าอาชีพเสริม
นอกเหนือจากงานประจ า ในแง่ของเงินทองที่ได้รับเพ่ิมขึ้นมา ยังเป็นการกระจายความเสียง ที่อาจ
เกิดข้ึนได้ในอนาคต เพราะถึงแม้บริษัทมีเหตุจ าเป็นที่จะต้องปลดพนักงานออก หรือยกเลิกสัญญาจ้าง 
เราอาจเป็นผู้ตกงานในที่สุด อาชีพเสริมนี้แหละช่วยเราได้ 

6. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ บางท่านเลิกงานมามีเวลาว่าง ไหนจะหยุดวันเสาร์ 
อาทิตย์อีก มีเวลาแต่ไม่รู้จะไปท าอะไรดี เบื่อที่จะอยู่กับบ้าน แน่นอนว่าอาชีพเสริมเป็นทางเลือกที่ดี 
ซึ่งอาจไม่ได้หวังผลตอบแทนมากนักแต่เน้นไปที่ใช้เวลาให้เกิดประประโยชน์มากกว่า 
 7. ฝึกความรับผิด ระเบียบวินัยเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง สังเกตได้ว่าตั้งแต่ตอนสมัยเรียน อนุบาล 
ประถมต้น มัธยม วิทยาลัย มหาวิทยาลัย จนกระทั่งท างาน ค าว่าระเบียบวินัยนั้นเราฝึกกันมาตั้งแต่
เด็กๆ จนโตเป็นผู้ใหญ่ แต่ค าว่า “ความรับผิดชอบ” ส าหรับผู้ที่อยู่ในวัยเรียนมักไม่ให้ความสนใจกัน
มากนัก ปกติท างานประจ าเราต้องมีความรับผิดในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย หากเมื่อใดได้ท า
อาชีพเสริมขึ้นมาเมื่อนั้นความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรก  (ท าอาชีพ
เสริมดีอย่างไร 2556) 

โดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการ
ส่งออกปี 2556 พบว่าการส่งออกของไทยยังคงมีทิศทางเพ่ิมขึ้น โดยปัจจุบันมีการเพ่ิมช่องทาง
การตลาดมากขึ้น คือ การประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Commerce ซึ่งเป็นการเพ่ิม
ช่องทางที่ถือว่าไร้ขอบเขตและพรมแดน ทั้งยังใช้ต้นทุนที่ต่ ามากไม่ว่าจะเป็นในระยะเริ่มต้นและใน
การบริหารจัดการระยะยาว สินค้าที่จะน ามาขายควรเป็นสินค้าที่เจ้าของมีความชอบและสนใจในตัว
สินค้านั้นๆ เพราะคนเราจะท าในสิ่งที่ตนเองรักและสนใจและสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อได้ดีที่ส าคัญ
สินค้าต้องง่ายในขนส่ง ไม่แตกหักเสียหายง่ายน้ าหนักเบาหรือเป็นสินค้าที่เป็นที่มีเอกลักษณ์หรืองาน
แฮนด์เมดก็เป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถ
พัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วย (กัญญาพร อุปถัมภ์วิภานนท์ 2556: 3-11) 

สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน 
การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า
แฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิต
ได้จากกรรมวิธีที่ใช้เครื่องจักร สินค้าแฮนด์เมดที่นิยมผลิตและจ าหน่ายในตลาดมีหลากหลายรูปแบบ 
ทั้งในรูปแบบของสินค้าแฟชั่น เช่น การปักหรือเพ้นท์ลวดลายลงบนเสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของ 
เครื่องประดับต่างๆ และรูปแบบสินค้าที่เป็นของใช้และของประดับตกแต่งบ้าน เช่น ปลอกหมอน ที่
รองแก้ว และโมบาย เป็นต้น ปัจจุบันตลาดสินค้าแฮนด์เมด มีจ าหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งใน
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ตลาดนัดสุดสัปดาห์ แหล่งศูนย์รวมสินค้าแฟชั่นและของตกแต่งบ้าน 
ตลอดจน ตลาดนัดที่กระจายตามแหล่งชุมชนต่างๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ใน
ด้านทิศทางของธุรกิจแฮนด์เมดที่มีศักยภาพที่จะด าเนินและขยายธุรกิจต่อไปได้ในระยะยาว ได้แก่ 
สินค้าที่มีความโดดเด่นด้านการออกแบบ ความสวยงาม เพ่ือดึงดูดลูกค้า สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้าโดยเน้นความประณีต ความละเอียดอ่อนในการผลิต และความคงทน การสร้างความ
แตกต่างจากสินค้าแฮนด์เมดจึงเป็นสิ่งส าคัญ (เทรนด์การสร้างธุรกิจด้วยสินค้าแฮนด์เมด 2555) 

ได้จากกรรมวิธีที่ใช้เครื่องจักร สินค้าแฮนด์เมดที่นิยมผลิตและจ าหน่ายในตลาดมีหลากหลายรูปแบบ 
ทั้งในรูปแบบของสินค้าแฟชั่น เช่น การปักหรือเพ้นท์ลวดลายลงบนเสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของ 
ได้จากกรรมวิธีที่ใช้เครื่องจักร สินค้าแฮนด์เมดที่นิยมผลิตและจ าหน่ายในตลาดมีหลากหลายรูปแบบ ได้จากกรรมวิธีที่ใช้เครื่องจักร สินค้าแฮนด์เมดที่นิยมผลิตและจ าหน่ายในตลาดมีหลากหลายรูปแบบ ได้จากกรรมวิธีที่ใช้เครื่องจักร สินค้าแฮนด์เมดที่นิยมผลิตและจ าหน่ายในตลาดมีหลากหลายรูปแบบ 
ทั้งในรูปแบบของสินค้าแฟชั่น เช่น การปักหรือเพ้นท์ลวดลายลงบนเสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของ 
ได้จากกรรมวิธีที่ใช้เครื่องจักร สินค้าแฮนด์เมดที่นิยมผลิตและจ าหน่ายในตลาดมีหลากหลายรูปแบบ 
ทั้งในรูปแบบของสินค้าแฟชั่น เช่น การปักหรือเพ้นท์ลวดลายลงบนเสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของ ทั้งในรูปแบบของสินค้าแฟชั่น เช่น การปักหรือเพ้นท์ลวดลายลงบนเสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของ 
เครื่องประดับต่างๆ และรูปแบบสินค้าที่เป็นของใช้และของประดับตกแต่งบ้าน เช่น ปลอกหมอน ที่
ทั้งในรูปแบบของสินค้าแฟชั่น เช่น การปักหรือเพ้นท์ลวดลายลงบนเสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของ 
ได้จากกรรมวิธีที่ใช้เครื่องจักร สินค้าแฮนด์เมดที่นิยมผลิตและจ าหน่ายในตลาดมีหลากหลายรูปแบบ 
ทั้งในรูปแบบของสินค้าแฟชั่น เช่น การปักหรือเพ้นท์ลวดลายลงบนเสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของ 

แฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิต
ได้จากกรรมวิธีที่ใช้เครื่องจักร สินค้าแฮนด์เมดที่นิยมผลิตและจ าหน่ายในตลาดมีหลากหลายรูปแบบ 
แฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิตแฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิตแฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิตแฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิตแฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิตแฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิตแฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิตแฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิตแฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิต
การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า
แฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิตแฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิต
การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า
แฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิต
ได้จากกรรมวิธีที่ใช้เครื่องจักร สินค้าแฮนด์เมดที่นิยมผลิตและจ าหน่ายในตลาดมีหลากหลายรูปแบบ 

การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า
แฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิต
ได้จากกรรมวิธีที่ใช้เครื่องจักร สินค้าแฮนด์เมดที่นิยมผลิตและจ าหน่ายในตลาดมีหลากหลายรูปแบบ 

การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้าการผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า
แฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิต
การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า
แฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิต
การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้าการผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้าการผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า
แฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิต
การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า
แฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิต
ได้จากกรรมวิธีที่ใช้เครื่องจักร สินค้าแฮนด์เมดที่นิยมผลิตและจ าหน่ายในตลาดมีหลากหลายรูปแบบ 
ทั้งในรูปแบบของสินค้าแฟชั่น เช่น การปักหรือเพ้นท์ลวดลายลงบนเสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของ 
เครื่องประดับต่างๆ และรูปแบบสินค้าที่เป็นของใช้และของประดับตกแต่งบ้าน เช่น ปลอกหมอน ที่

การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า
แฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิต
การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า
แฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิต
การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า
แฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิตแฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิตแฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิตแฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิต
ได้จากกรรมวิธีที่ใช้เครื่องจักร สินค้าแฮนด์เมดที่นิยมผลิตและจ าหน่ายในตลาดมีหลากหลายรูปแบบ ได้จากกรรมวิธีที่ใช้เครื่องจักร สินค้าแฮนด์เมดที่นิยมผลิตและจ าหน่ายในตลาดมีหลากหลายรูปแบบ ได้จากกรรมวิธีที่ใช้เครื่องจักร สินค้าแฮนด์เมดที่นิยมผลิตและจ าหน่ายในตลาดมีหลากหลายรูปแบบ 
ทั้งในรูปแบบของสินค้าแฟชั่น เช่น การปักหรือเพ้นท์ลวดลายลงบนเสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของ 
ได้จากกรรมวิธีที่ใช้เครื่องจักร สินค้าแฮนด์เมดที่นิยมผลิตและจ าหน่ายในตลาดมีหลากหลายรูปแบบ ได้จากกรรมวิธีที่ใช้เครื่องจักร สินค้าแฮนด์เมดที่นิยมผลิตและจ าหน่ายในตลาดมีหลากหลายรูปแบบ 
ทั้งในรูปแบบของสินค้าแฟชั่น เช่น การปักหรือเพ้นท์ลวดลายลงบนเสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของ 
ได้จากกรรมวิธีที่ใช้เครื่องจักร สินค้าแฮนด์เมดที่นิยมผลิตและจ าหน่ายในตลาดมีหลากหลายรูปแบบ 
ทั้งในรูปแบบของสินค้าแฟชั่น เช่น การปักหรือเพ้นท์ลวดลายลงบนเสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของ 
ได้จากกรรมวิธีที่ใช้เครื่องจักร สินค้าแฮนด์เมดที่นิยมผลิตและจ าหน่ายในตลาดมีหลากหลายรูปแบบ 
ทั้งในรูปแบบของสินค้าแฟชั่น เช่น การปักหรือเพ้นท์ลวดลายลงบนเสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของ 
ได้จากกรรมวิธีที่ใช้เครื่องจักร สินค้าแฮนด์เมดที่นิยมผลิตและจ าหน่ายในตลาดมีหลากหลายรูปแบบ ได้จากกรรมวิธีที่ใช้เครื่องจักร สินค้าแฮนด์เมดที่นิยมผลิตและจ าหน่ายในตลาดมีหลากหลายรูปแบบ 
ทั้งในรูปแบบของสินค้าแฟชั่น เช่น การปักหรือเพ้นท์ลวดลายลงบนเสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของ 
ได้จากกรรมวิธีที่ใช้เครื่องจักร สินค้าแฮนด์เมดที่นิยมผลิตและจ าหน่ายในตลาดมีหลากหลายรูปแบบ 
ทั้งในรูปแบบของสินค้าแฟชั่น เช่น การปักหรือเพ้นท์ลวดลายลงบนเสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของ 
เครื่องประดับต่างๆ และรูปแบบสินค้าที่เป็นของใช้และของประดับตกแต่งบ้าน เช่น ปลอกหมอน ที่

ได้จากกรรมวิธีที่ใช้เครื่องจักร สินค้าแฮนด์เมดที่นิยมผลิตและจ าหน่ายในตลาดมีหลากหลายรูปแบบ 
ทั้งในรูปแบบของสินค้าแฟชั่น เช่น การปักหรือเพ้นท์ลวดลายลงบนเสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของ ทั้งในรูปแบบของสินค้าแฟชั่น เช่น การปักหรือเพ้นท์ลวดลายลงบนเสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของ 
เครื่องประดับต่างๆ และรูปแบบสินค้าที่เป็นของใช้และของประดับตกแต่งบ้าน เช่น ปลอกหมอน ที่
ทั้งในรูปแบบของสินค้าแฟชั่น เช่น การปักหรือเพ้นท์ลวดลายลงบนเสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของ ทั้งในรูปแบบของสินค้าแฟชั่น เช่น การปักหรือเพ้นท์ลวดลายลงบนเสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของ 
เครื่องประดับต่างๆ และรูปแบบสินค้าที่เป็นของใช้และของประดับตกแต่งบ้าน เช่น ปลอกหมอน ที่
ทั้งในรูปแบบของสินค้าแฟชั่น เช่น การปักหรือเพ้นท์ลวดลายลงบนเสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของ ทั้งในรูปแบบของสินค้าแฟชั่น เช่น การปักหรือเพ้นท์ลวดลายลงบนเสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของ 
เครื่องประดับต่างๆ และรูปแบบสินค้าที่เป็นของใช้และของประดับตกแต่งบ้าน เช่น ปลอกหมอน ที่
ทั้งในรูปแบบของสินค้าแฟชั่น เช่น การปักหรือเพ้นท์ลวดลายลงบนเสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของ ทั้งในรูปแบบของสินค้าแฟชั่น เช่น การปักหรือเพ้นท์ลวดลายลงบนเสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของ 
เครื่องประดับต่างๆ และรูปแบบสินค้าที่เป็นของใช้และของประดับตกแต่งบ้าน เช่น ปลอกหมอน ที่
ทั้งในรูปแบบของสินค้าแฟชั่น เช่น การปักหรือเพ้นท์ลวดลายลงบนเสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของ ทั้งในรูปแบบของสินค้าแฟชั่น เช่น การปักหรือเพ้นท์ลวดลายลงบนเสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของ 
เครื่องประดับต่างๆ และรูปแบบสินค้าที่เป็นของใช้และของประดับตกแต่งบ้าน เช่น ปลอกหมอน ที่
ทั้งในรูปแบบของสินค้าแฟชั่น เช่น การปักหรือเพ้นท์ลวดลายลงบนเสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของ 
เครื่องประดับต่างๆ และรูปแบบสินค้าที่เป็นของใช้และของประดับตกแต่งบ้าน เช่น ปลอกหมอน ที่เครื่องประดับต่างๆ และรูปแบบสินค้าที่เป็นของใช้และของประดับตกแต่งบ้าน เช่น ปลอกหมอน ที่
รองแก้ว และโมบาย เป็นต้น ปัจจุบันตลาดสินค้าแฮนด์เมด มีจ าหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งใน
เครื่องประดับต่างๆ และรูปแบบสินค้าที่เป็นของใช้และของประดับตกแต่งบ้าน เช่น ปลอกหมอน ที่เครื่องประดับต่างๆ และรูปแบบสินค้าที่เป็นของใช้และของประดับตกแต่งบ้าน เช่น ปลอกหมอน ที่
รองแก้ว และโมบาย เป็นต้น ปัจจุบันตลาดสินค้าแฮนด์เมด มีจ าหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งใน
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ตลาดนัดสุดสัปดาห์ แหล่งศูนย์รวมสินค้าแฟชั่นและของตกแต่งบ้าน 

เครื่องประดับต่างๆ และรูปแบบสินค้าที่เป็นของใช้และของประดับตกแต่งบ้าน เช่น ปลอกหมอน ที่เครื่องประดับต่างๆ และรูปแบบสินค้าที่เป็นของใช้และของประดับตกแต่งบ้าน เช่น ปลอกหมอน ที่
รองแก้ว และโมบาย เป็นต้น ปัจจุบันตลาดสินค้าแฮนด์เมด มีจ าหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งใน
เครื่องประดับต่างๆ และรูปแบบสินค้าที่เป็นของใช้และของประดับตกแต่งบ้าน เช่น ปลอกหมอน ที่
รองแก้ว และโมบาย เป็นต้น ปัจจุบันตลาดสินค้าแฮนด์เมด มีจ าหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งใน
เครื่องประดับต่างๆ และรูปแบบสินค้าที่เป็นของใช้และของประดับตกแต่งบ้าน เช่น ปลอกหมอน ที่เครื่องประดับต่างๆ และรูปแบบสินค้าที่เป็นของใช้และของประดับตกแต่งบ้าน เช่น ปลอกหมอน ที่
รองแก้ว และโมบาย เป็นต้น ปัจจุบันตลาดสินค้าแฮนด์เมด มีจ าหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งใน
เครื่องประดับต่างๆ และรูปแบบสินค้าที่เป็นของใช้และของประดับตกแต่งบ้าน เช่น ปลอกหมอน ที่
รองแก้ว และโมบาย เป็นต้น ปัจจุบันตลาดสินค้าแฮนด์เมด มีจ าหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งใน
เครื่องประดับต่างๆ และรูปแบบสินค้าที่เป็นของใช้และของประดับตกแต่งบ้าน เช่น ปลอกหมอน ที่
รองแก้ว และโมบาย เป็นต้น ปัจจุบันตลาดสินค้าแฮนด์เมด มีจ าหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งใน
เครื่องประดับต่างๆ และรูปแบบสินค้าที่เป็นของใช้และของประดับตกแต่งบ้าน เช่น ปลอกหมอน ที่
รองแก้ว และโมบาย เป็นต้น ปัจจุบันตลาดสินค้าแฮนด์เมด มีจ าหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งใน
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ตลาดนัดสุดสัปดาห์ แหล่งศูนย์รวมสินค้าแฟชั่นและของตกแต่งบ้าน 

เครื่องประดับต่างๆ และรูปแบบสินค้าที่เป็นของใช้และของประดับตกแต่งบ้าน เช่น ปลอกหมอน ที่
รองแก้ว และโมบาย เป็นต้น ปัจจุบันตลาดสินค้าแฮนด์เมด มีจ าหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งใน
เครื่องประดับต่างๆ และรูปแบบสินค้าที่เป็นของใช้และของประดับตกแต่งบ้าน เช่น ปลอกหมอน ที่
รองแก้ว และโมบาย เป็นต้น ปัจจุบันตลาดสินค้าแฮนด์เมด มีจ าหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งใน
เครื่องประดับต่างๆ และรูปแบบสินค้าที่เป็นของใช้และของประดับตกแต่งบ้าน เช่น ปลอกหมอน ที่
รองแก้ว และโมบาย เป็นต้น ปัจจุบันตลาดสินค้าแฮนด์เมด มีจ าหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งในรองแก้ว และโมบาย เป็นต้น ปัจจุบันตลาดสินค้าแฮนด์เมด มีจ าหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งในรองแก้ว และโมบาย เป็นต้น ปัจจุบันตลาดสินค้าแฮนด์เมด มีจ าหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งใน
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ตลาดนัดสุดสัปดาห์ แหล่งศูนย์รวมสินค้าแฟชั่นและของตกแต่งบ้าน 
รองแก้ว และโมบาย เป็นต้น ปัจจุบันตลาดสินค้าแฮนด์เมด มีจ าหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งในรองแก้ว และโมบาย เป็นต้น ปัจจุบันตลาดสินค้าแฮนด์เมด มีจ าหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งในรองแก้ว และโมบาย เป็นต้น ปัจจุบันตลาดสินค้าแฮนด์เมด มีจ าหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งใน
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ตลาดนัดสุดสัปดาห์ แหล่งศูนย์รวมสินค้าแฟชั่นและของตกแต่งบ้าน 
รองแก้ว และโมบาย เป็นต้น ปัจจุบันตลาดสินค้าแฮนด์เมด มีจ าหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งในรองแก้ว และโมบาย เป็นต้น ปัจจุบันตลาดสินค้าแฮนด์เมด มีจ าหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งใน
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ตลาดนัดสุดสัปดาห์ แหล่งศูนย์รวมสินค้าแฟชั่นและของตกแต่งบ้าน 
รองแก้ว และโมบาย เป็นต้น ปัจจุบันตลาดสินค้าแฮนด์เมด มีจ าหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งในรองแก้ว และโมบาย เป็นต้น ปัจจุบันตลาดสินค้าแฮนด์เมด มีจ าหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งใน
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ตลาดนัดสุดสัปดาห์ แหล่งศูนย์รวมสินค้าแฟชั่นและของตกแต่งบ้าน 
รองแก้ว และโมบาย เป็นต้น ปัจจุบันตลาดสินค้าแฮนด์เมด มีจ าหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งใน
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ตลาดนัดสุดสัปดาห์ แหล่งศูนย์รวมสินค้าแฟชั่นและของตกแต่งบ้าน 
รองแก้ว และโมบาย เป็นต้น ปัจจุบันตลาดสินค้าแฮนด์เมด มีจ าหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งในรองแก้ว และโมบาย เป็นต้น ปัจจุบันตลาดสินค้าแฮนด์เมด มีจ าหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งใน
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ตลาดนัดสุดสัปดาห์ แหล่งศูนย์รวมสินค้าแฟชั่นและของตกแต่งบ้าน ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ตลาดนัดสุดสัปดาห์ แหล่งศูนย์รวมสินค้าแฟชั่นและของตกแต่งบ้าน ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ตลาดนัดสุดสัปดาห์ แหล่งศูนย์รวมสินค้าแฟชั่นและของตกแต่งบ้าน 

การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้าการผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า
แฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิต
การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้าการผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า
แฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิต
การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า
แฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิต
ได้จากกรรมวิธีที่ใช้เครื่องจักร สินค้าแฮนด์เมดที่นิยมผลิตและจ าหน่ายในตลาดมีหลากหลายรูปแบบ 
ทั้งในรูปแบบของสินค้าแฟชั่น เช่น การปักหรือเพ้นท์ลวดลายลงบนเสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของ 

การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้าการผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า
แฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิต
ได้จากกรรมวิธีที่ใช้เครื่องจักร สินค้าแฮนด์เมดที่นิยมผลิตและจ าหน่ายในตลาดมีหลากหลายรูปแบบ 

การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า
แฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิตแฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิต
ได้จากกรรมวิธีที่ใช้เครื่องจักร สินค้าแฮนด์เมดที่นิยมผลิตและจ าหน่ายในตลาดมีหลากหลายรูปแบบ ได้จากกรรมวิธีที่ใช้เครื่องจักร สินค้าแฮนด์เมดที่นิยมผลิตและจ าหน่ายในตลาดมีหลากหลายรูปแบบ 
ทั้งในรูปแบบของสินค้าแฟชั่น เช่น การปักหรือเพ้นท์ลวดลายลงบนเสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของ 
ได้จากกรรมวิธีที่ใช้เครื่องจักร สินค้าแฮนด์เมดที่นิยมผลิตและจ าหน่ายในตลาดมีหลากหลายรูปแบบ ได้จากกรรมวิธีที่ใช้เครื่องจักร สินค้าแฮนด์เมดที่นิยมผลิตและจ าหน่ายในตลาดมีหลากหลายรูปแบบ 
ทั้งในรูปแบบของสินค้าแฟชั่น เช่น การปักหรือเพ้นท์ลวดลายลงบนเสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของ 

การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้าการผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า
แฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิต
การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า
แฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิตแฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิต
การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า
แฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิต
การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้าการผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า
แฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิต
การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้าการผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า

สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน 
การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า
แฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิต

สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน 
การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้าการผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า

สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน 
การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า

สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน 
การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้าการผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า
แฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิต

กัญญาพร อุปถัมภ์วิภานนท์
สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน 

พัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วย
สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน 

การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า

พัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วยพัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วย
สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน 

พัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วย
สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน 

การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า

(กัญญาพร อุปถัมภ์วิภานนท์กัญญาพร อุปถัมภ์วิภานนท์พัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วย
สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน 

กัญญาพร อุปถัมภ์วิภานนท์พัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วย
สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน 

พัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วยพัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วย
สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน 

พัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วยพัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วยพัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วย
สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน 

พัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วย
สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน 

กัญญาพร อุปถัมภ์วิภานนท์
เป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถแฮนด์เมดก็

พัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วย
แฮนด์เมดก็
พัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วย

การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า

เป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถ
พัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วย

เป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถเป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถ
กัญญาพร อุปถัมภ์วิภานนท์

เป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถ
กัญญาพร อุปถัมภ์วิภานนท์

เป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถ
กัญญาพร อุปถัมภ์วิภานนท์

เป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถ
พัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วยพัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วย

เป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถ
กัญญาพร อุปถัมภ์วิภานนท์

เป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถเป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถเป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถ
กัญญาพร อุปถัมภ์วิภานนท์

เป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถ
พัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วยพัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วยพัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วย

เป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถเป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถ
พัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วย

สินค้าต้องง่ายในขนส่ง ไม่แตกหักเสียหายง่ายน้ าหนักเบาหรือเป็นสินค้าที่เป็นที่มีเอกลักษณ์หรืองาน
เป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถ

พัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วย
สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน 

การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า

สินค้าต้องง่ายในขนส่ง ไม่แตกหักเสียหายง่ายน้ าหนักเบาหรือเป็นสินค้าที่เป็นที่มีเอกลักษณ์หรืองานสินค้าต้องง่ายในขนส่ง ไม่แตกหักเสียหายง่ายน้ าหนักเบาหรือเป็นสินค้าที่เป็นที่มีเอกลักษณ์หรืองาน
เป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถเป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถ

สินค้าต้องง่ายในขนส่ง ไม่แตกหักเสียหายง่ายน้ าหนักเบาหรือเป็นสินค้าที่เป็นที่มีเอกลักษณ์หรืองาน

กัญญาพร อุปถัมภ์วิภานนท์กัญญาพร อุปถัมภ์วิภานนท์
สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน 

กัญญาพร อุปถัมภ์วิภานนท์
สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน 

การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า
สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน 

การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า

สินค้าต้องง่ายในขนส่ง ไม่แตกหักเสียหายง่ายน้ าหนักเบาหรือเป็นสินค้าที่เป็นที่มีเอกลักษณ์หรืองาน
สินค้านั้นๆ เพราะคนเราจะท าในสิ่งที่ตนเองรักและสนใจและสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อได้ดีที่ส าคัญ
สินค้าต้องง่ายในขนส่ง ไม่แตกหักเสียหายง่ายน้ าหนักเบาหรือเป็นสินค้าที่เป็นที่มีเอกลักษณ์หรืองานสินค้าต้องง่ายในขนส่ง ไม่แตกหักเสียหายง่ายน้ าหนักเบาหรือเป็นสินค้าที่เป็นที่มีเอกลักษณ์หรืองาน

เป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถ
สินค้าต้องง่ายในขนส่ง ไม่แตกหักเสียหายง่ายน้ าหนักเบาหรือเป็นสินค้าที่เป็นที่มีเอกลักษณ์หรืองาน

เป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถ

สินค้านั้นๆ เพราะคนเราจะท าในสิ่งที่ตนเองรักและสนใจและสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อได้ดีที่ส าคัญ
สินค้าต้องง่ายในขนส่ง ไม่แตกหักเสียหายง่ายน้ าหนักเบาหรือเป็นสินค้าที่เป็นที่มีเอกลักษณ์หรืองาน

เป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถ
สินค้าต้องง่ายในขนส่ง ไม่แตกหักเสียหายง่ายน้ าหนักเบาหรือเป็นสินค้าที่เป็นที่มีเอกลักษณ์หรืองาน
สินค้านั้นๆ เพราะคนเราจะท าในสิ่งที่ตนเองรักและสนใจและสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อได้ดีที่ส าคัญสินค้านั้นๆ เพราะคนเราจะท าในสิ่งที่ตนเองรักและสนใจและสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อได้ดีที่ส าคัญ
สินค้าต้องง่ายในขนส่ง ไม่แตกหักเสียหายง่ายน้ าหนักเบาหรือเป็นสินค้าที่เป็นที่มีเอกลักษณ์หรืองาน

เป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถเป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถเป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถ

สินค้านั้นๆ เพราะคนเราจะท าในสิ่งที่ตนเองรักและสนใจและสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อได้ดีที่ส าคัญ
สินค้าต้องง่ายในขนส่ง ไม่แตกหักเสียหายง่ายน้ าหนักเบาหรือเป็นสินค้าที่เป็นที่มีเอกลักษณ์หรืองาน

พัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วย

สินค้านั้นๆ เพราะคนเราจะท าในสิ่งที่ตนเองรักและสนใจและสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อได้ดีที่ส าคัญ
สินค้าต้องง่ายในขนส่ง ไม่แตกหักเสียหายง่ายน้ าหนักเบาหรือเป็นสินค้าที่เป็นที่มีเอกลักษณ์หรืองาน

เป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถ

สินค้านั้นๆ เพราะคนเราจะท าในสิ่งที่ตนเองรักและสนใจและสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อได้ดีที่ส าคัญ
สินค้าต้องง่ายในขนส่ง ไม่แตกหักเสียหายง่ายน้ าหนักเบาหรือเป็นสินค้าที่เป็นที่มีเอกลักษณ์หรืองาน
สินค้านั้นๆ เพราะคนเราจะท าในสิ่งที่ตนเองรักและสนใจและสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อได้ดีที่ส าคัญ
สินค้าต้องง่ายในขนส่ง ไม่แตกหักเสียหายง่ายน้ าหนักเบาหรือเป็นสินค้าที่เป็นที่มีเอกลักษณ์หรืองาน
สินค้านั้นๆ เพราะคนเราจะท าในสิ่งที่ตนเองรักและสนใจและสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อได้ดีที่ส าคัญ
สินค้าต้องง่ายในขนส่ง ไม่แตกหักเสียหายง่ายน้ าหนักเบาหรือเป็นสินค้าที่เป็นที่มีเอกลักษณ์หรืองาน

เป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถ
สินค้าต้องง่ายในขนส่ง ไม่แตกหักเสียหายง่ายน้ าหนักเบาหรือเป็นสินค้าที่เป็นที่มีเอกลักษณ์หรืองาน

เป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถ

สินค้านั้นๆ เพราะคนเราจะท าในสิ่งที่ตนเองรักและสนใจและสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อได้ดีที่ส าคัญ
สินค้าต้องง่ายในขนส่ง ไม่แตกหักเสียหายง่ายน้ าหนักเบาหรือเป็นสินค้าที่เป็นที่มีเอกลักษณ์หรืองาน
สินค้านั้นๆ เพราะคนเราจะท าในสิ่งที่ตนเองรักและสนใจและสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อได้ดีที่ส าคัญ
สินค้าต้องง่ายในขนส่ง ไม่แตกหักเสียหายง่ายน้ าหนักเบาหรือเป็นสินค้าที่เป็นที่มีเอกลักษณ์หรืองาน
สินค้านั้นๆ เพราะคนเราจะท าในสิ่งที่ตนเองรักและสนใจและสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อได้ดีที่ส าคัญ

สินค้าที่จะน ามาขายควรเป็นสินค้าที่เจ้าของมีความชอบและสนใจในตัว
สินค้านั้นๆ เพราะคนเราจะท าในสิ่งที่ตนเองรักและสนใจและสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อได้ดีที่ส าคัญสินค้านั้นๆ เพราะคนเราจะท าในสิ่งที่ตนเองรักและสนใจและสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อได้ดีที่ส าคัญ

สินค้าที่จะน ามาขายควรเป็นสินค้าที่เจ้าของมีความชอบและสนใจในตัว
สินค้านั้นๆ เพราะคนเราจะท าในสิ่งที่ตนเองรักและสนใจและสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อได้ดีที่ส าคัญ

สินค้าที่จะน ามาขายควรเป็นสินค้าที่เจ้าของมีความชอบและสนใจในตัวสินค้าที่จะน ามาขายควรเป็นสินค้าที่เจ้าของมีความชอบและสนใจในตัวสินค้าที่จะน ามาขายควรเป็นสินค้าที่เจ้าของมีความชอบและสนใจในตัว
ทั้งยังใช้ต้นทุนที่ต่ ามากไม่ว่าจะเป็นในระยะเริ่มต้นและใน

สินค้าที่จะน ามาขายควรเป็นสินค้าที่เจ้าของมีความชอบและสนใจในตัว
ช่องทางที่ถือว่าไร้ขอบเขตและพรมแดน

สินค้าที่จะน ามาขายควรเป็นสินค้าที่เจ้าของมีความชอบและสนใจในตัว
สินค้านั้นๆ เพราะคนเราจะท าในสิ่งที่ตนเองรักและสนใจและสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อได้ดีที่ส าคัญ

ทั้งยังใช้ต้นทุนที่ต่ ามากไม่ว่าจะเป็นในระยะเริ่มต้นและใน
สินค้าที่จะน ามาขายควรเป็นสินค้าที่เจ้าของมีความชอบและสนใจในตัว

ทั้งยังใช้ต้นทุนที่ต่ ามากไม่ว่าจะเป็นในระยะเริ่มต้นและใน
การประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ 

ช่องทางที่ถือว่าไร้ขอบเขตและพรมแดน
การประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ 

ช่องทางที่ถือว่าไร้ขอบเขตและพรมแดน
การประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ 

ช่องทางที่ถือว่าไร้ขอบเขตและพรมแดน
การประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ การประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ 

ทั้งยังใช้ต้นทุนที่ต่ ามากไม่ว่าจะเป็นในระยะเริ่มต้นและในทั้งยังใช้ต้นทุนที่ต่ ามากไม่ว่าจะเป็นในระยะเริ่มต้นและใน
สินค้าที่จะน ามาขายควรเป็นสินค้าที่เจ้าของมีความชอบและสนใจในตัว

ทั้งยังใช้ต้นทุนที่ต่ ามากไม่ว่าจะเป็นในระยะเริ่มต้นและใน
สินค้าที่จะน ามาขายควรเป็นสินค้าที่เจ้าของมีความชอบและสนใจในตัว

การประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ การประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ 
ทั้งยังใช้ต้นทุนที่ต่ ามากไม่ว่าจะเป็นในระยะเริ่มต้นและใน

การประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ การประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ 
ช่องทางที่ถือว่าไร้ขอบเขตและพรมแดนช่องทางที่ถือว่าไร้ขอบเขตและพรมแดน
การบริหารจัดการระยะยาว 
สินค้านั้นๆ เพราะคนเราจะท าในสิ่งที่ตนเองรักและสนใจและสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อได้ดีที่ส าคัญ
การบริหารจัดการระยะยาว 
สินค้านั้นๆ เพราะคนเราจะท าในสิ่งที่ตนเองรักและสนใจและสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อได้ดีที่ส าคัญ

การประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ การประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ 
มีทิศทางเพ่ิมขึ้น โดยปัจจุบันมีการเพ่ิมช่องทาง

Commerceการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ การตลาดมากขึ้น คือการตลาดมากขึ้น คือการตลาดมากขึ้น คือ
พบว่าการส่งออกของไทยยังคงมีทิศทางเพ่ิมขึ้น โดยปัจจุบันมีการเพ่ิมช่องทางพบว่าการส่งออกของไทยยังคงพบว่าการส่งออกของไทยยังคงพบว่าการส่งออกของไทยยังคงมีทิศทางเพ่ิมขึ้น โดยปัจจุบันมีการเพ่ิมช่องทางพบว่าการส่งออกของไทยยังคง

การประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ 
ทั้งยังใช้ต้นทุนที่ต่ ามากไม่ว่าจะเป็นในระยะเริ่มต้นและใน

สินค้าที่จะน ามาขายควรเป็นสินค้าที่เจ้าของมีความชอบและสนใจในตัว

มีทิศทางเพ่ิมขึ้น โดยปัจจุบันมีการเพ่ิมช่องทางมีทิศทางเพ่ิมขึ้น โดยปัจจุบันมีการเพ่ิมช่องทาง
การประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ 

ทั้งยังใช้ต้นทุนที่ต่ ามากไม่ว่าจะเป็นในระยะเริ่มต้นและใน
สินค้าที่จะน ามาขายควรเป็นสินค้าที่เจ้าของมีความชอบและสนใจในตัวสินค้าที่จะน ามาขายควรเป็นสินค้าที่เจ้าของมีความชอบและสนใจในตัว

สินค้านั้นๆ เพราะคนเราจะท าในสิ่งที่ตนเองรักและสนใจและสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อได้ดีที่ส าคัญ
สินค้าต้องง่ายในขนส่ง ไม่แตกหักเสียหายง่ายน้ าหนักเบาหรือเป็นสินค้าที่เป็นที่มีเอกลักษณ์หรืองานสินค้าต้องง่ายในขนส่ง ไม่แตกหักเสียหายง่ายน้ าหนักเบาหรือเป็นสินค้าที่เป็นที่มีเอกลักษณ์หรืองาน

พบว่าการส่งออกของไทยยังคง
โดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการโดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการโดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการ

มีทิศทางเพ่ิมขึ้น โดยปัจจุบันมีการเพ่ิมช่องทาง
โดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการโดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการโดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการ

มีทิศทางเพ่ิมขึ้น โดยปัจจุบันมีการเพ่ิมช่องทาง
โดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการโดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการ

มีทิศทางเพ่ิมขึ้น โดยปัจจุบันมีการเพ่ิมช่องทาง
โดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการ

มีทิศทางเพ่ิมขึ้น โดยปัจจุบันมีการเพ่ิมช่องทาง
โดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการ

มีทิศทางเพ่ิมขึ้น โดยปัจจุบันมีการเพ่ิมช่องทาง
โดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการโดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการ

พบว่าการส่งออกของไทยยังคง
โดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการโดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการโดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการโดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการโดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการโดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการ

อาชีพเสริมขึ้นมาเมื่อนั้นความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรกอาชีพเสริมขึ้นมาเมื่อนั้นความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรกอาชีพเสริมขึ้นมาเมื่อนั้นความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรกอาชีพเสริมขึ้นมาเมื่อนั้นความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรกอาชีพเสริมขึ้นมาเมื่อนั้นความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรก

โดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการ
พบว่าการส่งออกของไทยยังคง

อาชีพเสริมขึ้นมาเมื่อนั้นความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรก

โดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการ
มีทิศทางเพ่ิมขึ้น โดยปัจจุบันมีการเพ่ิมช่องทาง

โดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการโดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการโดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการโดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการโดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการโดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการ
พบว่าการส่งออกของไทยยังคง

โดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการ
พบว่าการส่งออกของไทยยังคง

โดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการ
พบว่าการส่งออกของไทยยังคง

การประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ การประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ 
ทั้งยังใช้ต้นทุนที่ต่ ามากไม่ว่าจะเป็นในระยะเริ่มต้นและใน

การประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ 
ทั้งยังใช้ต้นทุนที่ต่ ามากไม่ว่าจะเป็นในระยะเริ่มต้นและในทั้งยังใช้ต้นทุนที่ต่ ามากไม่ว่าจะเป็นในระยะเริ่มต้นและใน

สินค้าที่จะน ามาขายควรเป็นสินค้าที่เจ้าของมีความชอบและสนใจในตัว
ทั้งยังใช้ต้นทุนที่ต่ ามากไม่ว่าจะเป็นในระยะเริ่มต้นและใน

อาชีพเสริมขึ้นมาเมื่อนั้นความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรกอาชีพเสริมขึ้นมาเมื่อนั้นความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรกอาชีพเสริมขึ้นมาเมื่อนั้นความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรก

โดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการ

อาชีพเสริมขึ้นมาเมื่อนั้นความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรก
มากนัก ปกติท างานประจ าเราต้องมีความรับผิดในหน้าที่
อาชีพเสริมขึ้นมาเมื่อนั้นความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรก
มากนัก ปกติท างานประจ าเราต้องมีความรับผิดในหน้าที่มากนัก ปกติท างานประจ าเราต้องมีความรับผิดในหน้าที่
อาชีพเสริมขึ้นมาเมื่อนั้นความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรก
มากนัก ปกติท างานประจ าเราต้องมีความรับผิดในหน้าที่มากนัก ปกติท างานประจ าเราต้องมีความรับผิดในหน้าที่
อาชีพเสริมขึ้นมาเมื่อนั้นความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรกอาชีพเสริมขึ้นมาเมื่อนั้นความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรก
มากนัก ปกติท างานประจ าเราต้องมีความรับผิดในหน้าที่มากนัก ปกติท างานประจ าเราต้องมีความรับผิดในหน้าที่มากนัก ปกติท างานประจ าเราต้องมีความรับผิดในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย หากเมื่อใดได้ท า

ความรับผิดชอบ
มากนัก ปกติท างานประจ าเราต้องมีความรับผิดในหน้าที่

ความรับผิดชอบ
มากนัก ปกติท างานประจ าเราต้องมีความรับผิดในหน้าที่
เด็กๆ จนโตเป็นผู้ใหญ่ แต่ค าว่า เด็กๆ จนโตเป็นผู้ใหญ่ แต่ค าว่า 
มากนัก ปกติท างานประจ าเราต้องมีความรับผิดในหน้าที่

ความรับผิดชอบ
มากนัก ปกติท างานประจ าเราต้องมีความรับผิดในหน้าที่

ความรับผิดชอบ
มากนัก ปกติท างานประจ าเราต้องมีความรับผิดในหน้าที่

ประถมต้น มัธยม วิทยาลัย มหาวิทยาลัย จนกระทั่งท างาน ค าว่าระเบียบวินัยนั้นเราฝึกกันมาตั้งแต่ประถมต้น มัธยม วิทยาลัย มหาวิทยาลัย จนกระทั่งท างาน ค าว่าระเบียบวินัยนั้นเราฝึกกันมาตั้งแต่
ฝึกความรับผิด ระเบียบวินัยเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง สังเกตได้ว่าตั้

ประถมต้น มัธยม วิทยาลัย มหาวิทยาลัย จนกระทั่งท างาน ค าว่าระเบียบวินัยนั้นเราฝึกกันมาตั้งแต่
ความรับผิดชอบ

ฝึกความรับผิด ระเบียบวินัยเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง สังเกตได้ว่าตั้
ประถมต้น มัธยม วิทยาลัย มหาวิทยาลัย จนกระทั่งท างาน ค าว่าระเบียบวินัยนั้นเราฝึกกันมาตั้งแต่

ความรับผิดชอบความรับผิดชอบ
มากนัก ปกติท างานประจ าเราต้องมีความรับผิดในหน้าที่มากนัก ปกติท างานประจ าเราต้องมีความรับผิดในหน้าที่มากนัก ปกติท างานประจ าเราต้องมีความรับผิดในหน้าที่
อาชีพเสริมขึ้นมาเมื่อนั้นความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรกอาชีพเสริมขึ้นมาเมื่อนั้นความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรกอาชีพเสริมขึ้นมาเมื่อนั้นความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรก

โดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการ

ซึ่งอาจไม่ได้หวังผลตอบแทนมากนักแต่เน้นไปที่ใช้เวลาให้เกิดประประโยชน์มากกว่า
ฝึกความรับผิด ระเบียบวินัยเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง สังเกตได้ว่าตั้

ประถมต้น มัธยม วิทยาลัย มหาวิทยาลัย จนกระทั่งท างาน ค าว่าระเบียบวินัยนั้นเราฝึกกันมาตั้งแต่
ความรับผิดชอบ

มากนัก ปกติท างานประจ าเราต้องมีความรับผิดในหน้าที่
ส าหรับผู้ที่อยู่ในวัยเรียนมักไม่ให้ความสนใจกัน

การงานที่ได้รับมอบหมาย หากเมื่อใดได้ท า
อาชีพเสริมขึ้นมาเมื่อนั้นความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรก

ส าหรับผู้ที่อยู่ในวัยเรียนมักไม่ให้ความสนใจกันส าหรับผู้ที่อยู่ในวัยเรียนมักไม่ให้ความสนใจกัน
การงานที่ได้รับมอบหมาย หากเมื่อใดได้ท า

เด็กๆ จนโตเป็นผู้ใหญ่ แต่ค าว่า 
มากนัก ปกติท างานประจ าเราต้องมีความรับผิดในหน้าที่
เด็กๆ จนโตเป็นผู้ใหญ่ แต่ค าว่า 
มากนัก ปกติท างานประจ าเราต้องมีความรับผิดในหน้าที่
เด็กๆ จนโตเป็นผู้ใหญ่ แต่ค าว่า 
มากนัก ปกติท างานประจ าเราต้องมีความรับผิดในหน้าที่
อาชีพเสริมขึ้นมาเมื่อนั้นความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรกอาชีพเสริมขึ้นมาเมื่อนั้นความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรกอาชีพเสริมขึ้นมาเมื่อนั้นความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรกอาชีพเสริมขึ้นมาเมื่อนั้นความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรก

โดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการโดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการโดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการ
มีทิศทางเพ่ิมขึ้น โดยปัจจุบันมีการเพ่ิมช่องทาง

โดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการ

การตลาดมากขึ้น คือ

โดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการ
มีทิศทางเพ่ิมขึ้น โดยปัจจุบันมีการเพ่ิมช่องทาง

โดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการ
พบว่าการส่งออกของไทยยังคง

โดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการ
พบว่าการส่งออกของไทยยังคง

Commerce
ทั้งยังใช้ต้นทุนที่ต่ ามากไม่ว่าจะเป็นในระยะเริ่มต้นและในช่องทางที่ถือว่าไร้ขอบเขตและพรมแดน

การบริหารจัดการระยะยาว 
ช่องทางที่ถือว่าไร้ขอบเขตและพรมแดน

สินค้าที่จะน ามาขายควรเป็นสินค้าที่เจ้าของมีความชอบและสนใจในตัวสินค้าที่จะน ามาขายควรเป็นสินค้าที่เจ้าของมีความชอบและสนใจในตัวสินค้าที่จะน ามาขายควรเป็นสินค้าที่เจ้าของมีความชอบและสนใจในตัวสินค้าที่จะน ามาขายควรเป็นสินค้าที่เจ้าของมีความชอบและสนใจในตัวการบริหารจัดการระยะยาว สินค้าที่จะน ามาขายควรเป็นสินค้าที่เจ้าของมีความชอบและสนใจในตัวสินค้าที่จะน ามาขายควรเป็นสินค้าที่เจ้าของมีความชอบและสนใจในตัว
สินค้านั้นๆ เพราะคนเราจะท าในสิ่งที่ตนเองรักและสนใจและสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อได้ดีที่ส าคัญสินค้านั้นๆ เพราะคนเราจะท าในสิ่งที่ตนเองรักและสนใจและสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อได้ดีที่ส าคัญ
สินค้าต้องง่ายในขนส่ง ไม่แตกหักเสียหายง่ายน้ าหนักเบาหรือเป็นสินค้าที่เป็นที่มีเอกลักษณ์หรืองาน
สินค้านั้นๆ เพราะคนเราจะท าในสิ่งที่ตนเองรักและสนใจและสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อได้ดีที่ส าคัญ
สินค้าต้องง่ายในขนส่ง ไม่แตกหักเสียหายง่ายน้ าหนักเบาหรือเป็นสินค้าที่เป็นที่มีเอกลักษณ์หรืองานสินค้าต้องง่ายในขนส่ง ไม่แตกหักเสียหายง่ายน้ าหนักเบาหรือเป็นสินค้าที่เป็นที่มีเอกลักษณ์หรืองานสินค้าต้องง่ายในขนส่ง ไม่แตกหักเสียหายง่ายน้ าหนักเบาหรือเป็นสินค้าที่เป็นที่มีเอกลักษณ์หรืองาน

เป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถแฮนด์เมดก็
พัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วย

เป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถ
2556: 3พัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วย

การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า
สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน 

การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้าการผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า
แฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิต
การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้าการผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า

ได้จากกรรมวิธีที่ใช้เครื่องจักร สินค้าแฮนด์เมดที่นิยมผลิตและจ าหน่ายในตลาดมีหลากหลายรูปแบบ ได้จากกรรมวิธีที่ใช้เครื่องจักร สินค้าแฮนด์เมดที่นิยมผลิตและจ าหน่ายในตลาดมีหลากหลายรูปแบบ 
ทั้งในรูปแบบของสินค้าแฟชั่น เช่น การปักหรือเพ้นท์ลวดลายลงบนเสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของ 
เครื่องประดับต่างๆ และรูปแบบสินค้าที่เป็นของใช้และของประดับตกแต่งบ้าน เช่น ปลอกหมอน ที่
รองแก้ว และโมบาย เป็นต้น ปัจจุบันตลาดสินค้าแฮนด์เมด มีจ าหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งใน

ตลอดจน ตลาดนัดที่กระจายตามแหล่งชุมชนต่างๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

ฝึกความรับผิด ระเบียบวินัยเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง สังเกตได้ว่าตั้
ประถมต้น มัธยม วิทยาลัย มหาวิทยาลัย จนกระทั่งท างาน ค าว่าระเบียบวินัยนั้นเราฝึกกันมาตั้งแต่

ความรับผิดชอบ” ส าหรับผู้ที่อยู่ในวัยเรียนมักไม่ให้ความสนใจกัน
มากนัก ปกติท างานประจ าเราต้องมีความรับผิดในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย หากเมื่อใดได้ท า
อาชีพเสริมขึ้นมาเมื่อนั้นความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรก

โดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการ

ประถมต้น มัธยม วิทยาลัย มหาวิทยาลัย จนกระทั่งท างาน ค าว่าระเบียบวินัยนั้นเราฝึกกันมาตั้งแต่
ความรับผิดชอบ

มากนัก ปกติท างานประจ าเราต้องมีความรับผิดในหน้าที่
ความรับผิดชอบ

มากนัก ปกติท างานประจ าเราต้องมีความรับผิดในหน้าที่
เด็กๆ จนโตเป็นผู้ใหญ่ แต่ค าว่า 
มากนัก ปกติท างานประจ าเราต้องมีความรับผิดในหน้าที่

ความรับผิดชอบ” 
มากนัก ปกติท างานประจ าเราต้องมีความรับผิดในหน้าที่

ความรับผิดชอบ
มากนัก ปกติท างานประจ าเราต้องมีความรับผิดในหน้าที่มากนัก ปกติท างานประจ าเราต้องมีความรับผิดในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย หากเมื่อใดได้ท ามากนัก ปกติท างานประจ าเราต้องมีความรับผิดในหน้าที่มากนัก ปกติท างานประจ าเราต้องมีความรับผิดในหน้าที่มากนัก ปกติท างานประจ าเราต้องมีความรับผิดในหน้าที่มากนัก ปกติท างานประจ าเราต้องมีความรับผิดในหน้าที่มากนัก ปกติท างานประจ าเราต้องมีความรับผิดในหน้าที่มากนัก ปกติท างานประจ าเราต้องมีความรับผิดในหน้าที่
อาชีพเสริมขึ้นมาเมื่อนั้นความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรก
มากนัก ปกติท างานประจ าเราต้องมีความรับผิดในหน้าที่
อาชีพเสริมขึ้นมาเมื่อนั้นความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรก
มากนัก ปกติท างานประจ าเราต้องมีความรับผิดในหน้าที่
อาชีพเสริมขึ้นมาเมื่อนั้นความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรก
มากนัก ปกติท างานประจ าเราต้องมีความรับผิดในหน้าที่
อาชีพเสริมขึ้นมาเมื่อนั้นความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรกอาชีพเสริมขึ้นมาเมื่อนั้นความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรก

โดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการ

อาชีพเสริมขึ้นมาเมื่อนั้นความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรกอาชีพเสริมขึ้นมาเมื่อนั้นความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรก

โดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการ
พบว่าการส่งออกของไทยยังคงมีทิศทางเพ่ิมขึ้น โดยปัจจุบันมีการเพ่ิมช่องทาง

การประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ 
ทั้งยังใช้ต้นทุนที่ต่ ามากไม่ว่าจะเป็นในระยะเริ่มต้นและใน

สินค้าที่จะน ามาขายควรเป็นสินค้าที่เจ้าของมีความชอบและสนใจในตัว

อาชีพเสริมขึ้นมาเมื่อนั้นความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรกอาชีพเสริมขึ้นมาเมื่อนั้นความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรกอาชีพเสริมขึ้นมาเมื่อนั้นความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรกอาชีพเสริมขึ้นมาเมื่อนั้นความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรกอาชีพเสริมขึ้นมาเมื่อนั้นความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรกอาชีพเสริมขึ้นมาเมื่อนั้นความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรก

โดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการโดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการโดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการ
พบว่าการส่งออกของไทยยังคง
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เป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถ

พัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วย
สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน 

การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า

เป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถ
พัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วย

เป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถ
พัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วย

เป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถ
กัญญาพร อุปถัมภ์วิภานนท์

เป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถเป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถเป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถ
พัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วย

เป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถเป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถ
กัญญาพร อุปถัมภ์วิภานนท์

เป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถ
กัญญาพร อุปถัมภ์วิภานนท์

เป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถแฮนด์เมดก็
พัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วย

สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน 
การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า

เป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถ
พัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วย

เป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถ
กัญญาพร อุปถัมภ์วิภานนท์พัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วย

สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน 
พัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วยพัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วย

สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน 
พัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วย

สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน 
พัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วย

สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน 
กัญญาพร อุปถัมภ์วิภานนท์(กัญญาพร อุปถัมภ์วิภานนท์พัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วย

สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน 
การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า

พัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วย
สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน 

การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า

พัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วย
สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน 

พัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วย
สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน 

กัญญาพร อุปถัมภ์วิภานนท์
สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน 

กัญญาพร อุปถัมภ์วิภานนท์
สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน 

การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า
แฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิต

สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน 
การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า

สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน 
การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า
แฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิต

สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน 
การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้าการผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้าการผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า
แฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิต
การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้าการผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า
แฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิต
การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า
แฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิต
ได้จากกรรมวิธีที่ใช้เครื่องจักร สินค้าแฮนด์เมดที่นิยมผลิตและจ าหน่ายในตลาดมีหลากหลายรูปแบบ 
ทั้งในรูปแบบของสินค้าแฟชั่น เช่น การปักหรือเพ้นท์ลวดลายลงบนเสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของ 

การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้าการผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้าการผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า
แฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิต
ได้จากกรรมวิธีที่ใช้เครื่องจักร สินค้าแฮนด์เมดที่นิยมผลิตและจ าหน่ายในตลาดมีหลากหลายรูปแบบ 
ทั้งในรูปแบบของสินค้าแฟชั่น เช่น การปักหรือเพ้นท์ลวดลายลงบนเสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของ 

การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า
แฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิต
การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า
แฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิต
การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้าการผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า
แฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิต
การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า
แฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิต
การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า
แฮนด์เมดจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิต
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โดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการ
มีทิศทางเพ่ิมขึ้น โดยปัจจุบันมีการเพ่ิมช่องทางพบว่าการส่งออกของไทยยังคง

การประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ 

เป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถ
กัญญาพร อุปถัมภ์วิภานนท์
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ได้จากกรรมวิธีที่ใช้เครื่องจักร สินค้าแฮนด์เมดที่นิยมผลิตและจ าหน่ายในตลาดมีหลากหลายรูปแบบ 
ทั้งในรูปแบบของสินค้าแฟชั่น เช่น การปักหรือเพ้นท์ลวดลายลงบนเสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของ 
เครื่องประดับต่างๆ และรูปแบบสินค้าที่เป็นของใช้และของประดับตกแต่งบ้าน เช่น ปลอกหมอน ที่เครื่องประดับต่างๆ และรูปแบบสินค้าที่เป็นของใช้และของประดับตกแต่งบ้าน เช่น ปลอกหมอน ที่
รองแก้ว และโมบาย เป็นต้น ปัจจุบันตลาดสินค้าแฮนด์เมด มีจ าหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งใน
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ตลาดนัดสุดสัปดาห์ แหล่งศูนย์รวมสินค้าแฟชั่นและของตกแต่งบ้าน 

ซึ่งอาจไม่ได้หวังผลตอบแทนมากนักแต่เน้นไปที่ใช้เวลาให้เกิดประประโยชน์มากกว่า
ฝึกความรับผิด ระเบียบวินัยเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง สังเกตได้ว่าตั้

ประถมต้น มัธยม วิทยาลัย มหาวิทยาลัย จนกระทั่งท างาน ค าว่าระเบียบวินัยนั้นเราฝึกกันมาตั้งแต่
เด็กๆ จนโตเป็นผู้ใหญ่ แต่ค าว่า ความรับผิดชอบ” ส าหรับผู้ที่อยู่ในวัยเรียนมักไม่ให้ความสนใจกัน
มากนัก ปกติท างานประจ าเราต้องมีความรับผิดในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย หากเมื่อใดได้ท า
อาชีพเสริมขึ้นมาเมื่อนั้นความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรก
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โดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการ

พบว่าการส่งออกของไทยยังคงมีทิศทางเพ่ิมขึ้น โดยปัจจุบันมีการเพ่ิมช่องทาง
การตลาดมากขึ้น คือ การประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Commerce
ช่องทางที่ถือว่าไร้ขอบเขตและพรมแดน ทั้งยังใช้ต้นทุนที่ต่ ามากไม่ว่าจะเป็นในระยะเริ่มต้นและใน
การบริหารจัดการระยะยาว สินค้าที่จะน ามาขายควรเป็นสินค้าที่เจ้าของมีความชอบและสนใจในตัว
สินค้านั้นๆ เพราะคนเราจะท าในสิ่งที่ตนเองรักและสนใจและสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อได้ดีที่ส าคัญ
สินค้าต้องง่ายในขนส่ง ไม่แตกหักเสียหายง่ายน้ าหนักเบาหรือเป็นสินค้าที่เป็นที่มีเอกลักษณ์หรืองานสินค้าต้องง่ายในขนส่ง ไม่แตกหักเสียหายง่ายน้ าหนักเบาหรือเป็นสินค้าที่เป็นที่มีเอกลักษณ์หรืองาน
แฮนด์เมดก็เป็นที่นิยมส าหรับตลาดต่างประเทศตลาดกลาง เพราะฉะนั้นสินค้าแฮนด์เมดจึงสามารถ
พัฒนาไปได้ไกล และเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติด้วย (กัญญาพร อุปถัมภ์วิภานนท์ 2556: 3

สินค้าแฮนด์เมดนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายทั่วไป ในเรื่องของขั้นตอน 
การผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้าการผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า โดยในการผลิตสินค้า
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เครื่องประดับต่างๆ และรูปแบบสินค้าที่เป็นของใช้และของประดับตกแต่งบ้าน เช่น ปลอกหมอน ที่
รองแก้ว และโมบาย เป็นต้น ปัจจุบันตลาดสินค้าแฮนด์เมด มีจ าหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งใน
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ตลาดนัดสุดสัปดาห์ แหล่งศูนย์รวมสินค้าแฟชั่นและของตกแต่งบ้าน 
ตลอดจน ตลาดนัดที่กระจายตามแหล่งชุมชนต่างๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

สอาทิตย์อีก มีเวลาแต่ไม่รู้จะไปท าอะไรดี เบื่อที่จะอยู่กับบ้าน แน่นอนว่าอาชีพเสริมเป็นทางเลือกที่ดี สอาทิตย์อีก มีเวลาแต่ไม่รู้จะไปท าอะไรดี เบื่อที่จะอยู่กับบ้าน แน่นอนว่าอาชีพเสริมเป็นทางเลือกที่ดี 
ซึ่งอาจไม่ได้หวังผลตอบแทนมากนักแต่เน้นไปที่ใช้เวลาให้เกิดประประโยชน์มากกว่าสซึ่งอาจไม่ได้หวังผลตอบแทนมากนักแต่เน้นไปที่ใช้เวลาให้เกิดประประโยชน์มากกว่าำ
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อาทิตย์อีก มีเวลาแต่ไม่รู้จะไปท าอะไรดี เบื่อที่จะอยู่กับบ้าน แน่นอนว่าอาชีพเสริมเป็นทางเลือกที่ดี ำอาทิตย์อีก มีเวลาแต่ไม่รู้จะไปท าอะไรดี เบื่อที่จะอยู่กับบ้าน แน่นอนว่าอาชีพเสริมเป็นทางเลือกที่ดี 
ซึ่งอาจไม่ได้หวังผลตอบแทนมากนักแต่เน้นไปที่ใช้เวลาให้เกิดประประโยชน์มากกว่าำซึ่งอาจไม่ได้หวังผลตอบแทนมากนักแต่เน้นไปที่ใช้เวลาให้เกิดประประโยชน์มากกว่าสำสอาทิตย์อีก มีเวลาแต่ไม่รู้จะไปท าอะไรดี เบื่อที่จะอยู่กับบ้าน แน่นอนว่าอาชีพเสริมเป็นทางเลือกที่ดี สอาทิตย์อีก มีเวลาแต่ไม่รู้จะไปท าอะไรดี เบื่อที่จะอยู่กับบ้าน แน่นอนว่าอาชีพเสริมเป็นทางเลือกที่ดี ำอาทิตย์อีก มีเวลาแต่ไม่รู้จะไปท าอะไรดี เบื่อที่จะอยู่กับบ้าน แน่นอนว่าอาชีพเสริมเป็นทางเลือกที่ดี สอาทิตย์อีก มีเวลาแต่ไม่รู้จะไปท าอะไรดี เบื่อที่จะอยู่กับบ้าน แน่นอนว่าอาชีพเสริมเป็นทางเลือกที่ดี 
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อาทิตย์อีก มีเวลาแต่ไม่รู้จะไปท าอะไรดี เบื่อที่จะอยู่กับบ้าน แน่นอนว่าอาชีพเสริมเป็นทางเลือกที่ดี นอาทิตย์อีก มีเวลาแต่ไม่รู้จะไปท าอะไรดี เบื่อที่จะอยู่กับบ้าน แน่นอนว่าอาชีพเสริมเป็นทางเลือกที่ดี ั
เราอาจเป็นผู้ตกงานในที่สุด อาชีพเสริมนี้แหละช่วยเราได้
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อาทิตย์อีก มีเวลาแต่ไม่รู้จะไปท าอะไรดี เบื่อที่จะอยู่กับบ้าน แน่นอนว่าอาชีพเสริมเป็นทางเลือกที่ดี ลอาทิตย์อีก มีเวลาแต่ไม่รู้จะไปท าอะไรดี เบื่อที่จะอยู่กับบ้าน แน่นอนว่าอาชีพเสริมเป็นทางเลือกที่ดี าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ บางท่านเลิกงานมามีเวลาว่าาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ บางท่านเลิกงานมามีเวลาว่า
อาทิตย์อีก มีเวลาแต่ไม่รู้จะไปท าอะไรดี เบื่อที่จะอยู่กับบ้าน แน่นอนว่าอาชีพเสริมเป็นทางเลือกที่ดี าอาทิตย์อีก มีเวลาแต่ไม่รู้จะไปท าอะไรดี เบื่อที่จะอยู่กับบ้าน แน่นอนว่าอาชีพเสริมเป็นทางเลือกที่ดี งง ไหนจะหยุดวันเสาร์ งง ไหนจะหยุดวันเสาร์ 
อาทิตย์อีก มีเวลาแต่ไม่รู้จะไปท าอะไรดี เบื่อที่จะอยู่กับบ้าน แน่นอนว่าอาชีพเสริมเป็นทางเลือกที่ดี งอาทิตย์อีก มีเวลาแต่ไม่รู้จะไปท าอะไรดี เบื่อที่จะอยู่กับบ้าน แน่นอนว่าอาชีพเสริมเป็นทางเลือกที่ดี 
ซึ่งอาจไม่ได้หวังผลตอบแทนมากนักแต่เน้นไปที่ใช้เวลาให้เกิดประประโยชน์มากกว่า

ง
ซึ่งอาจไม่ได้หวังผลตอบแทนมากนักแต่เน้นไปที่ใช้เวลาให้เกิดประประโยชน์มากกว่า
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และในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสินค้าแฮนด์เมดนั้นเป็นที่สนใจในกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น จะเห็นได้
จากการมีแหล่งขายสินค้าให้กับกลุ่มวัยนี้ ซึ่งมีการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษามาร่วมตั้ง
ร้านขายของ ถ้าจะพูดถึงตลาดนัดเปิดท้ายขายของในเมืองไทยนั้นมีอยู่หลายแห่งเลยทีเดียว แต่ที่ถือ
ว่าเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนต้องยกนิ้วให้กับ "ตลาดอินดี้อินทาวน์" 
(INDY IN TOWN) หรือ ชุมนุมคนมีไอเดีย เอกลักษณ์ของตลาดนี้เป็นตลาดนัดแบกะดิน ขายสินค้า
แฮนด์เมด สินค้าขายไอเดีย แบบไม่ซ้ าใคร ของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเท่านั้น (ตลาดเด็กแนว:Indy in 
town 2555) ซึ่งราคาจะแตกต่างกันไป ตามค่าเหนื่อยและค่าไอเดีย เป็นการให้เด็กๆ ที่รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์เหล่านี้ มีก าลังใจและก าลังทรัพย์ที่จะสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ต่อไป  

และจากรายงานผลการศึกษาของ เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
ของวัยรุ่นต่างกลุ่ม” ที่เก็บข้อมูลด้วยวิธีการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับวัยรุ่นช่วงอายุ 15-20 
ปีที่มีความแตกต่างกันทางด้านวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นที่ท างานหาเลี้ยง
ตนเองและศึกษานอกระบบ จะนิยมเปิดรับสื่อดั้งเดิมที่ง่ายต่อการเข้าถึง จุดมุ่งหมายเพ่ือความบันเทิง 
นั่นคือเปิดรับสื่อโทรทัศน์มากกว่า (Nopparat 2555) 

ซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชม
รายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่า
เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันที จากข้อมูลของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่าน
หนังสือกันน้อยมาก โดยเฉลี่ยแล้ว คนไทยทั้งประเทศอ่านหนังสือเพียงคนละ 8-9 บรรทัดต่อปีเท่านั้น 
ในขณะเดียวกัน คนไทยดูโทรทัศน์โดยเฉลี่ยแล้วมากกว่าวันละ 3-4 ชั่วโมง ซึ่งแน่นอนว่าอิทธิพลที่ไป
พร้อมกับสื่อโทรทัศน์ย่อมมีผลต่อความคิดต่างๆ ของประชาชนคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน ซึ่งใช้เวลาในการดูโทรทัศน์มากกว่าทุกวัย (สร อักษรสกุล อ้างถึงใน มติชนออนไลน์ 2555) 

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท
สิ่งของท ามือให้กับกลุ่มวัยรุ่น โดยผ่านช่องทางทางโทรทัศน์นั้น จะช่วยให้วัยรุ่นได้น าเอาความคิด
สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเอง เนื่องจาก
เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ
และเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะรายการที่น าเสนอ
อาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มี
ความน่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้ 

2.  เพ่ือเผยแพร่อาชีพท ามือให้เป็นที่รู้จัก 
3.  เพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรง

บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 

อาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ในอาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ในอาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ในอาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ใน
และเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดี
อาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ใน
และเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดีและเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดีและเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดีและเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดี
อาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ใน

เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ
และเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดี
อาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ใน
และเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดี
เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ
และเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดี
เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ
และเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดี
เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ

โดยเฉพาะรายการที่น าเสนอ
อาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ใน

เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ
โดยเฉพาะรายการที่น าเสนอ

เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ
และเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดี
เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ
และเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะรายการที่น าเสนอและเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดี
อาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ใน
และเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดี
อาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ในอาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ในอาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ในอาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ในอาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
อาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ในอาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ในอาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ชีวิตประจ าวันได้ ชีวิตประจ าวันได้ ชีวิตประจ าวันได้ ชีวิตประจ าวันได้ 

1.  เพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มี1.  เพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มี1.  เพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มี1.  เพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มี1.  เพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มี1.  เพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มี1.  เพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มี1.  เพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มี1.  เพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มี

เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ
โดยเฉพาะรายการที่น าเสนอ

เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ
และเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดีและเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดี
อาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ใน

เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ
โดยเฉพาะรายการที่น าเสนอ

อาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ใน

เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ
และเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดีและเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดีและเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดี
อาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ในอาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ในอาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ใน

เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ
โดยเฉพาะรายการที่น าเสนอโดยเฉพาะรายการที่น าเสนอโดยเฉพาะรายการที่น าเสนอ

สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์
เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ
และเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดีและเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดี

สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์
เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ

สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเอง เนื่องจากสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์
เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ
และเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดี

สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเอง เนื่องจากสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเอง เนื่องจาก
เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ
สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์
เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ
สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์
เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ
และเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดี

สิ่งของท ามือให้กับกลุ่มวัยรุ่น จะช่วยให้วัยรุ่น
สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเอง เนื่องจากสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเอง เนื่องจากสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์

สิ่งของท ามือให้กับกลุ่มวัยรุ่น
สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์
เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ

สิ่งของท ามือให้กับกลุ่มวัยรุ่นสิ่งของท ามือให้กับกลุ่มวัยรุ่น
สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์
เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ

สิ่งของท ามือให้กับกลุ่มวัยรุ่น
สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์
เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ

โดยผ่านช่องทางทางโทรทัศน์โดยผ่านช่องทางทางโทรทัศน์
สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์

โดยผ่านช่องทางทางโทรทัศน์โดยผ่านช่องทางทางโทรทัศน์นั้นโดยผ่านช่องทางทางโทรทัศน์
สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์

โดยผ่านช่องทางทางโทรทัศน์
สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท
สิ่งของท ามือให้กับกลุ่มวัยรุ่น

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท
โดยผ่านช่องทางทางโทรทัศน์โดยผ่านช่องทางทางโทรทัศน์

สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สิ่งของท ามือให้กับกลุ่มวัยรุ่น
สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท
โดยผ่านช่องทางทางโทรทัศน์นั้น

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท
สิ่งของท ามือให้กับกลุ่มวัยรุ่น
สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สิ่งของท ามือให้กับกลุ่มวัยรุ่น
สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์
เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท
สิ่งของท ามือให้กับกลุ่มวัยรุ่น

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท
จะช่วยให้วัยรุ่น

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท
จะช่วยให้วัยรุ่น

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท
นั้น จะช่วยให้วัยรุ่น

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท
โดยผ่านช่องทางทางโทรทัศน์

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท
จะช่วยให้วัยรุ่น

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท
สร อักษรสกุล อ้างถึงใน มติชนออนไลน์ 

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภทด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท
จะช่วยให้วัยรุ่น

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท
สิ่งของท ามือให้กับกลุ่มวัยรุ่น

นการดูโทรทัศน์มากกว่าทุกวัย 
ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท

นการดูโทรทัศน์มากกว่าทุกวัย 
ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท

โดยผ่านช่องทางทางโทรทัศน์

นการดูโทรทัศน์มากกว่าทุกวัย นการดูโทรทัศน์มากกว่าทุกวัย 
ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภทด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท

โดยผ่านช่องทางทางโทรทัศน์
สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์
เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ

นการดูโทรทัศน์มากกว่าทุกวัย นการดูโทรทัศน์มากกว่าทุกวัย 
ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท

นการดูโทรทัศน์มากกว่าทุกวัย 
ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท

สร อักษรสกุล อ้างถึงใน มติชนออนไลน์ 

จะช่วยให้วัยรุ่นจะช่วยให้วัยรุ่น
สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเอง เนื่องจาก

จะช่วยให้วัยรุ่น
สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเอง เนื่องจาก

เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ
สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเอง เนื่องจาก

เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ

สร อักษรสกุล อ้างถึงใน มติชนออนไลน์ 
พร้อมกับสื่อโทรทัศน์ย่อมมีผลต่อความคิดต่างๆ ของประชาชนคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและ

สร อักษรสกุล อ้างถึงใน มติชนออนไลน์ 
ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท

สร อักษรสกุล อ้างถึงใน มติชนออนไลน์ 
ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท

พร้อมกับสื่อโทรทัศน์ย่อมมีผลต่อความคิดต่างๆ ของประชาชนคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและ
สร อักษรสกุล อ้างถึงใน มติชนออนไลน์ 

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท
สร อักษรสกุล อ้างถึงใน มติชนออนไลน์ 

พร้อมกับสื่อโทรทัศน์ย่อมมีผลต่อความคิดต่างๆ ของประชาชนคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและพร้อมกับสื่อโทรทัศน์ย่อมมีผลต่อความคิดต่างๆ ของประชาชนคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและ
สร อักษรสกุล อ้างถึงใน มติชนออนไลน์ 

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท
สร อักษรสกุล อ้างถึงใน มติชนออนไลน์ 

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท

พร้อมกับสื่อโทรทัศน์ย่อมมีผลต่อความคิดต่างๆ ของประชาชนคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและ

โดยผ่านช่องทางทางโทรทัศน์

พร้อมกับสื่อโทรทัศน์ย่อมมีผลต่อความคิดต่างๆ ของประชาชนคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและ
สร อักษรสกุล อ้างถึงใน มติชนออนไลน์ 

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท

พร้อมกับสื่อโทรทัศน์ย่อมมีผลต่อความคิดต่างๆ ของประชาชนคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและ
สร อักษรสกุล อ้างถึงใน มติชนออนไลน์ 

พร้อมกับสื่อโทรทัศน์ย่อมมีผลต่อความคิดต่างๆ ของประชาชนคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและ
สร อักษรสกุล อ้างถึงใน มติชนออนไลน์ สร อักษรสกุล อ้างถึงใน มติชนออนไลน์ 

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท

พร้อมกับสื่อโทรทัศน์ย่อมมีผลต่อความคิดต่างๆ ของประชาชนคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน ซึ่งใช้เวลาในการดูโทรทัศน์มากกว่าทุกวัย 

ในขณะเดียวกัน คนไทยดูโทรทัศน์โดยเฉลี่ยแล้วมากกว่าวันละ 
พร้อมกับสื่อโทรทัศน์ย่อมมีผลต่อความคิดต่างๆ ของประชาชนคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและ
ในขณะเดียวกัน คนไทยดูโทรทัศน์โดยเฉลี่ยแล้วมากกว่าวันละ 
พร้อมกับสื่อโทรทัศน์ย่อมมีผลต่อความคิดต่างๆ ของประชาชนคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและพร้อมกับสื่อโทรทัศน์ย่อมมีผลต่อความคิดต่างๆ ของประชาชนคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและ
ในขณะเดียวกัน คนไทยดูโทรทัศน์โดยเฉลี่ยแล้วมากกว่าวันละ 
พร้อมกับสื่อโทรทัศน์ย่อมมีผลต่อความคิดต่างๆ ของประชาชนคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและ
ในขณะเดียวกัน คนไทยดูโทรทัศน์โดยเฉลี่ยแล้วมากกว่าวันละ ในขณะเดียวกัน คนไทยดูโทรทัศน์โดยเฉลี่ยแล้วมากกว่าวันละ 

คนไทยทั้งประเทศอ่านหนังสือเพียงคนละ 
ในขณะเดียวกัน คนไทยดูโทรทัศน์โดยเฉลี่ยแล้วมากกว่าวันละ 
หนังสือกันน้อยมาก โดยเฉลี่ยแล้ว
ในขณะเดียวกัน คนไทยดูโทรทัศน์โดยเฉลี่ยแล้วมากกว่าวันละ ในขณะเดียวกัน คนไทยดูโทรทัศน์โดยเฉลี่ยแล้วมากกว่าวันละ ในขณะเดียวกัน คนไทยดูโทรทัศน์โดยเฉลี่ยแล้วมากกว่าวันละ 

คนไทยทั้งประเทศอ่านหนังสือเพียงคนละ 
ในขณะเดียวกัน คนไทยดูโทรทัศน์โดยเฉลี่ยแล้วมากกว่าวันละ 

คนไทยทั้งประเทศอ่านหนังสือเพียงคนละ คนไทยทั้งประเทศอ่านหนังสือเพียงคนละ 
แห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่าน
หนังสือกันน้อยมาก โดยเฉลี่ยแล้ว
แห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่าน
หนังสือกันน้อยมาก โดยเฉลี่ยแล้ว
แห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่าน
หนังสือกันน้อยมาก โดยเฉลี่ยแล้ว
แห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่านแห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่าน

คนไทยทั้งประเทศอ่านหนังสือเพียงคนละ คนไทยทั้งประเทศอ่านหนังสือเพียงคนละ 
4 ชั่วโมง ซึ่งแน่นอนว่าอิทธิพลที่ไปในขณะเดียวกัน คนไทยดูโทรทัศน์โดยเฉลี่ยแล้วมากกว่าวันละ 

แห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่านแห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่าน
คนไทยทั้งประเทศอ่านหนังสือเพียงคนละ 

แห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่านแห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่าน
หนังสือกันน้อยมาก โดยเฉลี่ยแล้วหนังสือกันน้อยมาก โดยเฉลี่ยแล้ว
ในขณะเดียวกัน คนไทยดูโทรทัศน์โดยเฉลี่ยแล้วมากกว่าวันละ 
พร้อมกับสื่อโทรทัศน์ย่อมมีผลต่อความคิดต่างๆ ของประชาชนคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและ
ในขณะเดียวกัน คนไทยดูโทรทัศน์โดยเฉลี่ยแล้วมากกว่าวันละ 
พร้อมกับสื่อโทรทัศน์ย่อมมีผลต่อความคิดต่างๆ ของประชาชนคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและ

แห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่านแห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่าน
เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันที
แห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่าน
เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันทีเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันที
แห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่าน
เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันทีเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันที
แห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่าน
เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันที
แห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่านแห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่าน
เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันทีเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันทีเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันทีเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันที
แห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่าน
เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันที
แห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่าน

ในขณะเดียวกัน คนไทยดูโทรทัศน์โดยเฉลี่ยแล้วมากกว่าวันละ 

จากข้อมูลของส านักงานสถิติจากข้อมูลของส านักงานสถิติเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันที
แห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่านแห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่าน

คนไทยทั้งประเทศอ่านหนังสือเพียงคนละ 
ในขณะเดียวกัน คนไทยดูโทรทัศน์โดยเฉลี่ยแล้วมากกว่าวันละ ในขณะเดียวกัน คนไทยดูโทรทัศน์โดยเฉลี่ยแล้วมากกว่าวันละ 
พร้อมกับสื่อโทรทัศน์ย่อมมีผลต่อความคิดต่างๆ ของประชาชนคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและ

นการดูโทรทัศน์มากกว่าทุกวัย 

เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันที
รายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่ารายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่ารายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่า
เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันที
รายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่ารายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่ารายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่า

จากข้อมูลของส านักงานสถิติ
รายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่ารายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่า

จากข้อมูลของส านักงานสถิติ
รายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่ารายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่า
เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันที
รายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่า
เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันที

ซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชม
รายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่า

ซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชม
รายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่ารายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่า
เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันที

ซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชมซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชม
รายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่า

ซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชมซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชม
รายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่ารายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่า

ซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชมซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชม
รายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่ารายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่า

Nopparat
ซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชม

Nopparat 2555)
ซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชม

รายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่า
เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันที

ซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชมซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชมซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชม
รายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่า

ซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชมซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชม
รายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่า
เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันที

ซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชม
รายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่ารายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่า
เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันที
รายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่า
เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันที
แห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่าน

รายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่า
เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันที
รายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่า
เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันทีเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันทีเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันที
แห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่าน
เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันที
แห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่าน

คนไทยทั้งประเทศอ่านหนังสือเพียงคนละ 

เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันทีเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันที
แห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่าน

คนไทยทั้งประเทศอ่านหนังสือเพียงคนละ คนไทยทั้งประเทศอ่านหนังสือเพียงคนละ 
ในขณะเดียวกัน คนไทยดูโทรทัศน์โดยเฉลี่ยแล้วมากกว่าวันละ 

คนไทยทั้งประเทศอ่านหนังสือเพียงคนละ 

นั่นคือเปิดรับสื่อโทรทัศน์มากกว่า Nopparat
ซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชม

Nopparat
ซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชม

รายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่า

ยมเปิดรับสื่อดั้งเดิมที่ง่ายต่อการเข้าถึง จุดมุ่งหมายเพ่ือความบันเทิง 
2555)

ตนเองและศึกษานอกระบบ จะนิตนเองและศึกษานอกระบบ จะนิยมเปิดรับสื่อดั้งเดิมที่ง่ายต่อการเข้าถึง จุดมุ่งหมายเพ่ือความบันเทิง 
Nopparat

ยมเปิดรับสื่อดั้งเดิมที่ง่ายต่อการเข้าถึง จุดมุ่งหมายเพ่ือความบันเทิง ยมเปิดรับสื่อดั้งเดิมที่ง่ายต่อการเข้าถึง จุดมุ่งหมายเพ่ือความบันเทิง ยมเปิดรับสื่อดั้งเดิมที่ง่ายต่อการเข้าถึง จุดมุ่งหมายเพ่ือความบันเทิง ตนเองและศึกษานอกระบบ จะนิตนเองและศึกษานอกระบบ จะนิตนเองและศึกษานอกระบบ จะนิยมเปิดรับสื่อดั้งเดิมที่ง่ายต่อการเข้าถึง จุดมุ่งหมายเพ่ือความบันเทิง 
ปีที่มีความแตกต่างกันทางด้านวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นที่ท างานหาเลี้ยง

ยมเปิดรับสื่อดั้งเดิมที่ง่ายต่อการเข้าถึง จุดมุ่งหมายเพ่ือความบันเทิง 
ปีที่มีความแตกต่างกันทางด้านวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นที่ท างานหาเลี้ยงปีที่มีความแตกต่างกันทางด้านวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นที่ท างานหาเลี้ยง

ยมเปิดรับสื่อดั้งเดิมที่ง่ายต่อการเข้าถึง จุดมุ่งหมายเพ่ือความบันเทิง 
ปีที่มีความแตกต่างกันทางด้านวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นที่ท างานหาเลี้ยงปีที่มีความแตกต่างกันทางด้านวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นที่ท างานหาเลี้ยง
ตนเองและศึกษานอกระบบ จะนิ
ปีที่มีความแตกต่างกันทางด้านวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นที่ท างานหาเลี้ยง

ยมเปิดรับสื่อดั้งเดิมที่ง่ายต่อการเข้าถึง จุดมุ่งหมายเพ่ือความบันเทิง 
ปีที่มีความแตกต่างกันทางด้านวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นที่ท างานหาเลี้ยง

ยมเปิดรับสื่อดั้งเดิมที่ง่ายต่อการเข้าถึง จุดมุ่งหมายเพ่ือความบันเทิง 
ปีที่มีความแตกต่างกันทางด้านวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นที่ท างานหาเลี้ยง

ที่เก็บข้อมูลด้วยวิธีการจัดสนทนากลุ่ม 
และจากรายงานผลการศึกษาของ เรื่อง 

ที่เก็บข้อมูลด้วยวิธีการจัดสนทนากลุ่ม 
ปีที่มีความแตกต่างกันทางด้านวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นที่ท างานหาเลี้ยง

ยมเปิดรับสื่อดั้งเดิมที่ง่ายต่อการเข้าถึง จุดมุ่งหมายเพ่ือความบันเทิง 

และจากรายงานผลการศึกษาของ เรื่อง 
ที่เก็บข้อมูลด้วยวิธีการจัดสนทนากลุ่ม 

ปีที่มีความแตกต่างกันทางด้านวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นที่ท างานหาเลี้ยงปีที่มีความแตกต่างกันทางด้านวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นที่ท างานหาเลี้ยง
ยมเปิดรับสื่อดั้งเดิมที่ง่ายต่อการเข้าถึง จุดมุ่งหมายเพ่ือความบันเทิง 

ปีที่มีความแตกต่างกันทางด้านวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นที่ท างานหาเลี้ยง
ยมเปิดรับสื่อดั้งเดิมที่ง่ายต่อการเข้าถึง จุดมุ่งหมายเพ่ือความบันเทิง ยมเปิดรับสื่อดั้งเดิมที่ง่ายต่อการเข้าถึง จุดมุ่งหมายเพ่ือความบันเทิง ยมเปิดรับสื่อดั้งเดิมที่ง่ายต่อการเข้าถึง จุดมุ่งหมายเพ่ือความบันเทิง ยมเปิดรับสื่อดั้งเดิมที่ง่ายต่อการเข้าถึง จุดมุ่งหมายเพ่ือความบันเทิง 

ซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชมซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชม
รายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่า

ว่างให้เกิดประโยชน์เหล่านี้ มีก าลังใจและก าลังทรัพย์ที่จะสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ต่อไปว่างให้เกิดประโยชน์เหล่านี้ มีก าลังใจและก าลังทรัพย์ที่จะสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ต่อไป
และจากรายงานผลการศึกษาของ เรื่อง 

ที่เก็บข้อมูลด้วยวิธีการจัดสนทนากลุ่ม 
ปีที่มีความแตกต่างกันทางด้านวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นที่ท างานหาเลี้ยง

ยมเปิดรับสื่อดั้งเดิมที่ง่ายต่อการเข้าถึง จุดมุ่งหมายเพ่ือความบันเทิง 
ปีที่มีความแตกต่างกันทางด้านวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นที่ท างานหาเลี้ยง

ยมเปิดรับสื่อดั้งเดิมที่ง่ายต่อการเข้าถึง จุดมุ่งหมายเพ่ือความบันเทิง 
ปีที่มีความแตกต่างกันทางด้านวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นที่ท างานหาเลี้ยงปีที่มีความแตกต่างกันทางด้านวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นที่ท างานหาเลี้ยง

ยมเปิดรับสื่อดั้งเดิมที่ง่ายต่อการเข้าถึง จุดมุ่งหมายเพ่ือความบันเทิง 
ปีที่มีความแตกต่างกันทางด้านวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นที่ท างานหาเลี้ยง
ตนเองและศึกษานอกระบบ จะนิ
ปีที่มีความแตกต่างกันทางด้านวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นที่ท างานหาเลี้ยง
ตนเองและศึกษานอกระบบ จะนิ
ปีที่มีความแตกต่างกันทางด้านวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นที่ท างานหาเลี้ยง

ยมเปิดรับสื่อดั้งเดิมที่ง่ายต่อการเข้าถึง จุดมุ่งหมายเพ่ือความบันเทิง 
นั่นคือเปิดรับสื่อโทรทัศน์มากกว่านั่นคือเปิดรับสื่อโทรทัศน์มากกว่า

ซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชมซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชม
รายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่า

ซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชมซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชม
รายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่า

ซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชม
รายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่ารายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่า
เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันที
แห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่าน

รายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่า
จากข้อมูลของส านักงานสถิติ

แห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่าน

รายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่า
เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันที
รายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่า
เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันที
แห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่านแห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่าน

คนไทยทั้งประเทศอ่านหนังสือเพียงคนละ หนังสือกันน้อยมาก โดยเฉลี่ยแล้ว
ในขณะเดียวกัน คนไทยดูโทรทัศน์โดยเฉลี่ยแล้วมากกว่าวันละ 
หนังสือกันน้อยมาก โดยเฉลี่ยแล้ว
ในขณะเดียวกัน คนไทยดูโทรทัศน์โดยเฉลี่ยแล้วมากกว่าวันละ 
พร้อมกับสื่อโทรทัศน์ย่อมมีผลต่อความคิดต่างๆ ของประชาชนคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและพร้อมกับสื่อโทรทัศน์ย่อมมีผลต่อความคิดต่างๆ ของประชาชนคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและ

นการดูโทรทัศน์มากกว่าทุกวัย 
พร้อมกับสื่อโทรทัศน์ย่อมมีผลต่อความคิดต่างๆ ของประชาชนคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน ซึ่งใช้เวลาใเยาวชน ซึ่งใช้เวลาใ สร อักษรสกุล อ้างถึงใน มติชนออนไลน์ 

สิ่งของท ามือให้กับกลุ่มวัยรุ่น
ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท

ได้น าเอาความคิดสิ่งของท ามือให้กับกลุ่มวัยรุ่น
สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์
เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ

สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเอง เนื่องจาก
เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ

โดยเฉพาะรายการที่น าเสนอ
เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ

อาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ในอาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

และจากรายงานผลการศึกษาของ เรื่อง 
ที่เก็บข้อมูลด้วยวิธีการจัดสนทนากลุ่ม 

ปีที่มีความแตกต่างกันทางด้านวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นที่ท างานหาเลี้ยง
ยมเปิดรับสื่อดั้งเดิมที่ง่ายต่อการเข้าถึง จุดมุ่งหมายเพ่ือความบันเทิง 

ซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชม
รายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่า

ที่เก็บข้อมูลด้วยวิธีการจัดสนทนากลุ่ม 
ปีที่มีความแตกต่างกันทางด้านวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นที่ท างานหาเลี้ยงปีที่มีความแตกต่างกันทางด้านวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นที่ท างานหาเลี้ยง

ยมเปิดรับสื่อดั้งเดิมที่ง่ายต่อการเข้าถึง จุดมุ่งหมายเพ่ือความบันเทิง 
ปีที่มีความแตกต่างกันทางด้านวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นที่ท างานหาเลี้ยง

ยมเปิดรับสื่อดั้งเดิมที่ง่ายต่อการเข้าถึง จุดมุ่งหมายเพ่ือความบันเทิง 
ปีที่มีความแตกต่างกันทางด้านวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นที่ท างานหาเลี้ยง
ตนเองและศึกษานอกระบบ จะนิ
ปีที่มีความแตกต่างกันทางด้านวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นที่ท างานหาเลี้ยง

ยมเปิดรับสื่อดั้งเดิมที่ง่ายต่อการเข้าถึง จุดมุ่งหมายเพ่ือความบันเทิง 
ปีที่มีความแตกต่างกันทางด้านวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นที่ท างานหาเลี้ยง

ยมเปิดรับสื่อดั้งเดิมที่ง่ายต่อการเข้าถึง จุดมุ่งหมายเพ่ือความบันเทิง ยมเปิดรับสื่อดั้งเดิมที่ง่ายต่อการเข้าถึง จุดมุ่งหมายเพ่ือความบันเทิง ยมเปิดรับสื่อดั้งเดิมที่ง่ายต่อการเข้าถึง จุดมุ่งหมายเพ่ือความบันเทิง ตนเองและศึกษานอกระบบ จะนิตนเองและศึกษานอกระบบ จะนิยมเปิดรับสื่อดั้งเดิมที่ง่ายต่อการเข้าถึง จุดมุ่งหมายเพ่ือความบันเทิง ยมเปิดรับสื่อดั้งเดิมที่ง่ายต่อการเข้าถึง จุดมุ่งหมายเพ่ือความบันเทิง ยมเปิดรับสื่อดั้งเดิมที่ง่ายต่อการเข้าถึง จุดมุ่งหมายเพ่ือความบันเทิง ยมเปิดรับสื่อดั้งเดิมที่ง่ายต่อการเข้าถึง จุดมุ่งหมายเพ่ือความบันเทิง ยมเปิดรับสื่อดั้งเดิมที่ง่ายต่อการเข้าถึง จุดมุ่งหมายเพ่ือความบันเทิง 
Nopparat

ยมเปิดรับสื่อดั้งเดิมที่ง่ายต่อการเข้าถึง จุดมุ่งหมายเพ่ือความบันเทิง 
2555)

ตนเองและศึกษานอกระบบ จะนิ
(Nopparat

ซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชม
รายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่า

นั่นคือเปิดรับสื่อโทรทัศน์มากกว่า Nopparat 2555)
ซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชม

รายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่า
เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันที
แห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่าน

คนไทยทั้งประเทศอ่านหนังสือเพียงคนละ 
ในขณะเดียวกัน คนไทยดูโทรทัศน์โดยเฉลี่ยแล้วมากกว่าวันละ 

Nopparat
ซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชม

2555)
ซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชมซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชมซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชม

รายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่า
ซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชมซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชม

รายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่า
ซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชมซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชมซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชม

รายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่า
เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันที

ซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชม
รายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่ารายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่ารายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่ารายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่า
เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันที
รายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่า

จากข้อมูลของส านักงานสถิติ
รายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่า
เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันที
รายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่ารายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่า
เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันทีเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันทีเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันที
แห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่าน

คนไทยทั้งประเทศอ่านหนังสือเพียงคนละ 
ในขณะเดียวกัน คนไทยดูโทรทัศน์โดยเฉลี่ยแล้วมากกว่าวันละ 
พร้อมกับสื่อโทรทัศน์ย่อมมีผลต่อความคิดต่างๆ ของประชาชนคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและ

นการดูโทรทัศน์มากกว่าทุกวัย (สร อักษรสกุล อ้างถึงใน มติชนออนไลน์ 
ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท

เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันที
แห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่าน

คนไทยทั้งประเทศอ่านหนังสือเพียงคนละ 
ในขณะเดียวกัน คนไทยดูโทรทัศน์โดยเฉลี่ยแล้วมากกว่าวันละ 

เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันทีเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันทีเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันทีเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันทีเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันทีเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันทีเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันที จากข้อมูลของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่าน
เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันทีเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันที
แห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่าน
เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันที
แห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่าน
เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันที
แห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่าน

คนไทยทั้งประเทศอ่านหนังสือเพียงคนละ 

เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันที
แห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่านแห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่านแห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่านแห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่าน
หนังสือกันน้อยมาก โดยเฉลี่ยแล้ว
ในขณะเดียวกัน คนไทยดูโทรทัศน์โดยเฉลี่ยแล้วมากกว่าวันละ 
พร้อมกับสื่อโทรทัศน์ย่อมมีผลต่อความคิดต่างๆ ของประชาชนคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและ

แห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่าน
คนไทยทั้งประเทศอ่านหนังสือเพียงคนละ 

แห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่านแห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่าน
คนไทยทั้งประเทศอ่านหนังสือเพียงคนละ 

ในขณะเดียวกัน คนไทยดูโทรทัศน์โดยเฉลี่ยแล้วมากกว่าวันละ 3-4 ชั่วโมง ซึ่งแน่นอนว่าอิทธิพลที่ไป

แห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่านแห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่าน
หนังสือกันน้อยมาก โดยเฉลี่ยแล้ว
แห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่าน
หนังสือกันน้อยมาก โดยเฉลี่ยแล้ว คนไทยทั้งประเทศอ่านหนังสือเพียงคนละ คนไทยทั้งประเทศอ่านหนังสือเพียงคนละ 
ในขณะเดียวกัน คนไทยดูโทรทัศน์โดยเฉลี่ยแล้วมากกว่าวันละ 
หนังสือกันน้อยมาก โดยเฉลี่ยแล้ว
ในขณะเดียวกัน คนไทยดูโทรทัศน์โดยเฉลี่ยแล้วมากกว่าวันละ 

คนไทยทั้งประเทศอ่านหนังสือเพียงคนละ 
ในขณะเดียวกัน คนไทยดูโทรทัศน์โดยเฉลี่ยแล้วมากกว่าวันละ 

คนไทยทั้งประเทศอ่านหนังสือเพียงคนละ 
ในขณะเดียวกัน คนไทยดูโทรทัศน์โดยเฉลี่ยแล้วมากกว่าวันละ ในขณะเดียวกัน คนไทยดูโทรทัศน์โดยเฉลี่ยแล้วมากกว่าวันละ ในขณะเดียวกัน คนไทยดูโทรทัศน์โดยเฉลี่ยแล้วมากกว่าวันละ 
พร้อมกับสื่อโทรทัศน์ย่อมมีผลต่อความคิดต่างๆ ของประชาชนคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและ
ในขณะเดียวกัน คนไทยดูโทรทัศน์โดยเฉลี่ยแล้วมากกว่าวันละ 
พร้อมกับสื่อโทรทัศน์ย่อมมีผลต่อความคิดต่างๆ ของประชาชนคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและ
ในขณะเดียวกัน คนไทยดูโทรทัศน์โดยเฉลี่ยแล้วมากกว่าวันละ 
พร้อมกับสื่อโทรทัศน์ย่อมมีผลต่อความคิดต่างๆ ของประชาชนคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและพร้อมกับสื่อโทรทัศน์ย่อมมีผลต่อความคิดต่างๆ ของประชาชนคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน ซึ่งใช้เวลาในการดูโทรทัศน์มากกว่าทุกวัย 
พร้อมกับสื่อโทรทัศน์ย่อมมีผลต่อความคิดต่างๆ ของประชาชนคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและพร้อมกับสื่อโทรทัศน์ย่อมมีผลต่อความคิดต่างๆ ของประชาชนคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและพร้อมกับสื่อโทรทัศน์ย่อมมีผลต่อความคิดต่างๆ ของประชาชนคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและพร้อมกับสื่อโทรทัศน์ย่อมมีผลต่อความคิดต่างๆ ของประชาชนคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและ

สร อักษรสกุล อ้างถึงใน มติชนออนไลน์ 
ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท

พร้อมกับสื่อโทรทัศน์ย่อมมีผลต่อความคิดต่างๆ ของประชาชนคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและ
นการดูโทรทัศน์มากกว่าทุกวัย 

พร้อมกับสื่อโทรทัศน์ย่อมมีผลต่อความคิดต่างๆ ของประชาชนคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและ
สร อักษรสกุล อ้างถึงใน มติชนออนไลน์ 

พร้อมกับสื่อโทรทัศน์ย่อมมีผลต่อความคิดต่างๆ ของประชาชนคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและ
สร อักษรสกุล อ้างถึงใน มติชนออนไลน์ 

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท

พร้อมกับสื่อโทรทัศน์ย่อมมีผลต่อความคิดต่างๆ ของประชาชนคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและ
สร อักษรสกุล อ้างถึงใน มติชนออนไลน์ 

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท
โดยผ่านช่องทางทางโทรทัศน์

พร้อมกับสื่อโทรทัศน์ย่อมมีผลต่อความคิดต่างๆ ของประชาชนคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและ
สร อักษรสกุล อ้างถึงใน มติชนออนไลน์ 

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท

พร้อมกับสื่อโทรทัศน์ย่อมมีผลต่อความคิดต่างๆ ของประชาชนคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและ
สร อักษรสกุล อ้างถึงใน มติชนออนไลน์ 

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท

พร้อมกับสื่อโทรทัศน์ย่อมมีผลต่อความคิดต่างๆ ของประชาชนคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและ
สร อักษรสกุล อ้างถึงใน มติชนออนไลน์ 

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท
สร อักษรสกุล อ้างถึงใน มติชนออนไลน์ สร อักษรสกุล อ้างถึงใน มติชนออนไลน์ 

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท
จะช่วยให้วัยรุ่นได้น าเอาความคิด

สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเอง เนื่องจาก
เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ

นการดูโทรทัศน์มากกว่าทุกวัย 
ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท

นการดูโทรทัศน์มากกว่าทุกวัย 
ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท

โดยผ่านช่องทางทางโทรทัศน์
สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์
เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ

นการดูโทรทัศน์มากกว่าทุกวัย 
ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท

โดยผ่านช่องทางทางโทรทัศน์
ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท

สิ่งของท ามือให้กับกลุ่มวัยรุ่น

สร อักษรสกุล อ้างถึงใน มติชนออนไลน์ 
ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท

จะช่วยให้วัยรุ่น
ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภทด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภทด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท

โดยผ่านช่องทางทางโทรทัศน์
ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภทด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท

นั้น จะช่วยให้วัยรุ่น
ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท

จะช่วยให้วัยรุ่น
ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท

สิ่งของท ามือให้กับกลุ่มวัยรุ่น
สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์
เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท
สิ่งของท ามือให้กับกลุ่มวัยรุ่น โดยผ่านช่องทางทางโทรทัศน์

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภทด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท
โดยผ่านช่องทางทางโทรทัศน์นั้นสิ่งของท ามือให้กับกลุ่มวัยรุ่น

สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท
สิ่งของท ามือให้กับกลุ่มวัยรุ่น

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท
โดยผ่านช่องทางทางโทรทัศน์

สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์
โดยผ่านช่องทางทางโทรทัศน์

สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์
โดยผ่านช่องทางทางโทรทัศน์

สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์
โดยผ่านช่องทางทางโทรทัศน์นั้นโดยผ่านช่องทางทางโทรทัศน์สิ่งของท ามือให้กับกลุ่มวัยรุ่น

สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์
เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ

สิ่งของท ามือให้กับกลุ่มวัยรุ่น
สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์
เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ

สิ่งของท ามือให้กับกลุ่มวัยรุ่น
สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์
เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ

สิ่งของท ามือให้กับกลุ่มวัยรุ่น
สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์

จะช่วยให้วัยรุ่น
สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเอง เนื่องจาก

สิ่งของท ามือให้กับกลุ่มวัยรุ่น
สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์

จะช่วยให้วัยรุ่น
สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเอง เนื่องจากสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์

เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ
และเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดี

สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเอง เนื่องจาก
เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ
สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์
เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ
และเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดี

สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเอง เนื่องจากสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเอง เนื่องจาก
เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ
สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์
เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ
และเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดี

สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์
เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ

โดยเฉพาะรายการที่น าเสนอ
เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ
และเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดีและเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะรายการที่น าเสนอ
อาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ใน

เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ
และเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดี
อาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ใน

เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ
และเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดี
เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ

โดยเฉพาะรายการที่น าเสนอ
เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ
และเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดี
เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ
และเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดี
เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ
และเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดี
อาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ใน
และเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดี
อาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ใน
และเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดีและเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดีและเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดีและเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดีและเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดีและเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดีและเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะรายการที่น าเสนอ
อาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ใน
และเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดีและเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดีและเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดีและเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดี
อาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

และเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดี
อาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ใน
และเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดี
อาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ในอาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ใน
และเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดี
อาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ในอาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ในอาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ในอาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ในอาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
อาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ในอาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ใน

1.  เพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มี1.  เพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มี1.  เพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มี1.  เพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มี1.  เพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มี1.  เพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มี

ซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชม
รายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่า

จากข้อมูลของส านักงานสถิติเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันที
แห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่าน

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท
จะช่วยให้วัยรุ่น

เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ
โดยเฉพาะรายการที่น าเสนอ

อาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ใน

เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ
และเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดี
อาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

1.  เพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มี

ว่างให้เกิดประโยชน์เหล่านี้ มีก าลังใจและก าลังทรัพย์ที่จะสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ต่อไป
และจากรายงานผลการศึกษาของ เรื่อง 

ที่เก็บข้อมูลด้วยวิธีการจัดสนทนากลุ่ม Focus Group) 
ปีที่มีความแตกต่างกันทางด้านวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นที่ท างานหาเลี้ยง
ตนเองและศึกษานอกระบบ จะนิยมเปิดรับสื่อดั้งเดิมที่ง่ายต่อการเข้าถึง จุดมุ่งหมายเพ่ือความบันเทิง 
นั่นคือเปิดรับสื่อโทรทัศน์มากกว่า Nopparat 2555)

ซึ่งถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในสังคมไทยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ที่ชม
รายการโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ทุกประเภท จ านวนรวมกันหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ นับได้ว่า
เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เปิดเครื่องรับเมื่อไรก็สามารถชมภาพได้ทันที จากข้อมูลของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลขทางสถิติและน ามาเปรียบเทียบอย่างน่าสนใจว่าคนไทยอ่าน
หนังสือกันน้อยมาก โดยเฉลี่ยแล้ว คนไทยทั้งประเทศอ่านหนังสือเพียงคนละ 
ในขณะเดียวกัน คนไทยดูโทรทัศน์โดยเฉลี่ยแล้วมากกว่าวันละ 3-4 ชั่วโมง ซึ่งแน่นอนว่าอิทธิพลที่ไป
พร้อมกับสื่อโทรทัศน์ย่อมมีผลต่อความคิดต่างๆ ของประชาชนคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน ซึ่งใช้เวลาในการดูโทรทัศน์มากกว่าทุกวัย (สร อักษรสกุล อ้างถึงใน มติชนออนไลน์ 

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้การผลิตรายการน าเสนออาชีพเสริมประเภท
สิ่งของท ามือให้กับกลุ่มวัยรุ่น โดยผ่านช่องทางทางโทรทัศน์นั้น จะช่วยให้วัยรุ่นได้น าเอาความคิด
สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเอง เนื่องจาก
เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ
และเสียงไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะรายการที่น าเสนอ
อาชีพนั้นก็ควรให้ผู้ชมได้รับทั้งเสียงและภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

1.  เพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มี
ความน่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้

ส2555)ส2555)
ว่างให้เกิดประโยชน์เหล่านี้ มีก าลังใจและก าลังทรัพย์ที่จะสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ต่อไปสว่างให้เกิดประโยชน์เหล่านี้ มีก าลังใจและก าลังทรัพย์ที่จะสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ต่อไปำ
แฮนด์เมด สินค้าขายไอเดีย แบบไม่ซ้ าใคร ของกลุ่มนักเรียนนักศึก

ำ
แฮนด์เมด สินค้าขายไอเดีย แบบไม่ซ้ าใคร ของกลุ่มนักเรียนนักศึก

2555)ำ2555) ซึ่งราคาจะแตกต่างกันไป ตามค่าเหนื่อยและค่าไอเดีย เป็นการให้เด็กๆ ที่รู้จักใช้เวลาำซึ่งราคาจะแตกต่างกันไป ตามค่าเหนื่อยและค่าไอเดีย เป็นการให้เด็กๆ ที่รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์เหล่านี้ มีก าลังใจและก าลังทรัพย์ที่จะสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ต่อไปำว่างให้เกิดประโยชน์เหล่านี้ มีก าลังใจและก าลังทรัพย์ที่จะสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ต่อไปสำส2555)ส2555)ำ2555)ส2555)
ว่างให้เกิดประโยชน์เหล่านี้ มีก าลังใจและก าลังทรัพย์ที่จะสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ต่อไปสว่างให้เกิดประโยชน์เหล่านี้ มีก าลังใจและก าลังทรัพย์ที่จะสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ต่อไปำว่างให้เกิดประโยชน์เหล่านี้ มีก าลังใจและก าลังทรัพย์ที่จะสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ต่อไปสว่างให้เกิดประโยชน์เหล่านี้ มีก าลังใจและก าลังทรัพย์ที่จะสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ต่อไป

นแฮนด์เมด สินค้าขายไอเดีย แบบไม่ซ้ าใคร ของกลุ่มนักเรียนนักศึกนแฮนด์เมด สินค้าขายไอเดีย แบบไม่ซ้ าใคร ของกลุ่มนักเรียนนักศึก
ซึ่งราคาจะแตกต่างกันไป ตามค่าเหนื่อยและค่าไอเดีย เป็นการให้เด็กๆ ที่รู้จักใช้เวลานซึ่งราคาจะแตกต่างกันไป ตามค่าเหนื่อยและค่าไอเดีย เป็นการให้เด็กๆ ที่รู้จักใช้เวลาั

INDY IN TOWN) 

ั
INDY IN TOWN) หรือ ชุมนุมคนมีไอเดีย เอกลักษณ์ของตลาดนี้เป็นตลาดนัดแบกะดิน ขายสินค้า

ั
หรือ ชุมนุมคนมีไอเดีย เอกลักษณ์ของตลาดนี้เป็นตลาดนัดแบกะดิน ขายสินค้า

แฮนด์เมด สินค้าขายไอเดีย แบบไม่ซ้ าใคร ของกลุ่มนักเรียนนักศึกัแฮนด์เมด สินค้าขายไอเดีย แบบไม่ซ้ าใคร ของกลุ่มนักเรียนนักศึกก
หรือ ชุมนุมคนมีไอเดีย เอกลักษณ์ของตลาดนี้เป็นตลาดนัดแบกะดิน ขายสินค้า

ก
หรือ ชุมนุมคนมีไอเดีย เอกลักษณ์ของตลาดนี้เป็นตลาดนัดแบกะดิน ขายสินค้า

แฮนด์เมด สินค้าขายไอเดีย แบบไม่ซ้ าใคร ของกลุ่มนักเรียนนักศึกกแฮนด์เมด สินค้าขายไอเดีย แบบไม่ซ้ าใคร ของกลุ่มนักเรียนนักศึก
ซึ่งราคาจะแตกต่างกันไป ตามค่าเหนื่อยและค่าไอเดีย เป็นการให้เด็กๆ ที่รู้จักใช้เวลากซึ่งราคาจะแตกต่างกันไป ตามค่าเหนื่อยและค่าไอเดีย เป็นการให้เด็กๆ ที่รู้จักใช้เวลา

หหรือ ชุมนุมคนมีไอเดีย เอกลักษณ์ของตลาดนี้เป็นตลาดนัดแบกะดิน ขายสินค้าหหรือ ชุมนุมคนมีไอเดีย เอกลักษณ์ของตลาดนี้เป็นตลาดนัดแบกะดิน ขายสินค้า
แฮนด์เมด สินค้าขายไอเดีย แบบไม่ซ้ าใคร ของกลุ่มนักเรียนนักศึกหแฮนด์เมด สินค้าขายไอเดีย แบบไม่ซ้ าใคร ของกลุ่มนักเรียนนักศึก

ซึ่งราคาจะแตกต่างกันไป ตามค่าเหนื่อยและค่าไอเดีย เป็นการให้เด็กๆ ที่รู้จักใช้เวลา
ห

ซึ่งราคาจะแตกต่างกันไป ตามค่าเหนื่อยและค่าไอเดีย เป็นการให้เด็กๆ ที่รู้จักใช้เวลา
อหรือ ชุมนุมคนมีไอเดีย เอกลักษณ์ของตลาดนี้เป็นตลาดนัดแบกะดิน ขายสินค้าอหรือ ชุมนุมคนมีไอเดีย เอกลักษณ์ของตลาดนี้เป็นตลาดนัดแบกะดิน ขายสินค้า

แฮนด์เมด สินค้าขายไอเดีย แบบไม่ซ้ าใคร ของกลุ่มนักเรียนนักศึกอแฮนด์เมด สินค้าขายไอเดีย แบบไม่ซ้ าใคร ของกลุ่มนักเรียนนักศึกสหรือ ชุมนุมคนมีไอเดีย เอกลักษณ์ของตลาดนี้เป็นตลาดนัดแบกะดิน ขายสินค้าสหรือ ชุมนุมคนมีไอเดีย เอกลักษณ์ของตลาดนี้เป็นตลาดนัดแบกะดิน ขายสินค้า
แฮนด์เมด สินค้าขายไอเดีย แบบไม่ซ้ าใคร ของกลุ่มนักเรียนนักศึกสแฮนด์เมด สินค้าขายไอเดีย แบบไม่ซ้ าใคร ของกลุ่มนักเรียนนักศึกมหรือ ชุมนุมคนมีไอเดีย เอกลักษณ์ของตลาดนี้เป็นตลาดนัดแบกะดิน ขายสินค้ามหรือ ชุมนุมคนมีไอเดีย เอกลักษณ์ของตลาดนี้เป็นตลาดนัดแบกะดิน ขายสินค้า
แฮนด์เมด สินค้าขายไอเดีย แบบไม่ซ้ าใคร ของกลุ่มนักเรียนนักศึกมแฮนด์เมด สินค้าขายไอเดีย แบบไม่ซ้ าใคร ของกลุ่มนักเรียนนักศึกุแฮนด์เมด สินค้าขายไอเดีย แบบไม่ซ้ าใคร ของกลุ่มนักเรียนนักศึกุแฮนด์เมด สินค้าขายไอเดีย แบบไม่ซ้ าใคร ของกลุ่มนักเรียนนักศึก

ซึ่งราคาจะแตกต่างกันไป ตามค่าเหนื่อยและค่าไอเดีย เป็นการให้เด็กๆ ที่รู้จักใช้เวลา
ุ

ซึ่งราคาจะแตกต่างกันไป ตามค่าเหนื่อยและค่าไอเดีย เป็นการให้เด็กๆ ที่รู้จักใช้เวลา
ดหรือ ชุมนุมคนมีไอเดีย เอกลักษณ์ของตลาดนี้เป็นตลาดนัดแบกะดิน ขายสินค้าดหรือ ชุมนุมคนมีไอเดีย เอกลักษณ์ของตลาดนี้เป็นตลาดนัดแบกะดิน ขายสินค้า

แฮนด์เมด สินค้าขายไอเดีย แบบไม่ซ้ าใคร ของกลุ่มนักเรียนนักศึกดแฮนด์เมด สินค้าขายไอเดีย แบบไม่ซ้ าใคร ของกลุ่มนักเรียนนักศึกกหรือ ชุมนุมคนมีไอเดีย เอกลักษณ์ของตลาดนี้เป็นตลาดนัดแบกะดิน ขายสินค้ากหรือ ชุมนุมคนมีไอเดีย เอกลักษณ์ของตลาดนี้เป็นตลาดนัดแบกะดิน ขายสินค้า
แฮนด์เมด สินค้าขายไอเดีย แบบไม่ซ้ าใคร ของกลุ่มนักเรียนนักศึกกแฮนด์เมด สินค้าขายไอเดีย แบบไม่ซ้ าใคร ของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเท่านั้นกษาเท่านั้น

ซึ่งราคาจะแตกต่างกันไป ตามค่าเหนื่อยและค่าไอเดีย เป็นการให้เด็กๆ ที่รู้จักใช้เวลา
ก

ซึ่งราคาจะแตกต่างกันไป ตามค่าเหนื่อยและค่าไอเดีย เป็นการให้เด็กๆ ที่รู้จักใช้เวลาลษาเท่านั้นลษาเท่านั้น
ซึ่งราคาจะแตกต่างกันไป ตามค่าเหนื่อยและค่าไอเดีย เป็นการให้เด็กๆ ที่รู้จักใช้เวลาลซึ่งราคาจะแตกต่างกันไป ตามค่าเหนื่อยและค่าไอเดีย เป็นการให้เด็กๆ ที่รู้จักใช้เวลาาษาเท่านั้นาษาเท่านั้น
ซึ่งราคาจะแตกต่างกันไป ตามค่าเหนื่อยและค่าไอเดีย เป็นการให้เด็กๆ ที่รู้จักใช้เวลาาซึ่งราคาจะแตกต่างกันไป ตามค่าเหนื่อยและค่าไอเดีย เป็นการให้เด็กๆ ที่รู้จักใช้เวลางซึ่งราคาจะแตกต่างกันไป ตามค่าเหนื่อยและค่าไอเดีย เป็นการให้เด็กๆ ที่รู้จักใช้เวลางซึ่งราคาจะแตกต่างกันไป ตามค่าเหนื่อยและค่าไอเดีย เป็นการให้เด็กๆ ที่รู้จักใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์เหล่านี้ มีก าลังใจและก าลังทรัพย์ที่จะสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ต่อไป
ง

ว่างให้เกิดประโยชน์เหล่านี้ มีก าลังใจและก าลังทรัพย์ที่จะสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ต่อไป
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ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 
รายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือของ

บุคคล 1 ท่านกับ 1 สินค้า ต่อการออกอากาศในหนึ่งตอน เพ่ือน าเสนอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้น
ธุรกิจจากสิ่งที่รัก รวมถึงความโดดเด่นของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น อุปกรณ์แต่ละชิ้น และขั้นตอนในการผลิต 
โดยมีความยาว 15 นาที 
 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 

1.  ศึกษาค้นคว้าจากต ารา หนังสือ และเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง 

2.  ศึกษาหาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการผลิตรายการ 
2.1 ศึกษารูปแบบและการน าเสนอรายการต่างๆ ทางรายการโทรทัศน์และน ามา

วิเคราะห์ 
2.2 สอบถามข้อมูลจากผู้ท ารายการจริง 
2.3 ศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 ศึกษาเก่ียวกับอาชีพท ามือ  

3.  ขั้นตอนการเตรียมการผลิต (Pre-Production) 
3.1 เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชม

รายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไป 
3.2 คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอออกมาเป็นโครงร่างรายการ (Proposal) 
3.3 จัดท า script บท  อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และสถานที่ที่ต้องใช้ในการผลิต   

4.  ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production) 
4.1 การถ่ายท ารายการในสถานที่ต่างๆ 

5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ (Post-Production) 
5.1 การตัดต่อและกราฟิก 

6.  น าเสนอเพ่ือประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  น าเสนอเพ่ือประเมินผล6.  น าเสนอเพ่ือประเมินผล6.  น าเสนอเพ่ือประเมินผล6.  น าเสนอเพ่ือประเมินผล6.  น าเสนอเพ่ือประเมินผล6.  น าเสนอเพ่ือประเมินผล6.  น าเสนอเพ่ือประเมินผล6.  น าเสนอเพ่ือประเมินผล
การตัดต่อและกราฟิกการตัดต่อและกราฟิก

6.  น าเสนอเพ่ือประเมินผล
การตัดต่อและกราฟิก

6.  น าเสนอเพ่ือประเมินผล
การตัดต่อและกราฟิก

6.  น าเสนอเพ่ือประเมินผล6.  น าเสนอเพ่ือประเมินผล
การตัดต่อและกราฟิก

5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ 
5.

6.  น าเสนอเพ่ือประเมินผล6.  น าเสนอเพ่ือประเมินผล

5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ 5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ 
การตัดต่อและกราฟิก

5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ 
1 

6.  น าเสนอเพ่ือประเมินผล

5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ 5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ 5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ 5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ 
การตัดต่อและกราฟิก

5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ 5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ 
การตัดต่อและกราฟิก

5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ 
การถ่ายท ารายการในสถานที่ต่างๆ

5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ 5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ 
การตัดต่อและกราฟิก

5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ (Post(Post
4.

6.  น าเสนอเพ่ือประเมินผล

การถ่ายท ารายการในสถานที่ต่างๆ
5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ 

การถ่ายท ารายการในสถานที่ต่างๆ
Production)(Post(Post

การถ่ายท ารายการในสถานที่ต่างๆ
5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ 5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ Production)

1 การถ่ายท ารายการในสถานที่ต่างๆ1 การถ่ายท ารายการในสถานที่ต่างๆ
5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ 5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ 5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ 

การถ่ายท ารายการในสถานที่ต่างๆการถ่ายท ารายการในสถานที่ต่างๆ
5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ 

(Production)(Production)
การถ่ายท ารายการในสถานที่ต่างๆการถ่ายท ารายการในสถานที่ต่างๆ

5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ 

4.  ขั้นตอนการผลิตรายการ4.  ขั้นตอนการผลิตรายการ
การถ่ายท ารายการในสถานที่ต่างๆการถ่ายท ารายการในสถานที่ต่างๆ

-Production)Production)Production)

บท  อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และสถานที่ที่ต้องใช้ในการผลิต  บท  อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และสถานที่ที่ต้องใช้ในการผลิต  
(Production)

การถ่ายท ารายการในสถานที่ต่างๆ
(Production)

บท  อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และสถานที่ที่ต้องใช้ในการผลิต  บท  อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และสถานที่ที่ต้องใช้ในการผลิต  
(Production)

การถ่ายท ารายการในสถานที่ต่างๆการถ่ายท ารายการในสถานที่ต่างๆ

บท  อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และสถานที่ที่ต้องใช้ในการผลิต  

5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ 

บท  อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และสถานที่ที่ต้องใช้ในการผลิต  บท  อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และสถานที่ที่ต้องใช้ในการผลิต  บท  อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และสถานที่ที่ต้องใช้ในการผลิต  
4.  ขั้นตอนการผลิตรายการ

script บท  อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และสถานที่ที่ต้องใช้ในการผลิต  บท  อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และสถานที่ที่ต้องใช้ในการผลิต  3. script บท  อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และสถานที่ที่ต้องใช้ในการผลิต  script บท  อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และสถานที่ที่ต้องใช้ในการผลิต  3.3 จัดท า จัดท า จัดท า จัดท า 
4.  ขั้นตอนการผลิตรายการ

คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอออกมาเป็นโครงร่างรายการ (คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอออกมาเป็นโครงร่างรายการ (
บท  อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และสถานที่ที่ต้องใช้ในการผลิต  บท  อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และสถานที่ที่ต้องใช้ในการผลิต  

คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอออกมาเป็นโครงร่างรายการ (
บท  อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และสถานที่ที่ต้องใช้ในการผลิต  

คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอออกมาเป็นโครงร่างรายการ (คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอออกมาเป็นโครงร่างรายการ (
รายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไป

คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอออกมาเป็นโครงร่างรายการ (
รายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไป

คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอออกมาเป็นโครงร่างรายการ (คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอออกมาเป็นโครงร่างรายการ (คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอออกมาเป็นโครงร่างรายการ (
รายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไป

คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอออกมาเป็นโครงร่างรายการ (
รายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไป

เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชม
รายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไป

เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชม
รายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไป

เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชม
รายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไป

เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชมเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชม
รายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไปรายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไป

คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอออกมาเป็นโครงร่างรายการ (
รายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไป

คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอออกมาเป็นโครงร่างรายการ (

เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชมเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชม
รายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไป

เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชมเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชม
รายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไปรายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไป

คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอออกมาเป็นโครงร่างรายการ (3.

เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชมเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชมเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชมเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชม3. เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชม1 
รายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไป

3.  ขั้นตอนการเตรียมการผลิต Production)3.  ขั้นตอนการเตรียมการผลิต 3.  ขั้นตอนการเตรียมการผลิต 3.  ขั้นตอนการเตรียมการผลิต 
เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชมเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชม

รายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไปรายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไป
คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอออกมาเป็นโครงร่างรายการ (

Production)
เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชม

รายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไป
คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอออกมาเป็นโครงร่างรายการ (คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอออกมาเป็นโครงร่างรายการ (

บท  อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และสถานที่ที่ต้องใช้ในการผลิต  
4.  ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production)

3.  ขั้นตอนการเตรียมการผลิต 
ศึกษาเก่ียวกับอาชีพท ามือ ศึกษาเก่ียวกับอาชีพท ามือ 

Production)Production)

ศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย
ศึกษาเก่ียวกับอาชีพท ามือ ศึกษาเก่ียวกับอาชีพท ามือ 

3.  ขั้นตอนการเตรียมการผลิต 

ศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย
4 

ศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย
ศึกษาเก่ียวกับอาชีพท ามือ 4 
ศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย
สอบถามข้อมูลจากผู้ท ารายการจริงสอบถามข้อมูลจากผู้ท ารายการจริงสอบถามข้อมูลจากผู้ท ารายการจริงสอบถามข้อมูลจากผู้ท ารายการจริงสอบถามข้อมูลจากผู้ท ารายการจริง
ศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย
ศึกษาเก่ียวกับอาชีพท ามือ 

3.  ขั้นตอนการเตรียมการผลิต 

สอบถามข้อมูลจากผู้ท ารายการจริง
ศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย
ศึกษาเก่ียวกับอาชีพท ามือ 
ศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย

Production)

ศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย
ศึกษาเก่ียวกับอาชีพท ามือ ศึกษาเก่ียวกับอาชีพท ามือ ศึกษาเก่ียวกับอาชีพท ามือ 

3.  ขั้นตอนการเตรียมการผลิต 
เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชม

3.  ขั้นตอนการเตรียมการผลิต (Pre
เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชมเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชม

รายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไป
เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชม

รายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไปรายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไป
คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอออกมาเป็นโครงร่างรายการ (

รายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไป

สอบถามข้อมูลจากผู้ท ารายการจริงสอบถามข้อมูลจากผู้ท ารายการจริง
ศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย
สอบถามข้อมูลจากผู้ท ารายการจริง
ศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย
ศึกษาเก่ียวกับอาชีพท ามือ 

สอบถามข้อมูลจากผู้ท ารายการจริงสอบถามข้อมูลจากผู้ท ารายการจริงสอบถามข้อมูลจากผู้ท ารายการจริง

ศึกษารูปแบบและการน าเสนอรายการต่างๆ ทางรายการโทรทัศน์และน ามาศึกษารูปแบบและการน าเสนอรายการต่างๆ ทางรายการโทรทัศน์และน ามาศึกษารูปแบบและการน าเสนอรายการต่างๆ ทางรายการโทรทัศน์และน ามาศึกษารูปแบบและการน าเสนอรายการต่างๆ ทางรายการโทรทัศน์และน ามาศึกษารูปแบบและการน าเสนอรายการต่างๆ ทางรายการโทรทัศน์และน ามา
2.  ศึกษาหาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการผลิตรายการ2.  ศึกษาหาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการผลิตรายการ

ศึกษารูปแบบและการน าเสนอรายการต่างๆ ทางรายการโทรทัศน์และน ามา
2.  ศึกษาหาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการผลิตรายการ

ศึกษารูปแบบและการน าเสนอรายการต่างๆ ทางรายการโทรทัศน์และน ามาศึกษารูปแบบและการน าเสนอรายการต่างๆ ทางรายการโทรทัศน์และน ามาศึกษารูปแบบและการน าเสนอรายการต่างๆ ทางรายการโทรทัศน์และน ามา

ศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย

1.  ศึกษาค้นคว้าจากต ารา หนังสือ และเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่1.  ศึกษาค้นคว้าจากต ารา หนังสือ และเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่

2.  ศึกษาหาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการผลิตรายการ
ศึกษารูปแบบและการน าเสนอรายการต่างๆ ทางรายการโทรทัศน์และน ามาศึกษารูปแบบและการน าเสนอรายการต่างๆ ทางรายการโทรทัศน์และน ามาศึกษารูปแบบและการน าเสนอรายการต่างๆ ทางรายการโทรทัศน์และน ามาศึกษารูปแบบและการน าเสนอรายการต่างๆ ทางรายการโทรทัศน์และน ามาศึกษารูปแบบและการน าเสนอรายการต่างๆ ทางรายการโทรทัศน์และน ามาศึกษารูปแบบและการน าเสนอรายการต่างๆ ทางรายการโทรทัศน์และน ามา

สอบถามข้อมูลจากผู้ท ารายการจริงสอบถามข้อมูลจากผู้ท ารายการจริง
ศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย
ศึกษาเก่ียวกับอาชีพท ามือ 
ศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย

2.
3.  ขั้นตอนการเตรียมการผลิต 

เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชม

ศึกษาเก่ียวกับอาชีพท ามือ 
3.  ขั้นตอนการเตรียมการผลิต 3.  ขั้นตอนการเตรียมการผลิต 

เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชมเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชม
รายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไปรายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไปรายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไป

คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอออกมาเป็นโครงร่างรายการ (
บท  อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และสถานที่ที่ต้องใช้ในการผลิต  script 

4.  ขั้นตอนการผลิตรายการ
บท  อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และสถานที่ที่ต้องใช้ในการผลิต  

4.  ขั้นตอนการผลิตรายการ4.  ขั้นตอนการผลิตรายการ

2.  ศึกษาหาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการผลิตรายการ
ศึกษารูปแบบและการน าเสนอรายการต่างๆ ทางรายการโทรทัศน์และน ามา

ศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย

2.  ศึกษาหาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการผลิตรายการ
ศึกษารูปแบบและการน าเสนอรายการต่างๆ ทางรายการโทรทัศน์และน ามาศึกษารูปแบบและการน าเสนอรายการต่างๆ ทางรายการโทรทัศน์และน ามาศึกษารูปแบบและการน าเสนอรายการต่างๆ ทางรายการโทรทัศน์และน ามาศึกษารูปแบบและการน าเสนอรายการต่างๆ ทางรายการโทรทัศน์และน ามาศึกษารูปแบบและการน าเสนอรายการต่างๆ ทางรายการโทรทัศน์และน ามาศึกษารูปแบบและการน าเสนอรายการต่างๆ ทางรายการโทรทัศน์และน ามา

สอบถามข้อมูลจากผู้ท ารายการจริงสอบถามข้อมูลจากผู้ท ารายการจริงสอบถามข้อมูลจากผู้ท ารายการจริงสอบถามข้อมูลจากผู้ท ารายการจริง
ศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย
ศึกษาเก่ียวกับอาชีพท ามือ 

สอบถามข้อมูลจากผู้ท ารายการจริงสอบถามข้อมูลจากผู้ท ารายการจริง
ศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย
ศึกษาเก่ียวกับอาชีพท ามือ 

3.  ขั้นตอนการเตรียมการผลิต (Pre-Production)
เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชม

รายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไป
คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอออกมาเป็นโครงร่างรายการ (

สอบถามข้อมูลจากผู้ท ารายการจริงสอบถามข้อมูลจากผู้ท ารายการจริงสอบถามข้อมูลจากผู้ท ารายการจริงสอบถามข้อมูลจากผู้ท ารายการจริงสอบถามข้อมูลจากผู้ท ารายการจริงสอบถามข้อมูลจากผู้ท ารายการจริง
ศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย
ศึกษาเก่ียวกับอาชีพท ามือ 
ศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย

4 ศึกษาเก่ียวกับอาชีพท ามือ 
ศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย
ศึกษาเก่ียวกับอาชีพท ามือ 

3.  ขั้นตอนการเตรียมการผลิต 

ศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย
ศึกษาเก่ียวกับอาชีพท ามือ 

Production)Production)
ศึกษาเก่ียวกับอาชีพท ามือ 

3.  ขั้นตอนการเตรียมการผลิต Production)
เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชม

รายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไป
คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอออกมาเป็นโครงร่างรายการ (

บท  อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และสถานที่ที่ต้องใช้ในการผลิต  
4.  ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production)

การถ่ายท ารายการในสถานที่ต่างๆ

3.  ขั้นตอนการเตรียมการผลิต 
เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชม

รายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไป
คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอออกมาเป็นโครงร่างรายการ (

(Pre3.  ขั้นตอนการเตรียมการผลิต Production)
เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชม

3.  ขั้นตอนการเตรียมการผลิต 
3.1 เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชม

รายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไป
เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชมเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชม

รายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไป
เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชมเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชมเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชมเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชม

รายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไป
3.2 คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอออกมาเป็นโครงร่างรายการ (

เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชม
รายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไป

เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชมเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชม
รายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไป

คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอออกมาเป็นโครงร่างรายการ (

เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชมเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชม
รายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไป

เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชม
รายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไปรายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไปรายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไป

คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอออกมาเป็นโครงร่างรายการ (
รายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไป

คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอออกมาเป็นโครงร่างรายการ (
รายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไป

คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอออกมาเป็นโครงร่างรายการ (
รายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไป

คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอออกมาเป็นโครงร่างรายการ (คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอออกมาเป็นโครงร่างรายการ (คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอออกมาเป็นโครงร่างรายการ (
บท  อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และสถานที่ที่ต้องใช้ในการผลิต  

คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอออกมาเป็นโครงร่างรายการ (
บท  อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และสถานที่ที่ต้องใช้ในการผลิต  

คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอออกมาเป็นโครงร่างรายการ (
3.3 จัดท า 

4.  ขั้นตอนการผลิตรายการ
script บท  อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และสถานที่ที่ต้องใช้ในการผลิต  3. บท  อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และสถานที่ที่ต้องใช้ในการผลิต  บท  อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และสถานที่ที่ต้องใช้ในการผลิต  script บท  อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และสถานที่ที่ต้องใช้ในการผลิต  

4.  ขั้นตอนการผลิตรายการ
บท  อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และสถานที่ที่ต้องใช้ในการผลิต  บท  อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และสถานที่ที่ต้องใช้ในการผลิต  บท  อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และสถานที่ที่ต้องใช้ในการผลิต  

การถ่ายท ารายการในสถานที่ต่างๆ
5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ 

บท  อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และสถานที่ที่ต้องใช้ในการผลิต  
(Production)

การถ่ายท ารายการในสถานที่ต่างๆ

บท  อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และสถานที่ที่ต้องใช้ในการผลิต  
(Production)

การถ่ายท ารายการในสถานที่ต่างๆ

บท  อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และสถานที่ที่ต้องใช้ในการผลิต  

(Post-Production)

4.  ขั้นตอนการผลิตรายการ
การถ่ายท ารายการในสถานที่ต่างๆ

(Production)
การถ่ายท ารายการในสถานที่ต่างๆ

5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ 
การถ่ายท ารายการในสถานที่ต่างๆ

5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ 5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ 
การถ่ายท ารายการในสถานที่ต่างๆ1 การถ่ายท ารายการในสถานที่ต่างๆการถ่ายท ารายการในสถานที่ต่างๆ

5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ 
การถ่ายท ารายการในสถานที่ต่างๆ

(Post Production)
การถ่ายท ารายการในสถานที่ต่างๆ

6.  น าเสนอเพ่ือประเมินผล

การถ่ายท ารายการในสถานที่ต่างๆ
5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ 

4.
5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ (Post5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ 

การถ่ายท ารายการในสถานที่ต่างๆ
5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ 

การตัดต่อและกราฟิก
5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ 

การตัดต่อและกราฟิก
5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ 

การตัดต่อและกราฟิก
5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ 5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ 5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ 

1 การตัดต่อและกราฟิก
6.  น าเสนอเพ่ือประเมินผล

5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ 
5.

6.  น าเสนอเพ่ือประเมินผล

5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ 
การตัดต่อและกราฟิก

5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ 
การตัดต่อและกราฟิกการตัดต่อและกราฟิก

6.  น าเสนอเพ่ือประเมินผล
การตัดต่อและกราฟิก

6.  น าเสนอเพ่ือประเมินผล6.  น าเสนอเพ่ือประเมินผล6.  น าเสนอเพ่ือประเมินผล6.  น าเสนอเพ่ือประเมินผล6.  น าเสนอเพ่ือประเมินผล6.  น าเสนอเพ่ือประเมินผล

ศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย

3.  ขั้นตอนการเตรียมการผลิต 
เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชม

Production)

1.  ศึกษาค้นคว้าจากต ารา หนังสือ และเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่

2.  ศึกษาหาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการผลิตรายการ
ศึกษารูปแบบและการน าเสนอรายการต่างๆ ทางรายการโทรทัศน์และน ามา

สอบถามข้อมูลจากผู้ท ารายการจริง
3 ศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย

2.4 ศึกษาเก่ียวกับอาชีพท ามือ 
3.  ขั้นตอนการเตรียมการผลิต Production)

3.1 เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรับชม
รายการ เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอต่อไป

3. คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอออกมาเป็นโครงร่างรายการ (
3.3 จัดท า script บท  อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และสถานที่ที่ต้องใช้ในการผลิต  

4.  ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production)
4.1 การถ่ายท ารายการในสถานที่ต่างๆ

5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ (Post-Production)
5.1 การตัดต่อและกราฟิก

6.  น าเสนอเพ่ือประเมินผล

สขั้นตอนกำรศึกษำสขั้นตอนกำรศึกษำ
1.  ศึกษาค้นคว้าจากต ารา หนังสือ และเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่ส1.  ศึกษาค้นคว้าจากต ารา หนังสือ และเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่ำขั้นตอนกำรศึกษำำขั้นตอนกำรศึกษำ
1.  ศึกษาค้นคว้าจากต ารา หนังสือ และเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่ำ1.  ศึกษาค้นคว้าจากต ารา หนังสือ และเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่สำสขั้นตอนกำรศึกษำสขั้นตอนกำรศึกษำำขั้นตอนกำรศึกษำสขั้นตอนกำรศึกษำ
1.  ศึกษาค้นคว้าจากต ารา หนังสือ และเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่ส1.  ศึกษาค้นคว้าจากต ารา หนังสือ และเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่ำ1.  ศึกษาค้นคว้าจากต ารา หนังสือ และเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่ส1.  ศึกษาค้นคว้าจากต ารา หนังสือ และเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่
นั
นาที

ั
นาที

กหอสมุดกลาง
1.  ศึกษาค้นคว้าจากต ารา หนังสือ และเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่

ง
1.  ศึกษาค้นคว้าจากต ารา หนังสือ และเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่
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แผนกำรด ำเนินงำน 
ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 1-4 แสดงแผนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
เดือน 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
ศึกษาและวาง
แผนการวิจัย                                 

ขั้นตอนการด าเนินงานก่อนการผลิตรายการ (Pre-production) 
เก็บข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมาย
และน ามา
วิเคราะห ์

                                

คิดรูปแบบ
เนื้อหา และ
การน าเสนอ
ออกมาเป็น
โครงร่าง
รายการ 

                                

จัดท า Script 
บท อุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง และ
สถานท่ีที่ต้อง
ใช้ในการผลิต 

                                

ขั้นตอนการด าเนินงานผลติรายการ (Production) 
ด าเนินการผลติ                                 
ขั้นตอนการด าเนินงานหลังการผลติรายการ (Post-production) 
เข้ากระบวน 
การล าดับภาพ
และเสียง 

                                

การจัดท าไต
เติ้ลและกราฟิก                                 

ทดลองน าเสนอ                                 
วิเคราะห์
ผลงาน 
อภิปรายผล 
สรุปการศึกษา
และผลการ
ท างาน 

                                

 

เข้ากระบวนเข้ากระบวน
การล าดับภาพการล าดับภาพการล าดับภาพการล าดับภาพ

เสียง
การจัดท าไตการจัดท าไต
เติ้ลและกราฟิก
การจัดท าไต
เติ้ลและกราฟิก

Post production)production)production)ขั้นตอนการด าเนินงานหลังการผลติรายการ Post production)ขั้นตอนการด าเนินงานหลังการผลติรายการ ขั้นตอนการด าเนินงานหลังการผลติรายการ ขั้นตอนการด าเนินงานหลังการผลติรายการ 

ขั้นตอนการด าเนินงานผลติรายการ 

ขั้นตอนการด าเนินงานหลังการผลติรายการ ขั้นตอนการด าเนินงานหลังการผลติรายการ 

ขั้นตอนการด าเนินงานผลติรายการ 

ขั้นตอนการด าเนินงานหลังการผลติรายการ ขั้นตอนการด าเนินงานหลังการผลติรายการ 

ขั้นตอนการด าเนินงานผลติรายการ 

ขั้นตอนการด าเนินงานหลังการผลติรายการ ขั้นตอนการด าเนินงานหลังการผลติรายการ 

Production)Production)ขั้นตอนการด าเนินงานผลติรายการ Production)Production)ขั้นตอนการด าเนินงานผลติรายการ 
ใช้ในการผลิต
ขั้นตอนการด าเนินงานผลติรายการ 
ด าเนินการผลติ

ใช้ในการผลิต
ขั้นตอนการด าเนินงานผลติรายการ 

ขั้นตอนการด าเนินงานหลังการผลติรายการ 

ขั้นตอนการด าเนินงานผลติรายการ ขั้นตอนการด าเนินงานผลติรายการ ขั้นตอนการด าเนินงานผลติรายการ (Production)ขั้นตอนการด าเนินงานผลติรายการ ขั้นตอนการด าเนินงานผลติรายการ ขั้นตอนการด าเนินงานผลติรายการ Production)

production)

productionproduction

ใช้ในการผลิต
ขั้นตอนการด าเนินงานผลติรายการ ขั้นตอนการด าเนินงานผลติรายการ 
ด าเนินการผลติ
ขั้นตอนการด าเนินงานหลังการผลติรายการ ขั้นตอนการด าเนินงานหลังการผลติรายการ ขั้นตอนการด าเนินงานหลังการผลติรายการ 

และ
การจัดท าไต
เติ้ลและกราฟิก

production

production)

Production)ขั้นตอนการด าเนินงานผลติรายการ ขั้นตอนการด าเนินงานผลติรายการ (Production)
ใช้ในการผลิต
ขั้นตอนการด าเนินงานผลติรายการ 
ด าเนินการผลติ
ขั้นตอนการด าเนินงานหลังการผลติรายการ 

ขั้นตอนการด าเนินงานผลติรายการ (ขั้นตอนการด าเนินงานผลติรายการ 
ด าเนินการผลติ
ขั้นตอนการด าเนินงานผลติรายการ Production)Production)

ขั้นตอนการด าเนินงานหลังการผลติรายการ 

ขั้นตอนการด าเนินงานผลติรายการ 

ขั้นตอนการด าเนินงานหลังการผลติรายการ 

ขั้นตอนการด าเนินงานผลติรายการ 

ขั้นตอนการด าเนินงานหลังการผลติรายการ 

ขั้นตอนการด าเนินงานผลติรายการ 

ขั้นตอนการด าเนินงานหลังการผลติรายการ ขั้นตอนการด าเนินงานหลังการผลติรายการ production)ขั้นตอนการด าเนินงานหลังการผลติรายการ ขั้นตอนการด าเนินงานหลังการผลติรายการ Post-production)production)production)Post

การล าดับภาพ
เสียง

การจัดท าไต
เติ้ลและกราฟิก

เข้ากระบวน
การล าดับภาพ
และเสียง
การจัดท าไต
เติ้ลและกราฟิก

production

ใช้ในการผลิต
ขั้นตอนการด าเนินงานผลติรายการ (Production)
ด าเนินการผลติ
ขั้นตอนการด าเนินงานหลังการผลติรายการ (Post production)
เข้ากระบวน
การล าดับภาพ
และ
การจัดท าไต
เติ้ลและกราฟิก

สศึกษาและวางสศึกษาและวาง
แผนการวิจัยสแผนการวิจัย
ขั้นตอนการด าเนินงานก่อนการผลิตรายการ 

ส
ขั้นตอนการด าเนินงานก่อนการผลิตรายการ 

สำำำำศึกษาและวาง ำศึกษาและวาง ำำำำำำสำสศึกษาและวางสศึกษาและวาง ำศึกษาและวางสศึกษาและวาง นกนก.น.คนค.น.นนนนนนนนนนนนนนนนนนักัสกสกกกกกกกกกกกกกห.ห.คหค.ห.หหหหอกอกอสสยสยสสสสมตมต.ม.คมคมุุุุุดเดือนดเดือนดดดดกพกพ.ก.ยกย.ก.กกกกกลลลลลลลลลลลลาธาธ.า.คาค.า .าาาาางงงงงงง
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ข้อจ ำกัดในกำรศึกษำ  
1.  ข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการผลิตรายการ 
2.  ข้อจ ากัดด้านอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายท ารายการที่ต้องใช้ร่วมกันทุกชั้นปี 
3.  ข้อจ ากัดด้านระยะเวลาในการผลิตรายการและการแก้ไขงานให้สมบรูณ์ 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  มีความเข้าใจและรู้จักวางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ 
2.  อาชีพเสริมประเภทท ามือเป็นที่รู้จักมากข้ึน 
3.  กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในรายการ มีความเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น 

และมีแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นประกอบอาชีพเสริม 
 
นิยำมศัพท์ 

อำชีพเสริม หมายถึง อาชีพที่เพ่ิมจากอาชีพประจ าที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะเพ่ิมช่องทางการท า
เงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขต
อาชีพเสริมที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเป็นลูกจ้าง 

ของท ำมือ หมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วย
ตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆ 

วัยรุ่นไทย หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย ช่วงอายุ 18-22 ปี ก าลังอยู่วัยที่ศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัย 

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ หมายถึง การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม และใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เป็นความคิดริเริ่มใหม่ๆ ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจ ไม่เคยเห็น
จากที่ใดมาก่อน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม 

ค่ำครองชีพ หมายถึง ค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือในครัวเรือน ในการซื้อสินค้าและบริการ
ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่ 
 
ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่

 หมายถึง ค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือในครัวเรือน ในการซื้อสินค้าและบริการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือในครัวเรือน ในการซื้อสินค้าและบริการ
ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่

ค่ำครองชีพ
ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่

ค่ำครองชีพค่ำครองชีพ
ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่

ค่ำครองชีพ
ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่

 หมายถึง ค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือในครัวเรือน ในการซื้อสินค้าและบริการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือในครัวเรือน ในการซื้อสินค้าและบริการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือในครัวเรือน ในการซื้อสินค้าและบริการ
ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่

 หมายถึง ค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือในครัวเรือน ในการซื้อสินค้าและบริการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือในครัวเรือน ในการซื้อสินค้าและบริการ
ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่

 หมายถึง ค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือในครัวเรือน ในการซื้อสินค้าและบริการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือในครัวเรือน ในการซื้อสินค้าและบริการ
ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่

จากที่ใดมาก่อน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม
ค่ำครองชีพ หมายถึง ค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือในครัวเรือน ในการซื้อสินค้าและบริการ

จากที่ใดมาก่อน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม
 หมายถึง ค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือในครัวเรือน ในการซื้อสินค้าและบริการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือในครัวเรือน ในการซื้อสินค้าและบริการ

ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่

จากที่ใดมาก่อน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม
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18ช่วงอายุ ปี ก าลังอยู่วัยที่ศึกษาในระดับช่วงอายุ 
ตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆ

 หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย
ตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆ

 หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย
ตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆ

หมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วยหมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วยหมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วยของท ำมือ หมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วย
ตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆ

 หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย

หมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วยหมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วยหมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วย
ตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆ

ช่วงอายุ 

 หมายถึง การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม และใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เป็นความคิดริเริ่มใหม่ๆ ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจ ไม่เคยเห็น

ของท ำมือ 
อาชีพเสริมที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเป็นลูกจ้างอาชีพเสริมที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเป็นลูกจ้าง

หมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วย
อาชีพเสริมที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเป็นลูกจ้าง

หมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วยหมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วยหมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วย
อาชีพเสริมที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเป็นลูกจ้าง

หมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วย

เงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขต
อาชีพเสริมที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเป็นลูกจ้าง
เงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขต
อาชีพเสริมที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเป็นลูกจ้างอาชีพเสริมที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเป็นลูกจ้าง

หมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วย

เงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขตเงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขต
อาชีพเสริมที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเป็นลูกจ้าง
เงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขตเงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขต
อาชีพเสริมที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเป็นลูกจ้างอาชีพเสริมที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเป็นลูกจ้าง
เงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขตเงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขตเงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขต

 หมายถึง อาชีพที่เพ่ิมจากอาชีพประจ าที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะเพ่ิมช่องทางการท า หมายถึง อาชีพที่เพ่ิมจากอาชีพประจ าที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะเพ่ิมช่องทางการท า
เงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขต

 หมายถึง อาชีพที่เพ่ิมจากอาชีพประจ าที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะเพ่ิมช่องทางการท า หมายถึง อาชีพที่เพ่ิมจากอาชีพประจ าที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะเพ่ิมช่องทางการท า
เงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขต

 หมายถึง อาชีพที่เพ่ิมจากอาชีพประจ าที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะเพ่ิมช่องทางการท า
เงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขต

 หมายถึง อาชีพที่เพ่ิมจากอาชีพประจ าที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะเพ่ิมช่องทางการท า
เงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขต
อาชีพเสริมที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเป็นลูกจ้าง

หมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วย

 หมายถึง อาชีพที่เพ่ิมจากอาชีพประจ าที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะเพ่ิมช่องทางการท า
เงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขตเงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขต
อาชีพเสริมที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเป็นลูกจ้าง
เงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขตเงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขต
อาชีพเสริมที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเป็นลูกจ้าง

หมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วย

เงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขต
อาชีพเสริมที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเป็นลูกจ้างอาชีพเสริมที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเป็นลูกจ้าง

หมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วย
อาชีพเสริมที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเป็นลูกจ้าง

หมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วย
ตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆ

อาชีพเสริมที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเป็นลูกจ้าง
หมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วย

อาชีพเสริมที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเป็นลูกจ้าง
หมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วย

ตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆ
 หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย

 หมายถึง อาชีพที่เพ่ิมจากอาชีพประจ าที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะเพ่ิมช่องทางการท า หมายถึง อาชีพที่เพ่ิมจากอาชีพประจ าที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะเพ่ิมช่องทางการท า
เงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขต

 หมายถึง อาชีพที่เพ่ิมจากอาชีพประจ าที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะเพ่ิมช่องทางการท า
เงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขต
อาชีพเสริมที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเป็นลูกจ้าง

 หมายถึง อาชีพที่เพ่ิมจากอาชีพประจ าที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะเพ่ิมช่องทางการท า หมายถึง อาชีพที่เพ่ิมจากอาชีพประจ าที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะเพ่ิมช่องทางการท า หมายถึง อาชีพที่เพ่ิมจากอาชีพประจ าที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะเพ่ิมช่องทางการท า หมายถึง อาชีพที่เพ่ิมจากอาชีพประจ าที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะเพ่ิมช่องทางการท า หมายถึง อาชีพที่เพ่ิมจากอาชีพประจ าที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะเพ่ิมช่องทางการท า

และมีแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นประกอบอาชีพเสริมและมีแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นประกอบอาชีพเสริม
3.  กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในรายการ มีความเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น 

และมีแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นประกอบอาชีพเสริม
3.  กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในรายการ มีความเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น 

และมีแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นประกอบอาชีพเสริม

 หมายถึง อาชีพที่เพ่ิมจากอาชีพประจ าที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะเพ่ิมช่องทางการท า หมายถึง อาชีพที่เพ่ิมจากอาชีพประจ าที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะเพ่ิมช่องทางการท า
เงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขต

 หมายถึง อาชีพที่เพ่ิมจากอาชีพประจ าที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะเพ่ิมช่องทางการท า
เงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขตเงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขต
อาชีพเสริมที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเป็นลูกจ้าง

2.  อาชีพเสริมประเภทท ามือเป็นที่รู้จักมากข้ึน2.  อาชีพเสริมประเภทท ามือเป็นที่รู้จักมากข้ึน
3.  กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในรายการ มีความเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น 

และมีแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นประกอบอาชีพเสริม

 หมายถึง อาชีพที่เพ่ิมจากอาชีพประจ าที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะเพ่ิมช่องทางการท า หมายถึง อาชีพที่เพ่ิมจากอาชีพประจ าที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะเพ่ิมช่องทางการท าอำชีพเสริม หมายถึง อาชีพที่เพ่ิมจากอาชีพประจ าที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะเพ่ิมช่องทางการท า
เงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขต

 หมายถึง อาชีพที่เพ่ิมจากอาชีพประจ าที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะเพ่ิมช่องทางการท า
เงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขตเงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขต
อาชีพเสริมที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเป็นลูกจ้าง
เงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขตเงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขตเงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขต

หมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วย
อาชีพเสริมที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเป็นลูกจ้าง

ของท ำมือ 
ตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆ

หมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วย
ตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆ

อาชีพเสริมที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเป็นลูกจ้าง
หมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วย

อาชีพเสริมที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเป็นลูกจ้าง
หมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วย

ตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆ
ปี ก าลังอยู่วัยที่ศึกษาในระดับวัยรุ่นไทย หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย

 หมายถึง การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม และใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เป็นความคิดริเริ่มใหม่ๆ ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจ ไม่เคยเห็น

 หมายถึง การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม และใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เป็นความคิดริเริ่มใหม่ๆ ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจ ไม่เคยเห็นประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เป็นความคิดริเริ่มใหม่ๆ ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจ ไม่เคยเห็น
จากที่ใดมาก่อน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิมจากที่ใดมาก่อน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม

 หมายถึง ค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือในครัวเรือน ในการซื้อสินค้าและบริการ
ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่

3.  กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในรายการ มีความเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น 
และมีแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นประกอบอาชีพเสริม

 หมายถึง อาชีพที่เพ่ิมจากอาชีพประจ าที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะเพ่ิมช่องทางการท า
เงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขต
อาชีพเสริมที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเป็นลูกจ้าง

และมีแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นประกอบอาชีพเสริม

 หมายถึง อาชีพที่เพ่ิมจากอาชีพประจ าที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะเพ่ิมช่องทางการท า หมายถึง อาชีพที่เพ่ิมจากอาชีพประจ าที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะเพ่ิมช่องทางการท า หมายถึง อาชีพที่เพ่ิมจากอาชีพประจ าที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะเพ่ิมช่องทางการท า หมายถึง อาชีพที่เพ่ิมจากอาชีพประจ าที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะเพ่ิมช่องทางการท า หมายถึง อาชีพที่เพ่ิมจากอาชีพประจ าที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะเพ่ิมช่องทางการท า
เงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขต
อาชีพเสริมที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเป็นลูกจ้าง

 หมายถึง อาชีพที่เพ่ิมจากอาชีพประจ าที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะเพ่ิมช่องทางการท า หมายถึง อาชีพที่เพ่ิมจากอาชีพประจ าที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะเพ่ิมช่องทางการท า
เงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขต
อาชีพเสริมที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเป็นลูกจ้าง

หมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วย
ตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆ

 หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย

 หมายถึง อาชีพที่เพ่ิมจากอาชีพประจ าที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะเพ่ิมช่องทางการท า
เงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขต

 หมายถึง อาชีพที่เพ่ิมจากอาชีพประจ าที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะเพ่ิมช่องทางการท า
เงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขต

 หมายถึง อาชีพที่เพ่ิมจากอาชีพประจ าที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะเพ่ิมช่องทางการท า
เงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขต

 หมายถึง อาชีพที่เพ่ิมจากอาชีพประจ าที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะเพ่ิมช่องทางการท า
เงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขต

 หมายถึง อาชีพที่เพ่ิมจากอาชีพประจ าที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะเพ่ิมช่องทางการท า
เงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขต

 หมายถึง อาชีพที่เพ่ิมจากอาชีพประจ าที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะเพ่ิมช่องทางการท า
เงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขตเงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขตเงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขต
อาชีพเสริมที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเป็นลูกจ้าง
เงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขตเงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขต
อาชีพเสริมที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเป็นลูกจ้าง
เงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขตเงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขตเงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขต
อาชีพเสริมที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเป็นลูกจ้าง

หมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วย

เงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขต
อาชีพเสริมที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเป็นลูกจ้างอาชีพเสริมที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเป็นลูกจ้างอาชีพเสริมที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเป็นลูกจ้างอาชีพเสริมที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเป็นลูกจ้าง

หมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วยหมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วย
อาชีพเสริมที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเป็นลูกจ้าง

หมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วย
อาชีพเสริมที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเป็นลูกจ้างอาชีพเสริมที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเป็นลูกจ้าง

หมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วยของท ำมือ หมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วย
ตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆ

 หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย ช่วงอายุ 

 หมายถึง การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม และใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เป็นความคิดริเริ่มใหม่ๆ ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจ ไม่เคยเห็น
จากที่ใดมาก่อน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม

หมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วย
ตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆ

 หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย

หมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วยหมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วยหมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วยหมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วยหมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วยหมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วยหมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วย
ตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆ

หมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วย
ตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆ

วัยรุ่นไทย หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย

ควำมคิดสร้ำงสรรค์

ตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆ
 หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย

ตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆ
ช่วงอายุ 18-22 ปี ก าลังอยู่วัยที่ศึกษาในระดับ

ตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆ
 หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย

ตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆ
 หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย ช่วงอายุ ช่วงอายุ  หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย

 หมายถึง การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม และใช้ หมายถึง การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม และใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ควำมคิดสร้ำงสรรค์
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เป็นความคิดริเริ่มใหม่ๆ ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจ ไม่เคยเห็น

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ หมายถึง การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม และใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ หมายถึง การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม และใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เป็นความคิดริเริ่มใหม่ๆ ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจ ไม่เคยเห็น

 หมายถึง การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม และใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เป็นความคิดริเริ่มใหม่ๆ ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจ ไม่เคยเห็น
จากที่ใดมาก่อน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม

 หมายถึง การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม และใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เป็นความคิดริเริ่มใหม่ๆ ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจ ไม่เคยเห็น

 หมายถึง การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม และใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เป็นความคิดริเริ่มใหม่ๆ ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจ ไม่เคยเห็น

 หมายถึง การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม และใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เป็นความคิดริเริ่มใหม่ๆ ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจ ไม่เคยเห็น
จากที่ใดมาก่อน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม

 หมายถึง การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม และใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เป็นความคิดริเริ่มใหม่ๆ ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจ ไม่เคยเห็น
จากที่ใดมาก่อน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม

 หมายถึง ค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือในครัวเรือน ในการซื้อสินค้าและบริการ

ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เป็นความคิดริเริ่มใหม่ๆ ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจ ไม่เคยเห็น
จากที่ใดมาก่อน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เป็นความคิดริเริ่มใหม่ๆ ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจ ไม่เคยเห็น
จากที่ใดมาก่อน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เป็นความคิดริเริ่มใหม่ๆ ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจ ไม่เคยเห็น
จากที่ใดมาก่อน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เป็นความคิดริเริ่มใหม่ๆ ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจ ไม่เคยเห็นประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เป็นความคิดริเริ่มใหม่ๆ ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจ ไม่เคยเห็น

 หมายถึง ค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือในครัวเรือน ในการซื้อสินค้าและบริการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือในครัวเรือน ในการซื้อสินค้าและบริการ
ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่

ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เป็นความคิดริเริ่มใหม่ๆ ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจ ไม่เคยเห็น
จากที่ใดมาก่อน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เป็นความคิดริเริ่มใหม่ๆ ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจ ไม่เคยเห็น
จากที่ใดมาก่อน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม

 หมายถึง ค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือในครัวเรือน ในการซื้อสินค้าและบริการ
ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่

ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เป็นความคิดริเริ่มใหม่ๆ ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจ ไม่เคยเห็น
จากที่ใดมาก่อน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม

 หมายถึง ค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือในครัวเรือน ในการซื้อสินค้าและบริการ

ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เป็นความคิดริเริ่มใหม่ๆ ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจ ไม่เคยเห็น
จากที่ใดมาก่อน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม

ค่ำครองชีพ

ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เป็นความคิดริเริ่มใหม่ๆ ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจ ไม่เคยเห็น
จากที่ใดมาก่อน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม

 หมายถึง ค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือในครัวเรือน ในการซื้อสินค้าและบริการ
จากที่ใดมาก่อน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิมจากที่ใดมาก่อน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิมจากที่ใดมาก่อน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม

 หมายถึง ค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือในครัวเรือน ในการซื้อสินค้าและบริการ
จากที่ใดมาก่อน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิมจากที่ใดมาก่อน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม

 หมายถึง ค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือในครัวเรือน ในการซื้อสินค้าและบริการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือในครัวเรือน ในการซื้อสินค้าและบริการ
จากที่ใดมาก่อน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิมจากที่ใดมาก่อน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม

ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่

จากที่ใดมาก่อน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม
 หมายถึง ค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือในครัวเรือน ในการซื้อสินค้าและบริการ

จากที่ใดมาก่อน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิมจากที่ใดมาก่อน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม
 หมายถึง ค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือในครัวเรือน ในการซื้อสินค้าและบริการ

จากที่ใดมาก่อน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม

ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่

จากที่ใดมาก่อน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม
ค่ำครองชีพ หมายถึง ค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือในครัวเรือน ในการซื้อสินค้าและบริการ

จากที่ใดมาก่อน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม
 หมายถึง ค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือในครัวเรือน ในการซื้อสินค้าและบริการ

ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่
 หมายถึง ค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือในครัวเรือน ในการซื้อสินค้าและบริการ

ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่
 หมายถึง ค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือในครัวเรือน ในการซื้อสินค้าและบริการ

ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่
 หมายถึง ค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือในครัวเรือน ในการซื้อสินค้าและบริการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือในครัวเรือน ในการซื้อสินค้าและบริการค่ำครองชีพ

ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่
ค่ำครองชีพ

ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่
ค่ำครองชีพ

ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่
ค่ำครองชีพ

ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่
 หมายถึง ค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือในครัวเรือน ในการซื้อสินค้าและบริการ

ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่
 หมายถึง ค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือในครัวเรือน ในการซื้อสินค้าและบริการ

ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่
 หมายถึง ค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือในครัวเรือน ในการซื้อสินค้าและบริการ

ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่

เงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขต

หมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วยของท ำมือ 
ตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆ

 หมายถึง ค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือในครัวเรือน ในการซื้อสินค้าและบริการ

2.  อาชีพเสริมประเภทท ามือเป็นที่รู้จักมากข้ึน
3.  กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในรายการ มีความเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น 

และมีแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นประกอบอาชีพเสริม

อำชีพเสริม หมายถึง อาชีพที่เพ่ิมจากอาชีพประจ าที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะเพ่ิมช่องทางการท า
เงินหรือเพ่ิมรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในจุลนิพนธ์นี้จะก าหนดขอบเขต
อาชีพเสริมที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเป็นลูกจ้าง

ของท ำมือ หมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องจักรกล มีการออกแบบด้วย
ตัวเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนในการช่วยสร้างเล็กๆ น้อยๆ

วัยรุ่นไทย หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย ช่วงอายุ 18 ปี ก าลังอยู่วัยที่ศึกษาในระดับ

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ หมายถึง การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม และใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เป็นความคิดริเริ่มใหม่ๆ ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจ ไม่เคยเห็น
จากที่ใดมาก่อน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม

ค่ำครองชีพ หมายถึง ค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือในครัวเรือน ในการซื้อสินค้าและบริการ
ตามชนิดและปริมาณจ านวนหนึ่ง ที่ยอมรับกันว่าจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยู่

ส2.  อาชีพเสริมประเภทท ามือเป็นที่รู้จักมากข้ึนส2.  อาชีพเสริมประเภทท ามือเป็นที่รู้จักมากข้ึนำ
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

ำ
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

1.  มีความเข้าใจและรู้จักวางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ำ1.  มีความเข้าใจและรู้จักวางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์
2.  อาชีพเสริมประเภทท ามือเป็นที่รู้จักมากข้ึนำ2.  อาชีพเสริมประเภทท ามือเป็นที่รู้จักมากข้ึนสำส1.  มีความเข้าใจและรู้จักวางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ส1.  มีความเข้าใจและรู้จักวางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ำ1.  มีความเข้าใจและรู้จักวางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ส1.  มีความเข้าใจและรู้จักวางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์
2.  อาชีพเสริมประเภทท ามือเป็นที่รู้จักมากข้ึนส2.  อาชีพเสริมประเภทท ามือเป็นที่รู้จักมากข้ึนำ2.  อาชีพเสริมประเภทท ามือเป็นที่รู้จักมากข้ึนส2.  อาชีพเสริมประเภทท ามือเป็นที่รู้จักมากข้ึน
นผลที่คำดว่ำจะได้รับนผลที่คำดว่ำจะได้รับ

1.  มีความเข้าใจและรู้จักวางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์น1.  มีความเข้าใจและรู้จักวางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ัผลที่คำดว่ำจะได้รับ ัผลที่คำดว่ำจะได้รับ ก1.  มีความเข้าใจและรู้จักวางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ก1.  มีความเข้าใจและรู้จักวางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์
หอสมุ

1.  มีความเข้าใจและรู้จักวางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์
ุ

1.  มีความเข้าใจและรู้จักวางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์
ดก

1.  มีความเข้าใจและรู้จักวางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์
ก

1.  มีความเข้าใจและรู้จักวางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ล1.  มีความเข้าใจและรู้จักวางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ล1.  มีความเข้าใจและรู้จักวางแผนในการผลิตรายการโทรทัศนา์1.  มีความเข้าใจและรู้จักวางแผนในการผลิตรายการโทรทัศนา์1.  มีความเข้าใจและรู้จักวางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ ง



บทที่  2 
 

ทฤษฎ ีผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า
มือส าหรับวัยรุ่นไทย ผู้ศึกษาได้น าแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องมาศึกษาและ
วิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร 
ตอนที่ 2 แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
ตอนที่ 3 ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร 
ตอนที่ 4 แนวคิดเก่ียวกับแรงบันดาลใจ 
ตอนที่ 5 แนวคิดเก่ียวกับวัยรุ่น 
ตอนที่ 6 แนวคิดเก่ียวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
ตอนที่ 7 ตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้อง 

 
ตอนที่ 1 แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร  

การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่
ตลอดเวลา  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์  การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก   การสื่อสารมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่
บุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็น
กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ 
และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้าน (สุปรีดี สุวรรณบูรณ์ 2556) 

1.  ความส าคัญของการสื่อสาร 
  ค าว่ า  การ ส่ือสาร  (communications) มีที่ มาจากรากศัพท์ภาษาลาตินว่ า 

communis หมายถึง ความเหมือนกันหรือร่วมกัน การสื่อสาร (communication) หมายถึง
กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก  ความคิดเห็น ความต้องการ
จากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่างๆ ที่อาจเป็นการพูด การเขียน สัญลักษณ์อ่ืนใด การแสดงหรือการจัด
กิจกรรมต่างๆ ไปยังผู้รับสาร ซึ่งอาจจะใช้กระบวนการสื่อสารที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม 
หรือความจ าเป็นของตนเองและคู่สื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการรับรู้ร่วมกันและมีปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อกัน บริบททางการสื่อสารที่เหมาะสมเป็น ปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การสื่อสารสัมฤทธิ์ผล 

ความส าคัญของการสื่อสารความส าคัญของการสื่อสาร
communications) มีที่ มาcommunications) มีที่ มา

ความเหมือนกันหรือร่วมกัน การสื่อสาร 
 ค าว่ า  การ ส่ือสาร  (communications) ค าว่ า  การ ส่ือสาร  (
ความส าคัญของการสื่อสาร
 ค าว่ า  การ ส่ือสาร  (

สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้าน
ความส าคัญของการสื่อสาร

สุวรรณบูรณ์สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้านสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้านสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้านสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้านสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้าน
และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้าน
และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  

สุ
และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้าน

ความส าคัญของการสื่อสาร

และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้าน
และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้าน
และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  

สุวรรณบูรณ์

มีที่ มาจากรากศัพท์ภาษาลาตินว่ า 
ความเหมือนกันหรือร่วมกัน การสื่อสาร 

และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้าน
และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  

2556)สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้านสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้าน

จากรากศัพท์ภาษาลาตินว่ า จากรากศัพท์ภาษาลาตินว่ า 
1. 

จากรากศัพท์ภาษาลาตินว่ า จากรากศัพท์ภาษาลาตินว่ า  ค าว่ า  การ ส่ือสาร  ( ค าว่ า  การ ส่ือสาร  ( จากรากศัพท์ภาษาลาตินว่ า จากรากศัพท์ภาษาลาตินว่ า จากรากศัพท์ภาษาลาตินว่ า  ค าว่ า  การ ส่ือสาร  ( ค าว่ า  การ ส่ือสาร  ( ค าว่ า  การ ส่ือสาร  (
หมายถึง หมายถึง ความเหมือนกันหรือร่วมกัน การสื่อสาร 

กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก
communication) ความเหมือนกันหรือร่วมกัน การสื่อสาร ความเหมือนกันหรือร่วมกัน การสื่อสาร ความเหมือนกันหรือร่วมกัน การสื่อสาร 

กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึกกระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก
จากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่างๆ ที่อาจเป็นการพูด การเขียน สัญลักษณ์อ่ืนใด การแสดงหรือการจัด

ความเหมือนกันหรือร่วมกัน การสื่อสาร communication) communication) ความเหมือนกันหรือร่วมกัน การสื่อสาร communis ความเหมือนกันหรือร่วมกัน การสื่อสาร 
กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก

ความเหมือนกันหรือร่วมกัน การสื่อสาร 
กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึกกระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก
จากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่างๆ ที่อาจเป็นการพูด การเขียน สัญลักษณ์อ่ืนใด การแสดงหรือการจัด
กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก
จากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่างๆ ที่อาจเป็นการพูด การเขียน สัญลักษณ์อ่ืนใด การแสดงหรือการจัด
กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึกกระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึกกระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึกกระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึกกระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก
จากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่างๆ ที่อาจเป็นการพูด การเขียน สัญลักษณ์อ่ืนใด การแสดงหรือการจัด
กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึกกระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึกกระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึกกระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึกกระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึกกระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก
จากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่างๆ ที่อาจเป็นการพูด การเขียน สัญลักษณ์อ่ืนใด การแสดงหรือการจัด
กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึกกระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก
จากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่างๆ ที่อาจเป็นการพูด การเขียน สัญลักษณ์อ่ืนใด การแสดงหรือการจัด
กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก
จากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่างๆ ที่อาจเป็นการพูด การเขียน สัญลักษณ์อ่ืนใด การแสดงหรือการจัด
กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึกกระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก
จากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่างๆ ที่อาจเป็นการพูด การเขียน สัญลักษณ์อ่ืนใด การแสดงหรือการจัดจากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่างๆ ที่อาจเป็นการพูด การเขียน สัญลักษณ์อ่ืนใด การแสดงหรือการจัดจากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่างๆ ที่อาจเป็นการพูด การเขียน สัญลักษณ์อ่ืนใด การแสดงหรือการจัด

และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
สุวรรณบูรณ์

และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้าน
และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้าน

ความส าคัญของการสื่อสาร
 ค าว่ า  การ ส่ือสาร  (

และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
สุวรรณบูรณ์

และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
ปรีดี สุวรรณบูรณ์

communications)

และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
สุวรรณบูรณ์

และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
สุวรรณบูรณ์

กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ 
และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ 
และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ 
และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ 
และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ 
และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ 
และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ 
และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ 
และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้าน

บุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็นบุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็น
กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ 
บุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็น
กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ 
และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  

บุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็นบุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็น
กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ 
บุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็น
กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ 
และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  

บุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็นบุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็นบุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็น
กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ 
บุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็นบุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็น
กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ 
บุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็นบุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็น
กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ 

ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่
บุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็น
ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่
บุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็นบุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็น
กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ 

ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่
บุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็น
ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่

กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ 

ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่
บุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็น
ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่
บุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็น
กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ 

ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่
บุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็น
กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ 
และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  

ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่
บุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็น
ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่
บุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็น
ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่
บุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็น
ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่
บุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็น
ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่
บุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็น
ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่
บุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็น
ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่
มนุษย์  การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก   การสื่อสารมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่
บุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็น

มนุษย์  การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก   การสื่อสารมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่
บุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็น

มนุษย์  การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก   การสื่อสารมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่
มนุษย์  การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก   การสื่อสารมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่
บุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็น

มนุษย์  การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก   การสื่อสารมีความส าคัญอย่างมนุษย์  การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก   การสื่อสารมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่
บุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็น
กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ 
และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  

มนุษย์  การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก   การสื่อสารมีความส าคัญอย่างมนุษย์  การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก   การสื่อสารมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่
มนุษย์  การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก   การสื่อสารมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่
มนุษย์  การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก   การสื่อสารมีความส าคัญอย่าง

บุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็นบุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็น
กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ 
บุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็น
กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ 
และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ 
และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  

มนุษย์  การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก   การสื่อสารมีความส าคัญอย่าง
ตลอดเวลา  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์  การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก   การสื่อสารมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่
มนุษย์  การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก   การสื่อสารมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่

ตลอดเวลา  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์  การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก   การสื่อสารมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่
มนุษย์  การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก   การสื่อสารมีความส าคัญอย่าง
ตลอดเวลา  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของตลอดเวลา  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์  การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก   การสื่อสารมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่
มนุษย์  การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก   การสื่อสารมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่

ตลอดเวลา  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์  การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก   การสื่อสารมีความส าคัญอย่าง

บุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็น

ตลอดเวลา  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์  การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก   การสื่อสารมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่

ตลอดเวลา  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์  การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก   การสื่อสารมีความส าคัญอย่าง
ตลอดเวลา  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์  การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก   การสื่อสารมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่
มนุษย์  การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก   การสื่อสารมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่

ตลอดเวลา  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์  การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก   การสื่อสารมีความส าคัญอย่าง
ตลอดเวลา  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์  การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก   การสื่อสารมีความส าคัญอย่าง

การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่
ตลอดเวลา  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของ

การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่
ตลอดเวลา  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของ

การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่
ตลอดเวลา  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของ

การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่
แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร

การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่
ตลอดเวลา  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของ

การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่
แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสารแนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสารแนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร

การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่
แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสารแนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร

การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่
ตลอดเวลา  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของ

การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่
ตลอดเวลา  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของ

ตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้องตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้องตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้องตอนที่ 7 ตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้องตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้อง

แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสารแนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร
การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่

ตลอดเวลา  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์  การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก   การสื่อสารมีความส าคัญอย่าง

ตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้อง
แนวคิดเก่ียวกับกแนวคิดเก่ียวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์ารคิดเชิงสร้างสรรค์
แนวคิดเก่ียวกับวัยรุ่น
แนวคิดเก่ียวกับกแนวคิดเก่ียวกับก
ตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้อง

แนวคิดเก่ียวกับวัยรุ่นแนวคิดเก่ียวกับวัยรุ่น
6 

แนวคิดเก่ียวกับวัยรุ่นแนวคิดเก่ียวกับวัยรุ่น
แนวคิดเก่ียวกับก6 

แนวคิดเก่ียวกับแรงบันดาลใจ
แนวคิดเก่ียวกับวัยรุ่น
แนวคิดเก่ียวกับแรงบันดาลใจ
แนวคิดเก่ียวกับวัยรุ่น
แนวคิดเก่ียวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์
ตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้อง

แนวคิดเก่ียวกับวัยรุ่นแนวคิดเก่ียวกับวัยรุ่น
ารคิดเชิงสร้างสรรค์ารคิดเชิงสร้างสรรค์ารคิดเชิงสร้างสรรค์ารคิดเชิงสร้างสรรค์ารคิดเชิงสร้างสรรค์ารคิดเชิงสร้างสรรค์

ตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้องตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้องตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้อง

การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่

แนวคิดเก่ียวกับแรงบันดาลใจแนวคิดเก่ียวกับแรงบันดาลใจ
แนวคิดเก่ียวกับวัยรุ่นแนวคิดเก่ียวกับวัยรุ่น
แนวคิดเก่ียวกับก

ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
แนวคิดเก่ียวกับแรงบันดาลใจ
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสารทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสารทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
แนวคิดเก่ียวกับแรงบันดาลใจ
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสารทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสารทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสารทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร

วิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการดังต่อไปนี้
แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์

วิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการดังต่อไปนี้
แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสารทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสารทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสารทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร

มือส าหรับวัยรุ่นไทย ผู้ศึกษาได้น าแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องมาศึกษาและมือส าหรับวัยรุ่นไทย ผู้ศึกษาได้น าแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องมาศึกษาและ
วิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการดังต่อไปนี้

แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์

3 
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสารทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
แนวคิดเก่ียวกับแรงบันดาลใจแนวคิดเก่ียวกับแรงบันดาลใจ
แนวคิดเก่ียวกับวัยรุ่นแนวคิดเก่ียวกับวัยรุ่น
แนวคิดเก่ียวกับกตอนที่ 

ตอนที่ 
แนวคิดเก่ียวกับก
ตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้องตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้อง

แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร
การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่

แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร
การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่

ตลอดเวลา  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของตลอดเวลา  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์  การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก   การสื่อสารมีความส าคัญอย่าง
ตลอดเวลา  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์  การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก   การสื่อสารมีความส าคัญอย่างมนุษย์  การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก   การสื่อสารมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่
มนุษย์  การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก   การสื่อสารมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่
บุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็น
ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่
บุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็นบุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็น
กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ 
และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ 
และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  

communis 
กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก
จากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่างๆ ที่อาจเป็นการพูด การเขียน สัญลักษณ์อ่ืนใด การแสดงหรือการจัด
กิจกรรมต่างๆ ไปยังผู้รับสาร ซึ่งอาจจะใช้กระบวนการสื่อสารที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม 

วิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการดังต่อไปนี้
แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร

แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสารทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสารทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสารทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสารทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสารทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสารทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสารทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสารทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสารทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
แนวคิดเก่ียวกับแรงบันดาลใจ
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
แนวคิดเก่ียวกับแรงบันดาลใจ
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
แนวคิดเก่ียวกับแรงบันดาลใจ
แนวคิดเก่ียวกับวัยรุ่น
แนวคิดเก่ียวกับก

แนวคิดเก่ียวกับแรงบันดาลใจแนวคิดเก่ียวกับแรงบันดาลใจ
แนวคิดเก่ียวกับวัยรุ่น
แนวคิดเก่ียวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์
ตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้อง

แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร
การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่

แนวคิดเก่ียวกับแรงบันดาลใจ
แนวคิดเก่ียวกับวัยรุ่นแนวคิดเก่ียวกับวัยรุ่น

ารคิดเชิงสร้างสรรค์
แนวคิดเก่ียวกับวัยรุ่น

6 แนวคิดเก่ียวกับก
แนวคิดเก่ียวกับวัยรุ่นแนวคิดเก่ียวกับวัยรุ่น
แนวคิดเก่ียวกับก
ตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้อง

ารคิดเชิงสร้างสรรค์ารคิดเชิงสร้างสรรค์ารคิดเชิงสร้างสรรค์ารคิดเชิงสร้างสรรค์แนวคิดเก่ียวกับก
ตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้องตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้อง

การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่
ตลอดเวลา  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์  การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก   การสื่อสารมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่

ตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้อง

แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร
การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่

ตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้องตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้องตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้อง

แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร
การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่

ตลอดเวลา  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของ
การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่

แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสารแนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร
การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่

แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร
การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่

ตลอดเวลา  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของ
การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่

ตลอดเวลา  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของ
การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่

ตลอดเวลา  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของ
การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่

ตลอดเวลา  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของตลอดเวลา  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์  การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก   การสื่อสารมีความส าคัญอย่าง
ตลอดเวลา  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของตลอดเวลา  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของตลอดเวลา  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์  การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก   การสื่อสารมีความส าคัญอย่าง
ตลอดเวลา  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์  การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก   การสื่อสารมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่

ตลอดเวลา  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์  การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก   การสื่อสารมีความส าคัญอย่าง
ตลอดเวลา  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของ
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กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ 
และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  

บุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็น
กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ 
และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  

บุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็น
กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ 
บุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็น
กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ 
บุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็น
กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ 
บุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็น
กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ 
บุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็น
กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ 
และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้าน

กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ 
และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ 
และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้าน

กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ 
และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ 
และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ 
และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ 
และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  

สุวรรณบูรณ์
และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  

ปรีดี สุวรรณบูรณ์

communications)

และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้าน

ความส าคัญของการสื่อสาร
 ค าว่ า  การ ส่ือสาร  (

และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้าน
และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  

สุวรรณบูรณ์
และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้าน
และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้าน

ความส าคัญของการสื่อสาร

และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้าน (สุ
และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้านสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้านสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้านสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้านสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้านสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้าน สุวรรณบูรณ์ 2556)สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้านสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้าน สุวรรณบูรณ์สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้านสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้าน

ความส าคัญของการสื่อสาร
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้าน

ความส าคัญของการสื่อสาร
 ค าว่ า  การ ส่ือสาร  ( จากรากศัพท์ภาษาลาตินว่ า 

สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้าน
ความส าคัญของการสื่อสารความส าคัญของการสื่อสาร
 ค าว่ า  การ ส่ือสาร  (communications) มีที่ มา

ความเหมือนกันหรือร่วมกัน การสื่อสาร 

ความส าคัญของการสื่อสารความส าคัญของการสื่อสาร1. 
 ค าว่ า  การ ส่ือสาร  ( จากรากศัพท์ภาษาลาตินว่ า จากรากศัพท์ภาษาลาตินว่ า 

communication) 
 ค าว่ า  การ ส่ือสาร  (
หมายถึง 
 ค าว่ า  การ ส่ือสาร  (
หมายถึง 

กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก
ความเหมือนกันหรือร่วมกัน การสื่อสาร (communication) 

กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก
ความเหมือนกันหรือร่วมกัน การสื่อสาร 

กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก
จากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่างๆ ที่อาจเป็นการพูด การเขียน สัญลักษณ์อ่ืนใด การแสดงหรือการจัด

ความเหมือนกันหรือร่วมกัน การสื่อสาร ความเหมือนกันหรือร่วมกัน การสื่อสาร 
กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก
จากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่างๆ ที่อาจเป็นการพูด การเขียน สัญลักษณ์อ่ืนใด การแสดงหรือการจัด
กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก
จากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่างๆ ที่อาจเป็นการพูด การเขียน สัญลักษณ์อ่ืนใด การแสดงหรือการจัด
กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก
จากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่างๆ ที่อาจเป็นการพูด การเขียน สัญลักษณ์อ่ืนใด การแสดงหรือการจัด
กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึกกระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก
จากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่างๆ ที่อาจเป็นการพูด การเขียน สัญลักษณ์อ่ืนใด การแสดงหรือการจัด
กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึกกระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก
จากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่างๆ ที่อาจเป็นการพูด การเขียน สัญลักษณ์อ่ืนใด การแสดงหรือการจัด

ตอนที่ 7 ตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้อง

ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่
บุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็น

และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
สุวรรณบูรณ์ 2556)

มีที่ มาจากรากศัพท์ภาษาลาตินว่ า 
ความเหมือนกันหรือร่วมกัน การสื่อสาร communication) 

กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก

และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้าน

1. ความส าคัญของการสื่อสาร
 ค าว่ า  การ ส่ือสาร  (

communis หมายถึง ความเหมือนกันหรือร่วมกัน การสื่อสาร 
กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการ
จากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่างๆ ที่อาจเป็นการพูด การเขียน สัญลักษณ์อ่ืนใด การแสดงหรือการจัด

มือส าหรับวัยรุ่นไทย ผู้ศึกษาได้น าแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องมาศึกษาและ
วิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการดังต่อไปนี้

แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์

3 ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
แนวคิดเก่ียวกับแรงบันดาลใจ

5 แนวคิดเก่ียวกับวัยรุ่น
ตอนที่ 6 แนวคิดเก่ียวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์
ตอนที่ 7 ตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้อง

แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสาร
การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่

ตลอดเวลา  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์  การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก   การสื่อสารมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่
บุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็น
กระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ 
และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้าน สุปรีดี สุวรรณบูรณ์

ความส าคัญของการสื่อสาร
 ค าว่ า  การ ส่ือสาร  (communications) มีที่ มาจากรากศัพท์ภาษาลาตินว่ า 

communis ความเหมือนกันหรือร่วมกัน การสื่อสาร communication) 
กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึกกระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการ
จากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่างๆ ที่อาจเป็นการพูด การเขียน สัญลักษณ์อ่ืนใด การแสดงหรือการจัด
กิจกรรมต่างๆ ไปยังผู้รับสาร ซึ่งอาจจะใช้กระบวนการสื่อสารที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม 

สมือส าหรับวัยรุ่นไทย ผู้ศึกษาได้น าแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องมาศึกษาและสมือส าหรับวัยรุ่นไทย ผู้ศึกษาได้น าแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องมาศึกษาและ
วิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการดังต่อไปนี้

ส
วิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการดังต่อไปนี้

ำในการศึกษาวิจัยเรื่องการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าำในการศึกษาวิจัยเรื่องการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า
มือส าหรับวัยรุ่นไทย ผู้ศึกษาได้น าแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องมาศึกษาและำมือส าหรับวัยรุ่นไทย ผู้ศึกษาได้น าแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องมาศึกษาและสำสในการศึกษาวิจัยเรื่องการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าสในการศึกษาวิจัยเรื่องการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าำในการศึกษาวิจัยเรื่องการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าสในการศึกษาวิจัยเรื่องการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า
มือส าหรับวัยรุ่นไทย ผู้ศึกษาได้น าแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องมาศึกษาและสมือส าหรับวัยรุ่นไทย ผู้ศึกษาได้น าแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องมาศึกษาและำมือส าหรับวัยรุ่นไทย ผู้ศึกษาได้น าแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องมาศึกษาและสมือส าหรับวัยรุ่นไทย ผู้ศึกษาได้น าแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องมาศึกษาและ

นในการศึกษาวิจัยเรื่องการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท านในการศึกษาวิจัยเรื่องการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ากั
ทฤษฎี

ก
ทฤษฎี

ในการศึกษาวิจัยเรื่องการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ากในการศึกษาวิจัยเรื่องการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า
หทฤษฎีหทฤษฎี

ในการศึกษาวิจัยเรื่องการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า
ห

ในการศึกษาวิจัยเรื่องการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า
อผลงานอผลงานสผลงานสผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องุ

ในการศึกษาวิจัยเรื่องการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า
ุ

ในการศึกษาวิจัยเรื่องการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า
ดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการศึกษาวิจัยเรื่องการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า
ก

ในการศึกษาวิจัยเรื่องการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าลในการศึกษาวิจัยเรื่องการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าลในการศึกษาวิจัยเรื่องการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าาในการศึกษาวิจัยเรื่องการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าาในการศึกษาวิจัยเรื่องการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท างในการศึกษาวิจัยเรื่องการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท างในการศึกษาวิจัยเรื่องการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า
มือส าหรับวัยรุ่นไทย ผู้ศึกษาได้น าแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องมาศึกษาและ

ง
มือส าหรับวัยรุ่นไทย ผู้ศึกษาได้น าแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องมาศึกษาและ
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2.  ความส าคัญของการสื่อสาร  
 2.1 การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกเพศ ทุกวัย ไม่มี
ใครที่จะด ารงชีวิตได้ โดยปราศจากการสื่อสาร ทุกสาขาอาชีพก็ต้องใช้การสื่อสารในการปฏิบัติงาน 
การท าธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะสังคมมนุษย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดเวลา พัฒนาการทาง
สังคม จึงด าเนินไปพร้อมๆ กับพัฒนาการทางการสื่อสาร 

 2.2 การส่ือสารก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลและสังคม ช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนในสังคม ช่วยสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี สะท้อนให้เห็นภาพ
ความเจริญรุ่งเรือง วิถีชีวิตของผู้คน ช่วยธ ารงสังคมให้อยู่ร่วมกันเป็นปกติสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  

2.3 การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทั้งตัวบุคคลและ
สังคม การพัฒนาทางสังคมในด้านคุณธรรม จริยธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ รวมท้ัง
ศาสตร์ในการสื่อสาร จ าเป็นต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของมนุษย์และพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ   

3.  องค์ประกอบของการสื่อสาร 
3.1 ผู้ส่งสาร (sender) หรือ แหล่งสาร (source) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือ 

หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร
นั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาและอากัปกิริยาต่างๆ เพ่ือ
สื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการ
ใดๆ หรือส่งผ่านช่องทางใดก็ตาม จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เช่น ผู้พูด ผู้เขียน กวี ศิลปิน นักจัด
รายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องค์การ สถาบัน สถานี วิทยุกระจายเสี ยง สถานีวิทยุโทรทัศน์ กอง
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้น 

3.1.1 คุณสมบัติของผู้ส่งสาร 
- เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร 

แสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์ 
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไป

เป็นอย่างด ี
- เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ 

และมีความรับผิดชอบ ในฐานะเป็นผู้ส่งสาร 
- เป็นผู้ที่สามารถเข้าใจความพร้อมและความสามารถในการรับสารของ

ผู้รับสาร 
- เป็นผู้รู้จักเลือกใช้กลวิธีที่เหมาะสมในการส่งสารหรือน าเสนอสาร       

3.2 สาร (message) หมายถึง เรื่องราวที่มีความหมาย หรือสิ่งต่างๆ ที่อาจอยู่ในรูป
ของข้อมูล ความรู้ ความคิด ความต้องการ อารมณ์ ฯลฯ ซึ่งถ่ายทอดจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารให้
ได้รับรู้ และแสดงออกมาโดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่สามารถท าให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้ 
เช่น ข้อความที่พูด ข้อความที่เขียน บทเพลงที่ร้อง รูปที่วาด เรื่องราวที่อ่าน ท่าทางที่สื่อความหมาย 
เป็นต้น 

ในฐานะเป็นผู้ส่งสารในฐานะเป็นผู้ส่งสาร
เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ 

และมีความรับผิดชอบ
เป็นผู้ที่สามารถเข้าใจความพร้อมและความสามารถในการรับสารของ

ในฐานะเป็นผู้ส่งสาร
เป็นผู้ที่สามารถเข้าใจความพร้อมและความสามารถในการรับสารของเป็นผู้ที่สามารถเข้าใจความพร้อมและความสามารถในการรับสารของ

ในฐานะเป็นผู้ส่งสารในฐานะเป็นผู้ส่งสาร
เป็นผู้ที่สามารถเข้าใจความพร้อมและความสามารถในการรับสารของ

เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ 
ในฐานะเป็นผู้ส่งสาร

เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ - เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ 
ในฐานะเป็นผู้ส่งสาร

เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ 

เป็นผู้ที่สามารถเข้าใจความพร้อมและความสามารถในการรับสารของ

เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ 
เป็นอย่างดีเป็นอย่างดี

เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ 
และมีความรับผิดชอบ

เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ 

เป็นผู้ที่สามารถเข้าใจความพร้อมและความสามารถในการรับสารของ

เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ 

เป็นผู้ที่สามารถเข้าใจความพร้อมและความสามารถในการรับสารของ
และมีความรับผิดชอบและมีความรับผิดชอบ

เป็นผู้ที่สามารถเข้าใจความพร้อมและความสามารถในการรับสารของเป็นผู้ที่สามารถเข้าใจความพร้อมและความสามารถในการรับสารของเป็นผู้ที่สามารถเข้าใจความพร้อมและความสามารถในการรับสารของเป็นผู้ที่สามารถเข้าใจความพร้อมและความสามารถในการรับสารของเป็นผู้ที่สามารถเข้าใจความพร้อมและความสามารถในการรับสารของเป็นผู้ที่สามารถเข้าใจความพร้อมและความสามารถในการรับสารของ

ที่เหมาะสมในการส่งสารหรือน าเสนอสาร      ที่เหมาะสมในการส่งสารหรือน าเสนอสาร      ที่เหมาะสมในการส่งสารหรือน าเสนอสาร      เป็นผู้รู้จักเลือกใช้กลวิธีเป็นผู้รู้จักเลือกใช้กลวิธีเป็นผู้รู้จักเลือกใช้กลวิธีที่เหมาะสมในการส่งสารหรือน าเสนอสาร      เป็นผู้รู้จักเลือกใช้กลวิธีที่เหมาะสมในการส่งสารหรือน าเสนอสาร      
องราวที่มีความหมาย หรือสิ่งต่าง

เป็นผู้รู้จักเลือกใช้กลวิธีเป็นผู้รู้จักเลือกใช้กลวิธีที่เหมาะสมในการส่งสารหรือน าเสนอสาร      เป็นผู้รู้จักเลือกใช้กลวิธีที่เหมาะสมในการส่งสารหรือน าเสนอสาร      ที่เหมาะสมในการส่งสารหรือน าเสนอสาร      เป็นผู้รู้จักเลือกใช้กลวิธีเป็นผู้รู้จักเลือกใช้กลวิธีเป็นผู้รู้จักเลือกใช้กลวิธีที่เหมาะสมในการส่งสารหรือน าเสนอสาร      
องราวที่มีความหมาย หรือสิ่งต่าง

เป็นผู้รู้จักเลือกใช้กลวิธีที่เหมาะสมในการส่งสารหรือน าเสนอสาร      เป็นผู้รู้จักเลือกใช้กลวิธีเป็นผู้รู้จักเลือกใช้กลวิธีเป็นผู้รู้จักเลือกใช้กลวิธี
หมายถึง เรื่หมายถึง เรื่message) หมายถึง เรื่message) หมายถึง เรื่

เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ 
ในฐานะเป็นผู้ส่งสารในฐานะเป็นผู้ส่งสาร

เป็นผู้ที่สามารถเข้าใจความพร้อมและความสามารถในการรับสารของ

เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ 

เป็นผู้ที่สามารถเข้าใจความพร้อมและความสามารถในการรับสารของ

เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ 

เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเ
แสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์

นื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไป
แสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์แสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์แสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์แสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์

เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร 

เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเ

เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร 

เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเ

เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร 

เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเ

เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร 

เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเ
แสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์

เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร 
แสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์แสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์แสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์

เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร 
คุณสมบัติของผู้ส่งสาร

เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร 
แสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์

คุณสมบัติของผู้ส่งสาร
เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร 

คุณสมบัติของผู้ส่งสาร
เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร 

คุณสมบัติของผู้ส่งสาร
เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร 

เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเ

คุณสมบัติของผู้ส่งสารคุณสมบัติของผู้ส่งสารคุณสมบัติของผู้ส่งสาร
เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร 

นื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไป

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้น

เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร 

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้น

เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร 

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้น

เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร 

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้น

เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร 

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้น
รายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องค์การ สถาบัน สถานี วิทยุกระจายเสีรายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องค์การ สถาบัน สถานี วิทยุกระจายเสีรายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องค์การ สถาบัน สถานี วิทยุกระจายเสี
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้น
รายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องค์การ สถาบัน สถานี วิทยุกระจายเสี
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้น
รายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องค์การ สถาบัน สถานี วิทยุกระจายเสี

จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เช่น ผู้พูด ผู้เขียน กวี ศิลปิน นักจัด
รายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องค์การ สถาบัน สถานี วิทยุกระจายเสี

จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เช่น ผู้พูด ผู้เขียน กวี ศิลปิน นักจัด
รายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องค์การ สถาบัน สถานี วิทยุกระจายเสี

จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เช่น ผู้พูด ผู้เขียน กวี ศิลปิน นักจัดจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เช่น ผู้พูด ผู้เขียน กวี ศิลปิน นักจัดดๆ หรือส่งผ่านช่องทางใดก็ตาม 
รายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องค์การ สถาบัน สถานี วิทยุกระจายเสี

จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เช่น ผู้พูด ผู้เขียน กวี ศิลปิน นักจัด
สื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการ

จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เช่น ผู้พูด ผู้เขียน กวี ศิลปิน นักจัด
สื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการ
ดๆ หรือส่งผ่านช่องทางใดก็ตาม 

สื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการสื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการสื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการ
จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เช่น ผู้พูด ผู้เขียน กวี ศิลปิน นักจัดจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เช่น ผู้พูด ผู้เขียน กวี ศิลปิน นักจัด

รายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องค์การ สถาบัน สถานี วิทยุกระจายเสี
จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เช่น ผู้พูด ผู้เขียน กวี ศิลปิน นักจัด

สื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการสื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการสื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการสื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการ
ดๆ หรือส่งผ่านช่องทางใดก็ตาม ดๆ หรือส่งผ่านช่องทางใดก็ตาม 

รายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องค์การ สถาบัน สถานี วิทยุกระจายเสี
ดๆ หรือส่งผ่านช่องทางใดก็ตาม 

รายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องค์การ สถาบัน สถานี วิทยุกระจายเสี

นั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแล
สื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการ
นั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแลนั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแล
สื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการ
นั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแล
สื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการ
นั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแลนั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแลนั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแล
สื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการ
นั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแล
สื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการ
นั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแลนั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแลนั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแล
สื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการ

จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เช่น ผู้พูด ผู้เขียน กวี ศิลปิน นักจัด

หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร
ะอากัปกิริยาต่

หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร
นั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแล
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร
นั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแลนั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแล
สื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการ

จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เช่น ผู้พูด ผู้เขียน กวี ศิลปิน นักจัด
รายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องค์การ สถาบัน สถานี วิทยุกระจายเสี
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้ส่งสารคุณสมบัติของผู้ส่งสาร

หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร
นั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแล
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสารหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร
นั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแล
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร

หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือ 
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสารหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสารหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร
นั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแล
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร
นั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแล

source) sender) 
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสารหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสารหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร
นั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแลนั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแล

หรือ แหล่งสาร sender) ผู้ส่งสาร 
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร

ผู้ส่งสาร 
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร

source) source) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือ 
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร

องค์ประกอบของการสื่อองค์ประกอบของการสื่อองค์ประกอบของการสื่อองค์ประกอบของการสื่อองค์ประกอบของการสื่อสาร
sender) 

หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร
นั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแล

หรือ แหล่งสาร หรือ แหล่งสาร หรือ แหล่งสาร หรือ แหล่งสาร หรือ แหล่งสาร 
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร
นั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแล

หรือ แหล่งสาร 
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสารหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสารหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสารหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสารหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสารหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสารหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร
นั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแล
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร
นั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแล
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสารหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร
นั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแลนั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแลนั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแล
สื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการ
นั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแล
สื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการ
นั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแลนั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแล
สื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการ

จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เช่น ผู้พูด ผู้เขียน กวี ศิลปิน นักจัด
รายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องค์การ สถาบัน สถานี วิทยุกระจายเสี

จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เช่น ผู้พูด ผู้เขียน กวี ศิลปิน นักจัด

องค์ประกอบของการสื่อ
ฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง

องค์ประกอบของการสื่อ
(

องค์ประกอบของการสื่อ
sender) 

หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร

ฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง
องค์ประกอบของการสื่อ

ฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง
ศาสตร์ในการสื่อสาร จ าเป็นต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ

ฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง
ศาสตร์ในการสื่อสาร จ าเป็นต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพศาสตร์ในการสื่อสาร จ าเป็นต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพศาสตร์ในการสื่อสาร จ าเป็นต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
สังคม การพัฒนาทางสังคมในด้านคุณธรรม จริยธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ รวมทั้งสังคม การพัฒนาทางสังคมในด้านคุณธรรม จริยธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ รวมทั้ง

การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทั้งตัว
สังคม การพัฒนาทางสังคมในด้านคุณธรรม จริยธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ รวมทั้ง
ศาสตร์ในการสื่อสาร จ าเป็นต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ

การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทั้งตัวการสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทั้งตัว
สังคม การพัฒนาทางสังคมในด้านคุณธรรม จริยธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ รวมทั้ง
ศาสตร์ในการสื่อสาร จ าเป็นต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพศาสตร์ในการสื่อสาร จ าเป็นต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ

ฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ  ๆ  

source) source) 
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร

ช่วยธ ารงสังคมให้อยู่ร่วมกันเป็นปกติสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ช่วยธ ารงสังคมให้อยู่ร่วมกันเป็นปกติสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทั้งตัว

สังคม การพัฒนาทางสังคมในด้านคุณธรรม จริยธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ รวมทั้ง
ศาสตร์ในการสื่อสาร จ าเป็นต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ

ฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง

สังคม การพัฒนาทางสังคมในด้านคุณธรรม จริยธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ รวมทั้ง
ศาสตร์ในการสื่อสาร จ าเป็นต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
สังคม การพัฒนาทางสังคมในด้านคุณธรรม จริยธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ รวมทั้ง
ศาสตร์ในการสื่อสาร จ าเป็นต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพศาสตร์ในการสื่อสาร จ าเป็นต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพศาสตร์ในการสื่อสาร จ าเป็นต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ

ฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง
ศาสตร์ในการสื่อสาร จ าเป็นต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ

องค์ประกอบของการสื่อองค์ประกอบของการสื่อ
ผู้ส่งสาร ผู้ส่งสาร 

หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร
source) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือ 

หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร
หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือ 

หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร
3.1 

หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร
นั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแล
สื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการ

หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือ 
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร

ะอากัปกิริยาต่
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร
นั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแล
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร

สื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการสื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการสื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการ
ดๆ หรือส่งผ่านช่องทางใดก็ตาม 

รายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องค์การ สถาบัน สถานี วิทยุกระจายเสี
ดๆ หรือส่งผ่านช่องทางใดก็ตาม จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เช่น ผู้พูด ผู้เขียน กวี ศิลปิน นักจัด

รายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องค์การ สถาบัน สถานี วิทยุกระจายเสี
ดๆ หรือส่งผ่านช่องทางใดก็ตาม ดๆ หรือส่งผ่านช่องทางใดก็ตาม จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เช่น ผู้พูด ผู้เขียน กวี ศิลปิน นักจัดดๆ หรือส่งผ่านช่องทางใดก็ตาม 

รายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องค์การ สถาบัน สถานี วิทยุกระจายเสี
จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เช่น ผู้พูด ผู้เขียน กวี ศิลปิน นักจัด

รายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องค์การ สถาบัน สถานี วิทยุกระจายเสีรายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องค์การ สถาบัน สถานี วิทยุกระจายเสีรายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องค์การ สถาบัน สถานี วิทยุกระจายเสีรายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องค์การ สถาบัน สถานี วิทยุกระจายเสีรายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องค์การ สถาบัน สถานี วิทยุกระจายเสี
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้น

3.1.1 คุณสมบัติของผู้ส่งสาร
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้น

แสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์
เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร 

แสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์
นื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไป

เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ 
เป็นอย่างดีเป็นอย่างดี

และมีความรับผิดชอบ

การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทั้งตัว
สังคม การพัฒนาทางสังคมในด้านคุณธรรม จริยธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ รวมทั้ง
ศาสตร์ในการสื่อสาร จ าเป็นต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ

ฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ  

source) 
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร

สังคม การพัฒนาทางสังคมในด้านคุณธรรม จริยธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ รวมทั้งสังคม การพัฒนาทางสังคมในด้านคุณธรรม จริยธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ รวมทั้ง
ศาสตร์ในการสื่อสาร จ าเป็นต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพศาสตร์ในการสื่อสาร จ าเป็นต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพศาสตร์ในการสื่อสาร จ าเป็นต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพศาสตร์ในการสื่อสาร จ าเป็นต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพศาสตร์ในการสื่อสาร จ าเป็นต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพศาสตร์ในการสื่อสาร จ าเป็นต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพศาสตร์ในการสื่อสาร จ าเป็นต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพศาสตร์ในการสื่อสาร จ าเป็นต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ

ฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง
องค์ประกอบของการสื่อ

ฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง
องค์ประกอบของการสื่อ

(sender) 
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร

องค์ประกอบของการสื่อองค์ประกอบของการสื่อสาร
sender) หรือ แหล่งสาร 

หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร
นั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแล
สื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการ

จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เช่น ผู้พูด ผู้เขียน กวี ศิลปิน นักจัด
รายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องค์การ สถาบัน สถานี วิทยุกระจายเสี

องค์ประกอบของการสื่อองค์ประกอบของการสื่อองค์ประกอบของการสื่อ
หรือ แหล่งสาร source) หรือ แหล่งสาร 

หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร
หรือ แหล่งสาร ผู้ส่งสาร 

หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร
sender) หรือ แหล่งสาร sender) 

หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร
นั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแล

หรือ แหล่งสาร (source) 
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสารหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสารหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร
นั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแล

หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือ 
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสารหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร
นั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแล
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสารหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร
นั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแล
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร
นั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแล
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร
นั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแล
สื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการ

จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เช่น ผู้พูด ผู้เขียน กวี ศิลปิน นักจัด
รายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องค์การ สถาบัน สถานี วิทยุกระจายเสี
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้ส่งสาร

หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร
นั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแล
สื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการ

จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เช่น ผู้พูด ผู้เขียน กวี ศิลปิน นักจัด

หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร
นั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแลนั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแลนั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแลนั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแลนั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแลนั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแลนั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแลนั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแลนั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแล
สื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการ
นั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแลนั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแล
สื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการ
นั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแล
สื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการ
นั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแล
สื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการ
นั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแล
สื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการสื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการ
ดๆ หรือส่งผ่านช่องทางใดก็ตาม 

รายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องค์การ สถาบัน สถานี วิทยุกระจายเสี

สื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการสื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการสื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการ
จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เช่น ผู้พูด ผู้เขียน กวี ศิลปิน นักจัด

รายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องค์การ สถาบัน สถานี วิทยุกระจายเสี

สื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการสื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการสื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการ
ดๆ หรือส่งผ่านช่องทางใดก็ตาม 

สื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการ
จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เช่น ผู้พูด ผู้เขียน กวี ศิลปิน นักจัดจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เช่น ผู้พูด ผู้เขียน กวี ศิลปิน นักจัดดๆ หรือส่งผ่านช่องทางใดก็ตาม จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เช่น ผู้พูด ผู้เขียน กวี ศิลปิน นักจัด

รายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องค์การ สถาบัน สถานี วิทยุกระจายเสี
จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เช่น ผู้พูด ผู้เขียน กวี ศิลปิน นักจัดจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เช่น ผู้พูด ผู้เขียน กวี ศิลปิน นักจัดจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เช่น ผู้พูด ผู้เขียน กวี ศิลปิน นักจัด

รายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องค์การ สถาบัน สถานี วิทยุกระจายเสีรายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องค์การ สถาบัน สถานี วิทยุกระจายเสีรายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องค์การ สถาบัน สถานี วิทยุกระจายเสี
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้น
รายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องค์การ สถาบัน สถานี วิทยุกระจายเสี
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้น
รายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องค์การ สถาบัน สถานี วิทยุกระจายเสี
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้น

เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร 

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้น

เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร 

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้น

เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร 

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้น

เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร 

นื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไป

คุณสมบัติของผู้ส่งสาร
เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร 

คุณสมบัติของผู้ส่งสาร
เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร 

เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเ

คุณสมบัติของผู้ส่งสาร
เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร 

แสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์
เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร 

คุณสมบัติของผู้ส่งสาร
เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร - เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร 

แสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์แสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์
เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร 

แสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์แสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์
เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร 

เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเ

เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร 

เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเ

เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร 

เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเ

เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร 
แสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์แสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์แสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์แสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์แสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์

นื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเ

เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ 

นื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเ

เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ 

เป็นผู้ที่สามารถเข้าใจความพร้อมและความสามารถในการรับสารของ

เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ 
ในฐานะเป็นผู้ส่งสาร

เป็นผู้ที่สามารถเข้าใจความพร้อมและความสามารถในการรับสารของ

เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ 
ในฐานะเป็นผู้ส่งสาร

เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ - เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ 
และมีความรับผิดชอบ

เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ 
ในฐานะเป็นผู้ส่งสาร

เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ 
ในฐานะเป็นผู้ส่งสาร

เป็นผู้ที่สามารถเข้าใจความพร้อมและความสามารถในการรับสารของ

เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ 

เป็นผู้ที่สามารถเข้าใจความพร้อมและความสามารถในการรับสารของ

เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ 
และมีความรับผิดชอบ ในฐานะเป็นผู้ส่งสาร

เป็นผู้ที่สามารถเข้าใจความพร้อมและความสามารถในการรับสารของ

เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ 
ในฐานะเป็นผู้ส่งสารในฐานะเป็นผู้ส่งสารและมีความรับผิดชอบ

เป็นผู้ที่สามารถเข้าใจความพร้อมและความสามารถในการรับสารของเป็นผู้ที่สามารถเข้าใจความพร้อมและความสามารถในการรับสารของเป็นผู้ที่สามารถเข้าใจความพร้อมและความสามารถในการรับสารของ

ที่เหมาะสมในการส่งสารหรือน าเสนอสาร      - เป็นผู้รู้จักเลือกใช้กลวิธีที่เหมาะสมในการส่งสารหรือน าเสนอสาร      เป็นผู้รู้จักเลือกใช้กลวิธีเป็นผู้รู้จักเลือกใช้กลวิธี
หมายถึง เรื่

ที่เหมาะสมในการส่งสารหรือน าเสนอสาร      เป็นผู้รู้จักเลือกใช้กลวิธีที่เหมาะสมในการส่งสารหรือน าเสนอสาร      
หมายถึง เรื่องราวที่มีความหมาย หรือสิ่งต่าง

เป็นผู้รู้จักเลือกใช้กลวิธีเป็นผู้รู้จักเลือกใช้กลวิธีที่เหมาะสมในการส่งสารหรือน าเสนอสาร      

source) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือ 
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสารหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร
นั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาและอากัปกิริยาต่นั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาแล
สื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการ

เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร 

เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ 

เป็นผู้ที่สามารถเข้าใจความพร้อมและความสามารถในการรับสารของ

เป็นผู้รู้จักเลือกใช้กลวิธีที่เหมาะสมในการส่งสารหรือน าเสนอสาร      

เป็นอย่างดี

และมีความรับผิดชอบ
- เป็นผู้ที่สามารถเข้าใจความพร้อมและความสามารถในการรับสารของ

- เป็นผู้รู้จักเลือกใช้กลวิธีเป็นผู้รู้จักเลือกใช้กลวิธี
message) หมายถึง เรื่องราวที่มีความหมาย หรือสิ่งต่าง

ช่วยธ ารงสังคมให้อยู่ร่วมกันเป็นปกติสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทั้งตัว

สังคม การพัฒนาทางสังคมในด้านคุณธรรม จริยธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ รวมทั้ง
ศาสตร์ในการสื่อสาร จ าเป็นต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ

ฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ  
องค์ประกอบของการสื่อสาร
3.1 ผู้ส่งสาร (sender) หรือ แหล่งสาร (source) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือ 

หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร
นั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาและอากัปกิริยาต่
สื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการ
ดๆ หรือส่งผ่านช่องทางใดก็ตาม จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เช่น ผู้พูด ผู้เขียน กวี ศิลปิน นักจัดดๆ หรือส่งผ่านช่องทางใดก็ตาม 

รายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องค์การ สถาบัน สถานี วิทยุกระจายเสี ยง สถานีวิทยุโทรทัศน์ กอง
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัทสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้น

3.1.1 คุณสมบัติของผู้ส่งสาร
- เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร 

แสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไป

เป็นอย่างดี
- เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ 

และมีความรับผิดชอบ ในฐานะเป็นผู้ส่งสาร
- เป็นผู้ที่สามารถเข้าใจความพร้อมและความสามารถในการรับสารของ

เป็นผู้รู้จักเลือกใช้กลวิธีที่เหมาะสมในการส่งสารหรือน าเสนอสาร      
(message) หมายถึง เรื่องราวที่มีความหมาย หรือสิ่งต่าง

สเสริมสร้างควสเสริมสร้างคว
ความเจริญรุ่งเรือง วิถีชีวิตของผู้คน สความเจริญรุ่งเรือง วิถีชีวิตของผู้คน 

ำ 2.2 ำ 2.2 
เสริมสร้างคว ำเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนในสังคม ำามเข้าใจอันดีระหว่างคนในสังคม 
ความเจริญรุ่งเรือง วิถีชีวิตของผู้คน 

ำ
ความเจริญรุ่งเรือง วิถีชีวิตของผู้คน สำสเสริมสร้างควสเสริมสร้างคว ำเสริมสร้างควสเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนในสังคม สามเข้าใจอันดีระหว่างคนในสังคม ำามเข้าใจอันดีระหว่างคนในสังคม สามเข้าใจอันดีระหว่างคนในสังคม 
ความเจริญรุ่งเรือง วิถีชีวิตของผู้คน สความเจริญรุ่งเรือง วิถีชีวิตของผู้คน 

ำ
ความเจริญรุ่งเรือง วิถีชีวิตของผู้คน สความเจริญรุ่งเรือง วิถีชีวิตของผู้คน 

น 2.2 น 2.2 การส่ือสารก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลแลนการส่ือสารก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลแล
ามเข้าใจอันดีระหว่างคนในสังคม นามเข้าใจอันดีระหว่างคนในสังคม 

ัสังคม จึงด าเนินไปพร้อม ัสังคม จึงด าเนินไปพร้อมกๆ กับพัฒนาการทางการสื่อสารกๆ กับพัฒนาการทางการสื่อสาร
การส่ือสารก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลแลกการส่ือสารก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลแล

ามเข้าใจอันดีระหว่างคนในสังคม 
ก

ามเข้าใจอันดีระหว่างคนในสังคม 
หๆ กับพัฒนาการทางการสื่อสารหๆ กับพัฒนาการทางการสื่อสาร

การส่ือสารก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลแลหการส่ือสารก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลแลอๆ กับพัฒนาการทางการสื่อสารอๆ กับพัฒนาการทางการสื่อสาร
การส่ือสารก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลแลอการส่ือสารก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลแลสๆ กับพัฒนาการทางการสื่อสารสๆ กับพัฒนาการทางการสื่อสาร
การส่ือสารก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลแลสการส่ือสารก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลแลมๆ กับพัฒนาการทางการสื่อสารมๆ กับพัฒนาการทางการสื่อสาร
การส่ือสารก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลแลมการส่ือสารก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลแลุการส่ือสารก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลแลุการส่ือสารก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลแล

ช่วยสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี
ุ

ช่วยสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี
ดการส่ือสารก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลแลดการส่ือสารก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลแลกการส่ือสารก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลแลกการส่ือสารก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลแลลการส่ือสารก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลแลลการส่ือสารก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลแล

ช่วยสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี
ล

ช่วยสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีาการส่ือสารก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลแลาการส่ือสารก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลแล
ช่วยสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีาช่วยสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีงการส่ือสารก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลแลงการส่ือสารก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลแล
ช่วยสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีงช่วยสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี

ช่วยธ ารงสังคมให้อยู่ร่วมกันเป็นปกติสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
ง

ช่วยธ ารงสังคมให้อยู่ร่วมกันเป็นปกติสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
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3.2.1 รหัสสาร (message code) หมายถึง ภาษา สัญลักษณ์ หรือสัญญาณที่
มนุษย์ใช้เพื่อแสดงออกแทนความรู้ ความคิด อารมณ์ หรือความรู้สึกต่างๆ 

3.2.2 เนื้อหาของสาร (message content) หมายถึง บรรดาความรู้ ความคิด
และประสบการณ์ที่ผู้ส่งสารต้องการจะถ่ายทอดเพ่ือการรับรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนเพ่ือความเข้าใจ
ร่วมกันหรือโต้ตอบกัน 

3.2.3 การจัดสาร (message treatment) หมายถึง การรวบรวมเนื้อหาของ
สาร แล้วน ามาเรียบเรียงให้เป็นไปอย่างมีระบบ   เพ่ือให้ได้ใจความตามเนื้อหา ที่ต้องการด้วยการ
เลือก ใช้รหัสสารที่เหมาะสม  

3.3 สื่อหรือช่องทาง (media or channel) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการ
หนึ่งในการสื่อสาร หมายถึง สิ่งที่เป็นพาหนะของสาร ท าหน้าที่น าสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร   ผู้
ส่งสารต้องอาศัยสื่อหรือช่องทางท าหน้าที่น าสารไปสู่ผู้รับสาร 

3.4 ผู้รับสาร (receiver) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือมวลชนที่รับเรื่องราว
ข่าวสารจากผู้ส่งสาร และแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) ต่อผู้ส่งสาร หรือส่งสารต่อไปถึงผู้รับ
สารคนอ่ืนๆ ตามจุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร เช่น ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ฟังรายการวิทยุ กลุ่มผู้ฟังการ
อภิปราย ผู้อ่านบทความจากหนังสือพิมพ์ เป็นต้น   

4.  หลักในการสื่อสาร 
 การสื่อสารจะประสบความส าเร็จตรงตามจุดประสงค์หรือไม่ผู้ส่งสารควรค านึงถึง

หลักการสื่อสาร ดังนี้  (ภาควิชาภาษาไทย สถาบันราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 2542: 13-14, อ้างถึงใน   
สุปรีดี สุวรรณบูรณ์ 2556) 

4.1 ผู้ที่จะสื่อสารให้ได้ผลและเกิดประโยชน์ จะต้องท าความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบ
ในการสื่อสาร และปัจจัยทางจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับระบบการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ การจ า ซึ่งมีผล
ต่อประสิทธิภาพ ในการสื่อสาร 

4.2 ผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่ง
ที่อยู่แวดล้อมท่ีมีส่วนในการก าหนดรู้ความหมายหรือความเข้าใจในการสื่อสาร 

4.3 ค านึงถึงกรอบแห่งการอ้างอิง (frame of reference) มนุษย์ทุกคนจะมีพ้ืน
ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี
กรอบแห่งการอ้างอิงคล้ายกัน   ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้น 

4.4 การสื่อสารจะมีประสิทธิผล เมื่อผู้ส่งสารส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่าน
สื่อหรือช่องทางที่เหมาะสม ถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่อสารและมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกัน 

4.5 ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า เพราะจะท าให้การ
สื่อสารราบรื่น สะดวก รวดเร็ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที หากจะเกิด
อุปสรรคที่จุดใดจุดหนึ่ง 

4.6 ค านึงถึงการใช้ทักษะ เพราะภาษาเป็นสัญลักษณ์ที่มนุษย์ตกลงใช้ร่วมกันในการ
สื่อความหมาย ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจในการสื่อสาร คู่สื่อสารต้องศึกษาเรื่องการใช้ภาษา และสามารถ
ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล เนื้อหาของสาร และช่องทางหรือสื่อที่ใช้ในการสื่อสาร  

กรอบแห่งการอ้างอิงคล้ายกัน   ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้น
ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี
กรอบแห่งการอ้างอิงคล้ายกัน   ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้นกรอบแห่งการอ้างอิงคล้ายกัน   ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้น

การสื่อสารจะมีประสิทธิผล เมื่อผู้ส่งสารส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่าน
กรอบแห่งการอ้างอิงคล้ายกัน   ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้น

การสื่อสารจะมีประสิทธิผล เมื่อผู้ส่งสารส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่านการสื่อสารจะมีประสิทธิผล เมื่อผู้ส่งสารส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่าน

ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี
กรอบแห่งการอ้างอิงคล้ายกัน   ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้น
ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี
กรอบแห่งการอ้างอิงคล้ายกัน   ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้น

การสื่อสารจะมีประสิทธิผล เมื่อผู้ส่งสารส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่าน

ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี
กรอบแห่งการอ้างอิงคล้ายกัน   ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้นกรอบแห่งการอ้างอิงคล้ายกัน   ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้น
ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมีความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมีความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมีความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมีความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี

frame of reference) 
ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมีความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี

frame of reference) 
ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมีความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี
กรอบแห่งการอ้างอิงคล้ายกัน   ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้นกรอบแห่งการอ้างอิงคล้ายกัน   ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้น

4.3 
ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี
กรอบแห่งการอ้างอิงคล้ายกัน   ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้น

ค านึงถึงกรอบแห่งการอ้างอิง ค านึงถึงกรอบแห่งการอ้างอิง 
ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี

ค านึงถึงกรอบแห่งการอ้างอิง ค านึงถึงกรอบแห่งการอ้างอิง ค านึงถึงกรอบแห่งการอ้างอิง 4.3 
ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี

มนุษย์ทุกคนจะมี
ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี

การสื่อสารจะมีประสิทธิผล เมื่อผู้ส่งสารส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่าน
งทางที่เหมาะสม ถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่อ

มนุษย์ทุกคนจะมี
ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมีความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี

มนุษย์ทุกคนจะมี
ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมีความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมีความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี
กรอบแห่งการอ้างอิงคล้ายกัน   ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้น
ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี

การสื่อสารจะมีประสิทธิผล เมื่อผู้ส่งสารส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่าน

ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมีความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี
กรอบแห่งการอ้างอิงคล้ายกัน   ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้น

การสื่อสารจะมีประสิทธิผล เมื่อผู้ส่งสารส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่าน
กรอบแห่งการอ้างอิงคล้ายกัน   ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้นกรอบแห่งการอ้างอิงคล้ายกัน   ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้น

การสื่อสารจะมีประสิทธิผล เมื่อผู้ส่งสารส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่านการสื่อสารจะมีประสิทธิผล เมื่อผู้ส่งสารส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่านการสื่อสารจะมีประสิทธิผล เมื่อผู้ส่งสารส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่านการสื่อสารจะมีประสิทธิผล เมื่อผู้ส่งสารส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่านการสื่อสารจะมีประสิทธิผล เมื่อผู้ส่งสารส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่านการสื่อสารจะมีประสิทธิผล เมื่อผู้ส่งสารส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่าน4.4 การสื่อสารจะมีประสิทธิผล เมื่อผู้ส่งสารส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่าน4.4 
งทางที่เหมาะสม ถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่อ

4.4 4.4 
งทางที่เหมาะสม ถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่อ

การสื่อสารจะมีประสิทธิผล เมื่อผู้ส่งสารส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่านการสื่อสารจะมีประสิทธิผล เมื่อผู้ส่งสารส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่าน4.4 การสื่อสารจะมีประสิทธิผล เมื่อผู้ส่งสารส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่าน
งทางที่เหมาะสม ถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่อสารและมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกัน

ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า เพราะจะท าให้การ
สารและมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกันงทางที่เหมาะสม ถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่อสารและมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกันสารและมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกันงทางที่เหมาะสม ถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่อสารและมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกันงทางที่เหมาะสม ถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่อสารและมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกันสารและมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกัน

ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า เพราะจะท าให้การ
งทางที่เหมาะสม ถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่อสารและมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกันงทางที่เหมาะสม ถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่อสารและมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกัน

ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า เพราะจะท าให้การ
งทางที่เหมาะสม ถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่องทางที่เหมาะสม ถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่องทางที่เหมาะสม ถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่อ

ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า เพราะจะท าให้การ
สื่อสารราบรื่น สะดวก รวดเร็ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์

งทางที่เหมาะสม ถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่อสารและมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกันงทางที่เหมาะสม ถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่องทางที่เหมาะสม ถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่อ
ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า เพราะจะท าให้การ

งทางที่เหมาะสม ถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่องทางที่เหมาะสม ถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่อ
ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า เพราะจะท าให้การ

สารและมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกันงทางที่เหมาะสม ถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่องทางที่เหมาะสม ถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่อ
ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า เพราะจะท าให้การ

งทางที่เหมาะสม ถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่อ
ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า เพราะจะท าให้การ

สื่อสารราบรื่น สะดวก รวดเร็ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์

งทางที่เหมาะสม ถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่อสารและมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกันสารและมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกันงทางที่เหมาะสม ถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่อ
ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า เพราะจะท าให้การ

งทางที่เหมาะสม ถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่อ
ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า เพราะจะท าให้การผู้ส่งสารและผู้รับสาร ควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า เพราะจะท าให้การผู้ส่งสารและผู้รับสาร ควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า เพราะจะท าให้การผู้ส่งสารและผู้รับสาร ควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า เพราะจะท าให้การผู้ส่งสารและผู้รับสาร ควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า เพราะจะท าให้การผู้ส่งสารและผู้รับสาร ควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า เพราะจะท าให้การผู้ส่งสารและผู้รับสาร ควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า เพราะจะท าให้การผู้ส่งสารและผู้รับสาร ควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า เพราะจะท าให้การผู้ส่งสารและผู้รับสาร ควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า เพราะจะท าให้การผู้ส่งสารและผู้รับสาร ควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า เพราะจะท าให้การ

สื่อสารราบรื่น สะดวก รวดเร็ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์สื่อสารราบรื่น สะดวก รวดเร็ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์

frame of reference) frame of reference) ค านึงถึงกรอบแห่งการอ้างอิง 
ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี

ค านึงถึงกรอบแห่งการอ้างอิง 
ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี
กรอบแห่งการอ้างอิงคล้ายกัน   ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้น

การสื่อสารจะมีประสิทธิผล เมื่อผู้ส่งสารส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่าน

frame of reference) frame of reference) frame of reference) 
ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี
กรอบแห่งการอ้างอิงคล้ายกัน   ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้น

frame of reference) 
ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมีความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี
กรอบแห่งการอ้างอิงคล้ายกัน   ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้น
ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี
กรอบแห่งการอ้างอิงคล้ายกัน   ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้นกรอบแห่งการอ้างอิงคล้ายกัน   ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้นกรอบแห่งการอ้างอิงคล้ายกัน   ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้นกรอบแห่งการอ้างอิงคล้ายกัน   ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้น

การสื่อสารจะมีประสิทธิผล เมื่อผู้ส่งสารส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่าน

มนุษย์ทุกคนจะมีframe of reference) frame of reference) 
ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี

มนุษย์ทุกคนจะมี
ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี

ที่อยู่แวดล้อมท่ีมีส่วนในการก าหนดรู้ควา
ค านึงถึงกรอบแห่งการอ้างอิง ค านึงถึงกรอบแห่งการอ้างอิง 

มหมายหรือความเข้าใจในการสื่อสาร
ค านึงถึงกรอบแห่งการอ้างอิง 

มหมายหรือความเข้าใจในการสื่อสารมหมายหรือความเข้าใจในการสื่อสารที่อยู่แวดล้อมท่ีมีส่วนในการก าหนดรู้ควาที่อยู่แวดล้อมท่ีมีส่วนในการก าหนดรู้ควา
ค านึงถึงกรอบแห่งการอ้างอิง 

ผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่ง
มหมายหรือความเข้าใจในการสื่อสารมหมายหรือความเข้าใจในการสื่อสาร

frame of reference) 

ผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่ง
ที่อยู่แวดล้อมท่ีมีส่วนในการก าหนดรู้ควาที่อยู่แวดล้อมท่ีมีส่วนในการก าหนดรู้ควา

ค านึงถึงกรอบแห่งการอ้างอิง 

ผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่งผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่ง
มหมายหรือความเข้าใจในการสื่อสาร

ผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่งผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่ง
ที่อยู่แวดล้อมท่ีมีส่วนในการก าหนดรู้ควา

4.2 
ที่อยู่แวดล้อมท่ีมีส่วนในการก าหนดรู้ควา

4.3 ค านึงถึงกรอบแห่งการอ้างอิง 

ผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่งผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่ง
ที่อยู่แวดล้อมท่ีมีส่วนในการก าหนดรู้ควาที่อยู่แวดล้อมท่ีมีส่วนในการก าหนดรู้ควา

ค านึงถึงกรอบแห่งการอ้างอิง 

ผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่งผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่ง
มหมายหรือความเข้าใจในการสื่อสาร

ผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่งผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่ง
ที่อยู่แวดล้อมท่ีมีส่วนในการก าหนดรู้ควา

ผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่ง
ที่อยู่แวดล้อมท่ีมีส่วนในการก าหนดรู้ความหมายหรือความเข้าใจในการสื่อสาร

ต่อประสิทธิภาพ ในการสื่อสาร
ผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่งผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่งผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่ง

ที่อยู่แวดล้อมท่ีมีส่วนในการก าหนดรู้ควา
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การสื่อสารจะประสบความส าเร็จตรงตามจุดประสงค์หรือไม่ผู้ส่งสารควรค านึงถึง

หลักการสื่อสาร ดังนี้  (ภาควิชาภาษาไทย สถาบันราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 2542

ผู้ที่จะสื่อสารให้ได้ผลและเกิดประโยชน์ จะต้องท าความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบ
ในการสื่อสาร และปัจจัยทางจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับระบบการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ กา

ผู้อ่านบทความจ
หลักในการสื่อสาร

ากหนังสือพิมพ์ 
วมประชุม ผู้ฟังรายการวิทยุ กลุ่มผู้ฟังการวมประชุม ผู้ฟังรายการวิทยุ กลุ่มผู้ฟังการวมประชุม ผู้ฟังรายการวิทยุ กลุ่มผู้ฟังการผู้เข้าร่จุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร เช่น

ากหนังสือพิมพ์ ากหนังสือพิมพ์ ากหนังสือพิมพ์ ากหนังสือพิมพ์ 
ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ฟังรายการวิทยุ กลุ่มผู้ฟังการจุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร เช่นจุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร เช่น

ผู้อ่านบทความจ
จุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร เช่น

ากหนังสือพิมพ์ ผู้อ่านบทความจ
วมประชุม ผู้ฟังรายการวิทยุ กลุ่มผู้ฟังการ

ต่อผู้ส่งสาร ต่อผู้ส่งสาร 
วมประชุม ผู้ฟังรายการวิทยุ กลุ่มผู้ฟังการวมประชุม ผู้ฟังรายการวิทยุ กลุ่มผู้ฟังการวมประชุม ผู้ฟังรายการวิทยุ กลุ่มผู้ฟังการ

และแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ ต่อผู้ส่งสาร และแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ และแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ 
จุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร เช่น

ากหนังสือพิมพ์ 

และแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ (และแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ 
ผู้เข้าร่จุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร เช่นจุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร เช่นจุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร เช่น ผู้เข้าร่จุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร เช่น ผู้เข้าร่จุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร เช่น

เป็นต้น  
จุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร เช่น

เป็นต้น  
จุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร เช่น

เป็นต้น  
จุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร เช่นจุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร เช่น

เป็นต้น  ากหนังสือพิมพ์ เป็นต้น  เป็นต้น  เป็นต้น  

การสื่อสารจะประสบความส าเร็จตรงตามจุดประสงค์หรือไม่ผู้ส่งสารควรค านึงถึงการสื่อสารจะประสบความส าเร็จตรงตามจุดประสงค์หรือไม่ผู้ส่งสารควรค านึงถึงการสื่อสารจะประสบความส าเร็จตรงตามจุดประสงค์หรือไม่ผู้ส่งสารควรค านึงถึง
หลักการสื่อสาร ดังนี้  (ภาควิชาภาษาไทย สถาบันราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 2542

Feedback) และแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ และแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ 
จุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร เช่น

และแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ 
จุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร เช่นจุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร เช่น

ากหนังสือพิมพ์ 

หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือมวลชนที่รัหมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือมวลชนที่รัหมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือมวลชนที่รัผู้รับสาร หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือมวลชนที่รัreceiver) receiver) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือมวลชนที่รัผู้รับสาร ผู้รับสาร ผู้รับสาร ผู้รับสาร 
างท าหน้าที่น าสารไปสู่ผู้รับสาร

หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือมวลชนที่รั
างท าหน้าที่น าสารไปสู่ผู้รับสารส่งสารต้องอาศัยสื่อหรือช่องทส่งสารต้องอาศัยสื่อหรือช่องทางท าหน้าที่น าสารไปสู่ผู้รับสาร

หนึ่งในการสื่อสาร หมายถึง สิ่งที่เป็นพาหนะของสาร
media or channel) 

หนึ่งในการสื่อสาร หมายถึง สิ่งที่เป็นพาหนะของสาร
างท าหน้าที่น าสารไปสู่ผู้รับสาร

media or channel) 
หนึ่งในการสื่อสาร หมายถึง สิ่งที่เป็นพาหนะของสาร

างท าหน้าที่น าสารไปสู่ผู้รับสารางท าหน้าที่น าสารไปสู่ผู้รับสาร
หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือมวลชนที่รัreceiver) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือมวลชนที่รัหมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือมวลชนที่รั

Feedback) 
วมประชุม ผู้ฟังรายการวิทยุ กลุ่มผู้ฟังการ

Feedback) 
วมประชุม ผู้ฟังรายการวิทยุ กลุ่มผู้ฟังการ

media or channel) 
หนึ่งในการสื่อสาร หมายถึง สิ่งที่เป็นพาหนะของสาร

างท าหน้าที่น าสารไปสู่ผู้รับสาร
receiver) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือมวลชนที่รัหมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือมวลชนที่รั

ส่งสารต้องอาศัยสื่อหรือช่องทส่งสารต้องอาศัยสื่อหรือช่องทางท าหน้าที่น าสารไปสู่ผู้รับสาร
ผู้รับสาร 

ส่งสารต้องอาศัยสื่อหรือช่องท
หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือมวลชนที่รั

และแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ และแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ 
จุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร เช่น

ต่อผู้ส่งสาร และแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ 
จุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร เช่น

ากหนังสือพิมพ์ 
วมประชุม ผู้ฟังรายการวิทยุ กลุ่มผู้ฟังการวมประชุม ผู้ฟังรายการวิทยุ กลุ่มผู้ฟังการวมประชุม ผู้ฟังรายการวิทยุ กลุ่มผู้ฟังการจุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร เช่น

ผู้อ่านบทความจ
หลักในการสื่อสาร

วมประชุม ผู้ฟังรายการวิทยุ กลุ่มผู้ฟังการ
ากหนังสือพิมพ์ ากหนังสือพิมพ์ 

การสื่อสารจะประสบความส าเร็จตรงตามจุดประสงค์หรือไม่ผู้ส่งสารควรค านึงถึงการสื่อสารจะประสบความส าเร็จตรงตามจุดประสงค์หรือไม่ผู้ส่งสารควรค านึงถึง
หลักการสื่อสาร ดังนี้  (ภาควิชาภาษาไทย สถาบันราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 2542

สุวรรณบูรณ์ 
หลักการสื่อสาร ดังนี้  (ภาควิชาภาษาไทย สถาบันราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 2542หลักการสื่อสาร ดังนี้  (ภาควิชาภาษาไทย สถาบันราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 2542หลักการสื่อสาร ดังนี้  (ภาควิชาภาษาไทย สถาบันราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 2542หลักการสื่อสาร ดังนี้  (ภาควิชาภาษาไทย สถาบันราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 2542

ผู้ที่จะสื่อสารให้ได้ผลและเกิดประโยชน์ จะต้องท าความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบผู้ที่จะสื่อสารให้ได้ผลและเกิดประโยชน์ จะต้องท าความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบผู้ที่จะสื่อสารให้ได้ผลและเกิดประโยชน์ จะต้องท าความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบ
ในการสื่อสาร และปัจจัยทางจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับระบบการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ กา

ผู้ที่จะสื่อสารให้ได้ผลและเกิดประโยชน์ จะต้องท าความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบ
ในการสื่อสาร และปัจจัยทางจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับระบบการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ กาในการสื่อสาร และปัจจัยทางจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับระบบการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ กา
ต่อประสิทธิภาพ ในการสื่อสารต่อประสิทธิภาพ ในการสื่อสาร

ผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่ง
ที่อยู่แวดล้อมท่ีมีส่วนในการก าหนดรู้ควา

ผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่ง

มนุษย์ทุกคนจะมี
ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี
กรอบแห่งการอ้างอิงคล้ายกัน   ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้น

สื่อหรือช่องทางที่เหมาะสม ถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่อ
4.5 

media or channel) 
หนึ่งในการสื่อสาร หมายถึง สิ่งที่เป็นพาหนะของสาร

างท าหน้าที่น าสารไปสู่ผู้รับสาร
receiver) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือมวลชนที่รั

Feedback) 
วมประชุม ผู้ฟังรายการวิทยุ กลุ่มผู้ฟังการ

หนึ่งในการสื่อสาร หมายถึง สิ่งที่เป็นพาหนะของสาร
างท าหน้าที่น าสารไปสู่ผู้รับสารางท าหน้าที่น าสารไปสู่ผู้รับสารส่งสารต้องอาศัยสื่อหรือช่องทางท าหน้าที่น าสารไปสู่ผู้รับสารางท าหน้าที่น าสารไปสู่ผู้รับสารางท าหน้าที่น าสารไปสู่ผู้รับสาร

หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือมวลชนที่รัผู้รับสาร ผู้รับสาร หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือมวลชนที่รัreceiver) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือมวลชนที่รัreceiver) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือมวลชนที่รัผู้รับสาร หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือมวลชนที่รั
และแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ 

จุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร เช่น
ากหนังสือพิมพ์ 

และแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ และแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) 
จุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร เช่น ผู้เข้าร่

ากหนังสือพิมพ์ เป็นต้น  

การสื่อสารจะประสบความส าเร็จตรงตามจุดประสงค์หรือไม่ผู้ส่งสารควรค านึงถึง
หลักการสื่อสาร ดังนี้  (ภาควิชาภาษาไทย สถาบันราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 2542

Feedback) และแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ ต่อผู้ส่งสาร และแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ และแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ และแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) 
ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ฟังรายการวิทยุ กลุ่มผู้ฟังการ

และแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ 
จุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร เช่น

ากหนังสือพิมพ์ เป็นต้น  
จุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร เช่นจุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร เช่น

ผู้อ่านบทความจากหนังสือพิมพ์ 
จุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร เช่น ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ฟังรายการวิทยุ กลุ่มผู้ฟังการจุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร เช่น

ากหนังสือพิมพ์ 
ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ฟังรายการวิทยุ กลุ่มผู้ฟังการจุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร เช่น

เป็นต้น  
จุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร เช่น ผู้เข้าร่

เป็นต้น  
วมประชุม ผู้ฟังรายการวิทยุ กลุ่มผู้ฟังการวมประชุม ผู้ฟังรายการวิทยุ กลุ่มผู้ฟังการ

ากหนังสือพิมพ์ เป็นต้น  ผู้อ่านบทความจ
หลักในการสื่อสาร
การสื่อสารจะประสบความส าเร็จตรงตามจุดประสงค์หรือไม่ผู้ส่งสารควรค านึงถึง

หลักการสื่อสาร ดังนี้  (ภาควิชาภาษาไทย สถาบันราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 2542

ผู้ที่จะสื่อสารให้ได้ผลและเกิดประโยชน์ จะต้องท าความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบ
ในการสื่อสาร และปัจจัยทางจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับระบบการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ กา

หลักในการสื่อสาร
การสื่อสารจะประสบความส าเร็จตรงตามจุดประสงค์หรือไม่ผู้ส่งสารควรค านึงถึง

หลักการสื่อสาร ดังนี้  (ภาควิชาภาษาไทย สถาบันราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 2542

หลักในการสื่อสารหลักในการสื่อสาร
การสื่อสารจะประสบความส าเร็จตรงตามจุดประสงค์หรือไม่ผู้ส่งสารควรค านึงถึง
หลักในการสื่อสาร
การสื่อสารจะประสบความส าเร็จตรงตามจุดประสงค์หรือไม่ผู้ส่งสารควรค านึงถึงการสื่อสารจะประสบความส าเร็จตรงตามจุดประสงค์หรือไม่ผู้ส่งสารควรค านึงถึงการสื่อสารจะประสบความส าเร็จตรงตามจุดประสงค์หรือไม่ผู้ส่งสารควรค านึงถึงการสื่อสารจะประสบความส าเร็จตรงตามจุดประสงค์หรือไม่ผู้ส่งสารควรค านึงถึงการสื่อสารจะประสบความส าเร็จตรงตามจุดประสงค์หรือไม่ผู้ส่งสารควรค านึงถึง

หลักการสื่อสาร ดังนี้  (ภาควิชาภาษาไทย สถาบันราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 2542
สุวรรณบูรณ์ 2556

การสื่อสารจะประสบความส าเร็จตรงตามจุดประสงค์หรือไม่ผู้ส่งสารควรค านึงถึงการสื่อสารจะประสบความส าเร็จตรงตามจุดประสงค์หรือไม่ผู้ส่งสารควรค านึงถึงการสื่อสารจะประสบความส าเร็จตรงตามจุดประสงค์หรือไม่ผู้ส่งสารควรค านึงถึง
หลักการสื่อสาร ดังนี้  (ภาควิชาภาษาไทย สถาบันราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 2542

การสื่อสารจะประสบความส าเร็จตรงตามจุดประสงค์หรือไม่ผู้ส่งสารควรค านึงถึงการสื่อสารจะประสบความส าเร็จตรงตามจุดประสงค์หรือไม่ผู้ส่งสารควรค านึงถึง
หลักการสื่อสาร ดังนี้  (ภาควิชาภาษาไทย สถาบันราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 2542

การสื่อสารจะประสบความส าเร็จตรงตามจุดประสงค์หรือไม่ผู้ส่งสารควรค านึงถึง
หลักการสื่อสาร ดังนี้  (ภาควิชาภาษาไทย สถาบันราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 2542

การสื่อสารจะประสบความส าเร็จตรงตามจุดประสงค์หรือไม่ผู้ส่งสารควรค านึงถึง
หลักการสื่อสาร ดังนี้  (ภาควิชาภาษาไทย สถาบันราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 2542หลักการสื่อสาร ดังนี้  (ภาควิชาภาษาไทย สถาบันราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 2542หลักการสื่อสาร ดังนี้  (ภาควิชาภาษาไทย สถาบันราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 2542หลักการสื่อสาร ดังนี้  (ภาควิชาภาษาไทย สถาบันราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 2542หลักการสื่อสาร ดังนี้  (ภาควิชาภาษาไทย สถาบันราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 2542หลักการสื่อสาร ดังนี้  (ภาควิชาภาษาไทย สถาบันราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 2542

ผู้ที่จะสื่อสารให้ได้ผลและเกิดประโยชน์ จะต้องท าความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบผู้ที่จะสื่อสารให้ได้ผลและเกิดประโยชน์ จะต้องท าความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบ4.1 ผู้ที่จะสื่อสารให้ได้ผลและเกิดประโยชน์ จะต้องท าความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบ
ในการสื่อสาร และปัจจัยทางจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับระบบการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ กา

ผู้ที่จะสื่อสารให้ได้ผลและเกิดประโยชน์ จะต้องท าความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบ4.1 ผู้ที่จะสื่อสารให้ได้ผลและเกิดประโยชน์ จะต้องท าความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบผู้ที่จะสื่อสารให้ได้ผลและเกิดประโยชน์ จะต้องท าความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบ
ในการสื่อสาร และปัจจัยทางจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับระบบการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ กา

ผู้ที่จะสื่อสารให้ได้ผลและเกิดประโยชน์ จะต้องท าความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบผู้ที่จะสื่อสารให้ได้ผลและเกิดประโยชน์ จะต้องท าความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบ
ในการสื่อสาร และปัจจัยทางจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับระบบการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ กา

ผู้ที่จะสื่อสารให้ได้ผลและเกิดประโยชน์ จะต้องท าความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบ
ในการสื่อสาร และปัจจัยทางจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับระบบการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ กา

ผู้ที่จะสื่อสารให้ได้ผลและเกิดประโยชน์ จะต้องท าความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบ
ในการสื่อสาร และปัจจัยทางจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับระบบการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ กา

ผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่ง

ผู้ที่จะสื่อสารให้ได้ผลและเกิดประโยชน์ จะต้องท าความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบ
ในการสื่อสาร และปัจจัยทางจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับระบบการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ กา

ผู้ที่จะสื่อสารให้ได้ผลและเกิดประโยชน์ จะต้องท าความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบ
ในการสื่อสาร และปัจจัยทางจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับระบบการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ กา

ผู้ที่จะสื่อสารให้ได้ผลและเกิดประโยชน์ จะต้องท าความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบ
ในการสื่อสาร และปัจจัยทางจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับระบบการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ กาในการสื่อสาร และปัจจัยทางจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับระบบการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ กาในการสื่อสาร และปัจจัยทางจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับระบบการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ กา

ผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่ง
มหมายหรือความเข้าใจในการสื่อสาร

ในการสื่อสาร และปัจจัยทางจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับระบบการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ กาในการสื่อสาร และปัจจัยทางจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับระบบการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ กา

ผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่ง
มหมายหรือความเข้าใจในการสื่อสาร

ในการสื่อสาร และปัจจัยทางจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับระบบการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ กา

ผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่ง

ในการสื่อสาร และปัจจัยทางจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับระบบการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ กา
ต่อประสิทธิภาพ ในการสื่อสาร
ในการสื่อสาร และปัจจัยทางจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับระบบการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ กา

ผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่ง

ในการสื่อสาร และปัจจัยทางจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับระบบการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ กาในการสื่อสาร และปัจจัยทางจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับระบบการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ กา
ต่อประสิทธิภาพ ในการสื่อสารต่อประสิทธิภาพ ในการสื่อสาร

ผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่งผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่งผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่ง
ต่อประสิทธิภาพ ในการสื่อสาร

ที่อยู่แวดล้อมท่ีมีส่วนในการก าหนดรู้ควา

ต่อประสิทธิภาพ ในการสื่อสาร
ผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่ง

ต่อประสิทธิภาพ ในการสื่อสาร
ผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่ง

ต่อประสิทธิภาพ ในการสื่อสาร

ที่อยู่แวดล้อมท่ีมีส่วนในการก าหนดรู้ควา

ต่อประสิทธิภาพ ในการสื่อสาร
ผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่งผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่ง

ที่อยู่แวดล้อมท่ีมีส่วนในการก าหนดรู้ควา
ผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่ง

ที่อยู่แวดล้อมท่ีมีส่วนในการก าหนดรู้ความหมายหรือความเข้าใจในการสื่อสาร
ผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่ง

มหมายหรือความเข้าใจในการสื่อสาร
ผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่งผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่ง4.2 

ที่อยู่แวดล้อมท่ีมีส่วนในการก าหนดรู้ควา
ค านึงถึงกรอบแห่งการอ้างอิง 

4.2 
ที่อยู่แวดล้อมท่ีมีส่วนในการก าหนดรู้ควา

4.3 ค านึงถึงกรอบแห่งการอ้างอิง 

ผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่ง
ที่อยู่แวดล้อมท่ีมีส่วนในการก าหนดรู้ควา

ผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่ง
ที่อยู่แวดล้อมท่ีมีส่วนในการก าหนดรู้ควา

ผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่งผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่งผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่ง
มหมายหรือความเข้าใจในการสื่อสาร

ผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่ง
ที่อยู่แวดล้อมท่ีมีส่วนในการก าหนดรู้ควา

ค านึงถึงกรอบแห่งการอ้างอิง 

ผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่ง
มหมายหรือความเข้าใจในการสื่อสาร

frame of reference) 
ที่อยู่แวดล้อมท่ีมีส่วนในการก าหนดรู้ควา

ค านึงถึงกรอบแห่งการอ้างอิง 
ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี

มหมายหรือความเข้าใจในการสื่อสารมหมายหรือความเข้าใจในการสื่อสารมหมายหรือความเข้าใจในการสื่อสารที่อยู่แวดล้อมท่ีมีส่วนในการก าหนดรู้ควา
ค านึงถึงกรอบแห่งการอ้างอิง 

มหมายหรือความเข้าใจในการสื่อสาร
ค านึงถึงกรอบแห่งการอ้างอิง frame of reference) มนุษย์ทุกคนจะมี

ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี
frame of reference) 

ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี
กรอบแห่งการอ้างอิงคล้ายกัน   ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้น

การสื่อสารจะมีประสิทธิผล เมื่อผู้ส่งสารส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่าน

frame of reference) ค านึงถึงกรอบแห่งการอ้างอิง ค านึงถึงกรอบแห่งการอ้างอิง 
ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี
กรอบแห่งการอ้างอิงคล้ายกัน   ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้น

การสื่อสารจะมีประสิทธิผล เมื่อผู้ส่งสารส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่าน

4.3 
ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี

frame of reference) ค านึงถึงกรอบแห่งการอ้างอิง ค านึงถึงกรอบแห่งการอ้างอิง (ค านึงถึงกรอบแห่งการอ้างอิง 
ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี

4.3 
ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี
กรอบแห่งการอ้างอิงคล้ายกัน   ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้น

frame of reference) 
ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี
กรอบแห่งการอ้างอิงคล้ายกัน   ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้น

frame of reference) 
ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมีความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมีความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมีความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมีความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมีความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี

มนุษย์ทุกคนจะมี
ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมีความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมีความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมีความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมีความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี
กรอบแห่งการอ้างอิงคล้ายกัน   ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้น
ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี
กรอบแห่งการอ้างอิงคล้ายกัน   ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้น
ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี
กรอบแห่งการอ้างอิงคล้ายกัน   ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้น

การสื่อสารจะมีประสิทธิผล เมื่อผู้ส่งสารส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่าน

ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี

การสื่อสารจะมีประสิทธิผล เมื่อผู้ส่งสารส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่าน

ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี
กรอบแห่งการอ้างอิงคล้ายกัน   ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้น
ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี
กรอบแห่งการอ้างอิงคล้ายกัน   ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้นกรอบแห่งการอ้างอิงคล้ายกัน   ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้น

การสื่อสารจะมีประสิทธิผล เมื่อผู้ส่งสารส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่าน

ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี
กรอบแห่งการอ้างอิงคล้ายกัน   ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้นกรอบแห่งการอ้างอิงคล้ายกัน   ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้นกรอบแห่งการอ้างอิงคล้ายกัน   ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้น

งทางที่เหมาะสม ถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่อ
การสื่อสารจะมีประสิทธิผล เมื่อผู้ส่งสารส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่านการสื่อสารจะมีประสิทธิผล เมื่อผู้ส่งสารส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่าน

สารและมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกัน
4.4 

งทางที่เหมาะสม ถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่อ
การสื่อสารจะมีประสิทธิผล เมื่อผู้ส่งสารส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่านการสื่อสารจะมีประสิทธิผล เมื่อผู้ส่งสารส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่าน

งทางที่เหมาะสม ถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่อ
ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า เพราะจะท าให้การ

การสื่อสารจะมีประสิทธิผล เมื่อผู้ส่งสารส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่าน
สารและมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกัน

ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า เพราะจะท าให้การ
งทางที่เหมาะสม ถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่อ

ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า เพราะจะท าให้การ
งทางที่เหมาะสม ถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่อสารและมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกันสารและมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกัน

ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า เพราะจะท าให้การ
งทางที่เหมาะสม ถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่อ

ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า เพราะจะท าให้การ
สื่อสารราบรื่น สะดวก รวดเร็ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์

งทางที่เหมาะสม ถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่อ
ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า เพราะจะท าให้การ

สื่อสารราบรื่น สะดวก รวดเร็ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์

สารและมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกันงทางที่เหมาะสม ถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่อ
ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า เพราะจะท าให้การ

สื่อสารราบรื่น สะดวก รวดเร็ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า เพราะจะท าให้การผู้ส่งสารและผู้รับสาร ควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า เพราะจะท าให้การ

ต่อผู้ส่งสาร 
วมประชุม ผู้ฟังรายการวิทยุ กลุ่มผู้ฟังการ

หลักในการสื่อสาร
การสื่อสารจะประสบความส าเร็จตรงตามจุดประสงค์หรือไม่ผู้ส่งสารควรค านึงถึง

ในการสื่อสาร และปัจจัยทางจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับระบบการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ กา

ผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่ง

มนุษย์ทุกคนจะมี
ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมีความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี
กรอบแห่งการอ้างอิงคล้ายกัน   ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้น

4.4 การสื่อสารจะมีประสิทธิผล เมื่อผู้ส่งสารส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่าน
สื่อหรือช่องทางที่เหมาะสม ถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่อสารและมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกัน

4.5 ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า เพราะจะท าให้การ
สื่อสารราบรื่น สะดวก รวดเร็ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที หาก

media or channel) 
หนึ่งในการสื่อสาร หมายถึง สิ่งที่เป็นพาหนะของสาร ท าหน้าที่น าสา
ส่งสารต้องอาศัยสื่อหรือช่องทางท าหน้าที่น าสารไปสู่ผู้รับสาร

ผู้รับสาร receiver) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือมวลชนที่รั
และแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ Feedback) ต่อผู้ส่งสาร 

จุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร เช่น ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ฟังรายการวิทยุ กลุ่มผู้ฟังการ
ผู้อ่านบทความจากหนังสือพิมพ์ เป็นต้น  

หลักในการสื่อสาร
การสื่อสารจะประสบความส าเร็จตรงตามจุดประสงค์หรือไม่ผู้ส่งสารควรค านึงถึง

หลักการสื่อสาร ดังนี้  (ภาควิชาภาษาไทย สถาบันราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 2542
สุวรรณบูรณ์ 2556)

4.1 ผู้ที่จะสื่อสารให้ได้ผลและเกิดประโยชน์ จะต้องท าความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบ
ในการสื่อสาร และปัจจัยทางจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับระบบการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ กา
ต่อประสิทธิภาพ ในการสื่อสาร

4.2 ผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่ง
ที่อยู่แวดล้อมท่ีมีส่วนในการก าหนดรู้ความหมายหรือความเข้าใจในการสื่อสาร

4.3 ค านึงถึงกรอบแห่งการอ้างอิง (frame of reference) มนุษย์ทุกคนจะมี
ความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี
กรอบแห่งการอ้างอิงคล้ายกัน   ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้น

การสื่อสารจะมีประสิทธิผล เมื่อผู้ส่งสารส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่าน
สื่อหรือช่องทางที่เหมาะสม ถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่อสารและมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกัน

4.5 ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า เพราะจะท าให้การ
สื่อสารราบรื่น สะดวก รวดเร็ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที หาก

สสาร แล้วน ามาเรียบเรียงให้เป็นไปอย่างมีระบบ   เพ่ือให้ได้ใจความตามเนื้อหา ที่ต้องการด้วยการสสาร แล้วน ามาเรียบเรียงให้เป็นไปอย่างมีระบบ   เพ่ือให้ได้ใจความตามเนื้อหา ที่ต้องการด้วยการ
เลือก ใช้รหัสสารที่เหมาะสม สเลือก ใช้รหัสสารที่เหมาะสม 

ำสาร แล้วน ามาเรียบเรียงให้เป็นไปอย่างมีระบบ   เพ่ือให้ได้ใจความตามเนื้อหา ที่ต้องการด้วยการำสาร แล้วน ามาเรียบเรียงให้เป็นไปอย่างมีระบบ   เพ่ือให้ได้ใจความตามเนื้อหา ที่ต้องการด้วยการ
เลือก ใช้รหัสสารที่เหมาะสม 

ำ
เลือก ใช้รหัสสารที่เหมาะสม สำสสาร แล้วน ามาเรียบเรียงให้เป็นไปอย่างมีระบบ   เพ่ือให้ได้ใจความตามเนื้อหา ที่ต้องการด้วยการสสาร แล้วน ามาเรียบเรียงให้เป็นไปอย่างมีระบบ   เพ่ือให้ได้ใจความตามเนื้อหา ที่ต้องการด้วยการำสาร แล้วน ามาเรียบเรียงให้เป็นไปอย่างมีระบบ   เพ่ือให้ได้ใจความตามเนื้อหา ที่ต้องการด้วยการสสาร แล้วน ามาเรียบเรียงให้เป็นไปอย่างมีระบบ   เพ่ือให้ได้ใจความตามเนื้อหา ที่ต้องการด้วยการ
เลือก ใช้รหัสสารที่เหมาะสม สเลือก ใช้รหัสสารที่เหมาะสม 

ำ
เลือก ใช้รหัสสารที่เหมาะสม สเลือก ใช้รหัสสารที่เหมาะสม 

น3.2.3 น3.2.3 
สาร แล้วน ามาเรียบเรียงให้เป็นไปอย่างมีระบบ   เพ่ือให้ได้ใจความตามเนื้อหา ที่ต้องการด้วยการนสาร แล้วน ามาเรียบเรียงให้เป็นไปอย่างมีระบบ   เพ่ือให้ได้ใจความตามเนื้อหา ที่ต้องการด้วยการ

ัร่วมกันหรือโต้ตอบกัน ัร่วมกันหรือโต้ตอบกัน ก3.2.3 ก3.2.3 การจัดสาร กการจัดสาร 
สาร แล้วน ามาเรียบเรียงให้เป็นไปอย่างมีระบบ   เพ่ือให้ได้ใจความตามเนื้อหา ที่ต้องการด้วยการ

ก
สาร แล้วน ามาเรียบเรียงให้เป็นไปอย่างมีระบบ   เพ่ือให้ได้ใจความตามเนื้อหา ที่ต้องการด้วยการ

หการจัดสาร หการจัดสาร อการจัดสาร อการจัดสาร (อ(message treatment) อmessage treatment) สmessage treatment) สmessage treatment) มmessage treatment) มmessage treatment) ุmessage treatment) ุmessage treatment) 
สาร แล้วน ามาเรียบเรียงให้เป็นไปอย่างมีระบบ   เพ่ือให้ได้ใจความตามเนื้อหา ที่ต้องการด้วยการ

ุ
สาร แล้วน ามาเรียบเรียงให้เป็นไปอย่างมีระบบ   เพ่ือให้ได้ใจความตามเนื้อหา ที่ต้องการด้วยการ

ดmessage treatment) ดmessage treatment) กmessage treatment) กmessage treatment) 
สาร แล้วน ามาเรียบเรียงให้เป็นไปอย่างมีระบบ   เพ่ือให้ได้ใจความตามเนื้อหา ที่ต้องการด้วยการ

ก
สาร แล้วน ามาเรียบเรียงให้เป็นไปอย่างมีระบบ   เพ่ือให้ได้ใจความตามเนื้อหา ที่ต้องการด้วยการ

ลหมายถึง การรวบรวมเนื้ลหมายถึง การรวบรวมเนื้
สาร แล้วน ามาเรียบเรียงให้เป็นไปอย่างมีระบบ   เพ่ือให้ได้ใจความตามเนื้อหา ที่ต้องการด้วยการ

ล
สาร แล้วน ามาเรียบเรียงให้เป็นไปอย่างมีระบบ   เพ่ือให้ได้ใจความตามเนื้อหา ที่ต้องการด้วยการาหมายถึง การรวบรวมเนื้าหมายถึง การรวบรวมเนื้
สาร แล้วน ามาเรียบเรียงให้เป็นไปอย่างมีระบบ   เพ่ือให้ได้ใจความตามเนื้อหา ที่ต้องการด้วยการาสาร แล้วน ามาเรียบเรียงให้เป็นไปอย่างมีระบบ   เพ่ือให้ได้ใจความตามเนื้อหา ที่ต้องการด้วยการงหมายถึง การรวบรวมเนื้งหมายถึง การรวบรวมเนื้
สาร แล้วน ามาเรียบเรียงให้เป็นไปอย่างมีระบบ   เพ่ือให้ได้ใจความตามเนื้อหา ที่ต้องการด้วยการงสาร แล้วน ามาเรียบเรียงให้เป็นไปอย่างมีระบบ   เพ่ือให้ได้ใจความตามเนื้อหา ที่ต้องการด้วยการ
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4.7 ค านึงถึงปฏิกิริยาตอบกลับตลอดเวลา ถือเป็นการประเมินผลการสื่อสาร ที่จะท า
ให้คู่สื่อสารรับรู้ผลของการสื่อสารว่าประสบผลดีตรงตามวัตถุหรือไม่ ควรปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขข้อบกพร่องใด เพื่อที่จะท าให้การสื่อสารเกิดผลตามท่ีต้องการ 

5.  วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 
 คณาจารย์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551: 17, อ้างถึงใน สุปรีดี  

สุวรรณบูรณ์ 2556) กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการสื่อสารไว้ดังนี้ 
5.1 เพ่ือแจ้งให้ทราบ (inform) ผู้ท าการสื่อสารควรมีความ ต้องการที่จะบอกกล่าว

หรือชี้แจงข่าวสาร เรื่องราว เหตุการณ์ หรือสิ่งอื่นใดให้ผู้รับสารได้รับทราบ 
5.2 เพ่ือสอนหรือให้การศึกษา (teach or education) ผู้ท าการสื่อสารอาจมี

วัตถุประสงค์เพ่ือจะถ่ายทอดวิชาความรู้ หรือเรื่องราวเชิงวิชาการ เพ่ือให้ผู้รับสารได้มีโอกาสพัฒนา
ความรู้ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น 

5.3 เพ่ือสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง (please of entertain) ผู้ท าการ
สื่อสารอาจ ใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิงแก่ผู้รับสาร โดย
อาศัยสารที่ตนเองส่งออกไป ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด การเขียน หรือการแสดงกิริยาต่างๆ 

5.4 เพ่ือเสนอหรือชักจูงใจ (Propose or persuade) ผู้ท าการสื่อสารอาจใช้
วัตถุประสงค์ใน การสื่อสารเพื่อให้ข้อเสนอแนะ หรือชักจูงใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อผู้รับสาร และอาจชักจูง
ใจให้ผู้รับสารมีความคิดคล้อยตาม หรือยอมปฏิบัติตามการเสนอแนะของตน 

5.5 เพ่ือเรียนรู้ (learn) วัตถุประสงค์นี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้รับสาร การ
แสวงหาความรู้ ของผู้รับสาร โดยอาศัยลักษณะของสาร ในกรณีนี้มักจะเป็นสารที่มีเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับวิชาความรู้ เป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ท าการ
สื่อสารถ่ายทอดมาถึงตน 

5.6 เพ่ือกระท าหรือตัดสินใจ (dispose or decide) ในการด าเนินชีวิตของคนเรามี 
สิ่งหนึ่งที่ต้องกระท า อยู่เสมอก็คือ การตัดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งการตัดสินใจ นั้นอาจ
ได้รับการเสนอแนะ หรือชักจูงใจให้กระท าอย่างนั้นอย่างนี้จากบุคคลอ่ืนอยู่เสมอ ทางเลือกในการ 
ตัดสินใจของเราจึงขึ้นอยู่กับข้อเสนอแนะนั้น (สุปรีดี สุวรรณบูรณ์ 2556) 

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่ อออกไปเป็นอย่างดี  และต้องเป็นผู้ที่มี
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้
ประกอบอาชีพที่เป็นท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง
มีความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท าเป็นอย่างดี สามารถสื่อสารไปยังผู้ชมได้ดี รวมถึงหลักในการสื่อสารที่
จะต้องค านึงถึงภาษาที่ใช้ให้เหมาะกับผู้รับสารนั้น ผู้ศึกษาได้เลือกตัวเจ้าของอาชีพที่อายุใกล้เคียงกับ
กลุ่มเป้าหมาย นั่นคือยังอยู่ ในช่วงนักศึกษา ท าให้ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร จะเข้าใจง่ายกับ
กลุ่มเปา้หมายที่เป็นวัยรุ่นได้ดี  
 
 

จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่ อออกไปเป็นอย่างดี  และต้องเป็นผู้ที่มี
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มีจะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มีจะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่ อออกไปเป็นอย่างดี  และต้องเป็นผู้ที่มี
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มีจะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่ อออกไปเป็นอย่างดี  และต้องเป็นผู้ที่มีความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่ อออกไปเป็นอย่างดี  และต้องเป็นผู้ที่มี

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มีจะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่ อออกไปเป็นอย่างดี  และต้องเป็นผู้ที่มี

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มีจะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
ตัดสินใจของเราจึงขึ้นอยู่กับข้อเสนอแน

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
สุปรีดี สุวรรณบูรณ์ 

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
ตัดสินใจของเราจึงขึ้นอยู่กับข้อเสนอแนตัดสินใจของเราจึงขึ้นอยู่กับข้อเสนอแน

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
ตัดสินใจของเราจึงขึ้นอยู่กับข้อเสนอแน สุปรีดี สุวรรณบูรณ์ สุปรีดี สุวรรณบูรณ์ 

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
สุปรีดี สุวรรณบูรณ์ 

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี

ตัดสินใจของเราจึงขึ้นอยู่กับข้อเสนอแน
จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่

จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี

สุปรีดี สุวรรณบูรณ์ สุปรีดี สุวรรณบูรณ์ 
จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่

สุปรีดี สุวรรณบูรณ์ ตัดสินใจของเราจึงขึ้นอยู่กับข้อเสนอแนตัดสินใจของเราจึงขึ้นอยู่กับข้อเสนอแน
จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่

จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่ อออกไปเป็นอย่างดี  และต้องเป็นผู้ที่มี
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
ตัดสินใจของเราจึงขึ้นอยู่กับข้อเสนอแน

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มีจะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่ อออกไปเป็นอย่างดี  และต้องเป็นผู้ที่มี

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มีจะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่ อออกไปเป็นอย่างดี  และต้องเป็นผู้ที่มี
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มีจะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่ อออกไปเป็นอย่างดี  และต้องเป็นผู้ที่มี
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มีจะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่ อออกไปเป็นอย่างดี  และต้องเป็นผู้ที่มี
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่ อออกไปเป็นอย่างดี  และต้องเป็นผู้ที่มี
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มีจะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่ อออกไปเป็นอย่างดี  และต้องเป็นผู้ที่มี
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่ อออกไปเป็นอย่างดี  และต้องเป็นผู้ที่มีความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่ อออกไปเป็นอย่างดี  และต้องเป็นผู้ที่มี
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่ อออกไปเป็นอย่างดี  และต้องเป็นผู้ที่มีความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่ อออกไปเป็นอย่างดี  และต้องเป็นผู้ที่มี
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่ อออกไปเป็นอย่างดี  และต้องเป็นผู้ที่มี
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้
ประกอบอาชีพที่เป็นท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้
ประกอบอาชีพที่เป็นท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้
ประกอบอาชีพที่เป็นท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง
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ประกอบอาชีพที่เป็นท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้
ประกอบอาชีพที่เป็นท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง
มีความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท าเป็นอย่างดี

บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้
ประกอบอาชีพที่เป็นท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้
ประกอบอาชีพที่เป็นท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้
ประกอบอาชีพที่เป็นท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้
ประกอบอาชีพที่เป็นท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้
ประกอบอาชีพที่เป็นท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้
ประกอบอาชีพที่เป็นท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง

สามารถสื่อสารไปยังผู้ชมได้ดี

บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้
ประกอบอาชีพที่เป็นท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้
ประกอบอาชีพที่เป็นท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้
ประกอบอาชีพที่เป็นท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้
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สามารถสื่อสารไปยังผู้ชมได้ดี
ประกอบอาชีพที่เป็นท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึงประกอบอาชีพที่เป็นท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึงประกอบอาชีพที่เป็นท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง

สามารถสื่อสารไปยังผู้ชมได้ดีมีความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท าเป็นอย่างดี สามารถสื่อสารไปยังผู้ชมได้ดีมีความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท าเป็นอย่างดี สามารถสื่อสารไปยังผู้ชมได้ดี

ะนั้นตัดสินใจของเราจึงขึ้นอยู่กับข้อเสนอแนะนั้น
จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่

ะนั้น
จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่

จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มีจะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่ อออกไปเป็นอย่างดี  และต้องเป็นผู้ที่มี

สุปรีดี สุวรรณบูรณ์ สุปรีดี สุวรรณบูรณ์ 
นอย่างนี้จากบุคคลอ่ืนอยู่เสมอ

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี

2556)
จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่

จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี
จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่

จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มีจะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มีจะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่ อออกไปเป็นอย่างดี  และต้องเป็นผู้ที่มี
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่ อออกไปเป็นอย่างดี  และต้องเป็นผู้ที่มี

นอย่างนี้จากบุคคลอ่ืนอยู่เสมอ

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่

หรือชักจูงใจให้กระท าอย่างนั้
ตัดสินใจของเราจึงขึ้นอยู่กับข้อเสนอแน

หรือชักจูงใจให้กระท าอย่างนั้
สุปรีดี สุวรรณบูรณ์ 

นอย่างนี้จากบุคคลอ่ืนอยู่เสมอหรือชักจูงใจให้กระท าอย่างนั้หรือชักจูงใจให้กระท าอย่างนั้
ตัดสินใจของเราจึงขึ้นอยู่กับข้อเสนอแน

นอย่างนี้จากบุคคลอ่ืนอยู่เสมอ
สุปรีดี สุวรรณบูรณ์ 

นึ่งที่ต้องกระท า อยู่เสมอก็คือ 
หรือชักจูงใจให้กระท าอย่างนั้หรือชักจูงใจให้กระท าอย่างนั้

ตัดสินใจของเราจึงขึ้นอยู่กับข้อเสนอแน

นึ่งที่ต้องกระท า อยู่เสมอก็คือ ซึ่งการตั
นอย่างนี้จากบุคคลอ่ืนอยู่เสมอนอย่างนี้จากบุคคลอ่ืนอยู่เสมอหรือชักจูงใจให้กระท าอย่างนั้

นึ่งที่ต้องกระท า อยู่เสมอก็คือ 
ได้รับการเสนอแนะ
ตัดสินใจของเราจึงขึ้นอยู่กับข้อเสนอแน

นึ่งที่ต้องกระท า อยู่เสมอก็คือ นึ่งที่ต้องกระท า อยู่เสมอก็คือ 
หรือชักจูงใจให้กระท าอย่างนั้

นึ่งที่ต้องกระท า อยู่เสมอก็คือ 
ได้รับการเสนอแนะ หรือชักจูงใจให้กระท าอย่างนั้
ตัดสินใจของเราจึงขึ้นอยู่กับข้อเสนอแน

ดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือชักจูงใจให้กระท าอย่างนั้

dispose or d
ดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือชักจูงใจให้กระท าอย่างนั้
ดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือชักจูงใจให้กระท าอย่างนั้

5.6 เพ่ือกระท าหรือตัดสินใจ 
นึ่งที่ต้องกระท า อยู่เสมอก็คือ 

เพ่ือกระท าหรือตัดสินใจ 
การตัดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งการตัดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งการตัการตัดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งการตัดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งการตั

หรือชักจูงใจให้กระท าอย่างนั้
นึ่งที่ต้องกระท า อยู่เสมอก็คือ 

ได้รับการเสนอแนะ

dispose or ddispose or d
ดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง

5.6 
นึ่งที่ต้องกระท า อยู่เสมอก็คือ นึ่งที่ต้องกระท า อยู่เสมอก็คือ 

ได้รับการเสนอแนะ
ตัดสินใจของเราจึงขึ้นอยู่กับข้อเสนอแน

เพ่ือกระท าหรือตัดสินใจ 
นึ่งที่ต้องกระท า อยู่เสมอก็คือ 

เพ่ือกระท าหรือตัดสินใจ ในการด าเนินชีวิตของคนเรามี 
ซึ่งการตั

ecide) 
ดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง

ecide) 
ดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง

เพ่ือกระท าหรือตัดสินใจ เพ่ือกระท าหรือตัดสินใจ 
นึ่งที่ต้องกระท า อยู่เสมอก็คือ การตั

ในการด าเนินชีวิตของคนเรามี 
ซึ่งการตั

5.6 เพ่ือกระท าหรือตัดสินใจ เพ่ือกระท าหรือตัดสินใจ ecide) ในการด าเนินชีวิตของคนเรามี 
ดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง

สื่อสารถ่ายทอดมาถึงตน

นึ่งที่ต้องกระท า อยู่เสมอก็คือ 
เพ่ือกระท าหรือตัดสินใจ เพ่ือกระท าหรือตัดสินใจ เพ่ือกระท าหรือตัดสินใจ 

ดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือชักจูงใจให้กระท าอย่างนั้หรือชักจูงใจให้กระท าอย่างนั้นอย่างนี้จากบุคคลอ่ืนอยู่เสมอ

เพ่ือกระท าหรือตัดสินใจ 
ดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง

นอย่างนี้จากบุคคลอ่ืนอยู่เสมอ
ดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งการตั

นอย่างนี้จากบุคคลอ่ืนอยู่เสมอ

เป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ท าการ

ในการด าเนินชีวิตของคนเรามี ในการด าเนินชีวิตของคนเรามี 

เป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ท าการเป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ท าการเป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ท าการเป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ท าการ

dispose or ddispose or d

เป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ท าการ

ดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง

เป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ท าการเป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ท าการเป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ท าการเป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ท าการเป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ท าการเป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ท าการเกี่ยวกับวิชาความรู้ เป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ท าการ
แสวงหาความรู้ ของผู้รับสาร โดยอาศัยลักษณะของสาร 
เกี่ยวกับวิชาความรู้ เป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ท าการเป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ท าการเป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ท าการเกี่ยวกับวิชาความรู้ เป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ท าการ
สื่อสารถ่ายทอดมาถึงตน

แสวงหาความรู้ ของผู้รับสาร โดยอาศัยลักษณะของสาร แสวงหาความรู้ ของผู้รับสาร โดยอาศัยลักษณะของสาร แสวงหาความรู้ ของผู้รับสาร โดยอาศัยลักษณะของสาร 
เป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ท าการ

แสวงหาความรู้ ของผู้รับสาร โดยอาศัยลักษณะของสาร 
เป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ท าการ

แสวงหาความรู้ ของผู้รับสาร โดยอาศัยลักษณะของสาร แสวงหาความรู้ ของผู้รับสาร โดยอาศัยลักษณะของสาร แสวงหาความรู้ ของผู้รับสาร โดยอาศัยลักษณะของสาร 
วัตถุประสงค์นี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกัวัตถุประสงค์นี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกัเพ่ือเรียนรู้ 

แสวงหาความรู้ ของผู้รับสาร โดยอาศัยลักษณะของสาร 
วัตถุประสงค์นี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกั

หรือยอมปฏิบัติตามการเสนอแนะของตน
วัตถุประสงค์นี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกั

จให้ผู้รับสารมีความคิดคล้อยตาม 
เพ่ือเรียนรู้ 

จให้ผู้รับสารมีความคิดคล้อยตาม จให้ผู้รับสารมีความคิดคล้อยตาม หรือยอมปฏิบัติตามการเสนอแนะของตนหรือยอมปฏิบัติตามการเสนอแนะของตน
วัตถุประสงค์นี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกัวัตถุประสงค์นี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกั

ในกรณีนี้มักจะเป็นสารที่มี
วัตถุประสงค์นี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกั

หรือยอมปฏิบัติตามการเสนอแนะของตนหรือยอมปฏิบัติตามการเสนอแนะของตนหรือยอมปฏิบัติตามการเสนอแนะของตนจให้ผู้รับสารมีความคิดคล้อยตาม จให้ผู้รับสารมีความคิดคล้อยตาม จให้ผู้รับสารมีความคิดคล้อยตาม 
เพ่ือเรียนรู้ เพ่ือเรียนรู้ 

แสวงหาความรู้ ของผู้รับสาร โดยอาศัยลักษณะของสาร แสวงหาความรู้ ของผู้รับสาร โดยอาศัยลักษณะของสาร 

หรือชักจูงใจในสิ่งใดสิ่หรือชักจูงใจในสิ่งใดสิ่
หรือยอมปฏิบัติตามการเสนอแนะของตน

งหนึ่งต่อผู้รับสาร
หรือยอมปฏิบัติตามการเสนอแนะของตน

การสื่อสารเพื่อให้ข้อเสนอแนะการสื่อสารเพื่อให้ข้อเสนอแนะการสื่อสารเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
จให้ผู้รับสารมีความคิดคล้อยตาม 

การสื่อสารเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
จให้ผู้รับสารมีความคิดคล้อยตาม 

การสื่อสารเพื่อให้ข้อเสนอแนะการสื่อสารเพื่อให้ข้อเสนอแนะ งหนึ่งต่อผู้รับสารหรือชักจูงใจในสิ่งใดสิ่หรือชักจูงใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อผู้รับสารหรือชักจูงใจในสิ่งใดสิ่การสื่อสารเพื่อให้ข้อเสนอแนะการสื่อสารเพื่อให้ข้อเสนอแนะการสื่อสารเพื่อให้ข้อเสนอแนะการสื่อสารเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
จให้ผู้รับสารมีความคิดคล้อยตาม หรือยอมปฏิบัติตามการเสนอแนะของตน

learn) วัตถุประสงค์นี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกั

ผู้ท าการสื่อสารอาจใช้
งหนึ่งต่อผู้รับสาร

ผู้ท าการสื่อสารอาจใช้
งหนึ่งต่อผู้รับสาร

Propose or per
หรือชักจูงใจในสิ่งใดสิ่หรือชักจูงใจในสิ่งใดสิ่

หรือยอมปฏิบัติตามการเสนอแนะของตน
วัตถุประสงค์นี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกั

แสวงหาความรู้ ของผู้รับสาร โดยอาศัยลักษณะของสาร 
เป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ท าการ

การสื่อสารเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือเสนอหรือชักจูงใจ Propose or perPropose or per

หรือชักจูงใจในสิ่งใดสิ่
Propose or persuade) ผู้ท าการสื่อสารอาจใช้ผู้ท าการสื่อสารอาจใช้

งหนึ่งต่อผู้รับสาร

ารเขียน หรือการแสดงกิริยาต่างๆ
Propose or per
หรือชักจูงใจในสิ่งใดสิ่

Propose or per
หรือชักจูงใจในสิ่งใดสิ่

ารเขียน หรือการแสดงกิริยาต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด ก
เพ่ือเสนอหรือชักจูงใจ เพ่ือเสนอหรือชักจูงใจ เพ่ือเสนอหรือชักจูงใจ 

การสื่อสารเพื่อให้ข้อเสนอแนะการสื่อสารเพื่อให้ข้อเสนอแนะ

ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด กไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด กอาศัยสารที่ตนเองส่งออกไป 
5.4 

อาศัยสารที่ตนเองส่งออกไป อาศัยสารที่ตนเองส่งออกไป 
เพ่ือเสนอหรือชักจูงใจ 5.4 เพ่ือเสนอหรือชักจูงใจ 

ามพอใจหรือให้ความบันเทิงแก่ผู้รับสาร โดย
ารเขียน หรือการแสดงกิริยาต่างๆ

ามพอใจหรือให้ความบันเทิงแก่ผู้รับสาร โดยามพอใจหรือให้ความบันเทิงแก่ผู้รับสาร โดย
ารเขียน หรือการแสดงกิริยาต่างๆารเขียน หรือการแสดงกิริยาต่างๆ

suade) Propose or persuade) Propose or persuade) 

สื่อสารอาจ ใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิงแก่ผู้รับสาร โดยสื่อสารอาจ ใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือสร้างควสื่อสารอาจ ใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือสร้างคว
ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด ก

เพ่ือเสนอหรือชักจูงใจ 
การสื่อสารเพื่อให้ข้อเสนอแนะ

สื่อสารอาจ ใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือสร้างควสื่อสารอาจ ใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือสร้างควสื่อสารอาจ ใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือสร้างคว
ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด ก

สื่อสารอาจ ใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือสร้างคว
ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด กไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด กไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด ก

Propose or per
หรือชักจูงใจในสิ่งใดสิ่

ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด กไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด ก
Propose or per

ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด ก
(

ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด ก
เพ่ือเสนอหรือชักจูงใจ 

ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด กไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด ก
เพ่ือเสนอหรือชักจูงใจ เพ่ือเสนอหรือชักจูงใจ Propose or perเพ่ือเสนอหรือชักจูงใจ Propose or perเพ่ือเสนอหรือชักจูงใจ 

การสื่อสารเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือเสนอหรือชักจูงใจ 

การสื่อสารเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
Propose or perPropose or perPropose or per

การสื่อสารเพื่อให้ข้อเสนอแนะ หรือชักจูงใจในสิ่งใดสิ่หรือชักจูงใจในสิ่งใดสิ่หรือชักจูงใจในสิ่งใดสิ่
หรือยอมปฏิบัติตามการเสนอแนะของตน

หรือชักจูงใจในสิ่งใดสิ่
หรือยอมปฏิบัติตามการเสนอแนะของตน

การสื่อสารเพื่อให้ข้อเสนอแนะการสื่อสารเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
หรือยอมปฏิบัติตามการเสนอแนะของตน

วัตถุประสงค์นี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกั
แสวงหาความรู้ ของผู้รับสาร โดยอาศัยลักษณะของสาร 

วัตถุประสงค์นี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกั

สื่อสารอาจ ใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิงแก่ผู้รับสาร โดยสื่อสารอาจ ใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือสร้างควสื่อสารอาจ ใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือสร้างคว
ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด ก

สื่อสารอาจ ใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือสร้างคว
ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด กไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด ก

เพ่ือเสนอหรือชักจูงใจ 

please of entertain)please of entertain)เพ่ือสร้างความพอใจหรือให้ค
สื่อสารอาจ ใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือสร้างคว

เพ่ือสร้างความพอใจหรือให้คเพ่ือสร้างความพอใจหรือให้คเพ่ือสร้างความพอใจหรือให้ค
สื่อสารอาจ ใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือสร้างคว

เพ่ือสร้างความพอใจหรือให้คเพ่ือสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง เพ่ือสร้างความพอใจหรือให้ค
สื่อสารอาจ ใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือสร้างคว

เพ่ือสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง เพ่ือสร้างความพอใจหรือให้คเพ่ือสร้างความพอใจหรือให้คเพ่ือสร้างความพอใจหรือให้คเพ่ือสร้างความพอใจหรือให้คเพ่ือสร้างความพอใจหรือให้ค

มรู้ หรือเรื่องราวเชิงวิชาการ มรู้ หรือเรื่องราวเชิงวิชาการ 
เพ่ือสอนหรือให้การศึกษา 

มรู้ หรือเรื่องราวเชิงวิชาการ 
เพ่ือสอนหรือให้การศึกษา 

มรู้ หรือเรื่องราวเชิงวิชาการ 

วามบันเทิง เพ่ือสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง 
ามพอใจหรือให้ความบันเทิงแก่ผู้รับสาร โดย

วามบันเทิง 
ามพอใจหรือให้ความบันเทิงแก่ผู้รับสาร โดย

ารเขียน หรือการแสดงกิริยาต่างๆ
ามพอใจหรือให้ความบันเทิงแก่ผู้รับสาร โดยามพอใจหรือให้ความบันเทิงแก่ผู้รับสาร โดย

ารเขียน หรือการแสดงกิริยาต่างๆ
Propose or per

อสิ่งอื่นใดให้ผู้รับสารได้รับทราบอสิ่งอื่นใดให้ผู้รับสารได้รับทราบ
เพ่ือสอนหรือให้การศึกษา 

มรู้ หรือเรื่องราวเชิงวิชาการ 

เพ่ือสร้างความพอใจหรือให้ค please of entertain)

มรู้ หรือเรื่องราวเชิงวิชาการ 

วามบันเทิง 
ความรู้ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น

เพ่ือสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง 
ามพอใจหรือให้ความบันเทิงแก่ผู้รับสาร โดยสื่อสารอาจ ใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือสร้างควสื่อสารอาจ ใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือสร้างคว

ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด ก
ามพอใจหรือให้ความบันเทิงแก่ผู้รับสาร โดยสื่อสารอาจ ใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือสร้างคว

ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด ก
เพ่ือเสนอหรือชักจูงใจ 

ารเขียน หรือการแสดงกิริยาต่างๆารเขียน หรือการแสดงกิริยาต่างๆ
suade) 

ารเขียน หรือการแสดงกิริยาต่างๆ
suade) 

อาศัยสารที่ตนเองส่งออกไป 
5.4 

การสื่อสารเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
ผู้ท าการสื่อสารอาจใช้

งหนึ่งต่อผู้รับสาร
เพ่ือเสนอหรือชักจูงใจ เพ่ือเสนอหรือชักจูงใจ 

หรือยอมปฏิบัติตามการเสนอแนะของตนจให้ผู้รับสารมีความคิดคล้อยตาม 
5.5 

แสวงหาความรู้ ของผู้รับสาร โดยอาศัยลักษณะของสาร 
เพ่ือเรียนรู้ วัตถุประสงค์นี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกั

แสวงหาความรู้ ของผู้รับสาร โดยอาศัยลักษณะของสาร 
เพ่ือเรียนรู้ เพ่ือเรียนรู้ วัตถุประสงค์นี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกัเพ่ือเรียนรู้ 

แสวงหาความรู้ ของผู้รับสาร โดยอาศัยลักษณะของสาร แสวงหาความรู้ ของผู้รับสาร โดยอาศัยลักษณะของสาร แสวงหาความรู้ ของผู้รับสาร โดยอาศัยลักษณะของสาร แสวงหาความรู้ ของผู้รับสาร โดยอาศัยลักษณะของสาร ในกรณีนี้ในกรณีนี้มักจะเป็นสารที่มี
เป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ท าการเป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ท าการ

สื่อสารถ่ายทอดมาถึงตน
เป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ท าการเกี่ยวกับวิชาความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้

สื่อสารถ่ายทอดมาถึงตน

นึ่งที่ต้องกระท า อยู่เสมอก็คือ 
ในการด าเนินชีวิตของคนเรามี 

ดสินใจ นั้นอาจนึ่งที่ต้องกระท า อยู่เสมอก็คือ 
ได้รับการเสนอแนะ นอย่างนี้จากบุคคลอ่ืนอยู่เสมอนอย่างนี้จากบุคคลอ่ืนอยู่เสมอ

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
ตัดสินใจของเราจึงขึ้นอยู่กับข้อเสนอแนตัดสินใจของเราจึงขึ้นอยู่กับข้อเสนอแน

จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มีจะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่ อออกไปเป็นอย่างดี  และต้องเป็นผู้ที่มี
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้
ประกอบอาชีพที่เป็นท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง

จะต้องค านึงถึงภาษาที่ใช้ให้เหมาะกับผู้รับสารนั้น ผู้ศึกษาได้เลือกตัวเจ้าของอาชีพที่อายุใกล้เคียงกับ

เพ่ือสอนหรือให้การศึกษา 
มรู้ หรือเรื่องราวเชิงวิชาการ 

เพ่ือสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง 
ามพอใจหรือให้ความบันเทิงแก่ผู้รับสาร โดย

ารเขียน หรือการแสดงกิริยาต่างๆ
Propose or per

มรู้ หรือเรื่องราวเชิงวิชาการ มรู้ หรือเรื่องราวเชิงวิชาการ 

เพ่ือสร้างความพอใจหรือให้คเพ่ือสร้างความพอใจหรือให้คเพ่ือสร้างความพอใจหรือให้คเพ่ือสร้างความพอใจหรือให้คเพ่ือสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง เพ่ือสร้างความพอใจหรือให้คเพ่ือสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง 
สื่อสารอาจ ใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือสร้างคว

เพ่ือสร้างความพอใจหรือให้ค
สื่อสารอาจ ใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือสร้างคว

เพ่ือสร้างความพอใจหรือให้ค
สื่อสารอาจ ใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือสร้างคว

เพ่ือสร้างความพอใจหรือให้ค please of entertain)
สื่อสารอาจ ใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือสร้างคว

ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด ก
เพ่ือเสนอหรือชักจูงใจ 

สื่อสารอาจ ใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือสร้างควสื่อสารอาจ ใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือสร้างคว
ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด ก

เพ่ือเสนอหรือชักจูงใจ (Propose or per
การสื่อสารเพื่อให้ข้อเสนอแนะ หรือชักจูงใจในสิ่งใดสิ่

หรือยอมปฏิบัติตามการเสนอแนะของตน
วัตถุประสงค์นี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกั

แสวงหาความรู้ ของผู้รับสาร โดยอาศัยลักษณะของสาร 

สื่อสารอาจ ใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิงแก่ผู้รับสาร โดยสื่อสารอาจ ใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิงแก่ผู้รับสาร โดยสื่อสารอาจ ใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือสร้างควสื่อสารอาจ ใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือสร้างควสื่อสารอาจ ใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือสร้างควสื่อสารอาจ ใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือสร้างคว
ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด ก

ามพอใจหรือให้ความบันเทิงแก่ผู้รับสาร โดย
ารเขียน หรือการแสดงกิริยาต่างๆ

สื่อสารอาจ ใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือสร้างคว
ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด ก

เพ่ือเสนอหรือชักจูงใจ 

สื่อสารอาจ ใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือสร้างคว
ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด กอาศัยสารที่ตนเองส่งออกไป 

5.4 เพ่ือเสนอหรือชักจูงใจ 
ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด กไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด กไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด ก

เพ่ือเสนอหรือชักจูงใจ 
การสื่อสารเพื่อให้ข้อเสนอแนะ

ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด การเขียน หรือการแสดงกิริยาต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด ก
เพ่ือเสนอหรือชักจูงใจ (

ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด ก
Propose or per

ารเขียน หรือการแสดงกิริยาต่างๆ
Propose or per
หรือชักจูงใจในสิ่งใดสิ่

suade) ผู้ท าการสื่อสารอาจใช้
งหนึ่งต่อผู้รับสาร

Propose or per
หรือชักจูงใจในสิ่งใดสิ่

เพ่ือเสนอหรือชักจูงใจ (Propose or perเพ่ือเสนอหรือชักจูงใจ 
การสื่อสารเพื่อให้ข้อเสนอแนะ

Propose or per
หรือชักจูงใจในสิ่งใดสิ่

หรือยอมปฏิบัติตามการเสนอแนะของตน
วัตถุประสงค์นี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกั

แสวงหาความรู้ ของผู้รับสาร โดยอาศัยลักษณะของสาร 
เป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ท าการ

เพ่ือเสนอหรือชักจูงใจ 
การสื่อสารเพื่อให้ข้อเสนอแนะ

จให้ผู้รับสารมีความคิดคล้อยตาม หรือยอมปฏิบัติตามการเสนอแนะของตน
learn) วัตถุประสงค์นี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกั

หรือชักจูงใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อผู้รับสารการสื่อสารเพื่อให้ข้อเสนอแนะ หรือชักจูงใจในสิ่งใดสิ่การสื่อสารเพื่อให้ข้อเสนอแนะ หรือชักจูงใจในสิ่งใดสิ่หรือชักจูงใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อผู้รับสารหรือชักจูงใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อผู้รับสารการสื่อสารเพื่อให้ข้อเสนอแนะการสื่อสารเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
จให้ผู้รับสารมีความคิดคล้อยตาม 

การสื่อสารเพื่อให้ข้อเสนอแนะการสื่อสารเพื่อให้ข้อเสนอแนะ หรือชักจูงใจในสิ่งใดสิ่
หรือยอมปฏิบัติตามการเสนอแนะของตน

งหนึ่งต่อผู้รับสาร
หรือยอมปฏิบัติตามการเสนอแนะของตน

หรือชักจูงใจในสิ่งใดสิ่
หรือยอมปฏิบัติตามการเสนอแนะของตน

หรือชักจูงใจในสิ่งใดสิ่
จให้ผู้รับสารมีความคิดคล้อยตาม 

5.5 เพ่ือเรียนรู้ 
แสวงหาความรู้ ของผู้รับสาร โดยอาศัยลักษณะของสาร 

หรือยอมปฏิบัติตามการเสนอแนะของตนหรือยอมปฏิบัติตามการเสนอแนะของตนหรือยอมปฏิบัติตามการเสนอแนะของตน
วัตถุประสงค์นี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกั

ในกรณีนี้มักจะเป็นสารที่มี

หรือยอมปฏิบัติตามการเสนอแนะของตนจให้ผู้รับสารมีความคิดคล้อยตาม จให้ผู้รับสารมีความคิดคล้อยตาม 
เพ่ือเรียนรู้ 

หรือยอมปฏิบัติตามการเสนอแนะของตน
วัตถุประสงค์นี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกัวัตถุประสงค์นี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกัเพ่ือเรียนรู้ (learn) 

แสวงหาความรู้ ของผู้รับสาร โดยอาศัยลักษณะของสาร 
วัตถุประสงค์นี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกัวัตถุประสงค์นี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกั

แสวงหาความรู้ ของผู้รับสาร โดยอาศัยลักษณะของสาร แสวงหาความรู้ ของผู้รับสาร โดยอาศัยลักษณะของสาร แสวงหาความรู้ ของผู้รับสาร โดยอาศัยลักษณะของสาร 
เป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ท าการ

แสวงหาความรู้ ของผู้รับสาร โดยอาศัยลักษณะของสาร 
เป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ท าการ

แสวงหาความรู้ ของผู้รับสาร โดยอาศัยลักษณะของสาร แสวงหาความรู้ ของผู้รับสาร โดยอาศัยลักษณะของสาร 
เกี่ยวกับวิชาความรู้ เป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ท าการ
สื่อสารถ่ายทอดมาถึงตน

เป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ท าการเกี่ยวกับวิชาความรู้ เป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ท าการเป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ท าการ

ในการด าเนินชีวิตของคนเรามี 

เป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ท าการเป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ท าการเป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ท าการเป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ท าการ

dispose or d
ดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง

เป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ท าการ

dispose or d

เป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ท าการเป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ท าการ

ในการด าเนินชีวิตของคนเรามี ในการด าเนินชีวิตของคนเรามี 
ดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งการตั

นอย่างนี้จากบุคคลอ่ืนอยู่เสมอ

เพ่ือกระท าหรือตัดสินใจ (dispose or d
ดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือชักจูงใจให้กระท าอย่างนั้นอย่างนี้จากบุคคลอ่ืนอยู่เสมอ

เพ่ือกระท าหรือตัดสินใจ 
สื่อสารถ่ายทอดมาถึงตน

นึ่งที่ต้องกระท า อยู่เสมอก็คือ 
ecide) ในการด าเนินชีวิตของคนเรามี 

ดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพ่ือกระท าหรือตัดสินใจ 5.6 เพ่ือกระท าหรือตัดสินใจ เพ่ือกระท าหรือตัดสินใจ 

นึ่งที่ต้องกระท า อยู่เสมอก็คือ การตั
เพ่ือกระท าหรือตัดสินใจ dispose or decide) 

ดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ในการด าเนินชีวิตของคนเรามี 

ซึ่งการตั
เพ่ือกระท าหรือตัดสินใจ 

นึ่งที่ต้องกระท า อยู่เสมอก็คือ 
ได้รับการเสนอแนะ
ตัดสินใจของเราจึงขึ้นอยู่กับข้อเสนอแน

เพ่ือกระท าหรือตัดสินใจ 
นึ่งที่ต้องกระท า อยู่เสมอก็คือ 

5.6 dispose or decide) 
ดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งนึ่งที่ต้องกระท า อยู่เสมอก็คือ 

ได้รับการเสนอแนะ

5.6 เพ่ือกระท าหรือตัดสินใจ 
นึ่งที่ต้องกระท า อยู่เสมอก็คือ 

เพ่ือกระท าหรือตัดสินใจ 
การตัดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งการตัดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งการตั

หรือชักจูงใจให้กระท าอย่างนั้
ดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือชักจูงใจให้กระท าอย่างนั้
ดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือชักจูงใจให้กระท าอย่างนั้

dispose or d
ดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งนึ่งที่ต้องกระท า อยู่เสมอก็คือ 

ได้รับการเสนอแนะ หรือชักจูงใจให้กระท าอย่างนั้
ตัดสินใจของเราจึงขึ้นอยู่กับข้อเสนอแน

นึ่งที่ต้องกระท า อยู่เสมอก็คือ 
ได้รับการเสนอแนะ
ตัดสินใจของเราจึงขึ้นอยู่กับข้อเสนอแน

นึ่งที่ต้องกระท า อยู่เสมอก็คือ 
หรือชักจูงใจให้กระท าอย่างนั้

นึ่งที่ต้องกระท า อยู่เสมอก็คือ 
หรือชักจูงใจให้กระท าอย่างนั้

ดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งนึ่งที่ต้องกระท า อยู่เสมอก็คือ ซึ่งการตั
นอย่างนี้จากบุคคลอ่ืนอยู่เสมอ

นึ่งที่ต้องกระท า อยู่เสมอก็คือ 
หรือชักจูงใจให้กระท าอย่างนั้

ตัดสินใจของเราจึงขึ้นอยู่กับข้อเสนอแน
นอย่างนี้จากบุคคลอ่ืนอยู่เสมอ

สุปรีดี สุวรรณบูรณ์ 
หรือชักจูงใจให้กระท าอย่างนั้

ตัดสินใจของเราจึงขึ้นอยู่กับข้อเสนอแน
จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่

นอย่างนี้จากบุคคลอ่ืนอยู่เสมอนอย่างนี้จากบุคคลอ่ืนอยู่เสมอนอย่างนี้จากบุคคลอ่ืนอยู่เสมอหรือชักจูงใจให้กระท าอย่างนั้
ตัดสินใจของเราจึงขึ้นอยู่กับข้อเสนอแน

หรือชักจูงใจให้กระท าอย่างนั้
ะนั้น สุปรีดี สุวรรณบูรณ์ 

นอย่างนี้จากบุคคลอ่ืนอยู่เสมอ

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่

นอย่างนี้จากบุคคลอ่ืนอยู่เสมอ
สุปรีดี สุวรรณบูรณ์ 2556)

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่ อออกไปเป็นอย่างดี  และต้องเป็นผู้ที่มี

สุปรีดี สุวรรณบูรณ์ สุปรีดี สุวรรณบูรณ์ ตัดสินใจของเราจึงขึ้นอยู่กับข้อเสนอแนะนั้น
จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่

จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่ อออกไปเป็นอย่างดี  และต้องเป็นผู้ที่มี

ตัดสินใจของเราจึงขึ้นอยู่กับข้อเสนอแน
จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่

ตัดสินใจของเราจึงขึ้นอยู่กับข้อเสนอแน สุปรีดี สุวรรณบูรณ์ สุปรีดี สุวรรณบูรณ์ 
จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่

ตัดสินใจของเราจึงขึ้นอยู่กับข้อเสนอแน
จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่

จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี

สุปรีดี สุวรรณบูรณ์ 
จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่

จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี

สุปรีดี สุวรรณบูรณ์ 
จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่

ตัดสินใจของเราจึงขึ้นอยู่กับข้อเสนอแน
จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่

ตัดสินใจของเราจึงขึ้นอยู่กับข้อเสนอแน
จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่

ตัดสินใจของเราจึงขึ้นอยู่กับข้อเสนอแน
จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่

สุปรีดี สุวรรณบูรณ์ 
จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่

จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี
จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่

จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่ อออกไปเป็นอย่างดี  และต้องเป็นผู้ที่มี

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่ อออกไปเป็นอย่างดี  และต้องเป็นผู้ที่มี

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่ อออกไปเป็นอย่างดี  และต้องเป็นผู้ที่มี

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่ อออกไปเป็นอย่างดี  และต้องเป็นผู้ที่มี

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มีจะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่ อออกไปเป็นอย่างดี  และต้องเป็นผู้ที่มี
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่ อออกไปเป็นอย่างดี  และต้องเป็นผู้ที่มี
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้

จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่ อออกไปเป็นอย่างดี  และต้องเป็นผู้ที่มี
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่ อออกไปเป็นอย่างดี  และต้องเป็นผู้ที่มี
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่ อออกไปเป็นอย่างดี  และต้องเป็นผู้ที่มี
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่ อออกไปเป็นอย่างดี  และต้องเป็นผู้ที่มีความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่ อออกไปเป็นอย่างดี  และต้องเป็นผู้ที่มี
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้
ประกอบอาชีพที่เป็นท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง

ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่ อออกไปเป็นอย่างดี  และต้องเป็นผู้ที่มี
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้
ประกอบอาชีพที่เป็นท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้
ประกอบอาชีพที่เป็นท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้
ประกอบอาชีพที่เป็นท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้
ประกอบอาชีพที่เป็นท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง
มีความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท าเป็นอย่างดี

บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้
ประกอบอาชีพที่เป็นท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง
มีความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท าเป็นอย่างดี

บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้
ประกอบอาชีพที่เป็นท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้
ประกอบอาชีพที่เป็นท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง

สามารถสื่อสารไปยังผู้ชมได้ดี
ประกอบอาชีพที่เป็นท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึงประกอบอาชีพที่เป็นท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง

ามพอใจหรือให้ความบันเทิงแก่ผู้รับสาร โดย
ารเขียน หรือการแสดงกิริยาต่างๆ

Propose or persuade) ผู้ท าการสื่อสารอาจใช้
งหนึ่งต่อผู้รับสารการสื่อสารเพื่อให้ข้อเสนอแนะ

จให้ผู้รับสารมีความคิดคล้อยตาม 

ในการด าเนินชีวิตของคนเรามี 
ซึ่งการตั

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่ อออกไปเป็นอย่างดี  และต้องเป็นผู้ที่มี
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้

ตัดสินใจของเราจึงขึ้นอยู่กับข้อเสนอแน
จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่

จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่ อออกไปเป็นอย่างดี  และต้องเป็นผู้ที่มี
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้
ประกอบอาชีพที่เป็นท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง
มีความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท าเป็นอย่างดี สามารถสื่อสารไปยังผู้ชมได้ดี

อสิ่งอื่นใดให้ผู้รับสารได้รับทราบ
เพ่ือสอนหรือให้การศึกษา (teach or education) 

มรู้ หรือเรื่องราวเชิงวิชาการ 
ความรู้ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น

เพ่ือสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง (please of entertain)
สื่อสารอาจ ใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิงแก่ผู้รับสาร โดย
อาศัยสารที่ตนเองส่งออกไป ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด การเขียน หรือการแสดงกิริยาต่างๆ

5.4 เพ่ือเสนอหรือชักจูงใจ Propose or persuade) ผู้ท าการสื่อสารอาจใช้
การสื่อสารเพื่อให้ข้อเสนอแนะ หรือชักจูงใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อผู้รับสาร

จให้ผู้รับสารมีความคิดคล้อยตาม หรือยอมปฏิบัติตามการเสนอแนะของตน
5.5 เพ่ือเรียนรู้ (learn) วัตถุประสงค์นี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกั

แสวงหาความรู้ ของผู้รับสาร โดยอาศัยลักษณะของสาร ในกรณีนี้มักจะเป็นสารที่มี
เกี่ยวกับวิชาความรู้ เป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ท าการ
สื่อสารถ่ายทอดมาถึงตน

5.6 เพ่ือกระท าหรือตัดสินใจ dispose or decide) ในการด าเนินชีวิตของคนเรามี 
นึ่งที่ต้องกระท า อยู่เสมอก็คือ การตัดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งการตัดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งการตั ซึ่งการตัดสินใจ นั้นอาจซึ่งการตัดสินใจ นั้นอาจซึ่งการตั

ได้รับการเสนอแนะ หรือชักจูงใจให้กระท าอย่างนั้นอย่างนี้จากบุคคลอ่ืนอยู่เสมอ
ตัดสินใจของเราจึงขึ้นอยู่กับข้อเสนอแนะนั้น (สุปรีดี สุวรรณบูรณ์ 2556)

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่ อออกไปเป็นอย่างดี  และต้องเป็นผู้ที่มี
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้
ประกอบอาชีพที่เป็นท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง
มีความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท าเป็นอย่างดี สามารถสื่อสารไปยังผู้ชมได้ดี
จะต้องค านึงถึงภาษาที่ใช้ให้เหมาะกับผู้รับสารนั้น ผู้ศึกษาได้เลือกตัวเจ้าของอาชีพที่อายุใกล้เคียงกับ

สหรือชี้แจงข่าวสาร เรื่องราว สหรือชี้แจงข่าวสาร เรื่องราว 
ำสุวรรณบูรณ์ ำสุวรรณบูรณ์ 2556ำ2556

5.1 ำ5.1 
หรือชี้แจงข่าวสาร เรื่องราว 

ำ
หรือชี้แจงข่าวสาร เรื่องราว สำสหรือชี้แจงข่าวสาร เรื่องราว สหรือชี้แจงข่าวสาร เรื่องราว 

ำ
หรือชี้แจงข่าวสาร เรื่องราว สหรือชี้แจงข่าวสาร เรื่องราว 

น2556น2556) น) กล่าวถึงนกล่าวถึง
5.1 น5.1 เพ่ือแจ้งให้ทราบ นเพ่ือแจ้งให้ทราบ 
ัคณาจารย์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551ัคณาจารย์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551กคณาจารย์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551กคณาจารย์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551

กล่าวถึงกกล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการสื่อสารไว้ดังนี้กวัตถุประสงค์ของการสื่อสารไว้ดังนี้
เพ่ือแจ้งให้ทราบ 
ก

เพ่ือแจ้งให้ทราบ 
หคณาจารย์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551หคณาจารย์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551

วัตถุประสงค์ของการสื่อสารไว้ดังนี้หวัตถุประสงค์ของการสื่อสารไว้ดังนี้อคณาจารย์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551อคณาจารย์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551
วัตถุประสงค์ของการสื่อสารไว้ดังนี้อวัตถุประสงค์ของการสื่อสารไว้ดังนี้สคณาจารย์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551สคณาจารย์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551
วัตถุประสงค์ของการสื่อสารไว้ดังนี้สวัตถุประสงค์ของการสื่อสารไว้ดังนี้มคณาจารย์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551มคณาจารย์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551
วัตถุประสงค์ของการสื่อสารไว้ดังนี้มวัตถุประสงค์ของการสื่อสารไว้ดังนีุ้วัตถุประสงค์ของการสื่อสารไว้ดังนีุ้วัตถุประสงค์ของการสื่อสารไว้ดังนี้

ผู้ท าการสื่อสารควรมีความ ต้องการที่จะบอกกล่
ุ

ผู้ท าการสื่อสารควรมีความ ต้องการที่จะบอกกล่
ดคณาจารย์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551ดคณาจารย์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551

วัตถุประสงค์ของการสื่อสารไว้ดังนี้ดวัตถุประสงค์ของการสื่อสารไว้ดังนีก้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551กคณาจารย์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551
วัตถุประสงค์ของการสื่อสารไว้ดังนีก้วัตถุประสงค์ของการสื่อสารไว้ดังนี้ ลคณาจารย์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551ลคณาจารย์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551

ผู้ท าการสื่อสารควรมีความ ต้องการที่จะบอกกล่
ล

ผู้ท าการสื่อสารควรมีความ ต้องการที่จะบอกกล่าผู้ท าการสื่อสารควรมีความ ต้องการที่จะบอกกล่าผู้ท าการสื่อสารควรมีความ ต้องการที่จะบอกกล่งผู้ท าการสื่อสารควรมีความ ต้องการที่จะบอกกล่งผู้ท าการสื่อสารควรมีความ ต้องการที่จะบอกกล่
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ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
วิทยุโทรทัศน์เป็นสื่อสารมวลชนประเภทหนึ่งที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว และได้รับความนิยม

จากประชาชนอย่างมาก ในทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับชนชั้น ทุกระดับการศึกษา เพราะเป็นสื่อที่ให้ทั้ง
ภาพและเสียง ซึ่งสามารถกระท าได้หลากหลายรูปแบบและมีปัจจัยมากมายที่จะใช้ดึงดูดความสนใจ
ของผู้ชมตลอดเวลา ทั้งยังท าให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวได้ดี พร้อมทั้งรู้สึกสนุกสนานขณะชมรายการ ด้วย
เหตุนี้ วิทยุโทรทัศน์จึงเข้าถึงผู้ชมได้มาก และส่งผลให้สื่อวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อประชาชนในด้าน
ความคิด ความรู้สึก และด้านพฤติกรรมอย่างมาก 

ในด้านความรู้สึกนึกคิด ผู้ชมจะเกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งทันทีที่ได้รับข้อมูล เช่น
ภาพและการให้เสียงบรรยายเกี่ยวกับเหตุการณ์เครื่องบินตก มีภาพเครื่องบินเสียหาย มีผู้ที่ได้รับ 
บาดเจ็บและเสียชีวิต ในขณะที่มีเสียงบรรยายถึงรายละเอียดเหตุการณ์ มูลค่าความเสียหาย จ านวน   
ผู้ที่เสียชีวิต อันท าให้ผู้ชมรู้สึกเศร้าใจ หดหู่ไปด้วย หรือเมื่อวัยรุ่นได้เห็นพฤติกรรมต่างๆ จากนักร้อง
ชาวต่างประเทศ หรือละครโทรทัศน์ของไทยที่นักแสดงมีพฤติกรรมตามแบบ ชาวต่างประเทศ ก็นิยม
ชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวน
มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  (ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์ 2556) 

1.  วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์ 
1.1 เพ่ือให้ข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารในรูปแบบนี้ แต่ละสถานี

วิทยุโทรทัศน์จะมีนักข่าวเพื่อสรรหาข่าวมารายงานให้ประชาชนได้ทราบ โดยพยายามแข่งขันกันเสนอ
ข่าวต่างๆ ด้วยความรวดเร็ว 

1.2 เ พ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุ โทรทัศน์ที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคน
ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายก ารที่ให้
ประชาชนได้ความรู้อย่างลึกซึ้งและได้ทราบความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนๆ ในเรื่องราวต่างๆ เช่น 
รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน
สาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น 

1.3 เพ่ือให้ความบันเทิง รายการที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความบันเทิงมีหลายรูปแบบ เช่น 
รายการเกมโชว์ รายการเพลง รายการทอล์คโชว์ ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ รายการตลก รายการ
การ์ตูน รายการส าหรับเด็ก เป็นต้น 

1.4 เพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งส าคัญและท าให้การด าเนินธุรกิจจัด
รายการต่างๆ ทางวิทยุโทรทัศน์ด าเนินไปด้วยดี โดยบริษัทที่ผลิตสินค้าและจัดจ าหน่ายสินค้าซื้อเวลา
ของสถานีมาโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลสินค้าและส่งผลถึงการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าและใช้บริการเหล่านั้นเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ยังอาจเป็นการจัดรายการเฉพาะกิจเพ่ือขอความ
ร่วมมือจากประชาชน เช่น รายการรับบริจาคเงิน ข้าวของเครื่องใช้ส าหรับผู้ขาดแคลน เป็นต้น 

1.5 เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่นรายการสารคดี พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือรายการท่ีทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นเพ่ือถวายพระพร เป็นต้น 

เพ่ือให้ความบันเทิง รายเพ่ือให้ความบันเทิง รายการที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความบันเทิงมีหลายรูปแบบ เช่น 1.3 เพ่ือให้ความบันเทิง รายการที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความบันเทิงมีหลายรูปแบบ เช่น 
โชว์ ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ รายการตลก รายการ

เพ่ือให้ความบันเทิง ราย
โชว์ ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ รายการตลก รายการชว์ รายการเพลง รายการทอล์ค

สาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้นสาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น
เพ่ือให้ความบันเทิง ราย

ชว์ รายการเพลง รายการทอล์ค

สาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น
เพ่ือให้ความบันเทิง รายเพ่ือให้ความบันเทิง ราย

สาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น
รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน
สาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น
รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในรายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน
สาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้นสาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น
รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในรายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในรายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน
สาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้นสาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้นสาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น
รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน

การที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความบันเทิงมีหลายรูปแบบ เช่น การที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความบันเทิงมีหลายรูปแบบ เช่น 

รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน
สาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น

เพ่ือให้ความบันเทิง ราย

รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในรายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน
สาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น
รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในรายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน
สาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น
รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน

การที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความบันเทิงมีหลายรูปแบบ เช่น 
โชว์ ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ รายการตลก รายการ

รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในรายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน
สาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น
รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในรายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน
สาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น

การที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความบันเทิงมีหลายรูปแบบ เช่น 
สาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น

การที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความบันเทิงมีหลายรูปแบบ เช่น 
โชว์ ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ รายการตลก รายการ
การที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความบันเทิงมีหลายรูปแบบ เช่น การที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความบันเทิงมีหลายรูปแบบ เช่น การที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความบันเทิงมีหลายรูปแบบ เช่น 

โชว์ ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ รายการตลก รายการ
การที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความบันเทิงมีหลายรูปแบบ เช่น การที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความบันเทิงมีหลายรูปแบบ เช่น การที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความบันเทิงมีหลายรูปแบบ เช่น 

โชว์ ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ รายการตลก รายการ
การที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความบันเทิงมีหลายรูปแบบ เช่น 

ชว์ รายการเพลง รายการทอล์ครายการเกมโชว์ รายการเพลง รายการทอล์คโชว์ ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ รายการตลก รายการโชว์ ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ รายการตลก รายการรายการเกมโชว์ รายการเพลง รายการทอล์คชว์ รายการเพลง รายการทอล์คชว์ รายการเพลง รายการทอล์ค
การ์ตูน รายการส าหรับเด็ก เป็นต้น

ชว์ รายการเพลง รายการทอล์ครายการเกมโชว์ รายการเพลง รายการทอล์คชว์ รายการเพลง รายการทอล์ค
การ์ตูน รายการส าหรับเด็ก เป็นต้น

โชว์ ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ รายการตลก รายการรายการเกมโชว์ รายการเพลง รายการทอล์คโชว์ ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ รายการตลก รายการโชว์ ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ รายการตลก รายการโชว์ ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ รายการตลก รายการ
การ์ตูน รายการส าหรับเด็ก เป็นต้น

เพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งส าคัญและท าให้การด าเนินธุรกิจจัด
การ์ตูน รายการส าหรับเด็ก เป็นต้นการ์ตูน รายการส าหรับเด็ก เป็นต้น

เพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งส าคัญและท าให้การด าเนินธุรกิจจัด
การ์ตูน รายการส าหรับเด็ก เป็นต้น

เพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งส าคัญและท าให้การด าเนินธุรกิจจัด
การ์ตูน รายการส าหรับเด็ก เป็นต้นการ์ตูน รายการส าหรับเด็ก เป็นต้นการ์ตูน รายการส าหรับเด็ก เป็นต้น

เพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งส าคัญและท าให้การด าเนินธุรกิจจัด
การ์ตูน รายการส าหรับเด็ก เป็นต้น

เพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งส าคัญและท าให้การด าเนินธุรกิจจัด
ศน์ด าเนินไปด้วยดี โดยบริษัทที่ผลิตสินค้าและจัดจ าหน่ายสินค้าซื้อเวลา

การ์ตูน รายการส าหรับเด็ก เป็นต้น
เพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งส าคัญและท าให้การด าเนินธุรกิจจัด

การ์ตูน รายการส าหรับเด็ก เป็นต้น
เพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งส าคัญและท าให้การด าเนินธุรกิจจัดเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งส าคัญและท าให้การด าเนินธุรกิจจัดเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งส าคัญและท าให้การด าเนินธุรกิจจัดเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งส าคัญและท าให้การด าเนินธุรกิจจัด

ศน์ด าเนินไปด้วยดี โดยบริษัทที่ผลิตสินค้าและจัดจ าหน่ายสินค้าซื้อเวลา
เพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งส าคัญและท าให้การด าเนินธุรกิจจัดเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งส าคัญและท าให้การด าเนินธุรกิจจัดเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งส าคัญและท าให้การด าเนินธุรกิจจัดเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งส าคัญและท าให้การด าเนินธุรกิจจัดเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งส าคัญและท าให้การด าเนินธุรกิจจัด

ศน์ด าเนินไปด้วยดี โดยบริษัทที่ผลิตสินค้าและจัดจ าหน่ายสินค้าซื้อเวลา
เพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งส าคัญและท าให้การด าเนินธุรกิจจัดเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งส าคัญและท าให้การด าเนินธุรกิจจัดเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งส าคัญและท าให้การด าเนินธุรกิจจัด

ศน์ด าเนินไปด้วยดี โดยบริษัทที่ผลิตสินค้าและจัดจ าหน่ายสินค้าซื้อเวลารายการต่างๆ ทางวิทยุโทรทัศน์ด าเนินไปด้วยดี โดยบริษัทที่ผลิตสินค้าและจัดจ าหน่ายสินค้าซื้อเวลาศน์ด าเนินไปด้วยดี โดยบริษัทที่ผลิตสินค้าและจัดจ าหน่ายสินค้าซื้อเวลา

รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในรายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน
สาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น
รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน
สาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น

เพ่ือให้ความบันเทิง ราย
ชว์ รายการเพลง รายการทอล์ค

รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในรายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน
ประชาชนได้ความรู้อย่างลึกซึ้งและได้ทราบความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนๆ ในเรื่องราวต่างๆ เช่น 
รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน

การที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความบันเทิงมีหลายรูปแบบ เช่น 

รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน

การที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความบันเทิงมีหลายรูปแบบ เช่น เพ่ือให้ความบันเทิง รายการที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความบันเทิงมีหลายรูปแบบ เช่น เพ่ือให้ความบันเทิง รายการที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความบันเทิงมีหลายรูปแบบ เช่น การที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความบันเทิงมีหลายรูปแบบ เช่น 

ประชาชนได้ความรู้อย่างลึกซึ้งและได้ทราบความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนๆ ในเรื่องราวต่างๆ เช่น 
รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในรายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในรายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในรายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน
ประชาชนได้ความรู้อย่างลึกซึ้งและได้ทราบความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนๆ ในเรื่องราวต่างๆ เช่น 
รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน
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ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายก

ตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคน
ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายก

ตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคน
ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนิน
ตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคน

ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนินทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายก

ตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคน
ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายก
ประชาชนได้ความรู้อย่างลึกซึ้งและได้ทราบความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนๆ ในเรื่องราวต่างๆ เช่น 

ตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคนตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคนตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคน
ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนิน
ตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคน

ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายกชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายก
ประชาชนได้ความรู้อย่างลึกซึ้งและได้ทราบความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนๆ ในเรื่องราวต่างๆ เช่น 
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายกชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายก
ประชาชนได้ความรู้อย่างลึกซึ้งและได้ทราบความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนๆ ในเรื่องราวต่างๆ เช่น 

ตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคน
เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุ โทรทัศน์ที่มี

ตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคน
ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนิน
ตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคน

ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนิน

เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุ โทรทัศน์ที่มีเ พ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุ โทรทัศน์ที่มี
ตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคน

เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุ โทรทัศน์ที่มีเ พ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุ โทรทัศน์ที่มี
ตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคนตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคน

ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนิน

เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุ โทรทัศน์ที่มี

ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายก

เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุ โทรทัศน์ที่มี
ตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคน

เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุ โทรทัศน์ที่มี
ตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคน

เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุ โทรทัศน์ที่มีเ พ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุ โทรทัศน์ที่มี
ตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคน

เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุ โทรทัศน์ที่มี
ตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคนตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคน

ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนิน

เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุ โทรทัศน์ที่มี1.2 เ พ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุ โทรทัศน์ที่มี1.2 เ พ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุ โทรทัศน์ที่มี1.2 เ พ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุ โทรทัศน์ที่มี
ตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคน

เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุ โทรทัศน์ที่มีเ พ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุ โทรทัศน์ที่มี

วิทยุโทรทัศน์จะมีนักข่าวเพื่อสรรหาข่าวมารายงานให้ประชาชนได้ทราบ โดยพยายามแข่งขันกันเสนอวิทยุโทรทัศน์จะมีนักข่าวเพื่อสรรหาข่าวมารายงานให้ประชาชนได้ทราบ โดยพยายามแข่งขันกันเสนอวิทยุโทรทัศน์จะมีนักข่าวเพื่อสรรหาข่าวมารายงานให้ประชาชนได้ทราบ โดยพยายามแข่งขันกันเสนอวิทยุโทรทัศน์จะมีนักข่าวเพื่อสรรหาข่าวมารายงานให้ประชาชนได้ทราบ โดยพยายามแข่งขันกันเสนอวิทยุโทรทัศน์จะมีนักข่าวเพื่อสรรหาข่าวมารายงานให้ประชาชนได้ทราบ โดยพยายามแข่งขันกันเสนอวิทยุโทรทัศน์จะมีนักข่าวเพื่อสรรหาข่าวมารายงานให้ประชาชนได้ทราบ โดยพยายามแข่งขันกันเสนอ
เพ่ือให้ข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารในรูปแบบนี้ แต่ละสถานี

วิทยุโทรทัศน์จะมีนักข่าวเพื่อสรรหาข่าวมารายงานให้ประชาชนได้ทราบ โดยพยายามแข่งขันกันเสนอ
เพ่ือให้ข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารในรูปแบบนี้ แต่ละสถานี

วิทยุโทรทัศน์จะมีนักข่าวเพื่อสรรหาข่าวมารายงานให้ประชาชนได้ทราบ โดยพยายามแข่งขันกันเสนอ
เพ่ือให้ข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารในรูปแบบนี้ แต่ละสถานีเพ่ือให้ข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารในรูปแบบนี้ แต่ละสถานีเพ่ือให้ข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารในรูปแบบนี้ แต่ละสถานี

วิทยุโทรทัศน์จะมีนักข่าวเพื่อสรรหาข่าวมารายงานให้ประชาชนได้ทราบ โดยพยายามแข่งขันกันเสนอวิทยุโทรทัศน์จะมีนักข่าวเพื่อสรรหาข่าวมารายงานให้ประชาชนได้ทราบ โดยพยายามแข่งขันกันเสนอ
เพ่ือให้ข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารในรูปแบบนี้ แต่ละสถานีเพ่ือให้ข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารในรูปแบบนี้ แต่ละสถานีเพ่ือให้ข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารในรูปแบบนี้ แต่ละสถานี

วิทยุโทรทัศน์จะมีนักข่าวเพื่อสรรหาข่าวมารายงานให้ประชาชนได้ทราบ โดยพยายามแข่งขันกันเสนอวิทยุโทรทัศน์จะมีนักข่าวเพื่อสรรหาข่าวมารายงานให้ประชาชนได้ทราบ โดยพยายามแข่งขันกันเสนอ
ข่าวต่างๆ ด้วยความรวดเร็ว
วิทยุโทรทัศน์จะมีนักข่าวเพื่อสรรหาข่าวมารายงานให้ประชาชนได้ทราบ โดยพยายามแข่งขันกันเสนอ
ข่าวต่างๆ ด้วยความรวดเร็ว

เพ่ือให้ข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารในรูปแบบนี้ แต่ละสถานีเพ่ือให้ข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารในรูปแบบนี้ แต่ละสถานีเพ่ือให้ข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารในรูปแบบนี้ แต่ละสถานี
วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์
1.1 
วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์

เพ่ือให้ข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารในรูปแบบนี้ แต่ละสถานี1.1 
วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์

เพ่ือให้ข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารในรูปแบบนี้ แต่ละสถานี
วิทยุโทรทัศน์จะมีนักข่าวเพื่อสรรหาข่าวมารายงานให้ประชาชนได้ทราบ โดยพยายามแข่งขันกันเสนอ

วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์
เพ่ือให้ข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารในรูปแบบนี้ แต่ละสถานี

วิทยุโทรทัศน์จะมีนักข่าวเพื่อสรรหาข่าวมารายงานให้ประชาชนได้ทราบ โดยพยายามแข่งขันกันเสนอ

เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุ โทรทัศน์ที่มี
ตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคน

เกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์
วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์

เกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์
วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์

มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  
เกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์เกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์ 2556)2556)2556)

วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์

มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  
เกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์
มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  
เกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์

ชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวน
มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  
ชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวนชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวน
มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  
ชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวนชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวน
มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  

2556)
วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์

ชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวนชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวนชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวน
มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  
ชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวน
มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  

วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์

มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  
2556)

วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์
2556)

วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์
เพ่ือให้ข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารในรูปแบบนี้ แต่ละสถานี

วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์
เพ่ือให้ข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารในรูปแบบนี้ แต่ละสถานี

วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์
เพ่ือให้ข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารในรูปแบบนี้ แต่ละสถานี

วิทยุโทรทัศน์จะมีนักข่าวเพื่อสรรหาข่าวมารายงานให้ประชาชนได้ทราบ โดยพยายามแข่งขันกันเสนอ

ชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวนชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวน
ชาวต่างประเทศ หรือละครโทรทัศน์ของไทยที่นักแสดงมีพฤติกรรมตามแบบ ชาวต่างประเทศ ก็นิยม
ชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวน
มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  
ชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวน
มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  
เกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์

ชาวต่างประเทศ หรือละครโทรทัศน์ของไทยที่นักแสดงมีพฤติกรรมตามแบบ ชาวต่างประเทศ ก็นิยม
ชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวน
ชาวต่างประเทศ หรือละครโทรทัศน์ของไทยที่นักแสดงมีพฤติกรรมตามแบบ ชาวต่างประเทศ ก็นิยมชาวต่างประเทศ หรือละครโทรทัศน์ของไทยที่นักแสดงมีพฤติกรรมตามแบบ ชาวต่างประเทศ ก็นิยม
ชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวน
ชาวต่างประเทศ หรือละครโทรทัศน์ของไทยที่นักแสดงมีพฤติกรรมตามแบบ ชาวต่างประเทศ ก็นิยมชาวต่างประเทศ หรือละครโทรทัศน์ของไทยที่นักแสดงมีพฤติกรรมตามแบบ ชาวต่างประเทศ ก็นิยม
ชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวน
ชาวต่างประเทศ หรือละครโทรทัศน์ของไทยที่นักแสดงมีพฤติกรรมตามแบบ ชาวต่างประเทศ ก็นิยม
ชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวน
ชาวต่างประเทศ หรือละครโทรทัศน์ของไทยที่นักแสดงมีพฤติกรรมตามแบบ ชาวต่างประเทศ ก็นิยมชาวต่างประเทศ หรือละครโทรทัศน์ของไทยที่นักแสดงมีพฤติกรรมตามแบบ ชาวต่างประเทศ ก็นิยม
ผู้ที่เสียชีวิต อันท าให้ผู้ชมรู้สึกเศร้าใจ หดหู่ไปด้วย หรือเมื่อวัยรุ่นได้เห็นพฤติกรรมต่างๆ จากนักร้อง
ชาวต่างประเทศ หรือละครโทรทัศน์ของไทยที่นักแสดงมีพฤติกรรมตามแบบ ชาวต่างประเทศ ก็นิยม
ผู้ที่เสียชีวิต อันท าให้ผู้ชมรู้สึกเศร้าใจ หดหู่ไปด้วย หรือเมื่อวัยรุ่นได้เห็นพฤติกรรมต่างๆ จากนักร้อง
ชาวต่างประเทศ หรือละครโทรทัศน์ของไทยที่นักแสดงมีพฤติกรรมตามแบบ ชาวต่างประเทศ ก็นิยม
ผู้ที่เสียชีวิต อันท าให้ผู้ชมรู้สึกเศร้าใจ หดหู่ไปด้วย หรือเมื่อวัยรุ่นได้เห็นพฤติกรรมต่างๆ จากนักร้อง
ชาวต่างประเทศ หรือละครโทรทัศน์ของไทยที่นักแสดงมีพฤติกรรมตามแบบ ชาวต่างประเทศ ก็นิยม
ผู้ที่เสียชีวิต อันท าให้ผู้ชมรู้สึกเศร้าใจ หดหู่ไปด้วย หรือเมื่อวัยรุ่นได้เห็นพฤติกรรมต่างๆ จากนักร้องผู้ที่เสียชีวิต อันท าให้ผู้ชมรู้สึกเศร้าใจ หดหู่ไปด้วย หรือเมื่อวัยรุ่นได้เห็นพฤติกรรมต่างๆ จากนักร้อง
ชาวต่างประเทศ หรือละครโทรทัศน์ของไทยที่นักแสดงมีพฤติกรรมตามแบบ ชาวต่างประเทศ ก็นิยม
ผู้ที่เสียชีวิต อันท าให้ผู้ชมรู้สึกเศร้าใจ หดหู่ไปด้วย หรือเมื่อวัยรุ่นได้เห็นพฤติกรรมต่างๆ จากนักร้อง
บาดเจ็บและเสียชีวิต ในขณะที่มีเสียงบรรยายถึงรายละเอียดเหตุการณ์ มูลค่าความเสียหาย จ านวน   บาดเจ็บและเสียชีวิต ในขณะที่มีเสียงบรรยายถึงรายละเอียดเหตุการณ์ มูลค่าความเสียหาย จ านวน   
ภาพและการให้เสียงบรรยายเกี่ยวกับเหตุการณ์เครื่องบินตก มีภาพเครื่องบินเสียหาย มีผู้ที่ได้รับ 
บาดเจ็บและเสียชีวิต ในขณะที่มีเสียงบรรยายถึงรายละเอียดเหตุการณ์ มูลค่าความเสียหาย จ านวน   
ผู้ที่เสียชีวิต อันท าให้ผู้ชมรู้สึกเศร้าใจ หดหู่ไปด้วย หรือเมื่อวัยรุ่นได้เห็นพฤติกรรมต่างๆ จากนักร้อง

ภาพและการให้เสียงบรรยายเกี่ยวกับเหตุการณ์เครื่องบินตก มีภาพเครื่องบินเสียหาย มีผู้ที่ได้รับ ภาพและการให้เสียงบรรยายเกี่ยวกับเหตุการณ์เครื่องบินตก มีภาพเครื่องบินเสียหาย มีผู้ที่ได้รับ 
บาดเจ็บและเสียชีวิต ในขณะที่มีเสียงบรรยายถึงรายละเอียดเหตุการณ์ มูลค่าความเสียหาย จ านวน   
ผู้ที่เสียชีวิต อันท าให้ผู้ชมรู้สึกเศร้าใจ หดหู่ไปด้วย หรือเมื่อวัยรุ่นได้เห็นพฤติกรรมต่างๆ จากนักร้องผู้ที่เสียชีวิต อันท าให้ผู้ชมรู้สึกเศร้าใจ หดหู่ไปด้วย หรือเมื่อวัยรุ่นได้เห็นพฤติกรรมต่างๆ จากนักร้อง
ชาวต่างประเทศ หรือละครโทรทัศน์ของไทยที่นักแสดงมีพฤติกรรมตามแบบ ชาวต่างประเทศ ก็นิยมชาวต่างประเทศ หรือละครโทรทัศน์ของไทยที่นักแสดงมีพฤติกรรมตามแบบ ชาวต่างประเทศ ก็นิยม
ชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวน
ชาวต่างประเทศ หรือละครโทรทัศน์ของไทยที่นักแสดงมีพฤติกรรมตามแบบ ชาวต่างประเทศ ก็นิยม
ชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวน
มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  
ชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวนชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวน
มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  

ในด้านความรู้สึกนึกคิด ผู้ชมจะเกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งทันทีที่ได้รับข้อมูล เช่นในด้านความรู้สึกนึกคิด ผู้ชมจะเกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งทันทีที่ได้รับข้อมูล เช่น
ภาพและการให้เสียงบรรยายเกี่ยวกับเหตุการณ์เครื่องบินตก มีภาพเครื่องบินเสียหาย มีผู้ที่ได้รับ 
บาดเจ็บและเสียชีวิต ในขณะที่มีเสียงบรรยายถึงรายละเอียดเหตุการณ์ มูลค่าความเสียหาย จ านวน   
ผู้ที่เสียชีวิต อันท าให้ผู้ชมรู้สึกเศร้าใจ หดหู่ไปด้วย หรือเมื่อวัยรุ่นได้เห็นพฤติกรรมต่างๆ จากนักร้อง
ชาวต่างประเทศ หรือละครโทรทัศน์ของไทยที่นักแสดงมีพฤติกรรมตามแบบ ชาวต่างประเทศ ก็นิยม

บาดเจ็บและเสียชีวิต ในขณะที่มีเสียงบรรยายถึงรายละเอียดเหตุการณ์ มูลค่าความเสียหาย จ านวน   
ผู้ที่เสียชีวิต อันท าให้ผู้ชมรู้สึกเศร้าใจ หดหู่ไปด้วย หรือเมื่อวัยรุ่นได้เห็นพฤติกรรมต่างๆ จากนักร้อง
ชาวต่างประเทศ หรือละครโทรทัศน์ของไทยที่นักแสดงมีพฤติกรรมตามแบบ ชาวต่างประเทศ ก็นิยม

บาดเจ็บและเสียชีวิต ในขณะที่มีเสียงบรรยายถึงรายละเอียดเหตุการณ์ มูลค่าความเสียหาย จ านวน   
ผู้ที่เสียชีวิต อันท าให้ผู้ชมรู้สึกเศร้าใจ หดหู่ไปด้วย หรือเมื่อวัยรุ่นได้เห็นพฤติกรรมต่างๆ จากนักร้อง
ชาวต่างประเทศ หรือละครโทรทัศน์ของไทยที่นักแสดงมีพฤติกรรมตามแบบ ชาวต่างประเทศ ก็นิยม
ผู้ที่เสียชีวิต อันท าให้ผู้ชมรู้สึกเศร้าใจ หดหู่ไปด้วย หรือเมื่อวัยรุ่นได้เห็นพฤติกรรมต่างๆ จากนักร้อง
ชาวต่างประเทศ หรือละครโทรทัศน์ของไทยที่นักแสดงมีพฤติกรรมตามแบบ ชาวต่างประเทศ ก็นิยม
ผู้ที่เสียชีวิต อันท าให้ผู้ชมรู้สึกเศร้าใจ หดหู่ไปด้วย หรือเมื่อวัยรุ่นได้เห็นพฤติกรรมต่างๆ จากนักร้อง
ชาวต่างประเทศ หรือละครโทรทัศน์ของไทยที่นักแสดงมีพฤติกรรมตามแบบ ชาวต่างประเทศ ก็นิยม
ผู้ที่เสียชีวิต อันท าให้ผู้ชมรู้สึกเศร้าใจ หดหู่ไปด้วย หรือเมื่อวัยรุ่นได้เห็นพฤติกรรมต่างๆ จากนักร้อง
ชาวต่างประเทศ หรือละครโทรทัศน์ของไทยที่นักแสดงมีพฤติกรรมตามแบบ ชาวต่างประเทศ ก็นิยม
ชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวนชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวนชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวน
มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  
ชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวนชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวน
มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  
เกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์
มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  
เกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์

วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์

มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  
เกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์เกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์

เพ่ือให้ข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารในรูปแบบนี้ แต่ละสถานีเพ่ือให้ข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารในรูปแบบนี้ แต่ละสถานี
วิทยุโทรทัศน์จะมีนักข่าวเพื่อสรรหาข่าวมารายงานให้ประชาชนได้ทราบ โดยพยายามแข่งขันกันเสนอ
ข่าวต่างๆ ด้วยความรวดเร็ว
วิทยุโทรทัศน์จะมีนักข่าวเพื่อสรรหาข่าวมารายงานให้ประชาชนได้ทราบ โดยพยายามแข่งขันกันเสนอวิทยุโทรทัศน์จะมีนักข่าวเพื่อสรรหาข่าวมารายงานให้ประชาชนได้ทราบ โดยพยายามแข่งขันกันเสนอวิทยุโทรทัศน์จะมีนักข่าวเพื่อสรรหาข่าวมารายงานให้ประชาชนได้ทราบ โดยพยายามแข่งขันกันเสนอวิทยุโทรทัศน์จะมีนักข่าวเพื่อสรรหาข่าวมารายงานให้ประชาชนได้ทราบ โดยพยายามแข่งขันกันเสนอ
ข่าวต่างๆ ด้วยความรวดเร็วข่าวต่างๆ ด้วยความรวดเร็ว

เ พ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุ โทรทัศน์ที่มีเ พ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุ โทรทัศน์ที่มีเ พ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุ โทรทัศน์ที่มี
ตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคน

เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุ โทรทัศน์ที่มี
ตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคนตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคน

ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนินทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายก
ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายกชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายก
ประชาชนได้ความรู้อย่างลึกซึ้งและได้ทราบความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนๆ ในเรื่องราวต่างๆ เช่น 
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายก
ประชาชนได้ความรู้อย่างลึกซึ้งและได้ทราบความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนๆ ในเรื่องราวต่างๆ เช่น ประชาชนได้ความรู้อย่างลึกซึ้งและได้ทราบความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนๆ ในเรื่องราวต่างๆ เช่น 
รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในรายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในรายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน

การที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความบันเทิงมีหลายรูปแบบ เช่น 
รายการเกมโ
การ์ตูน รายการส าหรับเด็ก เป็นต้น

1.4 

ภาพและการให้เสียงบรรยายเกี่ยวกับเหตุการณ์เครื่องบินตก มีภาพเครื่องบินเสียหาย มีผู้ที่ได้รับ 
บาดเจ็บและเสียชีวิต ในขณะที่มีเสียงบรรยายถึงรายละเอียดเหตุการณ์ มูลค่าความเสียหาย จ านวน   
ผู้ที่เสียชีวิต อันท าให้ผู้ชมรู้สึกเศร้าใจ หดหู่ไปด้วย หรือเมื่อวัยรุ่นได้เห็นพฤติกรรมต่างๆ จากนักร้อง
ชาวต่างประเทศ หรือละครโทรทัศน์ของไทยที่นักแสดงมีพฤติกรรมตามแบบ ชาวต่างประเทศ ก็นิยม
ชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวน
มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  

บาดเจ็บและเสียชีวิต ในขณะที่มีเสียงบรรยายถึงรายละเอียดเหตุการณ์ มูลค่าความเสียหาย จ านวน   บาดเจ็บและเสียชีวิต ในขณะที่มีเสียงบรรยายถึงรายละเอียดเหตุการณ์ มูลค่าความเสียหาย จ านวน   
ผู้ที่เสียชีวิต อันท าให้ผู้ชมรู้สึกเศร้าใจ หดหู่ไปด้วย หรือเมื่อวัยรุ่นได้เห็นพฤติกรรมต่างๆ จากนักร้องผู้ที่เสียชีวิต อันท าให้ผู้ชมรู้สึกเศร้าใจ หดหู่ไปด้วย หรือเมื่อวัยรุ่นได้เห็นพฤติกรรมต่างๆ จากนักร้องผู้ที่เสียชีวิต อันท าให้ผู้ชมรู้สึกเศร้าใจ หดหู่ไปด้วย หรือเมื่อวัยรุ่นได้เห็นพฤติกรรมต่างๆ จากนักร้อง
ชาวต่างประเทศ หรือละครโทรทัศน์ของไทยที่นักแสดงมีพฤติกรรมตามแบบ ชาวต่างประเทศ ก็นิยม
ผู้ที่เสียชีวิต อันท าให้ผู้ชมรู้สึกเศร้าใจ หดหู่ไปด้วย หรือเมื่อวัยรุ่นได้เห็นพฤติกรรมต่างๆ จากนักร้องผู้ที่เสียชีวิต อันท าให้ผู้ชมรู้สึกเศร้าใจ หดหู่ไปด้วย หรือเมื่อวัยรุ่นได้เห็นพฤติกรรมต่างๆ จากนักร้องผู้ที่เสียชีวิต อันท าให้ผู้ชมรู้สึกเศร้าใจ หดหู่ไปด้วย หรือเมื่อวัยรุ่นได้เห็นพฤติกรรมต่างๆ จากนักร้อง
ชาวต่างประเทศ หรือละครโทรทัศน์ของไทยที่นักแสดงมีพฤติกรรมตามแบบ ชาวต่างประเทศ ก็นิยม
ผู้ที่เสียชีวิต อันท าให้ผู้ชมรู้สึกเศร้าใจ หดหู่ไปด้วย หรือเมื่อวัยรุ่นได้เห็นพฤติกรรมต่างๆ จากนักร้องผู้ที่เสียชีวิต อันท าให้ผู้ชมรู้สึกเศร้าใจ หดหู่ไปด้วย หรือเมื่อวัยรุ่นได้เห็นพฤติกรรมต่างๆ จากนักร้อง
ชาวต่างประเทศ หรือละครโทรทัศน์ของไทยที่นักแสดงมีพฤติกรรมตามแบบ ชาวต่างประเทศ ก็นิยมชาวต่างประเทศ หรือละครโทรทัศน์ของไทยที่นักแสดงมีพฤติกรรมตามแบบ ชาวต่างประเทศ ก็นิยมชาวต่างประเทศ หรือละครโทรทัศน์ของไทยที่นักแสดงมีพฤติกรรมตามแบบ ชาวต่างประเทศ ก็นิยมชาวต่างประเทศ หรือละครโทรทัศน์ของไทยที่นักแสดงมีพฤติกรรมตามแบบ ชาวต่างประเทศ ก็นิยมชาวต่างประเทศ หรือละครโทรทัศน์ของไทยที่นักแสดงมีพฤติกรรมตามแบบ ชาวต่างประเทศ ก็นิยมชาวต่างประเทศ หรือละครโทรทัศน์ของไทยที่นักแสดงมีพฤติกรรมตามแบบ ชาวต่างประเทศ ก็นิยม
ชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวน
ชาวต่างประเทศ หรือละครโทรทัศน์ของไทยที่นักแสดงมีพฤติกรรมตามแบบ ชาวต่างประเทศ ก็นิยม
ชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวน
ชาวต่างประเทศ หรือละครโทรทัศน์ของไทยที่นักแสดงมีพฤติกรรมตามแบบ ชาวต่างประเทศ ก็นิยม
ชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวน
ชาวต่างประเทศ หรือละครโทรทัศน์ของไทยที่นักแสดงมีพฤติกรรมตามแบบ ชาวต่างประเทศ ก็นิยมชาวต่างประเทศ หรือละครโทรทัศน์ของไทยที่นักแสดงมีพฤติกรรมตามแบบ ชาวต่างประเทศ ก็นิยม
ชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวน
ชาวต่างประเทศ หรือละครโทรทัศน์ของไทยที่นักแสดงมีพฤติกรรมตามแบบ ชาวต่างประเทศ ก็นิยม
ชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวน
มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  
เกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์

ชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวนชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวน
มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  

2556)
วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์

เพ่ือให้ข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารในรูปแบบนี้ แต่ละสถานี
วิทยุโทรทัศน์จะมีนักข่าวเพื่อสรรหาข่าวมารายงานให้ประชาชนได้ทราบ โดยพยายามแข่งขันกันเสนอ

ชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวนชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวนชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวนชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวนชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวนชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวนชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวน
มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  
ชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวน
มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  
ชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวน
มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  

2556)

ชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวน
มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  
เกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์
มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  
เกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์ 2556)

วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์

มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  

วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์
เกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์เกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์

วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์
เพ่ือให้ข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารในรูปแบบนี้ แต่ละสถานี

วิทยุโทรทัศน์จะมีนักข่าวเพื่อสรรหาข่าวมารายงานให้ประชาชนได้ทราบ โดยพยายามแข่งขันกันเสนอ

เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุ โทรทัศน์ที่มี
ตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคน

เกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์
วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์

เพ่ือให้ข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารในรูปแบบนี้ แต่ละสถานี
วิทยุโทรทัศน์จะมีนักข่าวเพื่อสรรหาข่าวมารายงานให้ประชาชนได้ทราบ โดยพยายามแข่งขันกันเสนอ

วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์
1.1 เพ่ือให้ข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารในรูปแบบนี้ แต่ละสถานี
วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์

เพ่ือให้ข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารในรูปแบบนี้ แต่ละสถานีเพ่ือให้ข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารในรูปแบบนี้ แต่ละสถานีเพ่ือให้ข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารในรูปแบบนี้ แต่ละสถานีเพ่ือให้ข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารในรูปแบบนี้ แต่ละสถานีเพ่ือให้ข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารในรูปแบบนี้ แต่ละสถานี
วิทยุโทรทัศน์จะมีนักข่าวเพื่อสรรหาข่าวมารายงานให้ประชาชนได้ทราบ โดยพยายามแข่งขันกันเสนอ
ข่าวต่างๆ ด้วยความรวดเร็ว

เพ่ือให้ข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารในรูปแบบนี้ แต่ละสถานีเพ่ือให้ข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารในรูปแบบนี้ แต่ละสถานีเพ่ือให้ข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารในรูปแบบนี้ แต่ละสถานี
วิทยุโทรทัศน์จะมีนักข่าวเพื่อสรรหาข่าวมารายงานให้ประชาชนได้ทราบ โดยพยายามแข่งขันกันเสนอ

เพ่ือให้ข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารในรูปแบบนี้ แต่ละสถานีเพ่ือให้ข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารในรูปแบบนี้ แต่ละสถานีเพ่ือให้ข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารในรูปแบบนี้ แต่ละสถานี
วิทยุโทรทัศน์จะมีนักข่าวเพื่อสรรหาข่าวมารายงานให้ประชาชนได้ทราบ โดยพยายามแข่งขันกันเสนอ

เพ่ือให้ข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารในรูปแบบนี้ แต่ละสถานี
วิทยุโทรทัศน์จะมีนักข่าวเพื่อสรรหาข่าวมารายงานให้ประชาชนได้ทราบ โดยพยายามแข่งขันกันเสนอวิทยุโทรทัศน์จะมีนักข่าวเพื่อสรรหาข่าวมารายงานให้ประชาชนได้ทราบ โดยพยายามแข่งขันกันเสนอวิทยุโทรทัศน์จะมีนักข่าวเพื่อสรรหาข่าวมารายงานให้ประชาชนได้ทราบ โดยพยายามแข่งขันกันเสนอวิทยุโทรทัศน์จะมีนักข่าวเพื่อสรรหาข่าวมารายงานให้ประชาชนได้ทราบ โดยพยายามแข่งขันกันเสนอวิทยุโทรทัศน์จะมีนักข่าวเพื่อสรรหาข่าวมารายงานให้ประชาชนได้ทราบ โดยพยายามแข่งขันกันเสนอวิทยุโทรทัศน์จะมีนักข่าวเพื่อสรรหาข่าวมารายงานให้ประชาชนได้ทราบ โดยพยายามแข่งขันกันเสนอ

เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุ โทรทัศน์ที่มีเ พ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุ โทรทัศน์ที่มี1.2 เ พ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุ โทรทัศน์ที่มี
ตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคน

เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุ โทรทัศน์ที่มี1.2 เ พ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุ โทรทัศน์ที่มีเ พ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุ โทรทัศน์ที่มี
ตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคน

ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนิน

เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุ โทรทัศน์ที่มีเ พ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุ โทรทัศน์ที่มี
ตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคน

เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุ โทรทัศน์ที่มี
ตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคน

เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุ โทรทัศน์ที่มี
ตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคน

ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายก

เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุ โทรทัศน์ที่มี
ตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคน

ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนิน

เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุ โทรทัศน์ที่มี
ตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคน

เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุ โทรทัศน์ที่มี
ตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคน

ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนิน
ตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคนตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคน

ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายก
ประชาชนได้ความรู้อย่างลึกซึ้งและได้ทราบความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนๆ ในเรื่องราวต่างๆ เช่น 

ตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคน
ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนิน
ตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคน

ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายก
ประชาชนได้ความรู้อย่างลึกซึ้งและได้ทราบความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนๆ ในเรื่องราวต่างๆ เช่น 

ตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคน
ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายก

ตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคน
ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายก

ตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคน
ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายก

ตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคน
ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนิน
ตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคน

ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนินทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายก
ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนินทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายก
ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายก
ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนินทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายก
ประชาชนได้ความรู้อย่างลึกซึ้งและได้ทราบความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนๆ ในเรื่องราวต่างๆ เช่น 
รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน

ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายก
ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนินทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายก
ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายก
ประชาชนได้ความรู้อย่างลึกซึ้งและได้ทราบความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนๆ ในเรื่องราวต่างๆ เช่น 

ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายก
ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายก
ประชาชนได้ความรู้อย่างลึกซึ้งและได้ทราบความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนๆ ในเรื่องราวต่างๆ เช่น 

ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายก
ประชาชนได้ความรู้อย่างลึกซึ้งและได้ทราบความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนๆ ในเรื่องราวต่างๆ เช่น 

ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายก
ประชาชนได้ความรู้อย่างลึกซึ้งและได้ทราบความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนๆ ในเรื่องราวต่างๆ เช่น 

ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายกชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายกชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายก
ประชาชนได้ความรู้อย่างลึกซึ้งและได้ทราบความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนๆ ในเรื่องราวต่างๆ เช่น 
รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน

ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายก
ประชาชนได้ความรู้อย่างลึกซึ้งและได้ทราบความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนๆ ในเรื่องราวต่างๆ เช่น 
รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน

ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายก
ประชาชนได้ความรู้อย่างลึกซึ้งและได้ทราบความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนๆ ในเรื่องราวต่างๆ เช่น 
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายก
ประชาชนได้ความรู้อย่างลึกซึ้งและได้ทราบความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนๆ ในเรื่องราวต่างๆ เช่น 
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายกชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายกชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายก
ประชาชนได้ความรู้อย่างลึกซึ้งและได้ทราบความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนๆ ในเรื่องราวต่างๆ เช่น 
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายก
ประชาชนได้ความรู้อย่างลึกซึ้งและได้ทราบความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนๆ ในเรื่องราวต่างๆ เช่น 
รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน

ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายก
ประชาชนได้ความรู้อย่างลึกซึ้งและได้ทราบความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนๆ ในเรื่องราวต่างๆ เช่น 
รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน
ประชาชนได้ความรู้อย่างลึกซึ้งและได้ทราบความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนๆ ในเรื่องราวต่างๆ เช่น 
รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน
สาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น

ประชาชนได้ความรู้อย่างลึกซึ้งและได้ทราบความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนๆ ในเรื่องราวต่างๆ เช่น ประชาชนได้ความรู้อย่างลึกซึ้งและได้ทราบความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนๆ ในเรื่องราวต่างๆ เช่น ประชาชนได้ความรู้อย่างลึกซึ้งและได้ทราบความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนๆ ในเรื่องราวต่างๆ เช่น ประชาชนได้ความรู้อย่างลึกซึ้งและได้ทราบความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนๆ ในเรื่องราวต่างๆ เช่น 
รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน
ประชาชนได้ความรู้อย่างลึกซึ้งและได้ทราบความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนๆ ในเรื่องราวต่างๆ เช่น 
รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน
ประชาชนได้ความรู้อย่างลึกซึ้งและได้ทราบความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนๆ ในเรื่องราวต่างๆ เช่น 
รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน
ประชาชนได้ความรู้อย่างลึกซึ้งและได้ทราบความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนๆ ในเรื่องราวต่างๆ เช่น 
รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน

เพ่ือให้ความบันเทิง รายการที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความบันเทิงมีหลายรูปแบบ เช่น 
โชว์ ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ รายการตลก รายการ

รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในรายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในรายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน
สาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น

เพ่ือให้ความบันเทิง ราย
ชว์ รายการเพลง รายการทอล์ค

รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน
สาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น
รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในรายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในรายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในรายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน
สาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น
รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน
สาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น

เพ่ือให้ความบันเทิง ราย

รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน

การที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความบันเทิงมีหลายรูปแบบ เช่น 

รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน
สาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น
รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในรายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในรายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน
สาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น
รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน
สาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น
รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในรายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในรายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน

การที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความบันเทิงมีหลายรูปแบบ เช่น 
สาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้นสาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้นสาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น

เพ่ือให้ความบันเทิง ราย
สาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น

เพ่ือให้ความบันเทิง ราย
ชว์ รายการเพลง รายการทอล์ค

การที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความบันเทิงมีหลายรูปแบบ เช่น 
โชว์ ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ รายการตลก รายการ

สาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น
การที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความบันเทิงมีหลายรูปแบบ เช่น 1.3 เพ่ือให้ความบันเทิง ราย

ชว์ รายการเพลง รายการทอล์คโชว์ ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ รายการตลก รายการ
เพ่ือให้ความบันเทิง รายเพ่ือให้ความบันเทิง ราย

รายการเกมโชว์ รายการเพลง รายการทอล์ค
การ์ตูน รายการส าหรับเด็ก เป็นต้น

การที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความบันเทิงมีหลายรูปแบบ เช่น 
โชว์ ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ รายการตลก รายการ
การที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความบันเทิงมีหลายรูปแบบ เช่น 

โชว์ ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ รายการตลก รายการชว์ รายการเพลง รายการทอล์ค
การ์ตูน รายการส าหรับเด็ก เป็นต้น

ชว์ รายการเพลง รายการทอล์คชว์ รายการเพลง รายการทอล์ค
การ์ตูน รายการส าหรับเด็ก เป็นต้น

เพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งส าคัญและท าให้การด าเนินธุรกิจจัด

โชว์ ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ รายการตลก รายการ

เพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งส าคัญและท าให้การด าเนินธุรกิจจัด
การ์ตูน รายการส าหรับเด็ก เป็นต้น

เพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งส าคัญและท าให้การด าเนินธุรกิจจัดเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งส าคัญและท าให้การด าเนินธุรกิจจัด
การ์ตูน รายการส าหรับเด็ก เป็นต้น

เพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งส าคัญและท าให้การด าเนินธุรกิจจัด
ศน์ด าเนินไปด้วยดี โดยบริษัทที่ผลิตสินค้าและจัดจ าหน่ายสินค้าซื้อเวลา

เพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งส าคัญและท าให้การด าเนินธุรกิจจัด
ศน์ด าเนินไปด้วยดี โดยบริษัทที่ผลิตสินค้าและจัดจ าหน่ายสินค้าซื้อเวลา

เพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งส าคัญและท าให้การด าเนินธุรกิจจัดเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งส าคัญและท าให้การด าเนินธุรกิจจัด
ศน์ด าเนินไปด้วยดี โดยบริษัทที่ผลิตสินค้าและจัดจ าหน่ายสินค้าซื้อเวลา

เพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งส าคัญและท าให้การด าเนินธุรกิจจัดเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งส าคัญและท าให้การด าเนินธุรกิจจัด

ชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวน
มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  

วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์
เพ่ือให้ข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารในรูปแบบนี้ แต่ละสถานี

ตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคน
ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายก

รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน

การที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความบันเทิงมีหลายรูปแบบ เช่น 
โชว์ ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ รายการตลก รายการ

เพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งส าคัญและท าให้การด าเนินธุรกิจจัด

รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน
สาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น

1.3 
รายการเกมโชว์ รายการเพลง รายการทอล์ค
การ์ตูน รายการส าหรับเด็ก เป็นต้น

1.4 เพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งส าคัญและท าให้การด าเนินธุรกิจจัดเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งส าคัญและท าให้การด าเนินธุรกิจจัด
รายการต่างๆ ทางวิทยุโทรทัศน์ด าเนินไปด้วยดี โดยบริษัทที่ผลิตสินค้าและจัดจ าหน่ายสินค้าซื้อเวลา

ในด้านความรู้สึกนึกคิด ผู้ชมจะเกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งทันทีที่ได้รับข้อมูล เช่น
ภาพและการให้เสียงบรรยายเกี่ยวกับเหตุการณ์เครื่องบินตก มีภาพเครื่องบินเสียหาย มีผู้ที่ได้รับ 
บาดเจ็บและเสียชีวิต ในขณะที่มีเสียงบรรยายถึงรายละเอียดเหตุการณ์ มูลค่าความเสียหาย จ านวน   
ผู้ที่เสียชีวิต อันท าให้ผู้ชมรู้สึกเศร้าใจ หดหู่ไปด้วย หรือเมื่อวัยรุ่นได้เห็นพฤติกรรมต่างๆ จากนักร้อง
ชาวต่างประเทศ หรือละครโทรทัศน์ของไทยที่นักแสดงมีพฤติกรรมตามแบบ ชาวต่างประเทศ ก็นิยม
ชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงออกแล้วมีผู้ชื่นชอบจ านวน
มาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน  
เกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์ 2556)

วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์
1.1 เพ่ือให้ข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารในรูปแบบนี้ แต่ละสถานี

วิทยุโทรทัศน์จะมีนักข่าวเพื่อสรรหาข่าวมารายงานให้ประชาชนได้ทราบ โดยพยายามแข่งขันกันเสนอ
ข่าวต่างๆ ด้วยความรวดเร็ว

1.2 เ พ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุ โทรทัศน์ที่มี
ตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคน

ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการด าเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายก
ประชาชนได้ความรู้อย่างลึกซึ้งและได้ทราบความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนๆ ในเรื่องราวต่างๆ เช่น 
รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน
สาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น

1.3 เพ่ือให้ความบันเทิง รายการที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความบันเทิงมีหลายรูปแบบ เช่น 
รายการเกมโชว์ รายการเพลง รายการทอล์คโชว์ ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ รายการตลก รายการ
การ์ตูน รายการส าหรับเด็ก เป็นต้น

1.4 เพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งส าคัญและท าให้การด าเนินธุรกิจจัด
รายการต่างๆ ทางวิทยุโทรทัศน์ด าเนินไปด้วยดี โดยบริษัทที่ผลิตสินค้าและจัดจ าหน่ายสินค้าซื้อเวลา

สความคิด ความรู้สึก และด้านพฤติกรรมอย่างมากสความคิด ความรู้สึก และด้านพฤติกรรมอย่างมาก
ในด้านความรู้สึกนึกคิด ผู้ชมจะเกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งทันทีที่ได้รับข้อมูล เช่นสในด้านความรู้สึกนึกคิด ผู้ชมจะเกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งทันทีที่ได้รับข้อมูล เช่น
ำ

ของผู้ชมตลอดเวลา ทั้งยังท าให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวได้ดี พร้อมทั้งรู้สึกสนุกสนานขณะชมรายการ ด้วย

ำ
ของผู้ชมตลอดเวลา ทั้งยังท าให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวได้ดี พร้อมทั้งรู้สึกสนุกสนานขณะชมรายการ ด้วย
เหตุนี้ วิทยุโทรทัศน์จึงเข้าถึงผู้ชมได้มาก และส่งผลให้สื่อวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อประชาชนในด้านำเหตุนี้ วิทยุโทรทัศน์จึงเข้าถึงผู้ชมได้มาก และส่งผลให้สื่อวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อประชาชนในด้าน
ความคิด ความรู้สึก และด้านพฤติกรรมอย่างมากำความคิด ความรู้สึก และด้านพฤติกรรมอย่างมาก

ในด้านความรู้สึกนึกคิด ผู้ชมจะเกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งทันทีที่ได้รับข้อมูล เช่น
ำ

ในด้านความรู้สึกนึกคิด ผู้ชมจะเกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งทันทีที่ได้รับข้อมูล เช่นสำสความคิด ความรู้สึก และด้านพฤติกรรมอย่างมากสความคิด ความรู้สึก และด้านพฤติกรรมอย่างมากำความคิด ความรู้สึก และด้านพฤติกรรมอย่างมากสความคิด ความรู้สึก และด้านพฤติกรรมอย่างมาก
ในด้านความรู้สึกนึกคิด ผู้ชมจะเกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งทันทีที่ได้รับข้อมูล เช่นสในด้านความรู้สึกนึกคิด ผู้ชมจะเกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งทันทีที่ได้รับข้อมูล เช่น
ำ

ในด้านความรู้สึกนึกคิด ผู้ชมจะเกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งทันทีที่ได้รับข้อมูล เช่นสในด้านความรู้สึกนึกคิด ผู้ชมจะเกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งทันทีที่ได้รับข้อมูล เช่น
นเหตุนี้ วิทยุโทรทัศน์จึงเข้าถึงผู้ชมได้มาก และส่งผลให้สื่อวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อประชาชนในด้านนเหตุนี้ วิทยุโทรทัศน์จึงเข้าถึงผู้ชมได้มาก และส่งผลให้สื่อวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อประชาชนในด้าน

ความคิด ความรู้สึก และด้านพฤติกรรมอย่างมากนความคิด ความรู้สึก และด้านพฤติกรรมอย่างมาก
ัของผู้ชมตลอดเวลา ทั้งยังท าให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวได้ดี พร้อมทั้งรู้สึกสนุกสนานขณะชมรายการ ด้วยัของผู้ชมตลอดเวลา ทั้งยังท าให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวได้ดี พร้อมทั้งรู้สึกสนุกสนานขณะชมรายการ ด้วยกของผู้ชมตลอดเวลา ทั้งยังท าให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวได้ดี พร้อมทั้งรู้สึกสนุกสนานขณะชมรายการ ด้วยกของผู้ชมตลอดเวลา ทั้งยังท าให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวได้ดี พร้อมทั้งรู้สึกสนุกสนานขณะชมรายการ ด้วย

เหตุนี้ วิทยุโทรทัศน์จึงเข้าถึงผู้ชมได้มาก และส่งผลให้สื่อวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อประชาชนในด้านกเหตุนี้ วิทยุโทรทัศน์จึงเข้าถึงผู้ชมได้มาก และส่งผลให้สื่อวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อประชาชนในด้าน
ความคิด ความรู้สึก และด้านพฤติกรรมอย่างมาก

ก
ความคิด ความรู้สึก และด้านพฤติกรรมอย่างมาก

หของผู้ชมตลอดเวลา ทั้งยังท าให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวได้ดี พร้อมทั้งรู้สึกสนุกสนานขณะชมรายการ ด้วยหของผู้ชมตลอดเวลา ทั้งยังท าให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวได้ดี พร้อมทั้งรู้สึกสนุกสนานขณะชมรายการ ด้วย
เหตุนี้ วิทยุโทรทัศน์จึงเข้าถึงผู้ชมได้มาก และส่งผลให้สื่อวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อประชาชนในด้านหเหตุนี้ วิทยุโทรทัศน์จึงเข้าถึงผู้ชมได้มาก และส่งผลให้สื่อวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อประชาชนในด้านอของผู้ชมตลอดเวลา ทั้งยังท าให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวได้ดี พร้อมทั้งรู้สึกสนุกสนานขณะชมรายการ ด้วยอของผู้ชมตลอดเวลา ทั้งยังท าให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวได้ดี พร้อมทั้งรู้สึกสนุกสนานขณะชมรายการ ด้วย
เหตุนี้ วิทยุโทรทัศน์จึงเข้าถึงผู้ชมได้มาก และส่งผลให้สื่อวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อประชาชนในด้านอเหตุนี้ วิทยุโทรทัศน์จึงเข้าถึงผู้ชมได้มาก และส่งผลให้สื่อวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อประชาชนในด้านสของผู้ชมตลอดเวลา ทั้งยังท าให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวได้ดี พร้อมทั้งรู้สึกสนุกสนานขณะชมรายการ ด้วยสของผู้ชมตลอดเวลา ทั้งยังท าให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวได้ดี พร้อมทั้งรู้สึกสนุกสนานขณะชมรายการ ด้วย
เหตุนี้ วิทยุโทรทัศน์จึงเข้าถึงผู้ชมได้มาก และส่งผลให้สื่อวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อประชาชนในด้านสเหตุนี้ วิทยุโทรทัศน์จึงเข้าถึงผู้ชมได้มาก และส่งผลให้สื่อวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อประชาชนในด้านมของผู้ชมตลอดเวลา ทั้งยังท าให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวได้ดี พร้อมทั้งรู้สึกสนุกสนานขณะชมรายการ ด้วยมของผู้ชมตลอดเวลา ทั้งยังท าให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวได้ดี พร้อมทั้งรู้สึกสนุกสนานขณะชมรายการ ด้วย
เหตุนี้ วิทยุโทรทัศน์จึงเข้าถึงผู้ชมได้มาก และส่งผลให้สื่อวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อประชาชนในด้านมเหตุนี้ วิทยุโทรทัศน์จึงเข้าถึงผู้ชมได้มาก และส่งผลให้สื่อวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อประชาชนในด้านุเหตุนี้ วิทยุโทรทัศน์จึงเข้าถึงผู้ชมได้มาก และส่งผลให้สื่อวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อประชาชนในด้านุเหตุนี้ วิทยุโทรทัศน์จึงเข้าถึงผู้ชมได้มาก และส่งผลให้สื่อวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อประชาชนในด้านดของผู้ชมตลอดเวลา ทั้งยังท าให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวได้ดี พร้อมทั้งรู้สึกสนุกสนานขณะชมรายการ ด้วยดของผู้ชมตลอดเวลา ทั้งยังท าให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวได้ดี พร้อมทั้งรู้สึกสนุกสนานขณะชมรายการ ด้วย
เหตุนี้ วิทยุโทรทัศน์จึงเข้าถึงผู้ชมได้มาก และส่งผลให้สื่อวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อประชาชนในด้านดเหตุนี้ วิทยุโทรทัศน์จึงเข้าถึงผู้ชมได้มาก และส่งผลให้สื่อวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อประชาชนในด้านกของผู้ชมตลอดเวลา ทั้งยังท าให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวได้ดี พร้อมทั้งรู้สึกสนุกสนานขณะชมรายการ ด้วยกของผู้ชมตลอดเวลา ทั้งยังท าให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวได้ดี พร้อมทั้งรู้สึกสนุกสนานขณะชมรายการ ด้วย
เหตุนี้ วิทยุโทรทัศน์จึงเข้าถึงผู้ชมได้มาก และส่งผลให้สื่อวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อประชาชนในด้านกเหตุนี้ วิทยุโทรทัศน์จึงเข้าถึงผู้ชมได้มาก และส่งผลให้สื่อวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อประชาชนในด้านลของผู้ชมตลอดเวลา ทั้งยังท าให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวได้ดี พร้อมทั้งรู้สึกสนุกสนานขณะชมรายการ ด้วยลของผู้ชมตลอดเวลา ทั้งยังท าให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวได้ดี พร้อมทั้งรู้สึกสนุกสนานขณะชมรายการ ด้วย
เหตุนี้ วิทยุโทรทัศน์จึงเข้าถึงผู้ชมได้มาก และส่งผลให้สื่อวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อประชาชนในด้านลเหตุนี้ วิทยุโทรทัศน์จึงเข้าถึงผู้ชมได้มาก และส่งผลให้สื่อวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อประชาชนในด้านาเหตุนี้ วิทยุโทรทัศน์จึงเข้าถึงผู้ชมได้มาก และส่งผลให้สื่อวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อประชาชนในด้านาเหตุนี้ วิทยุโทรทัศน์จึงเข้าถึงผู้ชมได้มาก และส่งผลให้สื่อวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อประชาชนในด้านงเหตุนี้ วิทยุโทรทัศน์จึงเข้าถึงผู้ชมได้มาก และส่งผลให้สื่อวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อประชาชนในด้านงเหตุนี้ วิทยุโทรทัศน์จึงเข้าถึงผู้ชมได้มาก และส่งผลให้สื่อวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อประชาชนในด้าน

ในด้านความรู้สึกนึกคิด ผู้ชมจะเกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งทันทีที่ได้รับข้อมูล เช่น
ง

ในด้านความรู้สึกนึกคิด ผู้ชมจะเกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งทันทีที่ได้รับข้อมูล เช่น
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สรุปได้ว่า การสื่อสารเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจากบุคคลหนึ่งที่เรียกว่า 
“ผู้ส่งสาร” ไปยังบุคคลหนึ่งที่เรียกว่า “ผู้รับสาร” แต่การสื่อสารจะสัมฤทธิ์ผลต่อคนหมู่มากก็ต่อเมื่อ
สารได้ถูกน าเสนอผ่านช่องทางสื่อที่เรียกว่าวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  ดังวัตถุประสงค์ของ
การสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์ที่กล่าวว่า เพ่ือเป็นการถ่ายทอดความรู้และน าเสนอความคิดเห็นนั้น ผู้
ศึกษาจึงได้น าทฤษฎีนี้มาใช้ในการจัดท ารายการแนะน าอาชีพ เพราะรายการประเภทนี้จ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องใช้การสื่อสารเพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นภาพความเป็นจริงให้เข้าใจกระบวนการท างาน เข้าใจถึง
ความคิดของเจ้าของอาชีพ และให้ความรู้ต่างๆ เพื่อสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวัน  
 
ตอนที่ 3 ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร  

กระบวนการการเปิดรับสื่อ (Media Exposure process)  
การเปิดรับสื่อ (Media Exposure) คือ การที่ผู้บริโภคเลือกท่ีจะเปิดรับสื่อที่ตรงกับความ

ต้องการของตนเอง โดยจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองไม่ต้อง ไม่สนใจ และเห็นว่าไม่ส าคัญ ซึ่ง
การเปิดรับสื่อนั้น ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสื่อสาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในของผู้รับสาร 
เช่น ปัจจัยด้านจิตวิทยา และปัจจัยภายนอก เช่น โอกาสในการเข้าถึงสื่อ ซึ่งประกอบไปด้วย  

- การเข้าถึงสื่อเชิงกายภาพ (Physical Accessibility) เช่น ผู้รับสารอยู่ใกล้หรือไกลจาก
สื่อ   

- การเข้าถึงเชิงเศรษฐกิจ (Economic Accessibility) เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจที่
เอ้ืออ านวยต่อการซื้อข่าวสารหรือไม่ 

- การเข้าถึงเชิงสังคม-วัฒนธรรม (Socio- Accessibility) เช่น ระดับการอ่านออกเขียน
ได้ของผู้รับสาร  

ทั้งนี้ กระบวนการการเปิดรับสื่อจะส่งผลต่อกระบวนการการสื่อสาร เป็น 2 ลักษณะ
ด้วยกัน คือ  

1. พฤติกรรมการรับสื่อเชิงเครื่องมือ (Instrumental viewing behavior) เป็นการ
เปิดรับสารที่ผู้รับสารตั้งใจ และเจาะจงที่จะเปิดรับ โดยมีจุดมุ่งหมายว่าจะน าเอาข่าวสารไปใช้
ประโยชน์บางอย่าง  

2. พฤติกรรมการรับส่ือเชิงพิธีกรรม (Ritualistic/Habitual viewing behavior) เป็น
การเปิดรับที่ผู้รับสารไม่ได้มีเป้าหมายพิเศษ ไม่ได้ตั้งจุดมุ่งหมายเอาไว้ว่าจะน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
อะไร เป็นการเปิดดู เพราะ ความเคยชิน ไม่ได้เจาะจงหรือคาดหวังอะไรเป็นพิเศษ  

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้  
1. การแสวงหาข้อมูล (Information seeking) คือ การที่บุคคลแสวงหาข้อมูลข่าวสาร 

เพ่ือต้องการให้เรื่องใดเรื่องหนึ่งมีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง  
2. การเปิดรับข้อมูล (Information Receptivity) คือ การที่บุคคลเปิดรับข่าวสาร เพ่ือ

ต้องการทราบข้อมูลที่ตนเองสนใจและอยากรู้ เช่น การเลือกรับชมรายการโทรทัศน์ที่ชื่นชอบ  
3. การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) คือ การที่บุคคลเปิดรับ

ข่าวสาร เพ่ือตอบสนองความต้องการกระท า หรือความต้องการเรียนรู้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเพ่ือ
ผ่อนคลายอารมณ์  

การเปิดรับที่ผู้รับสารไม่ได้มีเป้าหมายพิเศษ ไม่การเปิดรับที่ผู้รับสารไม่ได้มีเป้าหมายพิเศษ
(Ritualistic/Habitual viewing behavior) 

การเปิดรับที่ผู้รับสารไม่ได้มีเป้าหมายพิเศษ งหมายเอาไว้ว่าจะน า
ไม่ได้เจาะจงหรือคาดหวังอะไรเป็นพิเศษ

การเปิดรับที่ผู้รับสารไม่ได้มีเป้าหมายพิเศษ
ไม่ได้เจาะจงหรือคาดหวังอะไรเป็นพิเศษไม่ได้เจาะจงหรือคาดหวังอะไรเป็นพิเศษความเคยชิน ไม่ได้เจาะจงหรือคาดหวังอะไรเป็นพิเศษความเคยชิน

พฤติกรรมการรับส่ือเชิงพิธีกรรม
การเปิดรับที่ผู้รับสารไม่ได้มีเป้าหมายพิเศษ

พฤติกรรมการรับส่ือเชิงพิธีกรรม
การเปิดรับที่ผู้รับสารไม่ได้มีเป้าหมายพิเศษการเปิดรับที่ผู้รับสารไม่ได้มีเป้าหมายพิเศษ

พฤติกรรมการรับส่ือเชิงพิธีกรรม
การเปิดรับที่ผู้รับสารไม่ได้มีเป้าหมายพิเศษการเปิดรับที่ผู้รับสารไม่ได้มีเป้าหมายพิเศษ

(Ritualistic/Habitual viewing behavior) พฤติกรรมการรับส่ือเชิงพิธีกรรม (Ritualistic/Habitual viewing behavior) (Ritualistic/Habitual viewing behavior) พฤติกรรมการรับส่ือเชิงพิธีกรรมพฤติกรรมการรับส่ือเชิงพิธีกรรม (Ritualistic/Habitual viewing behavior) (Ritualistic/Habitual viewing behavior) (Ritualistic/Habitual viewing behavior) (Ritualistic/Habitual viewing behavior) 
ได้ตั้งจุดมุ่ได้ตั้งจุดมุ่ได้ตั้งจุดมุ่งหมายเอาไว้ว่าจะน า

ประโยชน์บางอย่าง
พฤติกรรมการรับส่ือเชิงพิธีกรรม

การเปิดรับที่ผู้รับสารไม่ได้มีเป้าหมายพิเศษ
พฤติกรรมการรับส่ือเชิงพิธีกรรม

ประโยชน์บางอย่างประโยชน์บางอย่าง
พฤติกรรมการรับส่ือเชิงพิธีกรรม (Ritualistic/Habitual viewing behavior) 

งหมายเอาไว้ว่าจะน า
ไม่ได้เจาะจงหรือคาดหวังอะไรเป็นพิเศษ

สามารถแบ่งออกได้เป็น

(Ritualistic/Habitual viewing behavior) 
ประโยชน์บางอย่างประโยชน์บางอย่าง

(Ritualistic/Habitual viewing behavior) (Ritualistic/Habitual viewing behavior) 
การเปิดรับที่ผู้รับสารไม่ได้มีเป้าหมายพิเศษ

(Ritualistic/Habitual viewing behavior) 
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ความรู้ไปใช้ประโยชน์การเปิดรับที่ผู้รับสารไม่ได้มีเป้าหมายพิเศษ ความรู้ไปใช้ประโยชน์ความรู้ไปใช้ประโยชน์การเปิดรับที่ผู้รับสารไม่ได้มีเป้าหมายพิเศษการเปิดรับที่ผู้รับสารไม่ได้มีเป้าหมายพิเศษ งหมายเอาไว้ว่าจะน างหมายเอาไว้ว่าจะน างหมายเอาไว้ว่าจะน า

ไม่ได้เจาะจงหรือคาดหวังอะไรเป็นพิเศษ
ดังนี้

ความรู้ไปใช้ประโยชน์การเปิดรับที่ผู้รับสารไม่ได้มีเป้าหมายพิเศษ
เพราะ

การเปิดรับที่ผู้รับสารไม่ได้มีเป้าหมายพิเศษ
อะไร เป็นการเปิดดูเป็นการเปิดดู ไม่ได้เจาะจงหรือคาดหวังอะไรเป็นพิเศษไม่ได้เจาะจงหรือคาดหวังอะไรเป็นพิเศษเป็นการเปิดดู เพราะเป็นการเปิดดู เพราะเป็นการเปิดดู

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
เป็นการเปิดดู เพราะ

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
เป็นการเปิดดู เพราะเป็นการเปิดดู ไม่ได้เจาะจงหรือคาดหวังอะไรเป็นพิเศษไม่ได้เจาะจงหรือคาดหวังอะไรเป็นพิเศษไม่ได้เจาะจงหรือคาดหวังอะไรเป็นพิเศษไม่ได้เจาะจงหรือคาดหวังอะไรเป็นพิเศษ

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 3 
คือ

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ สามารถแบ่งออกได้เป็นพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ รูปแบบสามารถแบ่งออกได้เป็นสามารถแบ่งออกได้เป็น
(Information seeking) 

สามารถแบ่งออกได้เป็น ดังนี้รูปแบบรูปแบบ
การที่บุคคลแสวงหาข้อมูลข่าวสาร

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อพฤติกรรมการเปิดรับสื่อพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
การแสวงหาข้อมูล

องการให้เรื่องใดเรื่องหนึ่งมีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง

สามารถแบ่งออกได้เป็น รูปแบบพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
(Information seeking) 

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
การแสวงหาข้อมูล (Information seeking) (Information seeking) 

องการให้เรื่องใดเรื่องหนึ่งมีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง

รูปแบบ
(Information seeking) การแสวงหาข้อมูล การที่บุคคลแสวงหาข้อมูลข่าวสารคือการแสวงหาข้อมูล การที่บุคคลแสวงหาข้อมูลข่าวสาร(Information seeking) การแสวงหาข้อมูล (Information seeking) การที่บุคคลแสวงหาข้อมูลข่าวสาร

องการให้เรื่องใดเรื่องหนึ่งมีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
(Information seeking) การแสวงหาข้อมูล คือ(Information seeking) (Information seeking) 

องการให้เรื่องใดเรื่องหนึ่งมีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งองการให้เรื่องใดเรื่องหนึ่งมีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง

พฤติกรรมการรับส่ือเชิงพิธีกรรมพฤติกรรมการรับส่ือเชิงพิธีกรรม
การเปิดรับที่ผู้รับสารไม่ได้มีเป้าหมายพิเศษการเปิดรับที่ผู้รับสารไม่ได้มีเป้าหมายพิเศษ

ความเคยชิน

โดยมีจุดมุ่งหมายว่าจะน า

(Ritualistic/Habitual viewing behavior) 
งหมายเอาไว้ว่าจะน า

(Ritualistic/Habitual viewing behavior) (Ritualistic/Habitual viewing behavior) 
ได้ตั้งจุดมุ่งหมายเอาไว้ว่าจะน า

พฤติกรรมการรับส่ือเชิงพิธีกรรม
ได้ตั้งจุดมุ่งหมายเอาไว้ว่าจะน าไม่ได้ตั้งจุดมุ่ได้ตั้งจุดมุ่

โดยมีจุดมุ่งหมายว่าจะน า

(Ritualistic/Habitual viewing behavior) (Ritualistic/Habitual viewing behavior) 

และเจาะจงที่จะเปิดรับและเจาะจงที่จะเปิดรับ โดยมีจุดมุ่งหมายว่าจะน าและเจาะจงที่จะเปิดรับและเจาะจงที่จะเปิดรับ
(Instrumental viewing behavi

โดยมีจุดมุ่งหมายว่าจะน าและเจาะจงที่จะเปิดรับ โดยมีจุดมุ่งหมายว่าจะน า
พฤติกรรมการรับสื่อเชิงเครื่องมือ

และเจาะจงที่จะเปิดรับ
พฤติกรรมการรับสื่อเชิงเครื่องมือ (Instrumental viewing behavi

โดยมีจุดมุ่งหมายว่าจะน า
(Instrumental viewing behavi

เปิดรับสารที่ผู้รับสารตั้งใจ
พฤติกรรมการรับสื่อเชิงเครื่องมือ

เปิดรับสารที่ผู้รับสารตั้งใจ
พฤติกรรมการรับสื่อเชิงเครื่องมือพฤติกรรมการรับสื่อเชิงเครื่องมือ

เปิดรับสารที่ผู้รับสารตั้งใจเปิดรับสารที่ผู้รับสารตั้งใจ
พฤติกรรมการรับสื่อเชิงเครื่องมือ

เปิดรับสารที่ผู้รับสารตั้งใจ
(Instrumental viewing behaviพฤติกรรมการรับสื่อเชิงเครื่องมือ

และเจาะจงที่จะเปิดรับ
(Instrumental viewing behaviพฤติกรรมการรับสื่อเชิงเครื่องมือ

และเจาะจงที่จะเปิดรับ
พฤติกรรมการรับสื่อเชิงเครื่องมือ

และเจาะจงที่จะเปิดรับ
พฤติกรรมการรับสื่อเชิงเครื่องมือพฤติกรรมการรับสื่อเชิงเครื่องมือพฤติกรรมการรับสื่อเชิงเครื่องมือ

และเจาะจงที่จะเปิดรับเปิดรับสารที่ผู้รับสารตั้งใจ
(Instrumental viewing behavi

คือคือ

เปิดรับสารที่ผู้รับสารตั้งใจ
พฤติกรรมการรับสื่อเชิงเครื่องมือ (Instrumental viewing behavi(Instrumental viewing behavi(Instrumental viewing behaviพฤติกรรมการรับสื่อเชิงเครื่องมือ (Instrumental viewing behavi

กระบวนการการเปิดรับสื่อจะส่งผลต่อกระบวนการการสื่อสารทั้งนี้

1. พฤติกรรมการรับสื่อเชิงเครื่องมือ1.

กระบวนการการเปิดรับสื่อจะส่งผลต่อกระบวนการการสื่อสารกระบวนการการเปิดรับสื่อจะส่งผลต่อกระบวนการการสื่อสาร

พฤติกรรมการรับสื่อเชิงเครื่องมือ

กระบวนการการเปิดรับสื่อจะส่งผลต่อกระบวนการการสื่อสารกระบวนการการเปิดรับสื่อจะส่งผลต่อกระบวนการการสื่อสาร

พฤติกรรมการรับสื่อเชิงเครื่องมือ
และเจาะจงที่จะเปิดรับและเจาะจงที่จะเปิดรับ

กระบวนการการเปิดรับสื่อจะส่งผลต่อกระบวนการการสื่อสารกระบวนการการเปิดรับสื่อจะส่งผลต่อกระบวนการการสื่อสารกระบวนการการเปิดรับสื่อจะส่งผลต่อกระบวนการการสื่อสารกระบวนการการเปิดรับสื่อจะส่งผลต่อกระบวนการการสื่อสาร

(Instrumental viewing behavi(Instrumental viewing behavi(Instrumental viewing behavi
โดยมีจุดมุ่งหมายว่าจะน า

กระบวนการการเปิดรับสื่อจะส่งผลต่อกระบวนการการสื่อสารกระบวนการการเปิดรับสื่อจะส่งผลต่อกระบวนการการสื่อสารกระบวนการการเปิดรับสื่อจะส่งผลต่อกระบวนการการสื่อสารกระบวนการการเปิดรับสื่อจะส่งผลต่อกระบวนการการสื่อสารกระบวนการการเปิดรับสื่อจะส่งผลต่อกระบวนการการสื่อสาร

(Instrumental viewing behavi(Instrumental viewing behavi

กระบวนการการเปิดรับสื่อจะส่งผลต่อกระบวนการการสื่อสารกระบวนการการเปิดรับสื่อจะส่งผลต่อกระบวนการการสื่อสารกระบวนการการเปิดรับสื่อจะส่งผลต่อกระบวนการการสื่อสารกระบวนการการเปิดรับสื่อจะส่งผลต่อกระบวนการการสื่อสารกระบวนการการเปิดรับสื่อจะส่งผลต่อกระบวนการการสื่อสาร

การเข้าถึงเชิงสังคม วัฒนธรรม (Socioวัฒนธรรมวัฒนธรรมวัฒนธรรม
รหรือไม่

วัฒนธรรม-วัฒนธรรม

(Economic Accessibility)การเข้าถึงเชิงเศรษฐกิจ 
รหรือไม่

การเข้าถึงเชิงเศรษฐกิจ การเข้าถึงเชิงเศรษฐกิจ (Economic Accessibility)(Economic Accessibility)

Accessibility) 

(Economic Accessibility)(Economic Accessibility)(Economic Accessibility)การเข้าถึงเชิงเศรษฐกิจ การเข้าถึงเชิงเศรษฐกิจ การเข้าถึงเชิงเศรษฐกิจ 
เอ้ืออ านวยต่อการซื้อข่าวสาเอ้ืออ านวยต่อการซื้อข่าวสา

การเข้าถึงเชิงสังคมการเข้าถึงเชิงสังคม

เช่นการเข้าถึงเชิงเศรษฐกิจ การเข้าถึงเชิงเศรษฐกิจ การเข้าถึงเชิงเศรษฐกิจ (Economic Accessibility)

ผู้รับสารอยู่ใกล้หรือไกลจาก(Physical Accessibility) 

(Economic Accessibility)

-

กระบวนการการเปิดรับสื่อจะส่งผลต่อกระบวนการการสื่อสาร

การเข้าถึงสื่อเชิงกายภาพ (Physical Accessibility) (Physical Accessibility) ผู้รับสารอยู่ใกล้หรือไกลจากผู้รับสารอยู่ใกล้หรือไกลจาก(Physical Accessibility) (Physical Accessibility) 
โอกาสในการเข้าถึงสื่อและปัจจัยภายนอก

การเข้าถึงสื่อเชิงกายภาพการเข้าถึงสื่อเชิงกายภาพการเข้าถึงสื่อเชิงกายภาพ
โอกาสในการเข้าถึงสื่อและปัจจัยภายนอกทยา

การเข้าถึงสื่อเชิงกายภาพ
และปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายนอก

การเข้าถึงสื่อเชิงกายภาพ

ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในของผู้รับสาร
โอกาสในการเข้าถึงสื่อ

ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในของผู้รับสารซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในของผู้รับสาร
โอกาสในการเข้าถึงสื่อ

เช่น(Physical Accessibility) เช่น(Physical Accessibility) เช่น

ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสื่อสารถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสื่อสาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในของผู้รับสารถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสื่อสารถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสื่อสารถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสื่อสาร
และปัจจัยภายนอก

การเข้าถึงสื่อเชิงกายภาพ

ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสื่อสาร
โอกาสในการเข้าถึงสื่อและปัจจัยภายนอก เช่นเช่น โอกาสในการเข้าถึงสื่อเช่น โอกาสในการเข้าถึงสื่อ

(Physical Accessibility) 
โอกาสในการเข้าถึงสื่อ

(Physical Accessibility) (Physical Accessibility) (Physical Accessibility) (Physical Accessibility) (Physical Accessibility) (Physical Accessibility) (Physical Accessibility) (Physical Accessibility) 

(Economic Accessibility)(Economic Accessibility)(Economic Accessibility)

วัฒนธรรม

ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสื่อสารถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสื่อสารถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสื่อสาร
และปัจจัยภายนอก

ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสื่อสาร
และปัจจัยภายนอก

การเข้าถึงสื่อเชิงกายภาพ

ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในของผู้รับสาร
โดยจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองไม่ต้อง
ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสื่อสาร
โดยจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองไม่ต้องโดยจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองไม่ต้องโดยจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองไม่ต้อง
ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสื่อสาร
โดยจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองไม่ต้องโดยจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองไม่ต้องโดยจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองไม่ต้อง
ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสื่อสาร
โดยจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองไม่ต้องโดยจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองไม่ต้องโดยจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองไม่ต้องโดยจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองไม่ต้อง

(Media Exposure) 
โดยจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองไม่ต้อง

(Media Exposure) คือคือการเปิดรับสื่อการเปิดรับสื่อ
โดยจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองไม่ต้อง

(Media Exposure) (Media Exposure) 
(Media Exposure process) (Media Exposure process) (Media Exposure process) 

ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
กระบวนการการเปิดรับสื่อ (Media Exposure process) 

(Media Exposure) 

ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสารทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
(Media Exposure process) 

(Media Exposure) การที่ผู้
โดยจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองไม่ต้องโดยจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองไม่ต้องโดยจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองไม่ต้อง
ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสื่อสาร
โดยจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองไม่ต้อง

ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในของผู้รับสาร
โอกาสในการเข้าถึงสื่อ

ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสื่อสาร
โอกาสในการเข้าถึงสื่อ

(Physical Accessibility) 

ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
กระบวนการการเปิดรับสื่อ

(Media Exposure) 
โดยจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองไม่ต้อง

(Media Exposure process) 
บริโภคเลือกท่ีจะเปิดรับสื่อที่ตรงกับความ

ไม่สนใจ

(Media Exposure process) 
บริโภคเลือกท่ีจะเปิดรับสื่อที่ตรงกับความ

โดยจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองไม่ต้อง
การเปิดรับสื่อ

โดยจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองไม่ต้อง
(Media Exposure) 

โดยจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองไม่ต้อง
การเปิดรับสื่อ

โดยจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองไม่ต้อง
ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในของผู้รับสารถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสื่อสารถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสื่อสาร

และปัจจัยภายนอก
ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในของผู้รับสาร

และปัจจัยภายนอก
การเข้าถึงสื่อเชิงกายภาพ

โอกาสในการเข้าถึงสื่อโอกาสในการเข้าถึงสื่อ
เช่น

ซึ่งประกอบไปด้วย
ผู้รับสารอยู่ใกล้หรือไกลจาก

ทยา
การเข้าถึงสื่อเชิงกายภาพ ผู้รับสารอยู่ใกล้หรือไกลจากการเข้าถึงสื่อเชิงกายภาพการเข้าถึงสื่อเชิงกายภาพ

เช่นเช่นการเข้าถึงเชิงเศรษฐกิจ 
เอ้ืออ านวยต่อการซื้อข่าวสา

การเข้าถึงเชิงสังคม
รหรือไม่

การเข้าถึงเชิงสังคมการเข้าถึงเชิงสังคมการเข้าถึงเชิงสังคมการเข้าถึงเชิงสังคม Accessibility) 

กระบวนการการเปิดรับสื่อจะส่งผลต่อกระบวนการการสื่อสาร
ได้ของผู้รับสาร

ทั้งนี้
ด้วยกัน คือ

(Instrumental viewing behavi
เปิดรับสารที่ผู้รับสารตั้งใจ โดยมีจุดมุ่งหมายว่าจะน าโดยมีจุดมุ่งหมายว่าจะน า
ประโยชน์บางอย่างประโยชน์บางอย่าง

การเปิดรับที่ผู้รับสารไม่ได้มีเป้าหมายพิเศษ
อะไร เป็นการเปิดดู

การแสวงหาข้อมูล

ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
กระบวนการการเปิดรับสื่อ (Media Exposure process) 

(Media Exposure) คือ การที่ผู้
โดยจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองไม่ต้อง
ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสื่อสาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในของผู้รับสาร

โอกาสในการเข้าถึงสื่อ
(Physical Accessibility) 

(Media Exposure process) (Media Exposure process) 
(Media Exposure) (Media Exposure) การเปิดรับสื่อ

โดยจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองไม่ต้อง
คือ(Media Exposure) (Media Exposure) 

โดยจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองไม่ต้องโดยจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองไม่ต้องโดยจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองไม่ต้องโดยจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองไม่ต้องโดยจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองไม่ต้องโดยจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองไม่ต้องโดยจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองไม่ต้อง
ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสื่อสาร
โดยจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองไม่ต้อง
ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสื่อสาร
โดยจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองไม่ต้อง
ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสื่อสาร
โดยจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองไม่ต้อง

ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในของผู้รับสารถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสื่อสาร
และปัจจัยภายนอก

การเข้าถึงสื่อเชิงกายภาพ

ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสื่อสารถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสื่อสาร
และปัจจัยภายนอก เช่น โอกาสในการเข้าถึงสื่อ

การเข้าถึงสื่อเชิงกายภาพ (Physical Accessibility) 

(Economic Accessibility)

วัฒนธรรม

ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสื่อสารถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสื่อสาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในของผู้รับสารถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสื่อสารถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสื่อสารถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสื่อสารถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสื่อสาร
โอกาสในการเข้าถึงสื่อ

ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในของผู้รับสาร
โอกาสในการเข้าถึงสื่อและปัจจัยภายนอก

(Physical Accessibility) 
เช่นทยา และปัจจัยภายนอก

การเข้าถึงสื่อเชิงกายภาพ
และปัจจัยภายนอก โอกาสในการเข้าถึงสื่อและปัจจัยภายนอก

การเข้าถึงสื่อเชิงกายภาพ
โอกาสในการเข้าถึงสื่อ

(Physical Accessibility) (Physical Accessibility) (Physical Accessibility) ผู้รับสารอยู่ใกล้หรือไกลจาก(Physical Accessibility) การเข้าถึงสื่อเชิงกายภาพ (Physical Accessibility) (Physical Accessibility) 

(Economic Accessibility)

(Socio-

กระบวนการการเปิดรับสื่อจะส่งผลต่อกระบวนการการสื่อสาร

การเข้าถึงเชิงเศรษฐกิจ (Economic Accessibility)
รหรือไม่

การเข้าถึงเชิงเศรษฐกิจ (Economic Accessibility) เช่นการเข้าถึงเชิงเศรษฐกิจ 
เอ้ืออ านวยต่อการซื้อข่าวสา

การเข้าถึงเชิงสังคม

(Economic Accessibility)(Economic Accessibility)(Economic Accessibility) เช่น

Accessibility) 

(Economic Accessibility)การเข้าถึงเชิงเศรษฐกิจ การเข้าถึงเชิงเศรษฐกิจ 
รหรือไม่

(Economic Accessibility)
รหรือไม่

การเข้าถึงเชิงสังคม-วัฒนธรรมวัฒนธรรมวัฒนธรรมวัฒนธรรม (Socioวัฒนธรรมการเข้าถึงเชิงสังคม

กระบวนการการเปิดรับสื่อจะส่งผลต่อกระบวนการการสื่อสารกระบวนการการเปิดรับสื่อจะส่งผลต่อกระบวนการการสื่อสารกระบวนการการเปิดรับสื่อจะส่งผลต่อกระบวนการการสื่อสารกระบวนการการเปิดรับสื่อจะส่งผลต่อกระบวนการการสื่อสารกระบวนการการเปิดรับสื่อจะส่งผลต่อกระบวนการการสื่อสาร

(Instrumental viewing behavi

กระบวนการการเปิดรับสื่อจะส่งผลต่อกระบวนการการสื่อสารกระบวนการการเปิดรับสื่อจะส่งผลต่อกระบวนการการสื่อสารกระบวนการการเปิดรับสื่อจะส่งผลต่อกระบวนการการสื่อสารกระบวนการการเปิดรับสื่อจะส่งผลต่อกระบวนการการสื่อสารกระบวนการการเปิดรับสื่อจะส่งผลต่อกระบวนการการสื่อสาร

(Instrumental viewing behavi
โดยมีจุดมุ่งหมายว่าจะน า

กระบวนการการเปิดรับสื่อจะส่งผลต่อกระบวนการการสื่อสารกระบวนการการเปิดรับสื่อจะส่งผลต่อกระบวนการการสื่อสาร

พฤติกรรมการรับสื่อเชิงเครื่องมือ
และเจาะจงที่จะเปิดรับ

กระบวนการการเปิดรับสื่อจะส่งผลต่อกระบวนการการสื่อสาร

พฤติกรรมการรับสื่อเชิงเครื่องมือ

ทั้งนี้

1. พฤติกรรมการรับสื่อเชิงเครื่องมือ

กระบวนการการเปิดรับสื่อจะส่งผลต่อกระบวนการการสื่อสาร

พฤติกรรมการรับสื่อเชิงเครื่องมือ (Instrumental viewing behavi(Instrumental viewing behavi
คือ

เปิดรับสารที่ผู้รับสารตั้งใจ
พฤติกรรมการรับสื่อเชิงเครื่องมือ (Instrumental viewing behavi

เปิดรับสารที่ผู้รับสารตั้งใจ
พฤติกรรมการรับสื่อเชิงเครื่องมือพฤติกรรมการรับสื่อเชิงเครื่องมือ

และเจาะจงที่จะเปิดรับ
พฤติกรรมการรับสื่อเชิงเครื่องมือ

และเจาะจงที่จะเปิดรับ
พฤติกรรมการรับสื่อเชิงเครื่องมือ

และเจาะจงที่จะเปิดรับ
(Instrumental viewing behavi(Instrumental viewing behaviพฤติกรรมการรับสื่อเชิงเครื่องมือ

เปิดรับสารที่ผู้รับสารตั้งใจ
พฤติกรรมการรับสื่อเชิงเครื่องมือ

เปิดรับสารที่ผู้รับสารตั้งใจ
พฤติกรรมการรับสื่อเชิงเครื่องมือ

เปิดรับสารที่ผู้รับสารตั้งใจ
พฤติกรรมการรับสื่อเชิงเครื่องมือ

เปิดรับสารที่ผู้รับสารตั้งใจ
(Instrumental viewing behaviพฤติกรรมการรับสื่อเชิงเครื่องมือ (Instrumental viewing behavi

โดยมีจุดมุ่งหมายว่าจะน า
พฤติกรรมการรับสื่อเชิงเครื่องมือ

และเจาะจงที่จะเปิดรับ
(Instrumental viewing behavi

และเจาะจงที่จะเปิดรับ โดยมีจุดมุ่งหมายว่าจะน าและเจาะจงที่จะเปิดรับ

พฤติกรรมการรับส่ือเชิงพิธีกรรม

โดยมีจุดมุ่งหมายว่าจะน าโดยมีจุดมุ่งหมายว่าจะน าโดยมีจุดมุ่งหมายว่าจะน าและเจาะจงที่จะเปิดรับและเจาะจงที่จะเปิดรับ โดยมีจุดมุ่งหมายว่าจะน า

(Ritualistic/Habitual viewing behavior) 

โดยมีจุดมุ่งหมายว่าจะน า

(Ritualistic/Habitual viewing behavior) พฤติกรรมการรับส่ือเชิงพิธีกรรม
ไม่ได้ตั้งจุดมุ่งหมายเอาไว้ว่าจะน า

ไม่ได้เจาะจงหรือคาดหวังอะไรเป็นพิเศษ

พฤติกรรมการรับส่ือเชิงพิธีกรรม
การเปิดรับที่ผู้รับสารไม่ได้มีเป้าหมายพิเศษ

ความเคยชิน

ประโยชน์บางอย่าง
2. พฤติกรรมการรับส่ือเชิงพิธีกรรมพฤติกรรมการรับส่ือเชิงพิธีกรรม

ประโยชน์บางอย่าง
พฤติกรรมการรับส่ือเชิงพิธีกรรม

การเปิดรับที่ผู้รับสารไม่ได้มีเป้าหมายพิเศษ
(Ritualistic/Habitual viewing behavior) 

ได้ตั้งจุดมุ่งหมายเอาไว้ว่าจะน า
(Ritualistic/Habitual viewing behavior) พฤติกรรมการรับส่ือเชิงพิธีกรรมพฤติกรรมการรับส่ือเชิงพิธีกรรมพฤติกรรมการรับส่ือเชิงพิธีกรรม (Ritualistic/Habitual viewing behavior) 

ความรู้ไปใช้ประโยชน์
(Ritualistic/Habitual viewing behavior) พฤติกรรมการรับส่ือเชิงพิธีกรรม (Ritualistic/Habitual viewing behavior) 

การเปิดรับที่ผู้รับสารไม่ได้มีเป้าหมายพิเศษ
พฤติกรรมการรับส่ือเชิงพิธีกรรม

การเปิดรับที่ผู้รับสารไม่ได้มีเป้าหมายพิเศษ
พฤติกรรมการรับส่ือเชิงพิธีกรรม

การเปิดรับที่ผู้รับสารไม่ได้มีเป้าหมายพิเศษ
(Ritualistic/Habitual viewing behavior) 

ความรู้ไปใช้ประโยชน์
พฤติกรรมการรับส่ือเชิงพิธีกรรม

การเปิดรับที่ผู้รับสารไม่ได้มีเป้าหมายพิเศษ
(Ritualistic/Habitual viewing behavior) 

การเปิดรับที่ผู้รับสารไม่ได้มีเป้าหมายพิเศษ งหมายเอาไว้ว่าจะน า
ความเคยชิน ไม่ได้เจาะจงหรือคาดหวังอะไรเป็นพิเศษ

การเปิดรับที่ผู้รับสารไม่ได้มีเป้าหมายพิเศษการเปิดรับที่ผู้รับสารไม่ได้มีเป้าหมายพิเศษ ไม่การเปิดรับที่ผู้รับสารไม่ได้มีเป้าหมายพิเศษการเปิดรับที่ผู้รับสารไม่ได้มีเป้าหมายพิเศษ
เป็นการเปิดดู

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ

งหมายเอาไว้ว่าจะน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ไม่ได้เจาะจงหรือคาดหวังอะไรเป็นพิเศษ

งหมายเอาไว้ว่าจะน า
ไม่ได้เจาะจงหรือคาดหวังอะไรเป็นพิเศษ

ดังนี้
เป็นการเปิดดู เพราะ

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
เพราะเพราะ

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
การแสวงหาข้อมูล

ไม่ได้เจาะจงหรือคาดหวังอะไรเป็นพิเศษ
รูปแบบ
การที่บุคคลแสวงหาข้อมูลข่าวสาร

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
การแสวงหาข้อมูล

สามารถแบ่งออกได้เป็นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 
(Information seeking) คือ

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
การแสวงหาข้อมูล (Information seeking) 

องการให้เรื่องใดเรื่องหนึ่งมีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
(Information seeking) 

องการให้เรื่องใดเรื่องหนึ่งมีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
(Information seeking) 

องการให้เรื่องใดเรื่องหนึ่งมีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
การแสวงหาข้อมูล (Information seeking) 

ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในของผู้รับสาร
โอกาสในการเข้าถึงสื่อ

(Physical Accessibility) เช่น ผู้รับสารอยู่ใกล้หรือไกลจาก

การเข้าถึงเชิงเศรษฐกิจ 

(Instrumental viewing behavi

(Ritualistic/Habitual viewing behavior) 
งหมายเอาไว้ว่าจะน าความรู้ไปใช้ประโยชน์

ไม่ได้เจาะจงหรือคาดหวังอะไรเป็นพิเศษ
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

(Information seeking) คือ

ประโยชน์บางอย่าง
2.

การเปิดรับที่ผู้รับสารไม่ได้มีเป้าหมายพิเศษ
อะไร เป็นการเปิดดู เพราะ ความเคยชิน

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ สามารถแบ่งออกได้เป็น
การแสวงหาข้อมูล (Information seeking) 

รูปแบบ
(Information seeking) การที่บุคคลแสวงหาข้อมูลข่าวสาร

องการให้เรื่องใดเรื่องหนึ่งมีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง

ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร
กระบวนการการเปิดรับสื่อ (Media Exposure process) 
การเปิดรับสื่อ (Media Exposure) คือ การที่ผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะเปิดรับสื่อที่ตรงกับความ

โดยจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองไม่ต้อง ไม่สนใจ
ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสื่อสาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในของผู้รับสาร
ทยา และปัจจัยภายนอก โอกาสในการเข้าถึงสื่อ ซึ่งประกอบไปด้วย

การเข้าถึงสื่อเชิงกายภาพ (Physical Accessibility) เช่น ผู้รับสารอยู่ใกล้หรือไกลจาก

การเข้าถึงเชิงเศรษฐกิจ (Economic Accessibility) เช่น
เอ้ืออ านวยต่อการซื้อข่าวสารหรือไม่

การเข้าถึงเชิงสังคม-วัฒนธรรม (Socio- Accessibility) 
ได้ของผู้รับสาร

ทั้งนี้ กระบวนการการเปิดรับสื่อจะส่งผลต่อกระบวนการการสื่อสาร เป็น
ด้วยกัน คือ

1. พฤติกรรมการรับสื่อเชิงเครื่องมือ (Instrumental viewing behavi
เปิดรับสารที่ผู้รับสารตั้งใจ และเจาะจงที่จะเปิดรับ โดยมีจุดมุ่งหมายว่าจะน า
ประโยชน์บางอย่าง

2. พฤติกรรมการรับส่ือเชิงพิธีกรรม (Ritualistic/Habitual viewing behavior) 
การเปิดรับที่ผู้รับสารไม่ได้มีเป้าหมายพิเศษ ไม่ได้ตั้งจุดมุ่งหมายเอาไว้ว่าจะน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
อะไร เป็นการเปิดดู เพราะ ความเคยชิน ไม่ได้เจาะจงหรือคาดหวังอะไรเป็นพิเศษ

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ สามารถแบ่งออกได้เป็น
การแสวงหาข้อมูล (Information seeking) การที่บุคคลแสวงหาข้อมูลข่าวสาร

องการให้เรื่องใดเรื่องหนึ่งมีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง

สความคิดของเจ้าของอาชีพ สความคิดของเจ้าของอาชีพ ำ
ศึกษาจึงได้น าทฤษฎี

ำ
ศึกษาจึงได้น าทฤษฎี
ที่ต้องใช้การสื่อสารเพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นภาพความเป็นจริงให้เข้าใจำที่ต้องใช้การสื่อสารเพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นภาพความเป็นจริงให้เข้าใจ
ความคิดของเจ้าของอาชีพ ำความคิดของเจ้าของอาชีพ สำสความคิดของเจ้าของอาชีพ สความคิดของเจ้าของอาชีพ ำความคิดของเจ้าของอาชีพ สความคิดของเจ้าของอาชีพ นที่ต้องใช้การสื่อสารเพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นภาพความเป็นจริงให้เข้าใจนที่ต้องใช้การสื่อสารเพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นภาพความเป็นจริงให้เข้าใจ
ความคิดของเจ้าของอาชีพ นความคิดของเจ้าของอาชีพ 

ัศึกษาจึงได้น าทฤษฎี ัศึกษาจึงได้น าทฤษฎีนี้มา ันี้มากใช้กใช้ในกในใช้ในใช้กใช้ในใช้
ที่ต้องใช้การสื่อสารเพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นภาพความเป็นจริงให้เข้าใจกที่ต้องใช้การสื่อสารเพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นภาพความเป็นจริงให้เข้าใจ
ความคิดของเจ้าของอาชีพ 

ก
ความคิดของเจ้าของอาชีพ 

หการจัดท ารายการแนะน าอาชีพหการจัดท ารายการแนะน าอาชีพ
ที่ต้องใช้การสื่อสารเพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นภาพความเป็นจริงให้เข้าใจหที่ต้องใช้การสื่อสารเพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นภาพความเป็นจริงให้เข้าใจอการจัดท ารายการแนะน าอาชีพอการจัดท ารายการแนะน าอาชีพ
ที่ต้องใช้การสื่อสารเพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นภาพความเป็นจริงให้เข้าใจอที่ต้องใช้การสื่อสารเพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นภาพความเป็นจริงให้เข้าใจสการจัดท ารายการแนะน าอาชีพสการจัดท ารายการแนะน าอาชีพ
ที่ต้องใช้การสื่อสารเพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นภาพความเป็นจริงให้เข้าใจสที่ต้องใช้การสื่อสารเพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นภาพความเป็นจริงให้เข้าใจมการจัดท ารายการแนะน าอาชีพมการจัดท ารายการแนะน าอาชีพ
ที่ต้องใช้การสื่อสารเพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นภาพความเป็นจริงให้เข้าใจมที่ต้องใช้การสื่อสารเพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นภาพความเป็นจริงให้เข้าใจุที่ต้องใช้การสื่อสารเพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นภาพความเป็นจริงให้เข้าใจุที่ต้องใช้การสื่อสารเพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นภาพความเป็นจริงให้เข้าใจ

สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวัน
ุ

สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวัน
ดการจัดท ารายการแนะน าอาชีพดการจัดท ารายการแนะน าอาชีพ

ที่ต้องใช้การสื่อสารเพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นภาพความเป็นจริงให้เข้าใจดที่ต้องใช้การสื่อสารเพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นภาพความเป็นจริงให้เข้าใจกเพราะรายการประเภทนี้จ าเป็นอย่างยิ่งกเพราะรายการประเภทนี้จ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องใช้การสื่อสารเพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นภาพความเป็นจริงให้เข้าใจกที่ต้องใช้การสื่อสารเพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นภาพความเป็นจริงให้เข้าใจลที่ต้องใช้การสื่อสารเพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นภาพความเป็นจริงให้เข้าใจลที่ต้องใช้การสื่อสารเพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นภาพความเป็นจริงให้เข้าใจกระบวนการท างาลกระบวนการท างา

สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวัน
ล

สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวันากระบวนการท างาากระบวนการท างา
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวันาสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวันงกระบวนการท างางกระบวนการท างา
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวันงสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวัน
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ผู้รับสารจะเลือกเปิดรับสื่อชนิดใด ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การเลือกสื่อ ดังนี้  
1. เลือกสื่อที่สามารถจัดหามาได้ (Availability) คือผู้รับสารจะเลือกสื่อที่ไม่ต้องใช้ความ

พยายามมาก  
2. เลือกสื่อที่ตนสะดวกและนิยม (Convenience preference) ผู้รับสารจะเลือกสื่อ

ตามที่ตนเองสะดวกในสถานการณ์นั้นๆ เช่น บางคนชอบฟังข่าวจากวิทยุขณะขับรถ บางคนชอบฟัง
ข่าวจะโทรทัศน์มากกว่าวิทยุในช่วงเวลาว่าง เป็นต้น  

3. เลือกส่ือตามความเคยชิน (Accustomed) ผู้รับสารบางคนไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงการ
รับสื่อที่ตนเคยรับอยู่  

4. ลักษณะเฉพาะของสื่อ (Characteristic of media) คุณลักษณะของสื่อมีผลต่อการ
เลือกสื่อของผู้รับสาร เช่น โทรทัศน์ สามารถท าให้เห็นภาพได้ตามจริง รู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์ มี
ความเร้าใจ ส่วนคนที่ไม่มีเวลา ก็มักจะรับสื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นส่วนใหญ่ในการับข่าวสาร  

5. เลือกสื่อที่สอดคล้องกับตน (Consistency) ผู้รับสารจะเลือกสื่อที่สอดคล้องกับ
ความรู้ ค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติของตน เช่น นักวิชาการ นักศึกษา นักปกครอง มักนิยมอ่าน
หนังสื่อพิมพ์ที่เสนอข่าวหนัก เช่น ข่าวเศรษฐกิจ เป็นต้น (การสื่อสารมวลชน 2540: 91-92)  

และกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบ
ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับ
สื่อและความต้องการของผู้รับสารอย่างแท้จริง 
 

กระบวนการการเลือกรับสาร (Selective process) 
ในการเปิดรับข่าวสารใดๆก็ตาม ผู้รับสารจะมีกระบวนการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกัน

ไปตามประสบการณ์ ตามความต้องการ ความเชื่อ ทัศนคติ ตามความรู้สึกนึกคิด และแรงจูงใจของ
ผู้รับสาร ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งกระบวนการรับสาร ประกอบด้วยการกลั่นกรอง 3 ขั้น ดังนี้ 

3.1 การเลือกเปิดรับหรือเลือกให้ความสนใจ (Selective Exposure or Selective 
Attention) 

 แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น
หรือความสนใจเดิมที่มีอยู่ และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความ
คิดเห็นเดิมของตน ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ ความเข้าใจ หรือทัศนคติที่มี
อยู่เดิม ก่อให้เกิดภาวะความไม่สมดุลทางจิตใจ (Cognitive Dissonance) โดยธรรมชาติของมนุษย์
แล้ว ย่อมมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะปกป้องรักษาและส่งเสริมความคิดของตนเอง  (Self-concept) 
นอกจากนั้น การเลือกเปิดรับสื่อยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  เช่น 
ระดับการศึกษา รายได้ รวมทั้งศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมด้วย 

3.2 การเลือกรับรู้หรือตีความ (Selective Perception or Selective Interpretation) 
 เป็นกระบวนการกลั่นกรองชั้นต่อมา เมื่อบุคคลเลือกเปิดรับข่าวสารจากแหล่งใด

แหล่งหนึ่ง ผู้ส่งสารไม่สามารถคาดเดาได้ว่า สารที่ส่งไปสู่ผู้รับนั้นจะได้ผลตามที่ต้องการหรือไม่ ผู้รับ
สารแต่ละคนอาจตีความหมายข่าวสารชิ้นเดียวกันที่ส่งผ่านสื่อมวลชนไม่ตรงกัน  ความหมายของ
ข่าวสารที่ส่งไปจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวอักษร รูปภาพหรือค าพูด แต่อยู่ที่ผู้รับสารที่จะเลือกรับรู้ตาม

ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้
(Cognitive Dissonance) ก่อให้เกิดภาวะความไม่สมดุลทางจิตใจ

หรือความสนใจเดิมที่มีอยู่
ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้

ก่อให้เกิดภาวะความไม่สมดุลทางจิตใจ

และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความ
ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้

และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความและพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความ
แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น

และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความ
แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น

และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความ
แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น

และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความ
แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็นแนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็นแนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น

และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความและพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความ
แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น

และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความและพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความ
ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้

แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น
หรือความสนใจเดิมที่มีอยู่

ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้

แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็นแนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น
และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความ

แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น
หรือความสนใจเดิมที่มีอยู่

แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น
และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความ

ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ ความเข้าใจ
(Cognitive Dissonance) 

ย่อมมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะปกป้องรักษาและส่งเสริมความคิดของตนเอง

แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น
และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความหรือความสนใจเดิมที่มีอยู่

แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น
และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความหรือความสนใจเดิมที่มีอยู่ และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความ

หรือทัศนคติที่มี
หรือความสนใจเดิมที่มีอยู่
คิดเห็นเดิมของตน

และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความ
หรือทัศนคติที่มี
ชาติของมนุษย์

หรือความสนใจเดิมที่มีอยู่
หรือทัศนคติที่มีคิดเห็นเดิมของตน ความเข้าใจ

โดยธรรม
คิดเห็นเดิมของตนคิดเห็นเดิมของตน ความเข้าใจความเข้าใจความเข้าใจ

(Cognitive Dissonance) 
หรือทัศนคติที่มีทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้

ก่อให้เกิดภาวะความไม่สมดุลทางจิตใจอยู่เดิม ก่อให้เกิดภาวะความไม่สมดุลทางจิตใจ โดยธรรมโดยธรรมก่อให้เกิดภาวะความไม่สมดุลทางจิตใจก่อให้เกิดภาวะความไม่สมดุลทางจิตใจ
ย่อมมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะปกป้องรักษาและส่งเสริมความคิดของตนเอง

ก่อให้เกิดภาวะความไม่สมดุลทางจิตใจก่อให้เกิดภาวะความไม่สมดุลทางจิตใจ
ย่อมมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะปกป้องรักษาและส่งเสริมความคิดของตนเอง

โดยธรรมก่อให้เกิดภาวะความไม่สมดุลทางจิตใจ (Cognitive Dissonance) โดยธรรมโดยธรรม(Cognitive Dissonance) 
ย่อมมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะปกป้องรักษาและส่งเสริมความคิดของตนเองย่อมมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะปกป้องรักษาและส่งเสริมความคิดของตนเอง

การเลือกเปิดรับสื่อยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ย่อมมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะปกป้องรักษาและส่งเสริมความคิดของตนเองย่อมมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะปกป้องรักษาและส่งเสริมความคิดของตนเองย่อมมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะปกป้องรักษาและส่งเสริมความคิดของตนเองย่อมมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะปกป้องรักษาและส่งเสริมความคิดของตนเอง

การเลือกเปิดรับสื่อยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ย่อมมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะปกป้องรักษาและส่งเสริมความคิดของตนเองย่อมมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะปกป้องรักษาและส่งเสริมความคิดของตนเอง

การเลือกเปิดรับสื่อยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ย่อมมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะปกป้องรักษาและส่งเสริมความคิดของตนเองย่อมมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะปกป้องรักษาและส่งเสริมความคิดของตนเองย่อมมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะปกป้องรักษาและส่งเสริมความคิดของตนเองย่อมมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะปกป้องรักษาและส่งเสริมความคิดของตนเอง

การเลือกเปิดรับสื่อยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ย่อมมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะปกป้องรักษาและส่งเสริมความคิดของตนเอง

การเลือกเปิดรับสื่อยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
รวมทั้งศาสนา

ย่อมมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะปกป้องรักษาและส่งเสริมความคิดของตนเองย่อมมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะปกป้องรักษาและส่งเสริมความคิดของตนเองย่อมมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะปกป้องรักษาและส่งเสริมความคิดของตนเอง
การเลือกเปิดรับสื่อยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมการเลือกเปิดรับสื่อยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมการเลือกเปิดรับสื่อยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมการเลือกเปิดรับสื่อยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมการเลือกเปิดรับสื่อยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมการเลือกเปิดรับสื่อยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

ประเพณีและวัฒนธรรมด้วย
การเลือกเปิดรับสื่อยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมการเลือกเปิดรับสื่อยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมการเลือกเปิดรับสื่อยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมการเลือกเปิดรับสื่อยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมการเลือกเปิดรับสื่อยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมการเลือกเปิดรับสื่อยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมการเลือกเปิดรับสื่อยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมการเลือกเปิดรับสื่อยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

ประเพณีและวัฒนธรรมด้วยประเพณีและวัฒนธรรมด้วยรวมทั้งศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมด้วยรวมทั้งศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมด้วย

แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็นแนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น
และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความ

แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น
และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความ

ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้
ก่อให้เกิดภาวะความไม่สมดุลทางจิตใจ

แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็นแนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็นแนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น
และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความ

ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้

แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น
และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความและพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความ

ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้

แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็นแนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็นแนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น
และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความ

แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น
และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความ

แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็นแนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็นแนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็นแนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็นแนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น

การเลือกเปิดรับหรือเลือกให้ความสนใจ (Selective Exposure or Selective (Selective Exposure or Selective การเลือกเปิดรับหรือเลือกให้ความสนใจ

แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น

การเลือกเปิดรับหรือเลือกให้ความสนใจการเลือกเปิดรับหรือเลือกให้ความสนใจการเลือกเปิดรับหรือเลือกให้ความสนใจ

แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็นแนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น

การเลือกเปิดรับหรือเลือกให้ความสนใจ (Selective Exposure or Selective การเลือกเปิดรับหรือเลือกให้ความสนใจ (Selective Exposure or Selective การเลือกเปิดรับหรือเลือกให้ความสนใจการเลือกเปิดรับหรือเลือกให้ความสนใจ
ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งกระบวนการรับสาร

การเลือกเปิดรับหรือเลือกให้ความสนใจการเลือกเปิดรับหรือเลือกให้ความสนใจ
ที่ไม่เหมือนกัน ประกอบด้วยการกลั่นกรอง

(Selective Exposure or Selective 
ที่ไม่เหมือนกันผู้รับสาร ที่ไม่เหมือนกันที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งกระบวนการรับสาร

การเลือกเปิดรับหรือเลือกให้ความสนใจ
ซึ่งกระบวนการรับสาร 3 

(Selective Exposure or Selective 
ประกอบด้วยการกลั่นกรอง

(Selective Exposure or Selective 
ประกอบด้วยการกลั่นกรอง

(Selective Exposure or Selective 
ซึ่งกระบวนการรับสารซึ่งกระบวนการรับสาร

การเลือกเปิดรับหรือเลือกให้ความสนใจ
ขั้น

(Selective Exposure or Selective 
ที่ไม่เหมือนกันที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งกระบวนการรับสาร

ตามความรู้สึกนึกคิดตามความรู้สึกนึกคิด
ประกอบด้วยการกลั่นกรอง

ไปตามประสบการณ์

3.1.1

ตามความต้องการ
ซึ่งกระบวนการรับสาร

ตามความต้องการ
ซึ่งกระบวนการรับสารซึ่งกระบวนการรับสาร

ความเชื่อความเชื่อ
ซึ่งกระบวนการรับสาร

การเลือกเปิดรับหรือเลือกให้ความสนใจ

ตามความต้องการตามความต้องการตามความต้องการ
ซึ่งกระบวนการรับสาร

ตามความรู้สึกนึกคิด

(Selective Exposure or Selective (Selective Exposure or Selective (Selective Exposure or Selective 

ตามความรู้สึกนึกคิด
ผู้รับสารจะมีกระบวนการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกัน

ตามความรู้สึกนึกคิด
ประกอบด้วยการกลั่นกรอง

ตามความรู้สึกนึกคิด
ประกอบด้วยการกลั่นกรอง

ผู้รับสารจะมีกระบวนการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกันผู้รับสารจะมีกระบวนการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกัน
ทัศนคติทัศนคติ

ผู้รับสารจะมีกระบวนการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกันผู้รับสารจะมีกระบวนการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกัน
ทัศนคติทัศนคติ

ประกอบด้วยการกลั่นกรอง

ผู้รับสารจะมีกระบวนการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกัน

การเลือกเปิดรับหรือเลือกให้ความสนใจการเลือกเปิดรับหรือเลือกให้ความสนใจ

ผู้รับสารจะมีกระบวนการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกัน
ตามความรู้สึกนึกคิด

ผู้รับสารจะมีกระบวนการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกัน
ตามความรู้สึกนึกคิด

ในการเปิดรับข่าวสารใดๆก็ตาม ผู้รับสารจะมีกระบวนการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกันผู้รับสารจะมีกระบวนการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกัน
ตามความรู้สึกนึกคิด

ผู้รับสารจะมีกระบวนการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกัน
ตามความรู้สึกนึกคิด

ประกอบด้วยการกลั่นกรอง

ผู้รับสารจะมีกระบวนการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกันในการเปิดรับข่าวสารใดๆก็ตามในการเปิดรับข่าวสารใดๆก็ตามในการเปิดรับข่าวสารใดๆก็ตามในการเปิดรับข่าวสารใดๆก็ตาม
กระบวนการการเลือกรับสารกระบวนการการเลือกรับสาร
ในการเปิดรับข่าวสารใดๆก็ตาม

(Selective process)
ในการเปิดรับข่าวสารใดๆก็ตาม
กระบวนการการเลือกรับสารกระบวนการการเลือกรับสาร (Selective process)กระบวนการการเลือกรับสารกระบวนการการเลือกรับสารกระบวนการการเลือกรับสารกระบวนการการเลือกรับสารกระบวนการการเลือกรับสารกระบวนการการเลือกรับสาร

สื่อและความต้องการของผู้รับสารอย่างแท้จริงสื่อและความต้องการของผู้รับสารอย่างแท้จริงสื่อและความต้องการของผู้รับสารอย่างแท้จริง

(Selective process)

สื่อและความต้องการของผู้รับสารอย่างแท้จริงสื่อและความต้องการของผู้รับสารอย่างแท้จริง

กระบวนการการเลือกรับสารกระบวนการการเลือกรับสาร

ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับ
สื่อและความต้องการของผู้รับสารอย่างแท้จริง
ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับ
สื่อและความต้องการของผู้รับสารอย่างแท้จริง
ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับ
สื่อและความต้องการของผู้รับสารอย่างแท้จริง
ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับ

(Selective process)(Selective process)
ในการเปิดรับข่าวสารใดๆก็ตาม

ตามความต้องการ ความเชื่อ

ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับ
และกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบและกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบ

ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับ
และกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบและกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบและกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบ

ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับ
และกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบ

ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับ
และกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบ

ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับ

การสื่อสารมวลชนข่าวเศรษฐกิจ
และกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบและกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบและกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบ

ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับ

เป็นต้น การสื่อสารมวลชนข่าวเศรษฐกิจหนังสื่อพิมพ์ที่เสนอข่าวหนัก
และกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบ

หนังสื่อพิมพ์ที่เสนอข่าวหนักหนังสื่อพิมพ์ที่เสนอข่าวหนัก
และกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบ

การสื่อสารมวลชนการสื่อสารมวลชน
และกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบและกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบ

ความเชื่อความเชื่อ นักศึและทัศนคติของตนและทัศนคติของตนและทัศนคติของตน เช่น
ข่าวเศรษฐกิจ

และกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบ
ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับ

และทัศนคติของตน เช่น
เป็นต้นข่าวเศรษฐกิจข่าวเศรษฐกิจ เป็นต้นเป็นต้นเป็นต้น

และกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบ
ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับ

เป็นต้น
และกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบ

ข่าวเศรษฐกิจ
และกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบ

ข่าวเศรษฐกิจ
และกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบ

ข่าวเศรษฐกิจ
และกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบและกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบและกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบและกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบและกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบ

ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับ
และกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบ

ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับ
และกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบ

ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับ

นักวิชาการความเชื่อ และทัศนคติของตน
เช่น

และทัศนคติของตน
เช่น

และกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบ

ผู้รับสารจะเลือกสื่อที่สอดคล้องกับผู้รับสารจะเลือกสื่อที่สอดคล้องกับ(Consistency) เลือกสื่อที่สอดคล้องกับตนเลือกสื่อที่สอดคล้องกับตน (Consistency) เลือกสื่อที่สอดคล้องกับตนเลือกสื่อที่สอดคล้องกับตนเลือกสื่อที่สอดคล้องกับตนเลือกสื่อที่สอดคล้องกับตน
ก็มักจะรับสื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นส่วนใหญ่ในการับข่าวสารก็มักจะรับสื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นส่วนใหญ่ในการับข่าวสารส่วนคนที่ไม่มีเวลาส่วนคนที่ไม่มีเวลา

เลือกสื่อที่สอดคล้องกับตน
ก็มักจะรับสื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นส่วนใหญ่ในการับข่าวสาร

สามารถท า
(Characteristic of media) 

สามารถท า
ก็มักจะรับสื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นส่วนใหญ่ในการับข่าวสาร

(Characteristic of media) 
ให้เห็นภาพได้ตามจริง

ก็มักจะรับสื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นส่วนใหญ่ในการับข่าวสารก็มักจะรับสื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นส่วนใหญ่ในการับข่าวสาร
(Consistency) เลือกสื่อที่สอดคล้องกับตน (Consistency) 

นักวิชาการ
(Consistency) 

นักวิชาการ
การสื่อสารมวลชน

นักวิชาการ
การสื่อสารมวลชน

และกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบ

(Characteristic of media) 
สามารถท า

ก็มักจะรับสื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นส่วนใหญ่ในการับข่าวสาร
เลือกสื่อที่สอดคล้องกับตน

ก็มักจะรับสื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นส่วนใหญ่ในการับข่าวสาร
ผู้รับสารจะเลือกสื่อที่สอดคล้องกับ

ก็มักจะรับสื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นส่วนใหญ่ในการับข่าวสารส่วนคนที่ไม่มีเวลา
เลือกสื่อที่สอดคล้องกับตน

ส่วนคนที่ไม่มีเวลา
เลือกสื่อที่สอดคล้องกับตน

ส่วนคนที่ไม่มีเวลา
(Consistency) 

นักวิชาการความเชื่อ และทัศนคติของตน นักศึ
เช่น

และกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบ
การสื่อสารมวลชนการสื่อสารมวลชน

และกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบ
การสื่อสารมวลชน 2540: 91

และกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบ
หนังสื่อพิมพ์ที่เสนอข่าวหนัก

และกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบ
ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับ
สื่อและความต้องการของผู้รับสารอย่างแท้จริง

และกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบ
ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับ

และกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบและกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบ

สื่อและความต้องการของผู้รับสารอย่างแท้จริง

กระบวนการการเลือกรับสารกระบวนการการเลือกรับสารกระบวนการการเลือกรับสารกระบวนการการเลือกรับสารกระบวนการการเลือกรับสาร (Selective process)
ผู้รับสารจะมีกระบวนการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกันผู้รับสารจะมีกระบวนการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกันในการเปิดรับข่าวสารใดๆก็ตาม

ตามความต้องการ
ผู้รับสารจะมีกระบวนการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกันในการเปิดรับข่าวสารใดๆก็ตาม

ไปตามประสบการณ์
ที่ไม่เหมือนกันผู้รับสาร ที่ไม่เหมือนกัน ดังนี้

(Selective Exposure or Selective 
Attention)

แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็นแนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น
และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความ

หรือทัศนคติที่มีคิดเห็นเดิมของตน
อยู่เดิม

ย่อมมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะปกป้องรักษาและส่งเสริมความคิดของตนเอง
การเลือกเปิดรับสื่อยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

(Characteristic of media) 
สามารถท าให้เห็นภาพได้ตามจริง

ก็มักจะรับสื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นส่วนใหญ่ในการับข่าวสาร
เลือกสื่อที่สอดคล้องกับตน (Consistency) 

นักวิชาการ
การสื่อสารมวลชน

และกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบ

สามารถท า
ก็มักจะรับสื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นส่วนใหญ่ในการับข่าวสารก็มักจะรับสื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นส่วนใหญ่ในการับข่าวสารส่วนคนที่ไม่มีเวลา

เลือกสื่อที่สอดคล้องกับตน
ก็มักจะรับสื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นส่วนใหญ่ในการับข่าวสารก็มักจะรับสื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นส่วนใหญ่ในการับข่าวสารก็มักจะรับสื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นส่วนใหญ่ในการับข่าวสารก็มักจะรับสื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นส่วนใหญ่ในการับข่าวสาร

เลือกสื่อที่สอดคล้องกับตนเลือกสื่อที่สอดคล้องกับตนเลือกสื่อที่สอดคล้องกับตนเลือกสื่อที่สอดคล้องกับตน (Consistency) เลือกสื่อที่สอดคล้องกับตน (Consistency) เลือกสื่อที่สอดคล้องกับตน ผู้รับสารจะเลือกสื่อที่สอดคล้องกับ
และทัศนคติของตน

เช่น
และกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบ

ความเชื่อ และทัศนคติของตน เช่น นักวิชาการ
ข่าวเศรษฐกิจ เป็นต้น

และกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบ
ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับ
สื่อและความต้องการของผู้รับสารอย่างแท้จริง

นักวิชาการและทัศนคติของตน นักศึความเชื่อความเชื่อ และทัศนคติของตน เช่น
เป็นต้น การสื่อสารมวลชนข่าวเศรษฐกิจ

และกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบ
ข่าวเศรษฐกิจ เป็นต้นหนังสื่อพิมพ์ที่เสนอข่าวหนัก

และกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบ
ข่าวเศรษฐกิจ เป็นต้น (การสื่อสารมวลชนข่าวเศรษฐกิจ

และกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบ
ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับ

เป็นต้น (การสื่อสารมวลชนข่าวเศรษฐกิจ
และกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบและกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบและกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบ

ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับ
และกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบ

ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับ
และกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบ

ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับ
และกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบและกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบ

ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับ

(Selective process)
ในการเปิดรับข่าวสารใดๆก็ตาม ผู้รับสารจะมีกระบวนการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกัน

ตามความต้องการ ความเชื่อ ทัศนคติ

ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับ
สื่อและความต้องการของผู้รับสารอย่างแท้จริง
ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับ
สื่อและความต้องการของผู้รับสารอย่างแท้จริง
ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับ
สื่อและความต้องการของผู้รับสารอย่างแท้จริง

กระบวนการการเลือกรับสาร (Selective process)

สื่อและความต้องการของผู้รับสารอย่างแท้จริงสื่อและความต้องการของผู้รับสารอย่างแท้จริง

กระบวนการการเลือกรับสารกระบวนการการเลือกรับสารกระบวนการการเลือกรับสาร (Selective process)(Selective process)
ในการเปิดรับข่าวสารใดๆก็ตาม
กระบวนการการเลือกรับสาร
ในการเปิดรับข่าวสารใดๆก็ตาม
กระบวนการการเลือกรับสาร
ในการเปิดรับข่าวสารใดๆก็ตาม

ไปตามประสบการณ์
ในการเปิดรับข่าวสารใดๆก็ตามในการเปิดรับข่าวสารใดๆก็ตาม ผู้รับสารจะมีกระบวนการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกันผู้รับสารจะมีกระบวนการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกัน

ตามความรู้สึกนึกคิด
ประกอบด้วยการกลั่นกรอง

ในการเปิดรับข่าวสารใดๆก็ตาม ผู้รับสารจะมีกระบวนการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกัน
ตามความรู้สึกนึกคิด

ผู้รับสารจะมีกระบวนการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกัน
ตามความรู้สึกนึกคิด

ผู้รับสารจะมีกระบวนการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกัน
ทัศนคติ

ประกอบด้วยการกลั่นกรอง
การเลือกเปิดรับหรือเลือกให้ความสนใจ

ผู้รับสารจะมีกระบวนการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกัน
ทัศนคติ

ประกอบด้วยการกลั่นกรอง

ผู้รับสารจะมีกระบวนการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกัน
ทัศนคติ

ผู้รับสารจะมีกระบวนการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกัน
ตามความรู้สึกนึกคิด

ประกอบด้วยการกลั่นกรอง
ตามความรู้สึกนึกคิดตามความรู้สึกนึกคิด

ดังนี้
(Selective Exposure or Selective 

ตามความต้องการ
ซึ่งกระบวนการรับสาร

ความเชื่อ
ซึ่งกระบวนการรับสาร ประกอบด้วยการกลั่นกรอง

การเลือกเปิดรับหรือเลือกให้ความสนใจ

ตามความต้องการ
ซึ่งกระบวนการรับสาร

ไปตามประสบการณ์
ที่ไม่เหมือนกัน

3.1

ตามความรู้สึกนึกคิด
ประกอบด้วยการกลั่นกรองซึ่งกระบวนการรับสารที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งกระบวนการรับสาร

การเลือกเปิดรับหรือเลือกให้ความสนใจ
ซึ่งกระบวนการรับสาร ประกอบด้วยการกลั่นกรอง

(Selective Exposure or Selective 
3 ขั้น

(Selective Exposure or Selective 
ซึ่งกระบวนการรับสารผู้รับสาร ที่ไม่เหมือนกัน

Attention)

ซึ่งกระบวนการรับสาร
การเลือกเปิดรับหรือเลือกให้ความสนใจ

ที่ไม่เหมือนกัน ประกอบด้วยการกลั่นกรอง
(Selective Exposure or Selective 

ที่ไม่เหมือนกันที่ไม่เหมือนกัน
การเลือกเปิดรับหรือเลือกให้ความสนใจ

ซึ่งกระบวนการรับสาร
การเลือกเปิดรับหรือเลือกให้ความสนใจการเลือกเปิดรับหรือเลือกให้ความสนใจการเลือกเปิดรับหรือเลือกให้ความสนใจ (Selective Exposure or Selective การเลือกเปิดรับหรือเลือกให้ความสนใจ (Selective Exposure or Selective การเลือกเปิดรับหรือเลือกให้ความสนใจ

แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น

การเลือกเปิดรับหรือเลือกให้ความสนใจ

แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น

การเลือกเปิดรับหรือเลือกให้ความสนใจการเลือกเปิดรับหรือเลือกให้ความสนใจ (Selective Exposure or Selective การเลือกเปิดรับหรือเลือกให้ความสนใจ (Selective Exposure or Selective 

แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็นแนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็นแนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น
และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความ

แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็นแนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็นแนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น
และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความ

แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น
และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความ

ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้

แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็นแนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็นแนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น
และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความ

ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้
ก่อให้เกิดภาวะความไม่สมดุลทางจิตใจ

หรือความสนใจเดิมที่มีอยู่
แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็นแนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็นแนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็นแนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น

และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความ
แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น

หรือความสนใจเดิมที่มีอยู่
ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้

แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น
และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความ

ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้

แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น
และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความ

แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็นแนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น
และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความ

แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น
และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความ

แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น
หรือความสนใจเดิมที่มีอยู่ และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความ

แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น
และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความ

แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น
และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความ

แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น
และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความ

หรือทัศนคติที่มี
และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความและพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความและพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความหรือความสนใจเดิมที่มีอยู่

คิดเห็นเดิมของตน
และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความ

ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้
และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความ

ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้
ก่อให้เกิดภาวะความไม่สมดุลทางจิตใจ

และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความ
ความเข้าใจ หรือทัศนคติที่มี

โดยธรรม

หรือความสนใจเดิมที่มีอยู่
ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้

และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความ
ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ ความเข้าใจ

ก่อให้เกิดภาวะความไม่สมดุลทางจิตใจ (Cognitive Dissonance) 
ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้คิดเห็นเดิมของตน

ก่อให้เกิดภาวะความไม่สมดุลทางจิตใจ
ย่อมมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะปกป้องรักษาและส่งเสริมความคิดของตนเอง

ความเข้าใจ
โดยธรรม

ความเข้าใจ
(Cognitive Dissonance) โดยธรรม

ย่อมมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะปกป้องรักษาและส่งเสริมความคิดของตนเอง
ก่อให้เกิดภาวะความไม่สมดุลทางจิตใจ

ย่อมมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะปกป้องรักษาและส่งเสริมความคิดของตนเอง
ก่อให้เกิดภาวะความไม่สมดุลทางจิตใจก่อให้เกิดภาวะความไม่สมดุลทางจิตใจ

ย่อมมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะปกป้องรักษาและส่งเสริมความคิดของตนเอง
การเลือกเปิดรับสื่อยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

(Cognitive Dissonance) 
ย่อมมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะปกป้องรักษาและส่งเสริมความคิดของตนเอง

การเลือกเปิดรับสื่อยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ย่อมมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะปกป้องรักษาและส่งเสริมความคิดของตนเอง

การเลือกเปิดรับสื่อยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ย่อมมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะปกป้องรักษาและส่งเสริมความคิดของตนเองย่อมมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะปกป้องรักษาและส่งเสริมความคิดของตนเอง

การเลือกเปิดรับสื่อยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ย่อมมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะปกป้องรักษาและส่งเสริมความคิดของตนเอง

การเลือกเปิดรับสื่อยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
รวมทั้งศาสนา

การเลือกเปิดรับสื่อยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ประเพณีและวัฒนธรรมด้วย

การเลือกเปิดรับสื่อยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมการเลือกเปิดรับสื่อยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ประเพณีและวัฒนธรรมด้วย

การเลือกเปิดรับสื่อยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมการเลือกเปิดรับสื่อยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

การสื่อสารมวลชน
และกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบ

ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับ
สื่อและความต้องการของผู้รับสารอย่างแท้จริง

ตามความรู้สึกนึกคิด
ขั้น

(Selective Exposure or Selective 

แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น
และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความ

ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ ความเข้าใจ หรือทัศนคติที่มี
(Cognitive Dissonance) โดยธรรมชาติของมนุษย์

ย่อมมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะปกป้องรักษาและส่งเสริมความคิดของตนเอง

หรือความสนใจเดิมที่มีอยู่
คิดเห็นเดิมของตน ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้
อยู่เดิม ก่อให้เกิดภาวะความไม่สมดุลทางจิตใจ

ย่อมมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะปกป้องรักษาและส่งเสริมความคิดของตนเองย่อมมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะปกป้องรักษาและส่งเสริมความคิดของตนเอง
การเลือกเปิดรับสื่อยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

รวมทั้งศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมด้วย

(Characteristic of media) 
สามารถท าให้เห็นภาพได้ตามจริง

ส่วนคนที่ไม่มีเวลา ก็มักจะรับสื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นส่วนใหญ่ในการับข่าวสาร
เลือกสื่อที่สอดคล้องกับตน (Consistency) ผู้รับสารจะเลือกสื่อที่สอดคล้องกับ
ความเชื่อ และทัศนคติของตน เช่น นักวิชาการ นักศึ

หนังสื่อพิมพ์ที่เสนอข่าวหนัก เช่น ข่าวเศรษฐกิจ เป็นต้น (การสื่อสารมวลชน 2540: 91
และกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจากกระบวนการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบ

ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับ
สื่อและความต้องการของผู้รับสารอย่างแท้จริง

กระบวนการการเลือกรับสาร (Selective process)
ในการเปิดรับข่าวสารใดๆก็ตาม ผู้รับสารจะมีกระบวนการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกัน

ไปตามประสบการณ์ ตามความต้องการ ความเชื่อ ทัศนคติ ตามความรู้สึกนึกคิด แล
ผู้รับสาร ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งกระบวนการรับสาร ประกอบด้วยการกลั่นกรอง 3 ขั้น ดังนี้

3.1 การเลือกเปิดรับหรือเลือกให้ความสนใจ (Selective Exposure or Selective 
Attention)

แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น
หรือความสนใจเดิมที่มีอยู่ และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความ
คิดเห็นเดิมของตน ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ ความเข้าใจ หรือทัศนคติที่มี
อยู่เดิม ก่อให้เกิดภาวะความไม่สมดุลทางจิตใจ (Cognitive Dissonance) โดยธรรมชาติของมนุษย์

ย่อมมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะปกป้องรักษาและส่งเสริมความคิดของตนเอง
การเลือกเปิดรับสื่อยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

รวมทั้งศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมด้วย

สรับสื่อที่ตนเคยรับอยู่สรับสื่อที่ตนเคยรับอยู่
ำข่าวจะโทรทัศน์มากกว่าวิทยุในช่วงำข่าวจะโทรทัศน์มากกว่าวิทยุในช่วง

3.ำ3. เลือกส่ือตามความเคยชินำเลือกส่ือตามความเคยชิน
รับสื่อที่ตนเคยรับอยู่

ำ
รับสื่อที่ตนเคยรับอยู่สำส3.ส3.ำ3.ส3.
รับสื่อที่ตนเคยรับอยู่สรับสื่อที่ตนเคยรับอยู่

ำ
รับสื่อที่ตนเคยรับอยู่สรับสื่อที่ตนเคยรับอยู

น่ข่าวจะโทรทัศน์มากกว่าวิทยุในช่วงนข่าวจะโทรทัศน์มากกว่าวิทยุในช่วง
เลือกส่ือตามความเคยชินนเลือกส่ือตามความเคยชิน

ัตามที่ตนเองสะดวกในสถานการณ์นั้นๆัตามที่ตนเองสะดวกในสถานการณ์นั้นๆกตามที่ตนเองสะดวกในสถานการณ์นั้นๆกตามที่ตนเองสะดวกในสถานการณ์นั้นๆ
ข่าวจะโทรทัศน์มากกว่าวิทยุในช่วงกข่าวจะโทรทัศน์มากกว่าวิทยุในช่วง

เลือกส่ือตามความเคยชิน
ก

เลือกส่ือตามความเคยชิน
หตามที่ตนเองสะดวกในสถานการณ์นั้นๆหตามที่ตนเองสะดวกในสถานการณ์นั้นๆ

ข่าวจะโทรทัศน์มากกว่าวิทยุในช่วงหข่าวจะโทรทัศน์มากกว่าวิทยุในช่วงเวลาว่างหเวลาว่างอตามที่ตนเองสะดวกในสถานการณ์นั้นๆอตามที่ตนเองสะดวกในสถานการณ์นั้นๆ เช่นอเช่น
เวลาว่างอเวลาว่างสเช่นสเช่น บางคนชอบฟังข่าวจากวิทยุขณะขับรถสบางคนชอบฟังข่าวจากวิทยุขณะขับรถ

เป็นต้นสเป็นต้นมบางคนชอบฟังข่าวจากวิทยุขณะขับรถมบางคนชอบฟังข่าวจากวิทยุขณะขับรถ
เป็นต้นมเป็นต้น ุ
(Accustomed) 

ุ
(Accustomed) 

ดบางคนชอบฟังข่าวจากวิทยุขณะขับรถดบางคนชอบฟังข่าวจากวิทยุขณะขับรถกบางคนชอบฟังข่าวจากวิทยุขณะขับรถกบางคนชอบฟังข่าวจากวิทยุขณะขับรถลบางคนชอบฟังข่าวจากวิทยุขณะขับรถลบางคนชอบฟังข่าวจากวิทยุขณะขับรถ

ผู้รับสารบางคนไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงการ
ล

ผู้รับสารบางคนไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงการาผู้รับสารบางคนไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงการาผู้รับสารบางคนไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงการงผู้รับสารบางคนไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงการงผู้รับสารบางคนไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงการ
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ประสบการณ ์ความเชื่อ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะร่างกาย หรือสภาวะอารมณ์ในขณะนั้น เป็น
ต้น อย่างเช่น ในการชมรายการโทรทัศน์ของบุคคลโดยทั่วไป จะเห็นว่า จะเลือกชมเพียงบางรายการ
หรือบางช่องท่ีตนสนใจเท่านั้น และผู้รับสารอาจจะเลือกบิดเบือนข่าวสารให้เป็นไปตามที่ตนเองพอใจ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับทัศนคติ และความสนใจที่มีอยู่เดิม 

3.3 การเลือกจดจ า (Selective Retention) 
 ผู้รับสารจะเลือกจดจ าข่าวสารเฉพาะส่วนที่ตรงกับความสนใจ  ความต้องการ 

ทัศนคติ ความชอบ ตลอดจนค่านิยมของตนเองและมักจะลืมในส่วนที่ตนเองไม่สนใจ หรือเรื่องที่
ขัดแย้งกับความคิดเห็นของตนเอง ดังนั้นการเลือกจดจ าเนื้อหาของสารที่ได้รับ จึงเป็นการช่วยเสริม
ทัศนคติหรือความเชื่อเดิมของผู้รับสารให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น 

พฤติกรรมการเลือกรับข่าวสารของผู้รับสาร แสดงให้เห็นว่า ผู้รับสารมีความกระตือรือร้น 
(Active Audience) ในการเปิดรับสื่อและเลือกใช้สื่อ และไม่ได้เป็นผู้รับสารที่เฉื่อยชา (Passive 
Audience) ที่รอรับสารทุกประเภทที่สื่อมวลชนส่งมาให้เพียงฝ่ายเดียว (Atom 2555) 
 

ทฤษฎีการปลูกฝัง (Cultivate Theory) 
ศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิด  ต่อโลกแห่ง

ความเป็นจริงของผู้รับสารหรือไม่ อย่างไร ผลกระทบของการรับชมรายการจากโทรทัศน์อาจไม่เป็น
ผลกระทบโดยตรง (Indirect Effect) แต่มีผลกระทบระยะยาวต่อผู้รับสารซึ่งจะเกิดสะสมทีละเล็กที
ละน้อย ผลกระทบของการรับชมรายการจากสื่อโทรทัศน์เป็นผลกระทบต่อทัศนคติ (Attitudes) และ
ค่านิยม (Values) มากกว่าทางพฤติกรรม การรับชมรายการโทรทัศน์มากๆ (Heavy Viewers) จะ
สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์
มากกว่าความเป็นไปในโลกที่แท้จริง โดยเฉพาะความรุนแรงและก้าวร้าวซึ่งจะถูกปลูกฝังให้ผู้ชมบาง
คนกลัวความรุนแรงและก้าวร้าวไปเลย ผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มาก (Heavy Viewers) จะมี
มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า 
(Light Viewers) (วิไล พิศาลชนะกุล 2551: 8-9) 

สรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อ
ของผู้รับสารที่ว่า ลักษณะเฉพาะของสื่อจะมีผลต่อการรับสาร น ามาใช้ในการผลิตชิ้นงานขึ้น โดยเลือก
ผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่อง
โทรทัศน์มากกว่าช่องทางอ่ืน ท าให้ได้เห็นภาพตามจริง และน าเอากระบวนการเลือกรับสารที่
ประกอบไปด้วยสามขั้นตอน ดังที่ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็นหรือความ
สนใจเดิมที่มีอยู่ และน ามากลั่นกรองตีความ จนสุดท้ายจะเกิดการจดจ า แต่จะเลือกจดจ าในสิ่งที่ตรง
กับความสนใจ ผู้ศึกษาจึงใช้แนวคิดนี้ในการเลือกน าเสนอสินค้าที่เป็นที่นิยมในสังคมวัยรุ่น เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจ และจดจ าได้ดีที่สุด  
 
ตอนที่ 4 แนวคิดการสร้างแรงบันดาลใจ 

แรงบันดาลใจ (Inspiration) หมายถึง พลังอ านาจในตนเองชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในการ
ขับเคลื่อนการคิดและ การกระท าใดๆ ที่พึงประสงค์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จได้ตามต้องการ โดยไม่ต้อง

ผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่องผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่องผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่องผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่องผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่องผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่อง
เห็นภาพตามจริง เห็นภาพตามจริง และน าเอาได้เห็นภาพตามจริง โทรทัศน์มากกว่าช่องทางอ่ืน ท าให้

ผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่องผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่องผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่อง
โทรทัศน์มากกว่าช่องทางอ่ืน ท าให้

ฉพาะของสื่อจะมีผลต่อการรับสาร น ามาใช้ในการผลิตชิ้นงานขึ้น โดยเลือก
ผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่องผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่อง

ฉพาะของสื่อจะมีผลต่อการรับสาร น ามาใช้ในการผลิตชิ้นงานขึ้น โดยเลือกฉพาะของสื่อจะมีผลต่อการรับสาร น ามาใช้ในการผลิตชิ้นงานขึ้น โดยเลือก
สรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อ

ฉพาะของสื่อจะมีผลต่อการรับสาร น ามาใช้ในการผลิตชิ้นงานขึ้น โดยเลือก
สรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อ

ฉพาะของสื่อจะมีผลต่อการรับสาร น ามาใช้ในการผลิตชิ้นงานขึ้น โดยเลือก
สรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อ

ฉพาะของสื่อจะมีผลต่อการรับสาร น ามาใช้ในการผลิตชิ้นงานขึ้น โดยเลือก
สรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อสรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อ

ฉพาะของสื่อจะมีผลต่อการรับสาร น ามาใช้ในการผลิตชิ้นงานขึ้น โดยเลือก
สรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อสรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อ

ฉพาะของสื่อจะมีผลต่อการรับสาร น ามาใช้ในการผลิตชิ้นงานขึ้น โดยเลือก
สรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อ

ฉพาะของสื่อจะมีผลต่อการรับสาร น ามาใช้ในการผลิตชิ้นงานขึ้น โดยเลือกฉพาะของสื่อจะมีผลต่อการรับสาร น ามาใช้ในการผลิตชิ้นงานขึ้น โดยเลือก
ผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่อง

สรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อ
ลักษณะเ

ผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่อง

สรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อสรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อ
ฉพาะของสื่อจะมีผลต่อการรับสาร น ามาใช้ในการผลิตชิ้นงานขึ้น โดยเลือก

สรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อสรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อสรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อ
ลักษณะเ

สรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อ
ฉพาะของสื่อจะมีผลต่อการรับสาร น ามาใช้ในการผลิตชิ้นงานขึ้น โดยเลือก

ผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่อง
และน าเอา

ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็

สรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อ
ฉพาะของสื่อจะมีผลต่อการรับสาร น ามาใช้ในการผลิตชิ้นงานขึ้น โดยเลือกของผู้รับสารที่ว่า

สรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อ
ฉพาะของสื่อจะมีผลต่อการรับสาร น ามาใช้ในการผลิตชิ้นงานขึ้น โดยเลือกของผู้รับสารที่ว่า ฉพาะของสื่อจะมีผลต่อการรับสาร น ามาใช้ในการผลิตชิ้นงานขึ้น โดยเลือก

ผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่อง
ของผู้รับสารที่ว่า
ผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่อง

ฉพาะของสื่อจะมีผลต่อการรับสาร น ามาใช้ในการผลิตชิ้นงานขึ้น โดยเลือก
ผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่อง

กระบวนการเลือกรับสารที่

ของผู้รับสารที่ว่า
ผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่องผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่อง

กระบวนการเลือกรับสารที่
ผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่องผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่อง
โทรทัศน์มากกว่าช่องทางอ่ืน ท าให้
ผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่องผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่อง

กระบวนการเลือกรับสารที่
ผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่อง

กระบวนการเลือกรับสารที่
ผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่องผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่อง
โทรทัศน์มากกว่าช่องทางอ่ืน ท าให้
ผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่อง
โทรทัศน์มากกว่าช่องทางอ่ืน ท าให้ กระบวนการเลือกรับสารที่โทรทัศน์มากกว่าช่องทางอ่ืน ท าให้ กระบวนการเลือกรับสารที่กระบวนการเลือกรับสารที่โทรทัศน์มากกว่าช่องทางอ่ืน ท าให้โทรทัศน์มากกว่าช่องทางอ่ืน ท าให้โทรทัศน์มากกว่าช่องทางอ่ืน ท าให้
ประกอบไปด้วยสามขั้นตอน ดังที่
โทรทัศน์มากกว่าช่องทางอ่ืน ท าให้โทรทัศน์มากกว่าช่องทางอ่ืน ท าให้
ประกอบไปด้วยสามขั้นตอน ดังที่

กระบวนการเลือกรับสารที่โทรทัศน์มากกว่าช่องทางอ่ืน ท าให้ และน าเอากระบวนการเลือกรับสารที่กระบวนการเลือกรับสารที่และน าเอา
ประกอบไปด้วยสามขั้นตอน ดังที่ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็

รองตีความ จนสุดท้ายจะเกิดการจดจ า
ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็ประกอบไปด้วยสามขั้นตอน ดังที่ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็ประกอบไปด้วยสามขั้นตอน ดังที่ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็

รองตีความ จนสุดท้ายจะเกิดการจดจ า
ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็ประกอบไปด้วยสามขั้นตอน ดังที่ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็

รองตีความ จนสุดท้ายจะเกิดการจดจ า
ประกอบไปด้วยสามขั้นตอน ดังที่ประกอบไปด้วยสามขั้นตอน ดังที่ประกอบไปด้วยสามขั้นตอน ดังที่ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็ประกอบไปด้วยสามขั้นตอน ดังที่
สนใจเดิมที่มีอยู่ และน า
ประกอบไปด้วยสามขั้นตอน ดังที่

มากลั่นก
กับความสนใจ ผู้ศึกษาจึงใช้แนวคิดนี้ในการเลือกน า

ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็ประกอบไปด้วยสามขั้นตอน ดังที่ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็
รองตีความ จนสุดท้ายจะเกิดการจดจ าสนใจเดิมที่มีอยู่ และน า
ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็

รองตีความ จนสุดท้ายจะเกิดการจดจ า
ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็

รองตีความ จนสุดท้ายจะเกิดการจดจ า
ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็

รองตีความ จนสุดท้ายจะเกิดการจดจ า
กับความสนใจ ผู้ศึกษาจึงใช้แนวคิดนี้ในการเลือกน าเสนอสินค้าที่เป็นที่นิยมในสังคมวัยรุ่น เพ่ือให้

ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็
รองตีความ จนสุดท้ายจะเกิดการจดจ า
ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็

รองตีความ จนสุดท้ายจะเกิดการจดจ ามากลั่นกรองตีความ จนสุดท้ายจะเกิดการจดจ ารองตีความ จนสุดท้ายจะเกิดการจดจ ามากลั่นกรองตีความ จนสุดท้ายจะเกิดการจดจ ารองตีความ จนสุดท้ายจะเกิดการจดจ าสนใจเดิมที่มีอยู่ และน ามากลั่นกรองตีความ จนสุดท้ายจะเกิดการจดจ ารองตีความ จนสุดท้ายจะเกิดการจดจ า
เสนอสินค้าที่เป็นที่นิยมในสังคมวัยรุ่น เพ่ือให้

รองตีความ จนสุดท้ายจะเกิดการจดจ ารองตีความ จนสุดท้ายจะเกิดการจดจ ารองตีความ จนสุดท้ายจะเกิดการจดจ า
กับความสนใจ ผู้ศึกษาจึงใช้แนวคิดนี้ในการเลือกน า

สรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อสรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อ
ฉพาะของสื่อจะมีผลต่อการรับสาร น ามาใช้ในการผลิตชิ้นงานขึ้น โดยเลือก

สรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อ
ฉพาะของสื่อจะมีผลต่อการรับสาร น ามาใช้ในการผลิตชิ้นงานขึ้น โดยเลือก

ผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่องผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่อง
ได้

สรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อสรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อ
ฉพาะของสื่อจะมีผลต่อการรับสาร น ามาใช้ในการผลิตชิ้นงานขึ้น โดยเลือก

ผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่อง

สรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อ
ฉพาะของสื่อจะมีผลต่อการรับสาร น ามาใช้ในการผลิตชิ้นงานขึ้น โดยเลือกฉพาะของสื่อจะมีผลต่อการรับสาร น ามาใช้ในการผลิตชิ้นงานขึ้น โดยเลือก

ผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่องผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่องผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่องผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่องผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่องผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่อง

สรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อสรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อ
ฉพาะของสื่อจะมีผลต่อการรับสาร น ามาใช้ในการผลิตชิ้นงานขึ้น โดยเลือก

สรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อ
ฉพาะของสื่อจะมีผลต่อการรับสาร น ามาใช้ในการผลิตชิ้นงานขึ้น โดยเลือก

พิศาลชนะกุล
สรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อ

2551: 8
สรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อ

พิศาลชนะกุลพิศาลชนะกุล
สรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อ

มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า

สรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อ

มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า
พิศาลชนะกุลพิศาลชนะกุล

สรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อ

มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่ามุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่ามุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่ามุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า
พิศาลชนะกุลพิศาลชนะกุล

มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า
(

สรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อ

มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่ามุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า
พิศาลชนะกุล

มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า
วิไล

สรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อ

มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า
ผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มาก

มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า
2551: 8

ผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มาก
มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า

ผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มาก
มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า

2551: 8

ผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มาก
มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า

2551: 8

คนกลัวความรุนแรงและก้าวร้าวไปเลย
มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า

ผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มาก
มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า

ผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มาก
มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า
คนกลัวความรุนแรงและก้าวร้าวไปเลย
มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า
คนกลัวความรุนแรงและก้าวร้าวไปเลย ผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มากผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มาก
มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่ามุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า
คนกลัวความรุนแรงและก้าวร้าวไปเลยคนกลัวความรุนแรงและก้าวร้าวไปเลย
มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า
คนกลัวความรุนแรงและก้าวร้าวไปเลย
มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า
(Light Viewers)

สรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อ

คนกลัวความรุนแรงและก้าวร้าวไปเลย
มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า

ผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มาก
มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า

ผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มาก
มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า

ผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มาก
มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า

ผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มากคนกลัวความรุนแรงและก้าวร้าวไปเลยคนกลัวความรุนแรงและก้าวร้าวไปเลย
มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า

(Heavy Viewe
มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า
คนกลัวความรุนแรงและก้าวร้าวไปเลยคนกลัวความรุนแรงและก้าวร้าวไปเลย

โดยเฉพาะความรุนแรงและก้าวร้าวซึ่งจะถูกปลูกฝังให้ผู้ชมบาง
ผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มาก

โดยเฉพาะความรุนแรงและก้าวร้าวซึ่งจะถูกปลูกฝังให้ผู้ชมบางโดยเฉพาะความรุนแรงและก้าวร้าวซึ่งจะถูกปลูกฝังให้ผู้ชมบาง
ผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มาก

มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า

มากกว่าความเป็นไปในโลกที่แท้จริง

มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า

มากกว่าความเป็นไปในโลกที่แท้จริง
คนกลัวความรุนแรงและก้าวร้าวไปเลย
มากกว่าความเป็นไปในโลกที่แท้จริง
คนกลัวความรุนแรงและก้าวร้าวไปเลยคนกลัวความรุนแรงและก้าวร้าวไปเลย
มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า

โดยเฉพาะความรุนแรงและก้าวร้าวซึ่งจะถูกปลูกฝังให้ผู้ชมบาง
ผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มาก

มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า
-9)

มากกว่าความเป็นไปในโลกที่แท้จริงมากกว่าความเป็นไปในโลกที่แท้จริงมากกว่าความเป็นไปในโลกที่แท้จริง
ผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มาก

โดยเฉพาะความรุนแรงและก้าวร้าวซึ่งจะถูกปลูกฝังให้ผู้ชมบาง

มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่ามุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่ามุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า

สรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อ

โดยเฉพาะความรุนแรงและก้าวร้าวซึ่งจะถูกปลูกฝังให้ผู้ชมบาง
สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์

โดยเฉพาะความรุนแรงและก้าวร้าวซึ่งจะถูกปลูกฝังให้ผู้ชมบาง
ผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มาก

โดยเฉพาะความรุนแรงและก้าวร้าวซึ่งจะถูกปลูกฝังให้ผู้ชมบาง
ผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มาก

สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์
โดยเฉพาะความรุนแรงและก้าวร้าวซึ่งจะถูกปลูกฝังให้ผู้ชมบาง

สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์
โดยเฉพาะความรุนแรงและก้าวร้าวซึ่งจะถูกปลูกฝังให้ผู้ชมบางโดยเฉพาะความรุนแรงและก้าวร้าวซึ่งจะถูกปลูกฝังให้ผู้ชมบาง

ผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มาก

สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์

ผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มาก
มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า

สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์
โดยเฉพาะความรุนแรงและก้าวร้าวซึ่งจะถูกปลูกฝังให้ผู้ชมบาง

สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์
โดยเฉพาะความรุนแรงและก้าวร้าวซึ่งจะถูกปลูกฝังให้ผู้ชมบาง

สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์
โดยเฉพาะความรุนแรงและก้าวร้าวซึ่งจะถูกปลูกฝังให้ผู้ชมบาง

สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์
โดยเฉพาะความรุนแรงและก้าวร้าวซึ่งจะถูกปลูกฝังให้ผู้ชมบางโดยเฉพาะความรุนแรงและก้าวร้าวซึ่งจะถูกปลูกฝังให้ผู้ชมบาง

ผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มาก

สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์
มากกว่าความเป็นไปในโลกที่แท้จริง

มากกว่าทางพฤติกรรมมากกว่าทางพฤติกรรมมากกว่าทางพฤติกรรม
สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์

การรับชมรายการโทรทัศน์มากๆ
สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์

มากกว่าทางพฤติกรรม การรับชมรายการโทรทัศน์มากๆมากกว่าทางพฤติกรรมมากกว่าทางพฤติกรรม
ผลกระทบของการรับชมรายการจากสื่อโทรทัศน์เป็นผลกระทบต่อทัศนคติผลกระทบของการรับชมรายการจากสื่อโทรทัศน์เป็นผลกระทบต่อทัศนคติ

มากกว่าทางพฤติกรรม
ผลกระทบของการรับชมรายการจากสื่อโทรทัศน์เป็นผลกระทบต่อทัศนคติ

แต่มีผลกระทบระยะยาวต่อผู้รับสารซึ่งจะเกิดสะสมทีละเล็กที
ผลกระทบของการรับชมรายการจากสื่อโทรทัศน์เป็นผลกระทบต่อทัศนคติ

Indirect Effect) 
ผลกระทบของการรับชมรายการจากสื่อโทรทัศน์เป็นผลกระทบต่อทัศนคติ

Indirect Effect) Indirect Effect) แต่มีผลกระทบระยะยาวต่อผู้รับสารซึ่งจะเกิดสะสมทีละเล็กทีแต่มีผลกระทบระยะยาวต่อผู้รับสารซึ่งจะเกิดสะสมทีละเล็กที
ผลกระทบของการรับชมรายการจากสื่อโทรทัศน์เป็นผลกระทบต่อทัศนคติผลกระทบของการรับชมรายการจากสื่อโทรทัศน์เป็นผลกระทบต่อทัศนคติ

การรับชมรายการโทรทัศน์มากๆ
ผลกระทบของการรับชมรายการจากสื่อโทรทัศน์เป็นผลกระทบต่อทัศนคติ

แต่มีผลกระทบระยะยาวต่อผู้รับสารซึ่งจะเกิดสะสมทีละเล็กทีแต่มีผลกระทบระยะยาวต่อผู้รับสารซึ่งจะเกิดสะสมทีละเล็กทีIndirect Effect) Indirect Effect) 
ผลกระทบของการรับชมรายการจากสื่อโทรทัศน์เป็นผลกระทบต่อทัศนคติผลกระทบของการรับชมรายการจากสื่อโทรทัศน์เป็นผลกระทบต่อทัศนคติ

มากกว่าทางพฤติกรรม(Values) 

แต่มีผลกระทบระยะยาวต่อผู้รับสารซึ่งจะเกิดสะสมทีละเล็กทีแต่มีผลกระทบระยะยาวต่อผู้รับสารซึ่งจะเกิดสะสมทีละเล็กที
ผลกระทบของการรับชมรายการจากโทรทัศน์อาจไม่เป็น

แต่มีผลกระทบระยะยาวต่อผู้รับสารซึ่งจะเกิดสะสมทีละเล็กที
ความเป็นจริงของผู้รับสารหรือไม่ความเป็นจริงของผู้รับสารหรือไม่ความเป็นจริงของผู้รับสารหรือไม่

(
ความเป็นจริงของผู้รับสารหรือไม่ ผลกระทบของการรับชมรายการจากโทรทัศน์อาจไม่เป็นอย่างไรความเป็นจริงของผู้รับสารหรือไม่ความเป็นจริงของผู้รับสารหรือไม่ อย่างไรความเป็นจริงของผู้รับสารหรือไม่

Indirect Effect) แต่มีผลกระทบระยะยาวต่อผู้รับสารซึ่งจะเกิดสะสมทีละเล็กที
ผลกระทบของการรับชมรายการจากสื่อโทรทัศน์เป็นผลกระทบต่อทัศนคติผลกระทบของการรับชมรายการจากสื่อโทรทัศน์เป็นผลกระทบต่อทัศนคติ

ศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิด
ผลกระทบของการรับชมรายการจากโทรทัศน์อาจไม่เป็น

ศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิด
ผลกระทบของการรับชมรายการจากโทรทัศน์อาจไม่เป็น

ศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิด
ผลกระทบของการรับชมรายการจากโทรทัศน์อาจไม่เป็นผลกระทบของการรับชมรายการจากโทรทัศน์อาจไม่เป็น

แต่มีผลกระทบระยะยาวต่อผู้รับสารซึ่งจะเกิดสะสมทีละเล็กที
ผลกระทบของการรับชมรายการจากสื่อโทรทัศน์เป็นผลกระทบต่อทัศนคติ

การรับชมรายการโทรทัศน์มากๆการรับชมรายการโทรทัศน์มากๆ
สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์
มากกว่าความเป็นไปในโลกที่แท้จริง โดยเฉพาะความรุนแรงและก้าวร้าวซึ่งจะถูกปลูกฝังให้ผู้ชมบาง

ศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิดศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิดศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิดศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิดศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิดศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิด
ผลกระทบของการรับชมรายการจากโทรทัศน์อาจไม่เป็น

ศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิด
ผลกระทบของการรับชมรายการจากโทรทัศน์อาจไม่เป็น

(Cultivate Theory)
ศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิดศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิดศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิด

(Cultivate Theory)(Cultivate Theory)ทฤษฎีการปลูกฝัง
ศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิด
ทฤษฎีการปลูกฝัง
ศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิดศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิด

(Cultivate Theory)
ศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิด

อย่างไร

(Cultivate Theory)(Cultivate Theory)(Cultivate Theory)(Cultivate Theory)(Cultivate Theory)(Cultivate Theory)
ศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิด

ผลกระทบของการรับชมรายการจากโทรทัศน์อาจไม่เป็น

(Cultivate Theory)(Cultivate Theory)
ศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิด

(Cultivate Theory)
ศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิด

(Cultivate Theory)
ศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิด

(Cultivate Theory)
ศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิดศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิดศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิดศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิดศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิดศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิด

อย่างไร
ศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิดศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิด

ผลกระทบของการรับชมรายการจากโทรทัศน์อาจไม่เป็นผลกระทบของการรับชมรายการจากโทรทัศน์อาจไม่เป็นผลกระทบของการรับชมรายการจากโทรทัศน์อาจไม่เป็น
แต่มีผลกระทบระยะยาวต่อผู้รับสารซึ่งจะเกิดสะสมทีละเล็กที

ผลกระทบของการรับชมรายการจากโทรทัศน์อาจไม่เป็น
แต่มีผลกระทบระยะยาวต่อผู้รับสารซึ่งจะเกิดสะสมทีละเล็กที

ผลกระทบของการรับชมรายการจากโทรทัศน์อาจไม่เป็น
แต่มีผลกระทบระยะยาวต่อผู้รับสารซึ่งจะเกิดสะสมทีละเล็กที

ผลกระทบของการรับชมรายการจากสื่อโทรทัศน์เป็นผลกระทบต่อทัศนคติ
การรับชมรายการโทรทัศน์มากๆ

ผลกระทบของการรับชมรายการจากสื่อโทรทัศน์เป็นผลกระทบต่อทัศนคติ

ที่รอรับสารทุกประเภทที่

ทฤษฎีการปลูกฝัง
ศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิด

สื่อมวลชนส่งมาให้เพียงฝ่ายเดียวที่รอรับสารทุกประเภทที่สื่อมวลชนส่งมาให้เพียงฝ่ายเดียวสื่อมวลชนส่งมาให้เพียงฝ่ายเดียวสื่อมวลชนส่งมาให้เพียงฝ่ายเดียวสื่อมวลชนส่งมาให้เพียงฝ่ายเดียวสื่อมวลชนส่งมาให้เพียงฝ่ายเดียวที่รอรับสารทุกประเภทที่ที่รอรับสารทุกประเภทที่ที่รอรับสารทุกประเภทที่สื่อมวลชนส่งมาให้เพียงฝ่ายเดียว
และไม่ได้เป็นผู้รับสารที่เฉื่อยชาในการเปิดรับสื่อและเลือกใช้สื่อในการเปิดรับสื่อและเลือกใช้สื่อในการเปิดรับสื่อและเลือกใช้สื่อ

ที่รอรับสารทุกประเภทที่
ในการเปิดรับสื่อและเลือกใช้สื่อในการเปิดรับสื่อและเลือกใช้สื่อ

พฤติกรรมการเลือกรับข่าวสารของผู้รับสารพฤติกรรมการเลือกรับข่าวสารของผู้รับสาร
ความเชื่อเดิมของผู้รับสารให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น
พฤติกรรมการเลือกรับข่าวสารของผู้รับสาร

ในการเปิดรับสื่อและเลือกใช้สื่อ

ความเชื่อเดิมของผู้รับสารให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นความเชื่อเดิมของผู้รับสารให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น
พฤติกรรมการเลือกรับข่าวสารของผู้รับสาร

ในการเปิดรับสื่อและเลือกใช้สื่อในการเปิดรับสื่อและเลือกใช้สื่อ
สื่อมวลชนส่งมาให้เพียงฝ่ายเดียวที่รอรับสารทุกประเภทที่สื่อมวลชนส่งมาให้เพียงฝ่ายเดียวสื่อมวลชนส่งมาให้เพียงฝ่ายเดียวสื่อมวลชนส่งมาให้เพียงฝ่ายเดียว

ศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิด

ดังนั้นการเลือกจดจ าดังนั้นการเลือกจดจ า
ความเชื่อเดิมของผู้รับสารให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น
พฤติกรรมการเลือกรับข่าวสารของผู้รับสาร

ในการเปิดรับสื่อและเลือกใช้สื่อ
ที่รอรับสารทุกประเภทที่

และไม่ได้เป็นผู้รับสารที่เฉื่อยชา
สื่อมวลชนส่งมาให้เพียงฝ่ายเดียว

และไม่ได้เป็นผู้รับสารที่เฉื่อยชา
สื่อมวลชนส่งมาให้เพียงฝ่ายเดียว

ในการเปิดรับสื่อและเลือกใช้สื่อ
ที่รอรับสารทุกประเภทที่

ในการเปิดรับสื่อและเลือกใช้สื่อ
ที่รอรับสารทุกประเภทที่

ในการเปิดรับสื่อและเลือกใช้สื่อ
สื่อมวลชนส่งมาให้เพียงฝ่ายเดียว

ทฤษฎีการปลูกฝังทฤษฎีการปลูกฝัง
ศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิดศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิดศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิด
ทฤษฎีการปลูกฝัง
ศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิด

ความเป็นจริงของผู้รับสารหรือไม่
ศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิด

ผลกระทบของการรับชมรายการจากโทรทัศน์อาจไม่เป็น
ศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิดศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิด

แต่มีผลกระทบระยะยาวต่อผู้รับสารซึ่งจะเกิดสะสมทีละเล็กทีแต่มีผลกระทบระยะยาวต่อผู้รับสารซึ่งจะเกิดสะสมทีละเล็กที
ผลกระทบของการรับชมรายการจากสื่อโทรทัศน์เป็นผลกระทบต่อทัศนคติ
(Values) 
ผลกระทบของการรับชมรายการจากสื่อโทรทัศน์เป็นผลกระทบต่อทัศนคติ

การรับชมรายการโทรทัศน์มากๆมากกว่าทางพฤติกรรมมากกว่าทางพฤติกรรมมากกว่าทางพฤติกรรมมากกว่าทางพฤติกรรม การรับชมรายการโทรทัศน์มากๆ
สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์
มากกว่าความเป็นไปในโลกที่แท้จริง
สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์
มากกว่าความเป็นไปในโลกที่แท้จริง โดยเฉพาะความรุนแรงและก้าวร้าวซึ่งจะถูกปลูกฝังให้ผู้ชมบาง
คนกลัวความรุนแรงและก้าวร้าวไปเลยคนกลัวความรุนแรงและก้าวร้าวไปเลย
มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า

(Heavy Viewe
มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่ามุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า
(Light Viewers)
มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า

สรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อสรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อสรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อ
ฉพาะของสื่อจะมีผลต่อการรับสาร น ามาใช้ในการผลิตชิ้นงานขึ้น โดยเลือก

ผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่องผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่อง
โทรทัศน์มากกว่าช่องทางอ่ืน ท าให้
ประกอบไปด้วยสามขั้นตอน ดังที่
สนใจเดิมที่มีอยู่ และน า

ได้ดีที่สุด

ความเชื่อเดิมของผู้รับสารให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น
พฤติกรรมการเลือกรับข่าวสารของผู้รับสาร

ในการเปิดรับสื่อและเลือกใช้สื่อ
ที่รอรับสารทุกประเภทที่สื่อมวลชนส่งมาให้เพียงฝ่ายเดียว

ศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิด

พฤติกรรมการเลือกรับข่าวสารของผู้รับสารพฤติกรรมการเลือกรับข่าวสารของผู้รับสาร
ในการเปิดรับสื่อและเลือกใช้สื่อในการเปิดรับสื่อและเลือกใช้สื่อในการเปิดรับสื่อและเลือกใช้สื่อ

ที่รอรับสารทุกประเภทที่
ในการเปิดรับสื่อและเลือกใช้สื่อในการเปิดรับสื่อและเลือกใช้สื่อ

สื่อมวลชนส่งมาให้เพียงฝ่ายเดียว
และไม่ได้เป็นผู้รับสารที่เฉื่อยชา

ที่รอรับสารทุกประเภทที่ที่รอรับสารทุกประเภทที่สื่อมวลชนส่งมาให้เพียงฝ่ายเดียวสื่อมวลชนส่งมาให้เพียงฝ่ายเดียวสื่อมวลชนส่งมาให้เพียงฝ่ายเดียวสื่อมวลชนส่งมาให้เพียงฝ่ายเดียวสื่อมวลชนส่งมาให้เพียงฝ่ายเดียวสื่อมวลชนส่งมาให้เพียงฝ่ายเดียวที่รอรับสารทุกประเภทที่ที่รอรับสารทุกประเภทที่

ทฤษฎีการปลูกฝัง
ศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิด

(Cultivate Theory)
ศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิด

อย่างไร ผลกระทบของการรับชมรายการจากโทรทัศน์อาจไม่เป็น
แต่มีผลกระทบระยะยาวต่อผู้รับสารซึ่งจะเกิดสะสมทีละเล็กที

ผลกระทบของการรับชมรายการจากสื่อโทรทัศน์เป็นผลกระทบต่อทัศนคติ
การรับชมรายการโทรทัศน์มากๆ

(Cultivate Theory)(Cultivate Theory)
ศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิด

(Cultivate Theory)ทฤษฎีการปลูกฝัง
ศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิด

(Cultivate Theory)(Cultivate Theory)(Cultivate Theory)
ศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิด

(Cultivate Theory)
ศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิด

(Cultivate Theory)
ศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิดศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิด

ผลกระทบของการรับชมรายการจากโทรทัศน์อาจไม่เป็น
ศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิดศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิดศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิดศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิดศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิดศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิด

ผลกระทบของการรับชมรายการจากโทรทัศน์อาจไม่เป็น
แต่มีผลกระทบระยะยาวต่อผู้รับสารซึ่งจะเกิดสะสมทีละเล็กที

ผลกระทบของการรับชมรายการจากสื่อโทรทัศน์เป็นผลกระทบต่อทัศนคติ
การรับชมรายการโทรทัศน์มากๆ

สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์
มากกว่าความเป็นไปในโลกที่แท้จริง โดยเฉพาะความรุนแรงและก้าวร้าวซึ่งจะถูกปลูกฝังให้ผู้ชมบาง

ศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิด
ความเป็นจริงของผู้รับสารหรือไม่ อย่างไร

Indirect Effect) แต่มีผลกระทบระยะยาวต่อผู้รับสารซึ่งจะเกิดสะสมทีละเล็กที
ผลกระทบของการรับชมรายการจากสื่อโทรทัศน์เป็นผลกระทบต่อทัศนคติ

ผลกระทบของการรับชมรายการจากโทรทัศน์อาจไม่เป็นอย่างไร ผลกระทบของการรับชมรายการจากโทรทัศน์อาจไม่เป็นผลกระทบของการรับชมรายการจากโทรทัศน์อาจไม่เป็นผลกระทบของการรับชมรายการจากโทรทัศน์อาจไม่เป็นผลกระทบของการรับชมรายการจากโทรทัศน์อาจไม่เป็นความเป็นจริงของผู้รับสารหรือไม่ความเป็นจริงของผู้รับสารหรือไม่
(Indirect Effect) 

ความเป็นจริงของผู้รับสารหรือไม่ ผลกระทบของการรับชมรายการจากโทรทัศน์อาจไม่เป็น
แต่มีผลกระทบระยะยาวต่อผู้รับสารซึ่งจะเกิดสะสมทีละเล็กที

ผลกระทบของการรับชมรายการจากโทรทัศน์อาจไม่เป็น
แต่มีผลกระทบระยะยาวต่อผู้รับสารซึ่งจะเกิดสะสมทีละเล็กทีแต่มีผลกระทบระยะยาวต่อผู้รับสารซึ่งจะเกิดสะสมทีละเล็กทีแต่มีผลกระทบระยะยาวต่อผู้รับสารซึ่งจะเกิดสะสมทีละเล็กทีIndirect Effect) 

ผลกระทบของการรับชมรายการจากสื่อโทรทัศน์เป็นผลกระทบต่อทัศนคติ
(Values) มากกว่าทางพฤติกรรม

แต่มีผลกระทบระยะยาวต่อผู้รับสารซึ่งจะเกิดสะสมทีละเล็กทีแต่มีผลกระทบระยะยาวต่อผู้รับสารซึ่งจะเกิดสะสมทีละเล็กทีแต่มีผลกระทบระยะยาวต่อผู้รับสารซึ่งจะเกิดสะสมทีละเล็กที
ผลกระทบของการรับชมรายการจากสื่อโทรทัศน์เป็นผลกระทบต่อทัศนคติ

การรับชมรายการโทรทัศน์มากๆ

แต่มีผลกระทบระยะยาวต่อผู้รับสารซึ่งจะเกิดสะสมทีละเล็กทีIndirect Effect) Indirect Effect) 
ผลกระทบของการรับชมรายการจากสื่อโทรทัศน์เป็นผลกระทบต่อทัศนคติ

แต่มีผลกระทบระยะยาวต่อผู้รับสารซึ่งจะเกิดสะสมทีละเล็กที
ผลกระทบของการรับชมรายการจากสื่อโทรทัศน์เป็นผลกระทบต่อทัศนคติผลกระทบของการรับชมรายการจากสื่อโทรทัศน์เป็นผลกระทบต่อทัศนคติผลกระทบของการรับชมรายการจากสื่อโทรทัศน์เป็นผลกระทบต่อทัศนคติ

มากกว่าทางพฤติกรรม
ผลกระทบของการรับชมรายการจากสื่อโทรทัศน์เป็นผลกระทบต่อทัศนคติผลกระทบของการรับชมรายการจากสื่อโทรทัศน์เป็นผลกระทบต่อทัศนคติ

มากกว่าทางพฤติกรรมมากกว่าทางพฤติกรรม การรับชมรายการโทรทัศน์มากๆการรับชมรายการโทรทัศน์มากๆ
สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์

มากกว่าทางพฤติกรรม
สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์

มากกว่าทางพฤติกรรม
สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์
มากกว่าความเป็นไปในโลกที่แท้จริง
สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์

โดยเฉพาะความรุนแรงและก้าวร้าวซึ่งจะถูกปลูกฝังให้ผู้ชมบาง
ผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มาก

สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์
โดยเฉพาะความรุนแรงและก้าวร้าวซึ่งจะถูกปลูกฝังให้ผู้ชมบาง

สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์
โดยเฉพาะความรุนแรงและก้าวร้าวซึ่งจะถูกปลูกฝังให้ผู้ชมบาง

สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์
โดยเฉพาะความรุนแรงและก้าวร้าวซึ่งจะถูกปลูกฝังให้ผู้ชมบาง

ผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มาก
มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า

สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์
โดยเฉพาะความรุนแรงและก้าวร้าวซึ่งจะถูกปลูกฝังให้ผู้ชมบาง

ผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มาก

สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์
โดยเฉพาะความรุนแรงและก้าวร้าวซึ่งจะถูกปลูกฝังให้ผู้ชมบาง

สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์
โดยเฉพาะความรุนแรงและก้าวร้าวซึ่งจะถูกปลูกฝังให้ผู้ชมบาง

ผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มาก
โดยเฉพาะความรุนแรงและก้าวร้าวซึ่งจะถูกปลูกฝังให้ผู้ชมบางโดยเฉพาะความรุนแรงและก้าวร้าวซึ่งจะถูกปลูกฝังให้ผู้ชมบาง

ผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มาก (Heavy Viewe
มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า

สรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อ

มากกว่าความเป็นไปในโลกที่แท้จริง
คนกลัวความรุนแรงและก้าวร้าวไปเลย ผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มาก

โดยเฉพาะความรุนแรงและก้าวร้าวซึ่งจะถูกปลูกฝังให้ผู้ชมบาง
ผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มาก

มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า
-9)

มากกว่าความเป็นไปในโลกที่แท้จริง
คนกลัวความรุนแรงและก้าวร้าวไปเลย
มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า

มากกว่าความเป็นไปในโลกที่แท้จริง
คนกลัวความรุนแรงและก้าวร้าวไปเลย
มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า

โดยเฉพาะความรุนแรงและก้าวร้าวซึ่งจะถูกปลูกฝังให้ผู้ชมบาง
ผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มาก

มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า

โดยเฉพาะความรุนแรงและก้าวร้าวซึ่งจะถูกปลูกฝังให้ผู้ชมบาง
ผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มากคนกลัวความรุนแรงและก้าวร้าวไปเลยคนกลัวความรุนแรงและก้าวร้าวไปเลย

มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า
ผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มากผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มาก

มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า
(Heavy Viewe

มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า
ผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มากคนกลัวความรุนแรงและก้าวร้าวไปเลย

มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า
(Light Viewers)

สรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อ

คนกลัวความรุนแรงและก้าวร้าวไปเลย
มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า
คนกลัวความรุนแรงและก้าวร้าวไปเลย ผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มาก
มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า
คนกลัวความรุนแรงและก้าวร้าวไปเลย
มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า
คนกลัวความรุนแรงและก้าวร้าวไปเลย
มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า

ผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มาก
มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า

พิศาลชนะกุล

ผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มาก
มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า

2551: 8

ผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มาก
มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า

2551: 8

ผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มาก
มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่ามุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่ามุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า

วิไล พิศาลชนะกุล
สรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อ

มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า
(วิไล

สรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อ

มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า
วิไล พิศาลชนะกุล

มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า
พิศาลชนะกุล

มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่ามุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่ามุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่ามุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า
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สนใจเดิมที่มีอยู่ และน า

และน าเอา
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รองตีความ จนสุดท้ายจะเกิดการจดจ า
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มากลั่นกรองตีความ จนสุดท้ายจะเกิดการจดจ า
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กับความสนใจ ผู้ศึกษาจึงใช้แนวคิดนี้ในการเลือกน าเสนอสินค้าที่เป็นที่นิยมในสังคมวัยรุ่น เพ่ือให้
รองตีความ จนสุดท้ายจะเกิดการจดจ ารองตีความ จนสุดท้ายจะเกิดการจดจ า

ศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิดศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิด
ผลกระทบของการรับชมรายการจากโทรทัศน์อาจไม่เป็นความเป็นจริงของผู้รับสารหรือไม่

Indirect Effect) 

โดยเฉพาะความรุนแรงและก้าวร้าวซึ่งจะถูกปลูกฝังให้ผู้ชมบาง
(Heavy Viewe

มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า

สรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อ
ของผู้รับสารที่ว่า ฉพาะของสื่อจะมีผลต่อการรับสาร น ามาใช้ในการผลิตชิ้นงานขึ้น โดยเลือก
ผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่อง
โทรทัศน์มากกว่าช่องทางอ่ืน ท าให้ และน าเอากระบวนการเลือกรับสารที่
ประกอบไปด้วยสามขั้นตอน ดังที่ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็
สนใจเดิมที่มีอยู่ และน ามากลั่นกรองตีความ จนสุดท้ายจะเกิดการจดจ า แต่จะเลือกจดจ า
กับความสนใจ ผู้ศึกษาจึงใช้แนวคิดนี้ในการเลือกน าเสนอสินค้าที่เป็นที่นิยมในสังคมวัยรุ่น เพ่ือให้

ดังนั้นการเลือกจดจ า
ความเชื่อเดิมของผู้รับสารให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น
พฤติกรรมการเลือกรับข่าวสารของผู้รับสาร แสดงให้เห็นว่า

ในการเปิดรับสื่อและเลือกใช้สื่อ และไม่ได้เป็นผู้รับสารที่เฉื่อยชา
ที่รอรับสารทุกประเภทที่สื่อมวลชนส่งมาให้เพียงฝ่ายเดียว

ทฤษฎีการปลูกฝัง (Cultivate Theory)
ศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิด

ความเป็นจริงของผู้รับสารหรือไม่ อย่างไร ผลกระทบของการรับชมรายการจากโทรทัศน์อาจไม่เป็น
ผลกระทบโดยตรง (Indirect Effect) แต่มีผลกระทบระยะยาวต่อผู้รับสารซึ่งจะเกิดสะสมทีละเล็กที

ผลกระทบของการรับชมรายการจากสื่อโทรทัศน์เป็นผลกระทบต่อทัศนคติ
(Values) มากกว่าทางพฤติกรรม การรับชมรายการโทรทัศน์มากๆ

สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์
มากกว่าความเป็นไปในโลกที่แท้จริง โดยเฉพาะความรุนแรงและก้าวร้าวซึ่งจะถูกปลูกฝังให้ผู้ชมบาง
คนกลัวความรุนแรงและก้าวร้าวไปเลย ผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มาก (Heavy Viewe
มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า
(Light Viewers) (วิไล พิศาลชนะกุล 2551: 8-9)

สรุปได้ว่าจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการเลือกสื่อ
ของผู้รับสารที่ว่า ลักษณะเฉพาะของสื่อจะมีผลต่อการรับสาร น ามาใช้ในการผลิตชิ้นงานขึ้น โดยเลือก
ผลิตรายการโดยออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อทางช่อง
โทรทัศน์มากกว่าช่องทางอ่ืน ท าให้ได้เห็นภาพตามจริง และน าเอากระบวนการเลือกรับสารที่
ประกอบไปด้วยสามขั้นตอน ดังที่ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็
สนใจเดิมที่มีอยู่ และน า รองตีความ จนสุดท้ายจะเกิดการจดจ า แต่จะเลือกจดจ า
กับความสนใจ ผู้ศึกษาจึงใช้แนวคิดนี้ในการเลือกน าเสนอสินค้าที่เป็นที่นิยมในสังคมวัยรุ่น เพ่ือให้

ได้ดีที่สุด
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เนื้อหาของสารที่ได้รับ
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อาศัยสิ่งจูงใจภายนอกก่อให้เกิด แรงจูงใจ ขึ้นภายในจิตใจเสียก่อน เพ่ือที่จะกระตุ้นให้เกิดการคิดและ
การกระท าในสิ่งที่พึงประสงค์เหมือน เช่นปกติวิสัยของมนุษย์ ส่วนใหญ่ ไม่ว่าสิ่งที่ตนกระท านั้นจะ
ยากสักเพียงใด ตนก็พร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายสู่ความส าเร็จที่ต้องการให้จง ได้ แม้จะต้อง
เสียสละบางสิ่งของตนเองไปบ้าง ก็พร้อมที่จะเสียสละได้เสมอ ถ้าจะช่วยน ามาซึ่ งผลส าเร็จที่ต้องการ
นั้น ได้จริงๆ มนุษย์ส่วนใหญ่ที่ใช้พฤติกรรมทางอารมณ์น าหน้าสติปัญญา หรือยังไม่อาจเข้าถึงการใช้
ปัญญาญาณได้ จะมีโอกาสรู้จักกับอ านาจแห่งแรงบันดาลใจของตนเองน้อยมาก ส่วนใหญ่มักจะ
เกิดขึ้นเองโดยมิได้จงใจเจตนาเสียมากกว่า มนุษย์จึงไม่รู้ว่า แรงบันดาลใจคืออ านาจภายในตนเองที่
ยอดเยี่ยมอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเสริมอ านาจการเป็นผู้น าของตนได้ เป็นอย่างดี เพราะได้แต่ตกเป็นทาสของ
สิ่งแวดล้อม ตกเป็นทาสของสิ่งเร้า และตกเป็นทาสของเงื่อนไขที่ผู้อื่นจัดวางเอา ไว้ตลอดเวลา จนต้อง
อยู่ในสภาพของผู้ที่ไม่มีอ านาจในตนเอง เพราะไม่อาจควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดและความ 
ต้องการที่แท้จริงของตนเองได้ อ านาจทางการคิดและการกระท าใดๆ ในชีวิต ล้วนถูกจู งใจด้วยสิ่งเร้า
แทบทั้งสิ้น การแสดงบทบาทใดในชีวิต จึงเป็นไปตามอ านาจของสิ่ งเร้าภายนอกที่กระตุ้นให้เกิด
แรงจูงใจภายใน ไม่ใช่เกิดจากอ านาจ 

1.  ผู้น ากับการสร้างแรงบันดาลใจ มีดังนี้ 
1.1 รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล (Appeal to the person’s ideals 

and values) คนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืน มี
ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี 
ตัวอย่างเช่น การพัฒนางานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยังมีลักษณะทางอารมณ์อ่ืนๆ ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น เสรีภาพ อิสรภาพ ความยุติธรรม ความโปร่งใสความเสมอภาค ความรัก 
ความก้าวหน้า เป็นต้น 

1.2 เชื่อมโยงสิ่งร้องขอให้เข้ากับภาพลักษณ์ของบุคคล (Link the request to the 
person’s self-image) ตัวอย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์ส่วนมากค้นพบวิทยาการใหม่ ๆ ซึ่งมีคุณค่าต่อ
มนุษยชาติ แพทย์และพยาบาลมีคุณค่าต่อการรักษา สุขภาพของผู้คน วัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนไปหรือ
การกระท านั้นอาจอธิบายได้ว่าเป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้า ช่วย พัฒนาการดูแลสุขภาพท าให้
องค์การมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

1.3 เชื่อมโยงค าร้องขอเข้ากับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (Link the request to the clear 
and appealing vision) พยายามน าเสนอการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมที่จะประสบความส าเร็จ 
เมื่อวิสัยทัศน์ถูกท าให้เป็นจริง คุณค่าทางความคิดนั้นส าคัญ กว่าประโยชน์ส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม 
ไม่จ าเป็นต้องละทิ้งประโยชน์ส่วนตัวเลย 

1.4 ใช้การตื่นเต้นเร้าใจ ใช้แสดงออกทางการพูด (Use a dramatic, expressive 
of speaking) การแสดงออกทางค าพูดจะช่วยเพ่ิมความรู้สึกด้านอารมณ์ ความรู้สึกอัดอ้ันและเก็บกด
มักแสดงทางน้ าเสียง ควรใช้ค าพูดที่หนักแน่น มีระดับเสียง สูงต่ า เว้นระยะอย่างเหมาะสม เว้นช่วง
ส าคัญเพ่ือสร้างความรู้สึกสนใจ 

1.5 ใช้ค าพูดที่เป็นบวก มองโลกในแง่ดี (Use positive, optimistic language) 
ความเชื่อมั่นและมองโลกในแง่ดีเก่ียวกับ การ เปลี่ยนแปลงนั้น สามารถติดต่อไปยังผู้อ่ืนได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการสนับสนุนงานที่ท ายาก และถ้าหากผู้ปฏิบัติขาดความเชื่อมั่น ก็ควรใช้ภาษาสื่อสารที่เป็น

พยายามน าเสนอการเปลี่ยนแ
เมื่อวิสัยทัศน์ถูกท าให้เป็นจริง คุณค่าทางความคิดนั้นส าคัญ กว่าประโยชน์ส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม 

พยายามน าเสนอการเปลี่ยนแ
Link the request to the clear 

ปลงและนวัตกรรมที่จะประสบความส าเร็จ and appealing vision) ปลงและนวัตกรรมที่จะประสบความส าเร็จ 
เมื่อวิสัยทัศน์ถูกท าให้เป็นจริง คุณค่าทางความคิดนั้นส าคัญ กว่าประโยชน์ส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม 
and appealing vision) พยายามน าเสนอการเปลี่ยนแ
เมื่อวิสัยทัศน์ถูกท าให้เป็นจริง คุณค่าทางความคิดนั้นส าคัญ กว่าประโยชน์ส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อวิสัยทัศน์ถูกท าให้เป็นจริง คุณค่าทางความคิดนั้นส าคัญ กว่าประโยชน์ส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม 

พยายามน าเสนอการเปลี่ยนแ
เมื่อวิสัยทัศน์ถูกท าให้เป็นจริง คุณค่าทางความคิดนั้นส าคัญ กว่าประโยชน์ส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม 

เชื่อมโยงค าร้องขอเข้ากับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 
พยายามน าเสนอการเปลี่ยนแพยายามน าเสนอการเปลี่ยนแ

เชื่อมโยงค าร้องขอเข้ากับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เชื่อมโยงค าร้องขอเข้ากับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เชื่อมโยงค าร้องขอเข้ากับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เชื่อมโยงค าร้องขอเข้ากับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เชื่อมโยงค าร้องขอเข้ากับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เชื่อมโยงค าร้องขอเข้ากับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เชื่อมโยงค าร้องขอเข้ากับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เชื่อมโยงค าร้องขอเข้ากับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เชื่อมโยงค าร้องขอเข้ากับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 
พยายามน าเสนอการเปลี่ยนแพยายามน าเสนอการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมที่จะประสบความส าเร็จ 

องค์การมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
เชื่อมโยงค าร้องขอเข้ากับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 

พยายามน าเสนอการเปลี่ยนแ
เชื่อมโยงค าร้องขอเข้ากับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 

องค์การมีประสิทธิภาพ เป็นต้นองค์การมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
1.3 Link the request to the clear 

ปลงและนวัตกรรมที่จะประสบความส าเร็จ 
เมื่อวิสัยทัศน์ถูกท าให้เป็นจริง คุณค่าทางความคิดนั้นส าคัญ กว่าประโยชน์ส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม 

องค์การมีประสิทธิภาพ เป็นต้นองค์การมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
Link the request to the clear Link the request to the clear 

ปลงและนวัตกรรมที่จะประสบความส าเร็จ 
Link the request to the clear 

ปลงและนวัตกรรมที่จะประสบความส าเร็จ 
เมื่อวิสัยทัศน์ถูกท าให้เป็นจริง คุณค่าทางความคิดนั้นส าคัญ กว่าประโยชน์ส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม 

ปลงและนวัตกรรมที่จะประสบความส าเร็จ ปลงและนวัตกรรมที่จะประสบความส าเร็จ ปลงและนวัตกรรมที่จะประสบความส าเร็จ 
เมื่อวิสัยทัศน์ถูกท าให้เป็นจริง คุณค่าทางความคิดนั้นส าคัญ กว่าประโยชน์ส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม 
and appealing vision)and appealing vision)
เมื่อวิสัยทัศน์ถูกท าให้เป็นจริง คุณค่าทางความคิดนั้นส าคัญ กว่าประโยชน์ส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม 
and appealing vision) ปลงและนวัตกรรมที่จะประสบความส าเร็จ ปลงและนวัตกรรมที่จะประสบความส าเร็จ 
เมื่อวิสัยทัศน์ถูกท าให้เป็นจริง คุณค่าทางความคิดนั้นส าคัญ กว่าประโยชน์ส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม 

ปลงและนวัตกรรมที่จะประสบความส าเร็จ 
เมื่อวิสัยทัศน์ถูกท าให้เป็นจริง คุณค่าทางความคิดนั้นส าคัญ กว่าประโยชน์ส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม 

ปลงและนวัตกรรมที่จะประสบความส าเร็จ and appealing vision)
เมื่อวิสัยทัศน์ถูกท าให้เป็นจริง คุณค่าทางความคิดนั้นส าคัญ กว่าประโยชน์ส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม 
and appealing vision)
เมื่อวิสัยทัศน์ถูกท าให้เป็นจริง คุณค่าทางความคิดนั้นส าคัญ กว่าประโยชน์ส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อวิสัยทัศน์ถูกท าให้เป็นจริง คุณค่าทางความคิดนั้นส าคัญ กว่าประโยชน์ส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม 
ไม่จ าเป็นต้องละทิ้งประโยชน์ส่วนตัวเลย
เมื่อวิสัยทัศน์ถูกท าให้เป็นจริง คุณค่าทางความคิดนั้นส าคัญ กว่าประโยชน์ส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อวิสัยทัศน์ถูกท าให้เป็นจริง คุณค่าทางความคิดนั้นส าคัญ กว่าประโยชน์ส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม 
ไม่จ าเป็นต้องละทิ้งประโยชน์ส่วนตัวเลย
เมื่อวิสัยทัศน์ถูกท าให้เป็นจริง คุณค่าทางความคิดนั้นส าคัญ กว่าประโยชน์ส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม 
ไม่จ าเป็นต้องละทิ้งประโยชน์ส่วนตัวเลย

ใช้การตื่นเต้นเร้าใจ ใช้แสดงออกทางการพูด 
ไม่จ าเป็นต้องละทิ้งประโยชน์ส่วนตัวเลยไม่จ าเป็นต้องละทิ้งประโยชน์ส่วนตัวเลย

ใช้การตื่นเต้นเร้าใจ ใช้แสดงออกทางการพูด 
ไม่จ าเป็นต้องละทิ้งประโยชน์ส่วนตัวเลยไม่จ าเป็นต้องละทิ้งประโยชน์ส่วนตัวเลย

ใช้การตื่นเต้นเร้าใจ ใช้แสดงออกทางการพูด (Use a dramatic, expressive 
ไม่จ าเป็นต้องละทิ้งประโยชน์ส่วนตัวเลยไม่จ าเป็นต้องละทิ้งประโยชน์ส่วนตัวเลยไม่จ าเป็นต้องละทิ้งประโยชน์ส่วนตัวเลยไม่จ าเป็นต้องละทิ้งประโยชน์ส่วนตัวเลย

ใช้การตื่นเต้นเร้าใจ ใช้แสดงออกทางการพูด 
ไม่จ าเป็นต้องละทิ้งประโยชน์ส่วนตัวเลย

ใช้การตื่นเต้นเร้าใจ ใช้แสดงออกทางการพูด 
แสดงออกทางค าพูดจะช่วยเพ่ิมความรู้สึกด้านอารมณ์ ความรู้สึกอัดอ้ันและเก็บกด

ไม่จ าเป็นต้องละทิ้งประโยชน์ส่วนตัวเลย
ใช้การตื่นเต้นเร้าใจ ใช้แสดงออกทางการพูด ใช้การตื่นเต้นเร้าใจ ใช้แสดงออกทางการพูด ใช้การตื่นเต้นเร้าใจ ใช้แสดงออกทางการพูด ใช้การตื่นเต้นเร้าใจ ใช้แสดงออกทางการพูด ใช้การตื่นเต้นเร้าใจ ใช้แสดงออกทางการพูด 

แสดงออกทางค าพูดจะช่วยเพ่ิมความรู้สึกด้านอารมณ์ ความรู้สึกอัดอ้ันและเก็บกด
ใช้การตื่นเต้นเร้าใจ ใช้แสดงออกทางการพูด ใช้การตื่นเต้นเร้าใจ ใช้แสดงออกทางการพูด ใช้การตื่นเต้นเร้าใจ ใช้แสดงออกทางการพูด ใช้การตื่นเต้นเร้าใจ ใช้แสดงออกทางการพูด ใช้การตื่นเต้นเร้าใจ ใช้แสดงออกทางการพูด Use a dramatic, expressive 

แสดงออกทางค าพูดจะช่วยเพ่ิมความรู้สึกด้านอารมณ์ ความรู้สึกอัดอ้ันและเก็บกด
ใช้การตื่นเต้นเร้าใจ ใช้แสดงออกทางการพูด ใช้การตื่นเต้นเร้าใจ ใช้แสดงออกทางการพูด ใช้การตื่นเต้นเร้าใจ ใช้แสดงออกทางการพูด 

แสดงออกทางค าพูดจะช่วยเพ่ิมความรู้สึกด้านอารมณ์ ความรู้สึกอัดอ้ันและเก็บกด

เชื่อมโยงค าร้องขอเข้ากับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เชื่อมโยงค าร้องขอเข้ากับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 
พยายามน าเสนอการเปลี่ยนแ

เมื่อวิสัยทัศน์ถูกท าให้เป็นจริง คุณค่าทางความคิดนั้นส าคัญ กว่าประโยชน์ส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม 

การกระท านั้นอาจอธิบายได้ว่าเป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้า ช่วย พัฒนาการดูแลสุขภาพท าให้

Link the request to the clear 
ปลงและนวัตกรรมที่จะประสบความส าเร็จ 

เชื่อมโยงค าร้องขอเข้ากับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (เชื่อมโยงค าร้องขอเข้ากับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน Link the request to the clear 
พยายามน าเสนอการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมที่จะประสบความส าเร็จ พยายามน าเสนอการเปลี่ยนแพยายามน าเสนอการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมที่จะประสบความส าเร็จ พยายามน าเสนอการเปลี่ยนแพยายามน าเสนอการเปลี่ยนแ

เมื่อวิสัยทัศน์ถูกท าให้เป็นจริง คุณค่าทางความคิดนั้นส าคัญ กว่าประโยชน์ส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อวิสัยทัศน์ถูกท าให้เป็นจริง คุณค่าทางความคิดนั้นส าคัญ กว่าประโยชน์ส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม 

การกระท านั้นอาจอธิบายได้ว่าเป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้า ช่วย พัฒนาการดูแลสุขภาพท าให้

Link the request to the clear Link the request to the clear 

การกระท านั้นอาจอธิบายได้ว่าเป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้า ช่วย พัฒนาการดูแลสุขภาพท าให้การกระท านั้นอาจอธิบายได้ว่าเป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้า ช่วย พัฒนาการดูแลสุขภาพท าให้การกระท านั้นอาจอธิบายได้ว่าเป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้า ช่วย พัฒนาการดูแลสุขภาพท าให้การกระท านั้นอาจอธิบายได้ว่าเป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้า ช่วย พัฒนาการดูแลสุขภาพท าให้
มนุษยชาติ แพทย์และพยาบาลมีคุณค่าต่อการรักษา สุขภาพของผู้คน วัตถุประสงค์
การกระท านั้นอาจอธิบายได้ว่าเป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้า ช่วย พัฒนาการดูแลสุขภาพท าให้
มนุษยชาติ แพทย์และพยาบาลมีคุณค่าต่อการรักษา สุขภาพของผู้คน วัตถุประสงค์
การกระท านั้นอาจอธิบายได้ว่าเป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้า ช่วย พัฒนาการดูแลสุขภาพท าให้การกระท านั้นอาจอธิบายได้ว่าเป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้า ช่วย พัฒนาการดูแลสุขภาพท าให้
องค์การมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

มนุษยชาติ แพทย์และพยาบาลมีคุณค่าต่อการรักษา สุขภาพของผู้คน วัตถุประสงค์มนุษยชาติ แพทย์และพยาบาลมีคุณค่าต่อการรักษา สุขภาพของผู้คน วัตถุประสงค์
การกระท านั้นอาจอธิบายได้ว่าเป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้า ช่วย พัฒนาการดูแลสุขภาพท าให้การกระท านั้นอาจอธิบายได้ว่าเป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้า ช่วย พัฒนาการดูแลสุขภาพท าให้
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ตัวอย่างเช่น การพัฒนางานด้านโปรแกรมคอมพิตัวอย่างเช่น การพัฒนางานด้านโปรแกรมคอมพิ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น เสรีภาพ อิสรภาพ ความยุติธรรม ความโปร่

วเตอร์ยังมีลักษณะทางอารมณ์อ่ืน
ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี 

วเตอร์ยังมีลักษณะทางอารมณ์อ่ืน
ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี 
ตัวอย่างเช่น การพัฒนางานด้านโปรแกรมคอมพิ
ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี 

วเตอร์ยังมีลักษณะทางอารมณ์อ่ืนวเตอร์ยังมีลักษณะทางอารมณ์อ่ืน
น าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น เสรีภาพ อิสรภาพ ความยุติธรรม ความโปร่

วเตอร์ยังมีลักษณะทางอารมณ์อ่ืน
ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี 
ตัวอย่างเช่น การพัฒนางานด้านโปรแกรมคอมพิตัวอย่างเช่น การพัฒนางานด้านโปรแกรมคอมพิ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น เสรีภาพ อิสรภาพ ความยุติธรรม ความโปร่น าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น เสรีภาพ อิสรภาพ ความยุติธรรม ความโปร่

คนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืน
ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี 

คนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืนคนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืน
ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี 

คนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืน
ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี 

คนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืนคนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืนคนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืน
ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี 

คนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืน
ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี 

คนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืนคนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืนคนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืน
ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี 
ตัวอย่างเช่น การพัฒนางานด้านโปรแกรมคอมพิตัวอย่างเช่น การพัฒนางานด้านโปรแกรมคอมพิ

Appeal to the person’s ideals 
คนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืน

Appeal to the person’s ideals 
คนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืน

รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล 
คนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืนคนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืน

ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี 
วเตอร์ยังมีลักษณะทางอารมณ์อ่ืน

น าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น เสรีภาพ อิสรภาพ ความยุติธรรม ความโปร่

เชื่อมโยงสิ่งร้องขอให้เข้ากับภาพลักษณ์ของบุคคล 

คนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืน
รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล 

คนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืน
รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล Appeal to the person’s ideals Appeal to the person’s ideals 

คนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืน
Appeal to the person’s ideals 

คนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืน
(

คนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืน

ผู้น ากับการสร้างแรงบันดาลใจ มีดังนี้
รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล 

คนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืนคนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืน

ผู้น ากับการสร้างแรงบันดาลใจ มีดังนี้ผู้น ากับการสร้างแรงบันดาลใจ มีดังนี้
1.1 
ผู้น ากับการสร้างแรงบันดาลใจ มีดังนี้

รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล 1.1 รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล Appeal to the person’s ideals Appeal to the person’s ideals 

แรงจูงใจภายใน ไม่ใช่เกิดจากอ านาจ
ผู้น ากับการสร้างแรงบันดาลใจ มีดังนี้

รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล 
คนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืน

ผู้น ากับการสร้างแรงบันดาลใจ มีดังนี้ผู้น ากับการสร้างแรงบันดาลใจ มีดังนี้ผู้น ากับการสร้างแรงบันดาลใจ มีดังนี้ผู้น ากับการสร้างแรงบันดาลใจ มีดังนี้
รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล 

คนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืน

ผู้น ากับการสร้างแรงบันดาลใจ มีดังนี้ผู้น ากับการสร้างแรงบันดาลใจ มีดังนี้
รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล 

ผู้น ากับการสร้างแรงบันดาลใจ มีดังนี้
รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล 

ผู้น ากับการสร้างแรงบันดาลใจ มีดังนี้
รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล 

ผู้น ากับการสร้างแรงบันดาลใจ มีดังนี้ผู้น ากับการสร้างแรงบันดาลใจ มีดังนี้
รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล 

คนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืน
รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล 

คนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืน
รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล 

คนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืนคนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืน
ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี 

คนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืน
ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี 

คนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืนคนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืน
ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี 
ตัวอย่างเช่น การพัฒนางานด้านโปรแกรมคอมพิ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น เสรีภาพ อิสรภาพ ความยุติธรรม ความโปร่
ตัวอย่างเช่น การพัฒนางานด้านโปรแกรมคอมพิ

แรงจูงใจภายใน ไม่ใช่เกิดจากอ านาจ
แทบทั้งสิ้น การแสดงบทบาทใดในชีวิต จึงเป็นไปตามอ านาจของสิ่ งเร้าภายนอกที่กระตุ้นให้เกิด
แรงจูงใจภายใน ไม่ใช่เกิดจากอ านาจ

ผู้น ากับการสร้างแรงบันดาลใจ มีดังนี้
แรงจูงใจภายใน ไม่ใช่เกิดจากอ านาจ

ผู้น ากับการสร้างแรงบันดาลใจ มีดังนี้ผู้น ากับการสร้างแรงบันดาลใจ มีดังนี้
รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล 

แทบทั้งสิ้น การแสดงบทบาทใดในชีวิต จึงเป็นไปตามอ านาจของสิ่ งเร้าภายนอกที่กระตุ้นให้เกิดแทบทั้งสิ้น การแสดงบทบาทใดในชีวิต จึงเป็นไปตามอ านาจของสิ่ งเร้าภายนอกที่กระตุ้นให้เกิดแทบทั้งสิ้น การแสดงบทบาทใดในชีวิต จึงเป็นไปตามอ านาจของสิ่ งเร้าภายนอกที่กระตุ้นให้เกิดแทบทั้งสิ้น การแสดงบทบาทใดในชีวิต จึงเป็นไปตามอ านาจของสิ่ งเร้าภายนอกที่กระตุ้นให้เกิดแทบทั้งสิ้น การแสดงบทบาทใดในชีวิต จึงเป็นไปตามอ านาจของสิ่ งเร้าภายนอกที่กระตุ้นให้เกิดแทบทั้งสิ้น การแสดงบทบาทใดในชีวิต จึงเป็นไปตามอ านาจของสิ่ งเร้าภายนอกที่กระตุ้นให้เกิด
ต้องการที่แท้จริงของตนเองได้ อ านาจทางการคิดและการกระท าใดๆ ในชีวิต ล้วนถูกจู งใจด้วยสิ่งเร้า
แทบทั้งสิ้น การแสดงบทบาทใดในชีวิต จึงเป็นไปตามอ านาจของสิ่ งเร้าภายนอกที่กระตุ้นให้เกิดแทบทั้งสิ้น การแสดงบทบาทใดในชีวิต จึงเป็นไปตามอ านาจของสิ่ งเร้าภายนอกที่กระตุ้นให้เกิด
ต้องการที่แท้จริงของตนเองได้ อ านาจทางการคิดและการกระท าใดๆ ในชีวิต ล้วนถูกจู งใจด้วยสิ่งเร้า
แทบทั้งสิ้น การแสดงบทบาทใดในชีวิต จึงเป็นไปตามอ านาจของสิ่ งเร้าภายนอกที่กระตุ้นให้เกิด
ต้องการที่แท้จริงของตนเองได้ อ านาจทางการคิดและการกระท าใดๆ ในชีวิต ล้วนถูกจู งใจด้วยสิ่งเร้า
แทบทั้งสิ้น การแสดงบทบาทใดในชีวิต จึงเป็นไปตามอ านาจของสิ่ งเร้าภายนอกที่กระตุ้นให้เกิด
ต้องการที่แท้จริงของตนเองได้ อ านาจทางการคิดและการกระท าใดๆ ในชีวิต ล้วนถูกจู งใจด้วยสิ่งเร้าต้องการที่แท้จริงของตนเองได้ อ านาจทางการคิดและการกระท าใดๆ ในชีวิต ล้วนถูกจู งใจด้วยสิ่งเร้า
แทบทั้งสิ้น การแสดงบทบาทใดในชีวิต จึงเป็นไปตามอ านาจของสิ่ งเร้าภายนอกที่กระตุ้นให้เกิด
ต้องการที่แท้จริงของตนเองได้ อ านาจทางการคิดและการกระท าใดๆ ในชีวิต ล้วนถูกจู งใจด้วยสิ่งเร้า
อยู่ในสภาพของผู้ที่ไม่มีอ านาจในตนเอง เพราะไม่อาจควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดและความ อยู่ในสภาพของผู้ที่ไม่มีอ านาจในตนเอง เพราะไม่อาจควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดและความ 
สิ่งแวดล้อม ตกเป็นทาสของสิ่งเร้า และตกเป็นทาสของเงื่อนไขที่ผู้อื่นจัดวางเอา ไว้ตลอดเวลา จนต้อง
อยู่ในสภาพของผู้ที่ไม่มีอ านาจในตนเอง เพราะไม่อาจควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดและความ 
ต้องการที่แท้จริงของตนเองได้ อ านาจทางการคิดและการกระท าใดๆ ในชีวิต ล้วนถูกจู งใจด้วยสิ่งเร้า

สิ่งแวดล้อม ตกเป็นทาสของสิ่งเร้า และตกเป็นทาสของเงื่อนไขที่ผู้อื่นจัดวางเอา ไว้ตลอดเวลา จนต้องสิ่งแวดล้อม ตกเป็นทาสของสิ่งเร้า และตกเป็นทาสของเงื่อนไขที่ผู้อื่นจัดวางเอา ไว้ตลอดเวลา จนต้อง
อยู่ในสภาพของผู้ที่ไม่มีอ านาจในตนเอง เพราะไม่อาจควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดและความ 
ต้องการที่แท้จริงของตนเองได้ อ านาจทางการคิดและการกระท าใดๆ ในชีวิต ล้วนถูกจู งใจด้วยสิ่งเร้าต้องการที่แท้จริงของตนเองได้ อ านาจทางการคิดและการกระท าใดๆ ในชีวิต ล้วนถูกจู งใจด้วยสิ่งเร้า
แทบทั้งสิ้น การแสดงบทบาทใดในชีวิต จึงเป็นไปตามอ านาจของสิ่ งเร้าภายนอกที่กระตุ้นให้เกิดแทบทั้งสิ้น การแสดงบทบาทใดในชีวิต จึงเป็นไปตามอ านาจของสิ่ งเร้าภายนอกที่กระตุ้นให้เกิดแทบทั้งสิ้น การแสดงบทบาทใดในชีวิต จึงเป็นไปตามอ านาจของสิ่ งเร้าภายนอกที่กระตุ้นให้เกิด

รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล 

ยอดเยี่ยมอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเสริมอ านาจการเป็นผู้น าของตนได้ เป็นอย่างดี เพราะได้แต่ตกเป็นทาสของยอดเยี่ยมอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเสริมอ านาจการเป็นผู้น าของตนได้ เป็นอย่างดี เพราะได้แต่ตกเป็นทาสของ
สิ่งแวดล้อม ตกเป็นทาสของสิ่งเร้า และตกเป็นทาสของเงื่อนไขที่ผู้อื่นจัดวางเอา ไว้ตลอดเวลา จนต้อง
อยู่ในสภาพของผู้ที่ไม่มีอ านาจในตนเอง เพราะไม่อาจควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดและความ 
ต้องการที่แท้จริงของตนเองได้ อ านาจทางการคิดและการกระท าใดๆ ในชีวิต ล้วนถูกจู งใจด้วยสิ่งเร้า
แทบทั้งสิ้น การแสดงบทบาทใดในชีวิต จึงเป็นไปตามอ านาจของสิ่ งเร้าภายนอกที่กระตุ้นให้เกิด

อยู่ในสภาพของผู้ที่ไม่มีอ านาจในตนเอง เพราะไม่อาจควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดและความ 
ต้องการที่แท้จริงของตนเองได้ อ านาจทางการคิดและการกระท าใดๆ ในชีวิต ล้วนถูกจู งใจด้วยสิ่งเร้า
แทบทั้งสิ้น การแสดงบทบาทใดในชีวิต จึงเป็นไปตามอ านาจของสิ่ งเร้าภายนอกที่กระตุ้นให้เกิด

อยู่ในสภาพของผู้ที่ไม่มีอ านาจในตนเอง เพราะไม่อาจควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดและความ 
ต้องการที่แท้จริงของตนเองได้ อ านาจทางการคิดและการกระท าใดๆ ในชีวิต ล้วนถูกจู งใจด้วยสิ่งเร้า
แทบทั้งสิ้น การแสดงบทบาทใดในชีวิต จึงเป็นไปตามอ านาจของสิ่ งเร้าภายนอกที่กระตุ้นให้เกิด
ต้องการที่แท้จริงของตนเองได้ อ านาจทางการคิดและการกระท าใดๆ ในชีวิต ล้วนถูกจู งใจด้วยสิ่งเร้า
แทบทั้งสิ้น การแสดงบทบาทใดในชีวิต จึงเป็นไปตามอ านาจของสิ่ งเร้าภายนอกที่กระตุ้นให้เกิด
ต้องการที่แท้จริงของตนเองได้ อ านาจทางการคิดและการกระท าใดๆ ในชีวิต ล้วนถูกจู งใจด้วยสิ่งเร้า
แทบทั้งสิ้น การแสดงบทบาทใดในชีวิต จึงเป็นไปตามอ านาจของสิ่ งเร้าภายนอกที่กระตุ้นให้เกิด
ต้องการที่แท้จริงของตนเองได้ อ านาจทางการคิดและการกระท าใดๆ ในชีวิต ล้วนถูกจู งใจด้วยสิ่งเร้า
แทบทั้งสิ้น การแสดงบทบาทใดในชีวิต จึงเป็นไปตามอ านาจของสิ่ งเร้าภายนอกที่กระตุ้นให้เกิด
แรงจูงใจภายใน ไม่ใช่เกิดจากอ านาจแรงจูงใจภายใน ไม่ใช่เกิดจากอ านาจ

ผู้น ากับการสร้างแรงบันดาลใจ มีดังนี้
แรงจูงใจภายใน ไม่ใช่เกิดจากอ านาจ

ผู้น ากับการสร้างแรงบันดาลใจ มีดังนี้
รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล Appeal to the person’s ideals Appeal to the person’s ideals 

ผู้น ากับการสร้างแรงบันดาลใจ มีดังนี้
1.1 

คนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืน
ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี 

Appeal to the person’s ideals 
คนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืน

รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล 

ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี 
ตัวอย่างเช่น การพัฒนางานด้านโปรแกรมคอมพิ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น เสรีภาพ อิสรภาพ ความยุติธรรม ความโปร่
ตัวอย่างเช่น การพัฒนางานด้านโปรแกรมคอมพิ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น เสรีภาพ อิสรภาพ ความยุติธรรม ความโปร่น าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น เสรีภาพ อิสรภาพ ความยุติธรรม ความโปร่น าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น เสรีภาพ อิสรภาพ ความยุติธรรม ความโปร่น าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น เสรีภาพ อิสรภาพ ความยุติธรรม ความโปร่น าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น เสรีภาพ อิสรภาพ ความยุติธรรม ความโปร่น าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น เสรีภาพ อิสรภาพ ความยุติธรรม ความโปร่

เชื่อมโยงสิ่งร้องขอให้เข้ากับภาพลักษณ์ของบุคคล Link the request to the 
person’s self
มนุษยชาติ แพทย์และพยาบาลมีคุณค่าต่อการรักษา สุขภาพของผู้คน วัตถุประสงค์

ตัวอย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์ส่วนมากค้นพบวิทยาการใหม่ ๆ ซึ่งมีคุณค่าต่อ
ที่เปลี่ยนไปหรือมนุษยชาติ แพทย์และพยาบาลมีคุณค่าต่อการรักษา สุขภาพของผู้คน วัตถุประสงค์

การกระท านั้นอาจอธิบายได้ว่าเป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้า ช่วย พัฒนาการดูแลสุขภาพท าให้
มนุษยชาติ แพทย์และพยาบาลมีคุณค่าต่อการรักษา สุขภาพของผู้คน วัตถุประสงค์
การกระท านั้นอาจอธิบายได้ว่าเป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้า ช่วย พัฒนาการดูแลสุขภาพท าให้การกระท านั้นอาจอธิบายได้ว่าเป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้า ช่วย พัฒนาการดูแลสุขภาพท าให้
องค์การมีประสิทธิภาพ เป็นต้นองค์การมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

ปลงและนวัตกรรมที่จะประสบความส าเร็จ and appealing vision)
เมื่อวิสัยทัศน์ถูกท าให้เป็นจริง คุณค่าทางความคิดนั้นส าคัญ กว่าประโยชน์ส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม 
ไม่จ าเป็นต้องละทิ้งประโยชน์ส่วนตัวเลย

1.4 

มักแสดงทางน้ าเสียง ควรใช้ค าพูดที่หนักแน่น มีระดับเสียง สูงต่ า เว้นระยะอย่างเหมาะสม เว้นช่วง

สิ่งแวดล้อม ตกเป็นทาสของสิ่งเร้า และตกเป็นทาสของเงื่อนไขที่ผู้อื่นจัดวางเอา ไว้ตลอดเวลา จนต้อง
อยู่ในสภาพของผู้ที่ไม่มีอ านาจในตนเอง เพราะไม่อาจควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดและความ 
ต้องการที่แท้จริงของตนเองได้ อ านาจทางการคิดและการกระท าใดๆ ในชีวิต ล้วนถูกจู งใจด้วยสิ่งเร้า
แทบทั้งสิ้น การแสดงบทบาทใดในชีวิต จึงเป็นไปตามอ านาจของสิ่ งเร้าภายนอกที่กระตุ้นให้เกิด

รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล 

อยู่ในสภาพของผู้ที่ไม่มีอ านาจในตนเอง เพราะไม่อาจควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดและความ อยู่ในสภาพของผู้ที่ไม่มีอ านาจในตนเอง เพราะไม่อาจควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดและความ 
ต้องการที่แท้จริงของตนเองได้ อ านาจทางการคิดและการกระท าใดๆ ในชีวิต ล้วนถูกจู งใจด้วยสิ่งเร้าต้องการที่แท้จริงของตนเองได้ อ านาจทางการคิดและการกระท าใดๆ ในชีวิต ล้วนถูกจู งใจด้วยสิ่งเร้าต้องการที่แท้จริงของตนเองได้ อ านาจทางการคิดและการกระท าใดๆ ในชีวิต ล้วนถูกจู งใจด้วยสิ่งเร้า
แทบทั้งสิ้น การแสดงบทบาทใดในชีวิต จึงเป็นไปตามอ านาจของสิ่ งเร้าภายนอกที่กระตุ้นให้เกิด
ต้องการที่แท้จริงของตนเองได้ อ านาจทางการคิดและการกระท าใดๆ ในชีวิต ล้วนถูกจู งใจด้วยสิ่งเร้าต้องการที่แท้จริงของตนเองได้ อ านาจทางการคิดและการกระท าใดๆ ในชีวิต ล้วนถูกจู งใจด้วยสิ่งเร้าต้องการที่แท้จริงของตนเองได้ อ านาจทางการคิดและการกระท าใดๆ ในชีวิต ล้วนถูกจู งใจด้วยสิ่งเร้า
แทบทั้งสิ้น การแสดงบทบาทใดในชีวิต จึงเป็นไปตามอ านาจของสิ่ งเร้าภายนอกที่กระตุ้นให้เกิด
ต้องการที่แท้จริงของตนเองได้ อ านาจทางการคิดและการกระท าใดๆ ในชีวิต ล้วนถูกจู งใจด้วยสิ่งเร้า
แทบทั้งสิ้น การแสดงบทบาทใดในชีวิต จึงเป็นไปตามอ านาจของสิ่ งเร้าภายนอกที่กระตุ้นให้เกิด
ต้องการที่แท้จริงของตนเองได้ อ านาจทางการคิดและการกระท าใดๆ ในชีวิต ล้วนถูกจู งใจด้วยสิ่งเร้า
แทบทั้งสิ้น การแสดงบทบาทใดในชีวิต จึงเป็นไปตามอ านาจของสิ่ งเร้าภายนอกที่กระตุ้นให้เกิดแทบทั้งสิ้น การแสดงบทบาทใดในชีวิต จึงเป็นไปตามอ านาจของสิ่ งเร้าภายนอกที่กระตุ้นให้เกิดแทบทั้งสิ้น การแสดงบทบาทใดในชีวิต จึงเป็นไปตามอ านาจของสิ่ งเร้าภายนอกที่กระตุ้นให้เกิดแทบทั้งสิ้น การแสดงบทบาทใดในชีวิต จึงเป็นไปตามอ านาจของสิ่ งเร้าภายนอกที่กระตุ้นให้เกิดแทบทั้งสิ้น การแสดงบทบาทใดในชีวิต จึงเป็นไปตามอ านาจของสิ่ งเร้าภายนอกที่กระตุ้นให้เกิดแทบทั้งสิ้น การแสดงบทบาทใดในชีวิต จึงเป็นไปตามอ านาจของสิ่ งเร้าภายนอกที่กระตุ้นให้เกิดแทบทั้งสิ้น การแสดงบทบาทใดในชีวิต จึงเป็นไปตามอ านาจของสิ่ งเร้าภายนอกที่กระตุ้นให้เกิดแทบทั้งสิ้น การแสดงบทบาทใดในชีวิต จึงเป็นไปตามอ านาจของสิ่ งเร้าภายนอกที่กระตุ้นให้เกิดแทบทั้งสิ้น การแสดงบทบาทใดในชีวิต จึงเป็นไปตามอ านาจของสิ่ งเร้าภายนอกที่กระตุ้นให้เกิดแทบทั้งสิ้น การแสดงบทบาทใดในชีวิต จึงเป็นไปตามอ านาจของสิ่ งเร้าภายนอกที่กระตุ้นให้เกิดแทบทั้งสิ้น การแสดงบทบาทใดในชีวิต จึงเป็นไปตามอ านาจของสิ่ งเร้าภายนอกที่กระตุ้นให้เกิด
แรงจูงใจภายใน ไม่ใช่เกิดจากอ านาจ

ผู้น ากับการสร้างแรงบันดาลใจ มีดังนี้
รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล 

แรงจูงใจภายใน ไม่ใช่เกิดจากอ านาจ
ผู้น ากับการสร้างแรงบันดาลใจ มีดังนี้

รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล 
คนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืน

ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี 
ตัวอย่างเช่น การพัฒนางานด้านโปรแกรมคอมพิ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น เสรีภาพ อิสรภาพ ความยุติธรรม ความโปร่

แรงจูงใจภายใน ไม่ใช่เกิดจากอ านาจแรงจูงใจภายใน ไม่ใช่เกิดจากอ านาจ
ผู้น ากับการสร้างแรงบันดาลใจ มีดังนี้ผู้น ากับการสร้างแรงบันดาลใจ มีดังนี้

รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล 
ผู้น ากับการสร้างแรงบันดาลใจ มีดังนี้ผู้น ากับการสร้างแรงบันดาลใจ มีดังนี้
1.1 รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล 
ผู้น ากับการสร้างแรงบันดาลใจ มีดังนี้ผู้น ากับการสร้างแรงบันดาลใจ มีดังนี้

รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล 
คนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืน

ผู้น ากับการสร้างแรงบันดาลใจ มีดังนี้
รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล 

ผู้น ากับการสร้างแรงบันดาลใจ มีดังนี้
รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล (Appeal to the person’s ideals 

คนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืน
Appeal to the person’s ideals 

คนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืน
รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล 

คนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืน
รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล 

คนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืน
รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล 

คนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืน
ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี 

วเตอร์ยังมีลักษณะทางอารมณ์อ่ืน
น าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น เสรีภาพ อิสรภาพ ความยุติธรรม ความโปร่

เชื่อมโยงสิ่งร้องขอให้เข้ากับภาพลักษณ์ของบุคคล 

รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล 
คนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืน

ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี 
ตัวอย่างเช่น การพัฒนางานด้านโปรแกรมคอมพิ

คนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืนคนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืนคนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืนคนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืนคนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืนคนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืนคนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืนคนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืนคนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืน
ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี 

คนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืนคนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืน
ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี 

คนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืน
ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี 

คนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืน
ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี 

คนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืน
ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี 
ตัวอย่างเช่น การพัฒนางานด้านโปรแกรมคอมพิ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น เสรีภาพ อิสรภาพ ความยุติธรรม ความโปร่

ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี 
วเตอร์ยังมีลักษณะทางอารมณ์อ่ืน

น าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น เสรีภาพ อิสรภาพ ความยุติธรรม ความโปร่

ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี 
ตัวอย่างเช่น การพัฒนางานด้านโปรแกรมคอมพิ
ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี 

วเตอร์ยังมีลักษณะทางอารมณ์อ่ืนวเตอร์ยังมีลักษณะทางอารมณ์อ่ืนตัวอย่างเช่น การพัฒนางานด้านโปรแกรมคอมพิ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น เสรีภาพ อิสรภาพ ความยุติธรรม ความโปร่
ตัวอย่างเช่น การพัฒนางานด้านโปรแกรมคอมพิตัวอย่างเช่น การพัฒนางานด้านโปรแกรมคอมพิ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น เสรีภาพ อิสรภาพ ความยุติธรรม ความโปร่น าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น เสรีภาพ อิสรภาพ ความยุติธรรม ความโปร่น าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น เสรีภาพ อิสรภาพ ความยุติธรรม ความโปร่น าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น เสรีภาพ อิสรภาพ ความยุติธรรม ความโปร่น าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น เสรีภาพ อิสรภาพ ความยุติธรรม ความโปร่

หน้า เป็นต้นหน้า เป็นต้น
เชื่อมโยงสิ่งร้องขอให้เข้ากับภาพลักษณ์ของบุคคล 

ตัวอย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์ส่วนมากค้นพบวิทยาการใหม่ ๆ ซึ่งมีคุณค่าต่อ
เชื่อมโยงสิ่งร้องขอให้เข้ากับภาพลักษณ์ของบุคคล เชื่อมโยงสิ่งร้องขอให้เข้ากับภาพลักษณ์ของบุคคล เชื่อมโยงสิ่งร้องขอให้เข้ากับภาพลักษณ์ของบุคคล 

ตัวอย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์ส่วนมากค้นพบวิทยาการใหม่ ๆ ซึ่งมีคุณค่าต่อ
มนุษยชาติ แพทย์และพยาบาลมีคุณค่าต่อการรักษา สุขภาพของผู้คน วัตถุประสงค์

เชื่อมโยงสิ่งร้องขอให้เข้ากับภาพลักษณ์ของบุคคล 
ตัวอย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์ส่วนมากค้นพบวิทยาการใหม่ ๆ ซึ่งมีคุณค่าต่อ

เชื่อมโยงสิ่งร้องขอให้เข้ากับภาพลักษณ์ของบุคคล (Link the request to the 
ตัวอย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์ส่วนมากค้นพบวิทยาการใหม่ ๆ ซึ่งมีคุณค่าต่อ

เชื่อมโยงสิ่งร้องขอให้เข้ากับภาพลักษณ์ของบุคคล Link the request to the 
ตัวอย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์ส่วนมากค้นพบวิทยาการใหม่ ๆ ซึ่งมีคุณค่าต่อ

มนุษยชาติ แพทย์และพยาบาลมีคุณค่าต่อการรักษา สุขภาพของผู้คน วัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนไปหรือ
ตัวอย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์ส่วนมากค้นพบวิทยาการใหม่ ๆ ซึ่งมีคุณค่าต่อ

มนุษยชาติ แพทย์และพยาบาลมีคุณค่าต่อการรักษา สุขภาพของผู้คน วัตถุประสงค์
การกระท านั้นอาจอธิบายได้ว่าเป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้า ช่วย พัฒนาการดูแลสุขภาพท าให้

เชื่อมโยงสิ่งร้องขอให้เข้ากับภาพลักษณ์ของบุคคล 
ตัวอย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์ส่วนมากค้นพบวิทยาการใหม่ ๆ ซึ่งมีคุณค่าต่อ

เชื่อมโยงสิ่งร้องขอให้เข้ากับภาพลักษณ์ของบุคคล 
ตัวอย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์ส่วนมากค้นพบวิทยาการใหม่ ๆ ซึ่งมีคุณค่าต่อ

มนุษยชาติ แพทย์และพยาบาลมีคุณค่าต่อการรักษา สุขภาพของผู้คน วัตถุประสงค์
การกระท านั้นอาจอธิบายได้ว่าเป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้า ช่วย พัฒนาการดูแลสุขภาพท าให้

เชื่อมโยงสิ่งร้องขอให้เข้ากับภาพลักษณ์ของบุคคล 
ตัวอย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์ส่วนมากค้นพบวิทยาการใหม่ ๆ ซึ่งมีคุณค่าต่อperson’s selfperson’s self-person’s self

มนุษยชาติ แพทย์และพยาบาลมีคุณค่าต่อการรักษา สุขภาพของผู้คน วัตถุประสงค์
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เชื่อมโยงสิ่งร้องขอให้เข้ากับภาพลักษณ์ของบุคคล 
image) ตัวอย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์ส่วนมากค้นพบวิทยาการใหม่ ๆ ซึ่งมีคุณค่าต่อ
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มนุษยชาติ แพทย์และพยาบาลมีคุณค่าต่อการรักษา สุขภาพของผู้คน วัตถุประสงค์
การกระท านั้นอาจอธิบายได้ว่าเป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้า ช่วย พัฒนาการดูแลสุขภาพท าให้

image) ตัวอย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์ส่วนมากค้นพบวิทยาการใหม่ ๆ ซึ่งมีคุณค่าต่อ
มนุษยชาติ แพทย์และพยาบาลมีคุณค่าต่อการรักษา สุขภาพของผู้คน วัตถุประสงค์

image) ตัวอย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์ส่วนมากค้นพบวิทยาการใหม่ ๆ ซึ่งมีคุณค่าต่อ
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มนุษยชาติ แพทย์และพยาบาลมีคุณค่าต่อการรักษา สุขภาพของผู้คน วัตถุประสงค์
การกระท านั้นอาจอธิบายได้ว่าเป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้า ช่วย พัฒนาการดูแลสุขภาพท าให้
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ตัวอย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์ส่วนมากค้นพบวิทยาการใหม่ ๆ ซึ่งมีคุณค่าต่อ
มนุษยชาติ แพทย์และพยาบาลมีคุณค่าต่อการรักษา สุขภาพของผู้คน วัตถุประสงค์
การกระท านั้นอาจอธิบายได้ว่าเป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้า ช่วย พัฒนาการดูแลสุขภาพท าให้

ตัวอย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์ส่วนมากค้นพบวิทยาการใหม่ ๆ ซึ่งมีคุณค่าต่อ
มนุษยชาติ แพทย์และพยาบาลมีคุณค่าต่อการรักษา สุขภาพของผู้คน วัตถุประสงค์
การกระท านั้นอาจอธิบายได้ว่าเป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้า ช่วย พัฒนาการดูแลสุขภาพท าให้

ตัวอย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์ส่วนมากค้นพบวิทยาการใหม่ ๆ ซึ่งมีคุณค่าต่อ
มนุษยชาติ แพทย์และพยาบาลมีคุณค่าต่อการรักษา สุขภาพของผู้คน วัตถุประสงค์
การกระท านั้นอาจอธิบายได้ว่าเป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้า ช่วย พัฒนาการดูแลสุขภาพท าให้

ตัวอย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์ส่วนมากค้นพบวิทยาการใหม่ ๆ ซึ่งมีคุณค่าต่อ
มนุษยชาติ แพทย์และพยาบาลมีคุณค่าต่อการรักษา สุขภาพของผู้คน วัตถุประสงค์มนุษยชาติ แพทย์และพยาบาลมีคุณค่าต่อการรักษา สุขภาพของผู้คน วัตถุประสงค์มนุษยชาติ แพทย์และพยาบาลมีคุณค่าต่อการรักษา สุขภาพของผู้คน วัตถุประสงค์
การกระท านั้นอาจอธิบายได้ว่าเป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้า ช่วย พัฒนาการดูแลสุขภาพท าให้
องค์การมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

มนุษยชาติ แพทย์และพยาบาลมีคุณค่าต่อการรักษา สุขภาพของผู้คน วัตถุประสงค์
การกระท านั้นอาจอธิบายได้ว่าเป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้า ช่วย พัฒนาการดูแลสุขภาพท าให้
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มนุษยชาติ แพทย์และพยาบาลมีคุณค่าต่อการรักษา สุขภาพของผู้คน วัตถุประสงค์
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การกระท านั้นอาจอธิบายได้ว่าเป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้า ช่วย พัฒนาการดูแลสุขภาพท าให้
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การกระท านั้นอาจอธิบายได้ว่าเป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้า ช่วย พัฒนาการดูแลสุขภาพท าให้
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มนุษยชาติ แพทย์และพยาบาลมีคุณค่าต่อการรักษา สุขภาพของผู้คน วัตถุประสงค์
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เชื่อมโยงค าร้องขอเข้ากับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 

การกระท านั้นอาจอธิบายได้ว่าเป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้า ช่วย พัฒนาการดูแลสุขภาพท าให้การกระท านั้นอาจอธิบายได้ว่าเป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้า ช่วย พัฒนาการดูแลสุขภาพท าให้การกระท านั้นอาจอธิบายได้ว่าเป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้า ช่วย พัฒนาการดูแลสุขภาพท าให้การกระท านั้นอาจอธิบายได้ว่าเป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้า ช่วย พัฒนาการดูแลสุขภาพท าให้การกระท านั้นอาจอธิบายได้ว่าเป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้า ช่วย พัฒนาการดูแลสุขภาพท าให้การกระท านั้นอาจอธิบายได้ว่าเป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้า ช่วย พัฒนาการดูแลสุขภาพท าให้

Link the request to the clear 

การกระท านั้นอาจอธิบายได้ว่าเป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้า ช่วย พัฒนาการดูแลสุขภาพท าให้

เชื่อมโยงค าร้องขอเข้ากับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (Link the request to the clear 
พยายามน าเสนอการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมที่จะประสบความส าเร็จ 

เมื่อวิสัยทัศน์ถูกท าให้เป็นจริง คุณค่าทางความคิดนั้นส าคัญ กว่าประโยชน์ส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม 

เชื่อมโยงค าร้องขอเข้ากับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 
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เมื่อวิสัยทัศน์ถูกท าให้เป็นจริง คุณค่าทางความคิดนั้นส าคัญ กว่าประโยชน์ส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม 

องค์การมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
1.3 เชื่อมโยงค าร้องขอเข้ากับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 

องค์การมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
1.3 เชื่อมโยงค าร้องขอเข้ากับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 

and appealing vision) พยายามน าเสนอการเปลี่ยนแ
เชื่อมโยงค าร้องขอเข้ากับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 

พยายามน าเสนอการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมที่จะประสบความส าเร็จ 
เชื่อมโยงค าร้องขอเข้ากับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เชื่อมโยงค าร้องขอเข้ากับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เชื่อมโยงค าร้องขอเข้ากับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เชื่อมโยงค าร้องขอเข้ากับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เชื่อมโยงค าร้องขอเข้ากับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน Link the request to the clear 

ปลงและนวัตกรรมที่จะประสบความส าเร็จ 
เชื่อมโยงค าร้องขอเข้ากับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เชื่อมโยงค าร้องขอเข้ากับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน Link the request to the clear 

and appealing vision)
เมื่อวิสัยทัศน์ถูกท าให้เป็นจริง คุณค่าทางความคิดนั้นส าคัญ กว่าประโยชน์ส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม 

เชื่อมโยงค าร้องขอเข้ากับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 
พยายามน าเสนอการเปลี่ยนแ

เชื่อมโยงค าร้องขอเข้ากับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 
พยายามน าเสนอการเปลี่ยนแ

เมื่อวิสัยทัศน์ถูกท าให้เป็นจริง คุณค่าทางความคิดนั้นส าคัญ กว่าประโยชน์ส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม 

Link the request to the clear 
ปลงและนวัตกรรมที่จะประสบความส าเร็จ 

เมื่อวิสัยทัศน์ถูกท าให้เป็นจริง คุณค่าทางความคิดนั้นส าคัญ กว่าประโยชน์ส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม 

1.3 Link the request to the clear 
and appealing vision) พยายามน าเสนอการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมที่จะประสบความส าเร็จ 
เมื่อวิสัยทัศน์ถูกท าให้เป็นจริง คุณค่าทางความคิดนั้นส าคัญ กว่าประโยชน์ส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม 

พยายามน าเสนอการเปลี่ยนแพยายามน าเสนอการเปลี่ยนแ
เมื่อวิสัยทัศน์ถูกท าให้เป็นจริง คุณค่าทางความคิดนั้นส าคัญ กว่าประโยชน์ส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม 
and appealing vision)
เมื่อวิสัยทัศน์ถูกท าให้เป็นจริง คุณค่าทางความคิดนั้นส าคัญ กว่าประโยชน์ส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม 
ไม่จ าเป็นต้องละทิ้งประโยชน์ส่วนตัวเลย

ปลงและนวัตกรรมที่จะประสบความส าเร็จ 
เมื่อวิสัยทัศน์ถูกท าให้เป็นจริง คุณค่าทางความคิดนั้นส าคัญ กว่าประโยชน์ส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม 

ปลงและนวัตกรรมที่จะประสบความส าเร็จ 
เมื่อวิสัยทัศน์ถูกท าให้เป็นจริง คุณค่าทางความคิดนั้นส าคัญ กว่าประโยชน์ส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อวิสัยทัศน์ถูกท าให้เป็นจริง คุณค่าทางความคิดนั้นส าคัญ กว่าประโยชน์ส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม 
ไม่จ าเป็นต้องละทิ้งประโยชน์ส่วนตัวเลย
เมื่อวิสัยทัศน์ถูกท าให้เป็นจริง คุณค่าทางความคิดนั้นส าคัญ กว่าประโยชน์ส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อวิสัยทัศน์ถูกท าให้เป็นจริง คุณค่าทางความคิดนั้นส าคัญ กว่าประโยชน์ส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม 
ไม่จ าเป็นต้องละทิ้งประโยชน์ส่วนตัวเลย

ใช้การตื่นเต้นเร้าใจ ใช้แสดงออกทางการพูด 

เมื่อวิสัยทัศน์ถูกท าให้เป็นจริง คุณค่าทางความคิดนั้นส าคัญ กว่าประโยชน์ส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม 

ใช้การตื่นเต้นเร้าใจ ใช้แสดงออกทางการพูด (Use a dramatic, expressive 
ไม่จ าเป็นต้องละทิ้งประโยชน์ส่วนตัวเลย

ใช้การตื่นเต้นเร้าใจ ใช้แสดงออกทางการพูด ใช้การตื่นเต้นเร้าใจ ใช้แสดงออกทางการพูด 
ไม่จ าเป็นต้องละทิ้งประโยชน์ส่วนตัวเลย

ใช้การตื่นเต้นเร้าใจ ใช้แสดงออกทางการพูด 
แสดงออกทางค าพูดจะช่วยเพ่ิมความรู้สึกด้านอารมณ์ ความรู้สึกอัดอ้ันและเก็บกด

ใช้การตื่นเต้นเร้าใจ ใช้แสดงออกทางการพูด 
แสดงออกทางค าพูดจะช่วยเพ่ิมความรู้สึกด้านอารมณ์ ความรู้สึกอัดอ้ันและเก็บกด

ใช้การตื่นเต้นเร้าใจ ใช้แสดงออกทางการพูด ใช้การตื่นเต้นเร้าใจ ใช้แสดงออกทางการพูด 
แสดงออกทางค าพูดจะช่วยเพ่ิมความรู้สึกด้านอารมณ์ ความรู้สึกอัดอ้ันและเก็บกด

ใช้การตื่นเต้นเร้าใจ ใช้แสดงออกทางการพูด ใช้การตื่นเต้นเร้าใจ ใช้แสดงออกทางการพูด 

Appeal to the person’s ideals Appeal to the person’s ideals 
คนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืนคนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืน

ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี 

ตัวอย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์ส่วนมากค้นพบวิทยาการใหม่ ๆ ซึ่งมีคุณค่าต่อ
มนุษยชาติ แพทย์และพยาบาลมีคุณค่าต่อการรักษา สุขภาพของผู้คน วัตถุประสงค์

องค์การมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
Link the request to the clear 

and appealing vision) ปลงและนวัตกรรมที่จะประสบความส าเร็จ 
เมื่อวิสัยทัศน์ถูกท าให้เป็นจริง คุณค่าทางความคิดนั้นส าคัญ กว่าประโยชน์ส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม 
ไม่จ าเป็นต้องละทิ้งประโยชน์ส่วนตัวเลย

1.4 ใช้การตื่นเต้นเร้าใจ ใช้แสดงออกทางการพูด (Use a dramatic, expressive 
แสดงออกทางค าพูดจะช่วยเพ่ิมความรู้สึกด้านอารมณ์ ความรู้สึกอัดอ้ันและเก็บกด

ยอดเยี่ยมอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเสริมอ านาจการเป็นผู้น าของตนได้ เป็นอย่างดี เพราะได้แต่ตกเป็นทาสของ
สิ่งแวดล้อม ตกเป็นทาสของสิ่งเร้า และตกเป็นทาสของเงื่อนไขที่ผู้อื่นจัดวางเอา ไว้ตลอดเวลา จนต้อง
อยู่ในสภาพของผู้ที่ไม่มีอ านาจในตนเอง เพราะไม่อาจควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดและความ 
ต้องการที่แท้จริงของตนเองได้ อ านาจทางการคิดและการกระท าใดๆ ในชีวิต ล้วนถูกจู งใจด้วยสิ่งเร้า
แทบทั้งสิ้น การแสดงบทบาทใดในชีวิต จึงเป็นไปตามอ านาจของสิ่ งเร้าภายนอกที่กระตุ้นให้เกิด
แรงจูงใจภายใน ไม่ใช่เกิดจากอ านาจ

ผู้น ากับการสร้างแรงบันดาลใจ มีดังนี้
1.1 รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล (Appeal to the person’s ideals 

คนส่วนมากต้องการเป็นคน ส าคัญอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผู้อ่ืน
ส่วนร่วมในความส าเร็จ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี 
ตัวอย่างเช่น การพัฒนางานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยังมีลักษณะทางอารมณ์อ่ืน
น าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น เสรีภาพ อิสรภาพ ความยุติธรรม ความโปร่งใสความเสมอภาค ความรัก 

หน้า เป็นต้น
1.2 เชื่อมโยงสิ่งร้องขอให้เข้ากับภาพลักษณ์ของบุคคล (Link the request to the 

person’s self-person’s self-person’s self image) ตัวอย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์ส่วนมากค้นพบวิทยาการใหม่ ๆ ซึ่งมีคุณค่าต่อ
มนุษยชาติ แพทย์และพยาบาลมีคุณค่าต่อการรักษา สุขภาพของผู้คน วัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนไปหรือ
การกระท านั้นอาจอธิบายได้ว่าเป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้า ช่วย พัฒนาการดูแลสุขภาพท าให้
องค์การมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

1.3 เชื่อมโยงค าร้องขอเข้ากับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (Link the request to the clear 
and appealing vision) พยายามน าเสนอการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมที่จะประสบความส าเร็จ 
เมื่อวิสัยทัศน์ถูกท าให้เป็นจริง คุณค่าทางความคิดนั้นส าคัญ กว่าประโยชน์ส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม 
ไม่จ าเป็นต้องละทิ้งประโยชน์ส่วนตัวเลย

1.4 ใช้การตื่นเต้นเร้าใจ ใช้แสดงออกทางการพูด Use a dramatic, expressive 
แสดงออกทางค าพูดจะช่วยเพ่ิมความรู้สึกด้านอารมณ์ ความรู้สึกอัดอ้ันและเก็บกด

มักแสดงทางน้ าเสียง ควรใช้ค าพูดที่หนักแน่น มีระดับเสียง สูงต่ า เว้นระยะอย่างเหมาะสม เว้นช่วง

สเกิดขึ้นเองโดยมิได้จงใจเจตนาเสียมากกว่า มนุษย์จึงไม่รู้ว่า แรงบันดาลใจคืออ านาจภายในตนเองที่สเกิดขึ้นเองโดยมิได้จงใจเจตนาเสียมากกว่า มนุษย์จึงไม่รู้ว่า แรงบันดาลใจคืออ านาจภายในตนเองที่
ยอดเยี่ยมอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเสริมอ านาจการเป็นผู้น าของตนได้ เป็นอย่างดี เพราะได้แต่ตกเป็นทาสของสยอดเยี่ยมอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเสริมอ านาจการเป็นผู้น าของตนได้ เป็นอย่างดี เพราะได้แต่ตกเป็นทาสของ

ำ
นั้น ได้จริงๆ มนุษย์ส่วนใหญ่ที่ใช้พฤติกรรมทางอารมณ์น าหน้าสติปัญญา หรือยังไม่อาจเข้าถึงการใช้

ำ
นั้น ได้จริงๆ มนุษย์ส่วนใหญ่ที่ใช้พฤติกรรมทางอารมณ์น าหน้าสติปัญญา หรือยังไม่อาจเข้าถึงการใช้
ปัญญาญาณได้ จะมีโอกาสรู้จักกับอ านาจแห่งแรงบันดาลใจของตนเองน้อยมาก ส่วนใหญ่มักจะำปัญญาญาณได้ จะมีโอกาสรู้จักกับอ านาจแห่งแรงบันดาลใจของตนเองน้อยมาก ส่วนใหญ่มักจะ
เกิดขึ้นเองโดยมิได้จงใจเจตนาเสียมากกว่า มนุษย์จึงไม่รู้ว่า แรงบันดาลใจคืออ านาจภายในตนเองที่ำเกิดขึ้นเองโดยมิได้จงใจเจตนาเสียมากกว่า มนุษย์จึงไม่รู้ว่า แรงบันดาลใจคืออ านาจภายในตนเองที่
ยอดเยี่ยมอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเสริมอ านาจการเป็นผู้น าของตนได้ เป็นอย่างดี เพราะได้แต่ตกเป็นทาสของ

ำ
ยอดเยี่ยมอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเสริมอ านาจการเป็นผู้น าของตนได้ เป็นอย่างดี เพราะได้แต่ตกเป็นทาสของสำสเกิดขึ้นเองโดยมิได้จงใจเจตนาเสียมากกว่า มนุษย์จึงไม่รู้ว่า แรงบันดาลใจคืออ านาจภายในตนเองที่สเกิดขึ้นเองโดยมิได้จงใจเจตนาเสียมากกว่า มนุษย์จึงไม่รู้ว่า แรงบันดาลใจคืออ านาจภายในตนเองที่ำเกิดขึ้นเองโดยมิได้จงใจเจตนาเสียมากกว่า มนุษย์จึงไม่รู้ว่า แรงบันดาลใจคืออ านาจภายในตนเองที่สเกิดขึ้นเองโดยมิได้จงใจเจตนาเสียมากกว่า มนุษย์จึงไม่รู้ว่า แรงบันดาลใจคืออ านาจภายในตนเองที่
ยอดเยี่ยมอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเสริมอ านาจการเป็นผู้น าของตนได้ เป็นอย่างดี เพราะได้แต่ตกเป็นทาสของสยอดเยี่ยมอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเสริมอ านาจการเป็นผู้น าของตนได้ เป็นอย่างดี เพราะได้แต่ตกเป็นทาสของ

ำ
ยอดเยี่ยมอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเสริมอ านาจการเป็นผู้น าของตนได้ เป็นอย่างดี เพราะได้แต่ตกเป็นทาสของสยอดเยี่ยมอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเสริมอ านาจการเป็นผู้น าของตนได้ เป็นอย่างดี เพราะได้แต่ตกเป็นทาสของ

นปัญญาญาณได้ จะมีโอกาสรู้จักกับอ านาจแห่งแรงบันดาลใจของตนเองน้อยมาก ส่วนใหญ่มักจะนปัญญาญาณได้ จะมีโอกาสรู้จักกับอ านาจแห่งแรงบันดาลใจของตนเองน้อยมาก ส่วนใหญ่มักจะ
เกิดขึ้นเองโดยมิได้จงใจเจตนาเสียมากกว่า มนุษย์จึงไม่รู้ว่า แรงบันดาลใจคืออ านาจภายในตนเองที่นเกิดขึ้นเองโดยมิได้จงใจเจตนาเสียมากกว่า มนุษย์จึงไม่รู้ว่า แรงบันดาลใจคืออ านาจภายในตนเองที่

ันั้น ได้จริงๆ มนุษย์ส่วนใหญ่ที่ใช้พฤติกรรมทางอารมณ์น าหน้าสติปัญญา หรือยังไม่อาจเข้าถึงการใช้ันั้น ได้จริงๆ มนุษย์ส่วนใหญ่ที่ใช้พฤติกรรมทางอารมณ์น าหน้าสติปัญญา หรือยังไม่อาจเข้าถึงการใช้กนั้น ได้จริงๆ มนุษย์ส่วนใหญ่ที่ใช้พฤติกรรมทางอารมณ์น าหน้าสติปัญญา หรือยังไม่อาจเข้าถึงการใช้กนั้น ได้จริงๆ มนุษย์ส่วนใหญ่ที่ใช้พฤติกรรมทางอารมณ์น าหน้าสติปัญญา หรือยังไม่อาจเข้าถึงการใช้
ปัญญาญาณได้ จะมีโอกาสรู้จักกับอ านาจแห่งแรงบันดาลใจของตนเองน้อยมาก ส่วนใหญ่มักจะกปัญญาญาณได้ จะมีโอกาสรู้จักกับอ านาจแห่งแรงบันดาลใจของตนเองน้อยมาก ส่วนใหญ่มักจะ
เกิดขึ้นเองโดยมิได้จงใจเจตนาเสียมากกว่า มนุษย์จึงไม่รู้ว่า แรงบันดาลใจคืออ านาจภายในตนเองที่

ก
เกิดขึ้นเองโดยมิได้จงใจเจตนาเสียมากกว่า มนุษย์จึงไม่รู้ว่า แรงบันดาลใจคืออ านาจภายในตนเองที่

หนั้น ได้จริงๆ มนุษย์ส่วนใหญ่ที่ใช้พฤติกรรมทางอารมณ์น าหน้าสติปัญญา หรือยังไม่อาจเข้าถึงการใช้หนั้น ได้จริงๆ มนุษย์ส่วนใหญ่ที่ใช้พฤติกรรมทางอารมณ์น าหน้าสติปัญญา หรือยังไม่อาจเข้าถึงการใช้
ปัญญาญาณได้ จะมีโอกาสรู้จักกับอ านาจแห่งแรงบันดาลใจของตนเองน้อยมาก ส่วนใหญ่มักจะหปัญญาญาณได้ จะมีโอกาสรู้จักกับอ านาจแห่งแรงบันดาลใจของตนเองน้อยมาก ส่วนใหญ่มักจะอนั้น ได้จริงๆ มนุษย์ส่วนใหญ่ที่ใช้พฤติกรรมทางอารมณ์น าหน้าสติปัญญา หรือยังไม่อาจเข้าถึงการใช้อนั้น ได้จริงๆ มนุษย์ส่วนใหญ่ที่ใช้พฤติกรรมทางอารมณ์น าหน้าสติปัญญา หรือยังไม่อาจเข้าถึงการใช้
ปัญญาญาณได้ จะมีโอกาสรู้จักกับอ านาจแห่งแรงบันดาลใจของตนเองน้อยมาก ส่วนใหญ่มักจะอปัญญาญาณได้ จะมีโอกาสรู้จักกับอ านาจแห่งแรงบันดาลใจของตนเองน้อยมาก ส่วนใหญ่มักจะสนั้น ได้จริงๆ มนุษย์ส่วนใหญ่ที่ใช้พฤติกรรมทางอารมณ์น าหน้าสติปัญญา หรือยังไม่อาจเข้าถึงการใช้สนั้น ได้จริงๆ มนุษย์ส่วนใหญ่ที่ใช้พฤติกรรมทางอารมณ์น าหน้าสติปัญญา หรือยังไม่อาจเข้าถึงการใช้
ปัญญาญาณได้ จะมีโอกาสรู้จักกับอ านาจแห่งแรงบันดาลใจของตนเองน้อยมาก ส่วนใหญ่มักจะสปัญญาญาณได้ จะมีโอกาสรู้จักกับอ านาจแห่งแรงบันดาลใจของตนเองน้อยมาก ส่วนใหญ่มักจะมนั้น ได้จริงๆ มนุษย์ส่วนใหญ่ที่ใช้พฤติกรรมทางอารมณ์น าหน้าสติปัญญา หรือยังไม่อาจเข้าถึงการใช้มนั้น ได้จริงๆ มนุษย์ส่วนใหญ่ที่ใช้พฤติกรรมทางอารมณ์น าหน้าสติปัญญา หรือยังไม่อาจเข้าถึงการใช้
ปัญญาญาณได้ จะมีโอกาสรู้จักกับอ านาจแห่งแรงบันดาลใจของตนเองน้อยมาก ส่วนใหญ่มักจะมปัญญาญาณได้ จะมีโอกาสรู้จักกับอ านาจแห่งแรงบันดาลใจของตนเองน้อยมาก ส่วนใหญ่มักจะุปัญญาญาณได้ จะมีโอกาสรู้จักกับอ านาจแห่งแรงบันดาลใจของตนเองน้อยมาก ส่วนใหญ่มักจะุปัญญาญาณได้ จะมีโอกาสรู้จักกับอ านาจแห่งแรงบันดาลใจของตนเองน้อยมาก ส่วนใหญ่มักจะ
เกิดขึ้นเองโดยมิได้จงใจเจตนาเสียมากกว่า มนุษย์จึงไม่รู้ว่า แรงบันดาลใจคืออ านาจภายในตนเองที่

ุ
เกิดขึ้นเองโดยมิได้จงใจเจตนาเสียมากกว่า มนุษย์จึงไม่รู้ว่า แรงบันดาลใจคืออ านาจภายในตนเองที่

ดนั้น ได้จริงๆ มนุษย์ส่วนใหญ่ที่ใช้พฤติกรรมทางอารมณ์น าหน้าสติปัญญา หรือยังไม่อาจเข้าถึงการใช้ดนั้น ได้จริงๆ มนุษย์ส่วนใหญ่ที่ใช้พฤติกรรมทางอารมณ์น าหน้าสติปัญญา หรือยังไม่อาจเข้าถึงการใช้
ปัญญาญาณได้ จะมีโอกาสรู้จักกับอ านาจแห่งแรงบันดาลใจของตนเองน้อยมาก ส่วนใหญ่มักจะดปัญญาญาณได้ จะมีโอกาสรู้จักกับอ านาจแห่งแรงบันดาลใจของตนเองน้อยมาก ส่วนใหญ่มักจะกนั้น ได้จริงๆ มนุษย์ส่วนใหญ่ที่ใช้พฤติกรรมทางอารมณ์น าหน้าสติปัญญา หรือยังไม่อาจเข้าถึงการใช้กนั้น ได้จริงๆ มนุษย์ส่วนใหญ่ที่ใช้พฤติกรรมทางอารมณ์น าหน้าสติปัญญา หรือยังไม่อาจเข้าถึงการใช้
ปัญญาญาณได้ จะมีโอกาสรู้จักกับอ านาจแห่งแรงบันดาลใจของตนเองน้อยมาก ส่วนใหญ่มักจะกปัญญาญาณได้ จะมีโอกาสรู้จักกับอ านาจแห่งแรงบันดาลใจของตนเองน้อยมาก ส่วนใหญ่มักจะ
เกิดขึ้นเองโดยมิได้จงใจเจตนาเสียมากกว่า มนุษย์จึงไม่รู้ว่า แรงบันดาลใจคืออ านาจภายในตนเองที่

ก
เกิดขึ้นเองโดยมิได้จงใจเจตนาเสียมากกว่า มนุษย์จึงไม่รู้ว่า แรงบันดาลใจคืออ านาจภายในตนเองที่

ลนั้น ได้จริงๆ มนุษย์ส่วนใหญ่ที่ใช้พฤติกรรมทางอารมณ์น าหน้าสติปัญญา หรือยังไม่อาจเข้าถึงการใช้ลนั้น ได้จริงๆ มนุษย์ส่วนใหญ่ที่ใช้พฤติกรรมทางอารมณ์น าหน้าสติปัญญา หรือยังไม่อาจเข้าถึงการใช้
ปัญญาญาณได้ จะมีโอกาสรู้จักกับอ านาจแห่งแรงบันดาลใจของตนเองน้อยมาก ส่วนใหญ่มักจะลปัญญาญาณได้ จะมีโอกาสรู้จักกับอ านาจแห่งแรงบันดาลใจของตนเองน้อยมาก ส่วนใหญ่มักจะ
เกิดขึ้นเองโดยมิได้จงใจเจตนาเสียมากกว่า มนุษย์จึงไม่รู้ว่า แรงบันดาลใจคืออ านาจภายในตนเองที่

ล
เกิดขึ้นเองโดยมิได้จงใจเจตนาเสียมากกว่า มนุษย์จึงไม่รู้ว่า แรงบันดาลใจคืออ านาจภายในตนเองที่าปัญญาญาณได้ จะมีโอกาสรู้จักกับอ านาจแห่งแรงบันดาลใจของตนเองน้อยมาก ส่วนใหญ่มักจะาปัญญาญาณได้ จะมีโอกาสรู้จักกับอ านาจแห่งแรงบันดาลใจของตนเองน้อยมาก ส่วนใหญ่มักจะ
เกิดขึ้นเองโดยมิได้จงใจเจตนาเสียมากกว่า มนุษย์จึงไม่รู้ว่า แรงบันดาลใจคืออ านาจภายในตนเองที่าเกิดขึ้นเองโดยมิได้จงใจเจตนาเสียมากกว่า มนุษย์จึงไม่รู้ว่า แรงบันดาลใจคืออ านาจภายในตนเองที่งปัญญาญาณได้ จะมีโอกาสรู้จักกับอ านาจแห่งแรงบันดาลใจของตนเองน้อยมาก ส่วนใหญ่มักจะงปัญญาญาณได้ จะมีโอกาสรู้จักกับอ านาจแห่งแรงบันดาลใจของตนเองน้อยมาก ส่วนใหญ่มักจะ
เกิดขึ้นเองโดยมิได้จงใจเจตนาเสียมากกว่า มนุษย์จึงไม่รู้ว่า แรงบันดาลใจคืออ านาจภายในตนเองที่งเกิดขึ้นเองโดยมิได้จงใจเจตนาเสียมากกว่า มนุษย์จึงไม่รู้ว่า แรงบันดาลใจคืออ านาจภายในตนเองที่
ยอดเยี่ยมอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเสริมอ านาจการเป็นผู้น าของตนได้ เป็นอย่างดี เพราะได้แต่ตกเป็นทาสของ

ง
ยอดเยี่ยมอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเสริมอ านาจการเป็นผู้น าของตนได้ เป็นอย่างดี เพราะได้แต่ตกเป็นทาสของ
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บวก สร้างความมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะน ามาซึ่ง ความส าเร็จ ตัวอย่างเช่น ใช้ค าว่า “สิ่งดีๆ 
จะเกิดขึ้น” แทนค าว่า “สิ่งดีๆ อาจเกิดขึ้นได”้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

2.  บันไดสามขั้นของการสร้างแรงบันดาลใจของผู้น า ดังนี้  (ปริญญา ตันสกุล 2550 : 
145–147, อ้างถึงใน การสร้างแรงบันดาลใจ 2556) 

 2.1 มีความเชื่อมั่นในตนเอง เชื่อมั่นในตนเองสูงพอ ผู้น าต้องเชื่อมั่นในตนเองว่า 
ผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากการกระท านั้น สามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน โดย
ต้องไม่มีความวิตกกังวล ความลังเลใจ ความสับสนสงสัย และความไม่มั่นใจในตนเอง เข้ามา
สอดแทรกในระหว่างการคิดค านึงหรือในขณะที่ก าลังลงมือกระท าสิ่งนั้นอยู่โดยเด็ดขาด เพราะมันจะ
เป็นตัว การลดทอนหรือบ่อนท าลายความเชื่อมั่นในตนเองจนหมดสิ้น เมื่อพลังแห่งความเชื่อมั่นสูญ
สิ้นพลังความคิด พลังจิตและพลังกายก็จะพลอยถดถอยตามไปด้วย ผู้น าที่มีพลังอ านาจในการกระท า
สิ่งใด ๆ ได้ส าเร็จ แม้เป็นสิ่งยากก็เหมือนง่าย ล้วนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงด้วยกันทั้งสิ้น  

2.2 ความมุ่งมั่นในการลงมือท า เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้
แล้ว ก่อนที่จะก้าวสู่ขั้นที่สอง บันไดขั้นที่สอง คือ “ความมุ่งมั่น” ความมุ่งมั่น หมายถึง ความตั้งใจล้น
เปี่ยม ในอันที่จะท าสิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และ
ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก
ปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่าน
พฤติกรรมของการมีมานะพยายาม ความบากบั่นหมั่นเพียรความอดทนต่อความเหนื่อยล้า และความ
กล้าหาญต่อการฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ซึ่งมันจะช่วยให้ คุณสามารถท างานใด ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 
จนกว่าจะประสบผลส าเร็จได้ 

2.3 ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง หมายถึง 
การมองเห็นผลส าเร็จที่จะได้จากการกระท าท่ีมีคุณค่าสูงสุดและมีความรู้สึก ว่า ถ้าเข้าถึงมันได้จะเป็น
สิ่งที่น่าท้าทายที่สุดในชีวิต (การสร้างแรงบันดาลใจ 2556) 

สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ
เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง
บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก
การกระท านั้น จะสามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษา
ได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็น
บุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ 
 
ตอนที่ 5 แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่น  

(อุไร สุมาริธรรม 2554) การก าหนดระยะของวัยรุ่น โดยอาศัยองค์ประกอบร่วมกัน อาจ
แบ่งออกได้เป็น 4 ระยะ คือ 

1.  วัยแรกรุ่น (Puberty) วัยนี้คาบเกี่ยวระหว่างช่วงปลายวัยเด็กกับการเริ่มต้นที่จะเข้าสู่
วัยรุ่น เด็กหญิงที่เริ่มเข้าสู่วัยนี้ อายุจะอยู่ระหว่าง 11-13 ปี ส่วนเด็กชายอายุจะอยู่ระหว่าง 13-15 ปี 
โดยจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านขนาดและสัดส่วนของร่างกาย ต่อมทางเพศเริ่ม
ท างานซึ่งน าไปสู่การมีวุฒิภาวะทางเพศ คือ การมีประจ าเดือนครั้งแรกในเด็กหญิง และมีการหลั่งน้ า

ดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็น
โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษา

ดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็น
บุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้

ดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็น
บุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้บุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้

ดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็น
บุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้

สามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน
ดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็น

โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาสามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาสามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาสามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอนสามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน
บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก

โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาโดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษา
บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก

โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาโดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษา
ดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็น

บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก
สามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน

ดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็น

บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก
สามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน

บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก
จะ

บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก
โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษา

ดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็น
บุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้

บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก
โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษา

บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก
การกระท านั้น 
บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก

โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาการกระท านั้น โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษา
ดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็น

การกระท านั้น 
ด้น ามาใช้คั

โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษา
ดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็น

โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษา
ดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นด้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นด้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นด้น ามาใช้คัด้น ามาใช้คัด้น ามาใช้คั

บุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้
ด้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็น

บุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้
ดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็น

บุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้บุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้บุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้บุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้บุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้บุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้

แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นแนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่น
การก าหนดระยะของวัยรุ่น โดยอาศัยองค์ประกอบร่วมกัน อ

แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นแนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นแนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่น
การก าหนดระยะของวัยรุ่น โดยอาศัยองค์ประกอบร่วมกัน อการก าหนดระยะของวัยรุ่น โดยอาศัยองค์ประกอบร่วมกัน ออุไร สุมาริธรรม 2554) การก าหนดระยะของวัยรุ่น โดยอาศัยองค์ประกอบร่วมกัน อการก าหนดระยะของวัยรุ่น โดยอาศัยองค์ประกอบร่วมกัน อ

บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก
สามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน

บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก
สามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน

ดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็น
บุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้

บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก
เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง
บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก

โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษา
ดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็น

บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก
โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาโดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษา

ดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็น
บุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้

ดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็น

เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง
บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก

โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษา
บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก

โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษา

เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง
บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก
เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง
บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก
เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรงเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง
บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก

สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ
เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง
บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก

สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ
เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรงเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง
บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก

สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถสรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ
เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรงเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง

สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถสรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ
เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง

สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ
เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง
บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก

สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถสรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ
เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง

สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ
เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง
บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก

สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถสรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ
เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง

สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถสรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ
เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง

สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ
เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง

สิ่งที่น่าท้าทายที่สุดในชีวิต
สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ

การสร้างแรงบันดาลใจ 
สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถสรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ

เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง

สิ่งที่น่าท้าทายที่สุดในชีวิต

เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง
สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ

สิ่งที่น่าท้าทายที่สุดในชีวิตสิ่งที่น่าท้าทายที่สุดในชีวิตสิ่งที่น่าท้าทายที่สุดในชีวิต

เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง
บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก

สิ่งที่น่าท้าทายที่สุดในชีวิต
สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ

การสร้างแรงบันดาลใจ 
สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถสรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถสรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ

การสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างแรงบันดาลใจ 
สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถสรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ
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เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง
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ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง หมายถึง 
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ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง หมายถึง 
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กล้าหาญต่อการฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ซึ่งมันจะช่วยให้ คุณสามารถท างานใด ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง กล้าหาญต่อการฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ซึ่งมันจะช่วยให้ คุณสามารถท างานใด ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง กล้าหาญต่อการฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ซึ่งมันจะช่วยให้ คุณสามารถท างานใด ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง กล้าหาญต่อการฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ซึ่งมันจะช่วยให้ คุณสามารถท างานใด ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง กล้าหาญต่อการฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ซึ่งมันจะช่วยให้ คุณสามารถท างานใด ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง กล้าหาญต่อการฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ซึ่งมันจะช่วยให้ คุณสามารถท างานใด ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง กล้าหาญต่อการฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ซึ่งมันจะช่วยให้ คุณสามารถท างานใด ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 
ยายาม ความบากบั่นหมั่นเพียรความอดทนต่อความเหนื่อยล้า และความ

กล้าหาญต่อการฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ซึ่งมันจะช่วยให้ คุณสามารถท างานใด ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 
ยายาม ความบากบั่นหมั่นเพียรความอดทนต่อความเหนื่อยล้า และความยายาม ความบากบั่นหมั่นเพียรความอดทนต่อความเหนื่อยล้า และความยายาม ความบากบั่นหมั่นเพียรความอดทนต่อความเหนื่อยล้า และความ

กล้าหาญต่อการฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ซึ่งมันจะช่วยให้ คุณสามารถท างานใด ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง กล้าหาญต่อการฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ซึ่งมันจะช่วยให้ คุณสามารถท างานใด ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 
ยายาม ความบากบั่นหมั่นเพียรความอดทนต่อความเหนื่อยล้า และความยายาม ความบากบั่นหมั่นเพียรความอดทนต่อความเหนื่อยล้า และความพฤติกรรมของการมีมานะพยายาม ความบากบั่นหมั่นเพียรความอดทนต่อความเหนื่อยล้า และความพฤติกรรมของการมีมานะพ

กล้าหาญต่อการฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ซึ่งมันจะช่วยให้ คุณสามารถท างานใด ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง กล้าหาญต่อการฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ซึ่งมันจะช่วยให้ คุณสามารถท างานใด ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 
จนกว่าจะประสบผลส าเร็จได้
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จนกว่าจะประสบผลส าเร็จได้

ปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่าน
ยายาม ความบากบั่นหมั่นเพียรความอดทนต่อความเหนื่อยล้า และความ

ปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่านปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่าน
ยายาม ความบากบั่นหมั่นเพียรความอดทนต่อความเหนื่อยล้า และความ

ปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่าน
ยายาม ความบากบั่นหมั่นเพียรความอดทนต่อความเหนื่อยล้า และความ
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ปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่าน
พฤติกรรมของการมีมานะพ
ปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่านปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่านปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่าน

ยายาม ความบากบั่นหมั่นเพียรความอดทนต่อความเหนื่อยล้า และความ
กล้าหาญต่อการฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ซึ่งมันจะช่วยให้ คุณสามารถท างานใด ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 

ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก
ปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่าน
ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก
ปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่าน
ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก
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ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง หมายถึง 
องเห็นผลส าเร็จที่จะได้จากการกระท าท่ีมีคุณค่าสูงสุดและมีความรู้สึก ว่า ถ้าเข้าถึงมันได้จะเป็น

ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก
ปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่าน
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สิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และ
ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสักก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก
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สิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และ
ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก
ปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่าน
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สิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และสิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และ
ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก
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สิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และ
ความมุ่งมั่น หมายถึง ความตั้งใจล้นความมุ่งมั่น หมายถึง ความตั้งใจล้น

สิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และสิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และสิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และ
ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก

แล้ว ก่อนที่จะก้าวสู่ขั้นที่สอง บันไดขั้นที่สอง คือ ความมุ่งมั่น หมายถึง ความตั้งใจล้นแล้ว ก่อนที่จะก้าวสู่ขั้นที่สอง บันไดขั้นที่สอง คือ แล้ว ก่อนที่จะก้าวสู่ขั้นที่สอง บันไดขั้นที่สอง คือ ความมุ่งมั่น
สิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และ

ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก
ปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่าน

แล้ว ก่อนที่จะก้าวสู่ขั้นที่สอง บันไดขั้นที่สอง คือ ความมุ่งมั่นแล้ว ก่อนที่จะก้าวสู่ขั้นที่สอง บันไดขั้นที่สอง คือ ความมุ่งมั่น
สิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และ

แล้ว ก่อนที่จะก้าวสู่ขั้นที่สอง บันไดขั้นที่สอง คือ 
สิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และสิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และ

ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก
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ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก

สิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และ
ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก

สิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และ
ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก

สิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และ
ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสักก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสักก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสักก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสักก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก
ปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่าน
ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก
ปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่าน
ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสักก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก
ปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่านปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่าน

ยายาม ความบากบั่นหมั่นเพียรความอดทนต่อความเหนื่อยล้า และความ
ปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่าน
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ปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่านปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่าน

ยายาม ความบากบั่นหมั่นเพียรความอดทนต่อความเหนื่อยล้า และความ
กล้าหาญต่อการฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ซึ่งมันจะช่วยให้ คุณสามารถท างานใด ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 

ความมุ่งมั่นแล้ว ก่อนที่จะก้าวสู่ขั้นที่สอง บันไดขั้นที่สอง คือ 
ความมุ่งมั่นในการลงมือท า เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้

แล้ว ก่อนที่จะก้าวสู่ขั้นที่สอง บันไดขั้นที่สอง คือ 
สิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และ

แล้ว ก่อนที่จะก้าวสู่ขั้นที่สอง บันไดขั้นที่สอง คือ 
สิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และ

ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก

ความมุ่งมั่นในการลงมือท า เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้
ความมุ่งมั่น หมายถึง ความตั้งใจล้น

ความมุ่งมั่นในการลงมือท า เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้ความมุ่งมั่นในการลงมือท า เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้
แล้ว ก่อนที่จะก้าวสู่ขั้นที่สอง บันไดขั้นที่สอง คือ 

ความมุ่งมั่นในการลงมือท า เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้ความมุ่งมั่นในการลงมือท า เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้
แล้ว ก่อนที่จะก้าวสู่ขั้นที่สอง บันไดขั้นที่สอง คือ 

ความมุ่งมั่นในการลงมือท า เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้ความมุ่งมั่นในการลงมือท า เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้
ความมุ่งมั่น

ความมุ่งมั่นในการลงมือท า เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้ความมุ่งมั่นในการลงมือท า เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้ความมุ่งมั่นในการลงมือท า เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้ความมุ่งมั่นในการลงมือท า เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้
เหมือนง่าย ล้วนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงด้วยกันทั้งสิ้น 

ความมุ่งมั่นในการลงมือท า เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้
เหมือนง่าย ล้วนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงด้วยกันทั้งสิ้น สิ่งใด ๆ ได้ส าเร็จ แม้เป็นสิ่งยากก็สิ่งใด ๆ ได้ส าเร็จ แม้เป็นสิ่งยากก็

ความมุ่งมั่นในการลงมือท า เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้
เหมือนง่าย ล้วนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงด้วยกันทั้งสิ้น 

สิ้นพลังความคิด พลังจิตและพลังกายก็จะพลอยถดถอยตามไปด้วย ผู้น าที่มีพลังอ านาจในการกระท าสิ้นพลังความคิด พลังจิตและพลังกายก็จะพลอยถดถอยตามไปด้วย ผู้น าที่มีพลังอ านาจในการกระท า
เป็นตัว การลดทอนหรือบ่อนท าลายความเชื่อมั่นในตนเองจนหมดสิ้น เมื่อพลังแห่งความเชื่อมั่นสูญ
สิ้นพลังความคิด พลังจิตและพลังกายก็จะพลอยถดถอยตามไปด้วย ผู้น าที่มีพลังอ านาจในการกระท า

เหมือนง่าย ล้วนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงด้วยกันทั้งสิ้น 

เป็นตัว การลดทอนหรือบ่อนท าลายความเชื่อมั่นในตนเองจนหมดสิ้น เมื่อพลังแห่งความเชื่อมั่นสูญเป็นตัว การลดทอนหรือบ่อนท าลายความเชื่อมั่นในตนเองจนหมดสิ้น เมื่อพลังแห่งความเชื่อมั่นสูญ
สิ้นพลังความคิด พลังจิตและพลังกายก็จะพลอยถดถอยตามไปด้วย ผู้น าที่มีพลังอ านาจในการกระท า

เหมือนง่าย ล้วนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงด้วยกันทั้งสิ้น เหมือนง่าย ล้วนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงด้วยกันทั้งสิ้น 
ความมุ่งมั่นในการลงมือท า เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้ความมุ่งมั่นในการลงมือท า เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้

ความมุ่งมั่น
ความมุ่งมั่นในการลงมือท า เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้

ความมุ่งมั่น
สิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และ

ความมุ่งมั่นความมุ่งมั่น
สิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และ

ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก

สอดแทรกในระหว่างการคิดค านึงหรือในขณะที่สอดแทรกในระหว่างการคิดค านึงหรือในขณะที่
เป็นตัว การลดทอนหรือบ่อนท าลายความเชื่อมั่นในตนเองจนหมดสิ้น เมื่อพลังแห่งความเชื่อมั่นสูญ
สิ้นพลังความคิด พลังจิตและพลังกายก็จะพลอยถดถอยตามไปด้วย ผู้น าที่มีพลังอ านาจในการกระท า

เหมือนง่าย ล้วนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงด้วยกันทั้งสิ้น 
ความมุ่งมั่นในการลงมือท า เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้

สิ้นพลังความคิด พลังจิตและพลังกายก็จะพลอยถดถอยตามไปด้วย ผู้น าที่มีพลังอ านาจในการกระท า
เหมือนง่าย ล้วนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงด้วยกันทั้งสิ้น 

ความมุ่งมั่นในการลงมือท า เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้

สิ้นพลังความคิด พลังจิตและพลังกายก็จะพลอยถดถอยตามไปด้วย ผู้น าที่มีพลังอ านาจในการกระท า
เหมือนง่าย ล้วนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงด้วยกันทั้งสิ้น 

ความมุ่งมั่นในการลงมือท า เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้
สิ่งใด ๆ ได้ส าเร็จ แม้เป็นสิ่งยากก็สิ่งใด ๆ ได้ส าเร็จ แม้เป็นสิ่งยากก็

ความมุ่งมั่นในการลงมือท า เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้
สิ่งใด ๆ ได้ส าเร็จ แม้เป็นสิ่งยากก็

ความมุ่งมั่นในการลงมือท า เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้
ความมุ่งมั่นแล้ว ก่อนที่จะก้าวสู่ขั้นที่สอง บันไดขั้นที่สอง คือ แล้ว ก่อนที่จะก้าวสู่ขั้นที่สอง บันไดขั้นที่สอง คือ 

สิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และ
ความมุ่งมั่น หมายถึง ความตั้งใจล้นแล้ว ก่อนที่จะก้าวสู่ขั้นที่สอง บันไดขั้นที่สอง คือ 

สิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และ
ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก

สิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และสิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และ
ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก

สิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และ
ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก
เปี่ยม ในอันที่จะท า
ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก
ปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่าน

สิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และ
ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก
ปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่าน
ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสักก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก

ยายาม ความบากบั่นหมั่นเพียรความอดทนต่อความเหนื่อยล้า และความยายาม ความบากบั่นหมั่นเพียรความอดทนต่อความเหนื่อยล้า และความพฤติกรรมของการมีมานะพ
กล้าหาญต่อการฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ซึ่งมันจะช่วยให้ คุณสามารถท างานใด ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 
จนกว่าจะประสบผลส าเร็จได้
กล้าหาญต่อการฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ซึ่งมันจะช่วยให้ คุณสามารถท างานใด ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง กล้าหาญต่อการฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ซึ่งมันจะช่วยให้ คุณสามารถท างานใด ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง กล้าหาญต่อการฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ซึ่งมันจะช่วยให้ คุณสามารถท างานใด ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง กล้าหาญต่อการฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ซึ่งมันจะช่วยให้ คุณสามารถท างานใด ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 
จนกว่าจะประสบผลส าเร็จได้จนกว่าจะประสบผลส าเร็จได้

ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง หมายถึง ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง หมายถึง ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง หมายถึง 
องเห็นผลส าเร็จที่จะได้จากการกระท าท่ีมีคุณค่าสูงสุดและมีความรู้สึก ว่า ถ้าเข้าถึงมันได้จะเป็น

ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง หมายถึง 
องเห็นผลส าเร็จที่จะได้จากการกระท าท่ีมีคุณค่าสูงสุดและมีความรู้สึก ว่า ถ้าเข้าถึงมันได้จะเป็นองเห็นผลส าเร็จที่จะได้จากการกระท าท่ีมีคุณค่าสูงสุดและมีความรู้สึก ว่า ถ้าเข้าถึงมันได้จะเป็น

สิ่งที่น่าท้าทายที่สุดในชีวิตสิ่งที่น่าท้าทายที่สุดในชีวิต
สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ

เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง
สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ

เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรงเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง
บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก

โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษา
บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก

ดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นไ
บุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้

แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่น

เป็นตัว การลดทอนหรือบ่อนท าลายความเชื่อมั่นในตนเองจนหมดสิ้น เมื่อพลังแห่งความเชื่อมั่นสูญ
สิ้นพลังความคิด พลังจิตและพลังกายก็จะพลอยถดถอยตามไปด้วย ผู้น าที่มีพลังอ านาจในการกระท า

เหมือนง่าย ล้วนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงด้วยกันทั้งสิ้น 
ความมุ่งมั่นในการลงมือท า เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้

ความมุ่งมั่น
สิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และ

ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก

สิ้นพลังความคิด พลังจิตและพลังกายก็จะพลอยถดถอยตามไปด้วย ผู้น าที่มีพลังอ านาจในการกระท าสิ้นพลังความคิด พลังจิตและพลังกายก็จะพลอยถดถอยตามไปด้วย ผู้น าที่มีพลังอ านาจในการกระท า
เหมือนง่าย ล้วนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงด้วยกันทั้งสิ้น เหมือนง่าย ล้วนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงด้วยกันทั้งสิ้น สิ่งใด ๆ ได้ส าเร็จ แม้เป็นสิ่งยากก็

ความมุ่งมั่นในการลงมือท า เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้
เหมือนง่าย ล้วนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงด้วยกันทั้งสิ้น เหมือนง่าย ล้วนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงด้วยกันทั้งสิ้น เหมือนง่าย ล้วนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงด้วยกันทั้งสิ้น 

ความมุ่งมั่นในการลงมือท า เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้
เหมือนง่าย ล้วนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงด้วยกันทั้งสิ้น 

ความมุ่งมั่นในการลงมือท า เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้ความมุ่งมั่นในการลงมือท า เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้ความมุ่งมั่นในการลงมือท า เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้ความมุ่งมั่นในการลงมือท า เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้ความมุ่งมั่นในการลงมือท า เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้ความมุ่งมั่นในการลงมือท า เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้
ความมุ่งมั่น

ความมุ่งมั่นในการลงมือท า เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้
แล้ว ก่อนที่จะก้าวสู่ขั้นที่สอง บันไดขั้นที่สอง คือ 

ความมุ่งมั่นในการลงมือท า เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้
แล้ว ก่อนที่จะก้าวสู่ขั้นที่สอง บันไดขั้นที่สอง คือ 

ความมุ่งมั่นในการลงมือท า เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้ความมุ่งมั่นในการลงมือท า เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้
ความมุ่งมั่น หมายถึง ความตั้งใจล้น

ความมุ่งมั่นในการลงมือท า เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้
แล้ว ก่อนที่จะก้าวสู่ขั้นที่สอง บันไดขั้นที่สอง คือ 

สิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และ
ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก

แล้ว ก่อนที่จะก้าวสู่ขั้นที่สอง บันไดขั้นที่สอง คือ แล้ว ก่อนที่จะก้าวสู่ขั้นที่สอง บันไดขั้นที่สอง คือ “ความมุ่งมั่น
สิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และ

ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก
ปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่าน

ยายาม ความบากบั่นหมั่นเพียรความอดทนต่อความเหนื่อยล้า และความ
กล้าหาญต่อการฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ซึ่งมันจะช่วยให้ คุณสามารถท างานใด ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 

ความมุ่งมั่นแล้ว ก่อนที่จะก้าวสู่ขั้นที่สอง บันไดขั้นที่สอง คือ ความมุ่งมั่น หมายถึง ความตั้งใจล้นแล้ว ก่อนที่จะก้าวสู่ขั้นที่สอง บันไดขั้นที่สอง คือ แล้ว ก่อนที่จะก้าวสู่ขั้นที่สอง บันไดขั้นที่สอง คือ แล้ว ก่อนที่จะก้าวสู่ขั้นที่สอง บันไดขั้นที่สอง คือ ความมุ่งมั่น
สิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และสิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และ

แล้ว ก่อนที่จะก้าวสู่ขั้นที่สอง บันไดขั้นที่สอง คือ 
สิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และ

ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก

แล้ว ก่อนที่จะก้าวสู่ขั้นที่สอง บันไดขั้นที่สอง คือ 
สิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และสิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และ

ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก
สิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และสิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และสิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และ

ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก
ปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่าน

สิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และสิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และ
ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก

สิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และ
ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก

สิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และ
ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก
ปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่าน

สิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และ
ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก
ปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่าน
ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก
ปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่าน
ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสักก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสักก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก
ปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่าน
ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก
ปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่าน

ยายาม ความบากบั่นหมั่นเพียรความอดทนต่อความเหนื่อยล้า และความ
กล้าหาญต่อการฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ซึ่งมันจะช่วยให้ คุณสามารถท างานใด ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 

ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง หมายถึง 
องเห็นผลส าเร็จที่จะได้จากการกระท าท่ีมีคุณค่าสูงสุดและมีความรู้สึก ว่า ถ้าเข้าถึงมันได้จะเป็น

ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก
ปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่าน

ยายาม ความบากบั่นหมั่นเพียรความอดทนต่อความเหนื่อยล้า และความ
กล้าหาญต่อการฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ซึ่งมันจะช่วยให้ คุณสามารถท างานใด ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 

ปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่านปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่านปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่านปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่านปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่านปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่านปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่านปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่านปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่าน
พฤติกรรมของการมีมานะพ
ปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่านปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่าน

ยายาม ความบากบั่นหมั่นเพียรความอดทนต่อความเหนื่อยล้า และความ
ปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่าน

ยายาม ความบากบั่นหมั่นเพียรความอดทนต่อความเหนื่อยล้า และความ
ปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่าน

ยายาม ความบากบั่นหมั่นเพียรความอดทนต่อความเหนื่อยล้า และความ
ปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่าน

ยายาม ความบากบั่นหมั่นเพียรความอดทนต่อความเหนื่อยล้า และความพฤติกรรมของการมีมานะพ
กล้าหาญต่อการฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ซึ่งมันจะช่วยให้ คุณสามารถท างานใด ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 
จนกว่าจะประสบผลส าเร็จได้

ยายาม ความบากบั่นหมั่นเพียรความอดทนต่อความเหนื่อยล้า และความยายาม ความบากบั่นหมั่นเพียรความอดทนต่อความเหนื่อยล้า และความยายาม ความบากบั่นหมั่นเพียรความอดทนต่อความเหนื่อยล้า และความ
กล้าหาญต่อการฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ซึ่งมันจะช่วยให้ คุณสามารถท างานใด ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 

ยายาม ความบากบั่นหมั่นเพียรความอดทนต่อความเหนื่อยล้า และความยายาม ความบากบั่นหมั่นเพียรความอดทนต่อความเหนื่อยล้า และความยายาม ความบากบั่นหมั่นเพียรความอดทนต่อความเหนื่อยล้า และความ
กล้าหาญต่อการฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ซึ่งมันจะช่วยให้ คุณสามารถท างานใด ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง กล้าหาญต่อการฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ซึ่งมันจะช่วยให้ คุณสามารถท างานใด ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง กล้าหาญต่อการฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ซึ่งมันจะช่วยให้ คุณสามารถท างานใด ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง กล้าหาญต่อการฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ซึ่งมันจะช่วยให้ คุณสามารถท างานใด ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง กล้าหาญต่อการฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ซึ่งมันจะช่วยให้ คุณสามารถท างานใด ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง กล้าหาญต่อการฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ซึ่งมันจะช่วยให้ คุณสามารถท างานใด ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง กล้าหาญต่อการฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ซึ่งมันจะช่วยให้ คุณสามารถท างานใด ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 

ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง หมายถึง ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง หมายถึง 
จนกว่าจะประสบผลส าเร็จได้

2.3 ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง หมายถึง 
องเห็นผลส าเร็จที่จะได้จากการกระท าท่ีมีคุณค่าสูงสุดและมีความรู้สึก ว่า ถ้าเข้าถึงมันได้จะเป็น

ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง หมายถึง 2.3 ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง หมายถึง ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง หมายถึง 
องเห็นผลส าเร็จที่จะได้จากการกระท าท่ีมีคุณค่าสูงสุดและมีความรู้สึก ว่า ถ้าเข้าถึงมันได้จะเป็น

ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง หมายถึง ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง หมายถึง 
องเห็นผลส าเร็จที่จะได้จากการกระท าท่ีมีคุณค่าสูงสุดและมีความรู้สึก ว่า ถ้าเข้าถึงมันได้จะเป็น

ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง หมายถึง 
องเห็นผลส าเร็จที่จะได้จากการกระท าท่ีมีคุณค่าสูงสุดและมีความรู้สึก ว่า ถ้าเข้าถึงมันได้จะเป็น

ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง หมายถึง 
องเห็นผลส าเร็จที่จะได้จากการกระท าท่ีมีคุณค่าสูงสุดและมีความรู้สึก ว่า ถ้าเข้าถึงมันได้จะเป็น

2556)
สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ

ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง หมายถึง 
องเห็นผลส าเร็จที่จะได้จากการกระท าท่ีมีคุณค่าสูงสุดและมีความรู้สึก ว่า ถ้าเข้าถึงมันได้จะเป็น

2556)

ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง หมายถึง 
องเห็นผลส าเร็จที่จะได้จากการกระท าท่ีมีคุณค่าสูงสุดและมีความรู้สึก ว่า ถ้าเข้าถึงมันได้จะเป็น

ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง หมายถึง 
องเห็นผลส าเร็จที่จะได้จากการกระท าท่ีมีคุณค่าสูงสุดและมีความรู้สึก ว่า ถ้าเข้าถึงมันได้จะเป็นองเห็นผลส าเร็จที่จะได้จากการกระท าท่ีมีคุณค่าสูงสุดและมีความรู้สึก ว่า ถ้าเข้าถึงมันได้จะเป็นองเห็นผลส าเร็จที่จะได้จากการกระท าท่ีมีคุณค่าสูงสุดและมีความรู้สึก ว่า ถ้าเข้าถึงมันได้จะเป็น

สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ
เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง

องเห็นผลส าเร็จที่จะได้จากการกระท าท่ีมีคุณค่าสูงสุดและมีความรู้สึก ว่า ถ้าเข้าถึงมันได้จะเป็น
การสร้างแรงบันดาลใจ 

องเห็นผลส าเร็จที่จะได้จากการกระท าท่ีมีคุณค่าสูงสุดและมีความรู้สึก ว่า ถ้าเข้าถึงมันได้จะเป็น
การสร้างแรงบันดาลใจ 

สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ
เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง

องเห็นผลส าเร็จที่จะได้จากการกระท าท่ีมีคุณค่าสูงสุดและมีความรู้สึก ว่า ถ้าเข้าถึงมันได้จะเป็น
การสร้างแรงบันดาลใจ 

สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ

องเห็นผลส าเร็จที่จะได้จากการกระท าท่ีมีคุณค่าสูงสุดและมีความรู้สึก ว่า ถ้าเข้าถึงมันได้จะเป็น
สิ่งที่น่าท้าทายที่สุดในชีวิต

สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ

องเห็นผลส าเร็จที่จะได้จากการกระท าท่ีมีคุณค่าสูงสุดและมีความรู้สึก ว่า ถ้าเข้าถึงมันได้จะเป็น

สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ

องเห็นผลส าเร็จที่จะได้จากการกระท าท่ีมีคุณค่าสูงสุดและมีความรู้สึก ว่า ถ้าเข้าถึงมันได้จะเป็น
การสร้างแรงบันดาลใจ 

องเห็นผลส าเร็จที่จะได้จากการกระท าท่ีมีคุณค่าสูงสุดและมีความรู้สึก ว่า ถ้าเข้าถึงมันได้จะเป็น
สิ่งที่น่าท้าทายที่สุดในชีวิต (การสร้างแรงบันดาลใจ 

สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ
การสร้างแรงบันดาลใจ 

สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถสรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ
การสร้างแรงบันดาลใจ สิ่งที่น่าท้าทายที่สุดในชีวิต

เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง
บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก

สิ่งที่น่าท้าทายที่สุดในชีวิต (
สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ

สิ่งที่น่าท้าทายที่สุดในชีวิต
สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ

สิ่งที่น่าท้าทายที่สุดในชีวิต
สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ

เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง

สิ่งที่น่าท้าทายที่สุดในชีวิต
สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ

การสร้างแรงบันดาลใจ 
สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ

เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง
สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ

เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง
สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ

เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง
สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถสรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถสรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ

เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง
บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก

สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ
เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง
บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก

สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ
เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง

สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ
เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง

สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถสรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถสรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ
เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง

สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ
เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง
บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก

สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ
เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง
บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก
เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง
บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก

สามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน

เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรงเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรงเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรงเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง
บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก
เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง
บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก
เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง
บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก

โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษา

เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง
บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก

โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษา
ดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็น

บุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้

บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก
สามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน

ดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็น
บุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้

บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก
การกระท านั้น จะ
บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก

สามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน
บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก

สามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน
ดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็น

บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก
โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษา

ดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็น

บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก
สามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาสามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอนสามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาโดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาโดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษา

ดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็น
โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาสามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาการกระท านั้น 

ด้น ามาใช้คั
บุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้

สามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน
ดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็น

สามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน
ดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็น

บุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้

โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษา
ดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็น

จะสามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน
ดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็น

โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษา
ดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็น

บุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้
ดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นด้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นด้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นด้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็น

บุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้
ดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็น

บุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้บุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้บุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้

แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นแนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่น
การก าหนดระยะของวัยรุ่น โดยอาศัยองค์ประกอบร่วมกัน อการก าหนดระยะของวัยรุ่น โดยอาศัยองค์ประกอบร่วมกัน อ

ความมุ่งมั่น หมายถึง ความตั้งใจล้น
สิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และ

ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสักก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก
ปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่านปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่าน
พฤติกรรมของการมีมานะพยายาม ความบากบั่นหมั่นเพียรความอดทนต่อความเหนื่อยล้า และความ

องเห็นผลส าเร็จที่จะได้จากการกระท าท่ีมีคุณค่าสูงสุดและมีความรู้สึก ว่า ถ้าเข้าถึงมันได้จะเป็น

สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ

บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก
โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษา

ดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็น
บุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้

บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก
การกระท านั้น 
ได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นด้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นด้น ามาใช้คั
บุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้

แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่น
อุไร สุมาริธรรม 2554) การก าหนดระยะของวัยรุ่น โดยอาศัยองค์ประกอบร่วมกัน อ

สอดแทรกในระหว่างการคิดค านึงหรือในขณะที่
เป็นตัว การลดทอนหรือบ่อนท าลายความเชื่อมั่นในตนเองจนหมดสิ้น เมื่อพลังแห่งความเชื่อมั่นสูญ
สิ้นพลังความคิด พลังจิตและพลังกายก็จะพลอยถดถอยตามไปด้วย ผู้น าที่มีพลังอ านาจในการกระท า
สิ่งใด ๆ ได้ส าเร็จ แม้เป็นสิ่งยากก็เหมือนง่าย ล้วนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงด้วยกันทั้งสิ้น 

ความมุ่งมั่นในการลงมือท า เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้
แล้ว ก่อนที่จะก้าวสู่ขั้นที่สอง บันไดขั้นที่สอง คือ ความมุ่งมั่น” ความมุ่งมั่น หมายถึง ความตั้งใจล้น
เปี่ยม ในอันที่จะท าสิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และ
ก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสัก
ปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่าน
พฤติกรรมของการมีมานะพยายาม ความบากบั่นหมั่นเพียรความอดทนต่อความเหนื่อยล้า และความ
กล้าหาญต่อการฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ซึ่งมันจะช่วยให้ คุณสามารถท างานใด ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 
จนกว่าจะประสบผลส าเร็จได้

2.3 ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง หมายถึง 
องเห็นผลส าเร็จที่จะได้จากการกระท าท่ีมีคุณค่าสูงสุดและมีความรู้สึก ว่า ถ้าเข้าถึงมันได้จะเป็นองเห็นผลส าเร็จที่จะได้จากการกระท าท่ีมีคุณค่าสูงสุดและมีความรู้สึก ว่า ถ้าเข้าถึงมันได้จะเป็น

สิ่งที่น่าท้าทายที่สุดในชีวิต (การสร้างแรงบันดาลใจ 2556)
สรุปได้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถ

เริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันไดสามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรง
บันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ว่าผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก
การกระท านั้น จะสามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษา
ได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็น
บุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้

แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่น
อุไร สุมาริธรรม 2554) การก าหนดระยะของวัยรุ่น โดยอาศัยองค์ประกอบร่วมกัน อ

สต้องไม่มีความวิตกกังวล ความลังเลใจ ความสต้องไม่มีความวิตกกังวล ความลังเลใจ ความ
สอดแทรกในระหว่างการคิดค านึงหรือในขณะที่สสอดแทรกในระหว่างการคิดค านึงหรือในขณะที่

ำผลส าเร็จที่ ำผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากำต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก
ต้องไม่มีความวิตกกังวล ความลังเลใจ ความำต้องไม่มีความวิตกกังวล ความลังเลใจ ความ
สอดแทรกในระหว่างการคิดค านึงหรือในขณะที่

ำ
สอดแทรกในระหว่างการคิดค านึงหรือในขณะที่สำสต้องไม่มีความวิตกกังวล ความลังเลใจ ความสต้องไม่มีความวิตกกังวล ความลังเลใจ ความำต้องไม่มีความวิตกกังวล ความลังเลใจ ความสต้องไม่มีความวิตกกังวล ความลังเลใจ ความ
สอดแทรกในระหว่างการคิดค านึงหรือในขณะที่สสอดแทรกในระหว่างการคิดค านึงหรือในขณะที่

ำ
สอดแทรกในระหว่างการคิดค านึงหรือในขณะที่สสอดแทรกในระหว่างการคิดค านึงหรือในขณะที่

นต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากนต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก
ต้องไม่มีความวิตกกังวล ความลังเลใจ ความนต้องไม่มีความวิตกกังวล ความลังเลใจ ความ

ั 2.1 ั 2.1 มีความเชื่อมั่นในตนเอง ัมีความเชื่อมั่นในตนเอง กมีความเชื่อมั่นในตนเอง กมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากกต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก

ต้องไม่มีความวิตกกังวล ความลังเลใจ ความ
ก

ต้องไม่มีความวิตกกังวล ความลังเลใจ ความ
หมีความเชื่อมั่นในตนเอง หมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากหต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากอมีความเชื่อมั่นในตนเอง อมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากอต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากสมีความเชื่อมั่นในตนเอง สมีความเชื่อมั่นในตนเอง เชื่อมั่นในตนเองสูงพอ ผู้น าต้องเชื่อมั่นในตนเองว่า สเชื่อมั่นในตนเองสูงพอ ผู้น าต้องเชื่อมั่นในตนเองว่า 
ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากสต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากการกระท านั้น สามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน โดยสการกระท านั้น สามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน โดยมเชื่อมั่นในตนเองสูงพอ ผู้น าต้องเชื่อมั่นในตนเองว่า มเชื่อมั่นในตนเองสูงพอ ผู้น าต้องเชื่อมั่นในตนเองว่า 

การกระท านั้น สามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน โดยมการกระท านั้น สามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน โดยุการกระท านั้น สามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน โดยุการกระท านั้น สามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน โดย
สับสนสงสัย และความไม่มั่นใจในตน
ุ

สับสนสงสัย และความไม่มั่นใจในตน
ดเชื่อมั่นในตนเองสูงพอ ผู้น าต้องเชื่อมั่นในตนเองว่า ดเชื่อมั่นในตนเองสูงพอ ผู้น าต้องเชื่อมั่นในตนเองว่า 

การกระท านั้น สามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน โดยดการกระท านั้น สามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน โดยกเชื่อมั่นในตนเองสูงพอ ผู้น าต้องเชื่อมั่นในตนเองว่า กเชื่อมั่นในตนเองสูงพอ ผู้น าต้องเชื่อมั่นในตนเองว่า 
การกระท านั้น สามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน โดยกการกระท านั้น สามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน โดยลเชื่อมั่นในตนเองสูงพอ ผู้น าต้องเชื่อมั่นในตนเองว่า ลเชื่อมั่นในตนเองสูงพอ ผู้น าต้องเชื่อมั่นในตนเองว่า 
การกระท านั้น สามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน โดยลการกระท านั้น สามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน โดย
สับสนสงสัย และความไม่มั่นใจในตน

ล
สับสนสงสัย และความไม่มั่นใจในตนาการกระท านั้น สามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน โดยาการกระท านั้น สามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน โดย
สับสนสงสัย และความไม่มั่นใจในตนาสับสนสงสัย และความไม่มั่นใจในตนงการกระท านั้น สามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน โดยงการกระท านั้น สามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน โดย
สับสนสงสัย และความไม่มั่นใจในตนงสับสนสงสัย และความไม่มั่นใจในตน

ก าลังลงมือกระท าสิ่งนั้นอยู่โดยเด็ดขาด เพราะมันจะ
ง

ก าลังลงมือกระท าสิ่งนั้นอยู่โดยเด็ดขาด เพราะมันจะ
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อสุจิเป็นครั้งแรกในเด็กชาย โดยมักจะหลั่งออกมาในลักษณะของฝันเปียก อันเป็นผลจากการที่อวัยวะ
เพศตื่นตัวในตอนกลางคืน และน้ ากาม (Semen) ถูกปล่อยออกมาในรูปของฝันเปียก นอกจากนั้นจะ
เริ่มปรากฏลักษณะที่บ่งบอกเพศทุติยภูมิ อันท าให้เด็กวัยนี้ค่อนข้างสับสน ปรับตัวไม่ทันเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงอาจหงุดหงิดง่าย มีการแสดงออกถึงอารมณ์ที่รุนแรงได้ง่าย แยกตัวจากคน
อ่ืนๆในครอบครัว ขัดแย้งกับผู้ใหญ่ได้ง่าย รู้สึกว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ ไม่เห็นใจตนเอง 

2.  วัยรุ่น (Early adolescence) เด็กหญิงจะเข้าสู่วัยรุ่นตอนต้นระหว่าง 13-15 ปี และ
เด็กชายจะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 15-17 ปี ช่วงวัยนี้จะมีการเจริญเติบโตทางร่างกายอย่างรวดเร็วและ
เข้าสู่การมีวุฒิภาวะทางร่างกาย ท าเด็กพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น วัยนี้
จะมีมโนทัศน์เกี่ยวกับตนเองของวัยรุ่นจึงพุ่งความสนใจไปที่ลักษณะทางร่างกายของตน และยอมรับ
ลักษณะทางกายของตนจากคนอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังเป็นช่วงคล้อยตามกลุ่มเพ่ือนอย่างมาก ในลักษณะ
ที่กล่าวได้ว่า ต้องท าเหมือนกัน ไม่ให้แตกต่างจากกลุ่ม ดังนั้น การถูกเพ่ือนมองว่าต่างจากกลุ่ม จึง
ค่อนข้างจะท าให้เด็กมีความรู้สึกแย่ 

3.  วัยรุ่นตอนกลาง (Middle adolescence) เด็กหญิงจะมีอายุระหว่าง 15-18 ปี และ
เด็กชายจะอยู่ในช่วงอายุ 17-19 ปี ช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายลดน้อยลง แต่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น
ชายทีเด่นชัด มีบุคลิกภายนอกที่ดึงดูดความสนใจเพศตรงข้ามมากขึ้น มีความรักสวยรักงามมากขึ้น มี
ความรักในเพศตรงกันข้ามแต่ยังชอบอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ชอบมีบทบาทในกลุ่มสังคม ต้องการ
ได้รับการยอมรับ มี่ความรู้สึกนึกคิดด้านปรัชญา และตระหนักถึงเป้าหายด้านอาชีพ เด็กจึงพยายาม
ท าความเข้าใจกับปัญหาและสิ่งต่างๆมากขึ้น สนใจศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามความถนัดของตนเอง 
เพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้าน
อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน 

4.  วัยรุ่นตอนปลาย (Late adolescence) เด็กหญิงจะมีอายุระหว่าง 18-20 ปี เด็กชาย
จะมีอายุระหว่าง 19-21 ปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมี
เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย
จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จักวางแผนส าหรับชีวิตในอนาคต พยายามที่
จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้
เห็นว่าตนมีความสามารถที่จะท าได้ ต้องการสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ รู้จักการอดกลั้นและข่มอารมณ์ 
และเริ่มคิดถึงเรื่องคู่ครอง 

จากแนวคิดที่ได้ยกมา ท าให้เห็นถึงพัฒนาการในช่วงต่างๆ ของกลุ่มวัยรุ่น และพบว่า
กลุ่มวัยรุ่นที่เป็นช่วงกลุ่มเป้าหมายนั่นคือช่วงอายุ 18-20 ปี นั้นมีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้าง
เป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพอย่างจริงจัง และต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคม และต้องการแสดง
ความสามารถของตนเองให้คนอ่ืนได้เห็นเพราะฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริม
จึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทของ
ท ามือจึงมีความเหมาะสมในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึง
ความสามารถที่มีอยู่ 

จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้
เห็นว่าตนมีความสามารถที่จะท าได้ ต้องการสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ รู้จักการอดกลั้นและข่มอารมณ์ 
จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้
เห็นว่าตนมีความสามารถที่จะท าได้ ต้องการสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ รู้จักการอดกลั้นและข่มอารมณ์ 
จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้
เห็นว่าตนมีความสามารถที่จะท าได้ ต้องการสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ รู้จักการอดกลั้นและข่มอารมณ์ เห็นว่าตนมีความสามารถที่จะท าได้ ต้องการสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ รู้จักการอดกลั้นและข่มอารมณ์ 

จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จั
จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้
จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จั
จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้
เห็นว่าตนมีความสามารถที่จะท าได้ ต้องการสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ รู้จักการอดกลั้นและข่มอารมณ์ 

จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จั
จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้

กวางแผนส าหรับชีวิตในอนาคต พยายามที่จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จัจากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จักวางแผนส าหรับชีวิตในอนาคต พยายามที่กวางแผนส าหรับชีวิตในอนาคต พยายามที่จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จัจากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จั
เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย
จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จั
เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย
จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จั
เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วยเอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย
จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จัจากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จั
เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย

กวางแผนส าหรับชีวิตในอนาคต พยายามที่จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จักวางแผนส าหรับชีวิตในอนาคต พยายามที่จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จั
จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้

เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย
จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จั
จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้

เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วยเอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย
จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จั
เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วยเอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย
จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จั
เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย

กวางแผนส าหรับชีวิตในอนาคต พยายามที่
จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้
เห็นว่าตนมีความสามารถที่จะท าได้ ต้องการสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ รู้จักการอดกลั้นและข่มอารมณ์ 

เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย
กวางแผนส าหรับชีวิตในอนาคต พยายามที่

เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย
จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จั
เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย

กวางแผนส าหรับชีวิตในอนาคต พยายามที่จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จักวางแผนส าหรับชีวิตในอนาคต พยายามที่
จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้
จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จั
จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้

กวางแผนส าหรับชีวิตในอนาคต พยายามที่
จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้
เห็นว่าตนมีความสามารถที่จะท าได้ ต้องการสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ รู้จักการอดกลั้นและข่มอารมณ์ 

จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จั
จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้
เห็นว่าตนมีความสามารถที่จะท าได้ ต้องการสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ รู้จักการอดกลั้นและข่มอารมณ์ 
จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้
เห็นว่าตนมีความสามารถที่จะท าได้ ต้องการสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ รู้จักการอดกลั้นและข่มอารมณ์ 
จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้
เห็นว่าตนมีความสามารถที่จะท าได้ ต้องการสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ รู้จักการอดกลั้นและข่มอารมณ์ 
จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้
เห็นว่าตนมีความสามารถที่จะท าได้ ต้องการสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ รู้จักการอดกลั้นและข่มอารมณ์ 
จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้
เห็นว่าตนมีความสามารถที่จะท าได้ ต้องการสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ รู้จักการอดกลั้นและข่มอารมณ์ 
จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้
เห็นว่าตนมีความสามารถที่จะท าได้ ต้องการสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ รู้จักการอดกลั้นและข่มอารมณ์ เห็นว่าตนมีความสามารถที่จะท าได้ ต้องการสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ รู้จักการอดกลั้นและข่มอารมณ์ 
และเริ่มคิดถึงเรื่องคู่ครอง
เห็นว่าตนมีความสามารถที่จะท าได้ ต้องการสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ รู้จักการอดกลั้นและข่มอารมณ์ เห็นว่าตนมีความสามารถที่จะท าได้ ต้องการสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ รู้จักการอดกลั้นและข่มอารมณ์ 
และเริ่มคิดถึงเรื่องคู่ครอง
เห็นว่าตนมีความสามารถที่จะท าได้ ต้องการสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ รู้จักการอดกลั้นและข่มอารมณ์ 
และเริ่มคิดถึงเรื่องคู่ครอง

จากแนวคิดที่ได้ยกมา ท าให้เห็นถึงพัฒนาการในช่วงต่างๆ ของกลุ่มวัยรุ่น และพบว่าจากแนวคิดที่ได้ยกมา ท าให้เห็นถึงพัฒนาการในช่วงต่างๆ ของกลุ่มวัยรุ่น และพบว่า
และเริ่มคิดถึงเรื่องคู่ครอง

จากแนวคิดที่ได้ยกมา ท าให้เห็นถึงพัฒนาการในช่วงต่างๆ ของกลุ่มวัยรุ่น และพบว่า
และเริ่มคิดถึงเรื่องคู่ครอง

จากแนวคิดที่ได้ยกมา ท าให้เห็นถึงพัฒนาการในช่วงต่างๆ ของกลุ่มวัยรุ่น และพบว่าจากแนวคิดที่ได้ยกมา ท าให้เห็นถึงพัฒนาการในช่วงต่างๆ ของกลุ่มวัยรุ่น และพบว่า
กลุ่มวัยรุ่นที่เป็นช่วงกลุ่มเป้าหมายนั่นคือช่วงอายุ 

และเริ่มคิดถึงเรื่องคู่ครอง
จากแนวคิดที่ได้ยกมา ท าให้เห็นถึงพัฒนาการในช่วงต่างๆ ของกลุ่มวัยรุ่น และพบว่า

และเริ่มคิดถึงเรื่องคู่ครอง
จากแนวคิดที่ได้ยกมา ท าให้เห็นถึงพัฒนาการในช่วงต่างๆ ของกลุ่มวัยรุ่น และพบว่าจากแนวคิดที่ได้ยกมา ท าให้เห็นถึงพัฒนาการในช่วงต่างๆ ของกลุ่มวัยรุ่น และพบว่าจากแนวคิดที่ได้ยกมา ท าให้เห็นถึงพัฒนาการในช่วงต่างๆ ของกลุ่มวัยรุ่น และพบว่าจากแนวคิดที่ได้ยกมา ท าให้เห็นถึงพัฒนาการในช่วงต่างๆ ของกลุ่มวัยรุ่น และพบว่าจากแนวคิดที่ได้ยกมา ท าให้เห็นถึงพัฒนาการในช่วงต่างๆ ของกลุ่มวัยรุ่น และพบว่า
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จากแนวคิดที่ได้ยกมา ท าให้เห็นถึงพัฒนาการในช่วงต่างๆ ของกลุ่มวัยรุ่น และพบว่าจากแนวคิดที่ได้ยกมา ท าให้เห็นถึงพัฒนาการในช่วงต่างๆ ของกลุ่มวัยรุ่น และพบว่าจากแนวคิดที่ได้ยกมา ท าให้เห็นถึงพัฒนาการในช่วงต่างๆ ของกลุ่มวัยรุ่น และพบว่าจากแนวคิดที่ได้ยกมา ท าให้เห็นถึงพัฒนาการในช่วงต่างๆ ของกลุ่มวัยรุ่น และพบว่า

ปี นั้นมีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้าง
จากแนวคิดที่ได้ยกมา ท าให้เห็นถึงพัฒนาการในช่วงต่างๆ ของกลุ่มวัยรุ่น และพบว่าจากแนวคิดที่ได้ยกมา ท าให้เห็นถึงพัฒนาการในช่วงต่างๆ ของกลุ่มวัยรุ่น และพบว่าจากแนวคิดที่ได้ยกมา ท าให้เห็นถึงพัฒนาการในช่วงต่างๆ ของกลุ่มวัยรุ่น และพบว่า

กลุ่มวัยรุ่นที่เป็นช่วงกลุ่มเป้าหมายนั่นคือช่วงอายุ กลุ่มวัยรุ่นที่เป็นช่วงกลุ่มเป้าหมายนั่นคือช่วงอายุ 

เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วยเอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วยเอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย
จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จั
เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย
จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จั
จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้
เห็นว่าตนมีความสามารถที่จะท าได้ ต้องการสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ รู้จักการอดกลั้นและข่มอารมณ์ 

เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วยเอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย
ปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมี

เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย
กวางแผนส าหรับชีวิตในอนาคต พยายามที่

จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้

เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย
กวางแผนส าหรับชีวิตในอนาคต พยายามที่กวางแผนส าหรับชีวิตในอนาคต พยายามที่

จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้
จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จั
จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้
เห็นว่าตนมีความสามารถที่จะท าได้ ต้องการสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ รู้จักการอดกลั้นและข่มอารมณ์ 
จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้
เห็นว่าตนมีความสามารถที่จะท าได้ ต้องการสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ รู้จักการอดกลั้นและข่มอารมณ์ 

ปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมี
เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วยเอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วยเอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย

กวางแผนส าหรับชีวิตในอนาคต พยายามที่
เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย

กวางแผนส าหรับชีวิตในอนาคต พยายามที่

ปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมี
เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย

ปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมี
เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย

ปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมีปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมีปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมี
เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย

ปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมี
เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย

วัยรุ่นตอนปลาย 
ปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมีปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมี

เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย

วัยรุ่นตอนปลาย ยุระหว่าง 
ปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมี

เด็กหญิงจะมีอา
ปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมี

วัยรุ่นตอนปลาย 
จะมีอายุระหว่าง 
เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย

วัยรุ่นตอนปลาย วัยรุ่นตอนปลาย 
21 ปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมี21 ปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมี

วัยรุ่นตอนปลาย 
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เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วยเอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย

เด็กหญิงจะมีอา
อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน

Late adolescence
ปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมี

อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน
เด็กหญิงจะมีอา

อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน
Late adolescence

ปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมี

อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน
Late adolescence

ปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมี

อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึนอารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน
Late adolescence

อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน
Late adolescence

อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน

จะมีอายุระหว่าง 

อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึนอารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน
เด็กหญิงจะมีอา

อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึนอารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึนอารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน

จะมีอายุระหว่าง 
เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย

อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน
วัยรุ่นตอนปลาย 

อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน
ยุระหว่าง 

อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน
เด็กหญิงจะมีอา

อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน
เด็กหญิงจะมีอา

อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึนอารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน
วัยรุ่นตอนปลาย (Late adolescence ยุระหว่าง 

อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึนอารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึนอารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน
เพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้านเพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้าน
อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึนอารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน
เพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้าน
อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน

4. 4. 

เพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้าน
อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน
เพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้าน
อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึนอารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน
เพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้าน
อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน

Late adolescence
ปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมี

เพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้านเพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้าน
อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน
เพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้าน
อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน
เพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้าน

เด็กหญิงจะมีอายุระหว่าง 
ปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมี

เพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้าน
จศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามความถนัดของตนเอง 

เพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้าน
อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน
เพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้าน
อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน

จศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามความถนัดของตนเอง จศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามความถนัดของตนเอง 
เพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้าน

จศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามความถนัดของตนเอง จศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามความถนัดของตนเอง 
เพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้านเพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้าน
อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน

จศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามความถนัดของตนเอง 
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จศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามความถนัดของตนเอง 
เพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้าน

จศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามความถนัดของตนเอง 
เพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้าน
ท าความเข้าใจกับปัญหาและสิ่งต่างๆมากขึ้น สนใจศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามความถนัดของตนเอง จศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามความถนัดของตนเอง 
เพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้าน

จศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามความถนัดของตนเอง 
เพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้านเพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้าน
อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน

จศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามความถนัดของตนเอง ท าความเข้าใจกับปัญหาและสิ่งต่างๆมากขึ้น สนใ
ได้รับการยอมรับ มี่ความรู้สึกนึกคิดด้านปรัชญา และตระหนักถึงเป้าหายด้านอาชีพ เด็กจึงพยายาม
ท าความเข้าใจกับปัญหาและสิ่งต่างๆมากขึ้น สนใท าความเข้าใจกับปัญหาและสิ่งต่างๆมากขึ้น สนใ
เพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้าน

ได้รับการยอมรับ มี่ความรู้สึกนึกคิดด้านปรัชญา และตระหนักถึงเป้าหายด้านอาชีพ เด็กจึงพยายามได้รับการยอมรับ มี่ความรู้สึกนึกคิดด้านปรัชญา และตระหนักถึงเป้าหายด้านอาชีพ เด็กจึงพยายามได้รับการยอมรับ มี่ความรู้สึกนึกคิดด้านปรัชญา และตระหนักถึงเป้าหายด้านอาชีพ เด็กจึงพยายาม
ท าความเข้าใจกับปัญหาและสิ่งต่างๆมากขึ้น สนใ
ได้รับการยอมรับ มี่ความรู้สึกนึกคิดด้านปรัชญา และตระหนักถึงเป้าหายด้านอาชีพ เด็กจึงพยายาม
ท าความเข้าใจกับปัญหาและสิ่งต่างๆมากขึ้น สนใ
ได้รับการยอมรับ มี่ความรู้สึกนึกคิดด้านปรัชญา และตระหนักถึงเป้าหายด้านอาชีพ เด็กจึงพยายาม
ความรักในเพศตรงกันข้ามแต่ยังชอบอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ชอบมีบทบาทในกลุ่มสังคม ต้องการ
ได้รับการยอมรับ มี่ความรู้สึกนึกคิดด้านปรัชญา และตระหนักถึงเป้าหายด้านอาชีพ เด็กจึงพยายาม
ความรักในเพศตรงกันข้ามแต่ยังชอบอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ชอบมีบทบาทในกลุ่มสังคม ต้องการ
ได้รับการยอมรับ มี่ความรู้สึกนึกคิดด้านปรัชญา และตระหนักถึงเป้าหายด้านอาชีพ เด็กจึงพยายาม
ความรักในเพศตรงกันข้ามแต่ยังชอบอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ชอบมีบทบาทในกลุ่มสังคม ต้องการความรักในเพศตรงกันข้ามแต่ยังชอบอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ชอบมีบทบาทในกลุ่มสังคม ต้องการความรักในเพศตรงกันข้ามแต่ยังชอบอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ชอบมีบทบาทในกลุ่มสังคม ต้องการ
ได้รับการยอมรับ มี่ความรู้สึกนึกคิดด้านปรัชญา และตระหนักถึงเป้าหายด้านอาชีพ เด็กจึงพยายาม
ความรักในเพศตรงกันข้ามแต่ยังชอบอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ชอบมีบทบาทในกลุ่มสังคม ต้องการความรักในเพศตรงกันข้ามแต่ยังชอบอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ชอบมีบทบาทในกลุ่มสังคม ต้องการ
ชายทีเด่นชัด มีบุคลิกภายนอกที่ดึงดูดความสนใจเพศตรง
ความรักในเพศตรงกันข้ามแต่ยังชอบอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ชอบมีบทบาทในกลุ่มสังคม ต้องการ
ชายทีเด่นชัด มีบุคลิกภายนอกที่ดึงดูดความสนใจเพศตรงชายทีเด่นชัด มีบุคลิกภายนอกที่ดึงดูดความสนใจเพศตรงข้ามมากขึ้น มีความรักสวยรักงามมากขึ้น มีข้ามมากขึ้น มีความรักสวยรักงามมากขึ้น มี
ความรักในเพศตรงกันข้ามแต่ยังชอบอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ชอบมีบทบาทในกลุ่มสังคม ต้องการความรักในเพศตรงกันข้ามแต่ยังชอบอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ชอบมีบทบาทในกลุ่มสังคม ต้องการ
ได้รับการยอมรับ มี่ความรู้สึกนึกคิดด้านปรัชญา และตระหนักถึงเป้าหายด้านอาชีพ เด็กจึงพยายาม
ความรักในเพศตรงกันข้ามแต่ยังชอบอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ชอบมีบทบาทในกลุ่มสังคม ต้องการ

ข้ามมากขึ้น มีความรักสวยรักงามมากขึ้น มีชายทีเด่นชัด มีบุคลิกภายนอกที่ดึงดูดความสนใจเพศตรงชายทีเด่นชัด มีบุคลิกภายนอกที่ดึงดูดความสนใจเพศตรงชายทีเด่นชัด มีบุคลิกภายนอกที่ดึงดูดความสนใจเพศตรง
ความรักในเพศตรงกันข้ามแต่ยังชอบอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ชอบมีบทบาทในกลุ่มสังคม ต้องการความรักในเพศตรงกันข้ามแต่ยังชอบอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ชอบมีบทบาทในกลุ่มสังคม ต้องการ
ได้รับการยอมรับ มี่ความรู้สึกนึกคิดด้านปรัชญา และตระหนักถึงเป้าหายด้านอาชีพ เด็กจึงพยายาม
ความรักในเพศตรงกันข้ามแต่ยังชอบอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ชอบมีบทบาทในกลุ่มสังคม ต้องการ
ได้รับการยอมรับ มี่ความรู้สึกนึกคิดด้านปรัชญา และตระหนักถึงเป้าหายด้านอาชีพ เด็กจึงพยายาม

เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น
ข้ามมากขึ้น มีความรักสวยรักงามมากขึ้น มี

เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น
ข้ามมากขึ้น มีความรักสวยรักงามมากขึ้น มี

เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น
ข้ามมากขึ้น มีความรักสวยรักงามมากขึ้น มี

เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น
ชายทีเด่นชัด มีบุคลิกภายนอกที่ดึงดูดความสนใจเพศตรง
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น
ชายทีเด่นชัด มีบุคลิกภายนอกที่ดึงดูดความสนใจเพศตรง
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น
ชายทีเด่นชัด มีบุคลิกภายนอกที่ดึงดูดความสนใจเพศตรง
ความรักในเพศตรงกันข้ามแต่ยังชอบอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ชอบมีบทบาทในกลุ่มสังคม ต้องการ

เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น
เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น
เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น

ข้ามมากขึ้น มีความรักสวยรักงามมากขึ้น มีชายทีเด่นชัด มีบุคลิกภายนอกที่ดึงดูดความสนใจเพศตรง
ความรักในเพศตรงกันข้ามแต่ยังชอบอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ชอบมีบทบาทในกลุ่มสังคม ต้องการ
ได้รับการยอมรับ มี่ความรู้สึกนึกคิดด้านปรัชญา และตระหนักถึงเป้าหายด้านอาชีพ เด็กจึงพยายาม
ท าความเข้าใจกับปัญหาและสิ่งต่างๆมากขึ้น สนใ
เพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้าน

เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น
เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจเปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น
เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจเปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจเปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจเปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น
เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น
เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น

ปี ช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงทปี ช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงท
เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจเปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น

ปี ช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงทเด็กชายจะอยู่ในช่วงอายุ 
เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ

1717
เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ

เด็กหญิงจะมีอายุระหว่าง 
างด้านร่างกายลดน้อยลง แต่จะมีการ

เด็กหญิงจะมีอายุระหว่าง เด็กหญิงจะมีอายุระหว่าง 
างด้านร่างกายลดน้อยลง แต่จะมีการ

เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ

วัยรุ่นตอนกลาง เด็กหญิงจะมีอายุระหว่าง Middle adolescence) Middle adolescence) Middle adolescence) 
ปี ช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงท

เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น

Middle adolescence) Middle adolescence) 
ปี ช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงทปี ช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงทปี ช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงทปี ช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงท

เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น

ปี ช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงท
เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจเปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจเปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจเปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจเปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจเปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น
เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น
เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจเปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น
ชายทีเด่นชัด มีบุคลิกภายนอกที่ดึงดูดความสนใจเพศตรง
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น
ชายทีเด่นชัด มีบุคลิกภายนอกที่ดึงดูดความสนใจเพศตรง
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น
ชายทีเด่นชัด มีบุคลิกภายนอกที่ดึงดูดความสนใจเพศตรง
ความรักในเพศตรงกันข้ามแต่ยังชอบอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ชอบมีบทบาทในกลุ่มสังคม ต้องการ
ได้รับการยอมรับ มี่ความรู้สึกนึกคิดด้านปรัชญา และตระหนักถึงเป้าหายด้านอาชีพ เด็กจึงพยายาม
ความรักในเพศตรงกันข้ามแต่ยังชอบอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ชอบมีบทบาทในกลุ่มสังคม ต้องการ

Middle adolescence) วัยรุ่นตอนกลาง 
ค่อนข้างจะท าให้เด็กมีความรู้สึกแย่

วัยรุ่นตอนกลาง Middle adolescence) 
19 

(Middle adolescence) 
19 

เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ

ค่อนข้างจะท าให้เด็กมีความรู้สึกแย่ค่อนข้างจะท าให้เด็กมีความรู้สึกแย่ค่อนข้างจะท าให้เด็กมีความรู้สึกแย่
าวได้ว่า ต้องท าเหมือนกัน ไม่ให้แตกต่างจากกลุ่ม ดังนั้น การถูกเพ่ือนมองว่าต่างจากกลุ่ม จึง

ค่อนข้างจะท าให้เด็กมีความรู้สึกแย่ค่อนข้างจะท าให้เด็กมีความรู้สึกแย่
าวได้ว่า ต้องท าเหมือนกัน ไม่ให้แตกต่างจากกลุ่ม ดังนั้น การถูกเพ่ือนมองว่าต่างจากกลุ่ม จึงาวได้ว่า ต้องท าเหมือนกัน ไม่ให้แตกต่างจากกลุ่ม ดังนั้น การถูกเพ่ือนมองว่าต่างจากกลุ่ม จึงาวได้ว่า ต้องท าเหมือนกัน ไม่ให้แตกต่างจากกลุ่ม ดังนั้น การถูกเพ่ือนมองว่าต่างจากกลุ่ม จึง

ค่อนข้างจะท าให้เด็กมีความรู้สึกแย่
าวได้ว่า ต้องท าเหมือนกัน ไม่ให้แตกต่างจากกลุ่ม ดังนั้น การถูกเพ่ือนมองว่าต่างจากกลุ่ม จึง

ลักษณะทางกายของตนจากคนอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังเป็นช่วงคล้อยตามกลุ่มเพ่ือนอย่างมาก ในลักษณะลักษณะทางกายของตนจากคนอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังเป็นช่วงคล้อยตามกลุ่มเพ่ือนอย่างมาก ในลักษณะ
จะมีมโนทัศน์เกี่ยวกับตนเองของวัยรุ่นจึงพุ่งความสนใจไปที่ลักษณะทางร่างกายของตน และยอมรับ
ลักษณะทางกายของตนจากคนอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังเป็นช่วงคล้อยตามกลุ่มเพ่ือนอย่างมาก ในลักษณะ

าวได้ว่า ต้องท าเหมือนกัน ไม่ให้แตกต่างจากกลุ่ม ดังนั้น การถูกเพ่ือนมองว่าต่างจากกลุ่ม จึง

จะมีมโนทัศน์เกี่ยวกับตนเองของวัยรุ่นจึงพุ่งความสนใจไปที่ลักษณะทางร่างกายของตน และยอมรับจะมีมโนทัศน์เกี่ยวกับตนเองของวัยรุ่นจึงพุ่งความสนใจไปที่ลักษณะทางร่างกายของตน และยอมรับ
ลักษณะทางกายของตนจากคนอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังเป็นช่วงคล้อยตามกลุ่มเพ่ือนอย่างมาก ในลักษณะ

าวได้ว่า ต้องท าเหมือนกัน ไม่ให้แตกต่างจากกลุ่ม ดังนั้น การถูกเพ่ือนมองว่าต่างจากกลุ่ม จึงาวได้ว่า ต้องท าเหมือนกัน ไม่ให้แตกต่างจากกลุ่ม ดังนั้น การถูกเพ่ือนมองว่าต่างจากกลุ่ม จึง

เด็กหญิงจะมีอายุระหว่าง 
ปี ช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงท
Middle adolescence) 
ปี ช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงท

เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ

ภาวะทางร่างกาย ท าเด็กพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น วัยนี้ภาวะทางร่างกาย ท าเด็กพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น วัยนี้
จะมีมโนทัศน์เกี่ยวกับตนเองของวัยรุ่นจึงพุ่งความสนใจไปที่ลักษณะทางร่างกายของตน และยอมรับ
ลักษณะทางกายของตนจากคนอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังเป็นช่วงคล้อยตามกลุ่มเพ่ือนอย่างมาก ในลักษณะ

าวได้ว่า ต้องท าเหมือนกัน ไม่ให้แตกต่างจากกลุ่ม ดังนั้น การถูกเพ่ือนมองว่าต่างจากกลุ่ม จึง
ค่อนข้างจะท าให้เด็กมีความรู้สึกแย่

ลักษณะทางกายของตนจากคนอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังเป็นช่วงคล้อยตามกลุ่มเพ่ือนอย่างมาก ในลักษณะ
าวได้ว่า ต้องท าเหมือนกัน ไม่ให้แตกต่างจากกลุ่ม ดังนั้น การถูกเพ่ือนมองว่าต่างจากกลุ่ม จึง

ลักษณะทางกายของตนจากคนอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังเป็นช่วงคล้อยตามกลุ่มเพ่ือนอย่างมาก ในลักษณะ
าวได้ว่า ต้องท าเหมือนกัน ไม่ให้แตกต่างจากกลุ่ม ดังนั้น การถูกเพ่ือนมองว่าต่างจากกลุ่ม จึงาวได้ว่า ต้องท าเหมือนกัน ไม่ให้แตกต่างจากกลุ่ม ดังนั้น การถูกเพ่ือนมองว่าต่างจากกลุ่ม จึงาวได้ว่า ต้องท าเหมือนกัน ไม่ให้แตกต่างจากกลุ่ม ดังนั้น การถูกเพ่ือนมองว่าต่างจากกลุ่ม จึง

ค่อนข้างจะท าให้เด็กมีความรู้สึกแย่
าวได้ว่า ต้องท าเหมือนกัน ไม่ให้แตกต่างจากกลุ่ม ดังนั้น การถูกเพ่ือนมองว่าต่างจากกลุ่ม จึง

เด็กหญิงจะมีอายุระหว่าง วัยรุ่นตอนกลาง วัยรุ่นตอนกลาง เด็กหญิงจะมีอายุระหว่าง วัยรุ่นตอนกลาง 
-

เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ
างด้านร่างกายลดน้อยลง แต่จะมีการางด้านร่างกายลดน้อยลง แต่จะมีการ

เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ
างด้านร่างกายลดน้อยลง แต่จะมีการ

เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ
เด็กชายจะอยู่ในช่วงอายุ 
เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น
ชายทีเด่นชัด มีบุคลิกภายนอกที่ดึงดูดความสนใจเพศตรง

เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น
เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น
เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ

ข้ามมากขึ้น มีความรักสวยรักงามมากขึ้น มีข้ามมากขึ้น มีความรักสวยรักงามมากขึ้น มีชายทีเด่นชัด มีบุคลิกภายนอกที่ดึงดูดความสนใจเพศตรง
ความรักในเพศตรงกันข้ามแต่ยังชอบอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ชอบมีบทบาทในกลุ่มสังคม ต้องการ
ได้รับการยอมรับ มี่ความรู้สึกนึกคิดด้านปรัชญา และตระหนักถึงเป้าหายด้านอาชีพ เด็กจึงพยายาม
ความรักในเพศตรงกันข้ามแต่ยังชอบอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ชอบมีบทบาทในกลุ่มสังคม ต้องการความรักในเพศตรงกันข้ามแต่ยังชอบอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ชอบมีบทบาทในกลุ่มสังคม ต้องการ
ได้รับการยอมรับ มี่ความรู้สึกนึกคิดด้านปรัชญา และตระหนักถึงเป้าหายด้านอาชีพ เด็กจึงพยายาม
ความรักในเพศตรงกันข้ามแต่ยังชอบอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ชอบมีบทบาทในกลุ่มสังคม ต้องการความรักในเพศตรงกันข้ามแต่ยังชอบอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ชอบมีบทบาทในกลุ่มสังคม ต้องการความรักในเพศตรงกันข้ามแต่ยังชอบอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ชอบมีบทบาทในกลุ่มสังคม ต้องการ
ได้รับการยอมรับ มี่ความรู้สึกนึกคิดด้านปรัชญา และตระหนักถึงเป้าหายด้านอาชีพ เด็กจึงพยายาม
ความรักในเพศตรงกันข้ามแต่ยังชอบอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ชอบมีบทบาทในกลุ่มสังคม ต้องการ
ได้รับการยอมรับ มี่ความรู้สึกนึกคิดด้านปรัชญา และตระหนักถึงเป้าหายด้านอาชีพ เด็กจึงพยายามได้รับการยอมรับ มี่ความรู้สึกนึกคิดด้านปรัชญา และตระหนักถึงเป้าหายด้านอาชีพ เด็กจึงพยายามได้รับการยอมรับ มี่ความรู้สึกนึกคิดด้านปรัชญา และตระหนักถึงเป้าหายด้านอาชีพ เด็กจึงพยายาม

จศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามความถนัดของตนเอง จศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามความถนัดของตนเอง ท าความเข้าใจกับปัญหาและสิ่งต่างๆมากขึ้น สนใ
เพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้าน

จศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามความถนัดของตนเอง ท าความเข้าใจกับปัญหาและสิ่งต่างๆมากขึ้น สนใ
เพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้านเพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้าน
อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึนอารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน

-
จะมีอายุระหว่าง ปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมีปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมี
เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วยเอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย

กวางแผนส าหรับชีวิตในอนาคต พยายามที่
เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วยเอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย

จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้
เห็นว่าตนมีความสามารถที่จะท าได้ ต้องการสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ รู้จักการอดกลั้นและข่มอารมณ์ 
และเริ่มคิดถึงเรื่องคู่ครอง

จากแนวคิดที่ได้ยกมา ท าให้เห็นถึงพัฒนาการในช่วงต่างๆ ของกลุ่มวัยรุ่น และพบว่า

เป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพอย่างจริงจัง และต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคม และต้องการแสดง

จะมีมโนทัศน์เกี่ยวกับตนเองของวัยรุ่นจึงพุ่งความสนใจไปที่ลักษณะทางร่างกายของตน และยอมรับ
ลักษณะทางกายของตนจากคนอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังเป็นช่วงคล้อยตามกลุ่มเพ่ือนอย่างมาก ในลักษณะ

าวได้ว่า ต้องท าเหมือนกัน ไม่ให้แตกต่างจากกลุ่ม ดังนั้น การถูกเพ่ือนมองว่าต่างจากกลุ่ม จึง

Middle adolescence) เด็กหญิงจะมีอายุระหว่าง 
ปี ช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงท

เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ

ลักษณะทางกายของตนจากคนอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังเป็นช่วงคล้อยตามกลุ่มเพ่ือนอย่างมาก ในลักษณะลักษณะทางกายของตนจากคนอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังเป็นช่วงคล้อยตามกลุ่มเพ่ือนอย่างมาก ในลักษณะ
าวได้ว่า ต้องท าเหมือนกัน ไม่ให้แตกต่างจากกลุ่ม ดังนั้น การถูกเพ่ือนมองว่าต่างจากกลุ่ม จึงาวได้ว่า ต้องท าเหมือนกัน ไม่ให้แตกต่างจากกลุ่ม ดังนั้น การถูกเพ่ือนมองว่าต่างจากกลุ่ม จึงาวได้ว่า ต้องท าเหมือนกัน ไม่ให้แตกต่างจากกลุ่ม ดังนั้น การถูกเพ่ือนมองว่าต่างจากกลุ่ม จึง

ค่อนข้างจะท าให้เด็กมีความรู้สึกแย่
าวได้ว่า ต้องท าเหมือนกัน ไม่ให้แตกต่างจากกลุ่ม ดังนั้น การถูกเพ่ือนมองว่าต่างจากกลุ่ม จึงาวได้ว่า ต้องท าเหมือนกัน ไม่ให้แตกต่างจากกลุ่ม ดังนั้น การถูกเพ่ือนมองว่าต่างจากกลุ่ม จึงาวได้ว่า ต้องท าเหมือนกัน ไม่ให้แตกต่างจากกลุ่ม ดังนั้น การถูกเพ่ือนมองว่าต่างจากกลุ่ม จึงาวได้ว่า ต้องท าเหมือนกัน ไม่ให้แตกต่างจากกลุ่ม ดังนั้น การถูกเพ่ือนมองว่าต่างจากกลุ่ม จึงาวได้ว่า ต้องท าเหมือนกัน ไม่ให้แตกต่างจากกลุ่ม ดังนั้น การถูกเพ่ือนมองว่าต่างจากกลุ่ม จึง

ค่อนข้างจะท าให้เด็กมีความรู้สึกแย่ค่อนข้างจะท าให้เด็กมีความรู้สึกแย่ค่อนข้างจะท าให้เด็กมีความรู้สึกแย่ค่อนข้างจะท าให้เด็กมีความรู้สึกแย่
วัยรุ่นตอนกลาง (Middle adolescence) 

19 
เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ

วัยรุ่นตอนกลาง Middle adolescence) 
ปี ช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงท

เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น
ชายทีเด่นชัด มีบุคลิกภายนอกที่ดึงดูดความสนใจเพศตรง
ความรักในเพศตรงกันข้ามแต่ยังชอบอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ชอบมีบทบาทในกลุ่มสังคม ต้องการ
ได้รับการยอมรับ มี่ความรู้สึกนึกคิดด้านปรัชญา และตระหนักถึงเป้าหายด้านอาชีพ เด็กจึงพยายาม

Middle adolescence) Middle adolescence) เด็กหญิงจะมีอายุระหว่าง วัยรุ่นตอนกลาง วัยรุ่นตอนกลาง Middle adolescence) Middle adolescence) 
ปี ช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงท

เด็กหญิงจะมีอายุระหว่าง 
างด้านร่างกายลดน้อยลง แต่จะมีการปี ช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงท

เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ
ปี ช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงทเด็กชายจะอยู่ในช่วงอายุ 17

เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ
ปี ช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงทปี ช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงท19 ปี ช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงท

เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น

ปี ช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงท
เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจเปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจเปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจเปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น
เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น
เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น
เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจเปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น
เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น
เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น
ชายทีเด่นชัด มีบุคลิกภายนอกที่ดึงดูดความสนใจเพศตรงข้ามมากขึ้น มีความรักสวยรักงามมากขึ้น มี
ความรักในเพศตรงกันข้ามแต่ยังชอบอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ชอบมีบทบาทในกลุ่มสังคม ต้องการ
ได้รับการยอมรับ มี่ความรู้สึกนึกคิดด้านปรัชญา และตระหนักถึงเป้าหายด้านอาชีพ เด็กจึงพยายาม
ท าความเข้าใจกับปัญหาและสิ่งต่างๆมากขึ้น สนใจศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามความถนัดของตนเอง 
เพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้าน

เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น
ชายทีเด่นชัด มีบุคลิกภายนอกที่ดึงดูดความสนใจเพศตรง
ความรักในเพศตรงกันข้ามแต่ยังชอบอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ชอบมีบทบาทในกลุ่มสังคม ต้องการ
ได้รับการยอมรับ มี่ความรู้สึกนึกคิดด้านปรัชญา และตระหนักถึงเป้าหายด้านอาชีพ เด็กจึงพยายาม

เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น
ชายทีเด่นชัด มีบุคลิกภายนอกที่ดึงดูดความสนใจเพศตรง
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น
ชายทีเด่นชัด มีบุคลิกภายนอกที่ดึงดูดความสนใจเพศตรง
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น

ข้ามมากขึ้น มีความรักสวยรักงามมากขึ้น มี
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น

ข้ามมากขึ้น มีความรักสวยรักงามมากขึ้น มี
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น

ข้ามมากขึ้น มีความรักสวยรักงามมากขึ้น มีชายทีเด่นชัด มีบุคลิกภายนอกที่ดึงดูดความสนใจเพศตรง
ความรักในเพศตรงกันข้ามแต่ยังชอบอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ชอบมีบทบาทในกลุ่มสังคม ต้องการ
ได้รับการยอมรับ มี่ความรู้สึกนึกคิดด้านปรัชญา และตระหนักถึงเป้าหายด้านอาชีพ เด็กจึงพยายาม

ชายทีเด่นชัด มีบุคลิกภายนอกที่ดึงดูดความสนใจเพศตรงข้ามมากขึ้น มีความรักสวยรักงามมากขึ้น มีข้ามมากขึ้น มีความรักสวยรักงามมากขึ้น มี
ความรักในเพศตรงกันข้ามแต่ยังชอบอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ชอบมีบทบาทในกลุ่มสังคม ต้องการ
ได้รับการยอมรับ มี่ความรู้สึกนึกคิดด้านปรัชญา และตระหนักถึงเป้าหายด้านอาชีพ เด็กจึงพยายาม

ข้ามมากขึ้น มีความรักสวยรักงามมากขึ้น มีชายทีเด่นชัด มีบุคลิกภายนอกที่ดึงดูดความสนใจเพศตรงชายทีเด่นชัด มีบุคลิกภายนอกที่ดึงดูดความสนใจเพศตรง
ความรักในเพศตรงกันข้ามแต่ยังชอบอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ชอบมีบทบาทในกลุ่มสังคม ต้องการความรักในเพศตรงกันข้ามแต่ยังชอบอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ชอบมีบทบาทในกลุ่มสังคม ต้องการความรักในเพศตรงกันข้ามแต่ยังชอบอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ชอบมีบทบาทในกลุ่มสังคม ต้องการความรักในเพศตรงกันข้ามแต่ยังชอบอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ชอบมีบทบาทในกลุ่มสังคม ต้องการ
ได้รับการยอมรับ มี่ความรู้สึกนึกคิดด้านปรัชญา และตระหนักถึงเป้าหายด้านอาชีพ เด็กจึงพยายาม
ความรักในเพศตรงกันข้ามแต่ยังชอบอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ชอบมีบทบาทในกลุ่มสังคม ต้องการความรักในเพศตรงกันข้ามแต่ยังชอบอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ชอบมีบทบาทในกลุ่มสังคม ต้องการความรักในเพศตรงกันข้ามแต่ยังชอบอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ชอบมีบทบาทในกลุ่มสังคม ต้องการ
ได้รับการยอมรับ มี่ความรู้สึกนึกคิดด้านปรัชญา และตระหนักถึงเป้าหายด้านอาชีพ เด็กจึงพยายามได้รับการยอมรับ มี่ความรู้สึกนึกคิดด้านปรัชญา และตระหนักถึงเป้าหายด้านอาชีพ เด็กจึงพยายามได้รับการยอมรับ มี่ความรู้สึกนึกคิดด้านปรัชญา และตระหนักถึงเป้าหายด้านอาชีพ เด็กจึงพยายาม
ท าความเข้าใจกับปัญหาและสิ่งต่างๆมากขึ้น สนใ
ได้รับการยอมรับ มี่ความรู้สึกนึกคิดด้านปรัชญา และตระหนักถึงเป้าหายด้านอาชีพ เด็กจึงพยายาม
ท าความเข้าใจกับปัญหาและสิ่งต่างๆมากขึ้น สนใ
ได้รับการยอมรับ มี่ความรู้สึกนึกคิดด้านปรัชญา และตระหนักถึงเป้าหายด้านอาชีพ เด็กจึงพยายามได้รับการยอมรับ มี่ความรู้สึกนึกคิดด้านปรัชญา และตระหนักถึงเป้าหายด้านอาชีพ เด็กจึงพยายาม
ท าความเข้าใจกับปัญหาและสิ่งต่างๆมากขึ้น สนใ
เพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้าน
ท าความเข้าใจกับปัญหาและสิ่งต่างๆมากขึ้น สนใท าความเข้าใจกับปัญหาและสิ่งต่างๆมากขึ้น สนใจศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามความถนัดของตนเอง จศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามความถนัดของตนเอง 
เพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้าน
อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน

ท าความเข้าใจกับปัญหาและสิ่งต่างๆมากขึ้น สนใจศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามความถนัดของตนเอง 
เพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้าน

จศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามความถนัดของตนเอง 
เพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้าน

จศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามความถนัดของตนเอง 
เพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้าน
อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน

Late adolescence

จศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามความถนัดของตนเอง 
เพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้าน
อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน

จศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามความถนัดของตนเอง 
เพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้าน

จศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามความถนัดของตนเอง 
เพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้าน
อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน
เพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้านเพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้าน
อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน

เด็กหญิงจะมีอายุระหว่าง 18
ปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมี

เพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้าน
อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน
เพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้าน
อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน

Late adolescence
ปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมี

เพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้าน
อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน
เพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้าน
อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน

4. 

เพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้าน
อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน
เพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้าน
อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึนอารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึนอารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน

วัยรุ่นตอนปลาย (Late adolescence
อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึนอารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน

เด็กหญิงจะมีอายุระหว่าง 
อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึนอารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน

จะมีอายุระหว่าง 
เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย

อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน
วัยรุ่นตอนปลาย 

อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึนอารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน
เด็กหญิงจะมีอา

อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน

จะมีอายุระหว่าง 

อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน
วัยรุ่นตอนปลาย 

อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน
Late adolescence

ปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมี

อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน
Late adolescence

ปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมี

อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน
Late adolescence

ปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมี

อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน
เด็กหญิงจะมีอาเด็กหญิงจะมีอาวัยรุ่นตอนปลาย 

19-21 
เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย

วัยรุ่นตอนปลาย 
จะมีอายุระหว่าง 19
เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย

วัยรุ่นตอนปลาย 
21 ปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมี

วัยรุ่นตอนปลาย 
ปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมี

เด็กหญิงจะมีอาวัยรุ่นตอนปลาย ยุระหว่าง 
ปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมี

วัยรุ่นตอนปลาย 
ปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมี

เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย
ปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมี

เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย
ปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมี

เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย
จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จั

ปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมีปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมีปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมีปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมี
เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย

ปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมี
เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย

ปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมี
เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย

กวางแผนส าหรับชีวิตในอนาคต พยายามที่

ปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมี
เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย
จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จักวางแผนส าหรับชีวิตในอนาคต พยายามที่
จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้
เห็นว่าตนมีความสามารถที่จะท าได้ ต้องการสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ รู้จักการอดกลั้นและข่มอารมณ์ 

เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วยเอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วยเอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย
จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จั
จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้
เห็นว่าตนมีความสามารถที่จะท าได้ ต้องการสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ รู้จักการอดกลั้นและข่มอารมณ์ 

เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย
จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จั
เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วยเอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วยเอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วยเอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย
จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จั
เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย
จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จั
จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้

เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย
จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จักวางแผนส าหรับชีวิตในอนาคต พยายามที่
จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้

เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย
จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จั
เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วยเอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย
จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จั
เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย
จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จัจากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จั
เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย
จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จักวางแผนส าหรับชีวิตในอนาคต พยายามที่กวางแผนส าหรับชีวิตในอนาคต พยายามที่
จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้
จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จักวางแผนส าหรับชีวิตในอนาคต พยายามที่จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จักวางแผนส าหรับชีวิตในอนาคต พยายามที่จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จั
จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้
เห็นว่าตนมีความสามารถที่จะท าได้ ต้องการสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ รู้จักการอดกลั้นและข่มอารมณ์ 

จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จั
จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้
จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จั
จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้
เห็นว่าตนมีความสามารถที่จะท าได้ ต้องการสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ รู้จักการอดกลั้นและข่มอารมณ์ 

กวางแผนส าหรับชีวิตในอนาคต พยายามที่
จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้
เห็นว่าตนมีความสามารถที่จะท าได้ ต้องการสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ รู้จักการอดกลั้นและข่มอารมณ์ 

จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จั
จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้

กวางแผนส าหรับชีวิตในอนาคต พยายามที่
จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้
เห็นว่าตนมีความสามารถที่จะท าได้ ต้องการสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ รู้จักการอดกลั้นและข่มอารมณ์ 

จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จั
จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้
เห็นว่าตนมีความสามารถที่จะท าได้ ต้องการสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ รู้จักการอดกลั้นและข่มอารมณ์ 
จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้
เห็นว่าตนมีความสามารถที่จะท าได้ ต้องการสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ รู้จักการอดกลั้นและข่มอารมณ์ 
และเริ่มคิดถึงเรื่องคู่ครอง

จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้
เห็นว่าตนมีความสามารถที่จะท าได้ ต้องการสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ รู้จักการอดกลั้นและข่มอารมณ์ 
จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้
เห็นว่าตนมีความสามารถที่จะท าได้ ต้องการสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ รู้จักการอดกลั้นและข่มอารมณ์ เห็นว่าตนมีความสามารถที่จะท าได้ ต้องการสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ รู้จักการอดกลั้นและข่มอารมณ์ 
และเริ่มคิดถึงเรื่องคู่ครอง
เห็นว่าตนมีความสามารถที่จะท าได้ ต้องการสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ รู้จักการอดกลั้นและข่มอารมณ์ เห็นว่าตนมีความสามารถที่จะท าได้ ต้องการสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ รู้จักการอดกลั้นและข่มอารมณ์ 
และเริ่มคิดถึงเรื่องคู่ครอง

จากแนวคิดที่ได้ยกมา ท าให้เห็นถึงพัฒนาการในช่วงต่างๆ ของกลุ่มวัยรุ่น และพบว่า

เห็นว่าตนมีความสามารถที่จะท าได้ ต้องการสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ รู้จักการอดกลั้นและข่มอารมณ์ 

จากแนวคิดที่ได้ยกมา ท าให้เห็นถึงพัฒนาการในช่วงต่างๆ ของกลุ่มวัยรุ่น และพบว่าจากแนวคิดที่ได้ยกมา ท าให้เห็นถึงพัฒนาการในช่วงต่างๆ ของกลุ่มวัยรุ่น และพบว่าจากแนวคิดที่ได้ยกมา ท าให้เห็นถึงพัฒนาการในช่วงต่างๆ ของกลุ่มวัยรุ่น และพบว่าจากแนวคิดที่ได้ยกมา ท าให้เห็นถึงพัฒนาการในช่วงต่างๆ ของกลุ่มวัยรุ่น และพบว่า
กลุ่มวัยรุ่นที่เป็นช่วงกลุ่มเป้าหมายนั่นคือช่วงอายุ 

จากแนวคิดที่ได้ยกมา ท าให้เห็นถึงพัฒนาการในช่วงต่างๆ ของกลุ่มวัยรุ่น และพบว่า
กลุ่มวัยรุ่นที่เป็นช่วงกลุ่มเป้าหมายนั่นคือช่วงอายุ 

จากแนวคิดที่ได้ยกมา ท าให้เห็นถึงพัฒนาการในช่วงต่างๆ ของกลุ่มวัยรุ่น และพบว่าจากแนวคิดที่ได้ยกมา ท าให้เห็นถึงพัฒนาการในช่วงต่างๆ ของกลุ่มวัยรุ่น และพบว่า
18 20 

จากแนวคิดที่ได้ยกมา ท าให้เห็นถึงพัฒนาการในช่วงต่างๆ ของกลุ่มวัยรุ่น และพบว่าจากแนวคิดที่ได้ยกมา ท าให้เห็นถึงพัฒนาการในช่วงต่างๆ ของกลุ่มวัยรุ่น และพบว่า

เด็กหญิงจะมีอายุระหว่าง 
างด้านร่างกายลดน้อยลง แต่จะมีการ

เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจเปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น
ชายทีเด่นชัด มีบุคลิกภายนอกที่ดึงดูดความสนใจเพศตรง

ยุระหว่าง 

เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย
จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จักวางแผนส าหรับชีวิตในอนาคต พยายามที่
จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้
เห็นว่าตนมีความสามารถที่จะท าได้ ต้องการสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ รู้จักการอดกลั้นและข่มอารมณ์ 
และเริ่มคิดถึงเรื่องคู่ครอง

จากแนวคิดที่ได้ยกมา ท าให้เห็นถึงพัฒนาการในช่วงต่างๆ ของกลุ่มวัยรุ่น และพบว่า
กลุ่มวัยรุ่นที่เป็นช่วงกลุ่มเป้าหมายนั่นคือช่วงอายุ 18-20 ปี นั้นมีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้าง

ภาวะทางร่างกาย ท าเด็กพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น วัยนี้
จะมีมโนทัศน์เกี่ยวกับตนเองของวัยรุ่นจึงพุ่งความสนใจไปที่ลักษณะทางร่างกายของตน และยอมรับ
ลักษณะทางกายของตนจากคนอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังเป็นช่วงคล้อยตามกลุ่มเพ่ือนอย่างมาก ในลักษณะ

าวได้ว่า ต้องท าเหมือนกัน ไม่ให้แตกต่างจากกลุ่ม ดังนั้น การถูกเพ่ือนมองว่าต่างจากกลุ่ม จึง
ค่อนข้างจะท าให้เด็กมีความรู้สึกแย่

วัยรุ่นตอนกลาง (Middle adolescence) เด็กหญิงจะมีอายุระหว่าง 
เด็กชายจะอยู่ในช่วงอายุ 17-19 ปี ช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายลดน้อยลง แต่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางด้านการคิด จึงช่วยให้ความคิด ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีขอบเขตกว้างไกลไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นในช่วงระยะนี้จะมีลักษณะของความเป็น
ชายทีเด่นชัด มีบุคลิกภายนอกที่ดึงดูดความสนใจเพศตรงข้ามมากขึ้น มีความรักสวยรักงามมากขึ้น มี
ความรักในเพศตรงกันข้ามแต่ยังชอบอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ชอบมีบทบาทในกลุ่มสังคม ต้องการ
ได้รับการยอมรับ มี่ความรู้สึกนึกคิดด้านปรัชญา และตระหนักถึงเป้าหายด้านอาชีพ เด็กจึงพยายาม
ท าความเข้าใจกับปัญหาและสิ่งต่างๆมากขึ้น สนใจศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามความถนัดของตนเอง 
เพ่ือนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อเด็กในระยะนี้ แต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้าน
อารมณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่เด็กก็เรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมอารมณ์มากข้ึน

4. วัยรุ่นตอนปลาย (Late adolescence) เด็กหญิงจะมีอายุระหว่าง 18-
จะมีอายุระหว่าง 19 21 ปี เป็นระยะทีพัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่นจะมี
เอกลักษณ์ของตนเอง จะพยายามคิดและตัดสินใจเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง ความต้องการการเห็นด้วย
จากเพ่ือนๆ จะเริ่มหายไป เริ่มสนใจอาชีพอย่างจริงจัง รู้จักวางแผนส าหรับชีวิตในอนาคต พยายามที่
จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ ต้องการพิสูจน์ให้
เห็นว่าตนมีความสามารถที่จะท าได้ ต้องการสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ รู้จักการอดกลั้นและข่มอารมณ์ 
และเริ่มคิดถึงเรื่องคู่ครอง

จากแนวคิดที่ได้ยกมา ท าให้เห็นถึงพัฒนาการในช่วงต่างๆ ของกลุ่มวัยรุ่น และพบว่า
กลุ่มวัยรุ่นที่เป็นช่วงกลุ่มเป้าหมายนั่นคือช่วงอายุ 18 20 ปี นั้นมีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้าง
เป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพอย่างจริงจัง และต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคม และต้องการแสดง

สเด็กชายจะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง สเด็กชายจะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 
เข้าสู่การมีวุฒสิเข้าสู่การมีวุฒิภาวะทางร่างกาย ท าเด็กพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น วัยนี้สภาวะทางร่างกาย ท าเด็กพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น วัยนี้

ำ2.  ำ2.  วัยรุ่น ำวัยรุ่น 
เด็กชายจะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง ำเด็กชายจะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 

ภาวะทางร่างกาย ท าเด็กพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น วัยนี้
ำ

ภาวะทางร่างกาย ท าเด็กพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น วัยนี้สำสเด็กชายจะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง สเด็กชายจะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง ำเด็กชายจะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง สเด็กชายจะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 
เข้าสู่การมีวุฒสิเข้าสู่การมีวุฒิ

ำ
เข้าสู่การมีวุฒสิเข้าสู่การมีวุฒิภาวะทางร่างกาย ท าเด็กพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น วัยนี้สภาวะทางร่างกาย ท าเด็กพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น วัยนี้

ำ
ภาวะทางร่างกาย ท าเด็กพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น วัยนี้สภาวะทางร่างกาย ท าเด็กพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น วัยนี้
นวัยรุ่น นวัยรุ่น (น(

เด็กชายจะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง นเด็กชายจะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 
ัอ่ืนๆในครอบครัว ขั ัอ่ืนๆในครอบครัว ขัดแย้งกับผู้ใหญ่ได้ง่าย รู้สึกว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ ไม่เห็นใจตนเองัดแย้งกับผู้ใหญ่ได้ง่าย รู้สึกว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ ไม่เห็นใจตนเองอ่ืนๆในครอบครัว ขัดแย้งกับผู้ใหญ่ได้ง่าย รู้สึกว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ ไม่เห็นใจตนเองอ่ืนๆในครอบครัว ขั ัอ่ืนๆในครอบครัว ขัดแย้งกับผู้ใหญ่ได้ง่าย รู้สึกว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ ไม่เห็นใจตนเองอ่ืนๆในครอบครัว ขั กดแย้งกับผู้ใหญ่ได้ง่าย รู้สึกว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ ไม่เห็นใจตนเองกดแย้งกับผู้ใหญ่ได้ง่าย รู้สึกว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ ไม่เห็นใจตนเอง

Early adolescence) กEarly adolescence) 
เด็กชายจะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 

ก
เด็กชายจะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 

หดแย้งกับผู้ใหญ่ได้ง่าย รู้สึกว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ ไม่เห็นใจตนเองหดแย้งกับผู้ใหญ่ได้ง่าย รู้สึกว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ ไม่เห็นใจตนเอง
Early adolescence) หEarly adolescence) อดแย้งกับผู้ใหญ่ได้ง่าย รู้สึกว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ ไม่เห็นใจตนเองอดแย้งกับผู้ใหญ่ได้ง่าย รู้สึกว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ ไม่เห็นใจตนเอง
Early adolescence) อEarly adolescence) สดแย้งกับผู้ใหญ่ได้ง่าย รู้สึกว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ ไม่เห็นใจตนเองสดแย้งกับผู้ใหญ่ได้ง่าย รู้สึกว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ ไม่เห็นใจตนเอง
Early adolescence) สEarly adolescence) เด็กหญิงจะเข้สเด็กหญิงจะเข้มดแย้งกับผู้ใหญ่ได้ง่าย รู้สึกว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ ไม่เห็นใจตนเองมดแย้งกับผู้ใหญ่ได้ง่าย รู้สึกว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ ไม่เห็นใจตนเอง

เด็กหญิงจะเข้มเด็กหญิงจะเขุ้เด็กหญิงจะเขุ้เด็กหญิงจะเข้
ปี ช่วงวัยนี้จะมีการเจริญเติบโตทางร่างกายอย่างรวดเร็วและ

ุ
ปี ช่วงวัยนี้จะมีการเจริญเติบโตทางร่างกายอย่างรวดเร็วและ

ดดแย้งกับผู้ใหญ่ได้ง่าย รู้สึกว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ ไม่เห็นใจตนเองดดแย้งกับผู้ใหญ่ได้ง่าย รู้สึกว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ ไม่เห็นใจตนเอง
เด็กหญิงจะเข้ดเด็กหญิงจะเขก้ดแย้งกับผู้ใหญ่ได้ง่าย รู้สึกว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ ไม่เห็นใจตนเองกดแย้งกับผู้ใหญ่ได้ง่าย รู้สึกว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ ไม่เห็นใจตนเอง
เด็กหญิงจะเขก้เด็กหญิงจะเข้าสู่วัยรุ่นตอนต้นระหว่าง กาสู่วัยรุ่นตอนต้นระหว่าง 

ปี ช่วงวัยนี้จะมีการเจริญเติบโตทางร่างกายอย่างรวดเร็วและ
ก

ปี ช่วงวัยนี้จะมีการเจริญเติบโตทางร่างกายอย่างรวดเร็วและ
ลดแย้งกับผู้ใหญ่ได้ง่าย รู้สึกว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ ไม่เห็นใจตนเองลดแย้งกับผู้ใหญ่ได้ง่าย รู้สึกว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ ไม่เห็นใจตนเอง

าสู่วัยรุ่นตอนต้นระหว่าง ลาสู่วัยรุ่นตอนต้นระหว่าง 
ปี ช่วงวัยนี้จะมีการเจริญเติบโตทางร่างกายอย่างรวดเร็วและ

ล
ปี ช่วงวัยนี้จะมีการเจริญเติบโตทางร่างกายอย่างรวดเร็วและาาสู่วัยรุ่นตอนต้นระหว่าง าาสู่วัยรุ่นตอนต้นระหว่าง 
ปี ช่วงวัยนี้จะมีการเจริญเติบโตทางร่างกายอย่างรวดเร็วและาปี ช่วงวัยนี้จะมีการเจริญเติบโตทางร่างกายอย่างรวดเร็วและงาสู่วัยรุ่นตอนต้นระหว่าง งาสู่วัยรุ่นตอนต้นระหว่าง 
ปี ช่วงวัยนี้จะมีการเจริญเติบโตทางร่างกายอย่างรวดเร็วและงปี ช่วงวัยนี้จะมีการเจริญเติบโตทางร่างกายอย่างรวดเร็วและ

ภาวะทางร่างกาย ท าเด็กพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น วัยนี้
ง

ภาวะทางร่างกาย ท าเด็กพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น วัยนี้
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ตอนที่ 6 แนวคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์  

การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เป็น
ความคิดริเริ่มใหม่ๆ ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจ ไม่เคยเห็นจากที่ใดมาก่อน และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม 

1.  องค์ประกอบของการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
1.1 ต้องเป็นสิ่งใหม่ สิ่งที่สร้างสรรค์ออกมานั้น ต้องเป็นการคิดที่แหวกวงล้อม

ความคิดท่ีมีอยู่เดิม และไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร แม้กระท่ังความคิดเดิมๆ ของตนเอง 
1.2 ต้องใช้การได้ ความคิดสร้างสรรค์ต้องเป็นความคิดที่มีเหตุผล น ามาพัฒนาให้

เป็นจริงและเป็นประโยชน์ได้ สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีเดิม หรือเป็น
สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้การได้ดีมากกว่าสิ่งประดิษฐ์เดิม 

1.3 ต้องมีความเหมาะสม แม้ว่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปด้วยความแปลกใหม่ 
แต่ต้องผสมผสานองค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่
ยอมรับกันทั่วไปบางประการด้วย ถึงจะเรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์ 

2.  การเกิดการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
2.1 จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่

ส าคัญอย่างยิ่งในการคิดเชิงสร้างสรรค์ เพราะจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไม่จ ากัด 
ซึ่งเมื่อน ามาใช้ประกอบกับความคิดการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดในมิติอ่ืนๆ เพ่ือกลั่นกรองความ
เป็นไปได้ จินตนาการหลายอย่างของมนุษย์จึงได้ถูกน ามาใช้อย่างเหมาะสมในโลกความจริง 

2.2 คิดต่อยอดจากความรู้สู่สิ่งใหม่ เป็นการน าเอาข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่ก่อนมา
คิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุง
แนวคิดของผู้อื่นที่ได้น ามาเสนอก่อนหน้านั้น 

3.  กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
3.1 ขั้นการก าหนดเป้าหมายความคิด ก าหนดวัตถุประสงค์ของปัญหาที่ต้องการ

แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น 
3.2 ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบ

ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่ออกนอกกรอบที่เป็นอยู่เพ่ือให้
เกิดการจุดประกายความคิดใหม่ๆ 

3.3 ขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด เมื่อได้แนวคิดที่ถูกกลั่นกรองด้วยเหตุผลว่า
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงแล้วนั้น จึงทบทวนแนวคิดใหม่อีกครั้งเพ่ือพิจารณาว่าใช้ได้จริงหรือไม่ เกิด
ปัญหาหรือไม่ สมเหตุสมผลหรือไม่ ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด แล้วจึงตัดสินใจเลือก
ความคิดท่ีเหมาะสมมากที่สุดน ามาใช้ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 2545: 200) 

จากแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ที่ได้กล่าวว่าจะต้องเป็นสิ่งใหม่หรือคิดต่อยอดจาก
ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น ผู้ศึกษาได้น ามาใช้เป็น
แนวทางในการน าเสนอสินค้า และเนื้อหารายการที่ต้องน าเสนอออกมาให้ผู้ชมได้เห็นถึงการ
สร้างสรรค์ผลงานของบุคคลนั้นๆ ให้เห็นว่ามีการพัฒนาสินค้าอย่างไร เพ่ือเป็นการจุดประกาย

ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่
ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบ

ออกนอกกรอบที่เป็นอยู่เพ่ือให้ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่
เกิดการจุดประกายความคิดใหม่ๆ
ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่

ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบ
ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่

ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบ
ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่

ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบ
แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น

ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบ
แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น

ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบ
ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่

แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น
ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบ

ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่

แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็นแก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น
ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบ

แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็นแก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็นแก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น
3.2 

แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น
ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบ

ออกนอกกรอบที่เป็นอยู่เพ่ือให้

ขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด เมื่อได้แนวคิดที่ถูกกลั่นกรองด้วยเหตุผลว่า

ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบ
แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็นแก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น

ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบ
ออกนอกกรอบที่เป็นอยู่เพ่ือให้ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่

ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบ
ออกนอกกรอบที่เป็นอยู่เพ่ือให้

ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบ
ออกนอกกรอบที่เป็นอยู่เพ่ือให้ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่ออกนอกกรอบที่เป็นอยู่เพ่ือให้ออกนอกกรอบที่เป็นอยู่เพ่ือให้ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่ออกนอกกรอบที่เป็นอยู่เพ่ือให้ออกนอกกรอบที่เป็นอยู่เพ่ือให้ออกนอกกรอบที่เป็นอยู่เพ่ือให้

ขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด เมื่อได้แนวคิดที่ถูกกลั่นกรองด้วยเหตุผลว่า

ออกนอกกรอบที่เป็นอยู่เพ่ือให้ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่
เกิดการจุดประกายความคิดใหม่ๆ
ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่
เกิดการจุดประกายความคิดใหม่ๆเกิดการจุดประกายความคิดใหม่ๆเกิดการจุดประกายความคิดใหม่ๆเกิดการจุดประกายความคิดใหม่ๆเกิดการจุดประกายความคิดใหม่ๆ

3.3 
เกิดการจุดประกายความคิดใหม่ๆ

ขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด เมื่อได้แนวคิดที่ถูกกลั่นกรองด้วยเหตุผลว่า
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงแล้วนั้น จึงทบทวนแนวคิดใหม่อีกครั้งเพ่ือพิจารณาว่าใช้ได้จริงหรือไม่ เกิด

ขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด เมื่อได้แนวคิดที่ถูกกลั่นกรองด้วยเหตุผลว่าขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด เมื่อได้แนวคิดที่ถูกกลั่นกรองด้วยเหตุผลว่า
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงแล้วนั้น จึงทบทวนแนวคิดใหม่อีกครั้งเพ่ือพิจารณาว่าใช้ได้จริงหรือไม่ เกิด

ขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด เมื่อได้แนวคิดที่ถูกกลั่นกรองด้วยเหตุผลว่าขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด เมื่อได้แนวคิดที่ถูกกลั่นกรองด้วยเหตุผลว่า
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงแล้วนั้น จึงทบทวนแนวคิดใหม่อีกครั้งเพ่ือพิจารณาว่าใช้ได้จริงหรือไม่ เกิด

ขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด เมื่อได้แนวคิดที่ถูกกลั่นกรองด้วยเหตุผลว่าขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด เมื่อได้แนวคิดที่ถูกกลั่นกรองด้วยเหตุผลว่า
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงแล้วนั้น จึงทบทวนแนวคิดใหม่อีกครั้งเพ่ือพิจารณาว่าใช้ได้จริงหรือไม่ เกิด

ขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด เมื่อได้แนวคิดที่ถูกกลั่นกรองด้วยเหตุผลว่า
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงแล้วนั้น จึงทบทวนแนวคิดใหม่อีกครั้งเพ่ือพิจารณาว่าใช้ได้จริงหรือไม่ เกิด

หรือไม่ ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด แล้วจึงตัดสินใจเลือก

ขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด เมื่อได้แนวคิดที่ถูกกลั่นกรองด้วยเหตุผลว่าขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด เมื่อได้แนวคิดที่ถูกกลั่นกรองด้วยเหตุผลว่าขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด เมื่อได้แนวคิดที่ถูกกลั่นกรองด้วยเหตุผลว่า
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงแล้วนั้น จึงทบทวนแนวคิดใหม่อีกครั้งเพ่ือพิจารณาว่าใช้ได้จริงหรือไม่ เกิดสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงแล้วนั้น จึงทบทวนแนวคิดใหม่อีกครั้งเพ่ือพิจารณาว่าใช้ได้จริงหรือไม่ เกิด

ขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด เมื่อได้แนวคิดที่ถูกกลั่นกรองด้วยเหตุผลว่า
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงแล้วนั้น จึงทบทวนแนวคิดใหม่อีกครั้งเพ่ือพิจารณาว่าใช้ได้จริงหรือไม่ เกิด

ขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด เมื่อได้แนวคิดที่ถูกกลั่นกรองด้วยเหตุผลว่า
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงแล้วนั้น จึงทบทวนแนวคิดใหม่อีกครั้งเพ่ือพิจารณาว่าใช้ได้จริงหรือไม่ เกิด

ขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด เมื่อได้แนวคิดที่ถูกกลั่นกรองด้วยเหตุผลว่าขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด เมื่อได้แนวคิดที่ถูกกลั่นกรองด้วยเหตุผลว่า
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงแล้วนั้น จึงทบทวนแนวคิดใหม่อีกครั้งเพ่ือพิจารณาว่าใช้ได้จริงหรือไม่ เกิด

ขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด เมื่อได้แนวคิดที่ถูกกลั่นกรองด้วยเหตุผลว่า
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงแล้วนั้น จึงทบทวนแนวคิดใหม่อีกครั้งเพ่ือพิจารณาว่าใช้ได้จริงหรือไม่ เกิด

หรือไม่ ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด แล้วจึงตัดสินใจเลือก

ขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด เมื่อได้แนวคิดที่ถูกกลั่นกรองด้วยเหตุผลว่า
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงแล้วนั้น จึงทบทวนแนวคิดใหม่อีกครั้งเพ่ือพิจารณาว่าใช้ได้จริงหรือไม่ เกิด

ขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด เมื่อได้แนวคิดที่ถูกกลั่นกรองด้วยเหตุผลว่า
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงแล้วนั้น จึงทบทวนแนวคิดใหม่อีกครั้งเพ่ือพิจารณาว่าใช้ได้จริงหรือไม่ เกิด

ขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด เมื่อได้แนวคิดที่ถูกกลั่นกรองด้วยเหตุผลว่าขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด เมื่อได้แนวคิดที่ถูกกลั่นกรองด้วยเหตุผลว่า
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงแล้วนั้น จึงทบทวนแนวคิดใหม่อีกครั้งเพ่ือพิจารณาว่าใช้ได้จริงหรือไม่ เกิด

ขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด เมื่อได้แนวคิดที่ถูกกลั่นกรองด้วยเหตุผลว่า
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงแล้วนั้น จึงทบทวนแนวคิดใหม่อีกครั้งเพ่ือพิจารณาว่าใช้ได้จริงหรือไม่ เกิดสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงแล้วนั้น จึงทบทวนแนวคิดใหม่อีกครั้งเพ่ือพิจารณาว่าใช้ได้จริงหรือไม่ เกิดสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงแล้วนั้น จึงทบทวนแนวคิดใหม่อีกครั้งเพ่ือพิจารณาว่าใช้ได้จริงหรือไม่ เกิดสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงแล้วนั้น จึงทบทวนแนวคิดใหม่อีกครั้งเพ่ือพิจารณาว่าใช้ได้จริงหรือไม่ เกิดสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงแล้วนั้น จึงทบทวนแนวคิดใหม่อีกครั้งเพ่ือพิจารณาว่าใช้ได้จริงหรือไม่ เกิดสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงแล้วนั้น จึงทบทวนแนวคิดใหม่อีกครั้งเพ่ือพิจารณาว่าใช้ได้จริงหรือไม่ เกิด

หรือไม่ ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด แล้วจึงตัดสินใจเลือกหรือไม่ ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด แล้วจึงตัดสินใจเลือก

แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็นแก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็นแก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น
ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบ

แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น
ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบ

ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่

แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น
หนดวัตถุประสงค์ของปัญหาที่ต้องการ

แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น
ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบ

ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่ออกนอกกรอบที่เป็นอยู่เพ่ือให้

แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น
ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบ

ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่
ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบ

ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่

หนดวัตถุประสงค์ของปัญหาที่ต้องการ
แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็นแก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น

ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบ
แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น

ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบ

ขั้นการก าหนดเป้าหมายความคิด ก า
แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็นแก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น

ขั้นการก าหนดเป้าหมายความคิด ก า
แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น

หนดวัตถุประสงค์ของปัญหาที่ต้องการขั้นการก าหนดเป้าหมายความคิด ก าขั้นการก าหนดเป้าหมายความคิด ก า
แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น

ขั้นการก าหนดเป้าหมายความคิด ก าหนดวัตถุประสงค์ของปัญหาที่ต้องการขั้นการก าหนดเป้าหมายความคิด ก าหนดวัตถุประสงค์ของปัญหาที่ต้องการขั้นการก าหนดเป้าหมายความคิด ก าหนดวัตถุประสงค์ของปัญหาที่ต้องการ
แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น

ขั้นการก าหนดเป้าหมายความคิด ก าขั้นการก าหนดเป้าหมายความคิด ก า
แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น

กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
หนดวัตถุประสงค์ของปัญหาที่ต้องการขั้นการก าหนดเป้าหมายความคิด ก า

กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
3.1 

แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น

กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
ขั้นการก าหนดเป้าหมายความคิด ก าขั้นการก าหนดเป้าหมายความคิด ก า

กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
3.1 

แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น

กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
ขั้นการก าหนดเป้าหมายความคิด ก า

แนวคิดของผู้อื่นที่ได้น ามาเสนอก่อนหน้านั้น
กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์

ขั้นการก าหนดเป้าหมายความคิด ก า

แนวคิดของผู้อื่นที่ได้น ามาเสนอก่อนหน้านั้น
กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์

ขั้นการก าหนดเป้าหมายความคิด ก า

แนวคิดของผู้อื่นที่ได้น ามาเสนอก่อนหน้านั้นแนวคิดของผู้อื่นที่ได้น ามาเสนอก่อนหน้านั้น
กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์

แนวคิดของผู้อื่นที่ได้น ามาเสนอก่อนหน้านั้น
กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์

ขั้นการก าหนดเป้าหมายความคิด ก า

แนวคิดของผู้อื่นที่ได้น ามาเสนอก่อนหน้านั้นแนวคิดของผู้อื่นที่ได้น ามาเสนอก่อนหน้านั้นแนวคิดของผู้อื่นที่ได้น ามาเสนอก่อนหน้านั้นแนวคิดของผู้อื่นที่ได้น ามาเสนอก่อนหน้านั้น

แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น

แนวคิดของผู้อื่นที่ได้น ามาเสนอก่อนหน้านั้น
กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์

แนวคิดของผู้อื่นที่ได้น ามาเสนอก่อนหน้านั้นแนวคิดของผู้อื่นที่ได้น ามาเสนอก่อนหน้านั้น
กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์

คิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุง
แนวคิดของผู้อื่นที่ได้น ามาเสนอก่อนหน้านั้น
คิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุง
แนวคิดของผู้อื่นที่ได้น ามาเสนอก่อนหน้านั้น
คิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุงคิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุงคิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุง
แนวคิดของผู้อื่นที่ได้น ามาเสนอก่อนหน้านั้น

3.  3.  

คิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุง
แนวคิดของผู้อื่นที่ได้น ามาเสนอก่อนหน้านั้น
คิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุง
แนวคิดของผู้อื่นที่ได้น ามาเสนอก่อนหน้านั้นแนวคิดของผู้อื่นที่ได้น ามาเสนอก่อนหน้านั้น
คิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุง

กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
ขั้นการก าหนดเป้าหมายความคิด ก าขั้นการก าหนดเป้าหมายความคิด ก า

คิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุงคิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุง
แนวคิดของผู้อื่นที่ได้น ามาเสนอก่อนหน้านั้น
คิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุง
แนวคิดของผู้อื่นที่ได้น ามาเสนอก่อนหน้านั้น
คิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุง

หนดวัตถุประสงค์ของปัญหาที่ต้องการหนดวัตถุประสงค์ของปัญหาที่ต้องการ
แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น

หนดวัตถุประสงค์ของปัญหาที่ต้องการ

คิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุง
ามรู้สู่สิ่งใหม่ เป็นการน าเอาข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่ก่อนมา

คิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุง
ามรู้สู่สิ่งใหม่ เป็นการน าเอาข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่ก่อนมาามรู้สู่สิ่งใหม่ เป็นการน าเอาข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่ก่อนมา

คิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุง
ามรู้สู่สิ่งใหม่ เป็นการน าเอาข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่ก่อนมาามรู้สู่สิ่งใหม่ เป็นการน าเอาข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่ก่อนมา

คิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุงคิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุง
ามรู้สู่สิ่งใหม่ เป็นการน าเอาข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่ก่อนมาามรู้สู่สิ่งใหม่ เป็นการน าเอาข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่ก่อนมา

คิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุง
ามรู้สู่สิ่งใหม่ เป็นการน าเอาข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่ก่อนมา

คิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุง
คิดต่อยอดจากความรู้สู่สิ่งใหม่ เป็นการน าเอาข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่ก่อนมาามรู้สู่สิ่งใหม่ เป็นการน าเอาข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่ก่อนมา

คิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุง
ามรู้สู่สิ่งใหม่ เป็นการน าเอาข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่ก่อนมา

คิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุงคิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุง
ามรู้สู่สิ่งใหม่ เป็นการน าเอาข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่ก่อนมา2.2 คิดต่อยอดจากควคิดต่อยอดจากคว

เป็นไปได้ จินตนาการหลายอย่างของมนุษย์จึงได้ถูกน ามาใช้อย่างเหมาะสมในโลกความจริง
2.2 คิดต่อยอดจากคว2.2 

คิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุง

เป็นไปได้ จินตนาการหลายอย่างของมนุษย์จึงได้ถูกน ามาใช้อย่างเหมาะสมในโลกความจริงเป็นไปได้ จินตนาการหลายอย่างของมนุษย์จึงได้ถูกน ามาใช้อย่างเหมาะสมในโลกความจริงเป็นไปได้ จินตนาการหลายอย่างของมนุษย์จึงได้ถูกน ามาใช้อย่างเหมาะสมในโลกความจริง
คิดต่อยอดจากคว

เป็นไปได้ จินตนาการหลายอย่างของมนุษย์จึงได้ถูกน ามาใช้อย่างเหมาะสมในโลกความจริง
ามรู้สู่สิ่งใหม่ เป็นการน าเอาข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่ก่อนมา

เป็นไปได้ จินตนาการหลายอย่างของมนุษย์จึงได้ถูกน ามาใช้อย่างเหมาะสมในโลกความจริงเป็นไปได้ จินตนาการหลายอย่างของมนุษย์จึงได้ถูกน ามาใช้อย่างเหมาะสมในโลกความจริงเป็นไปได้ จินตนาการหลายอย่างของมนุษย์จึงได้ถูกน ามาใช้อย่างเหมาะสมในโลกความจริง
ซึ่งเมื่อน ามาใช้ประกอบกับความคิดการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดในมิติอ่ืนๆ เพ่ือกลั่นกรองความซึ่งเมื่อน ามาใช้ประกอบกับความคิดการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดในมิติอ่ืนๆ เพ่ือกลั่นกรองความซึ่งเมื่อน ามาใช้ประกอบกับความคิดการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดในมิติอ่ืนๆ เพ่ือกลั่นกรองความ
เป็นไปได้ จินตนาการหลายอย่างของมนุษย์จึงได้ถูกน ามาใช้อย่างเหมาะสมในโลกความจริง
ซึ่งเมื่อน ามาใช้ประกอบกับความคิดการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดในมิติอ่ืนๆ เพ่ือกลั่นกรองความ

สร้างสรรค์ เพราะจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไม่จ ากัด 
ซึ่งเมื่อน ามาใช้ประกอบกับความคิดการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดในมิติอ่ืนๆ เพ่ือกลั่นกรองความ

สร้างสรรค์ เพราะจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไม่จ ากัด 
ซึ่งเมื่อน ามาใช้ประกอบกับความคิดการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดในมิติอ่ืนๆ เพ่ือกลั่นกรองความ

สร้างสรรค์ เพราะจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไม่จ ากัด สร้างสรรค์ เพราะจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไม่จ ากัด สร้างสรรค์ เพราะจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไม่จ ากัด 
ซึ่งเมื่อน ามาใช้ประกอบกับความคิดการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดในมิติอ่ืนๆ เพ่ือกลั่นกรองความซึ่งเมื่อน ามาใช้ประกอบกับความคิดการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดในมิติอ่ืนๆ เพ่ือกลั่นกรองความ
เป็นไปได้ จินตนาการหลายอย่างของมนุษย์จึงได้ถูกน ามาใช้อย่างเหมาะสมในโลกความจริง
ซึ่งเมื่อน ามาใช้ประกอบกับความคิดการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดในมิติอ่ืนๆ เพ่ือกลั่นกรองความ

สร้างสรรค์ เพราะจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไม่จ ากัด สร้างสรรค์ เพราะจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไม่จ ากัด สร้างสรรค์ เพราะจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไม่จ ากัด ส าคัญอย่างยิ่งในการคิดเชิงสร้างสรรค์ เพราะจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไม่จ ากัด ส าคัญอย่างยิ่งในการคิดเชิง
ซึ่งเมื่อน ามาใช้ประกอบกับความคิดการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดในมิติอ่ืนๆ เพ่ือกลั่นกรองความซึ่งเมื่อน ามาใช้ประกอบกับความคิดการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดในมิติอ่ืนๆ เพ่ือกลั่นกรองความ
เป็นไปได้ จินตนาการหลายอย่างของมนุษย์จึงได้ถูกน ามาใช้อย่างเหมาะสมในโลกความจริง
ซึ่งเมื่อน ามาใช้ประกอบกับความคิดการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดในมิติอ่ืนๆ เพ่ือกลั่นกรองความ
เป็นไปได้ จินตนาการหลายอย่างของมนุษย์จึงได้ถูกน ามาใช้อย่างเหมาะสมในโลกความจริง

จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่
สร้างสรรค์ เพราะจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไม่จ ากัด 

จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่
สร้างสรรค์ เพราะจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไม่จ ากัด 

จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่
สร้างสรรค์ เพราะจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไม่จ ากัด 

จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่2.1 2.1 
ส าคัญอย่างยิ่งในการคิดเชิง

จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่
ส าคัญอย่างยิ่งในการคิดเชิง

จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่
สร้างสรรค์ เพราะจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไม่จ ากัด 

ซึ่งเมื่อน ามาใช้ประกอบกับความคิดการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดในมิติอ่ืนๆ เพ่ือกลั่นกรองความ

จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่
สร้างสรรค์ เพราะจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไม่จ ากัด 

ซึ่งเมื่อน ามาใช้ประกอบกับความคิดการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดในมิติอ่ืนๆ เพ่ือกลั่นกรองความ
เป็นไปได้ จินตนาการหลายอย่างของมนุษย์จึงได้ถูกน ามาใช้อย่างเหมาะสมในโลกความจริง

ามรู้สู่สิ่งใหม่ เป็นการน าเอาข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่ก่อนมา
คิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุง

จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่
การเกิดการคิดเชิงสร้างสรรค์

จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่

ยอมรับกันทั่วไปบางประการด้วย ถึงจะเรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์ยอมรับกันทั่วไปบางประการด้วย ถึงจะเรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์
การเกิดการคิดเชิงสร้างสรรค์การเกิดการคิดเชิงสร้างสรรค์การเกิดการคิดเชิงสร้างสรรค์การเกิดการคิดเชิงสร้างสรรค์

จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่

ยอมรับกันทั่วไปบางประการด้วย ถึงจะเรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์ยอมรับกันทั่วไปบางประการด้วย ถึงจะเรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์
การเกิดการคิดเชิงสร้างสรรค์

ยอมรับกันทั่วไปบางประการด้วย ถึงจะเรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์ยอมรับกันทั่วไปบางประการด้วย ถึงจะเรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์
การเกิดการคิดเชิงสร้างสรรค์

งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่
ยอมรับกันทั่วไปบางประการด้วย ถึงจะเรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์

งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่
ยอมรับกันทั่วไปบางประการด้วย ถึงจะเรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์

งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่
ยอมรับกันทั่วไปบางประการด้วย ถึงจะเรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์

การเกิดการคิดเชิงสร้างสรรค์
จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่

งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่
ยอมรับกันทั่วไปบางประการด้วย ถึงจะเรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์

งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่
ยอมรับกันทั่วไปบางประการด้วย ถึงจะเรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์ยอมรับกันทั่วไปบางประการด้วย ถึงจะเรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์

จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่

ยอมรับกันทั่วไปบางประการด้วย ถึงจะเรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์
การเกิดการคิดเชิงสร้างสรรค์การเกิดการคิดเชิงสร้างสรรค์การเกิดการคิดเชิงสร้างสรรค์

จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่
การเกิดการคิดเชิงสร้างสรรค์

จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่
สร้างสรรค์ เพราะจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไม่จ ากัด 

จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่
สร้างสรรค์ เพราะจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไม่จ ากัด 

จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่
สร้างสรรค์ เพราะจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไม่จ ากัด 

ซึ่งเมื่อน ามาใช้ประกอบกับความคิดการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดในมิติอ่ืนๆ เพ่ือกลั่นกรองความ
เป็นไปได้ จินตนาการหลายอย่างของมนุษย์จึงได้ถูกน ามาใช้อย่างเหมาะสมในโลกความจริง
ซึ่งเมื่อน ามาใช้ประกอบกับความคิดการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดในมิติอ่ืนๆ เพ่ือกลั่นกรองความ

งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่
ยอมรับกันทั่วไปบางประการด้วย ถึงจะเรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์

งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่
ยอมรับกันทั่วไปบางประการด้วย ถึงจะเรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์

การเกิดการคิดเชิงสร้างสรรค์

งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่
ต้องมีความเหมาะสม แม้ว่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปด้วยความแปลกใหม่ 

งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่
ต้องมีความเหมาะสม แม้ว่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปด้วยความแปลกใหม่ ต้องมีความเหมาะสม แม้ว่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปด้วยความแปลกใหม่ ต้องมีความเหมาะสม แม้ว่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปด้วยความแปลกใหม่ 

งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่
ต้องมีความเหมาะสม แม้ว่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปด้วยความแปลกใหม่ ต้องมีความเหมาะสม แม้ว่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปด้วยความแปลกใหม่ ต้องมีความเหมาะสม แม้ว่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปด้วยความแปลกใหม่ 

งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่
ต้องมีความเหมาะสม แม้ว่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปด้วยความแปลกใหม่ ต้องมีความเหมาะสม แม้ว่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปด้วยความแปลกใหม่ ต้องมีความเหมาะสม แม้ว่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปด้วยความแปลกใหม่ 

สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้การได้ดีมากกว่าสิ่งประดิษฐ์เดิม
ต้องมีความเหมาะสม แม้ว่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปด้วยความแปลกใหม่ ต้องมีความเหมาะสม แม้ว่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปด้วยความแปลกใหม่ 

สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้การได้ดีมากกว่าสิ่งประดิษฐ์เดิมสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้การได้ดีมากกว่าสิ่งประดิษฐ์เดิมสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้การได้ดีมากกว่าสิ่งประดิษฐ์เดิม
ต้องมีความเหมาะสม แม้ว่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปด้วยความแปลกใหม่ 

สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้การได้ดีมากกว่าสิ่งประดิษฐ์เดิมสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้การได้ดีมากกว่าสิ่งประดิษฐ์เดิม
เป็นจริงและเป็นประโยชน์ได้ สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีเดิม หรือเป็นเป็นจริงและเป็นประโยชน์ได้ สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีเดิม หรือเป็น

ต้องใช้การได้ ความคิดสร้างสรรค์ต้องเป็
เป็นจริงและเป็นประโยชน์ได้ สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีเดิม หรือเป็น
สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้การได้ดีมากกว่าสิ่งประดิษฐ์เดิม

ต้องใช้การได้ ความคิดสร้างสรรค์ต้องเป็
เป็นจริงและเป็นประโยชน์ได้ สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีเดิม หรือเป็น
สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้การได้ดีมากกว่าสิ่งประดิษฐ์เดิม

ต้องมีความเหมาะสม แม้ว่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปด้วยความแปลกใหม่ ต้องมีความเหมาะสม แม้ว่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปด้วยความแปลกใหม่ ต้องมีความเหมาะสม แม้ว่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปด้วยความแปลกใหม่ 
งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่

ต้องมีความเหมาะสม แม้ว่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปด้วยความแปลกใหม่ 
งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่

ยอมรับกันทั่วไปบางประการด้วย ถึงจะเรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์
งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่

ยอมรับกันทั่วไปบางประการด้วย ถึงจะเรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์

ความคิดท่ีมีอยู่เดิม และไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร แม้กระท่ังความคิดเดิมๆ ของตนเองความคิดท่ีมีอยู่เดิม และไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร แม้กระท่ังความคิดเดิมๆ ของตนเอง
ต้องใช้การได้ ความคิดสร้างสรรค์ต้องเป็

เป็นจริงและเป็นประโยชน์ได้ สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีเดิม หรือเป็น
สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้การได้ดีมากกว่าสิ่งประดิษฐ์เดิม

ต้องมีความเหมาะสม แม้ว่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปด้วยความแปลกใหม่ 

เป็นจริงและเป็นประโยชน์ได้ สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีเดิม หรือเป็น

ต้องมีความเหมาะสม แม้ว่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปด้วยความแปลกใหม่ 

เป็นจริงและเป็นประโยชน์ได้ สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีเดิม หรือเป็น

ต้องมีความเหมาะสม แม้ว่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปด้วยความแปลกใหม่ 
สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้การได้ดีมากกว่าสิ่งประดิษฐ์เดิมสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้การได้ดีมากกว่าสิ่งประดิษฐ์เดิม

ต้องมีความเหมาะสม แม้ว่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปด้วยความแปลกใหม่ 
สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้การได้ดีมากกว่าสิ่งประดิษฐ์เดิม

ต้องมีความเหมาะสม แม้ว่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปด้วยความแปลกใหม่ 
งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่

ยอมรับกันทั่วไปบางประการด้วย ถึงจะเรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์
งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่

ยอมรับกันทั่วไปบางประการด้วย ถึงจะเรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์
การเกิดการคิดเชิงสร้างสรรค์

ยอมรับกันทั่วไปบางประการด้วย ถึงจะเรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์ยอมรับกันทั่วไปบางประการด้วย ถึงจะเรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์
การเกิดการคิดเชิงสร้างสรรค์
2.1 

ส าคัญอย่างยิ่งในการคิดเชิง
จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่

การเกิดการคิดเชิงสร้างสรรค์การเกิดการคิดเชิงสร้างสรรค์

สร้างสรรค์ เพราะจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไม่จ ากัด สร้างสรรค์ เพราะจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไม่จ ากัด ส าคัญอย่างยิ่งในการคิดเชิง
ซึ่งเมื่อน ามาใช้ประกอบกับความคิดการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดในมิติอ่ืนๆ เพ่ือกลั่นกรองความ
เป็นไปได้ จินตนาการหลายอย่างของมนุษย์จึงได้ถูกน ามาใช้อย่างเหมาะสมในโลกความจริง
ซึ่งเมื่อน ามาใช้ประกอบกับความคิดการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดในมิติอ่ืนๆ เพ่ือกลั่นกรองความซึ่งเมื่อน ามาใช้ประกอบกับความคิดการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดในมิติอ่ืนๆ เพ่ือกลั่นกรองความ
เป็นไปได้ จินตนาการหลายอย่างของมนุษย์จึงได้ถูกน ามาใช้อย่างเหมาะสมในโลกความจริง
ซึ่งเมื่อน ามาใช้ประกอบกับความคิดการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดในมิติอ่ืนๆ เพ่ือกลั่นกรองความซึ่งเมื่อน ามาใช้ประกอบกับความคิดการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดในมิติอ่ืนๆ เพ่ือกลั่นกรองความซึ่งเมื่อน ามาใช้ประกอบกับความคิดการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดในมิติอ่ืนๆ เพ่ือกลั่นกรองความ
เป็นไปได้ จินตนาการหลายอย่างของมนุษย์จึงได้ถูกน ามาใช้อย่างเหมาะสมในโลกความจริงเป็นไปได้ จินตนาการหลายอย่างของมนุษย์จึงได้ถูกน ามาใช้อย่างเหมาะสมในโลกความจริงเป็นไปได้ จินตนาการหลายอย่างของมนุษย์จึงได้ถูกน ามาใช้อย่างเหมาะสมในโลกความจริงเป็นไปได้ จินตนาการหลายอย่างของมนุษย์จึงได้ถูกน ามาใช้อย่างเหมาะสมในโลกความจริงเป็นไปได้ จินตนาการหลายอย่างของมนุษย์จึงได้ถูกน ามาใช้อย่างเหมาะสมในโลกความจริง

ามรู้สู่สิ่งใหม่ เป็นการน าเอาข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่ก่อนมาามรู้สู่สิ่งใหม่ เป็นการน าเอาข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่ก่อนมาคิดต่อยอดจากคว
คิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุง

ามรู้สู่สิ่งใหม่ เป็นการน าเอาข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่ก่อนมา
คิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุงคิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุง
แนวคิดของผู้อื่นที่ได้น ามาเสนอก่อนหน้านั้นแนวคิดของผู้อื่นที่ได้น ามาเสนอก่อนหน้านั้น

หนดวัตถุประสงค์ของปัญหาที่ต้องการหนดวัตถุประสงค์ของปัญหาที่ต้องการ
แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น

ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบ
แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็นแก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น

ออกนอกกรอบที่เป็นอยู่เพ่ือให้ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่
เกิดการจุดประกายความคิดใหม่ๆ

สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงแล้วนั้น จึงทบทวนแนวคิดใหม่อีกครั้งเพ่ือพิจารณาว่าใช้ได้จริงหรือไม่ เกิด

กดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 

ต้องใช้การได้ ความคิดสร้างสรรค์ต้องเป็
เป็นจริงและเป็นประโยชน์ได้ สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีเดิม หรือเป็น
สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้การได้ดีมากกว่าสิ่งประดิษฐ์เดิม

ต้องมีความเหมาะสม แม้ว่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปด้วยความแปลกใหม่ 
งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่

ยอมรับกันทั่วไปบางประการด้วย ถึงจะเรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์

เป็นจริงและเป็นประโยชน์ได้ สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีเดิม หรือเป็นเป็นจริงและเป็นประโยชน์ได้ สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีเดิม หรือเป็น
สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้การได้ดีมากกว่าสิ่งประดิษฐ์เดิมสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้การได้ดีมากกว่าสิ่งประดิษฐ์เดิมสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้การได้ดีมากกว่าสิ่งประดิษฐ์เดิม

ต้องมีความเหมาะสม แม้ว่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปด้วยความแปลกใหม่ 
สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้การได้ดีมากกว่าสิ่งประดิษฐ์เดิมสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้การได้ดีมากกว่าสิ่งประดิษฐ์เดิม

ต้องมีความเหมาะสม แม้ว่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปด้วยความแปลกใหม่ ต้องมีความเหมาะสม แม้ว่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปด้วยความแปลกใหม่ ต้องมีความเหมาะสม แม้ว่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปด้วยความแปลกใหม่ ต้องมีความเหมาะสม แม้ว่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปด้วยความแปลกใหม่ ต้องมีความเหมาะสม แม้ว่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปด้วยความแปลกใหม่ ต้องมีความเหมาะสม แม้ว่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปด้วยความแปลกใหม่ ต้องมีความเหมาะสม แม้ว่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปด้วยความแปลกใหม่ ต้องมีความเหมาะสม แม้ว่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปด้วยความแปลกใหม่ 
งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่

ต้องมีความเหมาะสม แม้ว่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปด้วยความแปลกใหม่ 
งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่

ต้องมีความเหมาะสม แม้ว่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปด้วยความแปลกใหม่ 
งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่

ต้องมีความเหมาะสม แม้ว่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปด้วยความแปลกใหม่ 
งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่

ยอมรับกันทั่วไปบางประการด้วย ถึงจะเรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์
การเกิดการคิดเชิงสร้างสรรค์

งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่
ยอมรับกันทั่วไปบางประการด้วย ถึงจะเรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์

การเกิดการคิดเชิงสร้างสรรค์
จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่

สร้างสรรค์ เพราะจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไม่จ ากัด 
ซึ่งเมื่อน ามาใช้ประกอบกับความคิดการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดในมิติอ่ืนๆ เพ่ือกลั่นกรองความ
เป็นไปได้ จินตนาการหลายอย่างของมนุษย์จึงได้ถูกน ามาใช้อย่างเหมาะสมในโลกความจริง

งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่
ยอมรับกันทั่วไปบางประการด้วย ถึงจะเรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์

งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่
ยอมรับกันทั่วไปบางประการด้วย ถึงจะเรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์

งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่
ยอมรับกันทั่วไปบางประการด้วย ถึงจะเรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์

การเกิดการคิดเชิงสร้างสรรค์

งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่
ยอมรับกันทั่วไปบางประการด้วย ถึงจะเรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์ยอมรับกันทั่วไปบางประการด้วย ถึงจะเรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์

การเกิดการคิดเชิงสร้างสรรค์
ยอมรับกันทั่วไปบางประการด้วย ถึงจะเรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์ยอมรับกันทั่วไปบางประการด้วย ถึงจะเรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์ยอมรับกันทั่วไปบางประการด้วย ถึงจะเรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์

การเกิดการคิดเชิงสร้างสรรค์
จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่

ยอมรับกันทั่วไปบางประการด้วย ถึงจะเรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์
การเกิดการคิดเชิงสร้างสรรค์

จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่
การเกิดการคิดเชิงสร้างสรรค์

จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่
สร้างสรรค์ เพราะจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไม่จ ากัด 

ซึ่งเมื่อน ามาใช้ประกอบกับความคิดการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดในมิติอ่ืนๆ เพ่ือกลั่นกรองความ
เป็นไปได้ จินตนาการหลายอย่างของมนุษย์จึงได้ถูกน ามาใช้อย่างเหมาะสมในโลกความจริง

ามรู้สู่สิ่งใหม่ เป็นการน าเอาข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่ก่อนมา
คิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุง

จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่
สร้างสรรค์ เพราะจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไม่จ ากัด 

ซึ่งเมื่อน ามาใช้ประกอบกับความคิดการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดในมิติอ่ืนๆ เพ่ือกลั่นกรองความ

จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่2.1 จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่
ส าคัญอย่างยิ่งในการคิดเชิง

จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่
สร้างสรรค์ เพราะจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไม่จ ากัด 

จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่
สร้างสรรค์ เพราะจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไม่จ ากัด 

จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่
สร้างสรรค์ เพราะจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไม่จ ากัด 

จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่
สร้างสรรค์ เพราะจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไม่จ ากัด ส าคัญอย่างยิ่งในการคิดเชิง

ซึ่งเมื่อน ามาใช้ประกอบกับความคิดการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดในมิติอ่ืนๆ เพ่ือกลั่นกรองความ
เป็นไปได้ จินตนาการหลายอย่างของมนุษย์จึงได้ถูกน ามาใช้อย่างเหมาะสมในโลกความจริง

สร้างสรรค์ เพราะจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไม่จ ากัด สร้างสรรค์ เพราะจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไม่จ ากัด สร้างสรรค์ เพราะจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไม่จ ากัด 
ซึ่งเมื่อน ามาใช้ประกอบกับความคิดการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดในมิติอ่ืนๆ เพ่ือกลั่นกรองความ
เป็นไปได้ จินตนาการหลายอย่างของมนุษย์จึงได้ถูกน ามาใช้อย่างเหมาะสมในโลกความจริง

สร้างสรรค์ เพราะจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไม่จ ากัด สร้างสรรค์ เพราะจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไม่จ ากัด สร้างสรรค์ เพราะจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไม่จ ากัด 
ซึ่งเมื่อน ามาใช้ประกอบกับความคิดการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดในมิติอ่ืนๆ เพ่ือกลั่นกรองความ

สร้างสรรค์ เพราะจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไม่จ ากัด 
ซึ่งเมื่อน ามาใช้ประกอบกับความคิดการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดในมิติอ่ืนๆ เพ่ือกลั่นกรองความซึ่งเมื่อน ามาใช้ประกอบกับความคิดการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดในมิติอ่ืนๆ เพ่ือกลั่นกรองความซึ่งเมื่อน ามาใช้ประกอบกับความคิดการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดในมิติอ่ืนๆ เพ่ือกลั่นกรองความ
เป็นไปได้ จินตนาการหลายอย่างของมนุษย์จึงได้ถูกน ามาใช้อย่างเหมาะสมในโลกความจริง
ซึ่งเมื่อน ามาใช้ประกอบกับความคิดการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดในมิติอ่ืนๆ เพ่ือกลั่นกรองความซึ่งเมื่อน ามาใช้ประกอบกับความคิดการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดในมิติอ่ืนๆ เพ่ือกลั่นกรองความซึ่งเมื่อน ามาใช้ประกอบกับความคิดการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดในมิติอ่ืนๆ เพ่ือกลั่นกรองความ
เป็นไปได้ จินตนาการหลายอย่างของมนุษย์จึงได้ถูกน ามาใช้อย่างเหมาะสมในโลกความจริงเป็นไปได้ จินตนาการหลายอย่างของมนุษย์จึงได้ถูกน ามาใช้อย่างเหมาะสมในโลกความจริงเป็นไปได้ จินตนาการหลายอย่างของมนุษย์จึงได้ถูกน ามาใช้อย่างเหมาะสมในโลกความจริง

ามรู้สู่สิ่งใหม่ เป็นการน าเอาข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่ก่อนมา
เป็นไปได้ จินตนาการหลายอย่างของมนุษย์จึงได้ถูกน ามาใช้อย่างเหมาะสมในโลกความจริง

คิดต่อยอดจากคว
เป็นไปได้ จินตนาการหลายอย่างของมนุษย์จึงได้ถูกน ามาใช้อย่างเหมาะสมในโลกความจริงเป็นไปได้ จินตนาการหลายอย่างของมนุษย์จึงได้ถูกน ามาใช้อย่างเหมาะสมในโลกความจริง

2.2 คิดต่อยอดจากคว
คิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุง

คิดต่อยอดจากคว2.2 ามรู้สู่สิ่งใหม่ เป็นการน าเอาข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่ก่อนมาามรู้สู่สิ่งใหม่ เป็นการน าเอาข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่ก่อนมา
คิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุง

คิดต่อยอดจากความรู้สู่สิ่งใหม่ เป็นการน าเอาข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่ก่อนมา
คิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุง

ามรู้สู่สิ่งใหม่ เป็นการน าเอาข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่ก่อนมา
คิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุง

ามรู้สู่สิ่งใหม่ เป็นการน าเอาข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่ก่อนมา
คิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุง

ามรู้สู่สิ่งใหม่ เป็นการน าเอาข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่ก่อนมา
คิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุง

ามรู้สู่สิ่งใหม่ เป็นการน าเอาข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่ก่อนมา
คิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุง

ามรู้สู่สิ่งใหม่ เป็นการน าเอาข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่ก่อนมา
คิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุงคิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุงคิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุง

หนดวัตถุประสงค์ของปัญหาที่ต้องการ
แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น

คิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุง
แนวคิดของผู้อื่นที่ได้น ามาเสนอก่อนหน้านั้น
คิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุง

กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
ขั้นการก าหนดเป้าหมายความคิด ก า

คิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุง
แนวคิดของผู้อื่นที่ได้น ามาเสนอก่อนหน้านั้น
คิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุง
แนวคิดของผู้อื่นที่ได้น ามาเสนอก่อนหน้านั้น

3.  

คิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุงคิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุงคิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุง
แนวคิดของผู้อื่นที่ได้น ามาเสนอก่อนหน้านั้นแนวคิดของผู้อื่นที่ได้น ามาเสนอก่อนหน้านั้น

กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
แนวคิดของผู้อื่นที่ได้น ามาเสนอก่อนหน้านั้นแนวคิดของผู้อื่นที่ได้น ามาเสนอก่อนหน้านั้น

แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น

แนวคิดของผู้อื่นที่ได้น ามาเสนอก่อนหน้านั้น
กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์

แนวคิดของผู้อื่นที่ได้น ามาเสนอก่อนหน้านั้นแนวคิดของผู้อื่นที่ได้น ามาเสนอก่อนหน้านั้นแนวคิดของผู้อื่นที่ได้น ามาเสนอก่อนหน้านั้น
กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์

แนวคิดของผู้อื่นที่ได้น ามาเสนอก่อนหน้านั้น
กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์

ขั้นการก าหนดเป้าหมายความคิด ก า

แนวคิดของผู้อื่นที่ได้น ามาเสนอก่อนหน้านั้น
กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์

ขั้นการก าหนดเป้าหมายความคิด ก า
กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์

ขั้นการก าหนดเป้าหมายความคิด ก า
กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
3.1 ขั้นการก าหนดเป้าหมายความคิด ก า

แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น

กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
3.1 

แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น

กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
ขั้นการก าหนดเป้าหมายความคิด ก า

กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
ขั้นการก าหนดเป้าหมายความคิด ก า

กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
หนดวัตถุประสงค์ของปัญหาที่ต้องการขั้นการก าหนดเป้าหมายความคิด ก า

แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น
ขั้นการก าหนดเป้าหมายความคิด ก าหนดวัตถุประสงค์ของปัญหาที่ต้องการ

แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น
ขั้นการก าหนดเป้าหมายความคิด ก า

แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น
ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบ

หนดวัตถุประสงค์ของปัญหาที่ต้องการขั้นการก าหนดเป้าหมายความคิด ก าหนดวัตถุประสงค์ของปัญหาที่ต้องการหนดวัตถุประสงค์ของปัญหาที่ต้องการขั้นการก าหนดเป้าหมายความคิด ก า
แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น

ขั้นการก าหนดเป้าหมายความคิด ก า
แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น

หนดวัตถุประสงค์ของปัญหาที่ต้องการ
แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น

ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบ

หนดวัตถุประสงค์ของปัญหาที่ต้องการ
แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น

ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบ
ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่ออกนอกกรอบที่เป็นอยู่เพ่ือให้

แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็นแก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็นแก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น
ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบ

ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่

แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น
3.2 

แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็นแก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็นแก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็นแก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น
ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบ

แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น
3.2 ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบ

ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่

แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น
ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบ

ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่

แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น
ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบ

ออกนอกกรอบที่เป็นอยู่เพ่ือให้
ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบ

ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่
ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบ

ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่
ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบ

ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่
ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบ

ออกนอกกรอบที่เป็นอยู่เพ่ือให้
3.2 

ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่
ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบ

ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่ออกนอกกรอบที่เป็นอยู่เพ่ือให้
เกิดการจุดประกายความคิดใหม่ๆ

ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบ
ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่
เกิดการจุดประกายความคิดใหม่ๆ

ออกนอกกรอบที่เป็นอยู่เพ่ือให้ออกนอกกรอบที่เป็นอยู่เพ่ือให้

ขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด เมื่อได้แนวคิดที่ถูกกลั่นกรองด้วยเหตุผลว่า
เกิดการจุดประกายความคิดใหม่ๆ

3.3 
เกิดการจุดประกายความคิดใหม่ๆเกิดการจุดประกายความคิดใหม่ๆ

ขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด เมื่อได้แนวคิดที่ถูกกลั่นกรองด้วยเหตุผลว่า
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงแล้วนั้น จึงทบทวนแนวคิดใหม่อีกครั้งเพ่ือพิจารณาว่าใช้ได้จริงหรือไม่ เกิด

ขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด เมื่อได้แนวคิดที่ถูกกลั่นกรองด้วยเหตุผลว่า
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงแล้วนั้น จึงทบทวนแนวคิดใหม่อีกครั้งเพ่ือพิจารณาว่าใช้ได้จริงหรือไม่ เกิด

ขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด เมื่อได้แนวคิดที่ถูกกลั่นกรองด้วยเหตุผลว่า
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงแล้วนั้น จึงทบทวนแนวคิดใหม่อีกครั้งเพ่ือพิจารณาว่าใช้ได้จริงหรือไม่ เกิด

ขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด เมื่อได้แนวคิดที่ถูกกลั่นกรองด้วยเหตุผลว่าขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด เมื่อได้แนวคิดที่ถูกกลั่นกรองด้วยเหตุผลว่า
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงแล้วนั้น จึงทบทวนแนวคิดใหม่อีกครั้งเพ่ือพิจารณาว่าใช้ได้จริงหรือไม่ เกิด

ขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด เมื่อได้แนวคิดที่ถูกกลั่นกรองด้วยเหตุผลว่า
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงแล้วนั้น จึงทบทวนแนวคิดใหม่อีกครั้งเพ่ือพิจารณาว่าใช้ได้จริงหรือไม่ เกิด

หรือไม่ ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด แล้วจึงตัดสินใจเลือก

ขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด เมื่อได้แนวคิดที่ถูกกลั่นกรองด้วยเหตุผลว่า
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงแล้วนั้น จึงทบทวนแนวคิดใหม่อีกครั้งเพ่ือพิจารณาว่าใช้ได้จริงหรือไม่ เกิด

หรือไม่ ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด แล้วจึงตัดสินใจเลือก

ขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด เมื่อได้แนวคิดที่ถูกกลั่นกรองด้วยเหตุผลว่า
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงแล้วนั้น จึงทบทวนแนวคิดใหม่อีกครั้งเพ่ือพิจารณาว่าใช้ได้จริงหรือไม่ เกิด

ขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด เมื่อได้แนวคิดที่ถูกกลั่นกรองด้วยเหตุผลว่า
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงแล้วนั้น จึงทบทวนแนวคิดใหม่อีกครั้งเพ่ือพิจารณาว่าใช้ได้จริงหรือไม่ เกิด

หรือไม่ ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด แล้วจึงตัดสินใจเลือก
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงแล้วนั้น จึงทบทวนแนวคิดใหม่อีกครั้งเพ่ือพิจารณาว่าใช้ได้จริงหรือไม่ เกิดสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงแล้วนั้น จึงทบทวนแนวคิดใหม่อีกครั้งเพ่ือพิจารณาว่าใช้ได้จริงหรือไม่ เกิด

งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่
ยอมรับกันทั่วไปบางประการด้วย ถึงจะเรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์

จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่2.1 จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่
ส าคัญอย่างยิ่งในการคิดเชิงสร้างสรรค์ เพราะจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไม่จ ากัด 

คิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุง

แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น
ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบ

ออกนอกกรอบที่เป็นอยู่เพ่ือให้

ขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด เมื่อได้แนวคิดที่ถูกกลั่นกรองด้วยเหตุผลว่า
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงแล้วนั้น จึงทบทวนแนวคิดใหม่อีกครั้งเพ่ือพิจารณาว่าใช้ได้จริงหรือไม่ เกิด

แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น

ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่
เกิดการจุดประกายความคิดใหม่ๆ

3.3 ขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด เมื่อได้แนวคิดที่ถูกกลั่นกรองด้วยเหตุผลว่า
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงแล้วนั้น จึงทบทวนแนวคิดใหม่อีกครั้งเพ่ือพิจารณาว่าใช้ได้จริงหรือไม่ เกิดสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงแล้วนั้น จึงทบทวนแนวคิดใหม่อีกครั้งเพ่ือพิจารณาว่าใช้ได้จริงหรือไม่ เกิด

หรือไม่ ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด แล้วจึงตัดสินใจเลือก

ความคิดท่ีมีอยู่เดิม และไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร แม้กระท่ังความคิดเดิมๆ ของตนเอง
ต้องใช้การได้ ความคิดสร้างสรรค์ต้องเป็

เป็นจริงและเป็นประโยชน์ได้ สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีเดิม หรือเป็น
สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้การได้ดีมากกว่าสิ่งประดิษฐ์เดิม

ต้องมีความเหมาะสม แม้ว่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปด้วยความแปลกใหม่ 
งค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่

ยอมรับกันทั่วไปบางประการด้วย ถึงจะเรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์
การเกิดการคิดเชิงสร้างสรรค์
2.1 จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่

ส าคัญอย่างยิ่งในการคิดเชิงสร้างสรรค์ เพราะจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไม่จ ากัด 
ซึ่งเมื่อน ามาใช้ประกอบกับความคิดการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดในมิติอ่ืนๆ เพ่ือกลั่นกรองความ
เป็นไปได้ จินตนาการหลายอย่างของมนุษย์จึงได้ถูกน ามาใช้อย่างเหมาะสมในโลกความจริง

2.2 คิดต่อยอดจากความรู้สู่สิ่งใหม่ เป็นการน าเอาข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่ก่อนมา
คิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุง
แนวคิดของผู้อื่นที่ได้น ามาเสนอก่อนหน้านั้น

3.  กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
3.1 ขั้นการก าหนดเป้าหมายความคิด ก าหนดวัตถุประสงค์ของปัญหาที่ต้องการ

แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น
3.2 

แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น
ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบ

ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่ออกนอกกรอบที่เป็นอยู่เพ่ือให้
เกิดการจุดประกายความคิดใหม่ๆ

ขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด เมื่อได้แนวคิดที่ถูกกลั่นกรองด้วยเหตุผลว่า
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงแล้วนั้น จึงทบทวนแนวคิดใหม่อีกครั้งเพ่ือพิจารณาว่าใช้ได้จริงหรือไม่ เกิด
ปัญหาหรือไม่ สมเหตุสมผลหรือไม่ ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด แล้วจึงตัดสินใจเลือก

กดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 

สความคิดท่ีมีอยู่เดิม และไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร แม้กระท่ังความคิดเดิมๆ ของตนเองสความคิดท่ีมีอยู่เดิม และไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร แม้กระท่ังความคิดเดิมๆ ของตนเอง
ำ

น าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม

ำ
น าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม

1.  ำ1.  
1.1ำ1.1

ความคิดท่ีมีอยู่เดิม และไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร แม้กระท่ังความคิดเดิมๆ ของตนเอง
ำ

ความคิดท่ีมีอยู่เดิม และไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร แม้กระท่ังความคิดเดิมๆ ของตนเองสำสความคิดท่ีมีอยู่เดิม และไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร แม้กระท่ังความคิดเดิมๆ ของตนเองสความคิดท่ีมีอยู่เดิม และไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร แม้กระท่ังความคิดเดิมๆ ของตนเอง
ำ

ความคิดท่ีมีอยู่เดิม และไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร แม้กระท่ังความคิดเดิมๆ ของตนเองสความคิดท่ีมีอยู่เดิม และไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร แม้กระท่ังความคิดเดิมๆ ของตนเอง
นองค์ประกอบของการคิดเชิงสร้างสรรค์นองค์ประกอบของการคิดเชิงสร้างสรรค์

1.1น1.1 ต้องเป็นสิ่งใหม่ สิ่งที่สร้างสรรค์ออกมานั้น ต้องเป็นการคิดที่แหวกวงล้อมนต้องเป็นสิ่งใหม่ สิ่งที่สร้างสรรค์ออกมานั้น ต้องเป็นการคิดที่แหวกวงล้อม
ัน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิมัน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิมกน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิมกน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม

องค์ประกอบของการคิดเชิงสร้างสรรค์กองค์ประกอบของการคิดเชิงสร้างสรรค์
ต้องเป็นสิ่งใหม่ สิ่งที่สร้างสรรค์ออกมานั้น ต้องเป็นการคิดที่แหวกวงล้อม
ก

ต้องเป็นสิ่งใหม่ สิ่งที่สร้างสรรค์ออกมานั้น ต้องเป็นการคิดที่แหวกวงล้อม
หน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิมหน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม

องค์ประกอบของการคิดเชิงสร้างสรรค์หองค์ประกอบของการคิดเชิงสร้างสรรค์อน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิมอน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม
องค์ประกอบของการคิดเชิงสร้างสรรค์อองค์ประกอบของการคิดเชิงสร้างสรรค์สน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิมสน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม
องค์ประกอบของการคิดเชิงสร้างสรรค์สองค์ประกอบของการคิดเชิงสร้างสรรค์มองค์ประกอบของการคิดเชิงสร้างสรรค์มองค์ประกอบของการคิดเชิงสร้างสรรค์ุองค์ประกอบของการคิดเชิงสร้างสรรค์ุองค์ประกอบของการคิดเชิงสร้างสรรค์

ต้องเป็นสิ่งใหม่ สิ่งที่สร้างสรรค์ออกมานั้น ต้องเป็นการคิดที่แหวกวงล้อม
ุ

ต้องเป็นสิ่งใหม่ สิ่งที่สร้างสรรค์ออกมานั้น ต้องเป็นการคิดที่แหวกวงล้อม
ดก

ต้องเป็นสิ่งใหม่ สิ่งที่สร้างสรรค์ออกมานั้น ต้องเป็นการคิดที่แหวกวงล้อม
ก

ต้องเป็นสิ่งใหม่ สิ่งที่สร้างสรรค์ออกมานั้น ต้องเป็นการคิดที่แหวกวงล้อม
ล

ต้องเป็นสิ่งใหม่ สิ่งที่สร้างสรรค์ออกมานั้น ต้องเป็นการคิดที่แหวกวงล้อม
ล

ต้องเป็นสิ่งใหม่ สิ่งที่สร้างสรรค์ออกมานั้น ต้องเป็นการคิดที่แหวกวงล้อมาต้องเป็นสิ่งใหม่ สิ่งที่สร้างสรรค์ออกมานั้น ต้องเป็นการคิดที่แหวกวงล้อมาต้องเป็นสิ่งใหม่ สิ่งที่สร้างสรรค์ออกมานั้น ต้องเป็นการคิดที่แหวกวงล้อมงต้องเป็นสิ่งใหม่ สิ่งที่สร้างสรรค์ออกมานั้น ต้องเป็นการคิดที่แหวกวงล้อมงต้องเป็นสิ่งใหม่ สิ่งที่สร้างสรรค์ออกมานั้น ต้องเป็นการคิดที่แหวกวงล้อม
ความคิดท่ีมีอยู่เดิม และไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร แม้กระท่ังความคิดเดิมๆ ของตนเอง

ง
ความคิดท่ีมีอยู่เดิม และไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร แม้กระท่ังความคิดเดิมๆ ของตนเอง
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ความคิดท่ีมีอยู่ในตัวผู้ชม แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์
จึงเป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึน 
 
ตอนที่ 7 ตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษารายการที่เกี่ยวข้องทั้งรายการในประเทศไทย พบว่ารายการที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับอาชีพและหน้าที่การท างาน ซึ่งเป็นแนวทางรายการของผู้ศึกษามีดังนี้ 
 

1.  รายการ หนึ่งสมองสองมือ จูเนียร์ 
 

 
  
 
 
 
 

ภาพที่ 2-1 แสดงตัวอย่างในรายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์ 
ที่มา : หนึ่งสมองสองมือจูเนียร์. "เรื่องราวของเห็ด." ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7. 
13 มิถุนายน 2556. 

วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพฤหัสบดี ทางช่อง 7 เวลา 16.30-17.00 น. ความยาว 30 
นาท ี

ผู้ด าเนินรายการ : “แท่ง” ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง 
ประเภทรายการ : วาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชน 
รูปแบบรายการ : รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเป็น

เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 
และประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทย 

โครงสร้างรายการ แบ่งออกเปน็ 3 ช่วง  
1.  “ทีเด็ดอาชีพ” พาน้องๆ ไปรู้จักกับเจ้าของอาชีพเด็ดที่จะมาให้ความรู้ 
2.  “ลงไม้ลงมือ” เจ้าของอาชีพนั้นๆ จะสาธิตวิธีการประกอบอาชีพ พร้อมสอนแขกรับ

เชิญรุ่นจิ๋วให้ได้ทดลองท าจริง 
3.  “ลองดีหรือลองของ” ให้น้องๆ ได้เรียนรู้ถึงความยากง่ายในแต่ละอาชีพ พร้อมล้วง

เคล็ดลับความส าเร็จ 
จากการวิเคราะห์พบว่าเป็นรายการแนะน าอาชีพเช่นเดียวกับรายการของผู้ศึกษา แต่จะ

เป็นการแนะน าโดยการผ่านการเรียนรู้ของเยาวชน จุดเด่นของรายการจะอยู่ที่การน าเยาวชนมาร่วม
ด าเนินรายการ และให้มาเรียนรู้ด้วยตนเองจริงๆ แต่ในบางเทปก็พาไปรู้จักกับอาชีพที่รู้สึกว่าค่อนข้าง
ไกลตัวเยาวชนไปหน่อย 

พาน้องๆ ไปรู้จักกับเจ้าของอาชีพเด็ดที่จะมาให้ความรู้
เจ้าของอาชีพนั้นๆ จะสาธิตวิธีการประกอบอาชีพ พร้อมสอนแขกรับ
พาน้องๆ ไปรู้จักกับเจ้าของอาชีพเด็ดที่จะมาให้ความรู้ทีเด็ดอาชีพทีเด็ดอาชีพ พาน้องๆ ไปรู้จักกับเจ้าของอาชีพเด็ดที่จะมาให้ความรู้
เจ้าของอาชีพนั้นๆ จะสาธิตวิธีการประกอบอาชีพ พร้อมสอนแขกรับเจ้าของอาชีพนั้นๆ จะสาธิตวิธีการประกอบอาชีพ พร้อมสอนแขกรับเจ้าของอาชีพนั้นๆ จะสาธิตวิธีการประกอบอาชีพ พร้อมสอนแขกรับ

ทีเด็ดอาชีพ”
เจ้าของอาชีพนั้นๆ จะสาธิตวิธีการประกอบอาชีพ พร้อมสอนแขกรับ

แบ่งออกเป็
พาน้องๆ ไปรู้จักกับเจ้าของอาชีพเด็ดที่จะมาให้ความรู้

ช่วง ช่วง โครงสร้างรายการโครงสร้างรายการ 3 แบ่งออกเปน็ แบ่งออกเป็ ช่วง ช่วง 
พาน้องๆ ไปรู้จักกับเจ้าของอาชีพเด็ดที่จะมาให้ความรู้

โครงสร้างรายการ
ทีเด็ดอาชีพ

และประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทยและประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทยและประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทยและประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทยและประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทย
โครงสร้างรายการ

พาน้องๆ ไปรู้จักกับเจ้าของอาชีพเด็ดที่จะมาให้ความรู้
เจ้าของอาชีพนั้นๆ จะสาธิตวิธีการประกอบอาชีพ พร้อมสอนแขกรับ

และประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทย

พาน้องๆ ไปรู้จักกับเจ้าของอาชีพเด็ดที่จะมาให้ความรู้
เจ้าของอาชีพนั้นๆ จะสาธิตวิธีการประกอบอาชีพ พร้อมสอนแขกรับ
พาน้องๆ ไปรู้จักกับเจ้าของอาชีพเด็ดที่จะมาให้ความรู้พาน้องๆ ไปรู้จักกับเจ้าของอาชีพเด็ดที่จะมาให้ความรู้
เจ้าของอาชีพนั้นๆ จะสาธิตวิธีการประกอบอาชีพ พร้อมสอนแขกรับ

1.  พาน้องๆ ไปรู้จักกับเจ้าของอาชีพเด็ดที่จะมาให้ความรู้พาน้องๆ ไปรู้จักกับเจ้าของอาชีพเด็ดที่จะมาให้ความรู้พาน้องๆ ไปรู้จักกับเจ้าของอาชีพเด็ดที่จะมาให้ความรู้
เจ้าของอาชีพนั้นๆ จะสาธิตวิธีการประกอบอาชีพ พร้อมสอนแขกรับ
พาน้องๆ ไปรู้จักกับเจ้าของอาชีพเด็ดที่จะมาให้ความรู้
เจ้าของอาชีพนั้นๆ จะสาธิตวิธีการประกอบอาชีพ พร้อมสอนแขกรับลงไม้ลงมือ เจ้าของอาชีพนั้นๆ จะสาธิตวิธีการประกอบอาชีพ พร้อมสอนแขกรับ2.  เจ้าของอาชีพนั้นๆ จะสาธิตวิธีการประกอบอาชีพ พร้อมสอนแขกรับเจ้าของอาชีพนั้นๆ จะสาธิตวิธีการประกอบอาชีพ พร้อมสอนแขกรับลงไม้ลงมือลงไม้ลงมือ

เชิญรุ่นจิ๋วให้ได้ทดลองท าจริง
ลงไม้ลงมือ2.  

เชิญรุ่นจิ๋วให้ได้ทดลองท าจริงเชิญรุ่นจิ๋วให้ได้ทดลองท าจริง
เจ้าของอาชีพนั้นๆ จะสาธิตวิธีการประกอบอาชีพ พร้อมสอนแขกรับ

เชิญรุ่นจิ๋วให้ได้ทดลองท าจริง
นรู้ถึงความยากง่ายในแต่ละอาชีพ 

เชิญรุ่นจิ๋วให้ได้ทดลองท าจริงเชิญรุ่นจิ๋วให้ได้ทดลองท าจริง
นรู้ถึงความยากง่ายในแต่ละอาชีพ 

เชิญรุ่นจิ๋วให้ได้ทดลองท าจริง
นรู้ถึงความยากง่ายในแต่ละอาชีพ 

เชิญรุ่นจิ๋วให้ได้ทดลองท าจริงเชิญรุ่นจิ๋วให้ได้ทดลองท าจริงเชิญรุ่นจิ๋วให้ได้ทดลองท าจริง
ลองดีหรือลองของลองดีหรือลองของ ให้น้องๆ ได้เรียนรู้ถึงความยากง่ายในแต่ละอาชีพ ลองดีหรือลองของลองดีหรือลองของ นรู้ถึงความยากง่ายในแต่ละอาชีพ ให้น้องๆ ได้เรียให้น้องๆ ได้เรียให้น้องๆ ได้เรียนรู้ถึงความยากง่ายในแต่ละอาชีพ นรู้ถึงความยากง่ายในแต่ละอาชีพ ให้น้องๆ ได้เรียลองดีหรือลองของ นรู้ถึงความยากง่ายในแต่ละอาชีพ ให้น้องๆ ได้เรียนรู้ถึงความยากง่ายในแต่ละอาชีพ ลองดีหรือลองของ นรู้ถึงความยากง่ายในแต่ละอาชีพ ให้น้องๆ ได้เรีย” ให้น้องๆ ได้เรียลองดีหรือลองของลองดีหรือลองของ ให้น้องๆ ได้เรียนรู้ถึงความยากง่ายในแต่ละอาชีพ ให้น้องๆ ได้เรียนรู้ถึงความยากง่ายในแต่ละอาชีพ 

และประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทยและประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทย
แบ่งออกเป็แบ่งออกเป็
พาน้องๆ ไปรู้จักกับเจ้าของอาชีพเด็ดที่จะมาให้ความรู้
เจ้าของอาชีพนั้นๆ จะสาธิตวิธีการประกอบอาชีพ พร้อมสอนแขกรับ

และประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทยและประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทยและประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทย

พาน้องๆ ไปรู้จักกับเจ้าของอาชีพเด็ดที่จะมาให้ความรู้พาน้องๆ ไปรู้จักกับเจ้าของอาชีพเด็ดที่จะมาให้ความรู้พาน้องๆ ไปรู้จักกับเจ้าของอาชีพเด็ดที่จะมาให้ความรู้
เจ้าของอาชีพนั้นๆ จะสาธิตวิธีการประกอบอาชีพ พร้อมสอนแขกรับ
พาน้องๆ ไปรู้จักกับเจ้าของอาชีพเด็ดที่จะมาให้ความรู้
เจ้าของอาชีพนั้นๆ จะสาธิตวิธีการประกอบอาชีพ พร้อมสอนแขกรับ

ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 
และประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทย
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 
และประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทย
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 
และประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทย
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 
และประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทย
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 
และประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทยและประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทย

โครงสร้างรายการ

เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 
เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 
และประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทยและประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทย

เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 
และประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทย

เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 
และประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทย

เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 
เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 
เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 
เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 

รูปแบบรายการ 
เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 

รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเ
เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 
เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 

รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเ
เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 

รูปแบบรายการ 
เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 
เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 
และประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทย

รูปแบบรายการ 
เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 

รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเ
เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 

รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเ
เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 

รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเ
เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 

รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเรูปแบบรายการ 
เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 

รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเ
เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 

รูปแบบรายการ รูปแบบรายการ รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเรายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเรายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเ
เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 

วาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชน
รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเรายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเ

เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 

วาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชนวาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชน
รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเรายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเ

เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 
และประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทย

วาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชนวาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชน
รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเรายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเ
วาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชนวาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชน

เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 
เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 

วาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชนวาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชนวาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชน
รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเ
วาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชน
รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเ
วาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชน
รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเ
วาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชนวาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชน
รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเ
วาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชน
รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเ
วาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชน

เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 

วาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชน
รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเ
วาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชนวาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชนวาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชน
รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเ
วาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชน
รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเ
วาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชน

ผู้ด าเนินรายการ แท่งผู้ด าเนินรายการ 
ประเภทรายการ 
ผู้ด าเนินรายการ ” ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง

ทุกวันพฤหัสบดี ทางช่องนเวลาออกอากาศ ทุกวันพฤหัสบดี ทางช่องทุกวันพฤหัสบดี ทางช่องนเวลาออกอากาศ เวลา 7 16.30ทุกวันพฤหัสบดี ทางช่องนเวลาออกอากาศ

ผู้ด าเนินรายการ 

หนึ่งสมองสองมือจูเนียร์หนึ่งสมองสองมือจูเนียร์หนึ่งสมองสองมือจูเนียร์หนึ่งสมองสองมือจูเนียร์
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หนึ่งสมองสองมือจูเนียร์หนึ่งสมองสองมือจูเนียร์หนึ่งสมองสองมือจูเนียร์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเรื่องราวของเห็ดเรื่องราวของเห็ดหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์หนึ่งสมองสองมือจูเนียร์

ทุกวันพฤหัสบดี ทางช่องทุกวันพฤหัสบดี ทางช่อง

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง

ทุกวันพฤหัสบดี ทางช่อง

ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง
วาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชน

หนึ่งสมองสองมือจูเนียร์
แสดงตัวอย่างในรายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์แสดงตัวอย่างในรายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์แสดงตัวอย่างในรายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง
แสดงตัวอย่างในรายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง
แสดงตัวอย่างในรายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์แสดงตัวอย่างในรายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์แสดงตัวอย่างในรายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์แสดงตัวอย่างในรายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์

เรื่องราวของเห็ด
แสดงตัวอย่างในรายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์แสดงตัวอย่างในรายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์แสดงตัวอย่างในรายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์แสดงตัวอย่างในรายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์

เรื่องราวของเห็ด
แสดงตัวอย่างในรายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์แสดงตัวอย่างในรายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง
แสดงตัวอย่างในรายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์แสดงตัวอย่างในรายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์แสดงตัวอย่างในรายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์

เรื่องราวของเห็ดเรื่องราวของเห็ดเรื่องราวของเห็ด

ทุกวันพฤหัสบดี ทางช่องทุกวันพฤหัสบดี ทางช่องทุกวันพฤหัสบดี ทางช่อง

แสดงตัวอย่างในรายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์

1.  รายการ หนึ่งสมองสองมือ จูเนียร์1.  รายการ หนึ่งสมองสองมือ จูเนียร์

แสดงตัวอย่างในรายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์แสดงตัวอย่างในรายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์
หนึ่งสมองสองมือจูเนียร์

2556
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง

แสดงตัวอย่างในรายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์
หนึ่งสมองสองมือจูเนียร์

แสดงตัวอย่างในรายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์
หนึ่งสมองสองมือจูเนียร์

นเวลาออกอากาศนเวลาออกอากาศ

ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง: “
ประเภทรายการ : วาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชนประเภทรายการ ประเภทรายการ 

เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเ

เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 
และประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทย
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 
และประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทยและประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทย

เชิญรุ่นจิ๋วให้ได้ทดลองท าจริง
3. 

จากการวิเคราะห์พบว่าเป็นรายการแนะน าอาชีพเช่นเดียวกับรายการของผู้ศึกษา แต่จะ

แสดงตัวอย่างในรายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์แสดงตัวอย่างในรายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์
เรื่องราวของเห็ด." ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง

ทุกวันพฤหัสบดี ทางช่อง

แสดงตัวอย่างในรายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์แสดงตัวอย่างในรายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์แสดงตัวอย่างในรายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์
เรื่องราวของเห็ด

แสดงตัวอย่างในรายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์แสดงตัวอย่างในรายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์แสดงตัวอย่างในรายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง

แสดงตัวอย่างในรายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง

แสดงตัวอย่างในรายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์
เรื่องราวของเห็ดหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง

ทุกวันพฤหัสบดี ทางช่อง

ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง
วาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชน
รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเ

หนึ่งสมองสองมือจูเนียร์. "เรื่องราวของเห็ด

ทุกวันพฤหัสบดี ทางช่อง

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเรื่องราวของเห็ดเรื่องราวของเห็ด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์หนึ่งสมองสองมือจูเนียร์
2556.

หนึ่งสมองสองมือจูเนียร์

นเวลาออกอากาศ

ผู้ด าเนินรายการ 

ทุกวันพฤหัสบดี ทางช่อง 7 เวลา 16.30นเวลาออกอากาศ ทุกวันพฤหัสบดี ทางช่องทุกวันพฤหัสบดี ทางช่อง 7 นเวลาออกอากาศ ทุกวันพฤหัสบดี ทางช่องทุกวันพฤหัสบดี ทางช่อง

ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง” ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทองผู้ด าเนินรายการ ผู้ด าเนินรายการ 
ประเภทรายการ 

แท่งผู้ด าเนินรายการ 
วาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชนวาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชน
รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเ

แท่ง
วาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชนวาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชนวาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชน
รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเ
วาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชน
รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเ

เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 

วาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชน
รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเ
วาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชน
รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเ
วาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชน
รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเ
วาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชนวาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชน
รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเ

เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 

วาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชน
รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเ
วาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชน
รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเ

เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 
และประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทย

วาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชน
รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเ

เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
รูปแบบรายการ 

เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเ

เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเรูปแบบรายการ รูปแบบรายการ :

เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเรายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเ

เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเ

เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเ

เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 
และประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทย

รูปแบบรายการ 
เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 

รูปแบบรายการ รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเ
เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 

รูปแบบรายการ 
เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 

รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเ
เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 
เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 
เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 
เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 
เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 
และประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทย

เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 
และประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทย

เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 
และประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทย

เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 
เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 
เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 
เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 
และประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทย

โครงสร้างรายการ

ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 
และประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทย
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 
และประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทย

โครงสร้างรายการ แบ่งออกเป็

ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 
และประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทย
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 
และประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทย

พาน้องๆ ไปรู้จักกับเจ้าของอาชีพเด็ดที่จะมาให้ความรู้
เจ้าของอาชีพนั้นๆ จะสาธิตวิธีการประกอบอาชีพ พร้อมสอนแขกรับ

และประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทยและประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทยและประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทย
แบ่งออกเป็
พาน้องๆ ไปรู้จักกับเจ้าของอาชีพเด็ดที่จะมาให้ความรู้
เจ้าของอาชีพนั้นๆ จะสาธิตวิธีการประกอบอาชีพ พร้อมสอนแขกรับ

และประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทย
โครงสร้างรายการ

และประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทยและประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทยและประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทย
3 โครงสร้างรายการ

ทีเด็ดอาชีพ พาน้องๆ ไปรู้จักกับเจ้าของอาชีพเด็ดที่จะมาให้ความรู้
ช่วง แบ่งออกเป็แบ่งออกเป็แบ่งออกเปน็ 3 โครงสร้างรายการ ช่วง แบ่งออกเป็

พาน้องๆ ไปรู้จักกับเจ้าของอาชีพเด็ดที่จะมาให้ความรู้
โครงสร้างรายการ

” พาน้องๆ ไปรู้จักกับเจ้าของอาชีพเด็ดที่จะมาให้ความรู้
เจ้าของอาชีพนั้นๆ จะสาธิตวิธีการประกอบอาชีพ พร้อมสอนแขกรับ
พาน้องๆ ไปรู้จักกับเจ้าของอาชีพเด็ดที่จะมาให้ความรู้
เจ้าของอาชีพนั้นๆ จะสาธิตวิธีการประกอบอาชีพ พร้อมสอนแขกรับ

ทีเด็ดอาชีพทีเด็ดอาชีพ พาน้องๆ ไปรู้จักกับเจ้าของอาชีพเด็ดที่จะมาให้ความรู้
ลงไม้ลงมือ” เจ้าของอาชีพนั้นๆ จะสาธิตวิธีการประกอบอาชีพ พร้อมสอนแขกรับ

พาน้องๆ ไปรู้จักกับเจ้าของอาชีพเด็ดที่จะมาให้ความรู้พาน้องๆ ไปรู้จักกับเจ้าของอาชีพเด็ดที่จะมาให้ความรู้
เจ้าของอาชีพนั้นๆ จะสาธิตวิธีการประกอบอาชีพ พร้อมสอนแขกรับ

1.  
2.  

เชิญรุ่นจิ๋วให้ได้ทดลองท าจริง

พาน้องๆ ไปรู้จักกับเจ้าของอาชีพเด็ดที่จะมาให้ความรู้
เจ้าของอาชีพนั้นๆ จะสาธิตวิธีการประกอบอาชีพ พร้อมสอนแขกรับ
พาน้องๆ ไปรู้จักกับเจ้าของอาชีพเด็ดที่จะมาให้ความรู้
เจ้าของอาชีพนั้นๆ จะสาธิตวิธีการประกอบอาชีพ พร้อมสอนแขกรับลงไม้ลงมือ

เชิญรุ่นจิ๋วให้ได้ทดลองท าจริง
ลงไม้ลงมือ

เชิญรุ่นจิ๋วให้ได้ทดลองท าจริงเชิญรุ่นจิ๋วให้ได้ทดลองท าจริง
ลองดีหรือลองของ นรู้ถึงความยากง่ายในแต่ละอาชีพ 

เชิญรุ่นจิ๋วให้ได้ทดลองท าจริง
ลองดีหรือลองของ นรู้ถึงความยากง่ายในแต่ละอาชีพ ลองดีหรือลองของ” ให้น้องๆ ได้เรียนรู้ถึงความยากง่ายในแต่ละอาชีพ ให้น้องๆ ได้เรียลองดีหรือลองของ

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์

รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเ
เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 

และประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทย

1.  ทีเด็ดอาชีพ พาน้องๆ ไปรู้จักกับเจ้าของอาชีพเด็ดที่จะมาให้ความรู้
2.  “ลงไม้ลงมือ เจ้าของอาชีพนั้นๆ จะสาธิตวิธีการประกอบอาชีพ พร้อมสอนแขกรับ

เชิญรุ่นจิ๋วให้ได้ทดลองท าจริง
“ลองดีหรือลองของ” ให้น้องๆ ได้เรียนรู้ถึงความยากง่ายในแต่ละอาชีพ 

1.  รายการ หนึ่งสมองสองมือ จูเนียร์

แสดงตัวอย่างในรายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์
หนึ่งสมองสองมือจูเนียร์ เรื่องราวของเห็ด." ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง

2556
นเวลาออกอากาศ : ทุกวันพฤหัสบดี ทางช่อง 7 เวลา 16.30

ผู้ด าเนินรายการ : “แท่ง” ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง
ประเภทรายการ : วาไรตี้อาชีพเสริมสร้างทักษะให้ความรู้กับเยาวชน
รูปแบบรายการ : รายการที่มีผู้ด าเนินรายการหลักคือแท่ง แต่จะมีแขกรับเชิญเ

เยาวชนที่จะมาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความคิด เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ 
ให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนรู้เคล็ดลับความส าเร็จจากหลากหลายอาชีพที่น่าทึ่ง 
และประสบความส าเร็จด้วยหนึ่งสมองสองมือของคนไทย

โครงสร้างรายการ แบ่งออกเปน็ 3 ช่วง 
1.  “ทีเด็ดอาชีพ” พาน้องๆ ไปรู้จักกับเจ้าของอาชีพเด็ดที่จะมาให้ความรู้

ลงไม้ลงมือ” เจ้าของอาชีพนั้นๆ จะสาธิตวิธีการประกอบอาชีพ พร้อมสอนแขกรับ
เชิญรุ่นจิ๋วให้ได้ทดลองท าจริง

3. “ลองดีหรือลองของ ให้น้องๆ ได้เรียนรู้ถึงความยากง่ายในแต่ละอาชีพ 

จากการวิเคราะห์พบว่าเป็นรายการแนะน าอาชีพเช่นเดียวกับรายการของผู้ศึกษา แต่จะ

ส1.  รายการ หนึ่งสมองสองมือ จูเนียร์ส1.  รายการ หนึ่งสมองสองมือ จูเนียร์
ำเกี่ยวกับอาชีพและหน้าที่การท างาน ซึ่งเป็นแนวทางรายการของผู้ศึกษามีดังนี้ำเกี่ยวกับอาชีพและหน้าที่การท างาน ซึ่งเป็นแนวทางรายการของผู้ศึกษามีดังนี้

1.  รายการ หนึ่งสมองสองมือ จูเนียร์
ำ

1.  รายการ หนึ่งสมองสองมือ จูเนียร์สำส1.  รายการ หนึ่งสมองสองมือ จูเนียร์ส1.  รายการ หนึ่งสมองสองมือ จูเนียร์
ำ

1.  รายการ หนึ่งสมองสองมือ จูเนียร์ส1.  รายการ หนึ่งสมองสองมือ จูเนียร์
นเกี่ยวกับอาชีพและหน้าที่การท างาน ซึ่งเป็นแนวทางรายการของผู้ศึกษามีดังนี้นเกี่ยวกับอาชีพและหน้าที่การท างาน ซึ่งเป็นแนวทางรายการของผู้ศึกษามีดังนี้ัจากการศึกษารายการที่เกี่ยวข้องทั้งรายการในประเทศไทย พบว่ารายการที่มีเนื้อหาัจากการศึกษารายการที่เกี่ยวข้องทั้งรายการในประเทศไทย พบว่ารายการที่มีเนื้อหากจากการศึกษารายการที่เกี่ยวข้องทั้งรายการในประเทศไทย พบว่ารายการที่มีเนื้อหากจากการศึกษารายการที่เกี่ยวข้องทั้งรายการในประเทศไทย พบว่ารายการที่มีเนื้อหา

เกี่ยวกับอาชีพและหน้าที่การท างาน ซึ่งเป็นแนวทางรายการของผู้ศึกษามีดังนี้กเกี่ยวกับอาชีพและหน้าที่การท างาน ซึ่งเป็นแนวทางรายการของผู้ศึกษามีดังนี้หจากการศึกษารายการที่เกี่ยวข้องทั้งรายการในประเทศไทย พบว่ารายการที่มีเนื้อหาหจากการศึกษารายการที่เกี่ยวข้องทั้งรายการในประเทศไทย พบว่ารายการที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับอาชีพและหน้าที่การท างาน ซึ่งเป็นแนวทางรายการของผู้ศึกษามีดังนี้หเกี่ยวกับอาชีพและหน้าที่การท างาน ซึ่งเป็นแนวทางรายการของผู้ศึกษามีดังนี้อจากการศึกษารายการที่เกี่ยวข้องทั้งรายการในประเทศไทย พบว่ารายการที่มีเนื้อหาอจากการศึกษารายการที่เกี่ยวข้องทั้งรายการในประเทศไทย พบว่ารายการที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับอาชีพและหน้าที่การท างาน ซึ่งเป็นแนวทางรายการของผู้ศึกษามีดังนี้อเกี่ยวกับอาชีพและหน้าที่การท างาน ซึ่งเป็นแนวทางรายการของผู้ศึกษามีดังนี้สจากการศึกษารายการที่เกี่ยวข้องทั้งรายการในประเทศไทย พบว่ารายการที่มีเนื้อหาสจากการศึกษารายการที่เกี่ยวข้องทั้งรายการในประเทศไทย พบว่ารายการที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับอาชีพและหน้าที่การท างาน ซึ่งเป็นแนวทางรายการของผู้ศึกษามีดังนี้สเกี่ยวกับอาชีพและหน้าที่การท างาน ซึ่งเป็นแนวทางรายการของผู้ศึกษามีดังนี้มจากการศึกษารายการที่เกี่ยวข้องทั้งรายการในประเทศไทย พบว่ารายการที่มีเนื้อหามจากการศึกษารายการที่เกี่ยวข้องทั้งรายการในประเทศไทย พบว่ารายการที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับอาชีพและหน้าที่การท างาน ซึ่งเป็นแนวทางรายการของผู้ศึกษามีดังนี้มเกี่ยวกับอาชีพและหน้าที่การท างาน ซึ่งเป็นแนวทางรายการของผู้ศึกษามีดังนีุ้เกี่ยวกับอาชีพและหน้าที่การท างาน ซึ่งเป็นแนวทางรายการของผู้ศึกษามีดังนีุ้เกี่ยวกับอาชีพและหน้าที่การท างาน ซึ่งเป็นแนวทางรายการของผู้ศึกษามีดังนี้ดจากการศึกษารายการที่เกี่ยวข้องทั้งรายการในประเทศไทย พบว่ารายการที่มีเนื้อหาดจากการศึกษารายการที่เกี่ยวข้องทั้งรายการในประเทศไทย พบว่ารายการที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับอาชีพและหน้าที่การท างาน ซึ่งเป็นแนวทางรายการของผู้ศึกษามีดังนี้ดเกี่ยวกับอาชีพและหน้าที่การท างาน ซึ่งเป็นแนวทางรายการของผู้ศึกษามีดังนี้กจากการศึกษารายการที่เกี่ยวข้องทั้งรายการในประเทศไทย พบว่ารายการที่มีเนื้อหากจากการศึกษารายการที่เกี่ยวข้องทั้งรายการในประเทศไทย พบว่ารายการที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับอาชีพและหน้าที่การท างาน ซึ่งเป็นแนวทางรายการของผู้ศึกษามีดังนี้กเกี่ยวกับอาชีพและหน้าที่การท างาน ซึ่งเป็นแนวทางรายการของผู้ศึกษามีดังนี้ลเกี่ยวกับอาชีพและหน้าที่การท างาน ซึ่งเป็นแนวทางรายการของผู้ศึกษามีดังนี้ลเกี่ยวกับอาชีพและหน้าที่การท างาน ซึ่งเป็นแนวทางรายการของผู้ศึกษามีดังนี้าเกี่ยวกับอาชีพและหน้าที่การท างาน ซึ่งเป็นแนวทางรายการของผู้ศึกษามีดังนี้าเกี่ยวกับอาชีพและหน้าที่การท างาน ซึ่งเป็นแนวทางรายการของผู้ศึกษามีดังนี้ง
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ผู้ศึกษาเล็งเห็นว่าการน าเอากลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมในรายการนั้นค่อนข้างสร้างความ
สนุกได้ดี จึงมีความคิดที่อยากให้กลุ่มเป้าหมายของรายการผู้ศึกษาได้มีส่วนร่วมในรายการไม่มากก็
น้อย รวมถึงช่วงที่ให้ผู้ประกอบอาชีพนั้นๆ สาธิตวิธีการท าให้เห็นก็เป็นสิ่งน่าสนใจ จึงอยากน ามาปรับ
ใช้ในรายการของผู้ศึกษา 
 

2.  รายการ เป็น อยู่ คือ 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 2-2 แสดงตัวอย่างในรายการเป็น อยู่ คือ 
ที่มา : เป็นอยู่คือ. “ลี อายุ จือปา.” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส. 1 มิถุนายน 2556.   

วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ ทางช่อง ThaiPBS เวลา 18:30 น. ความยาว 25 นาท ี
ผู้ด าเนินรายการ : ญารินดา บุนนาค, แพร นัดดา ธนทาน, นิ้วกลม สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์, 

ภาณุมาศ ทองธนากุล 
ประเภทรายการ : สาระบันเทิง 
คอนเซปรายการ : ไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ ไปรู้ว่าอะไรคือความสุขใน

การใช้ชีวิตของคนคนหนึ่ง 
รูปแบบรายการ : การพาผู้ชมไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ และไปรู้ว่าอะไร

คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ
แรงบันดาลใจดีๆ ในการใช้ชีวิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับ
ความ เป็น อยู่ คือ ของตัวเอง 

โครงสร้างรายการ จะไม่ได้แบ่งโครงสร้างชัดเจนนักว่าแต่ละช่วงจะเป็นอะไร แต่พอสรุป
ได้ดังนี้ 

1. เปิดรายการด้วยไตเติ้ลรายการ + พิธีกรพูดคอนเซปรายการ แล้วตามด้วยภาพของ
แขกรับเชิญเป็นตัวเกริ่นน าก่อนว่าเป็นใคร  

2. พิธีกรเปิดเข้ารายการ เข้าช่วงคุย (เป็น อยู่ คือ ตามล าดับ) 
3. พิธีกรปิดรายการ โดยพูดสรุปเกี่ยวกับแขกรับเชิญ + ไตเติ้ลปิดรายการ 
ความน่าสนใจคือการน าเสนอในแต่ละมุม ตามชื่อรายการนั่นคือ น าเสนอในสิ่งที่เป็น พา

ไปเห็นทีเ่ขาอยู่ และความสุขในการใช้ชีวิตของบุคคลนั้น เป็นการแบ่งช่วงได้ดีให้เห็นถึงล าดับขั้นการ 
ใช้ชีวิตโดยใช้คอนเซปนี้ รวมไปถึงการใช้ดนตรีประกอบ และภาพที่ให้อารมณ์ของความสุขตามไปด้วย 
ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์จากโครงสร้างแล้วมีความสนใจในการเปิดรายการโดยให้รู้จักกับบุคคลในเทปนั้นๆ
ก่อน แล้วค่อยเข้าตัวรายการก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ จึงอยากน ามาปรับใช้กับรายการของผู้ศึกษา 
 

 

เปิดรายการด้วยไตเติ้ลรายการ 
แขกรับเชิญเป็นตัวเกริ่นน าก่อนว่าเป็นใคร 

เปิดรายการด้วยไตเติ้ลรายการ พิธีกรพูดคอนเซปรายการ แล้วตามด้วยภาพของเปิดรายการด้วยไตเติ้ลรายการ 
แขกรับเชิญเป็นตัวเกริ่นน าก่อนว่าเป็นใคร แขกรับเชิญเป็นตัวเกริ่นน าก่อนว่าเป็นใคร 

เข้าช่วงคุย (เป็น อยู่ คือ ตามล าดับ
แขกรับเชิญเป็นตัวเกริ่นน าก่อนว่าเป็นใคร 

เข้าช่วงคุย

เปิดรายการด้วยไตเติ้ลรายการ เปิดรายการด้วยไตเติ้ลรายการ 
แขกรับเชิญเป็นตัวเกริ่นน าก่อนว่าเป็นใคร 

เปิดรายการด้วยไตเติ้ลรายการ เปิดรายการด้วยไตเติ้ลรายการ 
แขกรับเชิญเป็นตัวเกริ่นน าก่อนว่าเป็นใคร 

พิธีกรพูดคอนเซปรายการ แล้วตามด้วยภาพของพิธีกรพูดคอนเซปรายการ แล้วตามด้วยภาพของเปิดรายการด้วยไตเติ้ลรายการ เปิดรายการด้วยไตเติ้ลรายการ เปิดรายการด้วยไตเติ้ลรายการ พิธีกรพูดคอนเซปรายการ แล้วตามด้วยภาพของพิธีกรพูดคอนเซปรายการ แล้วตามด้วยภาพของ+ พิธีกรพูดคอนเซปรายการ แล้วตามด้วยภาพของเปิดรายการด้วยไตเติ้ลรายการ 
แขกรับเชิญเป็นตัวเกริ่นน าก่อนว่าเป็นใคร 

เปิดรายการด้วยไตเติ้ลรายการ 

จะไม่ได้แบ่งโครงสร้างชัดเจนนักว่าแต่ละช่วงจะเป็นอะไร แต่พอสรุป

พิธีกรพูดคอนเซปรายการ แล้วตามด้วยภาพของ

เข้าช่วงคุย เป็น อยู่ คือ ตามล าดับ

จะไม่ได้แบ่งโครงสร้างชัดเจนนักว่าแต่ละช่วงจะเป็นอะไร แต่พอสรุป
ได้ดังนี้ได้ดังนี้

พิธีกรพูดคอนเซปรายการ แล้วตามด้วยภาพของพิธีกรพูดคอนเซปรายการ แล้วตามด้วยภาพของพิธีกรพูดคอนเซปรายการ แล้วตามด้วยภาพของพิธีกรพูดคอนเซปรายการ แล้วตามด้วยภาพของพิธีกรพูดคอนเซปรายการ แล้วตามด้วยภาพของพิธีกรพูดคอนเซปรายการ แล้วตามด้วยภาพของ
แขกรับเชิญเป็นตัวเกริ่นน าก่อนว่าเป็นใคร แขกรับเชิญเป็นตัวเกริ่นน าก่อนว่าเป็นใคร แขกรับเชิญเป็นตัวเกริ่นน าก่อนว่าเป็นใคร แขกรับเชิญเป็นตัวเกริ่นน าก่อนว่าเป็นใคร แขกรับเชิญเป็นตัวเกริ่นน าก่อนว่าเป็นใคร แขกรับเชิญเป็นตัวเกริ่นน าก่อนว่าเป็นใคร 

พิธีกรเปิดเข้ารายการพิธีกรเปิดเข้ารายการ2. พิธีกรเปิดเข้ารายการพิธีกรเปิดเข้ารายการ
พิธีกรปิดรายการ โดยพูดสรุปเกี่ยวกับแขกรับเชิญ 
พิธีกรเปิดเข้ารายการ เป็น อยู่ คือ ตามล าดับเป็น อยู่ คือ ตามล าดับพิธีกรเปิดเข้ารายการ
พิธีกรปิดรายการ โดยพูดสรุปเกี่ยวกับแขกรับเชิญ 

เป็น อยู่ คือ ตามล าดับ
พิธีกรปิดรายการ โดยพูดสรุปเกี่ยวกับแขกรับเชิญ 

ความน่าสนใจคือการน าเสนอในแต่ละมุม ตามชื่อรายการนั่นคือ น าเสนอในสิ่งที่เป็น พา

เป็น อยู่ คือ ตามล าดับ
ไตเติ้ลปิดรายการ

พิธีกรเปิดเข้ารายการ เป็น อยู่ คือ ตามล าดับ
พิธีกรปิดรายการ โดยพูดสรุปเกี่ยวกับแขกรับเชิญ 

เป็น อยู่ คือ ตามล าดับเป็น อยู่ คือ ตามล าดับเป็น อยู่ คือ ตามล าดับ
พิธีกรปิดรายการ โดยพูดสรุปเกี่ยวกับแขกรับเชิญ 

เป็น อยู่ คือ ตามล าดับเป็น อยู่ คือ ตามล าดับ
พิธีกรปิดรายการ โดยพูดสรุปเกี่ยวกับแขกรับเชิญ 

ความน่าสนใจคือการน าเสนอในแต่ละมุม ตามชื่อรายการนั่นคือ น าเสนอในสิ่งที่เป็น พา

เข้าช่วงคุย
ไตเติ้ลปิดรายการ

เป็น อยู่ คือ ตามล าดับ
พิธีกรปิดรายการ โดยพูดสรุปเกี่ยวกับแขกรับเชิญ พิธีกรปิดรายการ โดยพูดสรุปเกี่ยวกับแขกรับเชิญ 

ความน่าสนใจคือการน าเสนอในแต่ละมุม ตามชื่อรายการนั่นคือ น าเสนอในสิ่งที่เป็น พา
พิธีกรปิดรายการ โดยพูดสรุปเกี่ยวกับแขกรับเชิญ + ไตเติ้ลปิดรายการพิธีกรปิดรายการ โดยพูดสรุปเกี่ยวกับแขกรับเชิญ 

ความน่าสนใจคือการน าเสนอในแต่ละมุม ตามชื่อรายการนั่นคือ น าเสนอในสิ่งที่เป็น พา
พิธีกรปิดรายการ โดยพูดสรุปเกี่ยวกับแขกรับเชิญ 

ความน่าสนใจคือการน าเสนอในแต่ละมุม ตามชื่อรายการนั่นคือ น าเสนอในสิ่งที่เป็น พา
พิธีกรปิดรายการ โดยพูดสรุปเกี่ยวกับแขกรับเชิญ 

ความน่าสนใจคือการน าเสนอในแต่ละมุม ตามชื่อรายการนั่นคือ น าเสนอในสิ่งที่เป็น พา
เขาอยู่ และความสุขในการใช้ชีวิตของบุคคลนั้น เป็นการแบ่งช่วงได้ดีให้เห็นถึงล าดับขั้นกา

พิธีกรปิดรายการ โดยพูดสรุปเกี่ยวกับแขกรับเชิญ + พิธีกรปิดรายการ โดยพูดสรุปเกี่ยวกับแขกรับเชิญ พิธีกรปิดรายการ โดยพูดสรุปเกี่ยวกับแขกรับเชิญ ไตเติ้ลปิดรายการพิธีกรปิดรายการ โดยพูดสรุปเกี่ยวกับแขกรับเชิญ 
ความน่าสนใจคือการน าเสนอในแต่ละมุม ตามชื่อรายการนั่นคือ น าเสนอในสิ่งที่เป็น พา

พิธีกรปิดรายการ โดยพูดสรุปเกี่ยวกับแขกรับเชิญ 
ความน่าสนใจคือการน าเสนอในแต่ละมุม ตามชื่อรายการนั่นคือ น าเสนอในสิ่งที่เป็น พา

ไตเติ้ลปิดรายการพิธีกรปิดรายการ โดยพูดสรุปเกี่ยวกับแขกรับเชิญ พิธีกรปิดรายการ โดยพูดสรุปเกี่ยวกับแขกรับเชิญ 
ความน่าสนใจคือการน าเสนอในแต่ละมุม ตามชื่อรายการนั่นคือ น าเสนอในสิ่งที่เป็น พา

พิธีกรปิดรายการ โดยพูดสรุปเกี่ยวกับแขกรับเชิญ 
ความน่าสนใจคือการน าเสนอในแต่ละมุม ตามชื่อรายการนั่นคือ น าเสนอในสิ่งที่เป็น พาความน่าสนใจคือการน าเสนอในแต่ละมุม ตามชื่อรายการนั่นคือ น าเสนอในสิ่งที่เป็น พา

เขาอยู่ และความสุขในการใช้ชีวิตของบุคคลนั้น เป็นการแบ่งช่วงได้ดีให้เห็นถึงล าดับขั้นกา
ความน่าสนใจคือการน าเสนอในแต่ละมุม ตามชื่อรายการนั่นคือ น าเสนอในสิ่งที่เป็น พา

เขาอยู่ และความสุขในการใช้ชีวิตของบุคคลนั้น เป็นการแบ่งช่วงได้ดีให้เห็นถึงล าดับขั้นกา
ความน่าสนใจคือการน าเสนอในแต่ละมุม ตามชื่อรายการนั่นคือ น าเสนอในสิ่งที่เป็น พา

เขาอยู่ และความสุขในการใช้ชีวิตของบุคคลนั้น เป็นการแบ่งช่วงได้ดีให้เห็นถึงล าดับขั้นกาเขาอยู่ และความสุขในการใช้ชีวิตของบุคคลนั้น เป็นการแบ่งช่วงได้ดีให้เห็นถึงล าดับขั้นกา

จะไม่ได้แบ่งโครงสร้างชัดเจนนักว่าแต่ละช่วงจะเป็นอะไร แต่พอสรุปจะไม่ได้แบ่งโครงสร้างชัดเจนนักว่าแต่ละช่วงจะเป็นอะไร แต่พอสรุป

เปิดรายการด้วยไตเติ้ลรายการ 
แขกรับเชิญเป็นตัวเกริ่นน าก่อนว่าเป็นใคร แขกรับเชิญเป็นตัวเกริ่นน าก่อนว่าเป็นใคร 

จะไม่ได้แบ่งโครงสร้างชัดเจนนักว่าแต่ละช่วงจะเป็นอะไร แต่พอสรุปจะไม่ได้แบ่งโครงสร้างชัดเจนนักว่าแต่ละช่วงจะเป็นอะไร แต่พอสรุปจะไม่ได้แบ่งโครงสร้างชัดเจนนักว่าแต่ละช่วงจะเป็นอะไร แต่พอสรุป

พิธีกรพูดคอนเซปรายการ แล้วตามด้วยภาพของพิธีกรพูดคอนเซปรายการ แล้วตามด้วยภาพของเปิดรายการด้วยไตเติ้ลรายการ พิธีกรพูดคอนเซปรายการ แล้วตามด้วยภาพของ

จะไม่ได้แบ่งโครงสร้างชัดเจนนักว่าแต่ละช่วงจะเป็นอะไร แต่พอสรุปจะไม่ได้แบ่งโครงสร้างชัดเจนนักว่าแต่ละช่วงจะเป็นอะไร แต่พอสรุป

พิธีกรพูดคอนเซปรายการ แล้วตามด้วยภาพของพิธีกรพูดคอนเซปรายการ แล้วตามด้วยภาพของ

จะไม่ได้แบ่งโครงสร้างชัดเจนนักว่าแต่ละช่วงจะเป็นอะไร แต่พอสรุปจะไม่ได้แบ่งโครงสร้างชัดเจนนักว่าแต่ละช่วงจะเป็นอะไร แต่พอสรุปจะไม่ได้แบ่งโครงสร้างชัดเจนนักว่าแต่ละช่วงจะเป็นอะไร แต่พอสรุปจะไม่ได้แบ่งโครงสร้างชัดเจนนักว่าแต่ละช่วงจะเป็นอะไร แต่พอสรุปจะไม่ได้แบ่งโครงสร้างชัดเจนนักว่าแต่ละช่วงจะเป็นอะไร แต่พอสรุปโครงสร้างรายการโครงสร้างรายการ
ความ เป็น อยู่ คือ ของตัวเองความ เป็น อยู่ คือ ของตัวเองความ เป็น อยู่ คือ ของตัวเอง

โครงสร้างรายการโครงสร้างรายการ
ความ เป็น อยู่ คือ ของตัวเอง

โครงสร้างรายการ

แรงบันดาลใจดีๆ ในการใช้ชี
ความ เป็น อยู่ คือ ของตัวเอง

โครงสร้างรายการโครงสร้างรายการ

วิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับวิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับวิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับวิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับ

จะไม่ได้แบ่งโครงสร้างชัดเจนนักว่าแต่ละช่วงจะเป็นอะไร แต่พอสรุป

วิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับวิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับ

จะไม่ได้แบ่งโครงสร้างชัดเจนนักว่าแต่ละช่วงจะเป็นอะไร แต่พอสรุป

แรงบันดาลใจดีๆ ในการใช้ชีวิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับวิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับแรงบันดาลใจดีๆ ในการใช้ชีแรงบันดาลใจดีๆ ในการใช้ชี
ความ เป็น อยู่ คือ ของตัวเอง

วิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับวิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับแรงบันดาลใจดีๆ ในการใช้ชี
คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ
แรงบันดาลใจดีๆ ในการใช้ชี
ความ เป็น อยู่ คือ ของตัวเอง
แรงบันดาลใจดีๆ ในการใช้ชี

โครงสร้างรายการ

คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ
แรงบันดาลใจดีๆ ในการใช้ชีแรงบันดาลใจดีๆ ในการใช้ชีวิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับ
คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับคือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับคือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ

วิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับ
คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ

วิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับวิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับ
คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับคือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ

วิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับวิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับ
คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับคือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ

วิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับวิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับ
คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับคือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับคือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับคือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ

วิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับ
คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ
แรงบันดาลใจดีๆ ในการใช้ชีแรงบันดาลใจดีๆ ในการใช้ชี
ความ เป็น อยู่ คือ ของตัวเอง
แรงบันดาลใจดีๆ ในการใช้ชี
ความ เป็น อยู่ คือ ของตัวเอง

คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ
วิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับ

คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ
วิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับ

คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ
วิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับ

จะไม่ได้แบ่งโครงสร้างชัดเจนนักว่าแต่ละช่วงจะเป็นอะไร แต่พอสรุป

การพาผู้ชมไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ และไปรู้ว่าอะไร
คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับคือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ

การพาผู้ชมไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ และไปรู้ว่าอะไร
คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ

วิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับ

จะไม่ได้แบ่งโครงสร้างชัดเจนนักว่าแต่ละช่วงจะเป็นอะไร แต่พอสรุปจะไม่ได้แบ่งโครงสร้างชัดเจนนักว่าแต่ละช่วงจะเป็นอะไร แต่พอสรุป

การพาผู้ชมไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ และไปรู้ว่าอะไร
คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ

การพาผู้ชมไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ และไปรู้ว่าอะไร
คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ

วิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับ

การพาผู้ชมไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ และไปรู้ว่าอะไร
คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ

การพาผู้ชมไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ และไปรู้ว่าอะไร
คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ

การพาผู้ชมไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ และไปรู้ว่าอะไร
คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ

การพาผู้ชมไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ และไปรู้ว่าอะไร
คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับคือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับคือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ

วิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับ

การพาผู้ชมไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ และไปรู้ว่าอะไร

วิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับวิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับ

การพาผู้ชมไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ และไปรู้ว่าอะไร
คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ

การพาผู้ชมไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ และไปรู้ว่าอะไร
คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ

การพาผู้ชมไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ และไปรู้ว่าอะไร
คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ

การพาผู้ชมไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ และไปรู้ว่าอะไรการพาผู้ชมไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ และไปรู้ว่าอะไร
คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ

การพาผู้ชมไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ และไปรู้ว่าอะไร
คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ

การพาผู้ชมไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ และไปรู้ว่าอะไร
การใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่ง

รูปแบบรายการรูปแบบรายการ การพาผู้ชมไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ และไปรู้ว่าอะไร

ไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ ไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ ไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ ไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ 
สาระบันเทิง

ไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ ไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ 
ประเภทรายการ : 

ไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ 
ประเภทรายการ 
คอนเซปรายการ

การใช้ชีวิตของคนคนหนึ่ง
คอนเซปรายการ

การใช้ชีวิตของคนคนหนึ่ง

ภาณุมาศ ทองธนากุลภาณุมาศ ทองธนากุล
ประเภทรายการ 

ญารินดา บุนนาคญารินดา บุนนาคผู้ด าเนินรายการ แพร นัดดา ธนทาน

ไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ 

นิ้วกลม สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์แพร นัดดา ธนทานแพร นัดดา ธนทาน

ไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ 

การพาผู้ชมไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ และไปรู้ว่าอะไร
คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ

การพาผู้ชมไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ และไปรู้ว่าอะไร
คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ

ผู้ด าเนินรายการ 
ThaiPBS 

แพร นัดดา ธนทาน
18:30 น

นิ้วกลม สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์
น ความยาว 

นิ้วกลม สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์
ThaiPBS 

แพร นัดดา ธนทานแพร นัดดา ธนทานแพร นัดดา ธนทาน
ThaiPBS ThaiPBS ทุกวันเสาร์ ทางช่อง ทุกวันเสาร์ ทางช่อง ทุกวันเสาร์ ทางช่อง 

ญารินดา บุนนาค

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสลี อายุ จือปา
เวลาออกอากาศ เวลาออกอากาศ 

ผู้ด าเนินรายการ 

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
เวลา เวลา 

แพร นัดดา ธนทานแพร นัดดา ธนทาน

ลี อายุ จือปา
2 แสดงตัวอย่างในรายการเป็น อยู่ คือ

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
2 แสดงตัวอย่างในรายการเป็น อยู่ คือ

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ทุกวันเสาร์ ทางช่อง 

ญารินดา บุนนาค

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ทุกวันเสาร์ ทางช่อง ทุกวันเสาร์ ทางช่อง ทุกวันเสาร์ ทางช่อง ทุกวันเสาร์ ทางช่อง ทุกวันเสาร์ ทางช่อง ทุกวันเสาร์ ทางช่อง ทุกวันเสาร์ ทางช่อง 

ญารินดา บุนนาค
ทุกวันเสาร์ ทางช่อง ทุกวันเสาร์ ทางช่อง 

ญารินดา บุนนาค
ทุกวันเสาร์ ทางช่อง 

ญารินดา บุนนาคญารินดา บุนนาคญารินดา บุนนาค

ไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ ไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ 

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
2 แสดงตัวอย่างในรายการเป็น อยู่ คือ2 แสดงตัวอย่างในรายการเป็น อยู่ คือ

ลี อายุ จือปา
เวลาออกอากาศ 

.” ลี อายุ จือปา
เวลาออกอากาศ 

2 แสดงตัวอย่างในรายการเป็น อยู่ คือ2 แสดงตัวอย่างในรายการเป็น อยู่ คือ2 แสดงตัวอย่างในรายการเป็น อยู่ คือ2 แสดงตัวอย่างในรายการเป็น อยู่ คือ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ThaiPBS 
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ThaiPBS 
แพร นัดดา ธนทาน

2 แสดงตัวอย่างในรายการเป็น อยู่ คือ2 แสดงตัวอย่างในรายการเป็น อยู่ คือ2 แสดงตัวอย่างในรายการเป็น อยู่ คือ
ลี อายุ จือปา

2 แสดงตัวอย่างในรายการเป็น อยู่ คือ
ลี อายุ จือปา ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสลี อายุ จือปา

เวลาออกอากาศ 
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

แพร นัดดา ธนทาน
18:30 

แพร นัดดา ธนทาน
เวลาออกอากาศ 

ผู้ด าเนินรายการ 
ภาณุมาศ ทองธนากุล

ความยาว 
นิ้วกลม สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ผู้ด าเนินรายการ ผู้ด าเนินรายการ 

ประเภทรายการ 
คอนเซปรายการ

การใช้ชีวิตของคนคนหนึ่ง
ไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ คอนเซปรายการ ไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ คอนเซปรายการ ไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ คอนเซปรายการคอนเซปรายการ ไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ 

คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ
การพาผู้ชมไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ และไปรู้ว่าอะไรรูปแบบรายการรูปแบบรายการ

คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ
การพาผู้ชมไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ และไปรู้ว่าอะไร

คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับคือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ
แรงบันดาลใจดีๆ ในการใช้ชีวิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับวิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับ
ความ เป็น อยู่ คือ ของตัวเอง

จะไม่ได้แบ่งโครงสร้างชัดเจนนักว่าแต่ละช่วงจะเป็นอะไร แต่พอสรุปจะไม่ได้แบ่งโครงสร้างชัดเจนนักว่าแต่ละช่วงจะเป็นอะไร แต่พอสรุป

พิธีกรพูดคอนเซปรายการ แล้วตามด้วยภาพของ
แขกรับเชิญเป็นตัวเกริ่นน าก่อนว่าเป็นใคร 

3.
ความน่าสนใจคือการน าเสนอในแต่ละมุม ตามชื่อรายการนั่นคือ น าเสนอในสิ่งที่เป็น พา

เขาอยู่ และความสุขในการใช้ชีวิตของบุคคลนั้น เป็นการแบ่งช่วงได้ดีให้เห็นถึงล าดับขั้นกา

2 แสดงตัวอย่างในรายการเป็น อยู่ คือ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ThaiPBS 
แพร นัดดา ธนทาน

2 แสดงตัวอย่างในรายการเป็น อยู่ คือ2 แสดงตัวอย่างในรายการเป็น อยู่ คือ2 แสดงตัวอย่างในรายการเป็น อยู่ คือ2 แสดงตัวอย่างในรายการเป็น อยู่ คือ2 แสดงตัวอย่างในรายการเป็น อยู่ คือ2 แสดงตัวอย่างในรายการเป็น อยู่ คือ
ลี อายุ จือปา.” 

เวลาออกอากาศ 

2 แสดงตัวอย่างในรายการเป็น อยู่ คือ2 แสดงตัวอย่างในรายการเป็น อยู่ คือ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ทุกวันเสาร์ ทางช่อง 
ญารินดา บุนนาค

ไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ 

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
2 แสดงตัวอย่างในรายการเป็น อยู่ คือ

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสลี อายุ จือปาลี อายุ จือปา ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ทุกวันเสาร์ ทางช่อง 
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ทุกวันเสาร์ ทางช่อง 
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ทุกวันเสาร์ ทางช่อง 
ลี อายุ จือปา

เวลาออกอากาศ 
ผู้ด าเนินรายการ 

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
: ทุกวันเสาร์ ทางช่อง 
ญารินดา บุนนาค

ThaiPBS ทุกวันเสาร์ ทางช่อง 
ญารินดา บุนนาค

ทุกวันเสาร์ ทางช่อง 
ญารินดา บุนนาค

ThaiPBS 
แพร นัดดา ธนทาน

18:30 น. ความยาว 
นิ้วกลม สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์

ThaiPBS 
แพร นัดดา ธนทานญารินดา บุนนาคผู้ด าเนินรายการ แพร นัดดา ธนทาน

ไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ 

การพาผู้ชมไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ และไปรู้ว่าอะไร
คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ

ผู้ด าเนินรายการ : ญารินดา บุนนาค

สาระบันเทิง
ไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ 

แพร นัดดา ธนทานญารินดา บุนนาคญารินดา บุนนาค
ภาณุมาศ ทองธนากุล

ประเภทรายการ ประเภทรายการ 
คอนเซปรายการ

การใช้ชีวิตของคนคนหนึ่ง
ไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ 

: ประเภทรายการ 
ไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ ไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ 

สาระบันเทิง
ไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ ไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ ไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ ไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ ไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ ไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ 

การพาผู้ชมไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ และไปรู้ว่าอะไร
การใช้ชีวิตของคนคนหนึ่ง

รูปแบบรายการ การพาผู้ชมไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ และไปรู้ว่าอะไรการพาผู้ชมไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ และไปรู้ว่าอะไร
คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ

การพาผู้ชมไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ และไปรู้ว่าอะไรการพาผู้ชมไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ และไปรู้ว่าอะไร
คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ

การพาผู้ชมไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ และไปรู้ว่าอะไร
คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ

การพาผู้ชมไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ และไปรู้ว่าอะไร
คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ

วิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับ

การพาผู้ชมไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ และไปรู้ว่าอะไร
คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ

วิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับ

การพาผู้ชมไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ และไปรู้ว่าอะไร
คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ

การพาผู้ชมไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ และไปรู้ว่าอะไร
คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ

วิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับ

การพาผู้ชมไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ และไปรู้ว่าอะไร
คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ

การพาผู้ชมไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ และไปรู้ว่าอะไร
คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ

วิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับ

จะไม่ได้แบ่งโครงสร้างชัดเจนนักว่าแต่ละช่วงจะเป็นอะไร แต่พอสรุป

การพาผู้ชมไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ และไปรู้ว่าอะไร
คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับคือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ

วิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับ

จะไม่ได้แบ่งโครงสร้างชัดเจนนักว่าแต่ละช่วงจะเป็นอะไร แต่พอสรุป

คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ
วิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับ

คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ
แรงบันดาลใจดีๆ ในการใช้ชี
ความ เป็น อยู่ คือ ของตัวเอง

คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ
วิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับ

คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับคือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับคือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ
วิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับ

คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ
วิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับ

คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ
วิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับ

คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ
วิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับ

คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับคือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ
แรงบันดาลใจดีๆ ในการใช้ชี
ความ เป็น อยู่ คือ ของตัวเอง

โครงสร้างรายการโครงสร้างรายการ

คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ
แรงบันดาลใจดีๆ ในการใช้ชีวิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับแรงบันดาลใจดีๆ ในการใช้ชีวิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับแรงบันดาลใจดีๆ ในการใช้ชี
ความ เป็น อยู่ คือ ของตัวเอง
แรงบันดาลใจดีๆ ในการใช้ชีวิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับวิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับ

จะไม่ได้แบ่งโครงสร้างชัดเจนนักว่าแต่ละช่วงจะเป็นอะไร แต่พอสรุป

วิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับวิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับวิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับแรงบันดาลใจดีๆ ในการใช้ชี
ความ เป็น อยู่ คือ ของตัวเอง

โครงสร้างรายการ
ความ เป็น อยู่ คือ ของตัวเอง

โครงสร้างรายการ
ความ เป็น อยู่ คือ ของตัวเอง

โครงสร้างรายการ
ความ เป็น อยู่ คือ ของตัวเองความ เป็น อยู่ คือ ของตัวเอง

โครงสร้างรายการ จะไม่ได้แบ่งโครงสร้างชัดเจนนักว่าแต่ละช่วงจะเป็นอะไร แต่พอสรุปจะไม่ได้แบ่งโครงสร้างชัดเจนนักว่าแต่ละช่วงจะเป็นอะไร แต่พอสรุปจะไม่ได้แบ่งโครงสร้างชัดเจนนักว่าแต่ละช่วงจะเป็นอะไร แต่พอสรุปจะไม่ได้แบ่งโครงสร้างชัดเจนนักว่าแต่ละช่วงจะเป็นอะไร แต่พอสรุปจะไม่ได้แบ่งโครงสร้างชัดเจนนักว่าแต่ละช่วงจะเป็นอะไร แต่พอสรุปจะไม่ได้แบ่งโครงสร้างชัดเจนนักว่าแต่ละช่วงจะเป็นอะไร แต่พอสรุปจะไม่ได้แบ่งโครงสร้างชัดเจนนักว่าแต่ละช่วงจะเป็นอะไร แต่พอสรุปจะไม่ได้แบ่งโครงสร้างชัดเจนนักว่าแต่ละช่วงจะเป็นอะไร แต่พอสรุป

พิธีกรพูดคอนเซปรายการ แล้วตามด้วยภาพของ

จะไม่ได้แบ่งโครงสร้างชัดเจนนักว่าแต่ละช่วงจะเป็นอะไร แต่พอสรุป

เปิดรายการด้วยไตเติ้ลรายการ พิธีกรพูดคอนเซปรายการ แล้วตามด้วยภาพของ

จะไม่ได้แบ่งโครงสร้างชัดเจนนักว่าแต่ละช่วงจะเป็นอะไร แต่พอสรุปจะไม่ได้แบ่งโครงสร้างชัดเจนนักว่าแต่ละช่วงจะเป็นอะไร แต่พอสรุปจะไม่ได้แบ่งโครงสร้างชัดเจนนักว่าแต่ละช่วงจะเป็นอะไร แต่พอสรุป

เปิดรายการด้วยไตเติ้ลรายการ 
แขกรับเชิญเป็นตัวเกริ่นน าก่อนว่าเป็นใคร 

เปิดรายการด้วยไตเติ้ลรายการ 

จะไม่ได้แบ่งโครงสร้างชัดเจนนักว่าแต่ละช่วงจะเป็นอะไร แต่พอสรุป

เปิดรายการด้วยไตเติ้ลรายการ 
แขกรับเชิญเป็นตัวเกริ่นน าก่อนว่าเป็นใคร 

+ พิธีกรพูดคอนเซปรายการ แล้วตามด้วยภาพของพิธีกรพูดคอนเซปรายการ แล้วตามด้วยภาพของเปิดรายการด้วยไตเติ้ลรายการ เปิดรายการด้วยไตเติ้ลรายการ พิธีกรพูดคอนเซปรายการ แล้วตามด้วยภาพของพิธีกรพูดคอนเซปรายการ แล้วตามด้วยภาพของ
แขกรับเชิญเป็นตัวเกริ่นน าก่อนว่าเป็นใคร 

เปิดรายการด้วยไตเติ้ลรายการ 
แขกรับเชิญเป็นตัวเกริ่นน าก่อนว่าเป็นใคร 

เปิดรายการด้วยไตเติ้ลรายการ 
แขกรับเชิญเป็นตัวเกริ่นน าก่อนว่าเป็นใคร 

พิธีกรพูดคอนเซปรายการ แล้วตามด้วยภาพของเปิดรายการด้วยไตเติ้ลรายการ เปิดรายการด้วยไตเติ้ลรายการ พิธีกรพูดคอนเซปรายการ แล้วตามด้วยภาพของ
แขกรับเชิญเป็นตัวเกริ่นน าก่อนว่าเป็นใคร 

พิธีกรเปิดเข้ารายการ เข้าช่วงคุย (เป็น อยู่ คือ ตามล าดับ

เปิดรายการด้วยไตเติ้ลรายการ เปิดรายการด้วยไตเติ้ลรายการ 
แขกรับเชิญเป็นตัวเกริ่นน าก่อนว่าเป็นใคร แขกรับเชิญเป็นตัวเกริ่นน าก่อนว่าเป็นใคร 

2. เป็น อยู่ คือ ตามล าดับ)
ไตเติ้ลปิดรายการ

แขกรับเชิญเป็นตัวเกริ่นน าก่อนว่าเป็นใคร 
พิธีกรเปิดเข้ารายการ
พิธีกรปิดรายการ โดยพูดสรุปเกี่ยวกับแขกรับเชิญ 

แขกรับเชิญเป็นตัวเกริ่นน าก่อนว่าเป็นใคร 
พิธีกรเปิดเข้ารายการพิธีกรเปิดเข้ารายการ
พิธีกรปิดรายการ โดยพูดสรุปเกี่ยวกับแขกรับเชิญ 

เป็น อยู่ คือ ตามล าดับ
พิธีกรปิดรายการ โดยพูดสรุปเกี่ยวกับแขกรับเชิญ + ไตเติ้ลปิดรายการ
พิธีกรเปิดเข้ารายการ
พิธีกรปิดรายการ โดยพูดสรุปเกี่ยวกับแขกรับเชิญ 

ความน่าสนใจคือการน าเสนอในแต่ละมุม ตามชื่อรายการนั่นคือ น าเสนอในสิ่งที่เป็น พา

เป็น อยู่ คือ ตามล าดับ
พิธีกรปิดรายการ โดยพูดสรุปเกี่ยวกับแขกรับเชิญ 

เป็น อยู่ คือ ตามล าดับ
พิธีกรปิดรายการ โดยพูดสรุปเกี่ยวกับแขกรับเชิญ 

ความน่าสนใจคือการน าเสนอในแต่ละมุม ตามชื่อรายการนั่นคือ น าเสนอในสิ่งที่เป็น พา
พิธีกรปิดรายการ โดยพูดสรุปเกี่ยวกับแขกรับเชิญ 

ความน่าสนใจคือการน าเสนอในแต่ละมุม ตามชื่อรายการนั่นคือ น าเสนอในสิ่งที่เป็น พา
พิธีกรปิดรายการ โดยพูดสรุปเกี่ยวกับแขกรับเชิญ 

ความน่าสนใจคือการน าเสนอในแต่ละมุม ตามชื่อรายการนั่นคือ น าเสนอในสิ่งที่เป็น พา
เขาอยู่ และความสุขในการใช้ชีวิตของบุคคลนั้น เป็นการแบ่งช่วงได้ดีให้เห็นถึงล าดับขั้นกา

พิธีกรปิดรายการ โดยพูดสรุปเกี่ยวกับแขกรับเชิญ พิธีกรปิดรายการ โดยพูดสรุปเกี่ยวกับแขกรับเชิญ 
ความน่าสนใจคือการน าเสนอในแต่ละมุม ตามชื่อรายการนั่นคือ น าเสนอในสิ่งที่เป็น พา

เขาอยู่ และความสุขในการใช้ชีวิตของบุคคลนั้น เป็นการแบ่งช่วงได้ดีให้เห็นถึงล าดับขั้นกา
ความน่าสนใจคือการน าเสนอในแต่ละมุม ตามชื่อรายการนั่นคือ น าเสนอในสิ่งที่เป็น พาความน่าสนใจคือการน าเสนอในแต่ละมุม ตามชื่อรายการนั่นคือ น าเสนอในสิ่งที่เป็น พา

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
เวลา 

แพร นัดดา ธนทานแพร นัดดา ธนทาน, นิ้วกลม สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ผู้ด าเนินรายการ 

คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ
วิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับ

จะไม่ได้แบ่งโครงสร้างชัดเจนนักว่าแต่ละช่วงจะเป็นอะไร แต่พอสรุป

พิธีกรพูดคอนเซปรายการ แล้วตามด้วยภาพของ

เข้าช่วงคุย เป็น อยู่ คือ ตามล าดับ)เป็น อยู่ คือ ตามล าดับ
พิธีกรปิดรายการ โดยพูดสรุปเกี่ยวกับแขกรับเชิญ + ไตเติ้ลปิดรายการพิธีกรปิดรายการ โดยพูดสรุปเกี่ยวกับแขกรับเชิญ 

ความน่าสนใจคือการน าเสนอในแต่ละมุม ตามชื่อรายการนั่นคือ น าเสนอในสิ่งที่เป็น พา

ได้ดังนี้ได้ดังนี้
1.

แขกรับเชิญเป็นตัวเกริ่นน าก่อนว่าเป็นใคร 
2. พิธีกรเปิดเข้ารายการ เข้าช่วงคุย
3. พิธีกรปิดรายการ โดยพูดสรุปเกี่ยวกับแขกรับเชิญ พิธีกรปิดรายการ โดยพูดสรุปเกี่ยวกับแขกรับเชิญ 
ความน่าสนใจคือการน าเสนอในแต่ละมุม ตามชื่อรายการนั่นคือ น าเสนอในสิ่งที่เป็น พาความน่าสนใจคือการน าเสนอในแต่ละมุม ตามชื่อรายการนั่นคือ น าเสนอในสิ่งที่เป็น พา

เขาอยู่ และความสุขในการใช้ชีวิตของบุคคลนั้น เป็นการแบ่งช่วงได้ดีให้เห็นถึงล าดับขั้นกา

2 แสดงตัวอย่างในรายการเป็น อยู่ คือ
ลี อายุ จือปา.” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

เวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ ทางช่อง ThaiPBS เวลา 18:30 น. ความยาว 
ผู้ด าเนินรายการ : ญารินดา บุนนาค, แพร นัดดา ธนทาน นิ้วกลม สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์

ภาณุมาศ ทองธนากุล
ประเภทรายการ : สาระบันเทิง
คอนเซปรายการ : ไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ 

การใช้ชีวิตของคนคนหนึ่ง
รูปแบบรายการ การพาผู้ชมไปดูในสิ่งที่เขาเป็น ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่ และไปรู้ว่าอะไร

คือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีมุมคิด มุมบ้าน และมุมชีวิตที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้รู้และรับ
แรงบันดาลใจดีๆ ในการใช้ชีวิต รวมถึงได้เลือกหยิบบางมุมคิด มุมบ้าน และมุมของชีวิต มาปรับใช้กับ
ความ เป็น อยู่ คือ ของตัวเอง

โครงสร้างรายการโครงสร้างรายการ จะไม่ได้แบ่งโครงสร้างชัดเจนนักว่าแต่ละช่วงจะเป็นอะไร แต่พอสรุป
ได้ดังนี้ได้ดังนี้

1. เปิดรายการด้วยไตเติ้ลรายการ + พิธีกรพูดคอนเซปรายการ แล้วตามด้วยภาพของ
แขกรับเชิญเป็นตัวเกริ่นน าก่อนว่าเป็นใคร 

พิธีกรเปิดเข้ารายการ เข้าช่วงคุย (เป็น อยู่ คือ ตามล าดับ
3. พิธีกรปิดรายการ โดยพูดสรุปเกี่ยวกับแขกรับเชิญ ไตเติ้ลปิดรายการ
ความน่าสนใจคือการน าเสนอในแต่ละมุม ตามชื่อรายการนั่นคือ น าเสนอในสิ่งที่เป็น พา

เขาอยู่ และความสุขในการใช้ชีวิตของบุคคลนั้น เป็นการแบ่งช่วงได้ดีให้เห็นถึงล าดับขั้นกา

สำำ
2ำ2.  ำ.  รายการ เป็น อยู่ คือำรายการ เป็น อยู่ คือ

สำส นนนนรายการ เป็น อยู่ คือนรายการ เป็น อยู่ คือักักรายการ เป็น อยู่ คือกรายการ เป็น อยู่ คือหหรายการ เป็น อยู่ คือหรายการ เป็น อยู่ คืออสมุดกลลลาาางงง
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3.  รายการ ไทยเท ่
 

 

 
 
 
  
ภาพที่ 2-3 แสดงตัวอย่างในรายการไทยเท่ 
ที่มา : ไทยเท่. “สถาปัตย์ ณ ที่สร้าง.” ออกอากาศทางช่อง workpointTV. 6 มกราคม 2557. 

วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ ทาง WorkpointTV เวลา 23.00 น. ความยาว 45 
นาท ี

ผู้ด าเนินรายการ : “โหน่ง” วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ 
คอนเซปรายการ : รายการที่น าเสนอเรื่องราวของคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ 
รูปแบบรายการ : รายการพาไปรู้จัก กับคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการ

ด าเนินชีวิต เผยมุมมองในการท าสิ่งนั้นๆ ของแขกรับเชิญ  
โครงสร้างรายการ 
1.  เปิดรายการด้วยภาพเสียงของแขกรับเชิญ + พิธีกรพูดเปิดรายการ 
2.  ช่วงพูดคุย 
3.  พิธีกรพูดปิดรายการ 
การใช้ผู้ด าเนินรายการที่มีบุคลิกโดดเด่น ตัวรายการจึงออกมาในแบบเท่ๆ รวมถึงในด้าน

ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ 
และรายการดูไม่นิ่งจนเกินไป แต่ตัวรายการนั่งพูดคุยกันซะส่วนมาก ถ้าไม่มีการตัดต่อเข้ามาช่วย
อาจจะท าให้รายการดูน่าเบื่อ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในเรื่องของการน าการตัดต่อมาช่วยให้รายการดู
ไม่น่าเบื่อ เนื่องจากตัวรายการเป็นเพียงการนั่งพูดคุยกัน ผู้ศึกษาจึงสนใจวิธีนี้มาประยุกต์ใช้ในรายการ
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ไม่น่าเบื่อ เนื่องจากตัวรายการเป็นเพียงการนั่งพูดคุยกัน ผู้ศึกษาจึงสนใจวิธีนี้มาประยุกต์ใช้ในรายการไม่น่าเบื่อ เนื่องจากตัวรายการเป็นเพียงการนั่งพูดคุยกัน ผู้ศึกษาจึงสนใจวิธีนี้มาประยุกต์ใช้ในรายการไม่น่าเบื่อ เนื่องจากตัวรายการเป็นเพียงการนั่งพูดคุยกัน ผู้ศึกษาจึงสนใจวิธีนี้มาประยุกต์ใช้ในรายการ

และรายการดูไม่นิ่งจนเกินไป แต่ตัวรายการนั่งพูดคุยกันซะส่วนมาก ถ้าไม่มีการตัดต่อเข้ามาช่วย
ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ 
และรายการดูไม่นิ่งจนเกินไป แต่ตัวรายการนั่งพูดคุยกันซะส่วนมาก ถ้าไม่มีการตัดต่อเข้ามาช่วย
อาจจะท าให้รายการดูน่าเบื่อ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในเรื่องของการน าการตัดต่อมาช่วยให้รายการ
และรายการดูไม่นิ่งจนเกินไป แต่ตัวรายการนั่งพูดคุยกันซะส่วนมาก ถ้าไม่มีการตัดต่อเข้ามาช่วย
อาจจะท าให้รายการดูน่าเบื่อ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในเรื่องของการน าการตัดต่อมาช่วยให้รายการ

ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ 
และรายการดูไม่นิ่งจนเกินไป แต่ตัวรายการนั่งพูดคุยกันซะส่วนมาก ถ้าไม่มีการตัดต่อเข้ามาช่วย
อาจจะท าให้รายการดูน่าเบื่อ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในเรื่องของการน าการตัดต่อมาช่วยให้รายการ
และรายการดูไม่นิ่งจนเกินไป แต่ตัวรายการนั่งพูดคุยกันซะส่วนมาก ถ้าไม่มีการตัดต่อเข้ามาช่วย
ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ 
และรายการดูไม่นิ่งจนเกินไป แต่ตัวรายการนั่งพูดคุยกันซะส่วนมาก ถ้าไม่มีการตัดต่อเข้ามาช่วย
อาจจะท าให้รายการดูน่าเบื่อ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในเรื่องของการน าการตัดต่อมาช่วยให้รายการ
และรายการดูไม่นิ่งจนเกินไป แต่ตัวรายการนั่งพูดคุยกันซะส่วนมาก ถ้าไม่มีการตัดต่อเข้ามาช่วย
อาจจะท าให้รายการดูน่าเบื่อ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในเรื่องของการน าการตัดต่อมาช่วยให้รายการ

ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ 
และรายการดูไม่นิ่งจนเกินไป แต่ตัวรายการนั่งพูดคุยกันซะส่วนมาก ถ้าไม่มีการตัดต่อเข้ามาช่วย

ไม่น่าเบื่อ เนื่องจากตัวรายการเป็นเพียงการนั่งพูดคุยกัน ผู้ศึกษาจึงสนใจวิธีนี้มาประยุกต์ใช้ในรายการ

ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ 
และรายการดูไม่นิ่งจนเกินไป แต่ตัวรายการนั่งพูดคุยกันซะส่วนมาก ถ้าไม่มีการตัดต่อเข้ามาช่วย
อาจจะท าให้รายการดูน่าเบื่อ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในเรื่องของการน าการตัดต่อมาช่วยให้รายการ

ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ 
และรายการดูไม่นิ่งจนเกินไป แต่ตัวรายการนั่งพูดคุยกันซะส่วนมาก ถ้าไม่มีการตัดต่อเข้ามาช่วย
ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ 
และรายการดูไม่นิ่งจนเกินไป แต่ตัวรายการนั่งพูดคุยกันซะส่วนมาก ถ้าไม่มีการตัดต่อเข้ามาช่วย
อาจจะท าให้รายการดูน่าเบื่อ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในเรื่องของการน าการตัดต่อมาช่วยให้รายการ
และรายการดูไม่นิ่งจนเกินไป แต่ตัวรายการนั่งพูดคุยกันซะส่วนมาก ถ้าไม่มีการตัดต่อเข้ามาช่วย
อาจจะท าให้รายการดูน่าเบื่อ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในเรื่องของการน าการตัดต่อมาช่วยให้รายการ

ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ 
และรายการดูไม่นิ่งจนเกินไป แต่ตัวรายการนั่งพูดคุยกันซะส่วนมาก ถ้าไม่มีการตัดต่อเข้ามาช่วย
ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ 
และรายการดูไม่นิ่งจนเกินไป แต่ตัวรายการนั่งพูดคุยกันซะส่วนมาก ถ้าไม่มีการตัดต่อเข้ามาช่วย

การใช้ผู้ด าเนินรายการที่มีบุคลิกโดดเด่น ตัวรายการจึงออกมาในแบบเท่ๆ รวมถึงในด้าน
ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ 

การใช้ผู้ด าเนินรายการที่มีบุคลิกโดดเด่น ตัวรายการจึงออกมาในแบบเท่ๆ รวมถึงในด้าน
ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ 

การใช้ผู้ด าเนินรายการที่มีบุคลิกโดดเด่น ตัวรายการจึงออกมาในแบบเท่ๆ รวมถึงในด้าน
ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ 

การใช้ผู้ด าเนินรายการที่มีบุคลิกโดดเด่น ตัวรายการจึงออกมาในแบบเท่ๆ รวมถึงในด้านการใช้ผู้ด าเนินรายการที่มีบุคลิกโดดเด่น ตัวรายการจึงออกมาในแบบเท่ๆ รวมถึงในด้านการใช้ผู้ด าเนินรายการที่มีบุคลิกโดดเด่น ตัวรายการจึงออกมาในแบบเท่ๆ รวมถึงในด้าน
พิธีกรพูดปิดรายการ

การใช้ผู้ด าเนินรายการที่มีบุคลิกโดดเด่น ตัวรายการจึงออกมาในแบบเท่ๆ รวมถึงในด้านการใช้ผู้ด าเนินรายการที่มีบุคลิกโดดเด่น ตัวรายการจึงออกมาในแบบเท่ๆ รวมถึงในด้าน
ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ 

การใช้ผู้ด าเนินรายการที่มีบุคลิกโดดเด่น ตัวรายการจึงออกมาในแบบเท่ๆ รวมถึงในด้าน
พิธีกรพูดปิดรายการพิธีกรพูดปิดรายการ

การใช้ผู้ด าเนินรายการที่มีบุคลิกโดดเด่น ตัวรายการจึงออกมาในแบบเท่ๆ รวมถึงในด้านการใช้ผู้ด าเนินรายการที่มีบุคลิกโดดเด่น ตัวรายการจึงออกมาในแบบเท่ๆ รวมถึงในด้าน

ช่วงพูดคุย
พิธีกรพูดปิดรายการพิธีกรพูดปิดรายการ

การใช้ผู้ด าเนินรายการที่มีบุคลิกโดดเด่น ตัวรายการจึงออกมาในแบบเท่ๆ รวมถึงในด้าน
ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ 

การใช้ผู้ด าเนินรายการที่มีบุคลิกโดดเด่น ตัวรายการจึงออกมาในแบบเท่ๆ รวมถึงในด้าน
ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ 

พิธีกรพูดเปิดรายการเปิดรายการด้วยภาพเสียงของแขกรับเชิญ 
ช่วงพูดคุย
เปิดรายการด้วยภาพเสียงของแขกรับเชิญ เปิดรายการด้วยภาพเสียงของแขกรับเชิญ 
ช่วงพูดคุยช่วงพูดคุยช่วงพูดคุย
เปิดรายการด้วยภาพเสียงของแขกรับเชิญ พิธีกรพูดเปิดรายการเปิดรายการด้วยภาพเสียงของแขกรับเชิญ พิธีกรพูดเปิดรายการเปิดรายการด้วยภาพเสียงของแขกรับเชิญ เปิดรายการด้วยภาพเสียงของแขกรับเชิญ เปิดรายการด้วยภาพเสียงของแขกรับเชิญ 

การใช้ผู้ด าเนินรายการที่มีบุคลิกโดดเด่น ตัวรายการจึงออกมาในแบบเท่ๆ รวมถึงในด้าน

พิธีกรพูดเปิดรายการพิธีกรพูดเปิดรายการ+ พิธีกรพูดเปิดรายการเปิดรายการด้วยภาพเสียงของแขกรับเชิญ 

การใช้ผู้ด าเนินรายการที่มีบุคลิกโดดเด่น ตัวรายการจึงออกมาในแบบเท่ๆ รวมถึงในด้านการใช้ผู้ด าเนินรายการที่มีบุคลิกโดดเด่น ตัวรายการจึงออกมาในแบบเท่ๆ รวมถึงในด้าน
ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ 
และรายการดูไม่นิ่งจนเกินไป แต่ตัวรายการนั่งพูดคุยกันซะส่วนมาก ถ้าไม่มีการตัดต่อเข้ามาช่วย

เปิดรายการด้วยภาพเสียงของแขกรับเชิญ เปิดรายการด้วยภาพเสียงของแขกรับเชิญ พิธีกรพูดเปิดรายการพิธีกรพูดเปิดรายการพิธีกรพูดเปิดรายการพิธีกรพูดเปิดรายการ

เนินชีวิต เผยมุมมองในการท าสิ่งนั้นๆ ของแขกรับเชิญ 

เปิดรายการด้วยภาพเสียงของแขกรับเชิญ 

เนินชีวิต เผยมุมมองในการท าสิ่งนั้นๆ ของแขกรับเชิญ เนินชีวิต เผยมุมมองในการท าสิ่งนั้นๆ ของแขกรับเชิญ เนินชีวิต เผยมุมมองในการท าสิ่งนั้นๆ ของแขกรับเชิญ 
โครงสร้างรายการ

เนินชีวิต เผยมุมมองในการท าสิ่งนั้นๆ ของแขกรับเชิญ เนินชีวิต เผยมุมมองในการท าสิ่งนั้นๆ ของแขกรับเชิญ 
โครงสร้างรายการ

รูปแบบรายการ 
เนินชีวิต เผยมุมมองในการท าสิ่งนั้นๆ ของแขกรับเชิญ 

รูปแบบรายการ 
เนินชีวิต เผยมุมมองในการท าสิ่งนั้นๆ ของแขกรับเชิญ 

รายการพาไปรู้จัก กับคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการรายการพาไปรู้จัก กับคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการ
เนินชีวิต เผยมุมมองในการท าสิ่งนั้นๆ ของแขกรับเชิญ 

รายการพาไปรู้จัก กับคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการ
เนินชีวิต เผยมุมมองในการท าสิ่งนั้นๆ ของแขกรับเชิญ 

รายการพาไปรู้จัก กับคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการ
เนินชีวิต เผยมุมมองในการท าสิ่งนั้นๆ ของแขกรับเชิญ 

เปิดรายการด้วยภาพเสียงของแขกรับเชิญ 

รายการพาไปรู้จัก กับคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการ
เนินชีวิต เผยมุมมองในการท าสิ่งนั้นๆ ของแขกรับเชิญ เนินชีวิต เผยมุมมองในการท าสิ่งนั้นๆ ของแขกรับเชิญ เนินชีวิต เผยมุมมองในการท าสิ่งนั้นๆ ของแขกรับเชิญ 

เปิดรายการด้วยภาพเสียงของแขกรับเชิญ 

เนินชีวิต เผยมุมมองในการท าสิ่งนั้นๆ ของแขกรับเชิญ 

เปิดรายการด้วยภาพเสียงของแขกรับเชิญ เปิดรายการด้วยภาพเสียงของแขกรับเชิญ เปิดรายการด้วยภาพเสียงของแขกรับเชิญ เปิดรายการด้วยภาพเสียงของแขกรับเชิญ เปิดรายการด้วยภาพเสียงของแขกรับเชิญ เปิดรายการด้วยภาพเสียงของแขกรับเชิญ เปิดรายการด้วยภาพเสียงของแขกรับเชิญ 

การใช้ผู้ด าเนินรายการที่มีบุคลิกโดดเด่น ตัวรายการจึงออกมาในแบบเท่ๆ รวมถึงในด้าน

รายการพาไปรู้จัก กับคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการรูปแบบรายการ รายการพาไปรู้จัก กับคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการ
เนินชีวิต เผยมุมมองในการท าสิ่งนั้นๆ ของแขกรับเชิญ 

รายการพาไปรู้จัก กับคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการ
เนินชีวิต เผยมุมมองในการท าสิ่งนั้นๆ ของแขกรับเชิญ 

รายการพาไปรู้จัก กับคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการ
รายการที่น าเสนอเรื่องราวของคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ
รายการพาไปรู้จัก กับคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการ
รายการที่น าเสนอเรื่องราวของคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ
รายการพาไปรู้จัก กับคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการ
รายการที่น าเสนอเรื่องราวของคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆรายการที่น าเสนอเรื่องราวของคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ
รายการพาไปรู้จัก กับคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการรายการพาไปรู้จัก กับคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการ
รายการที่น าเสนอเรื่องราวของคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆคอนเซปรายการ คอนเซปรายการ คอนเซปรายการ รายการที่น าเสนอเรื่องราวของคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ

วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์
รายการที่น าเสนอเรื่องราวของคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ

วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์
รายการที่น าเสนอเรื่องราวของคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ

ผู้ด าเนินรายการ ผู้ด าเนินรายการ 
คอนเซปรายการ 

วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์
รายการที่น าเสนอเรื่องราวของคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ

วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์
รายการที่น าเสนอเรื่องราวของคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ

วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์

ทุกวันเสาร์ ทาง 

โหน่ง”

ทุกวันเสาร์ ทาง 

วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์
รายการที่น าเสนอเรื่องราวของคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ

วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์
รายการที่น าเสนอเรื่องราวของคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆรายการที่น าเสนอเรื่องราวของคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆรายการที่น าเสนอเรื่องราวของคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ
รายการพาไปรู้จัก กับคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการรายการพาไปรู้จัก กับคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการรายการพาไปรู้จัก กับคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการ

กอากาศ
ทุกวันเสาร์ ทาง 

โหน่ง
รายการที่น าเสนอเรื่องราวของคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆรายการที่น าเสนอเรื่องราวของคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ
รายการพาไปรู้จัก กับคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการ
รายการที่น าเสนอเรื่องราวของคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ
รายการพาไปรู้จัก กับคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการ

ผู้ด าเนินรายการ 
คอนเซปรายการ 
ผู้ด าเนินรายการ 

: 
ผู้ด าเนินรายการ 

รายการที่น าเสนอเรื่องราวของคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ
รายการพาไปรู้จัก กับคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการรูปแบบรายการ รูปแบบรายการ 

เนินชีวิต เผยมุมมองในการท าสิ่งนั้นๆ ของแขกรับเชิญ 
รายการพาไปรู้จัก กับคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการ

เนินชีวิต เผยมุมมองในการท าสิ่งนั้นๆ ของแขกรับเชิญ 
โครงสร้างรายการโครงสร้างรายการ

เปิดรายการด้วยภาพเสียงของแขกรับเชิญ 
ช่วงพูดคุย

พิธีกรพูดเปิดรายการ
โครงสร้างรายการ

เปิดรายการด้วยภาพเสียงของแขกรับเชิญ เปิดรายการด้วยภาพเสียงของแขกรับเชิญ 

พิธีกรพูดปิดรายการ
การใช้ผู้ด าเนินรายการที่มีบุคลิกโดดเด่น ตัวรายการจึงออกมาในแบบเท่ๆ รวมถึงในด้าน

พิธีกรพูดปิดรายการ
การใช้ผู้ด าเนินรายการที่มีบุคลิกโดดเด่น ตัวรายการจึงออกมาในแบบเท่ๆ รวมถึงในด้านการใช้ผู้ด าเนินรายการที่มีบุคลิกโดดเด่น ตัวรายการจึงออกมาในแบบเท่ๆ รวมถึงในด้าน

ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ 
และรายการดูไม่นิ่งจนเกินไป แต่ตัวรายการนั่งพูดคุยกันซะส่วนมาก ถ้าไม่มีการตัดต่อเข้ามาช่วย
ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ 
และรายการดูไม่นิ่งจนเกินไป แต่ตัวรายการนั่งพูดคุยกันซะส่วนมาก ถ้าไม่มีการตัดต่อเข้ามาช่วยและรายการดูไม่นิ่งจนเกินไป แต่ตัวรายการนั่งพูดคุยกันซะส่วนมาก ถ้าไม่มีการตัดต่อเข้ามาช่วย
อาจจะท าให้รายการดูน่าเบื่อ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในเรื่องของการน าการตัดต่อมาช่วยให้รายการอาจจะท าให้รายการดูน่าเบื่อ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในเรื่องของการน าการตัดต่อมาช่วยให้รายการ
ไม่น่าเบื่อ เนื่องจากตัวรายการเป็นเพียงการนั่งพูดคุยกัน ผู้ศึกษาจึงสนใจวิธีนี้มาประยุกต์ใช้ในรายการ
อาจจะท าให้รายการดูน่าเบื่อ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในเรื่องของการน าการตัดต่อมาช่วยให้รายการ
ไม่น่าเบื่อ เนื่องจากตัวรายการเป็นเพียงการนั่งพูดคุยกัน ผู้ศึกษาจึงสนใจวิธีนี้มาประยุกต์ใช้ในรายการไม่น่าเบื่อ เนื่องจากตัวรายการเป็นเพียงการนั่งพูดคุยกัน ผู้ศึกษาจึงสนใจวิธีนี้มาประยุกต์ใช้ในรายการ
เพ่ือสร้างความน่าสนใจให้กลุ่มเป้าหมาย 

ทุกวันเสาร์ ทาง 

โหน่ง” วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์
รายการที่น าเสนอเรื่องราวของคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ
รายการพาไปรู้จัก กับคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการ

วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์
รายการที่น าเสนอเรื่องราวของคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ

วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์
รายการที่น าเสนอเรื่องราวของคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ

ผู้ด าเนินรายการ 
คอนเซปรายการ 

วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์
รายการที่น าเสนอเรื่องราวของคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ

วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์
รายการที่น าเสนอเรื่องราวของคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆรายการที่น าเสนอเรื่องราวของคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆรายการที่น าเสนอเรื่องราวของคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆคอนเซปรายการ คอนเซปรายการ รายการที่น าเสนอเรื่องราวของคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆรายการที่น าเสนอเรื่องราวของคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆรายการที่น าเสนอเรื่องราวของคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆรายการที่น าเสนอเรื่องราวของคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ
รายการพาไปรู้จัก กับคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการ
รายการที่น าเสนอเรื่องราวของคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ
รายการพาไปรู้จัก กับคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการ
รายการที่น าเสนอเรื่องราวของคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ
รายการพาไปรู้จัก กับคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการ

คอนเซปรายการ 
รายการพาไปรู้จัก กับคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการรายการพาไปรู้จัก กับคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการ

เนินชีวิต เผยมุมมองในการท าสิ่งนั้นๆ ของแขกรับเชิญ 
รูปแบบรายการ รายการพาไปรู้จัก กับคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการ

เนินชีวิต เผยมุมมองในการท าสิ่งนั้นๆ ของแขกรับเชิญ 

เปิดรายการด้วยภาพเสียงของแขกรับเชิญ 

การใช้ผู้ด าเนินรายการที่มีบุคลิกโดดเด่น ตัวรายการจึงออกมาในแบบเท่ๆ รวมถึงในด้าน

รายการพาไปรู้จัก กับคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการ
เนินชีวิต เผยมุมมองในการท าสิ่งนั้นๆ ของแขกรับเชิญ 

รายการพาไปรู้จัก กับคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการ
เนินชีวิต เผยมุมมองในการท าสิ่งนั้นๆ ของแขกรับเชิญ 

รายการพาไปรู้จัก กับคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการรูปแบบรายการ 
เนินชีวิต เผยมุมมองในการท าสิ่งนั้นๆ ของแขกรับเชิญ 

รูปแบบรายการ 
เนินชีวิต เผยมุมมองในการท าสิ่งนั้นๆ ของแขกรับเชิญ 

รายการพาไปรู้จัก กับคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการ
เนินชีวิต เผยมุมมองในการท าสิ่งนั้นๆ ของแขกรับเชิญ เนินชีวิต เผยมุมมองในการท าสิ่งนั้นๆ ของแขกรับเชิญ เนินชีวิต เผยมุมมองในการท าสิ่งนั้นๆ ของแขกรับเชิญ เนินชีวิต เผยมุมมองในการท าสิ่งนั้นๆ ของแขกรับเชิญ เนินชีวิต เผยมุมมองในการท าสิ่งนั้นๆ ของแขกรับเชิญ 

โครงสร้างรายการ
เนินชีวิต เผยมุมมองในการท าสิ่งนั้นๆ ของแขกรับเชิญ เนินชีวิต เผยมุมมองในการท าสิ่งนั้นๆ ของแขกรับเชิญ เนินชีวิต เผยมุมมองในการท าสิ่งนั้นๆ ของแขกรับเชิญ 

เปิดรายการด้วยภาพเสียงของแขกรับเชิญ 

เนินชีวิต เผยมุมมองในการท าสิ่งนั้นๆ ของแขกรับเชิญ 

พิธีกรพูดเปิดรายการพิธีกรพูดเปิดรายการเปิดรายการด้วยภาพเสียงของแขกรับเชิญ เปิดรายการด้วยภาพเสียงของแขกรับเชิญ เปิดรายการด้วยภาพเสียงของแขกรับเชิญ เปิดรายการด้วยภาพเสียงของแขกรับเชิญ + พิธีกรพูดเปิดรายการ

การใช้ผู้ด าเนินรายการที่มีบุคลิกโดดเด่น ตัวรายการจึงออกมาในแบบเท่ๆ รวมถึงในด้าน
ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ 
และรายการดูไม่นิ่งจนเกินไป แต่ตัวรายการนั่งพูดคุยกันซะส่วนมาก ถ้าไม่มีการตัดต่อเข้ามาช่วย
อาจจะท าให้รายการดูน่าเบื่อ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในเรื่องของการน าการตัดต่อมาช่วยให้รายการ

เปิดรายการด้วยภาพเสียงของแขกรับเชิญ 

พิธีกรพูดปิดรายการ
การใช้ผู้ด าเนินรายการที่มีบุคลิกโดดเด่น ตัวรายการจึงออกมาในแบบเท่ๆ รวมถึงในด้าน

พิธีกรพูดเปิดรายการเปิดรายการด้วยภาพเสียงของแขกรับเชิญ เปิดรายการด้วยภาพเสียงของแขกรับเชิญ เปิดรายการด้วยภาพเสียงของแขกรับเชิญ พิธีกรพูดเปิดรายการพิธีกรพูดเปิดรายการพิธีกรพูดเปิดรายการเปิดรายการด้วยภาพเสียงของแขกรับเชิญ เปิดรายการด้วยภาพเสียงของแขกรับเชิญ 
ช่วงพูดคุย
เปิดรายการด้วยภาพเสียงของแขกรับเชิญ 
ช่วงพูดคุย
เปิดรายการด้วยภาพเสียงของแขกรับเชิญ พิธีกรพูดเปิดรายการ
ช่วงพูดคุย
พิธีกรพูดปิดรายการ

การใช้ผู้ด าเนินรายการที่มีบุคลิกโดดเด่น ตัวรายการจึงออกมาในแบบเท่ๆ รวมถึงในด้าน
ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ 

การใช้ผู้ด าเนินรายการที่มีบุคลิกโดดเด่น ตัวรายการจึงออกมาในแบบเท่ๆ รวมถึงในด้าน
พิธีกรพูดปิดรายการพิธีกรพูดปิดรายการ

การใช้ผู้ด าเนินรายการที่มีบุคลิกโดดเด่น ตัวรายการจึงออกมาในแบบเท่ๆ รวมถึงในด้าน
พิธีกรพูดปิดรายการ

การใช้ผู้ด าเนินรายการที่มีบุคลิกโดดเด่น ตัวรายการจึงออกมาในแบบเท่ๆ รวมถึงในด้าน
ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ 

การใช้ผู้ด าเนินรายการที่มีบุคลิกโดดเด่น ตัวรายการจึงออกมาในแบบเท่ๆ รวมถึงในด้านการใช้ผู้ด าเนินรายการที่มีบุคลิกโดดเด่น ตัวรายการจึงออกมาในแบบเท่ๆ รวมถึงในด้านการใช้ผู้ด าเนินรายการที่มีบุคลิกโดดเด่น ตัวรายการจึงออกมาในแบบเท่ๆ รวมถึงในด้านการใช้ผู้ด าเนินรายการที่มีบุคลิกโดดเด่น ตัวรายการจึงออกมาในแบบเท่ๆ รวมถึงในด้าน
ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ 

การใช้ผู้ด าเนินรายการที่มีบุคลิกโดดเด่น ตัวรายการจึงออกมาในแบบเท่ๆ รวมถึงในด้าน
ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ 

การใช้ผู้ด าเนินรายการที่มีบุคลิกโดดเด่น ตัวรายการจึงออกมาในแบบเท่ๆ รวมถึงในด้าน
ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ 
และรายการดูไม่นิ่งจนเกินไป แต่ตัวรายการนั่งพูดคุยกันซะส่วนมาก ถ้าไม่มีการตัดต่อเข้ามาช่วย
ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ 
และรายการดูไม่นิ่งจนเกินไป แต่ตัวรายการนั่งพูดคุยกันซะส่วนมาก ถ้าไม่มีการตัดต่อเข้ามาช่วย
ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ 
และรายการดูไม่นิ่งจนเกินไป แต่ตัวรายการนั่งพูดคุยกันซะส่วนมาก ถ้าไม่มีการตัดต่อเข้ามาช่วย
อาจจะท าให้รายการดูน่าเบื่อ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในเรื่องของการน าการตัดต่อมาช่วยให้รายการ

ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ 
และรายการดูไม่นิ่งจนเกินไป แต่ตัวรายการนั่งพูดคุยกันซะส่วนมาก ถ้าไม่มีการตัดต่อเข้ามาช่วย
ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ 
และรายการดูไม่นิ่งจนเกินไป แต่ตัวรายการนั่งพูดคุยกันซะส่วนมาก ถ้าไม่มีการตัดต่อเข้ามาช่วย
ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ 
และรายการดูไม่นิ่งจนเกินไป แต่ตัวรายการนั่งพูดคุยกันซะส่วนมาก ถ้าไม่มีการตัดต่อเข้ามาช่วย
อาจจะท าให้รายการดูน่าเบื่อ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในเรื่องของการน าการตัดต่อมาช่วยให้รายการ

ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ 
และรายการดูไม่นิ่งจนเกินไป แต่ตัวรายการนั่งพูดคุยกันซะส่วนมาก ถ้าไม่มีการตัดต่อเข้ามาช่วย
อาจจะท าให้รายการดูน่าเบื่อ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในเรื่องของการน าการตัดต่อมาช่วยให้รายการ
ไม่น่าเบื่อ เนื่องจากตัวรายการเป็นเพียงการนั่งพูดคุยกัน ผู้ศึกษาจึงสนใจวิธีนี้มาประยุกต์ใช้ในรายการ

ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ 
และรายการดูไม่นิ่งจนเกินไป แต่ตัวรายการนั่งพูดคุยกันซะส่วนมาก ถ้าไม่มีการตัดต่อเข้ามาช่วย
อาจจะท าให้รายการดูน่าเบื่อ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในเรื่องของการน าการตัดต่อมาช่วยให้รายการ

ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ 
และรายการดูไม่นิ่งจนเกินไป แต่ตัวรายการนั่งพูดคุยกันซะส่วนมาก ถ้าไม่มีการตัดต่อเข้ามาช่วย
อาจจะท าให้รายการดูน่าเบื่อ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในเรื่องของการน าการตัดต่อมาช่วยให้รายการ

ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ 
และรายการดูไม่นิ่งจนเกินไป แต่ตัวรายการนั่งพูดคุยกันซะส่วนมาก ถ้าไม่มีการตัดต่อเข้ามาช่วย
อาจจะท าให้รายการดูน่าเบื่อ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในเรื่องของการน าการตัดต่อมาช่วยให้รายการ
และรายการดูไม่นิ่งจนเกินไป แต่ตัวรายการนั่งพูดคุยกันซะส่วนมาก ถ้าไม่มีการตัดต่อเข้ามาช่วยและรายการดูไม่นิ่งจนเกินไป แต่ตัวรายการนั่งพูดคุยกันซะส่วนมาก ถ้าไม่มีการตัดต่อเข้ามาช่วย
อาจจะท าให้รายการดูน่าเบื่อ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในเรื่องของการน าการตัดต่อมาช่วยให้รายการ
ไม่น่าเบื่อ เนื่องจากตัวรายการเป็นเพียงการนั่งพูดคุยกัน ผู้ศึกษาจึงสนใจวิธีนี้มาประยุกต์ใช้ในรายการ

และรายการดูไม่นิ่งจนเกินไป แต่ตัวรายการนั่งพูดคุยกันซะส่วนมาก ถ้าไม่มีการตัดต่อเข้ามาช่วย
อาจจะท าให้รายการดูน่าเบื่อ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในเรื่องของการน าการตัดต่อมาช่วยให้รายการ
และรายการดูไม่นิ่งจนเกินไป แต่ตัวรายการนั่งพูดคุยกันซะส่วนมาก ถ้าไม่มีการตัดต่อเข้ามาช่วย
อาจจะท าให้รายการดูน่าเบื่อ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในเรื่องของการน าการตัดต่อมาช่วยให้รายการ
ไม่น่าเบื่อ เนื่องจากตัวรายการเป็นเพียงการนั่งพูดคุยกัน ผู้ศึกษาจึงสนใจวิธีนี้มาประยุกต์ใช้ในรายการ

และรายการดูไม่นิ่งจนเกินไป แต่ตัวรายการนั่งพูดคุยกันซะส่วนมาก ถ้าไม่มีการตัดต่อเข้ามาช่วย
อาจจะท าให้รายการดูน่าเบื่อ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในเรื่องของการน าการตัดต่อมาช่วยให้รายการ
ไม่น่าเบื่อ เนื่องจากตัวรายการเป็นเพียงการนั่งพูดคุยกัน ผู้ศึกษาจึงสนใจวิธีนี้มาประยุกต์ใช้ในรายการ

และรายการดูไม่นิ่งจนเกินไป แต่ตัวรายการนั่งพูดคุยกันซะส่วนมาก ถ้าไม่มีการตัดต่อเข้ามาช่วย
อาจจะท าให้รายการดูน่าเบื่อ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในเรื่องของการน าการตัดต่อมาช่วยให้รายการ
ไม่น่าเบื่อ เนื่องจากตัวรายการเป็นเพียงการนั่งพูดคุยกัน ผู้ศึกษาจึงสนใจวิธีนี้มาประยุกต์ใช้ในรายการ
อาจจะท าให้รายการดูน่าเบื่อ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในเรื่องของการน าการตัดต่อมาช่วยให้รายการ
ไม่น่าเบื่อ เนื่องจากตัวรายการเป็นเพียงการนั่งพูดคุยกัน ผู้ศึกษาจึงสนใจวิธีนี้มาประยุกต์ใช้ในรายการ
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กอากาศ
ทุกวันเสาร์ ทาง 

ผู้ด าเนินรายการ โหน่ง” วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์
คอนเซปรายการ : รายการที่น าเสนอเรื่องราวของคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ
รูปแบบรายการ รายการพาไปรู้จัก กับคนไทยที่ท าอะไรเท่ๆ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการ

เนินชีวิต เผยมุมมองในการท าสิ่งนั้นๆ ของแขกรับเชิญ 
โครงสร้างรายการ

เปิดรายการด้วยภาพเสียงของแขกรับเชิญ + พิธีกรพูดเปิดรายการ
ช่วงพูดคุย
พิธีกรพูดปิดรายการ

การใช้ผู้ด าเนินรายการที่มีบุคลิกโดดเด่น ตัวรายการจึงออกมาในแบบเท่ๆ รวมถึงในด้าน
ของการตัดต่อ ที่มีการใช้ขนาดภาพ สีภาพ ตัดสลับผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ท าให้ดูเร้าใจ 
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สภาพที่ 2 สภาพที่ 2-ส-3 ส3 
ไทยเทส่ไทยเทส่. “ส. “ำำำ

  

ำ
  

3 ำ3 แสดงตัวอย่างในรายการไทยเท่ำแสดงตัวอย่างในรายการไทยเท่
. “ำ. “สถาปัตย์ ณ ที่สร้างำสถาปัตย์ ณ ที่สร้างสำส3 ส3 ำ3 ส3 แสดงตัวอย่างในรายการไทยเท่สแสดงตัวอย่างในรายการไทยเท่ำแสดงตัวอย่างในรายการไทยเท่สแสดงตัวอย่างในรายการไทยเท่

ไทยเทส่ไทยเท่ ำไทยเทส่ไทยเท่. “ส. “ำ. “ส. “
นนนแสดงตัวอย่างในรายการไทยเท่นแสดงตัวอย่างในรายการไทยเท่กักกแสดงตัวอย่างในรายการไทยเท่กแสดงตัวอย่างในรายการไทยเท่

หหหอออสสสมมมุดดดดดดกกกกลลลลาง
มกราคม 
ง
มกราคม 
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ผู้ด าเนินรายการ : ใช้แขกรับเชิญเป็นคนด าเนินรายการ 
คอนเซปรายการ : น าเสนอเรื่องราวของอาชีพที่น่าสนใจ แต่ไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของ

สังคม 
รูปแบบรายการ : รายการที่จะพาไปท าความรู้จักแบบเจาะลึก ติดตามเรียนรู้การท างาน 

กระบวนการคิด ร่วมพูดคุยและแบ่งปันแรงบันดาลใจเพ่ือจุดประกายแนวทางการเลือกอาชีพ และ
เป้าหมายในชีวิตให้กับเยาวชน โดยไม่ยึดติดอยู่ในกรอบเดิม โดยใช้แขกรับเชิญเป็นตัวด าเนินรายการ 

โครงสร้างรายการ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 
1.  พูดถึงนิยามเก่ียวกับอาชีพโดยรวม 
2.  พูดถึงประวัติของคนที่ท าอาชีพนั้นๆ และเสน่ห์ของอาชีพที่ท าให้เราหลงใหลแล้วอยู่

กับมันได้ถึงทุกวันนี้คืออะไร 
3.  พูดถึงเรื่องอุปสรรค กระบวนการท างาน และแรงบันดาลใจในการท าอาชีพนี้ สุดท้าย

จึงฝากแง่คิด ถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะเดินทางสายนี้ 
จุดเด่นของรายการนี้จะอยู่ที่การใช้ภาพเล่าเรื่อง จึงท าให้มีมุมภาพที่แปลกใหม่ รวมถึง

การใช้แขกรับเชิญเป็นตัวเล่าเรื่องเอง ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะเราจะได้เห็นบุคลิกที่แตกต่างกัน
ไปในแต่ละคน รวมถึงเราสามารถเข้าใจอารมณ์ของอาชีพนั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะ
น าในเรื่องของจุดเด่นนี้มาปรับใช้ในรายการ 
 
น าในเรื่องของจุดเด่นนี้มาปรับใช้ในรายการน าในเรื่องของจุดเด่นนี้มาปรับใช้ในรายการน าในเรื่องของจุดเด่นนี้มาปรับใช้ในรายการน าในเรื่องของจุดเด่นนี้มาปรับใช้ในรายการน าในเรื่องของจุดเด่นนี้มาปรับใช้ในรายการน าในเรื่องของจุดเด่นนี้มาปรับใช้ในรายการน าในเรื่องของจุดเด่นนี้มาปรับใช้ในรายการ
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โดยใช้แขกรับเชิญเป็นตัวด าเนินรายการกโดยใช้แขกรับเชิญเป็นตัวด าเนินรายการลกระบวนการคิด ร่วมพูดคุยและแบ่งปันแรงบันดาลใจเพ่ือจุดประกายแนวทางการเลือกอาชีพ และลกระบวนการคิด ร่วมพูดคุยและแบ่งปันแรงบันดาลใจเพ่ือจุดประกายแนวทางการเลือกอาชีพ และ
โดยใช้แขกรับเชิญเป็นตัวด าเนินรายการลโดยใช้แขกรับเชิญเป็นตัวด าเนินรายการาโดยใช้แขกรับเชิญเป็นตัวด าเนินรายการาโดยใช้แขกรับเชิญเป็นตัวด าเนินรายการงโดยใช้แขกรับเชิญเป็นตัวด าเนินรายการงโดยใช้แขกรับเชิญเป็นตัวด าเนินรายการ



บทที่ 3 
 

การเก็บข้อมูล 
 

การศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ
วัยรุ่นไทย” เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ อันน าไปสู่การวางแนวทางใน
เรื่องของ รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอ โดยแบ่งองค์ประกอบดังนี้ 
 
รูปแบบในการศึกษาวิจัย 

การศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้น
ผู้ศึกษาได้น าวิธีวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) ซึ่งเป็นการวิจัยที่มุ่งน าผลไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติเพื่อผลิตรายการต่อไป โดยผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) รวมถึงการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษา 
หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
ท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รวมถึงท าการประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้นมาด้วยวิธีการแบบ(Focus Group)
ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร (Population) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
คือประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์
ดังต่อไปนี้ 

1.1 ประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุตั้งแต่ 18-22 ปี 

1.2 ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือ
ออกอากาศจริงทางโทรทัศน์ 

2. กลุ่มตัวอย่าง (sampling) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประเมินผลรายการ
ที่ผลิตขึ้นดังต่อไปนี้ 

2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม หมายถึง กลุ่มผู้ชมอายุระหว่าง 18-22 ปี 
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จ านวนทั้งสิ้น 100 คน 

2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการจริงที่ออกอากาศ
ทางโทรทัศน์ มีทั้งสิ้น 2 รายการ ดังนี้ 

ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือ1.2 ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือ

ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยใช้

1.2 ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุตั้งแต่ 

ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือ
22 -กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุตั้งแต่ ปี18กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุตั้งแต่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุตั้งแต่ 

ประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขต
22 22 ปี

ประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขต

ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือ

1.1 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุตั้งแต่ 

ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือ

ประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขตประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขต
18

ประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขตประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขตประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขต1.1 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุตั้งแต่ 

ประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขต

ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือ

ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยใช้

ประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุตั้งแต่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุตั้งแต่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุตั้งแต่ 

ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุตั้งแต่ 

ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือ
กอากาศจริงทางโทรทัศน์

ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือ

ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยใช้

ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือ
กอากาศจริงทางโทรทัศน์กอากาศจริงทางโทรทัศน์กอากาศจริงทางโทรทัศน์

ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยใช้ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยใช้
กอากาศจริงทางโทรทัศน์กอากาศจริงทางโทรทัศน์กอากาศจริงทางโทรทัศน์กอากาศจริงทางโทรทัศน์

2.
กอากาศจริงทางโทรทัศน์กอากาศจริงทางโทรทัศน์กอากาศจริงทางโทรทัศน์

กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยใช้ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยใช้
purposive sampling) 

ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยใช้ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยใช้
purposive sampling) 

ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ และกลุ่มตัวอย่างที่

sampling) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยใช้ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยใช้
ซึ่งแบ่งออกเป็น 

กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มตัวอย่าง sampling) กลุ่มตัวอย่าง 
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ และกลุ่มตัวอย่างที่

ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยใช้ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยใช้
ซึ่งแบ่งออกเป็น วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 

ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ และกลุ่มตัวอย่างที่
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง purposive sampling) purposive sampling) purposive sampling) 
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ และกลุ่มตัวอย่างที่

purposive sampling) purposive sampling) วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งแบ่งออกเป็น purposive sampling) วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งแบ่งออกเป็น purposive sampling) (purposive sampling) วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ และกลุ่มตัวอย่างที่

purposive sampling) ซึ่งแบ่งออกเป็น 
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ และกลุ่มตัวอย่างที่

purposive sampling) 
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ และกลุ่มตัวอย่างที่
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง purposive sampling) วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ และกลุ่มตัวอย่างที่ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ และกลุ่มตัวอย่างที่ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ และกลุ่มตัวอย่างที่

ประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขตประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขตประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุตั้งแต่ 

ประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุตั้งแต่ 

ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือ

ประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขตประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขต

ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือ

ประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขต

ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือ

ประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขตประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขตประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขตประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุตั้งแต่ 

ประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขตประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุตั้งแต่ 

ประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขตประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขตประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุตั้งแต่ 

ประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขตประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขตประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขตประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขตประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุตั้งแต่ 

เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์คือประชากรที่เป็นกลุ่ม

1.1 ประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขต

คือประชากรที่เป็นกลุ่มคือประชากรที่เป็นกลุ่มคือประชากรที่เป็นกลุ่ม

ประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขต

เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์คือประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์คือประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์
ประชากร

คือประชากรที่เป็นกลุ่ม
ดังต่อไปนี้
คือประชากรที่เป็นกลุ่ม

ประชากร
เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์

ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้
เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์

ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้
เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์

ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้
เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์

ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้(Population) 
เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์

ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ แบ่งออกเป็น
เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์

ประชากรประชากร ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้
เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

คือประชากรที่เป็นกลุ่ม
(Population) (Population) 

เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์
ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้

เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์

ประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขต

(Population) 
เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์

ประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขตประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขต

ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้
เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์

ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มีให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มีให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มี
รวมถึงท าการประเมินผลรายการที่ผลิต

ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มี
รวมถึงท าการประเมินผลรายการที่ผลิต

ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มี
รวมถึงท าการประเมินผลรายการที่ผลิต

ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มี
รวมถึงท าการประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้นมาด้วยวิธีการแบบ

ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มีให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มีให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มี
ขึ้นมาด้วยวิธีการแบบรวมถึงท าการประเมินผลรายการที่ผลิต

ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มี
รวมถึงท าการประเมินผลรายการที่ผลิตรวมถึงท าการประเมินผลรายการที่ผลิต

ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มีให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด

รวมถึงท าการประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้นมาด้วยวิธีการแบบขึ้นมาด้วยวิธีการแบบ
หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม

ขึ้นมาด้วยวิธีการแบบ
หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมหลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม

รวมถึงท าการประเมินผลรายการที่ผลิต
หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมหลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
ท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
ท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มี

หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมหลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมหลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
รวมถึงท าการประเมินผลรายการที่ผลิต

หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
รวมถึงท าการประเมินผลรายการที่ผลิต

ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มีให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มี

หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมหลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
รวมถึงท าการประเมินผลรายการที่ผลิตรวมถึงท าการประเมินผลรายการที่ผลิต

ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มี

หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
รวมถึงการแจกแบบสอบถามรวมถึงการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) (Questionnaire) 

หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษา

หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษา

หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมหลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมหลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม

โดยผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาประโยชน์ในการปฏิบัติเพื่อผลิตรายการต่อไป
รวมถึงการแจกแบบสอบถามรวมถึงการแจกแบบสอบถาม

หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม

โดยผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาประโยชน์ในการปฏิบัติเพื่อผลิตรายการต่อไปประโยชน์ในการปฏิบัติเพื่อผลิตรายการต่อไป
รวมถึงการแจกแบบสอบถาม

ประโยชน์ในการปฏิบัติเพื่อผลิตรายการต่อไปประโยชน์ในการปฏิบัติเพื่อผลิตรายการต่อไป
รวมถึงการแจกแบบสอบถามรวมถึงการแจกแบบสอบถาม

โดยผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาโดยผู้ศึกษาได้ท าการสัมภา
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษา

ผู้ศึกษาได้น าวิธีวิจัยแบบประยุกต์ ซึ่งเป็นการวิจัยที่มุ่งน าผลไปใช้ให้เป็น(Applied Research) 
ประโยชน์ในการปฏิบัติเพื่อผลิตรายการต่อไป

(Applied Research) 
ประโยชน์ในการปฏิบัติเพื่อผลิตรายการต่อไป

รวมถึงการแจกแบบสอบถาม
หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม

(Applied Research) 
ประโยชน์ในการปฏิบัติเพื่อผลิตรายการต่อไป โดยผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาโดยผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาประโยชน์ในการปฏิบัติเพื่อผลิตรายการต่อไปประโยชน์ในการปฏิบัติเพื่อผลิตรายการต่อไปประโยชน์ในการปฏิบัติเพื่อผลิตรายการต่อไป โดยผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาโดยผู้ศึกษาได้ท าการสัมภา

(Questionnaire) 
หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม

โดยผู้ศึกษาได้ท าการสัมภา
(Questionnaire) (Questionnaire) (Questionnaire) รวมถึงการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) (Questionnaire) รวมถึงการแจกแบบสอบถาม

หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมหลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
รวมถึงท าการประเมินผลรายการที่ผลิต

หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมหลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมหลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมหลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
รวมถึงท าการประเมินผลรายการที่ผลิต

หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
รวมถึงท าการประเมินผลรายการที่ผลิต

ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มี

หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมหลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
รวมถึงท าการประเมินผลรายการที่ผลิต

ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มีให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มี

(Applied Research) ผู้ศึกษาได้น าวิธีวิจัยแบบประยุกต์ผู้ศึกษาได้น าวิธีวิจัยแบบประยุกต์
ประโยชน์ในการปฏิบัติเพื่อผลิตรายการต่อไปประโยชน์ในการปฏิบัติเพื่อผลิตรายการต่อไป

รวมถึงการแจกแบบสอบถาม

ซึ่งเป็นการวิจัยที่มุ่งน าผลไปใช้ให้เป็น
การศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้น

(Applied Research) 
การศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้นการศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้น

(Applied Research) 
การศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้นการศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้น

(Applied Research) 
การศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้นการศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้นการศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้นการศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้นการศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้นการศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้น

เรื่องของ รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอ โดยแบ่งองค์ประกอบดังนี้เรื่องของ รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอ โดยแบ่งองค์ประกอบดังนี้

การศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้นการศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้นการศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้นการศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้น
(Applied Research) 

การศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้น
(Applied Research) 

โดยผู้ศึกษาได้ท าการสัมภา
(Applied Research) 

โดยผู้ศึกษาได้ท าการสัมภา
(Questionnaire) 

เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ อันน าไปสู่การวางแนวทางในเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ อันน าไปสู่การวางแนวทางใน
เรื่องของ รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอ โดยแบ่งองค์ประกอบดังนี้

การศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้นการศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้น
ซึ่งเป็นการวิจัยที่มุ่งน าผลไปใช้ให้เป็น

การศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้น
รูปแบบในการศึกษาวิจัย

การศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้นการศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้น
รูปแบบในการศึกษาวิจัย

การศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้นการศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้น
ผู้ศึกษาได้น าวิธีวิจัยแบบประยุกต์ผู้ศึกษาได้น าวิธีวิจัยแบบประยุกต์
ประโยชน์ในการปฏิบัติเพื่อผลิตรายการต่อไป

ซึ่งเป็นการวิจัยที่มุ่งน าผลไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติเพื่อผลิตรายการต่อไป

รวมถึงการแจกแบบสอบถาม
โดยผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาโดยผู้ศึกษาได้ท าการสัมภา

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษา
หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม

รวมถึงการแจกแบบสอบถาม
หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
ท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษา
หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม

ขึ้นมาด้วยวิธีการแบบ

รวมถึงการแจกแบบสอบถาม
หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมหลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม

ขึ้นมาด้วยวิธีการแบบ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มีให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด
ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มี

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

คือประชากรที่เป็นกลุ่ม
แบ่งออกเป็น

เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์คือประชากรที่เป็นกลุ่ม
ดังต่อไปนี้

ประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขตประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขต

ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือ
กอากาศจริงทางโทรทัศน์

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ และกลุ่มตัวอย่างที่

เรื่องของ รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอ โดยแบ่งองค์ประกอบดังนี้

การศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้น
(Applied Research) 

โดยผู้ศึกษาได้ท าการสัมภา
(Questionnaire) 

การศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้นการศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้นการศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้นการศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้นการศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้นการศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้นการศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้นการศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้นการศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้นการศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้นการศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้นการศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้นการศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้น
(Applied Research) 

การศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้น
(Applied Research) 

การศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้น
(Applied Research) 

การศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้น
ซึ่งเป็นการวิจัยที่มุ่งน าผลไปใช้ให้เป็นผู้ศึกษาได้น าวิธีวิจัยแบบประยุกต์

ประโยชน์ในการปฏิบัติเพื่อผลิตรายการต่อไป
รวมถึงการแจกแบบสอบถาม

ผู้ศึกษาได้น าวิธีวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) 
ประโยชน์ในการปฏิบัติเพื่อผลิตรายการต่อไป โดยผู้ศึกษาได้ท าการสัมภา

รวมถึงการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) 
หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม

รวมถึงท าการประเมินผลรายการที่ผลิต
ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มี

(Applied Research) (Applied Research) 
ประโยชน์ในการปฏิบัติเพื่อผลิตรายการต่อไป

ซึ่งเป็นการวิจัยที่มุ่งน าผลไปใช้ให้เป็นผู้ศึกษาได้น าวิธีวิจัยแบบประยุกต์ผู้ศึกษาได้น าวิธีวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) 
โดยผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาโดยผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาประโยชน์ในการปฏิบัติเพื่อผลิตรายการต่อไป

รวมถึงการแจกแบบสอบถาม
ประโยชน์ในการปฏิบัติเพื่อผลิตรายการต่อไป โดยผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาประโยชน์ในการปฏิบัติเพื่อผลิตรายการต่อไป

รวมถึงการแจกแบบสอบถาม
ประโยชน์ในการปฏิบัติเพื่อผลิตรายการต่อไป โดยผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาประโยชน์ในการปฏิบัติเพื่อผลิตรายการต่อไป

รวมถึงการแจกแบบสอบถาม
หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม

โดยผู้ศึกษาได้ท าการสัมภา
(Questionnaire) (Questionnaire) 

หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษา

หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
(Questionnaire) 

หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
รวมถึงการแจกแบบสอบถาม

หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมหลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมหลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
รวมถึงท าการประเมินผลรายการที่ผลิต

ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มี

หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
รวมถึงท าการประเมินผลรายการที่ผลิต

ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มี

หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมหลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมหลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมหลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมหลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมหลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมหลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
ขึ้นมาด้วยวิธีการแบบ

หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมหลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
ท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มี

หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
รวมถึงท าการประเมินผลรายการที่ผลิต

หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
รวมถึงท าการประเมินผลรายการที่ผลิต

ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มี

หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
ขึ้นมาด้วยวิธีการแบบขึ้นมาด้วยวิธีการแบบรวมถึงท าการประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้นมาด้วยวิธีการแบบท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รวมถึงท าการประเมินผลรายการที่ผลิต

ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด

รวมถึงท าการประเมินผลรายการที่ผลิต
ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มี

ขึ้นมาด้วยวิธีการแบบขึ้นมาด้วยวิธีการแบบ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มี

รวมถึงท าการประเมินผลรายการที่ผลิตรวมถึงท าการประเมินผลรายการที่ผลิต
ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มี

รวมถึงท าการประเมินผลรายการที่ผลิต
ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มีให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มีให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มีให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มีให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มีให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มี

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้

เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์
ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ แบ่งออกเป็น

เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์

ประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขต

(Population) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้
เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์

ประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขต

(Population) 
เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.

คือประชากรที่เป็นกลุ่ม
ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้

เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์
ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ประชากรประชากร (Population) 

เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์
ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้

เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์
ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้

เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์
ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้

คือประชากรที่เป็นกลุ่ม
ดังต่อไปนี้

ประชากร
เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์

ประชากร
เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์คือประชากรที่เป็นกลุ่มคือประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์คือประชากรที่เป็นกลุ่ม

ประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขต

คือประชากรที่เป็นกลุ่ม

1.1 ประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขต

คือประชากรที่เป็นกลุ่มคือประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์

ประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุตั้งแต่ 

ประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขตประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุตั้งแต่ 

ประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขตประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขตประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุตั้งแต่ 

ประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขตประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขตประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขต

ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือ

ประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขตประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขตประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุตั้งแต่ 

ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือ

1.1 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุตั้งแต่ 

ประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขตประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขตประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขตประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขต
18

1.1 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุตั้งแต่ 

ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือ

ประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขต

ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือ

ประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขต
22 ปีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุตั้งแต่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุตั้งแต่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุตั้งแต่ 18กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุตั้งแต่ ปี

ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือ
18-22 กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุตั้งแต่ 

กอากาศจริงทางโทรทัศน์

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุตั้งแต่ 
ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุตั้งแต่ 
ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุตั้งแต่ 
1.21.2 ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือ

กอากาศจริงทางโทรทัศน์
ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยใช้

ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือ
กอากาศจริงทางโทรทัศน์

2.

ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือ

ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยใช้

ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือ

ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยใช้
กอากาศจริงทางโทรทัศน์

กลุ่มตัวอย่าง 
กอากาศจริงทางโทรทัศน์

กลุ่มตัวอย่าง 
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 

ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยใช้
ซึ่งแบ่งออกเป็น 

กลุ่มตัวอย่าง (
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ และกลุ่มตัวอย่างที่

ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยใช้ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยใช้
purposive sampling) 

ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ และกลุ่มตัวอย่างที่

sampling) 
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ และกลุ่มตัวอย่างที่

(purposive sampling) 
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ และกลุ่มตัวอย่างที่

purposive sampling) purposive sampling) 
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ และกลุ่มตัวอย่างที่
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ และกลุ่มตัวอย่างที่

โดยผู้ศึกษาได้ท าการสัมภา
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษา

หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมหลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
รวมถึงท าการประเมินผลรายการที่ผลิต

ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ แบ่งออกเป็น
เป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์

ประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขต

ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือ

ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยใช้ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยใช้
purposive sampling) ซึ่งแบ่งออกเป็น 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุตั้งแต่ 
1.2

กอากาศจริงทางโทรทัศน์
2. กลุ่มตัวอย่าง (sampling) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยใช้

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) 
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ และกลุ่มตัวอย่างที่

เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ อันน าไปสู่การวางแนวทางใน
เรื่องของ รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอ โดยแบ่งองค์ประกอบดังนี้

รูปแบบในการศึกษาวิจัย
การศึกษาและผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้น

ผู้ศึกษาได้น าวิธีวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) ซึ่งเป็นการวิจัยที่มุ่งน าผลไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติเพื่อผลิตรายการต่อไป โดยผู้ศึกษาได้ท าการสัมภา

รวมถึงการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษา
หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
ท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รวมถึงท าการประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้นมาด้วยวิธีการแบบ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร (Population) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ แบ่งออกเป็น

คือประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการและประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์
ดังต่อไปนี้

1.1 ประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุตั้งแต่ 18-22 ปี

1.2 ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือ
กอากาศจริงทางโทรทัศน์

sampling) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง purposive sampling) ซึ่งแบ่งออกเป็น 
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ และกลุ่มตัวอย่างที่

สวัยรุ่นไทยสวัยรุ่นไทย” ส” เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ อันน าไปสู่การวางแนวทางในสเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ อันน าไปสู่การวางแนวทางใน
เรื่องของ รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอ โดยแบ่งองค์ประกอบดังนี้

ส
เรื่องของ รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอ โดยแบ่งองค์ประกอบดังนี้

ำการศึกษาและผลิต ำการศึกษาและผลิต 
เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ อันน าไปสู่การวางแนวทางในำเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ อันน าไปสู่การวางแนวทางในสำสเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ อันน าไปสู่การวางแนวทางในสเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ อันน าไปสู่การวางแนวทางในำเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ อันน าไปสู่การวางแนวทางในสเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ อันน าไปสู่การวางแนวทางใน
นการศึกษาและผลิต นการศึกษาและผลิต กัการศึกษาและผลิต กการศึกษาและผลิต 

หอสการเก็บข้อมูลสการเก็บข้อมูลมการเก็บข้อมูลมการเก็บข้อมูลุ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ

ุ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ

ดการเก็บข้อมูลดการเก็บข้อมูล ก
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ

ก
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับลรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับลรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับงรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับงรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ

เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ อันน าไปสู่การวางแนวทางใน
ง

เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ อันน าไปสู่การวางแนวทางใน
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2.2.1 รายการอาชีพนอกกระแส ทางช่องทรู 
- คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ ต าแหน่ง โปรดิวเซอร์รายการ 

2.2.2 รายการเป็น อยู่ คือ ทางช่อง ThaiPBS 
- คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ ต าแหน่ง ผู้ก ากับรายการ 

2.2.3 รายการคนหัวรั้น ทางช่อง ThaiPBS 
- คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ ต าแหน่ง ผู้ควบคุมรายการ  

การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์นั้นจะสัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้อมูล
เกี่ยวกับรายการทางโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ รวมทั้งกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบ
และเนื้อหาที่ดีเพ่ือน าเสนอ การมีส่วนร่วมของผู้ฟัง ตลอดจนสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิต
รายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย 

2.3 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประเมินผลรายการ หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลายอายุ 18-
22 ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล 
จ านวน 5 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

ในการศึกษาและผลิต“รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ
ส าหรับวัยรุ่นไทย” ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการ
ผลิตรายการ ดังต่อไปนี้ 

1.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ มีดังนี้ 
1.1 แบบสอบถาม (questionnaire) ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทาง

โทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ และความต้องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่
น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย โดยมีแนวค าถามดังนี้คือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ตอนที่ 2 การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์ 
ตอนที่ 3 ความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหารายการที่น าเสนออาชีพเสริม

ประเภทสิ่งของท ามือ 
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1.2 แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์

ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ โดยมีแนวค าถามดังนี้ 
 ค าถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการทางโทรทัศน์ 
 - รูปแบบรายการทีร่ับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันหรือที่เคยรับผิดชอบมาก่อน 
 - จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ 
 - จุดประสงค์ของรายการ 
 - กลุ่มเป้าหมายของรายการ 
 - ผลตอบรับของรายการ 

ประเภทสิ่งของท ามือ
ามคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมามคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมามคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

ประเภทสิ่งของท ามือ
ความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหา

ามคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

ความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหาความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหาความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหาความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหา
การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์
ความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหา
การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์
ความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหา
การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์
ความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหา
การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์
ความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหา
การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์
ความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหาความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหา

ตอนที่
ตอนที่ 3 ความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหา

การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์
ความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหา
การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์ตอนที่

ตอนที่ รายการที่น าเสนออาชีพเสริม

ามคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

รายการที่น าเสนออาชีพเสริมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมรายการที่น าเสนออาชีพเสริม
ประเภทสิ่งของท ามือ

รายการที่น าเสนออาชีพเสริม
ประเภทสิ่งของท ามือประเภทสิ่งของท ามือประเภทสิ่งของท ามือ

ตอนที่ 4 ตอนที่ตอนที่ 4 ตอนที่ตอนที่ตอนที่
1.2
ตอนที่

depth interview) depth interview) depth interview) depth interview) depth interview) depth interview) แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์depth interview) depth interview) แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ โดยมีแนวค าถามดังนี้

แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ โดยมีแนวค าถามดังนี้

ค าถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการทางโทรทัศน์

แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก depth interview) แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ โดยมีแนวค าถามดังนี้ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ โดยมีแนวค าถามดังนี้ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ โดยมีแนวค าถามดังนี้

depth interview) 
ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ โดยมีแนวค าถามดังนี้

depth interview) 

ค าถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการทางโทรทัศน์
ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ โดยมีแนวค าถามดังนี้ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ โดยมีแนวค าถามดังนี้ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ โดยมีแนวค าถามดังนี้ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ โดยมีแนวค าถามดังนี้ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ โดยมีแนวค าถามดังนี้ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ โดยมีแนวค าถามดังนี้

ค าถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการทางโทรทัศน์
ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ โดยมีแนวค าถามดังนี้ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ โดยมีแนวค าถามดังนี้ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ โดยมีแนวค าถามดังนี้

ค าถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการทางโทรทัศน์ค าถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการทางโทรทัศน์ค าถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการทางโทรทัศน์

การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์
ความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหา
การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์
ความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหา

ามคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์
รายการที่น าเสนออาชีพเสริม

การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์
ความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหาความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหารายการที่น าเสนออาชีพเสริมความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหา

ามคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์
รายการที่น าเสนออาชีพเสริม

การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์
รายการที่น าเสนออาชีพเสริม

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์

น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์

น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์

น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย โดยมีแนวค าถามดังนี้คือ
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ตอนที่ 
ตอนที่ตอนที่ 2 การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์

น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยน าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ตอนที่ 
ตอนที่ การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์

น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย โดยมีแนวค าถามดังนี้คือน าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

โดยมีแนวค าถามดังนี้คือน าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

โทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ และความต้
น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยน าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

โทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ
น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
โทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่

โดยมีแนวค าถามดังนี้คือ
โทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ
น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
โทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ
น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
โทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ
น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

และความต้องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่
โดยมีแนวค าถามดังนี้คือ

องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่
โดยมีแนวค าถามดังนี้คือ

องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่
โดยมีแนวค าถามดังนี้คือ

และความต้โทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ
น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่
โดยมีแนวค าถามดังนี้คือ

โทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ
ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทาง

องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่
ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทาง

องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่
โดยมีแนวค าถามดังนี้คือน าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แบบสอบถาม
โทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ และความต้

แบบสอบถาม
โทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ และความต้
น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

(questionnaire) 
และความต้

น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

แบบสอบถามแบบสอบถาม
และความต้

ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทาง

โดยมีแนวค าถามดังนี้คือโดยมีแนวค าถามดังนี้คือโดยมีแนวค าถามดังนี้คือ

ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทาง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 

ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทาง
องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่

ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทาง
องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
(questionnaire) 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
(questionnaire) ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทาง

องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 

น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทาง

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทาง

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทาง

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทาง

องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 

การผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการ
ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 

การผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการ
ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 

ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อน
ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 

การผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการการผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการการผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการ
ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 

ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อน
ผลิตรายการ ดังต่อไปนี้
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อน
ผลิตรายการ ดังต่อไปนี้

ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ

ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 
ในการศึกษาและผลิตในการศึกษาและผลิตในการศึกษาและผลิตในการศึกษาและผลิต

ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 
ในการศึกษาและผลิตในการศึกษาและผลิต รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือในการศึกษาและผลิตในการศึกษาและผลิต รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือในการศึกษาและผลิต

ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 
การผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการการผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการ

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ
ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 

การผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการ

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
แบบสอบถาม (questionnaire) 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ

ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ

ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ

ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 
การผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการ

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหาน
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประเมินผลรายการ หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลายอายุ 

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหาน
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประเมินผลรายการ หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลายอายุ 

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหาน
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประเมินผลรายการ หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลายอายุ 

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหาน
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประเมินผลรายการ หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลายอายุ กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประเมินผลรายการ หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลายอายุ 

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหาน
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประเมินผลรายการ หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลายอายุ 

รายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
และเนื้อหาที่ดีเพ่ือน าเสนอ การมีส่วนร่วมของผู้ฟัง ตลอดจนสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิต
รายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประเมินผลรายการ หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลายอายุ 

และเนื้อหาที่ดีเพ่ือน าเสนอ การมีส่วนร่วมของผู้ฟัง ตลอดจนสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตและเนื้อหาที่ดีเพ่ือน าเสนอ การมีส่วนร่วมของผู้ฟัง ตลอดจนสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิต
รายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประเมินผลรายการ หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลายอายุ กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประเมินผลรายการ หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลายอายุ 
ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหาน

เกี่ยวกับรายการทางโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ รวมทั้งกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบเกี่ยวกับรายการทางโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ รวมทั้งกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบ
และเนื้อหาที่ดีเพ่ือน าเสนอ การมีส่วนร่วมของผู้ฟัง ตลอดจนสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิต
รายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประเมินผลรายการ หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลายอายุ 
ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหาน

รายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประเมินผลรายการ หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลายอายุ 

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหาน

รายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประเมินผลรายการ หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลายอายุ 

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหาน
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประเมินผลรายการ หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลายอายุ 

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหาน
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประเมินผลรายการ หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลายอายุ 

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหาน
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประเมินผลรายการ หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลายอายุ 

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหาน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ในการศึกษาและผลิต รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อน
ผลิตรายการ ดังต่อไปนี้
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
แบบสอบถาม

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทาง

โทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ
น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่
น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

รายการที่น าเสนออาชีพเสริม
ประเภทสิ่งของท ามือ

ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ โดยมีแนวค าถามดังนี้

รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันหรือที่เคยรับผิดชอบมาก่อน

และเนื้อหาที่ดีเพ่ือน าเสนอ การมีส่วนร่วมของผู้ฟัง ตลอดจนสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิต
รายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประเมินผลรายการ หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลายอายุ 
ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหาน

รายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประเมินผลรายการ หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลายอายุ กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประเมินผลรายการ หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลายอายุ กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประเมินผลรายการ หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลายอายุ 

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหาน
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประเมินผลรายการ หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลายอายุ กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประเมินผลรายการ หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลายอายุ กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประเมินผลรายการ หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลายอายุ 

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหาน
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประเมินผลรายการ หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลายอายุ กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประเมินผลรายการ หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลายอายุ 

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหาน

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ
ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 

การผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการ

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ

ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 
การผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการ

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
แบบสอบถาม (questionnaire) 

ในการศึกษาและผลิต“รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ
ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 

การผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการ

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือในการศึกษาและผลิตในการศึกษาและผลิต
ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 

ในการศึกษาและผลิต รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ
ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ
ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 

ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อน
ผลิตรายการ ดังต่อไปนี้

ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 
การผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการ

ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อน

ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 
การผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการการผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการการผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการการผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการ

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทาง

องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทาง

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทาง

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทาง

องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่
น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
(questionnaire) ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทาง

องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
(questionnaire) 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทาง

องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่
ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทาง

องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่
โดยมีแนวค าถามดังนี้คือ

แบบสอบถาม
และความต้
(questionnaire) 

และความต้องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่
น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

แบบสอบถาม
โทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ และความต้
น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
โทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ
น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทาง
องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่

โดยมีแนวค าถามดังนี้คือ

(questionnaire) 
และความต้โทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ

น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
และความต้องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่

โดยมีแนวค าถามดังนี้คือ
องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่

โดยมีแนวค าถามดังนี้คือ
และความต้โทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ

น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
โทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ
น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
โทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่

โดยมีแนวค าถามดังนี้คือ
โทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ
น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
โทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ
น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

และความต้
น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
โดยมีแนวค าถามดังนี้คือน าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย โดยมีแนวค าถามดังนี้คือน าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ตอนที่ 
ตอนที่ การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์

น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ตอนที่ 
ตอนที่ 2 การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์

น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

โดยมีแนวค าถามดังนี้คือน าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย โดยมีแนวค าถามดังนี้คือน าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์

น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์
ความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหา

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์

รายการที่น าเสนออาชีพเสริม
การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์
ความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหารายการที่น าเสนออาชีพเสริม

ามคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์
ความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหา

ามคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

ตอนที่
ตอนที่

การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์
ความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหา

ตอนที่
ตอนที่ 3 ความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหา

การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์
ความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหา
การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์
ความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหา
การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์
ความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหา
การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์
ความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหา
การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์
ความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหาตอนที่ ความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหา
การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์
ความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหา
การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์
ความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหารายการที่น าเสนออาชีพเสริมความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหาความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหาความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหา

ประเภทสิ่งของท ามือ
ความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหาความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหา

ามคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

รายการที่น าเสนออาชีพเสริมตอนที่
ประเภทสิ่งของท ามือ

รายการที่น าเสนออาชีพเสริม
ประเภทสิ่งของท ามือ

ามคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

ความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหา
ประเภทสิ่งของท ามือ

depth interview) ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์
ตอนที่
1.2
ตอนที่ 4 ตอนที่

แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ โดยมีแนวค าถามดังนี้

depth interview) แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ โดยมีแนวค าถามดังนี้

depth interview) depth interview) แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ โดยมีแนวค าถามดังนี้

ค าถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการทางโทรทัศน์
ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ โดยมีแนวค าถามดังนี้

ค าถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการทางโทรทัศน์

depth interview) depth interview) 

ค าถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการทางโทรทัศน์
ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ โดยมีแนวค าถามดังนี้

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือในการศึกษาและผลิต
ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 

องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่
โดยมีแนวค าถามดังนี้คือ

รายการที่น าเสนออาชีพเสริม

ามคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
ประเภทสิ่งของท ามือ

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
1.2 แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์

ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ โดยมีแนวค าถามดังนี้
ค าถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการทางโทรทัศน์

เกี่ยวกับรายการทางโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ รวมทั้งกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบ
และเนื้อหาที่ดีเพ่ือน าเสนอ การมีส่วนร่วมของผู้ฟัง ตลอดจนสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิต
รายการทางโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประเมินผลรายการ หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลายอายุ 
ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหาน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ในการศึกษาและผลิต“รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ

” ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการ
ผลิตรายการ ดังต่อไปนี้

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
1.1 แบบสอบถาม (questionnaire) ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทาง

โทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ และความต้องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่
น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย โดยมีแนวค าถามดังนี้คือ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์
ตอนที่ 3 ความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหารายการที่น าเสนออาชีพเสริม

ประเภทสิ่งของท ามือ
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์
ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ โดยมีแนวค าถามดังนี้

ค าถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการทางโทรทัศน์
รูปแบบรายการทีร่ับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันหรือที่เคยรับผิดชอบมาก่อน

สเกี่ยวกับรายการทางโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ รวมทั้งกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบสเกี่ยวกับรายการทางโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ รวมทั้งกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบ
ำการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์นั้นจะสัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้อมูลำการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์นั้นจะสัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้อมูล

เกี่ยวกับรายการทางโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ รวมทั้งกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบ
ำ

เกี่ยวกับรายการทางโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ รวมทั้งกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบสำสเกี่ยวกับรายการทางโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ รวมทั้งกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบสเกี่ยวกับรายการทางโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ รวมทั้งกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบ
ำ

เกี่ยวกับรายการทางโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ รวมทั้งกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบสเกี่ยวกับรายการทางโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ รวมทั้งกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบ
นการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์นั้นจะสัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้อมูลนการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์นั้นจะสัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้อมูล
ั2.2.3 ั2.2.3 ก2.2.3 ก2.2.3 รายการคนหัวรั้น ทางช่อง กรายการคนหัวรั้น ทางช่อง 

- ก- คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ ต าแหน่ง ผู้ควบคุมรายการ กคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ ต าแหน่ง ผู้ควบคุมรายการ 
การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์นั้นจะสัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้อมูล
ก

การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์นั้นจะสัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้อมูล
หรายการคนหัวรั้น ทางช่อง หรายการคนหัวรั้น ทางช่อง 

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ ต าแหน่ง ผู้ควบคุมรายการ หคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ ต าแหน่ง ผู้ควบคุมรายการ อรายการคนหัวรั้น ทางช่อง อรายการคนหัวรั้น ทางช่อง 
คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ ต าแหน่ง ผู้ควบคุมรายการ อคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ ต าแหน่ง ผู้ควบคุมรายการ สรายการคนหัวรั้น ทางช่อง สรายการคนหัวรั้น ทางช่อง 
คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ ต าแหน่ง ผู้ควบคุมรายการ สคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ ต าแหน่ง ผู้ควบคุมรายการ มรายการคนหัวรั้น ทางช่อง มรายการคนหัวรั้น ทางช่อง 
คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ ต าแหน่ง ผู้ควบคุมรายการ มคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ ต าแหน่ง ผู้ควบคุมรายการ ุคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ ต าแหน่ง ผู้ควบคุมรายการ ุคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ ต าแหน่ง ผู้ควบคุมรายการ 

การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์นั้นจะสัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้อมูล
ุ

การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์นั้นจะสัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้อมูล
ดThaiPBSดThaiPBS

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ ต าแหน่ง ผู้ควบคุมรายการ ดคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ ต าแหน่ง ผู้ควบคุมรายการ กThaiPBSกThaiPBS
คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ ต าแหน่ง ผู้ควบคุมรายการ กคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ ต าแหน่ง ผู้ควบคุมรายการ 

การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์นั้นจะสัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้อมูล
ก

การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์นั้นจะสัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้อมูล
ลคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ ต าแหน่ง ผู้ควบคุมรายการ ลคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ ต าแหน่ง ผู้ควบคุมรายการ 

การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์นั้นจะสัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้อมูล
ล

การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์นั้นจะสัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้อมูลาคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ ต าแหน่ง ผู้ควบคุมรายการ าคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ ต าแหน่ง ผู้ควบคุมรายการ 
การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์นั้นจะสัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้อมูลาการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์นั้นจะสัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้อมูลงการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์นั้นจะสัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้อมูลงการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์นั้นจะสัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้อมูล

เกี่ยวกับรายการทางโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ รวมทั้งกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบ
ง

เกี่ยวกับรายการทางโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ รวมทั้งกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบ
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 - ความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน 
 - แนวโน้มรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในอนาคต 
 ค าถามด้านเนื้อหารายการ 
 - มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร 
 - ค าถามท่ีใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร 
 - มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร 
 ค าถามด้านวิธีการน าเสนอรายการ 
 - ท าไมถึงเลือกให้มีพิธีกรหลากหลายกันไปในแต่ละเทป / ท าไมถึงเลือกด าเนิน

รายการโดยไม่มีพิธีกร 
 - มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ 
 - ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง  
 - ค าถามเพ่ือแนะแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม

ประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย 
 - เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น 
 - วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ 
 ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ 
 - ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ 
 - แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 - ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท

สิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย 
2.  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ มีดังนี ้

2.1 การสนทนากลุ่ม (focus group) โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผล
รายการที่ผลิตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ
สนทนาในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพ
เสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย” เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ 
และประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย
แนวค าถาม ดังต่อไปนี้ 

 รูปแบบของรายการ 
 - ด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอของรายการ 
 - ด้านความน่าสนใจของรายการ 
 เนื้อหาของรายการ 
 - ด้านความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ 
 - ด้านความน่าเชื่อถือของเนื้อหารายการ 
 - ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการ 
 วิธีการน าเสนอ 
 - ด้านการเชื่อมโยงของเนื้อหาในแต่ละช่วง 

ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย
แนวค าถาม ดังต่อไปนี้แนวค าถาม ดังต่อไปนี้

รูปแบบของรายการ

ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย
แนวค าถาม ดังต่อไปนี้

ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วยระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วยระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วยระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย
เสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย
เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ 

ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วยระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย
เสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย
เสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ 

ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย
เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ 

ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วยระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย
เสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย
” 

ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย
เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ เสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย
เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ 

ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย

ด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอของรายการ

เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ 
ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย

เสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย

เสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ 
ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วยและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วยระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วยและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย

แนวค าถาม ดังต่อไปนี้
ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วยระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วยระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย

แนวค าถาม ดังต่อไปนี้แนวค าถาม ดังต่อไปนี้แนวค าถาม ดังต่อไปนี้
รูปแบบของรายการรูปแบบของรายการรูปแบบของรายการ

 - 
รูปแบบของรายการ

ด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอของรายการด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอของรายการด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอของรายการด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอของรายการด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอของรายการด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอของรายการด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอของรายการด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอของรายการด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอของรายการด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอของรายการด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอของรายการด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอของรายการด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอของรายการ
ด้านความน่าสนใจของรายการ

เนื้อหาของรายการ

ด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอของรายการด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอของรายการ
ด้านความน่าสนใจของรายการด้านความน่าสนใจของรายการด้านความน่าสนใจของรายการด้านความน่าสนใจของรายการด้านความน่าสนใจของรายการด้านความน่าสนใจของรายการด้านความน่าสนใจของรายการด้านความน่าสนใจของรายการด้านความน่าสนใจของรายการด้านความน่าสนใจของรายการด้านความน่าสนใจของรายการด้านความน่าสนใจของรายการด้านความน่าสนใจของรายการด้านความน่าสนใจของรายการด้านความน่าสนใจของรายการด้านความน่าสนใจของรายการ

เนื้อหาของรายการเนื้อหาของรายการ

เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ เสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย

เสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย

รูปแบบของรายการ

เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ 
ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย

เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ 
ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วยระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วยระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย

เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ 
ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย

เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ 
ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย

ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพ
เสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพ
เสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ
ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพ

เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ 

ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ
ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพ

เสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ
ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพ

ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ
ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพ

ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ
“

เสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ
ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพ

ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ
ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพ

เสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ
focus group) 

ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ
ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพ

โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผล
ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ

focus group) 
ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ

ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพ

focus group) 
ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ

ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพ

2.1 การสนทนากลุ่ม 
ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ

focus group) 
ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ

focus group) 
ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ

ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพ
รายการที่ผลิ
สนทนาในหัวข้อ 

โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผลโดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผล
ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ

2.1 
รายการที่ผลิรายการที่ผลิ
สนทนาในหัวข้อ 
เสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

การสนทนากลุ่ม 
ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ

focus group) โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผล
ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ

โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผล
ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ

โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผล
ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ

focus group) การสนทนากลุ่ม การสนทนากลุ่ม 
ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ

โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผล
ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ

2.1 การสนทนากลุ่ม 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ

โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผล
ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ

2.  

ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ
การสนทนากลุ่ม 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ
การสนทนากลุ่ม การสนทนากลุ่ม (

ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ
focus group) 

ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ
ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพ

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ
focus group) 

มีดังนี้

ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ
ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพ

ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ
ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพ

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ
โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผลโดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ
focus group) focus group) 

ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ
โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผล

สิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ

ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท
าที่เกิดขึ้นแนวทางในการแก้ไขปัญห

ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท

ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ
าที่เกิดขึ้น

ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ
แนวทางในการแก้ไขปัญห
ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ

ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท

ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ
แนวทางในการแก้ไขปัญหแนวทางในการแก้ไขปัญห

 -  - 

ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ

ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ

ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
 - 

ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ
แนวทางในการแก้ไขปัญห

ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ

ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ

าที่เกิดขึ้น
ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ

วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจวิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจวิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น
วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ

ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ

ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ

เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น
วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจวิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจวิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น - เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น
วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ - วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่นเนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่นเนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่นเนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น
วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ

ประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น
วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ

ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ

เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่นเนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่นเนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่นเนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น
วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ

ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ

เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่นเนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น
วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น
วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น
วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น
วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจวิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจวิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจวิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ

ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ

ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจวิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ

ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ

ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ

ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ
แนวทางในการแก้ไขปัญห
ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท

แนวทางในการแก้ไขปัญห

ประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น

ประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น
วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ

ค าถามเพ่ือแนะแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมค าถามเพ่ือแนะแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมค าถามเพ่ือแนะแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมค าถามเพ่ือแนะแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมค าถามเพ่ือแนะแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมค าถามเพ่ือแนะแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมค าถามเพ่ือแนะแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมค าถามเพ่ือแนะแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมค าถามเพ่ือแนะแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง 

ค าถามเพ่ือแนะแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง 

ค าถามเพ่ือแนะแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง 
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการมีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการมีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ
ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง 
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ
ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง 

ค าถามเพ่ือแนะแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมค าถามเพ่ือแนะแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมค าถามเพ่ือแนะแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมค าถามเพ่ือแนะแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม

เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่นเนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น
วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ

กรหลากหลายกันไปในแต่ละเทป กรหลากหลายกันไปในแต่ละเทป 

มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ
ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง 

ค าถามเพ่ือแนะแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม

มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ
ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง 

ค าถามเพ่ือแนะแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม

มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ
ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง 

ค าถามเพ่ือแนะแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
 - ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง 

ค าถามเพ่ือแนะแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง 

ค าถามเพ่ือแนะแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
ประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น
ประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น
วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่นเนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น
วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น
วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ

 - 
 - วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจวิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ

 - แนวทางในการแก้ไขปัญห
ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท

แนวทางในการแก้ไขปัญหแนวทางในการแก้ไขปัญหแนวทางในการแก้ไขปัญห
ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ
สิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

2.  

รายการที่ผลิ
โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผล

ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการรายการที่ผลิ
สนทนาในหัวข้อ 

ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ
ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพ

เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ 
ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย

เสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แนวค าถาม ดังต่อไปนี้

 - 

ด้านความพึงพอใจต่อเนื้อหาขอ

มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ
ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง 

ค าถามเพ่ือแนะแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม

เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น
วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ

มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการมีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ
ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง 

ค าถามเพ่ือแนะแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง 

ค าถามเพ่ือแนะแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง 

ค าถามเพ่ือแนะแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมค าถามเพ่ือแนะแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมค าถามเพ่ือแนะแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมค าถามเพ่ือแนะแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมค าถามเพ่ือแนะแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมค าถามเพ่ือแนะแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
ประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ค าถามเพ่ือแนะแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมค าถามเพ่ือแนะแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
ประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น
วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ

ประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น
วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ

ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ
แนวทางในการแก้ไขปัญห
ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท

ประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่นเนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่นเนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น
วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น - เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น

 - วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่นเนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่นเนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น
วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่นเนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น
วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น
วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น
วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ

ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจวิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจวิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจวิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจวิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ

ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ

าที่เกิดขึ้น
ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ

วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ

ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ
แนวทางในการแก้ไขปัญห
ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท

วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ

 - 
ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ

ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ
ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ

ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ
ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ

ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ
ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ

ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ - ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ
 - แนวทางในการแก้ไขปัญห
 - 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ

ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท

ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ
แนวทางในการแก้ไขปัญห
ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ

าที่เกิดขึ้นแนวทางในการแก้ไขปัญห
ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท

าที่เกิดขึ้นแนวทางในการแก้ไขปัญหแนวทางในการแก้ไขปัญห
ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท

สิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ

สิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ

โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ

focus group) โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผล
ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ
focus group) 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ
โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ มีดังนี้
โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผล

ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ
ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพ

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ
การสนทนากลุ่ม (focus group) 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ
focus group) 

ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ
ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพ

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ
การสนทนากลุ่ม (

ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ

2.  

ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ
โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผล

ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ
2.1 การสนทนากลุ่ม การสนทนากลุ่ม 

ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ
focus group) โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผล

ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ
โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผล

ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ
focus group) 

รายการที่ผลิ
สนทนาในหัวข้อ 
เสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

การสนทนากลุ่ม 
ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ

2.1 โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผล
ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการรายการที่ผลิตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ

สนทนาในหัวข้อ 

2.1 การสนทนากลุ่ม 
ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ

focus group) 
ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ

ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพ

focus group) 
ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ

ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพ

focus group) 
ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ

ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพ

โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผล
ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ

ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพ
เสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ
“ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพ

เสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ
ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพ

ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ
ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพ

ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ
ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพ

ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ
ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพ

เสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ
ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพ

เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพ

เสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย

ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพ
เสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพ
เสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ 

ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย
เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ 

ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย
เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ เสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย

รูปแบบของรายการ

เสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย

เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ เสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ ” 
ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย

เสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย

เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ 
ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย

เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ 
ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย

เสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย

เสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย

เสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย

เสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย

เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ 
ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย

เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ 
ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย

เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ 
ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วยระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วยระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วยระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วยและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย

แนวค าถาม ดังต่อไปนี้
ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วยระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วยระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วยระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย

แนวค าถาม ดังต่อไปนี้
ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย

แนวค าถาม ดังต่อไปนี้
รูปแบบของรายการ

แนวค าถาม ดังต่อไปนี้

ด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอของรายการ - 
รูปแบบของรายการรูปแบบของรายการ

 - ด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอของรายการด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอของรายการด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอของรายการ
ด้านความน่าสนใจของรายการ
ด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอของรายการด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอของรายการด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอของรายการ
ด้านความน่าสนใจของรายการ

เนื้อหาของรายการ
ด้านความน่าสนใจของรายการ

เนื้อหาของรายการ
ด้านความน่าสนใจของรายการด้านความน่าสนใจของรายการด้านความน่าสนใจของรายการ

เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น
วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ

ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ

โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผล
ตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ

เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ 
ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย

เสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
และประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย
แนวค าถาม ดังต่อไปนี้

รูปแบบของรายการ
 - ด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอของรายการ
 - ด้านความน่าสนใจของรายการ

เนื้อหาของรายการ

กรหลากหลายกันไปในแต่ละเทป 

มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ
 - ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง 
 - ค าถามเพ่ือแนะแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม

ประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
 - เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น
 - วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ

ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
 - ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ
 - แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 - ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท

สิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
2.  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ มีดังนี้

2.1 การสนทนากลุ่ม (focus group) โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผล
รายการที่ผลิตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ
สนทนาในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพ
เสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย” เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ 
และประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย
แนวค าถาม ดังต่อไปนี้

รูปแบบของรายการ
ด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอของรายการ

 - ด้านความน่าสนใจของรายการ
เนื้อหาของรายการ

ด้านความพึงพอใจต่อเนื้อหาขอ

สำสำส น - น - มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรนมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
ค าถามด้านวิธีการน าเสนอรายการนค าถามด้านวิธีการน าเสนอรายการ
ั - ั - ค าถามท่ีใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไรัค าถามท่ีใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไรกค าถามท่ีใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไรกค าถามท่ีใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร

มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรกมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
ค าถามด้านวิธีการน าเสนอรายการ
ก

ค าถามด้านวิธีการน าเสนอรายการ
หค าถามท่ีใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไรหค าถามท่ีใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร

มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรหมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรอค าถามท่ีใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไรอค าถามท่ีใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร
มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรอมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรสค าถามท่ีใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไรสค าถามท่ีใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร
มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรสมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรมค าถามท่ีใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไรมค าถามท่ีใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร
มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรมมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรุมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรุมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร

ค าถามด้านวิธีการน าเสนอรายการ
ุ

ค าถามด้านวิธีการน าเสนอรายการ
ดค าถามท่ีใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไรดค าถามท่ีใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร

มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรดมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรกค าถามท่ีใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไรกค าถามท่ีใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร
มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรกมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรลค าถามท่ีใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไรลค าถามท่ีใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร
มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรลมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรามีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรามีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรงมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรงมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
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 - ด้านกราฟิกและดนตรีประกอบ 
 ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ 

 
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ประเมินผลรายการ ดังต่อไปนี้ 

1.  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
 ขั้นตอนที่ 1 ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม ชนิดให้กลุ่มตัวอย่างกรอกค าตอบ

เอง ซึ่งเป็นกลุ่มประชากร อายุระหว่าง 18-22 ปี อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จ านวนทั้งสิ้น 100 คน โดยน าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางด้านเอกสาร ตลอดจนผลจาก
การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม เพ่ือให้ทราบถึง
พฤติกรรมการเปิดรับ แลความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

 ขั้นตอนที่ 2 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็น
จากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้าน
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์เนื้อหาของรายการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบ
สัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสาร 
แล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิต
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป 

 ขั้นตอนที่ 3 ผู้ศึกษาได้เตรียมการก่อนการผลิตรายการ โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่
รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ (proposal) หาข้อมูล
เพ่ือเขียนบทรายการ (script) ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด 

2.  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ 
 ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า

มือส าหรับวัยรุ่นไทย ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าท ามือจ านวน 5 คน หลังจากการผลิต
รายการส าเร็จเสร็จส้ินแล้ว ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (focus group) ในหัวข้อ “ความพึงพอใจในการ
รับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย” จากนั้นจึงน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา คนตรีประกอบ 
การตัดต่อ ตลอดจนภาพรวมของรายการ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขผลงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด 
 
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.  ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการทาง
โทรทัศน์จ านวน 2 รายการ ในช่วงวันที่ 9 - 30 กันยายน พ.ศ. 2556 

ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าท ามือจ านวน 
รายการส าเร็จเสร็จส้ินแล้ว ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม 

ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าท ามือจ านวน 
ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า

ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าท ามือจ านวน ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าท ามือจ านวน ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าท ามือจ านวน ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าท ามือจ านวน 
รายการส าเร็จเสร็จส้ินแล้ว ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม รายการส าเร็จเสร็จส้ินแล้ว ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (focus group) รายการส าเร็จเสร็จส้ินแล้ว ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม 

ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า
ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าท ามือจ านวน ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าท ามือจ านวน 

รายการส าเร็จเสร็จส้ินแล้ว ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม 

ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า
ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าท ามือจ านวน ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าท ามือจ านวน 

ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ
ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ
ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ
ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ
ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ
ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า

ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าท ามือจ านวน 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ
ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า

ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าท ามือจ านวน 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ
ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ2.  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ
ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า

ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าท ามือจ านวน 
(focus group) 

รทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า
มือส าหรับวัยรุ่นไทย

ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า
คน หลังจากการผลิต
ความพึงพอใจในการ

ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า
คน หลังจากการผลิต
ความพึงพอใจในการ

มือส าหรับวัยรุ่นไทยมือส าหรับวัยรุ่นไทย
รายการส าเร็จเสร็จส้ินแล้ว ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม 
มือส าหรับวัยรุ่นไทย 5 5 ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าท ามือจ านวน 5 ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าท ามือจ านวน 

ในหัวข้อ 
คน หลังจากการผลิต

รายการส าเร็จเสร็จส้ินแล้ว ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม 
มือส าหรับวัยรุ่นไทย
รายการส าเร็จเสร็จส้ินแล้ว ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม รายการส าเร็จเสร็จส้ินแล้ว ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม ในหัวข้อ “ความพึงพอใจในการรายการส าเร็จเสร็จส้ินแล้ว ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม รายการส าเร็จเสร็จส้ินแล้ว ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม 
รับชมรายการโท
รายการส าเร็จเสร็จส้ินแล้ว ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม รายการส าเร็จเสร็จส้ินแล้ว ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม 

รทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ความพึงพอใจในการรายการส าเร็จเสร็จส้ินแล้ว ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม ในหัวข้อ ความพึงพอใจในการความพึงพอใจในการ

รับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา คนตรีประกอบ 

รทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา คนตรีประกอบ 

รทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา คนตรีประกอบ 

รทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา คนตรีประกอบ 

รทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา คนตรีประกอบ 
การตัดต่อ ตลอดจนภาพรวมของรายการ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขผลงานให้สอดคล้องกับความ

รทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา คนตรีประกอบ 

รทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา คนตรีประกอบ 

รทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา คนตรีประกอบ 

รทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา คนตรีประกอบ 

รทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา คนตรีประกอบ 

รทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา คนตรีประกอบ 
การตัดต่อ ตลอดจนภาพรวมของรายการ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขผลงานให้สอดคล้องกับความ

รทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา คนตรีประกอบ 

รทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา คนตรีประกอบ 

รทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา คนตรีประกอบ 

รทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา คนตรีประกอบ ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา คนตรีประกอบ ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา คนตรีประกอบ 
การตัดต่อ ตลอดจนภาพรวมของรายการ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขผลงานให้สอดคล้องกับความ
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา คนตรีประกอบ ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา คนตรีประกอบ ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา คนตรีประกอบ 
การตัดต่อ ตลอดจนภาพรวมของรายการ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขผลงานให้สอดคล้องกับความการตัดต่อ ตลอดจนภาพรวมของรายการ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขผลงานให้สอดคล้องกับความ

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ
ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ
ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า

ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าท ามือจ านวน ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าท ามือจ านวน 
รายการส าเร็จเสร็จส้ินแล้ว ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ
ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า

ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าท ามือจ านวน 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ
ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า

ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าท ามือจ านวน 
ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า

ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าท ามือจ านวน ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าท ามือจ านวน ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าท ามือจ านวน ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าท ามือจ านวน 
รายการส าเร็จเสร็จส้ินแล้ว ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม 

ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าท ามือจ านวน 
ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า

ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ

ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ

ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมดตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมดตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ

รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 
ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมดตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ

รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 
ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ

รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ (proposal) 
ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมดตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด

รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 
(script) (script) 

รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 
เพ่ือเขียนบทรายการ 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ

รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 
(script) 

รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 
เพ่ือเขียนบทรายการ (script) 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ

รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 
ยมการก่อนการผลิตรายการ โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่

รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 
ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด

ยมการก่อนการผลิตรายการ โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่
รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 

ผู้ศึกษาได้เตรี
รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 

ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด

ผู้ศึกษาได้เตรี
รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 

ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด

ขั้นตอนที่ ผู้ศึกษาได้เตรี
รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 

ผู้ศึกษาได้เตรี
รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 

ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด
รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 
เพ่ือเขียนบทรายการ 

ยมการก่อนการผลิตรายการ โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่ยมการก่อนการผลิตรายการ โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่
รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 

ขั้นตอนที่ 
รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 
เพ่ือเขียนบทรายการ 

ขั้นตอนที่ 
รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 

ยมการก่อนการผลิตรายการ โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่ยมการก่อนการผลิตรายการ โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่
(proposal) 

ยมการก่อนการผลิตรายการ โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่
รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 

ยมการก่อนการผลิตรายการ โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่
รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 

ผู้ศึกษาได้เตรีขั้นตอนที่ ผู้ศึกษาได้เตรีผู้ศึกษาได้เตรี
รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 

ยมการก่อนการผลิตรายการ โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่
(proposal) 

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป
ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป
ยมการก่อนการผลิตรายการ โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไปรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป
ยมการก่อนการผลิตรายการ โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป
ยมการก่อนการผลิตรายการ โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป

รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป
ผู้ศึกษาได้เตรี

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป
ผู้ศึกษาได้เตรีผู้ศึกษาได้เตรี

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป
ยมการก่อนการผลิตรายการ โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่

รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 
ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมดตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไปรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไปรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป
ผู้ศึกษาได้เตรี

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป

รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 
ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด

รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ (proposal) 
ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมดตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป
แล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิต
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป

ยมการก่อนการผลิตรายการ โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป

ยมการก่อนการผลิตรายการ โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่

แล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตแล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิต
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป
แล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตแล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิต
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไปรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป

ยมการก่อนการผลิตรายการ โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่

แล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิต

ยมการก่อนการผลิตรายการ โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่
รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 

แล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิต
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป
แล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิต
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป
แล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตแล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิต
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป
แล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิต
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไปรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป

ยมการก่อนการผลิตรายการ โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่

แล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิต
สัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเ
แล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตแล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิต
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป

สัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสาร กี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสาร กี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสาร 
แล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิต

กี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสาร 
แล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิต

กี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสาร กี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสาร กี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสาร 
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์เนื้อหาของรายการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบ

กี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสาร 
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์เนื้อหาของรายการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบ

กี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสาร 
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์เนื้อหาของรายการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบ
จากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้าน
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์เนื้อหาของรายการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบ
จากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้าน
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์เนื้อหาของรายการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบ
จากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้านจากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้านจากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้าน
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์เนื้อหาของรายการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบวิชาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์เนื้อหาของรายการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบ

กี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสาร 
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์เนื้อหาของรายการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบ
จากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้านจากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้านจากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้านจากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้าน
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์เนื้อหาของรายการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบวิชาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์เนื้อหาของรายการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบ
สัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเ

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็น
จากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้าน

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็น
จากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้าน

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็น
จากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้าน

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 
จากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้าน

ขั้นตอนที่ 
จากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้าน

2 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นขั้นตอนที่ ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็น
จากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้าน
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์เนื้อหาของรายการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบวิชาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์เนื้อหาของรายการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบ

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็น
จากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้าน
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์เนื้อหาของรายการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบ

กี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสาร 
แล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิต
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป
ขั้นตอนที่ 

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป
ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็น

การผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับ

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็น

การผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับ

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็น

การผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไปความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไปความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็น

การผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับ
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พฤติกรรมการเปิดรับ แลความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางใน
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การผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการเปิดรับ แลความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางในพฤติกรรมการเปิดรับ แลความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับ
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จากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้าน

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็น
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ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็น
จากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้าน
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์เนื้อหาของรายการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบ

กี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสาร 
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์เนื้อหาของรายการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบ

พฤติกรรมการเปิดรับ แลความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางในพฤติกรรมการเปิดรับ แลความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการมาเป็นแนวทางใ
พฤติกรรมการเปิดรับ แลความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการเปิดรับ แลความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางใน
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พฤติกรรมการเปิดรับ แลความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการมาเป็นแนวทางใ
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ารแจกแบบสอบถาม ชนิดให้กลุ่มตัวอย่างกรอกค าตอบารแจกแบบสอบถาม ชนิดให้กลุ่มตัวอย่างกรอกค าตอบ
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การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการมาเป็นแนวทางใการวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการมาเป็นแนวทางใ
พฤติกรรมการเปิดรับ แลความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางใน
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การผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการเปิดรับ แลความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางในพฤติกรรมการเปิดรับ แลความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับ

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ
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การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการมาเป็นแนวทางใ

ปี อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
คน โดยน าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางด้านเอกสาร ตลอดจนผลจาก

นการสร้างแบบสอบถาม เพ่ือให้ทราบถึง
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นการสร้างแบบสอบถาม เพ่ือให้ทราบถึง
พฤติกรรมการเปิดรับ แลความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางในพฤติกรรมการเปิดรับ แลความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางในพฤติกรรมการเปิดรับ แลความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการเปิดรับ แลความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางในพฤติกรรมการเปิดรับ แลความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป
การผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป

ขั้นตอนที่ 
จากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้าน

การผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับ

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็น
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป

ขั้นตอนที่ 
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป

จากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้านจากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้านจากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้าน
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์เนื้อหาของรายการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบ
สัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเ
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์เนื้อหาของรายการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบ

กี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสาร กี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสาร กี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสาร กี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสาร สัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสาร กี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสาร 
แล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตแล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิต
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป
แล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตแล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตแล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิต
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป

รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 
ยมการก่อนการผลิตรายการ โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่

(proposal) รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 
เพ่ือเขียนบทรายการ ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมดตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด

ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า
มือส าหรับวัยรุ่นไทย
รายการส าเร็จเสร็จส้ินแล้ว ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม 
รับชมรายการโท
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา คนตรีประกอบ 

ะความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด

ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม ชนิดให้กลุ่มตัวอย่างกรอกค าตอบ
เอง ซึ่งเป็นกลุ่มประชากร อายุระหว่าง 18 ปี อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

คน โดยน าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางด้านเอกสาร ตลอดจนผลจาก
การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการมาเป็นแนวทางใ
พฤติกรรมการเปิดรับ แลความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับ

22 
คน โดยน าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางด้านเอกสาร ตลอดจนผลจากคน โดยน าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางด้านเอกสาร ตลอดจนผลจากคน โดยน าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางด้านเอกสาร ตลอดจนผลจาก

การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการมาเป็นแนวทางใ
คน โดยน าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางด้านเอกสาร ตลอดจนผลจากคน โดยน าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางด้านเอกสาร ตลอดจนผลจากคน โดยน าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางด้านเอกสาร ตลอดจนผลจาก

การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการมาเป็นแนวทางใ
คน โดยน าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางด้านเอกสาร ตลอดจนผลจากคน โดยน าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางด้านเอกสาร ตลอดจนผลจาก

การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการมาเป็นแนวทางใการวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการมาเป็นแนวทางใการวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการมาเป็นแนวทางใการวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการมาเป็นแนวทางใการวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการมาเป็นแนวทางใการวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการมาเป็นแนวทางใ
พฤติกรรมการเปิดรับ แลความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการมาเป็นแนวทางใ
พฤติกรรมการเปิดรับ แลความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการมาเป็นแนวทางใ
พฤติกรรมการเปิดรับ แลความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการมาเป็นแนวทางใ
พฤติกรรมการเปิดรับ แลความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการมาเป็นแนวทางใ
พฤติกรรมการเปิดรับ แลความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป

พฤติกรรมการเปิดรับ แลความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางในพฤติกรรมการเปิดรับ แลความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับ

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็น
จากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้าน
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์เนื้อหาของรายการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบ

กี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสาร 

พฤติกรรมการเปิดรับ แลความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางในพฤติกรรมการเปิดรับ แลความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางในพฤติกรรมการเปิดรับ แลความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางในพฤติกรรมการเปิดรับ แลความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางในพฤติกรรมการเปิดรับ แลความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางในพฤติกรรมการเปิดรับ แลความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางในพฤติกรรมการเปิดรับ แลความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการเปิดรับ แลความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการเปิดรับ แลความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการเปิดรับ แลความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป
การผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็น

การผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับ

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็น

การผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับ

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็น
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไปความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป

ขั้นตอนที่ ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็น
จากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้าน
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์เนื้อหาของรายการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบ

กี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสาร 
แล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิต
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป
ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็น

จากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้าน
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์เนื้อหาของรายการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบ

กี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสาร 

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็น2ขั้นตอนที่ 
จากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้าน

ขั้นตอนที่ ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็น
จากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้าน

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็น
จากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้าน

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็น
จากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้าน

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็น
จากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้านจากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้าน
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์เนื้อหาของรายการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบ
สัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเ

จากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้านจากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้านจากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้าน
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์เนื้อหาของรายการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบ

กี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสาร 

จากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้านจากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้าน
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์เนื้อหาของรายการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบ
จากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้าน
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์เนื้อหาของรายการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบ
จากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้าน
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์เนื้อหาของรายการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบวิชาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์เนื้อหาของรายการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบวิชาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์เนื้อหาของรายการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบ

กี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสาร 
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์เนื้อหาของรายการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบ

กี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสาร 
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์เนื้อหาของรายการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบ

กี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสาร กี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสาร กี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสาร 
แล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิต

กี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสาร 
แล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิต
สัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสาร สัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเ
แล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิต
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป
แล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตแล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตแล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตแล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิต
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป

ยมการก่อนการผลิตรายการ โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่

แล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตแล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิต
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป
แล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิต
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป
แล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิต
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป

ยมการก่อนการผลิตรายการ โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่
รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 

แล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิต
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป

ยมการก่อนการผลิตรายการ โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่

แล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิต
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป
แล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิต
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป

ยมการก่อนการผลิตรายการ โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไปรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป

ยมการก่อนการผลิตรายการ โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่
รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ (proposal) 

ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป
ผู้ศึกษาได้เตรี

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป
ยมการก่อนการผลิตรายการ โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่

รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 
ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป
ผู้ศึกษาได้เตรี

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป

รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป
ยมการก่อนการผลิตรายการ โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป
ยมการก่อนการผลิตรายการ โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป
ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 3ผู้ศึกษาได้เตรี

รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 
ผู้ศึกษาได้เตรียมการก่อนการผลิตรายการ โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่

รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 
ยมการก่อนการผลิตรายการ โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่

(proposal) 
ยมการก่อนการผลิตรายการ โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่

รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 
เพ่ือเขียนบทรายการ 

ขั้นตอนที่ 
รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 

ขั้นตอนที่ ยมการก่อนการผลิตรายการ โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่
รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 
เพ่ือเขียนบทรายการ 

ขั้นตอนที่ 
รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 

ผู้ศึกษาได้เตรี
รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 

ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด

ผู้ศึกษาได้เตรี
รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 

ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด

ยมการก่อนการผลิตรายการ โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่
รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 

ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด

ยมการก่อนการผลิตรายการ โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่
รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 
เพ่ือเขียนบทรายการ (script) 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ

รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 
เพ่ือเขียนบทรายการ 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ

รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 
(script) 

รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 
(script) 

รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ (proposal) 
ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด

รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 
ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ

รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ 
ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ
ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ
ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า

ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมดตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมดตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมดตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ

ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ
ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ
ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า

ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าท ามือจ านวน 
รายการส าเร็จเสร็จส้ินแล้ว ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ
ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า

ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าท ามือจ านวน 
รายการส าเร็จเสร็จส้ินแล้ว ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม 

2.  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ
ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ
ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ
ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า

ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าท ามือจ านวน 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ
ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า

ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าท ามือจ านวน 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ
ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ
ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ
ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ
ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ
ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ
ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า

มือส าหรับวัยรุ่นไทย
รายการส าเร็จเสร็จส้ินแล้ว ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม 

ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า
ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าท ามือจ านวน 

ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า
ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าท ามือจ านวน 

รายการส าเร็จเสร็จส้ินแล้ว ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม 

ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า
คน หลังจากการผลิต
ความพึงพอใจในการ

ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า
ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าท ามือจ านวน 

รายการส าเร็จเสร็จส้ินแล้ว ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (focus group) 

ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า
ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าท ามือจ านวน ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าท ามือจ านวน 

รายการส าเร็จเสร็จส้ินแล้ว ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม 
มือส าหรับวัยรุ่นไทย
รายการส าเร็จเสร็จส้ินแล้ว ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม 
รับชมรายการโท

ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าท ามือจ านวน 5 
“ความพึงพอใจในการ

ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าท ามือจ านวน 
ในหัวข้อ ในหัวข้อ 

รทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
รายการส าเร็จเสร็จส้ินแล้ว ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม 
รับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
รายการส าเร็จเสร็จส้ินแล้ว ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม รายการส าเร็จเสร็จส้ินแล้ว ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม 

รทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา คนตรีประกอบ 

(focus group) 
รทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา คนตรีประกอบ 
รทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา คนตรีประกอบ 
รทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา คนตรีประกอบ 
รทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา คนตรีประกอบ 
การตัดต่อ ตลอดจนภาพรวมของรายการ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขผลงานให้สอดคล้องกับความ

รทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา คนตรีประกอบ 
การตัดต่อ ตลอดจนภาพรวมของรายการ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขผลงานให้สอดคล้องกับความ

รทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา คนตรีประกอบ 

รทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา คนตรีประกอบ 
การตัดต่อ ตลอดจนภาพรวมของรายการ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขผลงานให้สอดคล้องกับความ
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา คนตรีประกอบ ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา คนตรีประกอบ 

พฤติกรรมการเปิดรับ แลความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับ

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นขั้นตอนที่ 
จากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้าน

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป
ยมการก่อนการผลิตรายการ โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่

(proposal) 

ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า
ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าท ามือจ านวน 5 คน หลังจากการผลิต

(focus group) ในหัวข้อ “ความพึงพอใจในการ
รทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

มือส าหรับวัยรุ่นไทย
รายการส าเร็จเสร็จส้ินแล้ว ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม 
รับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา คนตรีประกอบ 
การตัดต่อ ตลอดจนภาพรวมของรายการ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขผลงานให้สอดคล้องกับความ

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ
ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม ชนิดให้กลุ่มตัวอย่างกรอกค าตอบ

เอง ซึ่งเป็นกลุ่มประชากร อายุระหว่าง 18-22 ปี อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
คน โดยน าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางด้านเอกสาร ตลอดจนผลจาก

การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม เพ่ือให้ทราบถึง
พฤติกรรมการเปิดรับ แลความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็น
จากผู้ผลิตรายการจริงทางโทรทัศน์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้าน
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์เนื้อหาของรายการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบ
สัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสาร 
แล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิต
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยต่อไป

ขั้นตอนที่ 3ผู้ศึกษาได้เตรียมการก่อนการผลิตรายการ โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่
รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ (proposal) 
เพ่ือเขียนบทรายการ (script) ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด

2.  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ
ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า

มือส าหรับวัยรุ่นไทย ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าท ามือจ านวน คน หลังจากการผลิต
รายการส าเร็จเสร็จส้ินแล้ว ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (focus group) ความพึงพอใจในการ
รับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา คนตรีประกอบ 
การตัดต่อ ตลอดจนภาพรวมของรายการ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขผลงานให้สอดคล้องกับความ

ะความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด

สประเมินผลรายการ ดังต่อไปนี้สประเมินผลรายการ ดังต่อไปนี้
1. ส1. 
ำ

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่ง

ำ
ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่ง

2 ำ2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือำขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ประเมินผลรายการ ดังต่อไปนี้ำประเมินผลรายการ ดังต่อไปนี้สำสประเมินผลรายการ ดังต่อไปนี้สประเมินผลรายการ ดังต่อไปนี้ำประเมินผลรายการ ดังต่อไปนี้สประเมินผลรายการ ดังต่อไปนี้

1. ส1. 
ำ

1. ส1. 
นขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือนขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ

ประเมินผลรายการ ดังต่อไปนี้นประเมินผลรายการ ดังต่อไปนี้
ัในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งัในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งกในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งกในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่ง

ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือกขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ประเมินผลรายการ ดังต่อไปนี

ก้
ประเมินผลรายการ ดังต่อไปนี้

หในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งหในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่ง
ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือหขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ืออในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งอในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่ง
ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ืออขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือสในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งสในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่ง
ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือสขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือมในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งมในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่ง
ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือมขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือุขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือุขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือดในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งดในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่ง
ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือดขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือกในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งกในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่ง
ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือกขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือลในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งลในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่ง
ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือลขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือาขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือาขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ืองขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ืองขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
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2.  ผู้ศึกษาได้ท าการแจกแบบสอบถาม เพ่ือท าการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับและ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจ านวน 100 คน ในช่วงวันที่ 10 - 24 กันยายน พ.ศ. 2556 

3.  ผู้ศึกษาได้ท าการเตรียมการผลิตรายการ ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูล จัดท าโครงสร้าง
และโครงร่างรูปแบบ (proposal) ของรายการ หาข้อมูลในเรื่องของเนื้อหา เขียนบทรายการ ตั้งแต่
วันที่ 10 - 30 กันยายน พ.ศ. 2556 

4.  ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลรายการ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (focus group) ของ
กลุ่มเป้าหมาย ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ใน
การผลิตรายการ โดยจะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิต
รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้ 

1.  การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
 ขั้นตอนที่ 1 ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ืนฐาน โดยน าค าตอบที่

กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง
ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง
การน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการ 

 ขั้นตอนที ่2 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดย
การน าค าตอบของผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียงมาศึกษา
กลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตใช้ในรายการ ซึ่งการวิเคราะห์
ในประเด็นนี้ จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุป
ตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป   

2.  การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ 
 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (focus group) เพ่ือ

ประเมินผลรายการที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด 
 
การน าเสนอข้อมูลและช้ินงาน  

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้
จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการผลิตรายการ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ การน าเสนอข้อมูลใน
ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ การน าเสนอ
รายการทีเ่สร็จสมบูรณ์ และการน าเสนอผลการประเมินรายการ ดังต่อไปนี้ 

1.  การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ 
 ข้อมูลในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทาง

ในการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้ 

ปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุดปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุดปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุดปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุดปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุดปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุดปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด

ประเมินผลรายการ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด

ที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประเมินผลรายการประเมินผลรายการ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด

ที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ประเมินผลรายการ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ประเมินผลรายการ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุดปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุดปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุดปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุดปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุดปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุดปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด

การน าเสนอข้อมูลและช้ินงาน การน าเสนอข้อมูลและช้ินงาน การน าเสนอข้อมูลและช้ินงาน 
ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้

การน าเสนอข้อมูลและช้ินงาน การน าเสนอข้อมูลและช้ินงาน 
ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้

การน าเสนอข้อมูลและช้ินงาน 
ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้

การน าเสนอข้อมูลและช้ินงาน การน าเสนอข้อมูลและช้ินงาน การน าเสนอข้อมูลและช้ินงาน 
ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้

จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการผลิตรายการ โดยแบ่งออกเป็น 

การน าเสนอข้อมูลและช้ินงาน 
ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้

การน าเสนอข้อมูลและช้ินงาน 
ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้

จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการผลิตรายการ โดยแบ่งออกเป็น 
ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้

จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการผลิตรายการ โดยแบ่งออกเป็น 
ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้

จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการผลิตรายการ โดยแบ่งออกเป็น จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการผลิตรายการ โดยแบ่งออกเป็น 

ที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุดปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด

ที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (

ที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด

ที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุดปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุดปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุดปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุดปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด

focus group) 
ที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (
ที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (
ที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (
ที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ

การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (

ที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ

การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (

ที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ

การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ
focus group) ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (

การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (

ประเมินผลรายการที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ

การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการการวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (
การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (

ที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ

การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการการวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (
การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (
การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (

ตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไปตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการการวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ

ตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไปตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไปตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไปตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไปตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไปตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ

ตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไปตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไปตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ

จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุป
ตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไปตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป

จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุป
ตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป

จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุปจะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุปจะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุป

2.2.

จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุป
ตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป

จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุป
ตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไปตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป

จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุป
ตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (

จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุปจะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุป
ตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป

จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุป
ตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป

จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุป

focus group) 
ที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ

focus group) ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (

จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุป
กลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตใช้ในรายการ ซึ่งการวิเคราะห์

จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุป
กลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตใช้ในรายการ ซึ่งการวิเคราะห์กลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตใช้ในรายการ ซึ่งการวิเคราะห์

จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุป
กลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตใช้ในรายการ ซึ่งการวิเคราะห์กลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตใช้ในรายการ ซึ่งการวิเคราะห์

จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุปจะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุป
ตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป

กลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตใช้ในรายการ ซึ่งการวิเคราะห์

การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการการวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ

กลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตใช้ในรายการ ซึ่งการวิเคราะห์
จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุป

กลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตใช้ในรายการ ซึ่งการวิเคราะห์
จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุป

กลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตใช้ในรายการ ซึ่งการวิเคราะห์กลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตใช้ในรายการ ซึ่งการวิเคราะห์
จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุป

กลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตใช้ในรายการ ซึ่งการวิเคราะห์
จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุปจะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุป

กลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตใช้ในรายการ ซึ่งการวิเคราะห์
การน าค าตอบของผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียงมาศึกษา
กลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตใช้ในรายการ ซึ่งการวิเคราะห์กลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตใช้ในรายการ ซึ่งการวิเคราะห์

จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุป

การน าค าตอบของผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียงมาศึกษาการน าค าตอบของผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียงมาศึกษาการน าค าตอบของผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียงมาศึกษา
กลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตใช้ในรายการ ซึ่งการวิเคราะห์
การน าค าตอบของผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียงมาศึกษา
กลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตใช้ในรายการ ซึ่งการวิเคราะห์
การน าค าตอบของผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียงมาศึกษา

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
การน าค าตอบของผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียงมาศึกษา

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
การน าค าตอบของผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียงมาศึกษา

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
การน าค าตอบของผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียงมาศึกษา

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
การน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการ

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
การน าค าตอบของผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียงมาศึกษา

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
การน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการ

ขั้นตอนที่ขั้นตอนที่
การน าค าตอบของผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียงมาศึกษาการน าค าตอบของผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียงมาศึกษา

ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง
การน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการ
ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง
การน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการ
ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง
การน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการ
ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง
การน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการ
ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง
การน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการ
ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง
การน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการ

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง
ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง
กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง
ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง
กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง
ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง
การน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการ

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
การน าค าตอบของผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียงมาศึกษา
กลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตใช้ในรายการ ซึ่งการวิเคราะห์

จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุป

กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง
ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง
กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจงกลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง
ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง
กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง

ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ื
กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจงกลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง
ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง

ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ื
กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง
ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง
กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง
ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง

ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ื
กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจงกลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจงกลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง
ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง

ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ืขั้นตอนที่ 
กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 
กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง

ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ืผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ืผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ืผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ื
กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง

การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ
ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ื

กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง
ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง

การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ
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การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ
ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ืผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ืผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ื

กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง
ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง
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ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ื
กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง

ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ื
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ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ืผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ื
กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจงกลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจงกลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจงกลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจงกลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง
ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง
กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง
ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง
กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจงกลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง
ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง
การน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการ
ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง
การน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการ
ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง
การน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการ

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
การน าค าตอบของผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียงมาศึกษา

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ
รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้

การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ
ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ื

การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ
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กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง

รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้
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รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้
การผลิตรายการ โดยจะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 
รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้
การผลิตรายการ โดยจะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 
รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้

ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิต
รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้

ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตการผลิตรายการ โดยจะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น การผลิตรายการ โดยจะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 
รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้
การผลิตรายการ โดยจะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ใน
การผลิตรายการ โดยจะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ใน
การผลิตรายการ โดยจะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น การผลิตรายการ โดยจะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 
รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้

การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ
รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้

ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ื
การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ

ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ื
กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ใน
การผลิตรายการ โดยจะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 
รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ใน
ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิต

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ใน
ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิต

รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้
การผลิตรายการ โดยจะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 
รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้
การผลิตรายการ โดยจะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 
รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้
การผลิตรายการ โดยจะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 
รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้

การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ

กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง
ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ืผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ื

กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง
ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ื

กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง
ขั้นตอนที่ 

กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง
ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง
การน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการ

นฐาน โดยน าค าตอบที่
กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง
ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง
กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง
ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง
กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง

การน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการ

การน าค าตอบของผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียงมาศึกษา
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

การน าค าตอบของผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียงมาศึกษา
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

การน าค าตอบของผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียงมาศึกษา
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

การน าค าตอบของผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียงมาศึกษาการน าค าตอบของผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียงมาศึกษาการน าค าตอบของผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียงมาศึกษา
กลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตใช้ในรายการ ซึ่งการวิเคราะห์กลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตใช้ในรายการ ซึ่งการวิเคราะห์

จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุป
กลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตใช้ในรายการ ซึ่งการวิเคราะห์กลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตใช้ในรายการ ซึ่งการวิเคราะห์กลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตใช้ในรายการ ซึ่งการวิเคราะห์
ในประเด็นนี้ จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุปจะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุป
ตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไปตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป

focus group) 
ที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ประเมินผลรายการประเมินผลรายการ

ปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด

การน าเสนอข้อมูลและช้ินงาน 
ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้

ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ การน าเสนอ

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ใน
การผลิตรายการ โดยจะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 
รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้

การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ
ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ื

กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ใน
การผลิตรายการ โดยจะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น การผลิตรายการ โดยจะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น การผลิตรายการ โดยจะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 
รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้
การผลิตรายการ โดยจะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น การผลิตรายการ โดยจะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น การผลิตรายการ โดยจะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 
รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้

ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิต
รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้
การผลิตรายการ โดยจะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 
รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้

การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ
รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้

การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ
ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ื

กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง

การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ
ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ื

กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง
ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง
การน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการ

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
การน าค าตอบของผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียงมาศึกษา

การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ
ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ืผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ื

การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ
ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ื

กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง

การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ
ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ืขั้นตอนที่ 

กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง
ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ืผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ืผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ื

กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง
ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง

ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ืผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ื
กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง

ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ื
กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง

ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ื
กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง
ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง

ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ื
กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง
ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง
กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง
ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง
กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจงกลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง
ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง
กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง
ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง
กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง
ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง
การน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการ

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
การน าค าตอบของผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียงมาศึกษา
กลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตใช้ในรายการ ซึ่งการวิเคราะห์

จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุป

กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง
ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง
การน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการ

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
การน าค าตอบของผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียงมาศึกษา

ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง
การน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการ
ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง
การน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการ
ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง
การน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการ
ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง
การน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการ
ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง
การน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการ

ขั้นตอนที่
การน าค าตอบของผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียงมาศึกษา

การน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการ
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

การน าค าตอบของผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียงมาศึกษา

การน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการ
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

การน าค าตอบของผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียงมาศึกษา
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

การน าค าตอบของผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียงมาศึกษาการน าค าตอบของผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียงมาศึกษาการน าค าตอบของผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียงมาศึกษา
กลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตใช้ในรายการ ซึ่งการวิเคราะห์
การน าค าตอบของผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียงมาศึกษา
กลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตใช้ในรายการ ซึ่งการวิเคราะห์
การน าค าตอบของผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียงมาศึกษาการน าค าตอบของผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียงมาศึกษา
กลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตใช้ในรายการ ซึ่งการวิเคราะห์

จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุป
กลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตใช้ในรายการ ซึ่งการวิเคราะห์กลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตใช้ในรายการ ซึ่งการวิเคราะห์กลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตใช้ในรายการ ซึ่งการวิเคราะห์กลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตใช้ในรายการ ซึ่งการวิเคราะห์

จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุป
กลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตใช้ในรายการ ซึ่งการวิเคราะห์กลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตใช้ในรายการ ซึ่งการวิเคราะห์

จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุป
กลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตใช้ในรายการ ซึ่งการวิเคราะห์

จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุป
กลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตใช้ในรายการ ซึ่งการวิเคราะห์

จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุป
ตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ

กลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตใช้ในรายการ ซึ่งการวิเคราะห์
จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุป

ตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป

กลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตใช้ในรายการ ซึ่งการวิเคราะห์
จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุป

กลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตใช้ในรายการ ซึ่งการวิเคราะห์
จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุปจะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุปจะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุป

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (focus group) 
ที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ

จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุป
ตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป

จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุป
ตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (

จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุป
ตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป

จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุป
ตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป

2.

จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุปจะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุป
ตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป

จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุป
ตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไปตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ
ตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไปตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไปตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไปตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไปตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ
ตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไปตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไปตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไปตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ
ตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (
การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (
การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (
การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการการวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (

ที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ

การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (

ประเมินผลรายการที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ

การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (
การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (
การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (focus group) 
การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (

ที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ

การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (

ที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (

ที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (
ที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (
ที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ

focus group) 
ที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (
ที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด

ที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด

ประเมินผลรายการ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ประเมินผลรายการ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด

ที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด

ที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุดปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุดปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุดปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด

การน าเสนอข้อมูลและช้ินงาน 

ปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุดปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด

การน าเสนอข้อมูลและช้ินงาน การน าเสนอข้อมูลและช้ินงาน 
ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้

การน าเสนอข้อมูลและช้ินงาน 
ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้

จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการผลิตรายการ โดยแบ่งออกเป็น 
ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้

จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการผลิตรายการ โดยแบ่งออกเป็น 
ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้

จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการผลิตรายการ โดยแบ่งออกเป็น 
ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้

ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ื
กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจงกลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง
ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง
การน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการ

จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุป

ประเมินผลรายการที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด

การน าเสนอข้อมูลและช้ินงาน 
ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้

จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการผลิตรายการ โดยแบ่งออกเป็น 

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ใน
การผลิตรายการ โดยจะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิต
รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้

การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ืนฐาน โดยน าค าตอบที่

กลุ่มตัวอย่างได้ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจง
ความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง
การน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการ

ขั้นตอนที่ 2 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
การน าค าตอบของผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียงมาศึกษา
กลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตใช้ในรายการ ซึ่งการวิเคราะห์
ในประเด็นนี้ จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุป
ตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป  

2.  การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (focus group) 

ประเมินผลรายการที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด

การน าเสนอข้อมูลและช้ินงาน 
ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้

จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการผลิตรายการ โดยแบ่งออกเป็น 
ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ การน าเสนอ

สกลุ่มเป้าหมาย ในช่วงเดือนมกราคม พสกลุ่มเป้าหมาย ในช่วงเดือนมกราคม พำ4ำ4. ำ.  ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลรายการ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (ำ ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลรายการ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (
กลุ่มเป้าหมาย ในช่วงเดือนมกราคม พำกลุ่มเป้าหมาย ในช่วงเดือนมกราคม พสำสกลุ่มเป้าหมาย ในช่วงเดือนมกราคม พสกลุ่มเป้าหมาย ในช่วงเดือนมกราคม พำกลุ่มเป้าหมาย ในช่วงเดือนมกราคม พสกลุ่มเป้าหมาย ในช่วงเดือนมกราคม พน ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลรายการ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (น ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลรายการ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (
กลุ่มเป้าหมาย ในช่วงเดือนมกราคม พนกลุ่มเป้าหมาย ในช่วงเดือนมกราคม พ

ักันยายน พักันยายน พกศกศ. 2556ก. 2556
 ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลรายการ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (ก ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลรายการ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (

กลุ่มเป้าหมาย ในช่วงเดือนมกราคม พ
ก

กลุ่มเป้าหมาย ในช่วงเดือนมกราคม พ
ห. 2556ห. 2556

 ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลรายการ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (ห ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลรายการ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (อ ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลรายการ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (อ ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลรายการ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (ส ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลรายการ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (ส ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลรายการ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (ม ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลรายการ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (ม ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลรายการ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (ุ ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลรายการ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (ุ ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลรายการ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (ด ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลรายการ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (ด ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลรายการ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (ก ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลรายการ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (ก ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลรายการ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (ล ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลรายการ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (ล ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลรายการ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (า ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลรายการ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (า ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลรายการ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (ง ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลรายการ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (ง ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลรายการ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (focus group) งfocus group) 
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1.1 น าเสนอผลการเก็บส ารวจรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ จ านวน 100 คน เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมการเปิดรับชม
รายการทางโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการที่
น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย รวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมในการผลิตรายการ 

1.2 น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ผลิตรายการจริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ ตามประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ทราบถึง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการที่น าเสนอในเรื่องของแรงบันดาลใจและรายการที่น าเสนอการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการหารายได้ กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี เพ่ือน ามาใช้เป็น
แนวทางในการผลิตรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย   

2.  การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 
2.1 น าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบ (proposal) ของรายการ ซึ่งจะ

ประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการ
น าเสนอท่ีจะท าการผลิตขึ้นในแต่ละตอนของรายการ 

2.2 น าเสนอบทรายการ (script) ซึ่งจะประกอบด้วยบทพูดของแขกรับเชิญ ภาพที่
จะน าเสนอ รวมไปถึงกราฟิกต่างๆ 

2.3 น าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการ (time table) เพ่ือให้ทราบถึง
ระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายการ 

3.  การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์ 
 น าเสนอผลงานรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ

วัยรุ่นไทยที่เสร็จสมบูรณ์ ความยาวตอนละ 15 นาที จ านวนทั้งสิ้น 1 ตอน 
4.  การน าเสนอผลการประเมินรายการ 
 น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลแบบสนทนากลุ่ม (focus group) เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
รายการต่อไป 
 
การวางแผนผลิตชิ้นงาน 

ผู้ศึกษาได้วางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า
มือส าหรับวัยรุ่นไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  รวบรวมผลการวิจัยที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) และ
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลและน าผลที่ได้มาจัดท าโครงร่างรายการ  

2.  จัดท าตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการ (Time Table) เพ่ือให้ทราบถึง
ระยะเวลาและเป้าหมายในการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผล
รายการ 

ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรีได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรีได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรีได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรีได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรีได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
รายการต่อไป
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
รายการต่อไปรายการต่อไป

การวางแผนผลิตชิ้นงานการวางแผนผลิตชิ้นงานการวางแผนผลิตชิ้นงาน
ผู้ศึกษาได้วางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าผู้ศึกษาได้วางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า

การวางแผนผลิตชิ้นงาน
ผู้ศึกษาได้วางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า

การวางแผนผลิตชิ้นงาน
ผู้ศึกษาได้วางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าผู้ศึกษาได้วางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า

มือส าหรับวัยรุ่นไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การวางแผนผลิตชิ้นงาน
ผู้ศึกษาได้วางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าผู้ศึกษาได้วางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าผู้ศึกษาได้วางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าผู้ศึกษาได้วางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าผู้ศึกษาได้วางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าผู้ศึกษาได้วางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าผู้ศึกษาได้วางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าผู้ศึกษาได้วางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าผู้ศึกษาได้วางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าผู้ศึกษาได้วางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าผู้ศึกษาได้วางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าผู้ศึกษาได้วางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า

มือส าหรับวัยรุ่นไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรีได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรีได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรีได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข

focus group) 
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี

เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยช
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี

เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชเพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชfocus group) focus group) 
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี

น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม
เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชเพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยช

ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี

น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม
focus group) focus group) 

ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี

น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมน าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม
เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยช

น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมน าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบสนทนากลุ่ม (focus group) focus group) 

น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบสนทนากลุ่ม (
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี

น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมน าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบสนทนากลุ่ม (focus group) ข้อมูลแบบสนทนากลุ่ม (focus group) 

น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบสนทนากลุ่ม (
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี

น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมน าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม
เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยช

น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมน าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม
focus group) 

น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม
focus group) เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยช

การน าเสนอผลการประเมินรายการ
น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม
การน าเสนอผลการประเมินรายการ
น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมน าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลแบบสนทนากลุ่ม (
น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมน าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม
การน าเสนอผลการประเมินรายการ

ข้อมูลแบบสนทนากลุ่ม (
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี

การน าเสนอผลการประเมินรายการ
น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม
การน าเสนอผลการประเมินรายการ
น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมน าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมน าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม
การน าเสนอผลการประเมินรายการการน าเสนอผลการประเมินรายการการน าเสนอผลการประเมินรายการ
น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมน าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม

วัยรุ่นไทยที่เสร็จสมบูรณ์ ความยาวตอนละ 
การน าเสนอผลการประเมินรายการ

วัยรุ่นไทยที่เสร็จสมบูรณ์ ความยาวตอนละ 
การน าเสนอผลการประเมินรายการ

นาที จ านวนทั้งสิ้น 

น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม

วัยรุ่นไทยที่เสร็จสมบูรณ์ ความยาวตอนละ วัยรุ่นไทยที่เสร็จสมบูรณ์ ความยาวตอนละ 
การน าเสนอผลการประเมินรายการ

วัยรุ่นไทยที่เสร็จสมบูรณ์ ความยาวตอนละ 
การน าเสนอผลการประเมินรายการการน าเสนอผลการประเมินรายการ
น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม

นาที จ านวนทั้งสิ้น 
การน าเสนอผลการประเมินรายการ
น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม

เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชเพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยช

วัยรุ่นไทยที่เสร็จสมบูรณ์ ความยาวตอนละ วัยรุ่นไทยที่เสร็จสมบูรณ์ ความยาวตอนละ วัยรุ่นไทยที่เสร็จสมบูรณ์ ความยาวตอนละ 
การน าเสนอผลการประเมินรายการ
น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมน าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม

เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยช
น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมน าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม

เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยช
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี

เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชเพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยช

นาที จ านวนทั้งสิ้น 
น าเสนอผลงานรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับน าเสนอผลงานรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ

นาที จ านวนทั้งสิ้น 
น าเสนอผลงานรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับน าเสนอผลงานรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ

นาที จ านวนทั้งสิ้น นาที จ านวนทั้งสิ้น 
การน าเสนอผลการประเมินรายการ

น าเสนอผลงานรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ

น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม

น าเสนอผลงานรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ
ตอน

น าเสนอผลงานรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ
นาที จ านวนทั้งสิ้น 

น าเสนอผลงานรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ
ตอน

น าเสนอผลงานรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับน าเสนอผลงานรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับน าเสนอผลงานรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ
การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์
น าเสนอผลงานรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ

วัยรุ่นไทยที่เสร็จสมบูรณ์ ความยาวตอนละ 

การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์
น าเสนอผลงานรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับน าเสนอผลงานรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ
การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์
น าเสนอผลงานรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ
การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์

ระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายการ
การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์

ระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายการ
การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์

ระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายการระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายการ
การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์

ระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายการระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายการ
น าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการ

ระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายการ
น าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการน าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการน าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการน าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการน าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการ

ระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายการระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายการ
น าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการน าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการน าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการน าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการน าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการน าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการ

ระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายการระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายการ
การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์

ระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายการ
การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์

น าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการน าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการ (time table)
จะน าเสนอ รวมไปถึงกราฟิกต่างๆจะน าเสนอ รวมไปถึงกราฟิกต่างๆจะน าเสนอ รวมไปถึงกราฟิกต่างๆ

2.3
จะน าเสนอ รวมไปถึงกราฟิกต่างๆ

2.3
จะน าเสนอ รวมไปถึงกราฟิกต่างๆจะน าเสนอ รวมไปถึงกราฟิกต่างๆจะน าเสนอ รวมไปถึงกราฟิกต่างๆจะน าเสนอ รวมไปถึงกราฟิกต่างๆ

น าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการ
ระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายการ

ซึ่งจะประกอบด้วยบทพูดของแขกรับเชิญ ภาพที่ซึ่งจะประกอบด้วยบทพูดของแขกรับเชิญ ภาพที่

น าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการ
ระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายการ

วัยรุ่นไทยที่เสร็จสมบูรณ์ ความยาวตอนละ 15 นาที จ านวนทั้งสิ้น 

น าเสนอบทรายการ ซึ่งจะประกอบด้วยบทพูดของแขกรับเชิญ ภาพที่ซึ่งจะประกอบด้วยบทพูดของแขกรับเชิญ ภาพที่ซึ่งจะประกอบด้วยบทพูดของแขกรับเชิญ ภาพที่ซึ่งจะประกอบด้วยบทพูดของแขกรับเชิญ ภาพที่ซึ่งจะประกอบด้วยบทพูดของแขกรับเชิญ ภาพที่
น าเสนอท่ีจะท าการผลิตขึ้นในแต่ละตอนของรายการ

น าเสนอบทรายการ น าเสนอบทรายการ น าเสนอบทรายการ น าเสนอบทรายการ 
น าเสนอท่ีจะท าการผลิตขึ้นในแต่ละตอนของรายการน าเสนอท่ีจะท าการผลิตขึ้นในแต่ละตอนของรายการ

2.2
น าเสนอท่ีจะท าการผลิตขึ้นในแต่ละตอนของรายการน าเสนอท่ีจะท าการผลิตขึ้นในแต่ละตอนของรายการ

น าเสนอบทรายการ 2.2 น าเสนอบทรายการ 

ประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการ

ซึ่งจะประกอบด้วยบทพูดของแขกรับเชิญ ภาพที่

ประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการ
น าเสนอท่ีจะท าการผลิตขึ้นในแต่ละตอนของรายการ

น าเสนอบทรายการ 

ประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการ
น าเสนอท่ีจะท าการผลิตขึ้นในแต่ละตอนของรายการ
ประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการ
น าเสนอท่ีจะท าการผลิตขึ้นในแต่ละตอนของรายการน าเสนอท่ีจะท าการผลิตขึ้นในแต่ละตอนของรายการ

ซึ่งจะประกอบด้วยบทพูดของแขกรับเชิญ ภาพที่
น าเสนอท่ีจะท าการผลิตขึ้นในแต่ละตอนของรายการ

script) script) ซึ่งจะประกอบด้วยบทพูดของแขกรับเชิญ ภาพที่script) น าเสนอบทรายการ (script) script) (script) script) 

น าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการน าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการน าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการ
ระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายการ

การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์
ระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายการ

ประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการ
น าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบ

ประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการ
น าเสนอท่ีจะท าการผลิตขึ้นในแต่ละตอนของรายการ
ประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการ
น าเสนอท่ีจะท าการผลิตขึ้นในแต่ละตอนของรายการ

น าเสนอบทรายการ 

proposal) 
ประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการ

proposal) น าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบ
ประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการ

น าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบน าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบ
ประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการ

น าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบน าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบ
ประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการ

น าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบน าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบน าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบน าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบน าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบน าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบ
การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ

น าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบน าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบ
การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการการน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการการน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ

แนวทางในการผลิตรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย  แนวทางในการผลิตรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย  
ความคิดสร้างสรรค์ในการหารายได้ กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี เพ่ือน ามาใช้เป็น
แนวทางในการผลิตรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย  

การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ

ความคิดสร้างสรรค์ในการหารายได้ กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี เพ่ือน ามาใช้เป็นความคิดสร้างสรรค์ในการหารายได้ กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี เพ่ือน ามาใช้เป็น
แนวทางในการผลิตรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย  

การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการการน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ
น าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบน าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบ

ประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการ
น าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบ

ประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการ

ซึ่งจะประกอบด้วยบทพูดของแขกรับเชิญ ภาพที่

ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการที่น าเสนอในเรื่องของแรงบันดาลใจและรายการที่น าเสความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการที่น าเสนอในเรื่องของแรงบันดาลใจและรายการที่น าเส
ความคิดสร้างสรรค์ในการหารายได้ กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี เพ่ือน ามาใช้เป็น
แนวทางในการผลิตรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย  

การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ
น าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบ

แนวทางในการผลิตรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย  
การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ

proposal) 

แนวทางในการผลิตรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย  
การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ

บ 
การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการการน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ

น าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบ
การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ

น าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบ
ประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการ
น าเสนอท่ีจะท าการผลิตขึ้นในแต่ละตอนของรายการ
ประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการ
น าเสนอท่ีจะท าการผลิตขึ้นในแต่ละตอนของรายการ

น าเสนอบทรายการ ซึ่งจะประกอบด้วยบทพูดของแขกรับเชิญ ภาพที่ซึ่งจะประกอบด้วยบทพูดของแขกรับเชิญ ภาพที่
น าเสนอท่ีจะท าการผลิตขึ้นในแต่ละตอนของรายการ

2.2
จะน าเสนอ รวมไปถึงกราฟิกต่างๆ

ซึ่งจะประกอบด้วยบทพูดของแขกรับเชิญ ภาพที่น าเสนอบทรายการ น าเสนอบทรายการ 

(time table)(time table)
ระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายการระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายการระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายการระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายการ

การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์
ระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายการ

การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์
น าเสนอผลงานรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับน าเสนอผลงานรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับน าเสนอผลงานรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ

วัยรุ่นไทยที่เสร็จสมบูรณ์ ความยาวตอนละ 
น าเสนอผลงานรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ

วัยรุ่นไทยที่เสร็จสมบูรณ์ ความยาวตอนละ 

น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบสนทนากลุ่ม (

น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม
เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชเพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยช

ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรีได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรีได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรีได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี

รายการต่อไป

การวางแผนผลิตชิ้นงาน
ผู้ศึกษาได้วางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า

รวบรวมผลการวิจัยที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก 

ความคิดสร้างสรรค์ในการหารายได้ กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี เพ่ือน ามาใช้เป็น
แนวทางในการผลิตรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย  

การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ
น าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบ

ประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการ

ซึ่งจะประกอบด้วยบทพูดของแขกรับเชิญ ภาพที่

แนวทางในการผลิตรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย  แนวทางในการผลิตรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย  
การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการการน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการการน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการการน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการการน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการการน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการการน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการการน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ

น าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบน าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบน าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบน าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบน าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบน าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบ
ประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการ

น าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบ
ประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการ

น าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบ
ประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการ

น าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบ proposal) 
ประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการ

น าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบ
ประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการ
น าเสนอท่ีจะท าการผลิตขึ้นในแต่ละตอนของรายการ

น าเสนอบทรายการ 

ประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการ
น าเสนอท่ีจะท าการผลิตขึ้นในแต่ละตอนของรายการ

น าเสนอบทรายการ (script) ซึ่งจะประกอบด้วยบทพูดของแขกรับเชิญ ภาพที่

น าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการ
ระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายการ

การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์

ประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการ
น าเสนอท่ีจะท าการผลิตขึ้นในแต่ละตอนของรายการ
ประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการ
น าเสนอท่ีจะท าการผลิตขึ้นในแต่ละตอนของรายการ

น าเสนอบทรายการ (script) 

ประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการ
น าเสนอท่ีจะท าการผลิตขึ้นในแต่ละตอนของรายการน าเสนอท่ีจะท าการผลิตขึ้นในแต่ละตอนของรายการ

2.2 น าเสนอบทรายการ 
น าเสนอท่ีจะท าการผลิตขึ้นในแต่ละตอนของรายการน าเสนอท่ีจะท าการผลิตขึ้นในแต่ละตอนของรายการ

น าเสนอบทรายการ script) script) ซึ่งจะประกอบด้วยบทพูดของแขกรับเชิญ ภาพที่ซึ่งจะประกอบด้วยบทพูดของแขกรับเชิญ ภาพที่ซึ่งจะประกอบด้วยบทพูดของแขกรับเชิญ ภาพที่ซึ่งจะประกอบด้วยบทพูดของแขกรับเชิญ ภาพที่น าเสนอบทรายการ script) ซึ่งจะประกอบด้วยบทพูดของแขกรับเชิญ ภาพที่

น าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการ
ระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายการ

การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์
น าเสนอผลงานรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ

วัยรุ่นไทยที่เสร็จสมบูรณ์ ความยาวตอนละ 15 นาที จ านวนทั้งสิ้น 

จะน าเสนอ รวมไปถึงกราฟิกต่างๆ
น าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการ

ระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายการ
การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์

ซึ่งจะประกอบด้วยบทพูดของแขกรับเชิญ ภาพที่
จะน าเสนอ รวมไปถึงกราฟิกต่างๆจะน าเสนอ รวมไปถึงกราฟิกต่างๆ

2.3
จะน าเสนอ รวมไปถึงกราฟิกต่างๆ

น าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการ (time table)น าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการน าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการน าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการ
ระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายการ

การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์

น าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการน าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการน าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการ (time table)
ระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายการ

น าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการน าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการ
ระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายการ

น าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการ
ระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายการระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายการระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายการระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายการ

การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์
ระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายการระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายการระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายการ

การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์
น าเสนอผลงานรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ
การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์
น าเสนอผลงานรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ
การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์
น าเสนอผลงานรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ

วัยรุ่นไทยที่เสร็จสมบูรณ์ ความยาวตอนละ 
น าเสนอผลงานรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับน าเสนอผลงานรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับน าเสนอผลงานรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับน าเสนอผลงานรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ

ตอน
น าเสนอผลงานรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับน าเสนอผลงานรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ

นาที จ านวนทั้งสิ้น 
น าเสนอผลงานรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ

1 ตอน
น าเสนอผลงานรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ

นาที จ านวนทั้งสิ้น 

น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม

น าเสนอผลงานรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ
นาที จ านวนทั้งสิ้น 

การน าเสนอผลการประเมินรายการ

น าเสนอผลงานรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ
นาที จ านวนทั้งสิ้น 

น าเสนอผลงานรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ
นาที จ านวนทั้งสิ้น 1 

น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม
เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยช

ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี

วัยรุ่นไทยที่เสร็จสมบูรณ์ ความยาวตอนละ 
การน าเสนอผลการประเมินรายการ

นาที จ านวนทั้งสิ้น 
การน าเสนอผลการประเมินรายการ
น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม

เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยช

วัยรุ่นไทยที่เสร็จสมบูรณ์ ความยาวตอนละ 
การน าเสนอผลการประเมินรายการ
น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม

วัยรุ่นไทยที่เสร็จสมบูรณ์ ความยาวตอนละ 
4.  

นาที จ านวนทั้งสิ้น 

น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม
การน าเสนอผลการประเมินรายการ

วัยรุ่นไทยที่เสร็จสมบูรณ์ ความยาวตอนละ 
การน าเสนอผลการประเมินรายการการน าเสนอผลการประเมินรายการ
น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม
การน าเสนอผลการประเมินรายการ
น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมน าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม
การน าเสนอผลการประเมินรายการ

ข้อมูลแบบสนทนากลุ่ม (
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี

การน าเสนอผลการประเมินรายการ
น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม
การน าเสนอผลการประเมินรายการ
น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลแบบสนทนากลุ่ม (

การน าเสนอผลการประเมินรายการ
น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม
การน าเสนอผลการประเมินรายการ
น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม

focus group) 
น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม

focus group) เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยช
น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม

เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยช
น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมน าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมน าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลแบบสนทนากลุ่ม (
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี

น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบสนทนากลุ่ม (
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี

น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบสนทนากลุ่ม (focus group) 

น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบสนทนากลุ่ม (focus group) 

น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมน าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมน าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม
เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยช

น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม
focus group) 

ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี

น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม
เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยช

ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี
focus group) 

ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข

เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชเพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชเพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชfocus group) 
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี

เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยช
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรีได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรีได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรีได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรีได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรีได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรีได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรีได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
รายการต่อไป
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
รายการต่อไป

การวางแผนผลิตชิ้นงานการวางแผนผลิตชิ้นงานการวางแผนผลิตชิ้นงาน
ผู้ศึกษาได้วางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าผู้ศึกษาได้วางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าผู้ศึกษาได้วางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าผู้ศึกษาได้วางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าผู้ศึกษาได้วางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า

มือส าหรับวัยรุ่นไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผู้ศึกษาได้วางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า

มือส าหรับวัยรุ่นไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผู้ศึกษาได้วางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าผู้ศึกษาได้วางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าผู้ศึกษาได้วางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท าผู้ศึกษาได้วางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า

ประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการ

ซึ่งจะประกอบด้วยบทพูดของแขกรับเชิญ ภาพที่ซึ่งจะประกอบด้วยบทพูดของแขกรับเชิญ ภาพที่
จะน าเสนอ รวมไปถึงกราฟิกต่างๆ

น าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการ

น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม

ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
รายการต่อไป

การวางแผนผลิตชิ้นงาน
ผู้ศึกษาได้วางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า

มือส าหรับวัยรุ่นไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการที่น าเสนอในเรื่องของแรงบันดาลใจและรายการที่น าเส
ความคิดสร้างสรรค์ในการหารายได้ กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี เพ่ือน ามาใช้เป็น
แนวทางในการผลิตรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย  

การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ
น าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบ (proposal) 

ประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการ
น าเสนอท่ีจะท าการผลิตขึ้นในแต่ละตอนของรายการ

2.2 น าเสนอบทรายการ (script) ซึ่งจะประกอบด้วยบทพูดของแขกรับเชิญ ภาพที่
จะน าเสนอ รวมไปถึงกราฟิกต่างๆ

2.3 น าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการ (time table)
ระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายการ

3.  การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์
น าเสนอผลงานรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ

วัยรุ่นไทยที่เสร็จสมบูรณ์ ความยาวตอนละ 15 นาที จ านวนทั้งสิ้น 1 ตอน
4.  การน าเสนอผลการประเมินรายการ

น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบสนทนากลุ่ม (focus group) เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยช
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา การตัดต่อ รวมถึงดนตรี
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
รายการต่อไป

การวางแผนผลิตชิ้นงาน
ผู้ศึกษาได้วางแผนในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า

มือส าหรับวัยรุ่นไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รวบรวมผลการวิจัยที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก 

สตัวอย่างผู้ผลิตรายการจริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ ตามประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ทราบถึงสตัวอย่างผู้ผลิตรายการจริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ ตามประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ทราบถึง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการที่น าเสนอในเรื่องของแรงบันดาลใจและรายการที่น าเสสความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการที่น าเสนอในเรื่องของแรงบันดาลใจและรายการที่น าเส

ำตัวอย่างผู้ผลิตรายการจริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ ตามประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ทราบถึงำตัวอย่างผู้ผลิตรายการจริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ ตามประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ทราบถึง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการที่น าเสนอในเรื่องของแรงบันดาลใจและรายการที่น าเส

ำ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการที่น าเสนอในเรื่องของแรงบันดาลใจและรายการที่น าเสสำสตัวอย่างผู้ผลิตรายการจริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ ตามประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ทราบถึงสตัวอย่างผู้ผลิตรายการจริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ ตามประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ทราบถึงำตัวอย่างผู้ผลิตรายการจริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ ตามประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ทราบถึงสตัวอย่างผู้ผลิตรายการจริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ ตามประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ทราบถึง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการที่น าเสนอในเรื่องของแรงบันดาลใจและรายการที่น าเสสความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการที่น าเสนอในเรื่องของแรงบันดาลใจและรายการที่น าเส

ำ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการที่น าเสนอในเรื่องของแรงบันดาลใจและรายการที่น าเสสความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการที่น าเสนอในเรื่องของแรงบันดาลใจและรายการที่น าเส

น1.2น1.2 น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของกลุ่มนน าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ผลิตรายการจริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ ตามประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ทราบถึงนตัวอย่างผู้ผลิตรายการจริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ ตามประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ทราบถึง

ัเพ่ิมเติมในการผลิตรายการัเพ่ิมเติมในการผลิตรายการกเพ่ิมเติมในการผลิตรายการกเพ่ิมเติมในการผลิตรายการ
น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของกลุ่มกน าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของกลุ่ม

ตัวอย่างผู้ผลิตรายการจริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ ตามประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ทราบถึง
ก

ตัวอย่างผู้ผลิตรายการจริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ ตามประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ทราบถึง
หน าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของกลุ่มหน าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของกลุ่มอน าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของกลุ่มอน าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของกลุ่มสน าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของกลุ่มสน าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของกลุ่มมน าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของกลุ่มมน าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของกลุ่มุน าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของกลุ่มุน าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของกลุ่ม

ตัวอย่างผู้ผลิตรายการจริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ ตามประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ทราบถึง
ุ

ตัวอย่างผู้ผลิตรายการจริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ ตามประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ทราบถึง
ดน าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของกลุ่มดน าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของกลุ่มกน าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของกลุ่มกน าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของกลุ่มลน าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของกลุ่มลน าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของกลุ่ม

ตัวอย่างผู้ผลิตรายการจริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ ตามประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ทราบถึง
ล

ตัวอย่างผู้ผลิตรายการจริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ ตามประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ทราบถึงาน าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของกลุ่มาน าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ผลิตรายการจริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ ตามประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ทราบถึงาตัวอย่างผู้ผลิตรายการจริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ ตามประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ทราบถึงงน าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของกลุ่มงน าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ผลิตรายการจริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ ตามประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ทราบถึงงตัวอย่างผู้ผลิตรายการจริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ ตามประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ทราบถึง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการที่น าเสนอในเรื่องของแรงบันดาลใจและรายการที่น าเส

ง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการที่น าเสนอในเรื่องของแรงบันดาลใจและรายการที่น าเส



บทที่  4 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาและผลิต “รายการเพ่ือน าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่น
ไทย” ใช้การเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ผลิตรายการจริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ และการ
แจกแบบสอบถามแก่กลุ่มเป้าหมายจ านวน 100 คน เพ่ือศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา วิธีการ
น าเสนอท่ีตรงกับกลุ่มเป้าหมายตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ เพ่ือให้
ได้แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมมากที่สุด โดยแบ่งการ
น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต รายการออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต 
2.  ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ 
3.  การน าเสนอชิ้นงานรายการ 

 
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 

1. บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์
จ านวน 2 รายการ 

2. ผลการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไป และความต้องการใน
ด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ
ท ามือ จากแบบสอบถามจ านวน 100 ชุด   

3. การน าเสนอโครงร่างและบทรายการโทรทัศน์ 
 
ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ 

1.  วิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ 
 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการ
เป็นอยู่คือ และรายการอาชีพนอกกระแส จ านวน 2 ท่าน ดังนี้ 

1.1 รายการอาชีพนอกกระแส ทางช่อง ทรู 
 คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ 
 ต าแหน่ง โปรดิวเซอร์รายการอาชีพนอกกระแส 
1.2 รายการเป็น อยู่ คือ ทางช่อง ThaiPBS 
 คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ 
 ต าแหน่ง ผู้ก ากับรายการเป็น อยู่ คือ 

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการ

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการ

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการ
เป็นอยู่คือ และรายการอาชีพนอกกระแส จ านวน ท่าน ดังนี้
ผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการ

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการ

ภาษณ์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ภาษณ์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์วิเคราะห์บทสัมวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ภาษณ์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ภาษณ์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ภาษณ์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ภาษณ์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ
วิเคราะห์บทสัม
ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ภาษณ์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ

วิเคราะห์บทสัม
ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการ
เป็นอยู่คือ และรายการอาชีพนอกกระแส จ านวน 2 ท่าน ดังนี้

ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการ

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการ

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการ

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการ

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการ
เป็นอยู่คือ และรายการอาชีพนอกกระแส จ านวน 
ผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการ
เป็นอยู่คือ และรายการอาชีพนอกกระแส จ านวน 
ผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการ
เป็นอยู่คือ และรายการอาชีพนอกกระแส จ านวน เป็นอยู่คือ และรายการอาชีพนอกกระแส จ านวน ท่าน ดังนี้เป็นอยู่คือ และรายการอาชีพนอกกระแส จ านวน ท่าน ดังนี้ท่าน ดังนี้

ชีพนอกกระแส ทางช่อง ทรู
เป็นอยู่คือ และรายการอาชีพนอกกระแส จ านวน เป็นอยู่คือ และรายการอาชีพนอกกระแส จ านวน เป็นอยู่คือ และรายการอาชีพนอกกระแส จ านวน เป็นอยู่คือ และรายการอาชีพนอกกระแส จ านวน เป็นอยู่คือ และรายการอาชีพนอกกระแส จ านวน เป็นอยู่คือ และรายการอาชีพนอกกระแส จ านวน เป็นอยู่คือ และรายการอาชีพนอกกระแส จ านวน 

ชีพนอกกระแส ทางช่อง ทรู
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ

เป็นอยู่คือ และรายการอาชีพนอกกระแส จ านวน 
ชีพนอกกระแส ทางช่อง ทรูชีพนอกกระแส ทางช่อง ทรูชีพนอกกระแส ทางช่อง ทรูชีพนอกกระแส ทางช่อง ทรูชีพนอกกระแส ทางช่อง ทรูชีพนอกกระแส ทางช่อง ทรูชีพนอกกระแส ทางช่อง ทรูารอาชีพนอกกระแส ทางช่อง ทรูรายก ชีพนอกกระแส ทางช่อง ทรูรายการอาชีพนอกกระแส ทางช่อง ทรูชีพนอกกระแส ทางช่อง ทรูชีพนอกกระแส ทางช่อง ทรูชีพนอกกระแส ทางช่อง ทรูชีพนอกกระแส ทางช่อง ทรู

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ

ภาษณ์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ภาษณ์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการ
ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ภาษณ์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ภาษณ์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการ
ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการ

ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ
วิเคราะห์บทสัม

การน าเสนอโครงร่างและบทรายการโทรทัศน์

ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ

การน าเสนอโครงร่างและบทรายการโทรทัศน์การน าเสนอโครงร่างและบทรายการโทรทัศน์การน าเสนอโครงร่างและบทรายการโทรทัศน์

ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ

การน าเสนอโครงร่างและบทรายการโทรทัศน์การน าเสนอโครงร่างและบทรายการโทรทัศน์การน าเสนอโครงร่างและบทรายการโทรทัศน์การน าเสนอโครงร่างและบทรายการโทรทัศน์การน าเสนอโครงร่างและบทรายการโทรทัศน์การน าเสนอโครงร่างและบทรายการโทรทัศน์การน าเสนอโครงร่างและบทรายการโทรทัศน์การน าเสนอโครงร่างและบทรายการโทรทัศน์
จากแบบสอบถามจ านวนจากแบบสอบถามจ านวนจากแบบสอบถามจ านวน

ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ

จากแบบสอบถามจ านวน
การน าเสนอโครงร่างและบทรายการโทรทัศน์

จากแบบสอบถามจ านวน
การน าเสนอโครงร่างและบทรายการโทรทัศน์

จากแบบสอบถามจ านวนจากแบบสอบถามจ านวน
ด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ

การน าเสนอโครงร่างและบทรายการโทรทัศน์3. การน าเสนอโครงร่างและบทรายการโทรทัศน์3. 

ด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ
100 ชุด

ด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ
100 

การน าเสนอโครงร่างและบทรายการโทรทัศน์

ด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ

การน าเสนอโครงร่างและบทรายการโทรทัศน์

ด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ
ชุด

ด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ

การน าเสนอโครงร่างและบทรายการโทรทัศน์

ปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไป
ด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ

ปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไป
ด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ

ผลการส ารวจพฤติกรรมการเ
ด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ

ผลการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไป
ด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ

ปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไป
ด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ

ผลการส ารวจพฤติกรรมการเผลการส ารวจพฤติกรรมการเผลการส ารวจพฤติกรรมการเ
ด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ

ผลการส ารวจพฤติกรรมการเผลการส ารวจพฤติกรรมการเผลการส ารวจพฤติกรรมการเ

บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ

บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ

บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ

บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ

บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ

บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์
รายการ

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ
บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์

ปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไป
ด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ

รน าเสนอชิ้นงานรายการรน าเสนอชิ้นงานรายการ
2.  ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ

รน าเสนอชิ้นงานรายการรน าเสนอชิ้นงานรายการ
2.  ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ2.  ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ

รน าเสนอชิ้นงานรายการ
2.  ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ2.  ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ

รน าเสนอชิ้นงานรายการรน าเสนอชิ้นงานรายการ

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต
2.  ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ

รน าเสนอชิ้นงานรายการ

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต
2.  ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ2.  ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ

รน าเสนอชิ้นงานรายการ
2.  ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ2.  ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ

รน าเสนอชิ้นงานรายการรน าเสนอชิ้นงานรายการรน าเสนอชิ้นงานรายการ

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ
บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ
บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต
2.  ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ

รน าเสนอชิ้นงานรายการ

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต
2.  ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ

รน าเสนอชิ้นงานรายการ

น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต รายการออกเป็น 
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต

น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต รายการออกเป็น น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต รายการออกเป็น 
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต

น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต รายการออกเป็น น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต รายการออกเป็น 
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต

น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต รายการออกเป็น น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต รายการออกเป็น ขั้นตอน ดังนี้ขั้นตอน ดังนี้
ได้แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมมากที่สุด โดยแบ่งการ
น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต รายการออกเป็น 
ได้แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมมากที่สุด โดยแบ่งการได้แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมมากที่สุด โดยแบ่งการได้แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมมากที่สุด โดยแบ่งการ
น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต รายการออกเป็น 
ได้แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมมากที่สุด โดยแบ่งการได้แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมมากที่สุด โดยแบ่งการ
น าเสนอท่ีตรงกับกลุ่มเป้าหมายตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ เพ่ือให้
แจกแบบสอบถามแก่กลุ่มเป้าหมายจ านวน 100 
น าเสนอท่ีตรงกับกลุ่มเป้าหมายตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ เพ่ือให้
ได้แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมมากที่สุด โดยแบ่งการ

100 
น าเสนอท่ีตรงกับกลุ่มเป้าหมายตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ เพ่ือให้
ได้แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมมากที่สุด โดยแบ่งการได้แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมมากที่สุด โดยแบ่งการได้แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมมากที่สุด โดยแบ่งการ
น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต รายการออกเป็น น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต รายการออกเป็น น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต รายการออกเป็น 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต
น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต รายการออกเป็น 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต

ใช้การเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ผลิตรายการจริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ และการใช้การเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ผลิตรายการจริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ และการ
แจกแบบสอบถามแก่กลุ่มเป้าหมายจ านวน 
น าเสนอท่ีตรงกับกลุ่มเป้าหมายตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ เพ่ือให้
ได้แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมมากที่สุด โดยแบ่งการ
น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต รายการออกเป็น 
ได้แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมมากที่สุด โดยแบ่งการ

ขั้นตอน ดังนี้
ได้แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมมากที่สุด โดยแบ่งการได้แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมมากที่สุด โดยแบ่งการ
น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต รายการออกเป็น 
ได้แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมมากที่สุด โดยแบ่งการ
น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต รายการออกเป็น 
ได้แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมมากที่สุด โดยแบ่งการ
น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต รายการออกเป็น 
ได้แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมมากที่สุด โดยแบ่งการ
น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต รายการออกเป็น 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต
2.  ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ2.  ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ

รน าเสนอชิ้นงานรายการการน าเสนอชิ้นงานรายการ

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ

รน าเสนอชิ้นงานรายการ

บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์
รายการ

บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์

ปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปผลการส ารวจพฤติกรรมการเ
ด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ

ปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไป
ด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ

จากแบบสอบถามจ านวนจากแบบสอบถามจ านวน

ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการ
เป็นอยู่คือ และรายการอาชีพนอกกระแส จ านวน 

1.1 

ต าแหน่ง โปรดิวเซอร์รายการอาชีพนอกกระแส

แจกแบบสอบถามแก่กลุ่มเป้าหมายจ านวน 100 
น าเสนอท่ีตรงกับกลุ่มเป้าหมายตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ เพ่ือให้
ได้แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมมากที่สุด โดยแบ่งการ
น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต รายการออกเป็น 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต

น าเสนอท่ีตรงกับกลุ่มเป้าหมายตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ เพ่ือให้
ได้แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมมากที่สุด โดยแบ่งการได้แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมมากที่สุด โดยแบ่งการได้แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมมากที่สุด โดยแบ่งการได้แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมมากที่สุด โดยแบ่งการ
น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต รายการออกเป็น 
ได้แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมมากที่สุด โดยแบ่งการได้แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมมากที่สุด โดยแบ่งการ
น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต รายการออกเป็น น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต รายการออกเป็น ขั้นตอน ดังนี้น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต รายการออกเป็น น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต รายการออกเป็น น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต รายการออกเป็น น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต รายการออกเป็น น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต รายการออกเป็น น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต รายการออกเป็น 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต
น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต รายการออกเป็น 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต
น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต รายการออกเป็น 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต
น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต รายการออกเป็น 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต
2.  ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ

รน าเสนอชิ้นงานรายการ

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต
2.  ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ

รน าเสนอชิ้นงานรายการ

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ
บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต
2.  ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ

รน าเสนอชิ้นงานรายการ
2.  ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ2.  ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ

รน าเสนอชิ้นงานรายการ
2.  ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ2.  ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ

รน าเสนอชิ้นงานรายการรน าเสนอชิ้นงานรายการ

บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์

ผลการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไป
ด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ
บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ
บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ
บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์

รายการ

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ
บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ
บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ
บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์

ผลการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปผลการส ารวจพฤติกรรมการเผลการส ารวจพฤติกรรมการเผลการส ารวจพฤติกรรมการเ
ด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ

ผลการส ารวจพฤติกรรมการเผลการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไป
ด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ

ปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไป
ด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ

ผลการส ารวจพฤติกรรมการเ
ด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ

ปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไป
ด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ

ปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไป
ด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ

การน าเสนอโครงร่างและบทรายการโทรทัศน์

ด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ
100 ชุด

ด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ

การน าเสนอโครงร่างและบทรายการโทรทัศน์

ด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ
จากแบบสอบถามจ านวน 100 ชุด

การน าเสนอโครงร่างและบทรายการโทรทัศน์

ด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ
จากแบบสอบถามจ านวน

3. การน าเสนอโครงร่างและบทรายการโทรทัศน์

ด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ
จากแบบสอบถามจ านวนจากแบบสอบถามจ านวน

การน าเสนอโครงร่างและบทรายการโทรทัศน์
จากแบบสอบถามจ านวน

ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ

จากแบบสอบถามจ านวน
การน าเสนอโครงร่างและบทรายการโทรทัศน์

จากแบบสอบถามจ านวน
การน าเสนอโครงร่างและบทรายการโทรทัศน์การน าเสนอโครงร่างและบทรายการโทรทัศน์การน าเสนอโครงร่างและบทรายการโทรทัศน์การน าเสนอโครงร่างและบทรายการโทรทัศน์การน าเสนอโครงร่างและบทรายการโทรทัศน์การน าเสนอโครงร่างและบทรายการโทรทัศน์การน าเสนอโครงร่างและบทรายการโทรทัศน์

ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ

การน าเสนอโครงร่างและบทรายการโทรทัศน์

ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ

การน าเสนอโครงร่างและบทรายการโทรทัศน์การน าเสนอโครงร่างและบทรายการโทรทัศน์

ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ
วิเคราะห์บทสัม

ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ
วิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ภาษณ์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ภาษณ์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการ

ภาษณ์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการ

ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ
1.  วิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์

ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ
วิเคราะห์บทสัม
ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ภาษณ์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ภาษณ์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ภาษณ์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ภาษณ์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ภาษณ์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์วิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ภาษณ์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ภาษณ์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์

ผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการ

ภาษณ์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์บทสัม
ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการ
ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการ
ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการ
เป็นอยู่คือ และรายการอาชีพนอกกระแส จ านวน ท่าน ดังนี้

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการ
เป็นอยู่คือ และรายการอาชีพนอกกระแส จ านวน 

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการ

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการ
เป็นอยู่คือ และรายการอาชีพนอกกระแส จ านวน 
ผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการ
เป็นอยู่คือ และรายการอาชีพนอกกระแส จ านวน 

1.1 รายก
เป็นอยู่คือ และรายการอาชีพนอกกระแส จ านวน 

รายการอา
ท่าน ดังนี้ท่าน ดังนี้

ชีพนอกกระแส ทางช่อง ทรู
เป็นอยู่คือ และรายการอาชีพนอกกระแส จ านวน 

ชีพนอกกระแส ทางช่อง ทรู
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ

ชีพนอกกระแส ทางช่อง ทรู
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ

ชีพนอกกระแส ทางช่อง ทรูชีพนอกกระแส ทางช่อง ทรูชีพนอกกระแส ทางช่อง ทรู

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการ
เป็นอยู่คือ และรายการอาชีพนอกกระแส จ านวน 2 ท่าน ดังนี้

ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการ
เป็นอยู่คือ และรายการอาชีพนอกกระแส จ านวน 

1.1 รายการอาชีพนอกกระแส ทางช่อง ทรู
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ

ใช้การเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ผลิตรายการจริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ และการ
แจกแบบสอบถามแก่กลุ่มเป้าหมายจ านวน 100 
น าเสนอท่ีตรงกับกลุ่มเป้าหมายตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ เพ่ือให้
ได้แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมมากที่สุด โดยแบ่งการ
น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต รายการออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต
2.  ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ

การน าเสนอชิ้นงานรายการ

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ
บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์

รายการ
ผลการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไป

ด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ
จากแบบสอบถามจ านวน 100 ชุด  

3. การน าเสนอโครงร่างและบทรายการโทรทัศน์

ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ
1.  วิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จากผู้ผลิตรายการ
เป็นอยู่คือ และรายการอาชีพนอกกระแส จ านวน 2 ท่าน ดังนี้

1.1 ชีพนอกกระแส ทางช่อง ทรู
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ
ต าแหน่ง โปรดิวเซอร์รายการอาชีพนอกกระแส

สใช้การเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ผลิตรายการจริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ และการสใช้การเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ผลิตรายการจริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ และการำการศึกษาและผลิต ำการศึกษาและผลิต 
ใช้การเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ผลิตรายการจริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ และการำใช้การเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ผลิตรายการจริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ และการสำสใช้การเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ผลิตรายการจริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ และการสใช้การเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ผลิตรายการจริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ และการำใช้การเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ผลิตรายการจริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ และการสใช้การเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ผลิตรายการจริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ และการ

นการศึกษาและผลิต นการศึกษาและผลิต กัการศึกษาและผลิต กการศึกษาและผลิต 
หอสผลการศึกษาสผลการศึกษามผลการศึกษามผลการศึกษาุ

รายการเพ่ือน าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่น
ุ

รายการเพ่ือน าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่น
ดผลการศึกษาดผลการศึกษา ก

รายการเพ่ือน าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่น
ก

รายการเพ่ือน าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นลรายการเพ่ือน าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นลรายการเพ่ือน าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นารายการเพ่ือน าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นารายการเพ่ือน าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นงรายการเพ่ือน าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นงรายการเพ่ือน าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่น
ใช้การเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ผลิตรายการจริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ และการ

ง
ใช้การเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ผลิตรายการจริงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ และการ
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1.3 รายการคนหัวรั้น ทางช่อง ThaiPBS 
 คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ 
 ต าแหน่ง ผู้ควบคุมรายการคนหัวรั้น  

ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหา กลวิธี
ในการสื่อสาร ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการผลิตรายการโทรทัศน์ และน าข้อมูลที่ได้
ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
ประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ผู้ศึกษาจึงได้ท าการวิเคราะห์แยกบทสัมภาษณ์ของผลิต
รายการโทรทัศน์ จ านวนทั้งสิ้น 2 รายการ และสรุปบทสัมภาษณ์ท้ังหมด ได้ดังนี้ 

1.  รูปแบบรายการที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน 
 คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า รายการอาชีพนอกกระแสเป็นรายการกึ่งสารคดี 

ที่พูดถึงอาชีพที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของสังคม ที่คนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้
ไปหรือไม่รู้ว่ามีอาชีพนี้ 

 คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า เป็นสารคดีเชิงอัตชีวประวัติ ที่พูดถึงแรงบันดาลใจ 
หน้าที่การงาน การใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร 
หรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะ
เกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคล 

 คุณคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า เป็นรายการที่น าเสนอกิจการเพ่ือสังคม ที่
ค่อนข้างจะประสบความส าเร็จแล้วในระดับหนึ่ง เพ่ือให้คนไทยได้เข้าใจว่ากิจการเพ่ือสังคมคืออะไร 
และเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ 

2.  จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ 
 คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ทางบริษัทรับรายการมา เหมือนว่าอยากท าเป็น

แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส 

 คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า อยากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน 
เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ
สอดคล้องกัน กลายเป็นเรื่องที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมัน 

 คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า อยากท ารายการที่เป็นลักษณะให้คนเข้าใจค าว่า
ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม  และพอดีได้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกส. เป็นหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่สนับสนุนให้กิจการเพ่ือสังคมสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ใน
ประเทศไทย ซึ่งข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานนี้ เข้าไปอบรม เข้าไปรู้จักกิจการเพ่ือสังคม เลยมอง
ว่ากิจการเพื่อสังคมมันสามารถเกิดขึ้นได้ 

3.  จุดประสงค์ของรายการ 
 คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า น าเสนอถึงอาชีพนั้นๆ พูดถึงแรงบันดาลใจ 

เหมือนแบ่งปันแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ท าเรื่องใหม่ๆ ให้คนที่ดูได้รู้ว่าเรียนจบไปแล้วจะประกอบ
อาชีพอะไรที่นอกเหนือจากอาชีพหมอ อาชีพครูได้บ้าง 

งที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมันงที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมัน
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ

งที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมันสอดคล้องกัน กลายเป็นเรื่องที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมัน
อยากท ารายการที่เป็นลักษณะให้คนเข้าใจค าว่า

สอดคล้องกัน กลายเป็นเรื่องที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมัน
อยากท ารายการที่เป็นลักษณะให้คนเข้าใจค าว่าคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ
สอดคล้องกัน กลายเป็นเรื่อ
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ

งที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมัน
คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ
งที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมันงที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมัน

ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ
เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ
เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ
เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ
เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ
เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ
เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ

งที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมัน

เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ

งที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมัน

เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ
เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ
เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ

งที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมัน
อยากท ารายการที่เป็นลักษณะให้คนเข้าใจค าว่า

และพอดีได้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกส

เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ
เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ
เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ

งที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมัน
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ
สอดคล้องกัน กลายเป็นเรื่อ
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ

งที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมัน
อยากท ารายการที่เป็นลักษณะให้คนเข้าใจค าว่า

ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ
งที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมันสอดคล้องกัน กลายเป็นเรื่องที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมันงที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมัน

อยากท ารายการที่เป็นลักษณะให้คนเข้าใจค าว่า
สอดคล้องกัน กลายเป็นเรื่อสอดคล้องกัน กลายเป็นเรื่องที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมันงที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมัน

อยากท ารายการที่เป็นลักษณะให้คนเข้าใจค าว่า
งที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมัน

อยากท ารายการที่เป็นลักษณะให้คนเข้าใจค าว่า
งที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมัน

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ อยากท ารายการที่เป็นลักษณะให้คนเข้าใจค าว่าอยากท ารายการที่เป็นลักษณะให้คนเข้าใจค าว่าอยากท ารายการที่เป็นลักษณะให้คนเข้าใจค าว่าคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม

อยากท ารายการที่เป็นลักษณะให้คนเข้าใจค าว่าคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ อยากท ารายการที่เป็นลักษณะให้คนเข้าใจค าว่าอยากท ารายการที่เป็นลักษณะให้คนเข้าใจค าว่าอยากท ารายการที่เป็นลักษณะให้คนเข้าใจค าว่า
ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม และพอดีได้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกส

รเพ่ือสังคมสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ใน
และพอดีได้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกสและพอดีได้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกสและพอดีได้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกสและพอดีได้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกส

รเพ่ือสังคมสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ใน
และพอดีได้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกสผู้ประกอบการเพ่ือสังคม และพอดีได้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกส

รเพ่ือสังคมสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ใน
และพอดีได้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกสผู้ประกอบการเพ่ือสังคม

ที่มีหน้าที่สนับสนุนให้กิจกา
และพอดีได้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกส

รเพ่ือสังคมสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ใน
ประเทศไทย ซึ่งข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานนี้ เข้าไปอบรม เข้าไปรู้จักกิจการเพ่ือสังคม เลยมอง

และพอดีได้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกสผู้ประกอบการเพ่ือสังคม และพอดีได้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกสและพอดีได้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกส
รเพ่ือสังคมสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ใน

ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม
ที่มีหน้าที่สนับสนุนให้กิจกา

และพอดีได้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกส
รเพ่ือสังคมสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ใน

และพอดีได้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกส
รเพ่ือสังคมสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ใน

และพอดีได้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกสและพอดีได้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกส
รเพ่ือสังคมสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ใน

และพอดีได้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกส
รเพ่ือสังคมสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ใน

ประเทศไทย ซึ่งข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานนี้ เข้าไปอบรม เข้าไปรู้จักกิจการเพ่ือสังคม เลยมอง

และพอดีได้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกสและพอดีได้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกสและพอดีได้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกสและพอดีได้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกส
รเพ่ือสังคมสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ใน

และพอดีได้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกส
รเพ่ือสังคมสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ในที่มีหน้าที่สนับสนุนให้กิจการเพ่ือสังคมสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ในที่มีหน้าที่สนับสนุนให้กิจการเพ่ือสังคมสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ในที่มีหน้าที่สนับสนุนให้กิจการเพ่ือสังคมสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ในรเพ่ือสังคมสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ใน

ประเทศไทย ซึ่งข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานนี้ เข้าไปอบรม เข้าไปรู้จักกิจการเพ่ือสังคม เลยมอง
รเพ่ือสังคมสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ในรเพ่ือสังคมสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ในรเพ่ือสังคมสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ใน

ประเทศไทย ซึ่งข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานนี้ เข้าไปอบรม เข้าไปรู้จักกิจการเพ่ือสังคม เลยมอง

เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ
เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ

งที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมัน

เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ

งที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมัน

เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ

งที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมัน
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ

งที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมันงที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมันงที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมันงที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมัน

ากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน 
เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ
เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้

ากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้

ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส
ากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน อยากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน 

เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้

ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า

เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้

ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส
ากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน 

ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแสภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า

ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า

เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้

ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแสภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า

ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า

เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้

ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส
แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า

แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส
แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า

แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า

แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส
แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส
แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส
แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส
แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบแนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบแนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแสภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส
แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบแนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส
แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส

เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้

แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส
แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบแนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส
แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส
แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบแนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบแนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส
แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบแนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ

ทางบริษัทรับรายการมา เหมือนว่าอยากท าเป็น
แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส
แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบแนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า อย

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่าคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ

ทางบริษัทรับรายการมา เหมือนว่าอยากท าเป็น

ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแสภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส
ากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน 

ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส
ากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน ากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน 

ทางบริษัทรับรายการมา เหมือนว่าอยากท าเป็นทางบริษัทรับรายการมา เหมือนว่าอยากท าเป็น
แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ

ทางบริษัทรับรายการมา เหมือนว่าอยากท าเป็น
แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ

จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจจุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ
ทางบริษัทรับรายการมา เหมือนว่าอยากท าเป็นทางบริษัทรับรายการมา เหมือนว่าอยากท าเป็น

จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจจุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ
ทางบริษัทรับรายการมา เหมือนว่าอยากท าเป็นทางบริษัทรับรายการมา เหมือนว่าอยากท าเป็น

แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ

จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ

แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส

จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ
ทางบริษัทรับรายการมา เหมือนว่าอยากท าเป็น

จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ
ทางบริษัทรับรายการมา เหมือนว่าอยากท าเป็น

จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ
ทางบริษัทรับรายการมา เหมือนว่าอยากท าเป็น

จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ

แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ

จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจจุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจจุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจจุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า

และเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพและเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ
จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจจุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ

และเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพและเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ค่อนข้างจะประสบความส าเร็จแล้วในระดับหนึ่ง เพ่ือให้คนไทยได้เข้าใจว่ากิจการเพ่ือสังคมคืออะไร ค่อนข้างจะประสบความส าเร็จแล้วในระดับหนึ่ง เพ่ือให้คนไทยได้เข้าใจว่ากิจการเพ่ือสังคมคืออะไร 
และเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพและเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพและเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ค่อนข้างจะประสบความส าเร็จแล้วในระดับหนึ่ง เพ่ือให้คนไทยได้เข้าใจว่ากิจการเพ่ือสังคมคืออะไร ค่อนข้างจะประสบความส าเร็จแล้วในระดับหนึ่ง เพ่ือให้คนไทยได้เข้าใจว่ากิจการเพ่ือสังคมคืออะไร 

ณคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
ค่อนข้างจะประสบความส าเร็จแล้วในระดับหนึ่ง เพ่ือให้คนไทยได้เข้าใจว่ากิจการเพ่ือสังคมคืออะไร 

ณคุณชัยวัฒน์ เพชรทับณคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า เป็นรายการที่น าเสนอกิจการเพ่ือสังคม ที่กล่าวว่า เป็นรายการที่น าเสนอกิจการเพ่ือสังคม ที่
ค่อนข้างจะประสบความส าเร็จแล้วในระดับหนึ่ง เพ่ือให้คนไทยได้เข้าใจว่ากิจการเพ่ือสังคมคืออะไร ค่อนข้างจะประสบความส าเร็จแล้วในระดับหนึ่ง เพ่ือให้คนไทยได้เข้าใจว่ากิจการเพ่ือสังคมคืออะไร ค่อนข้างจะประสบความส าเร็จแล้วในระดับหนึ่ง เพ่ือให้คนไทยได้เข้าใจว่ากิจการเพ่ือสังคมคืออะไร 

กล่าวว่า เป็นรายการที่น าเสนอกิจการเพ่ือสังคม ที่กล่าวว่า เป็นรายการที่น าเสนอกิจการเพ่ือสังคม ที่ณคุณชัยวัฒน์ เพชรทับณคุณชัยวัฒน์ เพชรทับณคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
ค่อนข้างจะประสบความส าเร็จแล้วในระดับหนึ่ง เพ่ือให้คนไทยได้เข้าใจว่ากิจการเพ่ือสังคมคืออะไร ค่อนข้างจะประสบความส าเร็จแล้วในระดับหนึ่ง เพ่ือให้คนไทยได้เข้าใจว่ากิจการเพ่ือสังคมคืออะไร 
และเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพและเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ

เกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคล
กล่าวว่า เป็นรายการที่น าเสนอกิจการเพ่ือสังคม ที่

เกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคลเกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคล
กล่าวว่า เป็นรายการที่น าเสนอกิจการเพ่ือสังคม ที่

เกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคล
กล่าวว่า เป็นรายการที่น าเสนอกิจการเพ่ือสังคม ที่

เกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคลเกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคลเกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคลเกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคล
ณคุณชัยวัฒน์ เพชรทับณคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

เกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคลเกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคลเกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคล
ณคุณชัยวัฒน์ เพชรทับณคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

ค่อนข้างจะประสบความส าเร็จแล้วในระดับหนึ่ง เพ่ือให้คนไทยได้เข้าใจว่ากิจการเพ่ือสังคมคืออะไร ค่อนข้างจะประสบความส าเร็จแล้วในระดับหนึ่ง เพ่ือให้คนไทยได้เข้าใจว่ากิจการเพ่ือสังคมคืออะไร 

หรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะ
เกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคล
หรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะ
เกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคลเกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคล

กล่าวว่า เป็นรายการที่น าเสนอกิจการเพ่ือสังคม ที่
ค่อนข้างจะประสบความส าเร็จแล้วในระดับหนึ่ง เพ่ือให้คนไทยได้เข้าใจว่ากิจการเพ่ือสังคมคืออะไร 

จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่าคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า

หรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะ
เกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคล
หรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะหรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะ
เกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคล
หรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะหรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะหรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะ
เกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคล
หรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะ
เกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคล
หรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะ
เกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคล

ารงาน การใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร ารงาน การใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร 
หรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะหรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะหรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะ
เกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคลเกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคล
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หรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะ
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กล่าวว่า เป็นสารคดีเชิงอัตชีวประวัติ ที่พูดถึงแรงบันดาลใจ 
ารงาน การใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร 

กล่าวว่า เป็นสารคดีเชิงอัตชีวประวัติ ที่พูดถึงแรงบันดาลใจ กล่าวว่า เป็นสารคดีเชิงอัตชีวประวัติ ที่พูดถึงแรงบันดาลใจ 
ารงาน การใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร 

หรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะ

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า เป็นสารคดีเชิงอัตชีวประวัติ ที่พูดถึงแรงบันดาลใจ คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า เป็นสารคดีเชิงอัตชีวประวัติ ที่พูดถึงแรงบันดาลใจ 
ารงาน การใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร 

หรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะ
เกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคล

กล่าวว่า เป็นสารคดีเชิงอัตชีวประวัติ ที่พูดถึงแรงบันดาลใจ กล่าวว่า เป็นสารคดีเชิงอัตชีวประวัติ ที่พูดถึงแรงบันดาลใจ กล่าวว่า เป็นสารคดีเชิงอัตชีวประวัติ ที่พูดถึงแรงบันดาลใจ กล่าวว่า เป็นสารคดีเชิงอัตชีวประวัติ ที่พูดถึงแรงบันดาลใจ 
ารงาน การใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร 

กล่าวว่า เป็นสารคดีเชิงอัตชีวประวัติ ที่พูดถึงแรงบันดาลใจ 
ารงาน การใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร ารงาน การใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร 

หรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะ
เกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคล

ารงาน การใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร 
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กล่าวว่า เป็นรายการที่น าเสนอกิจการเพ่ือสังคม ที่
เกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคล

กล่าวว่า เป็นรายการที่น าเสนอกิจการเพ่ือสังคม ที่
เกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคลเกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคล

ค่อนข้างจะประสบความส าเร็จแล้วในระดับหนึ่ง เพ่ือให้คนไทยได้เข้าใจว่ากิจการเพ่ือสังคมคืออะไร 

กล่าวว่า เป็นสารคดีเชิงอัตชีวประวัติ ที่พูดถึงแรงบันดาลใจ คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์
ารงาน การใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร 

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์
ารงาน การใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร 

หรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะ

กล่าวว่า เป็นสารคดีเชิงอัตชีวประวัติ ที่พูดถึงแรงบันดาลใจ กล่าวว่า เป็นสารคดีเชิงอัตชีวประวัติ ที่พูดถึงแรงบันดาลใจ คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า เป็นสารคดีเชิงอัตชีวประวัติ ที่พูดถึงแรงบันดาลใจ 

ที่พูดถึงอาชีพที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของสังคม ที่คนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้ที่พูดถึงอาชีพที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของสังคม ที่คนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้ที่พูดถึงอาชีพที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของสังคม ที่คนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้ที่พูดถึงอาชีพที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของสังคม ที่คนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า รายการอาชีพนอกกระแสเป็นรายการกึ่งสารคดี คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า รายการอาชีพนอกกระแสเป็นรายการกึ่งสารคดี 
รูปแบบรายการที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า รายการอาชีพนอกกระแสเป็นรายการกึ่งสารคดี 

ที่พูดถึงอาชีพที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของสังคม ที่คนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้

รูปแบบรายการที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันรูปแบบรายการที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า รายการอาชีพนอกกระแสเป็นรายการกึ่งสารคดี 

ที่พูดถึงอาชีพที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของสังคม ที่คนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้ที่พูดถึงอาชีพที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของสังคม ที่คนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้

กล่าวว่า เป็นสารคดีเชิงอัตชีวประวัติ ที่พูดถึงแรงบันดาลใจ กล่าวว่า เป็นสารคดีเชิงอัตชีวประวัติ ที่พูดถึงแรงบันดาลใจ 
ารงาน การใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร 

กล่าวว่า เป็นสารคดีเชิงอัตชีวประวัติ ที่พูดถึงแรงบันดาลใจ กล่าวว่า เป็นสารคดีเชิงอัตชีวประวัติ ที่พูดถึงแรงบันดาลใจ 
ารงาน การใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร 

หรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะ

และสรุปบทสัมภาษณ์ท้ังหมดและสรุปบทสัมภาษณ์ท้ังหมด
รูปแบบรายการที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า รายการอาชีพนอกกระแสเป็นรายการกึ่งสารคดี 

ที่พูดถึงอาชีพที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของสังคม ที่คนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า รายการอาชีพนอกกระแสเป็นรายการกึ่งสารคดี 

ที่พูดถึงอาชีพที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของสังคม ที่คนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า รายการอาชีพนอกกระแสเป็นรายการกึ่งสารคดี 

ที่พูดถึงอาชีพที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของสังคม ที่คนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้ที่พูดถึงอาชีพที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของสังคม ที่คนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้
ไปหรือไม่รู้ว่ามีอาชีพนี้
ที่พูดถึงอาชีพที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของสังคม ที่คนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้

กล่าวว่า เป็นสารคดีเชิงอัตชีวประวัติ ที่พูดถึงแรงบันดาลใจ คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์
ารงาน การใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร 

กล่าวว่า เป็นสารคดีเชิงอัตชีวประวัติ ที่พูดถึงแรงบันดาลใจ คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์
ารงาน การใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร 

หรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะ
ารงาน การใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร ารงาน การใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร 

หรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะ
ารงาน การใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร 

หรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะ
ารงาน การใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร 

หรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะ
เกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคล
หรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะ
เกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคล
หรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะหรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะ

กล่าวว่า เป็นรายการที่น าเสนอกิจการเพ่ือสังคม ที่กล่าวว่า เป็นรายการที่น าเสนอกิจการเพ่ือสังคม ที่
ค่อนข้างจะประสบความส าเร็จแล้วในระดับหนึ่ง เพ่ือให้คนไทยได้เข้าใจว่ากิจการเพ่ือสังคมคืออะไร 
และเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ค่อนข้างจะประสบความส าเร็จแล้วในระดับหนึ่ง เพ่ือให้คนไทยได้เข้าใจว่ากิจการเพ่ือสังคมคืออะไร 
และเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพและเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพและเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพและเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ

จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจจุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจจุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ทางบริษัทรับรายการมา เหมือนว่าอยากท าเป็น

แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบแนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส
แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส

ากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน ากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน 
เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ
เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้

สอดคล้องกัน กลายเป็นเรื่อ

ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม
ที่มีหน้าที่สนับสนุนให้กิจกา

รูปแบบรายการที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า รายการอาชีพนอกกระแสเป็นรายการกึ่งสารคดี 

ที่พูดถึงอาชีพที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของสังคม ที่คนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้

กล่าวว่า เป็นสารคดีเชิงอัตชีวประวัติ ที่พูดถึงแรงบันดาลใจ 
ารงาน การใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร 

หรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะ

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า รายการอาชีพนอกกระแสเป็นรายการกึ่งสารคดี คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า รายการอาชีพนอกกระแสเป็นรายการกึ่งสารคดี 
ที่พูดถึงอาชีพที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของสังคม ที่คนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้ที่พูดถึงอาชีพที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของสังคม ที่คนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้ที่พูดถึงอาชีพที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของสังคม ที่คนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้ที่พูดถึงอาชีพที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของสังคม ที่คนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้ที่พูดถึงอาชีพที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของสังคม ที่คนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้ที่พูดถึงอาชีพที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของสังคม ที่คนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้ที่พูดถึงอาชีพที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของสังคม ที่คนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้ที่พูดถึงอาชีพที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของสังคม ที่คนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้

กล่าวว่า เป็นสารคดีเชิงอัตชีวประวัติ ที่พูดถึงแรงบันดาลใจ คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า เป็นสารคดีเชิงอัตชีวประวัติ ที่พูดถึงแรงบันดาลใจ กล่าวว่า เป็นสารคดีเชิงอัตชีวประวัติ ที่พูดถึงแรงบันดาลใจ คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์
ารงาน การใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร 

หรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะ

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า เป็นสารคดีเชิงอัตชีวประวัติ ที่พูดถึงแรงบันดาลใจ 
ารงาน การใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร 

หรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะ
เกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคล

กล่าวว่า เป็นรายการที่น าเสนอกิจการเพ่ือสังคม ที่
ค่อนข้างจะประสบความส าเร็จแล้วในระดับหนึ่ง เพ่ือให้คนไทยได้เข้าใจว่ากิจการเพ่ือสังคมคืออะไร 

กล่าวว่า เป็นสารคดีเชิงอัตชีวประวัติ ที่พูดถึงแรงบันดาลใจ คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า เป็นสารคดีเชิงอัตชีวประวัติ ที่พูดถึงแรงบันดาลใจ คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า เป็นสารคดีเชิงอัตชีวประวัติ ที่พูดถึงแรงบันดาลใจ กล่าวว่า เป็นสารคดีเชิงอัตชีวประวัติ ที่พูดถึงแรงบันดาลใจ 
ารงาน การใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร 

กล่าวว่า เป็นสารคดีเชิงอัตชีวประวัติ ที่พูดถึงแรงบันดาลใจ 
ารงาน การใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร 

กล่าวว่า เป็นสารคดีเชิงอัตชีวประวัติ ที่พูดถึงแรงบันดาลใจ 
ารงาน การใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร 

หรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะ

กล่าวว่า เป็นสารคดีเชิงอัตชีวประวัติ ที่พูดถึงแรงบันดาลใจ 
ารงาน การใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร ารงาน การใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร 

หรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะ
ารงาน การใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร ารงาน การใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร ารงาน การใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร 

หรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะ
เกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคล

ารงาน การใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร 
หรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะหรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะหรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะ
เกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคล
หรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะ
เกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคล
หรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะ
เกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคล
หรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะหรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะหรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะ
เกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคล
หรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะ
เกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคล

กล่าวว่า เป็นรายการที่น าเสนอกิจการเพ่ือสังคม ที่
ค่อนข้างจะประสบความส าเร็จแล้วในระดับหนึ่ง เพ่ือให้คนไทยได้เข้าใจว่ากิจการเพ่ือสังคมคืออะไร 

จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ทางบริษัทรับรายการมา เหมือนว่าอยากท าเป็น

หรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะ
เกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคล

ณคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
ค่อนข้างจะประสบความส าเร็จแล้วในระดับหนึ่ง เพ่ือให้คนไทยได้เข้าใจว่ากิจการเพ่ือสังคมคืออะไร 

เกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคลเกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคลเกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคลเกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคลเกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคลเกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคลเกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคลเกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคลเกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคล
คุณคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

เกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคลเกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคล
กล่าวว่า เป็นรายการที่น าเสนอกิจการเพ่ือสังคม ที่

เกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคล
กล่าวว่า เป็นรายการที่น าเสนอกิจการเพ่ือสังคม ที่

เกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคล
กล่าวว่า เป็นรายการที่น าเสนอกิจการเพ่ือสังคม ที่

เกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคล
กล่าวว่า เป็นรายการที่น าเสนอกิจการเพ่ือสังคม ที่ณคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

ค่อนข้างจะประสบความส าเร็จแล้วในระดับหนึ่ง เพ่ือให้คนไทยได้เข้าใจว่ากิจการเพ่ือสังคมคืออะไร 
และเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ

กล่าวว่า เป็นรายการที่น าเสนอกิจการเพ่ือสังคม ที่กล่าวว่า เป็นรายการที่น าเสนอกิจการเพ่ือสังคม ที่กล่าวว่า เป็นรายการที่น าเสนอกิจการเพ่ือสังคม ที่
ค่อนข้างจะประสบความส าเร็จแล้วในระดับหนึ่ง เพ่ือให้คนไทยได้เข้าใจว่ากิจการเพ่ือสังคมคืออะไร 

กล่าวว่า เป็นรายการที่น าเสนอกิจการเพ่ือสังคม ที่ณคุณชัยวัฒน์ เพชรทับณคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
ค่อนข้างจะประสบความส าเร็จแล้วในระดับหนึ่ง เพ่ือให้คนไทยได้เข้าใจว่ากิจการเพ่ือสังคมคืออะไร ค่อนข้างจะประสบความส าเร็จแล้วในระดับหนึ่ง เพ่ือให้คนไทยได้เข้าใจว่ากิจการเพ่ือสังคมคืออะไร ค่อนข้างจะประสบความส าเร็จแล้วในระดับหนึ่ง เพ่ือให้คนไทยได้เข้าใจว่ากิจการเพ่ือสังคมคืออะไร ค่อนข้างจะประสบความส าเร็จแล้วในระดับหนึ่ง เพ่ือให้คนไทยได้เข้าใจว่ากิจการเพ่ือสังคมคืออะไร 
และเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ค่อนข้างจะประสบความส าเร็จแล้วในระดับหนึ่ง เพ่ือให้คนไทยได้เข้าใจว่ากิจการเพ่ือสังคมคืออะไร ค่อนข้างจะประสบความส าเร็จแล้วในระดับหนึ่ง เพ่ือให้คนไทยได้เข้าใจว่ากิจการเพ่ือสังคมคืออะไร 
และเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ

จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ
และเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ

จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ
และเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ

จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจจุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจจุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจจุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ

ทางบริษัทรับรายการมา เหมือนว่าอยากท าเป็น
แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ

จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจจุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ
ทางบริษัทรับรายการมา เหมือนว่าอยากท าเป็น

จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ
ทางบริษัทรับรายการมา เหมือนว่าอยากท าเป็น

จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ
ทางบริษัทรับรายการมา เหมือนว่าอยากท าเป็น

แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส

จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ
ทางบริษัทรับรายการมา เหมือนว่าอยากท าเป็น

แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ

จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ
ทางบริษัทรับรายการมา เหมือนว่าอยากท าเป็นทางบริษัทรับรายการมา เหมือนว่าอยากท าเป็น

แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ทางบริษัทรับรายการมา เหมือนว่าอยากท าเป็นทางบริษัทรับรายการมา เหมือนว่าอยากท าเป็น

แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบแนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส

ากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน 

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า อย

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส
แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส

ทางบริษัทรับรายการมา เหมือนว่าอยากท าเป็น
แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบแนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส
แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบแนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส
แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบแนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบแนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส

เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้

แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส
แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบแนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส
แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส
แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส
แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า

แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า

แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า

แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแสภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแสภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้

ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า

เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้

ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า

ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า

ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแสภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส
ากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน 

ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า

เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้

ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส
อยากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน 

เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า

เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ

ากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน ากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน ากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้

ากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน 
เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ
เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ

งที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมัน
อยากท ารายการที่เป็นลักษณะให้คนเข้าใจค าว่า

เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ

งที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมัน

เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ
เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ
เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ
สอดคล้องกัน กลายเป็นเรื่องที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมัน

เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ

งที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมัน

เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ
เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ
เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ
เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ
เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ
เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ
เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ
เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ

งที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมัน
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ
สอดคล้องกัน กลายเป็นเรื่อ
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ

งที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมัน
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ

งที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมัน
คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ
งที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมัน

อยากท ารายการที่เป็นลักษณะให้คนเข้าใจค าว่า

ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ
สอดคล้องกัน กลายเป็นเรื่อ
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ
สอดคล้องกัน กลายเป็นเรื่องที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมัน

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า อยากท ารายการที่เป็นลักษณะให้คนเข้าใจค าว่า

ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ
งที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมันงที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมันสอดคล้องกัน กลายเป็นเรื่อ

ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม

งที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมัน
อยากท ารายการที่เป็นลักษณะให้คนเข้าใจค าว่า

งที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมัน
อยากท ารายการที่เป็นลักษณะให้คนเข้าใจค าว่า

และพอดีได้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกส
คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม
คุณชัยวัฒน์ เพชรทับคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม
ที่มีหน้าที่สนับสนุนให้กิจกา

อยากท ารายการที่เป็นลักษณะให้คนเข้าใจค าว่า
และพอดีได้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกส

รเพ่ือสังคมสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ใน
และพอดีได้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกส

ที่มีหน้าที่สนับสนุนให้กิจการเพ่ือสังคมสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ใน
และพอดีได้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกสและพอดีได้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกส

รเพ่ือสังคมสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ใน
และพอดีได้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกส

รเพ่ือสังคมสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ใน
ประเทศไทย ซึ่งข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานนี้ เข้าไปอบรม เข้าไปรู้จักกิจการเพ่ือสังคม เลยมอง

และพอดีได้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกส
รเพ่ือสังคมสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ใน

ประเทศไทย ซึ่งข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานนี้ เข้าไปอบรม เข้าไปรู้จักกิจการเพ่ือสังคม เลยมอง

และพอดีได้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกส
รเพ่ือสังคมสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ใน

และพอดีได้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกส
รเพ่ือสังคมสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ใน

ประเทศไทย ซึ่งข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานนี้ เข้าไปอบรม เข้าไปรู้จักกิจการเพ่ือสังคม เลยมอง
รเพ่ือสังคมสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ในรเพ่ือสังคมสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ใน

กล่าวว่า เป็นสารคดีเชิงอัตชีวประวัติ ที่พูดถึงแรงบันดาลใจ 
ารงาน การใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร 

หรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะหรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะ
เกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคลเกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคล

ณคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ

เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ

งที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมัน
อยากท ารายการที่เป็นลักษณะให้คนเข้าใจค าว่า

และพอดีได้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกส
รเพ่ือสังคมสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ใน

เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ
สอดคล้องกัน กลายเป็นเรื่อ

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม  และพอดีได้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกส
ที่มีหน้าที่สนับสนุนให้กิจการเพ่ือสังคมสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ในรเพ่ือสังคมสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ใน
ประเทศไทย ซึ่งข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานนี้ เข้าไปอบรม เข้าไปรู้จักกิจการเพ่ือสังคม เลยมอง

และสรุปบทสัมภาษณ์ท้ังหมด
รูปแบบรายการที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า รายการอาชีพนอกกระแสเป็นรายการกึ่งสารคดี 

ที่พูดถึงอาชีพที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของสังคม ที่คนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้
ไปหรือไม่รู้ว่ามีอาชีพนี้

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า เป็นสารคดีเชิงอัตชีวประวัติ ที่พูดถึงแรงบันดาลใจ 
ารงาน การใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร 

หรือมีนิสัยยังไง หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะ
เกิดค าตอบบางอย่าง เลยกลายเป็นค าตอบเรื่องแรงบันดาลใจผ่านความเป็นบุคคล

คุณคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า เป็นรายการที่น าเสนอกิจการเพ่ือสังคม ที่
ค่อนข้างจะประสบความส าเร็จแล้วในระดับหนึ่ง เพ่ือให้คนไทยได้เข้าใจว่ากิจการเพ่ือสังคมคืออะไร 
และเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ

  จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ทางบริษัทรับรายการมา เหมือนว่าอยากท าเป็น

แนวสตริปเปอร์ เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ จะเน้นแบบ
ภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆเลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า อยากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน 
เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูกตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้
ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะ
สอดคล้องกัน กลายเป็นเรื่องที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคืออะไรให้ความหมายกับมัน

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า อยากท ารายการที่เป็นลักษณะให้คนเข้าใจค าว่า
ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม และพอดีได้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกส
ที่มีหน้าที่สนับสนุนให้กิจการเพ่ือสังคมสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ใน
ประเทศไทย ซึ่งข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานนี้ เข้าไปอบรม เข้าไปรู้จักกิจการเพ่ือสังคม เลยมอง
ว่ากิจการเพื่อสังคมมันสามารถเกิดขึ้นได้

สประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยสประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
รายการโทรทัศน์สรายการโทรทัศน

ำ์ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ำทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์
ประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยำประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
รายการโทรทัศน

ำ์
รายการโทรทัศน์สำสประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยสประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยำประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยสประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
รายการโทรทัศน์สรายการโทรทัศน

ำ์
รายการโทรทัศน์สรายการโทรทัศน์

นทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์นทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์
ประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ัตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆัตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆกตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆกตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์กทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์
ประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ก
ประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

หตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆหตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะหห์ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตราหเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตราอตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆอตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตราอเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตราสตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆสตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตราสเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตรามตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆมตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการผลิตรายการโทรทัศน์มในการผลิตรายการโทรทัศน์
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตรามเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตราุเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตราุเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตรา

ผู้ศึกษาจึงได้ท าการวิเคราะห์แยกบทสัมภาษณ์ของผลิต
ุ

ผู้ศึกษาจึงได้ท าการวิเคราะห์แยกบทสัมภาษณ์ของผลิต
ดในการผลิตรายการโทรทัศน์ดในการผลิตรายการโทรทัศน์

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตราดเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตรากในการผลิตรายการโทรทัศน์กในการผลิตรายการโทรทัศน์
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตรากเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมกยการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมลยการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมลยการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม

ผู้ศึกษาจึงได้ท าการวิเคราะห์แยกบทสัมภาษณ์ของผลิต
ล

ผู้ศึกษาจึงได้ท าการวิเคราะห์แยกบทสัมภาษณ์ของผลิตายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
ผู้ศึกษาจึงได้ท าการวิเคราะห์แยกบทสัมภาษณ์ของผลิตาผู้ศึกษาจึงได้ท าการวิเคราะห์แยกบทสัมภาษณ์ของผลิตงยการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมงยการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
ผู้ศึกษาจึงได้ท าการวิเคราะห์แยกบทสัมภาษณ์ของผลิตงผู้ศึกษาจึงได้ท าการวิเคราะห์แยกบทสัมภาษณ์ของผลิต

ได้ดังนี
ง้

ได้ดังนี้
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 คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ได้ความคิดในการด าเนินชีวิตต่อไป ไม่ว่าจะเรื่อง
เล็กๆน้อยๆ 

 คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า ผลิตรายการเพ่ือให้คนเข้าใจว่ากิจการเพ่ือสังคมมัน
คืออะไร มีวิธีท างานยังไง มีวิธีคิดแบบไหน ก็เลยกลายมาเป็นรายการนี้  

4.  กลุ่มเป้าหมายของรายการ 
 คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นวัยรุ่นทั่วๆไป ไปจนถึงวัย

ท างาน 
 คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ช่วงมัธยมสี่จนถึง 25 เพราะว่าเป็นช่วง

เปลี่ยนแปลงชีวิต ก าลังมีทางเลือก ก าลังค้นหาตัวเอง หรือคนที่ยังมีเวลาที่จะเปลี่ยนแปลง หรือ
ท างาน2-3ปี คิดจะเปลี่ยนงานก็ได้ หรือท างานไปซัก 5 ปี อยากจะมีอาชีพใหม่ๆ ได้ 

 คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายหลักก็คือคนรุ่นใหม่ ตั้งแต่เด็กมัธยม
จนถึงคนท างาน ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกกลุ่มคือ คนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหา
อะไรอยู่ เพราะรายการนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ 

5.  ผลตอบรับของรายการ 
 คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน รายการนี้

เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ 
ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน 
เหมือนพูดถึงอาชีพคร่าวๆ แต่เราดึงให้แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาล
ใจของเค้าเอง 

 คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า จะวัดจากเรตติ้งยาก เพราะรายการมันอยู่ช่องไทย
พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค ถ้า
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
แรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหาตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เรามองว่ามันน่าสนใจและมีคนดู 

 คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า ยังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ไม่ได้พูดถึงคนดัง 
มาท ากิจการ เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ mass มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คนที่
สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชม
มาเป็นพิเศษ คือถ้าได้ใจแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ 

6.  ความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน 
 คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า วัยรุ่นต้องการแรงบันดาลใจอะไรที่จุดประกายใน

ชีวิต มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากท ารายการนี้ขึ้นมา แล้วก็แบบเหมือนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่สิ่งที่ออกไปก็
เหมือนอยากสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิต อยากจุดประกายให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจในการด าเนิน
ชีวิตเหมือนกัน แต่มันขึ้นอยู่กับแต่ละคน แต่ละทีมว่าเค้าจะน าเสนออกมาในรูปแบบยังไง 

 คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า บางครั้งค ามันก็เป็นแค่นิยามแบบหนึ่ง ถ้าตัว
รายการมันดี เช่นบางรายการเค้าก็ใช้ค าว่าแรงบันดาลใจเหมือนกัน แต่ว่าเค้าท าเรื่องที่หดหู่มาก แล้ว
เราก็ได้แรงบันดาลใจจากความทุกข์ สมมติมันเป็นรายการชีวิตแย่ๆ ปรากฏว่าเค้าก็ปิดท้ายว่าหวังว่า

มาเป็นพิเศษ คือถ้าได้ใจแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหมาเป็นพิเศษ คือถ้าได้ใจแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าห
สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชม
มาเป็นพิเศษ คือถ้าได้ใจแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าห

ายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน
มาเป็นพิเศษ คือถ้าได้ใจแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหมาเป็นพิเศษ คือถ้าได้ใจแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าห

ายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบันความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน

สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชมสนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชม
มาเป็นพิเศษ คือถ้าได้ใจแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหมาเป็นพิเศษ คือถ้าได้ใจแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าห

ายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน

สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชม
มาเป็นพิเศษ คือถ้าได้ใจแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าห
สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชมสนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชมสนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชมสนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชมสนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชมสนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชม

mass มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คนที่
สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชม

มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คนที่
สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชมสนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชม

รับคนที่ชอบ

มาท ากิจการ เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 
สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชม
มาเป็นพิเศษ คือถ้าได้ใจแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าห

มาท ากิจการ เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 
สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชม

mass มาท ากิจการ เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ มาท ากิจการ เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 
สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชม

มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คนที่
สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชม

ายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า วัยรุ่นต้องการแรงบันดาลใจอะไรที่จุดประกายใน

มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คนที่
สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชม
มาท ากิจการ เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 
สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชม
มาท ากิจการ เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 
สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชมสนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชมสนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชม
มาเป็นพิเศษ คือถ้าได้ใจแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าห
สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชม
มาเป็นพิเศษ คือถ้าได้ใจแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหมาเป็นพิเศษ คือถ้าได้ใจแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหมาเป็นพิเศษ คือถ้าได้ใจแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าห

ายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน
มาเป็นพิเศษ คือถ้าได้ใจแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าห

ความนิยมของร
มาเป็นพิเศษ คือถ้าได้ใจแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าห

ายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบันายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบันความนิยมของรความนิยมของร6. ความนิยมของร6. ความนิยมของร
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
ความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบันายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน

วัยรุ่นต้องการแรงบันดาลใจอะไรที่จุดประกายใน
ชีวิต มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากท ารายการนี้ขึ้นมา แล้วก็แบบเหมือนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่สิ่งที่ออกไปก็

วัยรุ่นต้องการแรงบันดาลใจอะไรที่จุดประกายในวัยรุ่นต้องการแรงบันดาลใจอะไรที่จุดประกายในวัยรุ่นต้องการแรงบันดาลใจอะไรที่จุดประกายในวัยรุ่นต้องการแรงบันดาลใจอะไรที่จุดประกายใน
ชีวิต มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากท ารายการนี้ขึ้นมา แล้วก็แบบเหมือนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่สิ่งที่ออกไปก็

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า วัยรุ่นต้องการแรงบันดาลใจอะไรที่จุดประกายในวัยรุ่นต้องการแรงบันดาลใจอะไรที่จุดประกายใน
ชีวิต มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากท ารายการนี้ขึ้นมา แล้วก็แบบเหมือนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่สิ่งที่ออกไปก็

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่าคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
ชีวิต มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากท ารายการนี้ขึ้นมา แล้วก็แบบเหมือนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่สิ่งที่ออกไปก็

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
ชีวิต มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากท ารายการนี้ขึ้นมา แล้วก็แบบเหมือนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่สิ่งที่ออกไปก็
เหมือนอยากสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิต อยากจุด

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า วัยรุ่นต้องการแรงบันดาลใจอะไรที่จุดประกายในคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่าคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
ชีวิต มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากท ารายการนี้ขึ้นมา แล้วก็แบบเหมือนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่สิ่งที่ออกไปก็

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
ชีวิต มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากท ารายการนี้ขึ้นมา แล้วก็แบบเหมือนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่สิ่งที่ออกไปก็

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
ชีวิต มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากท ารายการนี้ขึ้นมา แล้วก็แบบเหมือนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่สิ่งที่ออกไปก็

วัยรุ่นต้องการแรงบันดาลใจอะไรที่จุดประกายใน
ชีวิต มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากท ารายการนี้ขึ้นมา แล้วก็แบบเหมือนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่สิ่งที่ออกไปก็

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่าคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
ชีวิต มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากท ารายการนี้ขึ้นมา แล้วก็แบบเหมือนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่สิ่งที่ออกไปก็

วัยรุ่นต้องการแรงบันดาลใจอะไรที่จุดประกายใน
ชีวิต มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากท ารายการนี้ขึ้นมา แล้วก็แบบเหมือนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่สิ่งที่ออกไปก็
เหมือนอยากสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิต อยากจุดประกายให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจในการด าเนิน

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
ชีวิต มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากท ารายการนี้ขึ้นมา แล้วก็แบบเหมือนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่สิ่งที่ออกไปก็

วัยรุ่นต้องการแรงบันดาลใจอะไรที่จุดประกายใน
ชีวิต มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากท ารายการนี้ขึ้นมา แล้วก็แบบเหมือนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่สิ่งที่ออกไปก็

วัยรุ่นต้องการแรงบันดาลใจอะไรที่จุดประกายในวัยรุ่นต้องการแรงบันดาลใจอะไรที่จุดประกายใน
ชีวิต มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากท ารายการนี้ขึ้นมา แล้วก็แบบเหมือนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่สิ่งที่ออกไปก็

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
ชีวิต มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากท ารายการนี้ขึ้นมา แล้วก็แบบเหมือนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่สิ่งที่ออกไปก็ชีวิต มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากท ารายการนี้ขึ้นมา แล้วก็แบบเหมือนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่สิ่งที่ออกไปก็ชีวิต มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากท ารายการนี้ขึ้นมา แล้วก็แบบเหมือนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่สิ่งที่ออกไปก็ชีวิต มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากท ารายการนี้ขึ้นมา แล้วก็แบบเหมือนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่สิ่งที่ออกไปก็ชีวิต มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากท ารายการนี้ขึ้นมา แล้วก็แบบเหมือนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่สิ่งที่ออกไปก็ชีวิต มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากท ารายการนี้ขึ้นมา แล้วก็แบบเหมือนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่สิ่งที่ออกไปก็
เหมือนอยากสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิต อยากจุดเหมือนอยากสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิต อยากจุด

มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คนที่มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คนที่มาท ากิจการ เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ มาท ากิจการ เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 
สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชม
มาท ากิจการ เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 
สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชม
มาเป็นพิเศษ คือถ้าได้ใจแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหมาเป็นพิเศษ คือถ้าได้ใจแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าห

ายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน

มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คนที่มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คนที่
ยังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ไม่ได้พูด

มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คนที่
สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชม

มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คนที่
สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชมสนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชม

รับคนที่ชอบมาเป็นพิเศษ คือถ้าได้ใจแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบมาเป็นพิเศษ คือถ้าได้ใจแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหมาเป็นพิเศษ คือถ้าได้ใจแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าห

ยังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ไม่ได้พูด
มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คนที่มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คนที่มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คนที่

สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชม
มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คนที่

สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชม

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
มาท ากิจการ เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ มาท ากิจการ เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 

กล่าวว่า
มาท ากิจการ เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 

ยังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ไม่ได้พูดคุณชัยวัฒน์ เพชรทับคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
มาท ากิจการ เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 

นี้เรามองว่ามันน่าสนใจและมีคนดู
ยังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ไม่ได้พูด

มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คนที่
คุณชัยวัฒน์ เพชรทับคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

มาท ากิจการ เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 

แรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหาตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เรามองว่ามันน่าสนใจและมีคนดู
ยังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ไม่ได้พูด

นี้เรามองว่ามันน่าสนใจและมีคนดูนี้เรามองว่ามันน่าสนใจและมีคนดู
คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

แรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหาตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่า
คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

มาท ากิจการ เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 

แรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหาตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่าแรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหาตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่า
คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

แรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหาตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่า
คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

มาท ากิจการ เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 

นี้เรามองว่ามันน่าสนใจและมีคนดู
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
แรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหาตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่า

กล่าวว่า

มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
นี้เรามองว่ามันน่าสนใจและมีคนดู

มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
แรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหาตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่า

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
แรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหาตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่า

กล่าวว่า

มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
แรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหาตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่า
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
แรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหาตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่า
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
แรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหาตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่า
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
แรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหาตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่า
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่องมันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่องมันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง

นี้เรามองว่ามันน่าสนใจและมีคนดู
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่องมันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
แรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหาตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่า
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
แรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหาตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่า

มาท ากิจการ เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 

มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
แรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหาตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่า
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง

นี้เรามองว่ามันน่าสนใจและมีคนดู
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง

นี้เรามองว่ามันน่าสนใจและมีคนดู
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง

นี้เรามองว่ามันน่าสนใจและมีคนดู
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่องมันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
แรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหาตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่า
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง

นี้เรามองว่ามันน่าสนใจและมีคนดู

พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์คพีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง

นี้เรามองว่ามันน่าสนใจและมีคนดู

พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
แรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหาตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่า

พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่องมันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
แรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหาตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่า

พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
แรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหาตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่า

กล่าวว่า ยังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ไม่ได้พูด

พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์คพีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค

นี้เรามองว่ามันน่าสนใจและมีคนดูนี้เรามองว่ามันน่าสนใจและมีคนดู
ยังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ไม่ได้พูด

นี้เรามองว่ามันน่าสนใจและมีคนดูนี้เรามองว่ามันน่าสนใจและมีคนดู
ยังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ไม่ได้พูด

พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค
จะวัดจากเรตติ้งยาก เพราะรายการมันอยู่ช่องไทย

พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง

จะวัดจากเรตติ้งยาก เพราะรายการมันอยู่ช่องไทยจะวัดจากเรตติ้งยาก เพราะรายการมันอยู่ช่องไทย
พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค

จะวัดจากเรตติ้งยาก เพราะรายการมันอยู่ช่องไทยจะวัดจากเรตติ้งยาก เพราะรายการมันอยู่ช่องไทย
พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์คพีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง

จะวัดจากเรตติ้งยาก เพราะรายการมันอยู่ช่องไทย

มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
นี้เรามองว่ามันน่าสนใจและมีคนดูนี้เรามองว่ามันน่าสนใจและมีคนดู

จะวัดจากเรตติ้งยาก เพราะรายการมันอยู่ช่องไทย
พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค

จะวัดจากเรตติ้งยาก เพราะรายการมันอยู่ช่องไทย
พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า จะวัดจากเรตติ้งยาก เพราะรายการมันอยู่ช่องไทยจะวัดจากเรตติ้งยาก เพราะรายการมันอยู่ช่องไทย
พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค

จะวัดจากเรตติ้งยาก เพราะรายการมันอยู่ช่องไทย
พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์คพีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง

จะวัดจากเรตติ้งยาก เพราะรายการมันอยู่ช่องไทยคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า

วๆ แต่เราดึงให้แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาลวๆ แต่เราดึงให้แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาลวๆ แต่เราดึงให้แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาลวๆ แต่เราดึงให้แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาล
ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน 

วๆ แต่เราดึงให้แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาล
ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน 

วๆ แต่เราดึงให้แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาล
ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน 

วๆ แต่เราดึงให้แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาลวๆ แต่เราดึงให้แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาล
ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน 

วๆ แต่เราดึงให้แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาลวๆ แต่เราดึงให้แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาลเหมือนพูดถึงอาชีพคร่า

เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ 
ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน 
เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ 
ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน 
เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ 
ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน 
เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ 
ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน 
เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ 
ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน 
เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ 
ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน 

วๆ แต่เราดึงให้แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาล

ส่วนใหญ่จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน รายการนี้
เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ 

ส่วนใหญ่จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน รายการนี้
เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ 

ส่วนใหญ่จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน รายการนี้
เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ 
ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน 

วๆ แต่เราดึงให้แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาล

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ 

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน รายการนี้ส่วนใหญ่จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน รายการนี้
เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ 

ส่วนใหญ่จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน รายการนี้ส่วนใหญ่จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน รายการนี้ส่วนใหญ่จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน รายการนี้ส่วนใหญ่จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน รายการนี้
เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ 

ส่วนใหญ่จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน รายการนี้
เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ 

ส่วนใหญ่จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน รายการนี้
เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ 

ผลตอบรับของรายการ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่าคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่าคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่าคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า

เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ 

ผลตอบรับของรายการผลตอบรับของรายการ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
ผลตอบรับของรายการผลตอบรับของรายการ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน รายการนี้

อะไรอยู่ เพราะรายการนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบอะไรอยู่ เพราะรายการนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบอะไรอยู่ เพราะรายการนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ
ผลตอบรับของรายการ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า

เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ 

อะไรอยู่ เพราะรายการนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบอะไรอยู่ เพราะรายการนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบอะไรอยู่ เพราะรายการนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบอะไรอยู่ เพราะรายการนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ

ส่วนใหญ่จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน รายการนี้
เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ 

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่าคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่าคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน รายการนี้คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่าคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่าคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ 

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ 

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่าคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ 
ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน 
เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ 
ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน 
เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ 
ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน 

วๆ แต่เราดึงให้แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาล

อะไรอยู่ เพราะรายการนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบอะไรอยู่ เพราะรายการนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ
จนถึงคนท างาน ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกกลุ่มคือ คนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหา
อะไรอยู่ เพราะรายการนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ

ผลตอบรับของรายการ
อะไรอยู่ เพราะรายการนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ

ผลตอบรับของรายการ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า

จนถึงคนท างาน ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกกลุ่มคือ คนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาจนถึงคนท างาน ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกกลุ่มคือ คนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาจนถึงคนท างาน ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกกลุ่มคือ คนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหา
อะไรอยู่ เพราะรายการนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ
จนถึงคนท างาน ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกกลุ่มคือ คนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาจนถึงคนท างาน ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกกลุ่มคือ คนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหา
อะไรอยู่ เพราะรายการนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ
จนถึงคนท างาน ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกกลุ่มคือ คนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหา
อะไรอยู่ เพราะรายการนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ
จนถึงคนท างาน ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกกลุ่มคือ คนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาจนถึงคนท างาน ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกกลุ่มคือ คนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหา

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
จนถึงคนท างาน ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกกลุ่มคือ คนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาจนถึงคนท างาน ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกกลุ่มคือ คนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาจนถึงคนท างาน ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกกลุ่มคือ คนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหา

กลุ่มเป้าหมายหลักก็คือคนรุ่นใหม่ ตั้งแต่เด็กมัธยมกล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายหลักก็คือคนรุ่นใหม่ ตั้งแต่เด็กมัธยมคุณชัยวัฒน์ เพชรทับคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
จนถึงคนท างาน ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกกลุ่มคือ คนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหา

กล่าวว่ากล่าวว่า
ปี คิดจะเปลี่ยนงานก็ได้ หรือท างานไปซัก 

เปลี่ยนแปลงชีวิต ก าลังมีทางเลือก ก าลังค้นหาตัวเอง หรือคนที่ยังมีเวลาที่จะเปลี่ยนแปลง หรือ
ปี คิดจะเปลี่ยนงานก็ได้ หรือท างานไปซัก 

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

เปลี่ยนแปลงชีวิต ก าลังมีทางเลือก ก าลังค้นหาตัวเอง หรือคนที่ยังมีเวลาที่จะเปลี่ยนแปลง หรือ
ปี คิดจะเปลี่ยนงานก็ได้ หรือท างานไปซัก 

กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายหลักก็คือคนรุ่นใหม่ ตั้งแต่เด็กมัธยม
จนถึงคนท างาน ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกกลุ่มคือ คนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาจนถึงคนท างาน ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกกลุ่มคือ คนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหา
อะไรอยู่ เพราะรายการนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ
จนถึงคนท างาน ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกกลุ่มคือ คนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหา
อะไรอยู่ เพราะรายการนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบอะไรอยู่ เพราะรายการนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ

ส่วนใหญ่จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน รายการนี้

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
เปลี่ยนแปลงชีวิต ก าลังมีทางเลือก ก าลังค้นหาตัวเอง หรือคนที่ยังมีเวลาที่จะเปลี่ยนแปลง หรือ

ปี คิดจะเปลี่ยนงานก็ได้ หรือท างานไปซัก 
คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

จนถึงคนท างาน ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกกลุ่มคือ คนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหา

ปี อยากจะมีอาชีพใหม่ๆ ได้
กลุ่มเป้าหมายหลักก็คือคนรุ่นใหม่ ตั้งแต่เด็กมัธยม

จนถึงคนท างาน ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกกลุ่มคือ คนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหา

ปี อยากจะมีอาชีพใหม่ๆ ได้
กลุ่มเป้าหมายหลักก็คือคนรุ่นใหม่ ตั้งแต่เด็กมัธยม

จนถึงคนท างาน ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกกลุ่มคือ คนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหา
คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

จนถึงคนท างาน ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกกลุ่มคือ คนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหา
คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

จนถึงคนท างาน ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกกลุ่มคือ คนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหา
คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

จนถึงคนท างาน ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกกลุ่มคือ คนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหา
อะไรอยู่ เพราะรายการนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบอะไรอยู่ เพราะรายการนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบอะไรอยู่ เพราะรายการนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ

ผลตอบรับของรายการ
อะไรอยู่ เพราะรายการนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ

ผลตอบรับของรายการ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน รายการนี้ส่วนใหญ่จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน รายการนี้
ผลตอบรับของรายการ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า

เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ 
ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน 

ส่วนใหญ่จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน รายการนี้
เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ 

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่าคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า

ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน 
เหมือนพูดถึงอาชีพคร่าวๆ แต่เราดึงให้แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาลวๆ แต่เราดึงให้แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาลวๆ แต่เราดึงให้แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาลวๆ แต่เราดึงให้แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาล

จะวัดจากเรตติ้งยาก เพราะรายการมันอยู่ช่องไทยคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค

จะวัดจากเรตติ้งยาก เพราะรายการมันอยู่ช่องไทย
พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์คพีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่องมันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
แรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหาตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่า
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
แรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหาตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เรามองว่ามันน่าสนใจและมีคนดู

ยังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ไม่ได้พูดยังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ไม่ได้พูดยังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ไม่ได้พูด
มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คนที่มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คนที่

สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชม
มาท ากิจการ เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ มาท ากิจการ เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 

มาเป็นพิเศษ คือถ้าได้ใจแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าห

ชีวิต มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากท ารายการนี้ขึ้นมา แล้วก็แบบเหมือนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่สิ่งที่ออกไปก็

ชีวิตเหมือนกัน แต่มันขึ้นอยู่กับแต่ละคน แต่ละทีมว่าเค้าจะน าเสนออกมาในรูปแบบยังไง

เปลี่ยนแปลงชีวิต ก าลังมีทางเลือก ก าลังค้นหาตัวเอง หรือคนที่ยังมีเวลาที่จะเปลี่ยนแปลง หรือ
ปี คิดจะเปลี่ยนงานก็ได้ หรือท างานไปซัก 

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายหลักก็คือคนรุ่นใหม่ ตั้งแต่เด็กมัธยม
จนถึงคนท างาน ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกกลุ่มคือ คนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหา
อะไรอยู่ เพราะรายการนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ

ส่วนใหญ่จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน รายการนี้

ปี คิดจะเปลี่ยนงานก็ได้ หรือท างานไปซัก 
กล่าวว่ากล่าวว่าคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

จนถึงคนท างาน ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกกลุ่มคือ คนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหา
กลุ่มเป้าหมายหลักก็คือคนรุ่นใหม่ ตั้งแต่เด็กมัธยมกล่าวว่า

จนถึงคนท างาน ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกกลุ่มคือ คนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหา
กลุ่มเป้าหมายหลักก็คือคนรุ่นใหม่ ตั้งแต่เด็กมัธยมคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

จนถึงคนท างาน ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกกลุ่มคือ คนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาจนถึงคนท างาน ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกกลุ่มคือ คนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาจนถึงคนท างาน ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกกลุ่มคือ คนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาจนถึงคนท างาน ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกกลุ่มคือ คนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาจนถึงคนท างาน ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกกลุ่มคือ คนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาจนถึงคนท างาน ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกกลุ่มคือ คนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหา
อะไรอยู่ เพราะรายการนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ
จนถึงคนท างาน ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกกลุ่มคือ คนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหา
อะไรอยู่ เพราะรายการนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ
จนถึงคนท างาน ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกกลุ่มคือ คนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหา
อะไรอยู่ เพราะรายการนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ
จนถึงคนท างาน ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกกลุ่มคือ คนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาจนถึงคนท างาน ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกกลุ่มคือ คนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาจนถึงคนท างาน ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกกลุ่มคือ คนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหา
อะไรอยู่ เพราะรายการนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ

ผลตอบรับของรายการ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า

อะไรอยู่ เพราะรายการนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบอะไรอยู่ เพราะรายการนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ
ผลตอบรับของรายการ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน รายการนี้

เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ 
ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน 

วๆ แต่เราดึงให้แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาล

อะไรอยู่ เพราะรายการนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบอะไรอยู่ เพราะรายการนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบอะไรอยู่ เพราะรายการนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบอะไรอยู่ เพราะรายการนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบอะไรอยู่ เพราะรายการนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบอะไรอยู่ เพราะรายการนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบอะไรอยู่ เพราะรายการนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า

อะไรอยู่ เพราะรายการนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ
ผลตอบรับของรายการ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
ผลตอบรับของรายการผลตอบรับของรายการ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า

เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ 
ส่วนใหญ่จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน รายการนี้คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่าคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน รายการนี้ส่วนใหญ่จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน รายการนี้

เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ 
ส่วนใหญ่จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน รายการนี้

เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ 
ส่วนใหญ่จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน รายการนี้

เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ 
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่าคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่าคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า

เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ 
ส่วนใหญ่จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน รายการนี้

เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ 
ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน 

วๆ แต่เราดึงให้แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาล

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า จะวัดจากเรตติ้งยาก เพราะรายการมันอยู่ช่องไทย
พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ 
ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน 

วๆ แต่เราดึงให้แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาล

ส่วนใหญ่จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน รายการนี้
เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ 
ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน 
เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ 
ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน 
เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ 
ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน 
เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ 
ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน 
เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ 
ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน 
เหมือนพูดถึงอาชีพคร่าวๆ แต่เราดึงให้แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาล
ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน 

วๆ แต่เราดึงให้แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาล
ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน 

วๆ แต่เราดึงให้แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาล
ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน 

วๆ แต่เราดึงให้แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาลวๆ แต่เราดึงให้แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาลวๆ แต่เราดึงให้แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาลวๆ แต่เราดึงให้แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาลวๆ แต่เราดึงให้แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาลวๆ แต่เราดึงให้แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาล

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า จะวัดจากเรตติ้งยาก เพราะรายการมันอยู่ช่องไทยจะวัดจากเรตติ้งยาก เพราะรายการมันอยู่ช่องไทย
พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า จะวัดจากเรตติ้งยาก เพราะรายการมันอยู่ช่องไทย
พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค

จะวัดจากเรตติ้งยาก เพราะรายการมันอยู่ช่องไทย
พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค

จะวัดจากเรตติ้งยาก เพราะรายการมันอยู่ช่องไทย
พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
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จะวัดจากเรตติ้งยาก เพราะรายการมันอยู่ช่องไทย
พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง

จะวัดจากเรตติ้งยาก เพราะรายการมันอยู่ช่องไทย
พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค

จะวัดจากเรตติ้งยาก เพราะรายการมันอยู่ช่องไทย
พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์คพีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
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ยังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ไม่ได้พูด

พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
แรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหาตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่า

กล่าวว่า ยังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ไม่ได้พูด

พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
แรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหาตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่า

พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
แรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหาตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่า

พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
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พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่องมันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
แรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหาตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่า
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่องมันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง

นี้เรามองว่ามันน่าสนใจและมีคนดู
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง

นี้เรามองว่ามันน่าสนใจและมีคนดู
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่องมันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
แรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหาตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่า

มาท ากิจการ เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 

มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
แรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหาตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่า
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่องมันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง

นี้เรามองว่ามันน่าสนใจและมีคนดู
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
แรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหาตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่า
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
แรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหาตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่า
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
แรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหาตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่า

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
แรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหาตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่า

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า

มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
แรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหาตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่า

กล่าวว่า

มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
นี้เรามองว่ามันน่าสนใจและมีคนดูนี้เรามองว่ามันน่าสนใจและมีคนดูแรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหาตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่า

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
มาท ากิจการ เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 

แรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหาตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่า
คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

มาท ากิจการ เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 

แรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหาตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่า
คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

แรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหาตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่า
คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

นี้เรามองว่ามันน่าสนใจและมีคนดูแรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหาตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เรามองว่ามันน่าสนใจและมีคนดู
ยังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ไม่ได้พูดคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

มาท ากิจการ เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 

นี้เรามองว่ามันน่าสนใจและมีคนดู
ยังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ไม่ได้พูด

มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คนที่
คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

มาท ากิจการ เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 
สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชม

ยังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ไม่ได้พูดยังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ไม่ได้พูดยังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ไม่ได้พูดคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
มาท ากิจการ เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 

กล่าวว่า
มาท ากิจการ เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 

ยังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ไม่ได้พูด
มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คนที่

สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชม

ยังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ไม่ได้พูด
มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คนที่

สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชม
มาเป็นพิเศษ คือถ้าได้ใจแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ

ายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน

มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คนที่มาท ากิจการ เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 
สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชม
มาเป็นพิเศษ คือถ้าได้ใจแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าห

ายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน

มาท ากิจการ เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 
สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชม

มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คนที่มาท ากิจการ เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ mass มาท ากิจการ เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 
สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชม
มาท ากิจการ เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 
สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชม
มาเป็นพิเศษ คือถ้าได้ใจแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าห

มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คนที่
สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชม

รับคนที่ชอบ

mass มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คนที่
สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชมสนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชมสนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชมสนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชมสนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชมสนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชมสนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชมสนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชมสนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชมสนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชมสนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชมสนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชม
มาเป็นพิเศษ คือถ้าได้ใจแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าห
สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชม
มาเป็นพิเศษ คือถ้าได้ใจแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าห
สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชม
มาเป็นพิเศษ คือถ้าได้ใจแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าห

ายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน

สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชมสนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชมสนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชม
มาเป็นพิเศษ คือถ้าได้ใจแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าห

ความนิยมของร
มาเป็นพิเศษ คือถ้าได้ใจแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าห

ายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน
มาเป็นพิเศษ คือถ้าได้ใจแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหมาเป็นพิเศษ คือถ้าได้ใจแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหมาเป็นพิเศษ คือถ้าได้ใจแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าห

6. ายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบันายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน
วัยรุ่นต้องการแรงบันดาลใจอะไรที่จุดประกายใน

ความนิยมของร
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
ความนิยมของรความนิยมของร
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า

ชีวิต มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากท ารายการนี้ขึ้นมา แล้วก็แบบเหมือนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่สิ่งที่ออกไปก็

ายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน
วัยรุ่นต้องการแรงบันดาลใจอะไรที่จุดประกายใน

ชีวิต มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากท ารายการนี้ขึ้นมา แล้วก็แบบเหมือนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่สิ่งที่ออกไปก็
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า

ชีวิต มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากท ารายการนี้ขึ้นมา แล้วก็แบบเหมือนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่สิ่งที่ออกไปก็
วัยรุ่นต้องการแรงบันดาลใจอะไรที่จุดประกายในวัยรุ่นต้องการแรงบันดาลใจอะไรที่จุดประกายใน

ชีวิต มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากท ารายการนี้ขึ้นมา แล้วก็แบบเหมือนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่สิ่งที่ออกไปก็
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า

ชีวิต มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากท ารายการนี้ขึ้นมา แล้วก็แบบเหมือนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่สิ่งที่ออกไปก็
เหมือนอยากสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิต อยากจุด

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
ชีวิต มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากท ารายการนี้ขึ้นมา แล้วก็แบบเหมือนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่สิ่งที่ออกไปก็
เหมือนอยากสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิต อยากจุด

วัยรุ่นต้องการแรงบันดาลใจอะไรที่จุดประกายใน
ชีวิต มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากท ารายการนี้ขึ้นมา แล้วก็แบบเหมือนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่สิ่งที่ออกไปก็

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า วัยรุ่นต้องการแรงบันดาลใจอะไรที่จุดประกายใน
ชีวิต มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากท ารายการนี้ขึ้นมา แล้วก็แบบเหมือนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่สิ่งที่ออกไปก็
เหมือนอยากสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิต อยากจุดประกายให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจในการด าเนิน
ชีวิต มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากท ารายการนี้ขึ้นมา แล้วก็แบบเหมือนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่สิ่งที่ออกไปก็ชีวิต มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากท ารายการนี้ขึ้นมา แล้วก็แบบเหมือนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่สิ่งที่ออกไปก็

ส่วนใหญ่จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน รายการนี้ส่วนใหญ่จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน รายการนี้
เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ 
ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน 

พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง

นี้เรามองว่ามันน่าสนใจและมีคนดู

มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คนที่
สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชม

ายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า วัยรุ่นต้องการแรงบันดาลใจอะไรที่จุดประกายใน

ชีวิต มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากท ารายการนี้ขึ้นมา แล้วก็แบบเหมือนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่สิ่งที่ออกไปก็

มาท ากิจการ เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 
สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชม
มาเป็นพิเศษ คือถ้าได้ใจแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าห

6.  ความนิยมของร
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า

ชีวิต มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากท ารายการนี้ขึ้นมา แล้วก็แบบเหมือนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่สิ่งที่ออกไปก็ชีวิต มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากท ารายการนี้ขึ้นมา แล้วก็แบบเหมือนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่สิ่งที่ออกไปก็
เหมือนอยากสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิต อยากจุดประกายให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจในการด าเนิน

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
เปลี่ยนแปลงชีวิต ก าลังมีทางเลือก ก าลังค้นหาตัวเอง หรือคนที่ยังมีเวลาที่จะเปลี่ยนแปลง หรือ

ปี คิดจะเปลี่ยนงานก็ได้ หรือท างานไปซัก 5 ปี อยากจะมีอาชีพใหม่ๆ ได้
คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายหลักก็คือคนรุ่นใหม่ ตั้งแต่เด็กมัธยม

จนถึงคนท างาน ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกกลุ่มคือ คนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหา
อะไรอยู่ เพราะรายการนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ

ผลตอบรับของรายการ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน รายการนี้

เพราะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้อยากดู แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ 
ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน 
เหมือนพูดถึงอาชีพคร่าวๆ แต่เราดึงให้แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาล

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า จะวัดจากเรตติ้งยาก เพราะรายการมันอยู่ช่องไทย
พีบีเอส มันไม่ได้มีโฆษณา เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค
มันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็คิดว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่อง
แรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหาตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เรามองว่ามันน่าสนใจและมีคนดู

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า ยังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ไม่ได้พูด
มาท ากิจการ เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 

ยังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ไม่ได้พูด
mass มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คนที่

สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบ ชอบแล้วชอบมาก จะชื่นชม
มาเป็นพิเศษ คือถ้าได้ใจแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ

ความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า วัยรุ่นต้องการแรงบันดาลใจอะไรที่จุดประกายใน

ชีวิต มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากท ารายการนี้ขึ้นมา แล้วก็แบบเหมือนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่สิ่งที่ออกไปก็
เหมือนอยากสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิต อยากจุดประกายให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจในการด าเนิน
ชีวิตเหมือนกัน แต่มันขึ้นอยู่กับแต่ละคน แต่ละทีมว่าเค้าจะน าเสนออกมาในรูปแบบยังไง

สำสำส นคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่านคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่าักลุ่มเป้าหมายของรายการักลุ่มเป้าหมายของรายการกกลุ่มเป้าหมายของรายการกกลุ่มเป้าหมายของรายการ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่ากคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่าหกลุ่มเป้าหมายของรายการหกลุ่มเป้าหมายของรายการ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่าหคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่าอกลุ่มเป้าหมายของรายการอกลุ่มเป้าหมายของรายการ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่าอคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่าสกลุ่มเป้าหมายของรายการสกลุ่มเป้าหมายของรายการ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่าสคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่ามคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่ามคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นวัยรุ่นทั่วๆไป ไปจนถึมกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นวัยรุ่นทั่วๆไป ไปจนถึุกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นวัยรุ่นทั่วๆไป ไปจนถึุกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นวัยรุ่นทั่วๆไป ไปจนถึดกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นวัยรุ่นทั่วๆไป ไปจนถึดกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นวัยรุ่นทั่วๆไป ไปจนถึกกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นวัยรุ่นทั่วๆไป ไปจนถึกกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นวัยรุ่นทั่วๆไป ไปจนถึลกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นวัยรุ่นทั่วๆไป ไปจนถึลกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นวัยรุ่นทั่วๆไป ไปจนถึากลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นวัยรุ่นทั่วๆไป ไปจนถึากลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นวัยรุ่นทั่วๆไป ไปจนถึงกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นวัยรุ่นทั่วๆไป ไปจนถึงกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นวัยรุ่นทั่วๆไป ไปจนถึ
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มันจะเป็นแรงบันดาลใจ มันก็ท าให้เราเห็นมุมชีวิตอีกมุมหนึ่ง แล้วเกิดแรงบันดาลใจ เพราะฉะนั้นก็
เลยไม่ค่อยติดกับค านี้ เพียงแต่เราต้องรู้ค าตอบว่าสิ่งที่เราท ามันให้แรงบันดาลใจจริงๆ หรือไม่ 

 คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า จริงๆมันมี สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนรู้สึกว่า
ไอตัวอย่างที่ดีแล้วตัวเองพัฒนาตัวเอง คือข้อดีของประเภทนี้ เห็นคนที่ส าเร็จ เห็นคนที่สู้ เห็นคนที่
ตั้งใจท า แล้วท าในสิ่งที่ดีแล้วท าให้คนเห็น ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ควรที่จะเอาอะไรที่มันเป็นกระแส
เกินไป รายการประเภทนี้ส่วนมากที่เป็นรายการเกี่ยวกับอาชีพ มันก็น่าสนใจทั้งนั้น มันขึ้นอยู่กับว่า
รูปแบบการน าเสนอแบบไหน มีข้อจ ากัดของแต่ละรายการยังไงบ้างไรเงี้ย 

7.  แนวโน้มรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในอนาคต 
 คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า น่าจะเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะนอกจากจะให้

ความรู้แล้ว ด้านมุมภาพ ก็เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่จะดึงดูดคนดูรู้สึกอยากติดตามเหมือนกัน ก็น่าจะมาก
ขึ้นเรื่อยๆนะ แต่ว่านี้ก็จะขึ้นอยู่กับคนท าว่ามีวิธีที่ดึงดูดคนดูได้ยังไง 

 คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ถ้ามองว่ามันเป็นค าสวยๆ ก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่า
โลกมันซับซ้อน คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันดาลใจ
ยังไงมันก็ไปได ้

 คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า มันยังคงมีต่อไปนั่นแหละ ฟรีทีวีห้าหกช่องกับการ
เปลี่ยนยุคไปสู่ดิจิตอลทีวี ซึ่งมีจ านวนช่องมากขึ้น รายการประเภทนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและ
โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย 

8.  มีหลักการในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงยังไง 
 คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ของอาชีพนอกกระแส เบรกแรกจะพูดถึงนิยาม

เกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงประวัติของคนที่ท าอาชีพนั้นๆ เบรกสามบางทีก็จะพูดถึง
เรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีกระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้ว
ก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้แรงบันดาลใจในการท าอาชีพนี้มาจาก
ตรงไหน แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท าอาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะ
พ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพอ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง  

 คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า เราแบ่งเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นก็จะพูดเป็นใน
สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน
ยังไง สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่มันจะเป็นแบนั้น ก้อนคือมันเหมือนเป็นบทสรุป เป็นค าตอบของชีวิตที่แต่ละ
คนได้ แต่ว่าจริงๆ ก็ไม่ได้เรียงเป็น อยู่ คือหรอก บางทีอาจจะเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ มันไม่ได้เป๊ะทุก
เทป ท าไมเราต้องอยู่ในกรอบ ถ้าทุกตอนมันถูกเสนอเป็น format เดิม คนดูจะรู้สึกว่า มาละก้อนเป็น 
มาละก้อนอยู่ บางทีมันไม่จ าเป็น  เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดู ว่าเรา
สื่อสารแบบไหนให้มันสัมฤทธิ์ผลเราก็ไปตามนั้น มีกรอบเอาไว้ให้เกาะ แต่ว่าอันไหนดีก็ไปตามที่เรา
อยากจะเล่า 

 คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า แบ่งออกเป็น 5 ส่วนที่หนึ่ง คือ ปัญหาของสังคม ทุก
กิจการเวลาท า จะมองปัญหาสังคมของก่อนว่าคืออะไร แล้วจะตามมาด้วย innovative หรือว่า
ความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม ความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหา พอเป็น innovative มัน
ก็เลยกลายมาเป็น 3P ที่เกี่ยวข้องกับรายการนี้ คือ People ว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้

นั้น ก้อนคือมันเหมือนเป็นบทสรุป เป็นค าตอบของชีวิตที่แต่ละ
สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน

นั้น ก้อนคือมันเหมือนเป็นบทสรุป เป็นค าตอบของชีวิตที่แต่ละยังไง สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่มันจะเป็นแบนั้น ก้อนคือมันเหมือนเป็นบทสรุป เป็นค าตอบของชีวิตที่แต่ละ
ก็ไม่ได้เรียงเป็น อยู่ คือหรอก บางทีอาจจะเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ มันไม่ได้เป๊ะทุก

ยังไง สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่มันจะเป็นแบนั้น ก้อนคือมันเหมือนเป็นบทสรุป เป็นค าตอบของชีวิตที่แต่ละนั้น ก้อนคือมันเหมือนเป็นบทสรุป เป็นค าตอบของชีวิตที่แต่ละ
ก็ไม่ได้เรียงเป็น อยู่ คือหรอก บางทีอาจจะเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ มันไม่ได้เป๊ะทุกก็ไม่ได้เรียงเป็น อยู่ คือหรอก บางทีอาจจะเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ มันไม่ได้เป๊ะทุก

สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน
ยังไง สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่มันจะเป็นแบ
สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน
ยังไง สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่มันจะเป็นแบยังไง สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่มันจะเป็นแบ

ก็ไม่ได้เรียงเป็น อยู่ คือหรอก บางทีอาจจะเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ มันไม่ได้เป๊ะทุก

สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน
ยังไง สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่มันจะเป็นแบยังไง สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่มันจะเป็นแบ
สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคนสองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคนสองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน

เราแบ่งเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นก็จะพูดเป็นในคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคนสองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า เราแบ่งเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นก็จะพูดเป็นใน
สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคนสองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน

เราแบ่งเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นก็จะพูดเป็นใน
สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคนสองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน

นั้น ก้อนคือมันเหมือนเป็นบทสรุป เป็นค าตอบของชีวิตที่แต่ละนั้น ก้อนคือมันเหมือนเป็นบทสรุป เป็นค าตอบของชีวิตที่แต่ละ

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน
ยังไง สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่มันจะเป็นแบ

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน

เราแบ่งเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นก็จะพูดเป็นในเราแบ่งเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นก็จะพูดเป็นในคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน

เราแบ่งเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นก็จะพูดเป็นใน
สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน

นั้น ก้อนคือมันเหมือนเป็นบทสรุป เป็นค าตอบของชีวิตที่แต่ละ
ก็ไม่ได้เรียงเป็น อยู่ คือหรอก บางทีอาจจะเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ มันไม่ได้เป๊ะทุก

เทป ท าไมเราต้องอยู่ในกรอบ ถ้าทุกตอนมันถูกเสนอเป็น 

เราแบ่งเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นก็จะพูดเป็นใน
สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคนสองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน

เราแบ่งเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นก็จะพูดเป็นใน
สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคนสองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน

นั้น ก้อนคือมันเหมือนเป็นบทสรุป เป็นค าตอบของชีวิตที่แต่ละ
สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน
ยังไง สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่มันจะเป็นแบ
สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน

นั้น ก้อนคือมันเหมือนเป็นบทสรุป เป็นค าตอบของชีวิตที่แต่ละ
ก็ไม่ได้เรียงเป็น อยู่ คือหรอก บางทีอาจจะเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ มันไม่ได้เป๊ะทุก

สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคนสองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน
นั้น ก้อนคือมันเหมือนเป็นบทสรุป เป็นค าตอบของชีวิตที่แต่ละยังไง สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่มันจะเป็นแบนั้น ก้อนคือมันเหมือนเป็นบทสรุป เป็นค าตอบของชีวิตที่แต่ละนั้น ก้อนคือมันเหมือนเป็นบทสรุป เป็นค าตอบของชีวิตที่แต่ละ

ก็ไม่ได้เรียงเป็น อยู่ คือหรอก บางทีอาจจะเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ มันไม่ได้เป๊ะทุก
ยังไง สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่มันจะเป็นแบยังไง สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่มันจะเป็นแบนั้น ก้อนคือมันเหมือนเป็นบทสรุป เป็นค าตอบของชีวิตที่แต่ละนั้น ก้อนคือมันเหมือนเป็นบทสรุป เป็นค าตอบของชีวิตที่แต่ละนั้น ก้อนคือมันเหมือนเป็นบทสรุป เป็นค าตอบของชีวิตที่แต่ละ

ก็ไม่ได้เรียงเป็น อยู่ คือหรอก บางทีอาจจะเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ มันไม่ได้เป๊ะทุก
นั้น ก้อนคือมันเหมือนเป็นบทสรุป เป็นค าตอบของชีวิตที่แต่ละยังไง สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่มันจะเป็นแบ

ก็ไม่ได้เรียงเป็น อยู่ คือหรอก บางทีอาจจะเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ มันไม่ได้เป๊ะทุก
ยังไง สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่มันจะเป็นแบ
คนได้ แต่ว่าจริงๆ คนได้ แต่ว่าจริงๆ ก็ไม่ได้เรียงเป็น อยู่ คือหรอก บางทีอาจจะเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ มันไม่ได้เป๊ะทุกก็ไม่ได้เรียงเป็น อยู่ คือหรอก บางทีอาจจะเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ มันไม่ได้เป๊ะทุกคนได้ แต่ว่าจริงๆ ก็ไม่ได้เรียงเป็น อยู่ คือหรอก บางทีอาจจะเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ มันไม่ได้เป๊ะทุกก็ไม่ได้เรียงเป็น อยู่ คือหรอก บางทีอาจจะเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ มันไม่ได้เป๊ะทุกคนได้ แต่ว่าจริงๆ 
เทป ท าไมเราต้องอยู่ในกรอบ ถ้าทุกตอนมันถูกเสนอเป็น 
คนได้ แต่ว่าจริงๆ ก็ไม่ได้เรียงเป็น อยู่ คือหรอก บางทีอาจจะเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ มันไม่ได้เป๊ะทุก
เทป ท าไมเราต้องอยู่ในกรอบ ถ้าทุกตอนมันถูกเสนอเป็น 

ก็ไม่ได้เรียงเป็น อยู่ คือหรอก บางทีอาจจะเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ มันไม่ได้เป๊ะทุกคนได้ แต่ว่าจริงๆ ก็ไม่ได้เรียงเป็น อยู่ คือหรอก บางทีอาจจะเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ มันไม่ได้เป๊ะทุก
เทป ท าไมเราต้องอยู่ในกรอบ ถ้าทุกตอนมันถูกเสนอเป็น format 
มาละก้อนอยู่ บางทีมันไม่จ าเป็น  เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดู

เดิม คนดูจะรู้สึกว่า มาละก้อนเป็น เทป ท าไมเราต้องอยู่ในกรอบ ถ้าทุกตอนมันถูกเสนอเป็น format เทป ท าไมเราต้องอยู่ในกรอบ ถ้าทุกตอนมันถูกเสนอเป็น เดิม คนดูจะรู้สึกว่า มาละก้อนเป็น format 
มาละก้อนอยู่ บางทีมันไม่จ าเป็น  เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดู
เทป ท าไมเราต้องอยู่ในกรอบ ถ้าทุกตอนมันถูกเสนอเป็น เดิม คนดูจะรู้สึกว่า มาละก้อนเป็น format เดิม คนดูจะรู้สึกว่า มาละก้อนเป็น เทป ท าไมเราต้องอยู่ในกรอบ ถ้าทุกตอนมันถูกเสนอเป็น เดิม คนดูจะรู้สึกว่า มาละก้อนเป็น 
มาละก้อนอยู่ บางทีมันไม่จ าเป็น  เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดู
เทป ท าไมเราต้องอยู่ในกรอบ ถ้าทุกตอนมันถูกเสนอเป็น เทป ท าไมเราต้องอยู่ในกรอบ ถ้าทุกตอนมันถูกเสนอเป็น 
มาละก้อนอยู่ บางทีมันไม่จ าเป็น  เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดู
เทป ท าไมเราต้องอยู่ในกรอบ ถ้าทุกตอนมันถูกเสนอเป็น 
มาละก้อนอยู่ บางทีมันไม่จ าเป็น  เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดู
สื่อสารแบบไหนให้มันสัมฤทธิ์ผลเราก็ไปตามนั้น มีกรอบเอาไว้ให้เกาะ แต่ว่าอันไหนดีก็ไปตามที่เรา

เทป ท าไมเราต้องอยู่ในกรอบ ถ้าทุกตอนมันถูกเสนอเป็น เดิม คนดูจะรู้สึกว่า มาละก้อนเป็น เทป ท าไมเราต้องอยู่ในกรอบ ถ้าทุกตอนมันถูกเสนอเป็น เทป ท าไมเราต้องอยู่ในกรอบ ถ้าทุกตอนมันถูกเสนอเป็น 
มาละก้อนอยู่ บางทีมันไม่จ าเป็น  เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดู
เทป ท าไมเราต้องอยู่ในกรอบ ถ้าทุกตอนมันถูกเสนอเป็น 
มาละก้อนอยู่ บางทีมันไม่จ าเป็น  เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดู
เทป ท าไมเราต้องอยู่ในกรอบ ถ้าทุกตอนมันถูกเสนอเป็น 
มาละก้อนอยู่ บางทีมันไม่จ าเป็น  เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดูมาละก้อนอยู่ บางทีมันไม่จ าเป็น  เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดู
เทป ท าไมเราต้องอยู่ในกรอบ ถ้าทุกตอนมันถูกเสนอเป็น เทป ท าไมเราต้องอยู่ในกรอบ ถ้าทุกตอนมันถูกเสนอเป็น 
มาละก้อนอยู่ บางทีมันไม่จ าเป็น  เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดู
เทป ท าไมเราต้องอยู่ในกรอบ ถ้าทุกตอนมันถูกเสนอเป็น 
มาละก้อนอยู่ บางทีมันไม่จ าเป็น  เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดู
สื่อสารแบบไหนให้มันสัมฤทธิ์ผลเราก็ไปตามนั้น มีกรอบเอาไว้ให้เกาะ แต่ว่าอันไหนดีก็ไปตามที่เรา

เทป ท าไมเราต้องอยู่ในกรอบ ถ้าทุกตอนมันถูกเสนอเป็น 
มาละก้อนอยู่ บางทีมันไม่จ าเป็น  เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดูมาละก้อนอยู่ บางทีมันไม่จ าเป็น  เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดู

เดิม คนดูจะรู้สึกว่า มาละก้อนเป็น เทป ท าไมเราต้องอยู่ในกรอบ ถ้าทุกตอนมันถูกเสนอเป็น 
มาละก้อนอยู่ บางทีมันไม่จ าเป็น  เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดู
เทป ท าไมเราต้องอยู่ในกรอบ ถ้าทุกตอนมันถูกเสนอเป็น 
มาละก้อนอยู่ บางทีมันไม่จ าเป็น  เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดูมาละก้อนอยู่ บางทีมันไม่จ าเป็น  เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดูมาละก้อนอยู่ บางทีมันไม่จ าเป็น  เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดู
สื่อสารแบบไหนให้มันสัมฤทธิ์ผลเราก็ไปตามนั้น มีกรอบเอาไว้ให้เกาะ แต่ว่าอันไหนดีก็ไปตามที่เรา
มาละก้อนอยู่ บางทีมันไม่จ าเป็น  เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดูมาละก้อนอยู่ บางทีมันไม่จ าเป็น  เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดูมาละก้อนอยู่ บางทีมันไม่จ าเป็น  เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดู
สื่อสารแบบไหนให้มันสัมฤทธิ์ผลเราก็ไปตามนั้น มีกรอบเอาไว้ให้เกาะ แต่ว่าอันไหนดีก็ไปตามที่เรา

เราแบ่งเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นก็จะพูดเป็นในคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน

นั้น ก้อนคือมันเหมือนเป็นบทสรุป เป็นค าตอบของชีวิตที่แต่ละนั้น ก้อนคือมันเหมือนเป็นบทสรุป เป็นค าตอบของชีวิตที่แต่ละ
ก็ไม่ได้เรียงเป็น อยู่ คือหรอก บางทีอาจจะเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ มันไม่ได้เป๊ะทุก

เราแบ่งเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นก็จะพูดเป็นในเราแบ่งเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นก็จะพูดเป็นใน
พ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพอ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง 

เราแบ่งเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นก็จะพูดเป็นใน
สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน

นั้น ก้อนคือมันเหมือนเป็นบทสรุป เป็นค าตอบของชีวิตที่แต่ละ

เราแบ่งเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นก็จะพูดเป็นใน
สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคนสองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน

นั้น ก้อนคือมันเหมือนเป็นบทสรุป เป็นค าตอบของชีวิตที่แต่ละ
สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน

นั้น ก้อนคือมันเหมือนเป็นบทสรุป เป็นค าตอบของชีวิตที่แต่ละนั้น ก้อนคือมันเหมือนเป็นบทสรุป เป็นค าตอบของชีวิตที่แต่ละนั้น ก้อนคือมันเหมือนเป็นบทสรุป เป็นค าตอบของชีวิตที่แต่ละนั้น ก้อนคือมันเหมือนเป็นบทสรุป เป็นค าตอบของชีวิตที่แต่ละนั้น ก้อนคือมันเหมือนเป็นบทสรุป เป็นค าตอบของชีวิตที่แต่ละ

พ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพอ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง 
เราแบ่งเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นก็จะพูดเป็นในเราแบ่งเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นก็จะพูดเป็นในเราแบ่งเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นก็จะพูดเป็นในเราแบ่งเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นก็จะพูดเป็นใน

สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน

พ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพอ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง 
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า

พ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพอ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง 
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า

พ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพอ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง พ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพอ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง 
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า

ตรงไหน แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท าอาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะ
พ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพอ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง 

เราแบ่งเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นก็จะพูดเป็นใน

ตรงไหน แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท าอาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะ
พ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพอ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง พ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพอ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง 

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า

ตรงไหน แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท าอาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะตรงไหน แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท าอาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะ
พ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพอ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง พ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพอ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง 
ตรงไหน แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท าอาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะตรงไหน แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท าอาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะ
พ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพอ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง 
ตรงไหน แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท าอาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะ
พ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพอ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง 
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ก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้แรงบันดาลใจในการท าอาชีพนี้มาจาก
เรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีกระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้ว

ตรงไหน แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท าอาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะตรงไหน แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท าอาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะ
พ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพอ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง 
ตรงไหน แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท าอาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะตรงไหน แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท าอาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะ
พ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพอ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง 

เรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีกระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้ว
เกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงประวัติของคนที่ท าอาชีพนั้นๆ เบรกสามบางทีก็จะพูดถึง
เรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีกระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้ว
ก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้แรงบันดาลใจในการท าอาชีพนี้มาจาก
เรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีกระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้ว
ก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้แรงบันดาลใจในการท าอาชีพนี้มาจาก

เกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงประวัติของคนที่ท าอาชีพนั้นๆ เบรกสามบางทีก็จะพูดถึงเกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงประวัติของคนที่ท าอาชีพนั้นๆ เบรกสามบางทีก็จะพูดถึง
เรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีกระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้ว
เกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงประวัติของคนที่ท าอาชีพนั้นๆ เบรกสามบางทีก็จะพูดถึงเกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงประวัติของคนที่ท าอาชีพนั้นๆ เบรกสามบางทีก็จะพูดถึง
เรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีกระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้วเรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีกระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้ว
ก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้แรงบันดาลใจในการท าอาชีพนี้มาจาก

เกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงประวัติของคนที่ท าอาชีพนั้นๆ เบรกสามบางทีก็จะพูดถึง

ก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้แรงบันดาลใจในการท าอาชีพนี้มาจาก
ตรงไหน แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท าอาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะ

เกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงประวัติของคนที่ท าอาชีพนั้นๆ เบรกสามบางทีก็จะพูดถึง
เรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีกระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้ว
เกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงประวัติของคนที่ท าอาชีพนั้นๆ เบรกสามบางทีก็จะพูดถึง
เรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีกระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้ว
เกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงประวัติของคนที่ท าอาชีพนั้นๆ เบรกสามบางทีก็จะพูดถึงเกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงประวัติของคนที่ท าอาชีพนั้นๆ เบรกสามบางทีก็จะพูดถึง
เรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีกระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้ว
เกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงประวัติของคนที่ท าอาชีพนั้นๆ เบรกสามบางทีก็จะพูดถึง
เรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีกระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้วเรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีกระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้ว
ก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้แรงบันดาลใจในการท าอาชีพนี้มาจาก

เกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงประวัติของคนที่ท าอาชีพนั้นๆ เบรกสามบางทีก็จะพูดถึง
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ของอาชีพนอกกระแส เบรกแรกจะพูดถึงนิยาม

เกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงประวัติของคนที่ท าอาชีพนั้นๆ เบรกสามบางทีก็จะพูดถึงเกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงประวัติของคนที่ท าอาชีพนั้นๆ เบรกสามบางทีก็จะพูดถึง
เรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีกระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้ว

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ของอาชีพนอกกระแส เบรกแรกจะพูดถึงนิยามคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ของอาชีพนอกกระแส เบรกแรกจะพูดถึงนิยามคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ของอาชีพนอกกระแส เบรกแรกจะพูดถึงนิยาม
เกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงประวัติของคนที่ท าอาชีพนั้นๆ เบรกสามบางทีก็จะพูดถึง

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ของอาชีพนอกกระแส เบรกแรกจะพูดถึงนิยาม
เกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงประวัติของคนที่ท าอาชีพนั้นๆ เบรกสามบางทีก็จะพูดถึง

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ของอาชีพนอกกระแส เบรกแรกจะพูดถึงนิยามคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ของอาชีพนอกกระแส เบรกแรกจะพูดถึงนิยามคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ของอาชีพนอกกระแส เบรกแรกจะพูดถึงนิยาม
มีหลักการในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงยังไงมีหลักการในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงยังไง
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ของอาชีพนอกกระแส เบรกแรกจะพูดถึงนิยาม
มีหลักการในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงยังไง

โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย
มีหลักการในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงยังไง

โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย
มีหลักการในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงยังไง

โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วยโตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วยโตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย
มีหลักการในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงยังไง
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ของอาชีพนอกกระแส เบรกแรกจะพูดถึงนิยาม
มีหลักการในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงยังไง

โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วยโตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วยโตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย
มีหลักการในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงยังไงมีหลักการในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงยังไง
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ของอาชีพนอกกระแส เบรกแรกจะพูดถึงนิยามคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ของอาชีพนอกกระแส เบรกแรกจะพูดถึงนิยาม

โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วยโตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย
มากขึ้น รายการประเภทนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและ

โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย
ปลี่ยนยุคไปสู่ดิจิตอลทีวี ซึ่งมีจ านวนช่องปลี่ยนยุคไปสู่ดิจิตอลทีวี ซึ่งมีจ านวนช่องปลี่ยนยุคไปสู่ดิจิตอลทีวี ซึ่งมีจ านวนช่อง
โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย
ปลี่ยนยุคไปสู่ดิจิตอลทีวี ซึ่งมีจ านวนช่อง
โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย
ปลี่ยนยุคไปสู่ดิจิตอลทีวี ซึ่งมีจ านวนช่องมากขึ้น รายการประเภทนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและปลี่ยนยุคไปสู่ดิจิตอลทีวี ซึ่งมีจ านวนช่องมากขึ้น รายการประเภทนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและปลี่ยนยุคไปสู่ดิจิตอลทีวี ซึ่งมีจ านวนช่องปลี่ยนยุคไปสู่ดิจิตอลทีวี ซึ่งมีจ านวนช่องปลี่ยนยุคไปสู่ดิจิตอลทีวี ซึ่งมีจ านวนช่อง
โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย

มีหลักการในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงยังไงมีหลักการในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงยังไง

มากขึ้น รายการประเภทนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและมากขึ้น รายการประเภทนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและมากขึ้น รายการประเภทนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและ
โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย

มีหลักการในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงยังไง
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ของอาชีพนอกกระแส เบรกแรกจะพูดถึงนิยาม

เกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงประวัติของคนที่ท าอาชีพนั้นๆ เบรกสามบางทีก็จะพูดถึง
เรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีกระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้ว

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
ปลี่ยนยุคไปสู่ดิจิตอลทีวี ซึ่งมีจ านวนช่อง

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ มันยังคงมีต่อไปนั่นแหละ ฟรีทีวีห้าหกช่องกับการมันยังคงมีต่อไปนั่นแหละ ฟรีทีวีห้าหกช่องกับการ
มากขึ้น รายการประเภทนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและ

มันยังคงมีต่อไปนั่นแหละ ฟรีทีวีห้าหกช่องกับการมันยังคงมีต่อไปนั่นแหละ ฟรีทีวีห้าหกช่องกับการมันยังคงมีต่อไปนั่นแหละ ฟรีทีวีห้าหกช่องกับการ
มากขึ้น รายการประเภทนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและ

มันยังคงมีต่อไปนั่นแหละ ฟรีทีวีห้าหกช่องกับการ
มากขึ้น รายการประเภทนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและ

มันยังคงมีต่อไปนั่นแหละ ฟรีทีวีห้าหกช่องกับการ
มากขึ้น รายการประเภทนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและ

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับคุณชัยวัฒน์ เพชรทับคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
ปลี่ยนยุคไปสู่ดิจิตอลทีวี ซึ่งมีจ านวนช่องปลี่ยนยุคไปสู่ดิจิตอลทีวี ซึ่งมีจ านวนช่อง

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ มันยังคงมีต่อไปนั่นแหละ ฟรีทีวีห้าหกช่องกับการมันยังคงมีต่อไปนั่นแหละ ฟรีทีวีห้าหกช่องกับการ

โลกมันซับซ้อน คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันดโลกมันซับซ้อน คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันดโลกมันซับซ้อน คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันดโลกมันซับซ้อน คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันดโลกมันซับซ้อน คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันดโลกมันซับซ้อน คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันด

มากขึ้น รายการประเภทนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและ

โลกมันซับซ้อน คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันด

มันยังคงมีต่อไปนั่นแหละ ฟรีทีวีห้าหกช่องกับการ
มากขึ้น รายการประเภทนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและ
กล่าวว่ากล่าวว่ากล่าวว่า มันยังคงมีต่อไปนั่นแหละ ฟรีทีวีห้าหกช่องกับการมันยังคงมีต่อไปนั่นแหละ ฟรีทีวีห้าหกช่องกับการกล่าวว่ากล่าวว่า
มากขึ้น รายการประเภทนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและ
กล่าวว่า
มากขึ้น รายการประเภทนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและ
กล่าวว่า
มากขึ้น รายการประเภทนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและมากขึ้น รายการประเภทนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและมากขึ้น รายการประเภทนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและมากขึ้น รายการประเภทนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและ

โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย
มากขึ้น รายการประเภทนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและ

โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย
มากขึ้น รายการประเภทนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและมากขึ้น รายการประเภทนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและ

โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย
มีหลักการในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงยังไง
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ของอาชีพนอกกระแส เบรกแรกจะพูดถึงนิยาม
มีหลักการในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงยังไง

โลกมันซับซ้อน คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันดโลกมันซับซ้อน คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันด
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า

โลกมันซับซ้อน คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันดโลกมันซับซ้อน คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันด

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

ถ้ามองว่ามันเป็นค าสวยๆ ก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่า
โลกมันซับซ้อน คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันด

ถ้ามองว่ามันเป็นค าสวยๆ ก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
โลกมันซับซ้อน คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันด

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
โลกมันซับซ้อน คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันด

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ถ้ามองว่ามันเป็นค าสวยๆ ก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
โลกมันซับซ้อน คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันด

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ถ้ามองว่ามันเป็นค าสวยๆ ก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
ขึ้นเรื่อยๆนะ แต่ว่านี้ก็จะขึ้นอยู่กับคนท าว่ามีวิธีที่ดึงดูดคนดูได้ยังไง

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
ขึ้นเรื่อยๆนะ แต่ว่านี้ก็จะขึ้นอยู่กับคนท าว่ามีวิธีที่ดึงดูดคนดูได้ยังไงขึ้นเรื่อยๆนะ แต่ว่านี้ก็จะขึ้นอยู่กับคนท าว่ามีวิธีที่ดึงดูดคนดูได้ยังไงขึ้นเรื่อยๆนะ แต่ว่านี้ก็จะขึ้นอยู่กับคนท าว่ามีวิธีที่ดึงดูดคนดูได้ยังไง
ความรู้แล้ว ด้านมุมภาพ ก็เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่จะดึงดูดคนดูรู้สึกอยากติดตามเหมือนกัน ก็น่าจะมากความรู้แล้ว ด้านมุมภาพ ก็เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่จะดึงดูดคนดูรู้สึกอยากติดตามเหมือนกัน ก็น่าจะมาก

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
ความรู้แล้ว ด้านมุมภาพ ก็เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่จะดึงดูดคนดูรู้สึกอยากติดตามเหมือนกัน ก็น่าจะมาก
ขึ้นเรื่อยๆนะ แต่ว่านี้ก็จะขึ้นอยู่กับคนท าว่ามีวิธีที่ดึงดูดคนดูได้ยังไง

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่าคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
ความรู้แล้ว ด้านมุมภาพ ก็เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่จะดึงดูดคนดูรู้สึกอยากติดตามเหมือนกัน ก็น่าจะมาก
ขึ้นเรื่อยๆนะ แต่ว่านี้ก็จะขึ้นอยู่กับคนท าว่ามีวิธีที่ดึงดูดคนดูได้ยังไงขึ้นเรื่อยๆนะ แต่ว่านี้ก็จะขึ้นอยู่กับคนท าว่ามีวิธีที่ดึงดูดคนดูได้ยังไง

ถ้ามองว่ามันเป็นค าสวยๆ ก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ถ้ามองว่ามันเป็นค าสวยๆ ก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่า
โลกมันซับซ้อน คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันด

ถ้ามองว่ามันเป็นค าสวยๆ ก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่า
โลกมันซับซ้อน คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันดโลกมันซับซ้อน คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันด

มันยังคงมีต่อไปนั่นแหละ ฟรีทีวีห้าหกช่องกับการ

แนวโน้มรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจแนวโน้มรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า

ความรู้แล้ว ด้านมุมภาพ ก็เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่จะดึงดูดคนดูรู้สึกอยากติดตามเหมือนกัน ก็น่าจะมาก
ขึ้นเรื่อยๆนะ แต่ว่านี้ก็จะขึ้นอยู่กับคนท าว่ามีวิธีที่ดึงดูดคนดูได้ยังไง

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า

ความรู้แล้ว ด้านมุมภาพ ก็เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่จะดึงดูดคนดูรู้สึกอยากติดตามเหมือนกัน ก็น่าจะมาก

ถ้ามองว่ามันเป็นค าสวยๆ ก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่า

ความรู้แล้ว ด้านมุมภาพ ก็เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่จะดึงดูดคนดูรู้สึกอยากติดตามเหมือนกัน ก็น่าจะมาก
ขึ้นเรื่อยๆนะ แต่ว่านี้ก็จะขึ้นอยู่กับคนท าว่ามีวิธีที่ดึงดูดคนดูได้ยังไง

ถ้ามองว่ามันเป็นค าสวยๆ ก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่า
ขึ้นเรื่อยๆนะ แต่ว่านี้ก็จะขึ้นอยู่กับคนท าว่ามีวิธีที่ดึงดูดคนดูได้ยังไงขึ้นเรื่อยๆนะ แต่ว่านี้ก็จะขึ้นอยู่กับคนท าว่ามีวิธีที่ดึงดูดคนดูได้ยังไง

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
ขึ้นเรื่อยๆนะ แต่ว่านี้ก็จะขึ้นอยู่กับคนท าว่ามีวิธีที่ดึงดูดคนดูได้ยังไง

ถ้ามองว่ามันเป็นค าสวยๆ ก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่า
โลกมันซับซ้อน คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันดโลกมันซับซ้อน คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันดโลกมันซับซ้อน คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันดโลกมันซับซ้อน คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันด

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ มันยังคงมีต่อไปนั่นแหละ ฟรีทีวีห้าหกช่องกับการมันยังคงมีต่อไปนั่นแหละ ฟรีทีวีห้าหกช่องกับการคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
ปลี่ยนยุคไปสู่ดิจิตอลทีวี ซึ่งมีจ านวนช่อง
โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย

มันยังคงมีต่อไปนั่นแหละ ฟรีทีวีห้าหกช่องกับการ
มากขึ้น รายการประเภทนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและ

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วยโตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วยโตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย
มีหลักการในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงยังไง
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ของอาชีพนอกกระแส เบรกแรกจะพูดถึงนิยามคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ของอาชีพนอกกระแส เบรกแรกจะพูดถึงนิยามคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ของอาชีพนอกกระแส เบรกแรกจะพูดถึงนิยามคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ของอาชีพนอกกระแส เบรกแรกจะพูดถึงนิยามคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ของอาชีพนอกกระแส เบรกแรกจะพูดถึงนิยามคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ของอาชีพนอกกระแส เบรกแรกจะพูดถึงนิยามคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ของอาชีพนอกกระแส เบรกแรกจะพูดถึงนิยาม

เกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงประวัติของคนที่ท าอาชีพนั้นๆ เบรกสามบางทีก็จะพูดถึงเกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงประวัติของคนที่ท าอาชีพนั้นๆ เบรกสามบางทีก็จะพูดถึง
เรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีกระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้ว
เกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงประวัติของคนที่ท าอาชีพนั้นๆ เบรกสามบางทีก็จะพูดถึงเกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงประวัติของคนที่ท าอาชีพนั้นๆ เบรกสามบางทีก็จะพูดถึงเกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงประวัติของคนที่ท าอาชีพนั้นๆ เบรกสามบางทีก็จะพูดถึง
เรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีกระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้วเรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีกระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้ว
ก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้แรงบันดาลใจในการท าอาชีพนี้มาจากก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้แรงบันดาลใจในการท าอาชีพนี้มาจาก
ตรงไหน แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท าอาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะ
ก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้แรงบันดาลใจในการท าอาชีพนี้มาจาก
ตรงไหน แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท าอาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะตรงไหน แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท าอาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะ
พ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพอ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง 
ตรงไหน แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท าอาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะ
พ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพอ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง พ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพอ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง 

เราแบ่งเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นก็จะพูดเป็นใน

นั้น ก้อนคือมันเหมือนเป็นบทสรุป เป็นค าตอบของชีวิตที่แต่ละยังไง สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่มันจะเป็นแบ
คนได้ แต่ว่าจริงๆ 
เทป ท าไมเราต้องอยู่ในกรอบ ถ้าทุกตอนมันถูกเสนอเป็น 
มาละก้อนอยู่ บางทีมันไม่จ าเป็น  เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดู

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
ความรู้แล้ว ด้านมุมภาพ ก็เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่จะดึงดูดคนดูรู้สึกอยากติดตามเหมือนกัน ก็น่าจะมาก
ขึ้นเรื่อยๆนะ แต่ว่านี้ก็จะขึ้นอยู่กับคนท าว่ามีวิธีที่ดึงดูดคนดูได้ยังไง

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ถ้ามองว่ามันเป็นค าสวยๆ ก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่า
โลกมันซับซ้อน คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันด

มันยังคงมีต่อไปนั่นแหละ ฟรีทีวีห้าหกช่องกับการ

ความรู้แล้ว ด้านมุมภาพ ก็เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่จะดึงดูดคนดูรู้สึกอยากติดตามเหมือนกัน ก็น่าจะมากความรู้แล้ว ด้านมุมภาพ ก็เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่จะดึงดูดคนดูรู้สึกอยากติดตามเหมือนกัน ก็น่าจะมาก
ขึ้นเรื่อยๆนะ แต่ว่านี้ก็จะขึ้นอยู่กับคนท าว่ามีวิธีที่ดึงดูดคนดูได้ยังไงขึ้นเรื่อยๆนะ แต่ว่านี้ก็จะขึ้นอยู่กับคนท าว่ามีวิธีที่ดึงดูดคนดูได้ยังไงขึ้นเรื่อยๆนะ แต่ว่านี้ก็จะขึ้นอยู่กับคนท าว่ามีวิธีที่ดึงดูดคนดูได้ยังไงขึ้นเรื่อยๆนะ แต่ว่านี้ก็จะขึ้นอยู่กับคนท าว่ามีวิธีที่ดึงดูดคนดูได้ยังไงขึ้นเรื่อยๆนะ แต่ว่านี้ก็จะขึ้นอยู่กับคนท าว่ามีวิธีที่ดึงดูดคนดูได้ยังไงขึ้นเรื่อยๆนะ แต่ว่านี้ก็จะขึ้นอยู่กับคนท าว่ามีวิธีที่ดึงดูดคนดูได้ยังไงขึ้นเรื่อยๆนะ แต่ว่านี้ก็จะขึ้นอยู่กับคนท าว่ามีวิธีที่ดึงดูดคนดูได้ยังไง

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ถ้ามองว่ามันเป็นค าสวยๆ ก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ถ้ามองว่ามันเป็นค าสวยๆ ก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่า
โลกมันซับซ้อน คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันด

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
โลกมันซับซ้อน คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันด

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
โลกมันซับซ้อน คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันด

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ถ้ามองว่ามันเป็นค าสวยๆ ก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่า
โลกมันซับซ้อน คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันด

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
โลกมันซับซ้อน คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันด

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

โลกมันซับซ้อน คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันดโลกมันซับซ้อน คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันด

กล่าวว่า มันยังคงมีต่อไปนั่นแหละ ฟรีทีวีห้าหกช่องกับการ
มากขึ้น รายการประเภทนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและ

โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย
มีหลักการในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงยังไง
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ของอาชีพนอกกระแส เบรกแรกจะพูดถึงนิยาม

โลกมันซับซ้อน คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันดโลกมันซับซ้อน คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันดโลกมันซับซ้อน คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันดโลกมันซับซ้อน คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันดโลกมันซับซ้อน คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันดโลกมันซับซ้อน คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันดโลกมันซับซ้อน คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันด

กล่าวว่าคุณชัยวัฒน์ เพชรทับคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
ปลี่ยนยุคไปสู่ดิจิตอลทีวี ซึ่งมีจ านวนช่อง

กล่าวว่ากล่าวว่า มันยังคงมีต่อไปนั่นแหละ ฟรีทีวีห้าหกช่องกับการมันยังคงมีต่อไปนั่นแหละ ฟรีทีวีห้าหกช่องกับการ
มากขึ้น รายการประเภทนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและ

มันยังคงมีต่อไปนั่นแหละ ฟรีทีวีห้าหกช่องกับการ
มากขึ้น รายการประเภทนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและ

มันยังคงมีต่อไปนั่นแหละ ฟรีทีวีห้าหกช่องกับการ
มากขึ้น รายการประเภทนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและ

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า
มากขึ้น รายการประเภทนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและ

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
ปลี่ยนยุคไปสู่ดิจิตอลทีวี ซึ่งมีจ านวนช่องมากขึ้น รายการประเภทนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและ
โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย

มีหลักการในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงยังไง
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ของอาชีพนอกกระแส เบรกแรกจะพูดถึงนิยาม

เกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงประวัติของคนที่ท าอาชีพนั้นๆ เบรกสามบางทีก็จะพูดถึง
เรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีกระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้ว

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
ปลี่ยนยุคไปสู่ดิจิตอลทีวี ซึ่งมีจ านวนช่องมากขึ้น รายการประเภทนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและ
โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย

มีหลักการในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงยังไง

มากขึ้น รายการประเภทนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและมากขึ้น รายการประเภทนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและปลี่ยนยุคไปสู่ดิจิตอลทีวี ซึ่งมีจ านวนช่องมากขึ้น รายการประเภทนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและมากขึ้น รายการประเภทนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและมากขึ้น รายการประเภทนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและมากขึ้น รายการประเภทนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและปลี่ยนยุคไปสู่ดิจิตอลทีวี ซึ่งมีจ านวนช่องปลี่ยนยุคไปสู่ดิจิตอลทีวี ซึ่งมีจ านวนช่อง
โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย
ปลี่ยนยุคไปสู่ดิจิตอลทีวี ซึ่งมีจ านวนช่องมากขึ้น รายการประเภทนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและ
โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย

มากขึ้น รายการประเภทนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและ
โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วยโตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วยโตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วยโตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย

มีหลักการในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงยังไง
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ของอาชีพนอกกระแส เบรกแรกจะพูดถึงนิยาม

โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วยโตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วยโตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย
มีหลักการในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงยังไง
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ของอาชีพนอกกระแส เบรกแรกจะพูดถึงนิยาม

โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วยโตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย
มีหลักการในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงยังไง

โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย
มีหลักการในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงยังไง

โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย
มีหลักการในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงยังไงมีหลักการในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงยังไงมีหลักการในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงยังไง
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ของอาชีพนอกกระแส เบรกแรกจะพูดถึงนิยาม
มีหลักการในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงยังไงมีหลักการในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงยังไง
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ของอาชีพนอกกระแส เบรกแรกจะพูดถึงนิยามคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ของอาชีพนอกกระแส เบรกแรกจะพูดถึงนิยามคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ของอาชีพนอกกระแส เบรกแรกจะพูดถึงนิยาม

เกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงประวัติของคนที่ท าอาชีพนั้นๆ เบรกสามบางทีก็จะพูดถึง
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ของอาชีพนอกกระแส เบรกแรกจะพูดถึงนิยาม

เกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงประวัติของคนที่ท าอาชีพนั้นๆ เบรกสามบางทีก็จะพูดถึง
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ของอาชีพนอกกระแส เบรกแรกจะพูดถึงนิยามคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ของอาชีพนอกกระแส เบรกแรกจะพูดถึงนิยาม

เกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงประวัติของคนที่ท าอาชีพนั้นๆ เบรกสามบางทีก็จะพูดถึง
เรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีกระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้ว
เกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงประวัติของคนที่ท าอาชีพนั้นๆ เบรกสามบางทีก็จะพูดถึงเกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงประวัติของคนที่ท าอาชีพนั้นๆ เบรกสามบางทีก็จะพูดถึงเกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงประวัติของคนที่ท าอาชีพนั้นๆ เบรกสามบางทีก็จะพูดถึงเกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงประวัติของคนที่ท าอาชีพนั้นๆ เบรกสามบางทีก็จะพูดถึง
เรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีกระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้ว
ก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้แรงบันดาลใจในการท าอาชีพนี้มาจาก

เกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงประวัติของคนที่ท าอาชีพนั้นๆ เบรกสามบางทีก็จะพูดถึงเกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงประวัติของคนที่ท าอาชีพนั้นๆ เบรกสามบางทีก็จะพูดถึง
เรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีกระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้ว
เกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงประวัติของคนที่ท าอาชีพนั้นๆ เบรกสามบางทีก็จะพูดถึง
เรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีกระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้ว
เกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงประวัติของคนที่ท าอาชีพนั้นๆ เบรกสามบางทีก็จะพูดถึง
เรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีกระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้ว
ก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้แรงบันดาลใจในการท าอาชีพนี้มาจาก
ตรงไหน แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท าอาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะ

เกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงประวัติของคนที่ท าอาชีพนั้นๆ เบรกสามบางทีก็จะพูดถึง
เรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีกระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้ว
ก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้แรงบันดาลใจในการท าอาชีพนี้มาจาก

เกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงประวัติของคนที่ท าอาชีพนั้นๆ เบรกสามบางทีก็จะพูดถึง
เรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีกระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้ว
เกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงประวัติของคนที่ท าอาชีพนั้นๆ เบรกสามบางทีก็จะพูดถึง
เรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีกระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้ว
ก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้แรงบันดาลใจในการท าอาชีพนี้มาจาก
เรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีกระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้วเรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีกระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้ว
ก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้แรงบันดาลใจในการท าอาชีพนี้มาจาก
ตรงไหน แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท าอาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะ
พ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพอ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง 

เรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีกระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้ว
ก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้แรงบันดาลใจในการท าอาชีพนี้มาจาก
เรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีกระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้ว
ก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้แรงบันดาลใจในการท าอาชีพนี้มาจาก
ตรงไหน แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท าอาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะ
พ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพอ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง 

เรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีกระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้ว
ก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้แรงบันดาลใจในการท าอาชีพนี้มาจาก
ตรงไหน แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท าอาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะ

เรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีกระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้ว
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เราแบ่งเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นก็จะพูดเป็นใน
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สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน
เราแบ่งเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นก็จะพูดเป็นในคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า เราแบ่งเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นก็จะพูดเป็นในคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า

สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า

สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน
ยังไง สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่มันจะเป็นแบ

เราแบ่งเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นก็จะพูดเป็นใน
สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน

นั้น ก้อนคือมันเหมือนเป็นบทสรุป เป็นค าตอบของชีวิตที่แต่ละ

เราแบ่งเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นก็จะพูดเป็นใน
สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน

เราแบ่งเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นก็จะพูดเป็นในเราแบ่งเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นก็จะพูดเป็นในเราแบ่งเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นก็จะพูดเป็นใน
สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน

นั้น ก้อนคือมันเหมือนเป็นบทสรุป เป็นค าตอบของชีวิตที่แต่ละ
สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคนสองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคนสองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคนสองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน
ยังไง สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่มันจะเป็นแบ
สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน
ยังไง สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่มันจะเป็นแบ
สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน
ยังไง สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่มันจะเป็นแบ

ก็ไม่ได้เรียงเป็น อยู่ คือหรอก บางทีอาจจะเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ มันไม่ได้เป๊ะทุก

สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน
นั้น ก้อนคือมันเหมือนเป็นบทสรุป เป็นค าตอบของชีวิตที่แต่ละ

ก็ไม่ได้เรียงเป็น อยู่ คือหรอก บางทีอาจจะเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ มันไม่ได้เป๊ะทุก

สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน
ยังไง สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่มันจะเป็นแบ
สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน

นั้น ก้อนคือมันเหมือนเป็นบทสรุป เป็นค าตอบของชีวิตที่แต่ละยังไง สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่มันจะเป็นแบนั้น ก้อนคือมันเหมือนเป็นบทสรุป เป็นค าตอบของชีวิตที่แต่ละ
ก็ไม่ได้เรียงเป็น อยู่ คือหรอก บางทีอาจจะเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ มันไม่ได้เป๊ะทุก

สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน
นั้น ก้อนคือมันเหมือนเป็นบทสรุป เป็นค าตอบของชีวิตที่แต่ละนั้น ก้อนคือมันเหมือนเป็นบทสรุป เป็นค าตอบของชีวิตที่แต่ละยังไง สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่มันจะเป็นแบ

คนได้ แต่ว่าจริงๆ 
เทป ท าไมเราต้องอยู่ในกรอบ ถ้าทุกตอนมันถูกเสนอเป็น 

นั้น ก้อนคือมันเหมือนเป็นบทสรุป เป็นค าตอบของชีวิตที่แต่ละ
ก็ไม่ได้เรียงเป็น อยู่ คือหรอก บางทีอาจจะเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ มันไม่ได้เป๊ะทุก

นั้น ก้อนคือมันเหมือนเป็นบทสรุป เป็นค าตอบของชีวิตที่แต่ละ
ก็ไม่ได้เรียงเป็น อยู่ คือหรอก บางทีอาจจะเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ มันไม่ได้เป๊ะทุก

เดิม คนดูจะรู้สึกว่า มาละก้อนเป็น 
ก็ไม่ได้เรียงเป็น อยู่ คือหรอก บางทีอาจจะเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ มันไม่ได้เป๊ะทุก

เทป ท าไมเราต้องอยู่ในกรอบ ถ้าทุกตอนมันถูกเสนอเป็น 
ก็ไม่ได้เรียงเป็น อยู่ คือหรอก บางทีอาจจะเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ มันไม่ได้เป๊ะทุกก็ไม่ได้เรียงเป็น อยู่ คือหรอก บางทีอาจจะเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ มันไม่ได้เป๊ะทุก

เทป ท าไมเราต้องอยู่ในกรอบ ถ้าทุกตอนมันถูกเสนอเป็น 
มาละก้อนอยู่ บางทีมันไม่จ าเป็น  เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดู

ก็ไม่ได้เรียงเป็น อยู่ คือหรอก บางทีอาจจะเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ มันไม่ได้เป๊ะทุก
format เดิม คนดูจะรู้สึกว่า มาละก้อนเป็น 

มาละก้อนอยู่ บางทีมันไม่จ าเป็น  เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดู
เทป ท าไมเราต้องอยู่ในกรอบ ถ้าทุกตอนมันถูกเสนอเป็น 
มาละก้อนอยู่ บางทีมันไม่จ าเป็น  เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดู

format format 
มาละก้อนอยู่ บางทีมันไม่จ าเป็น  เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดู
เทป ท าไมเราต้องอยู่ในกรอบ ถ้าทุกตอนมันถูกเสนอเป็น เทป ท าไมเราต้องอยู่ในกรอบ ถ้าทุกตอนมันถูกเสนอเป็น 
มาละก้อนอยู่ บางทีมันไม่จ าเป็น  เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดู
สื่อสารแบบไหนให้มันสัมฤทธิ์ผลเราก็ไปตามนั้น มีกรอบเอาไว้ให้เกาะ แต่ว่าอันไหนดีก็ไปตามที่เรา

เทป ท าไมเราต้องอยู่ในกรอบ ถ้าทุกตอนมันถูกเสนอเป็น 
มาละก้อนอยู่ บางทีมันไม่จ าเป็น  เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดู
สื่อสารแบบไหนให้มันสัมฤทธิ์ผลเราก็ไปตามนั้น มีกรอบเอาไว้ให้เกาะ แต่ว่าอันไหนดีก็ไปตามที่เรา
มาละก้อนอยู่ บางทีมันไม่จ าเป็น  เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดู
เทป ท าไมเราต้องอยู่ในกรอบ ถ้าทุกตอนมันถูกเสนอเป็น เทป ท าไมเราต้องอยู่ในกรอบ ถ้าทุกตอนมันถูกเสนอเป็น 
มาละก้อนอยู่ บางทีมันไม่จ าเป็น  เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดู
สื่อสารแบบไหนให้มันสัมฤทธิ์ผลเราก็ไปตามนั้น มีกรอบเอาไว้ให้เกาะ แต่ว่าอันไหนดีก็ไปตามที่เรา
มาละก้อนอยู่ บางทีมันไม่จ าเป็น  เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดูมาละก้อนอยู่ บางทีมันไม่จ าเป็น  เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดู

มันยังคงมีต่อไปนั่นแหละ ฟรีทีวีห้าหกช่องกับการ
มากขึ้น รายการประเภทนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและปลี่ยนยุคไปสู่ดิจิตอลทีวี ซึ่งมีจ านวนช่อง

โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย

เรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีกระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้ว
ก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้แรงบันดาลใจในการท าอาชีพนี้มาจาก
ตรงไหน แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท าอาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะ

เราแบ่งเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นก็จะพูดเป็นใน
สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน

นั้น ก้อนคือมันเหมือนเป็นบทสรุป เป็นค าตอบของชีวิตที่แต่ละ
ก็ไม่ได้เรียงเป็น อยู่ คือหรอก บางทีอาจจะเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ มันไม่ได้เป๊ะทุก

เทป ท าไมเราต้องอยู่ในกรอบ ถ้าทุกตอนมันถูกเสนอเป็น format เดิม คนดูจะรู้สึกว่า มาละก้อนเป็น 

สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน
ยังไง สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่มันจะเป็นแบ
คนได้ แต่ว่าจริงๆ ก็ไม่ได้เรียงเป็น อยู่ คือหรอก บางทีอาจจะเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ มันไม่ได้เป๊ะทุก
เทป ท าไมเราต้องอยู่ในกรอบ ถ้าทุกตอนมันถูกเสนอเป็น เดิม คนดูจะรู้สึกว่า มาละก้อนเป็น 
มาละก้อนอยู่ บางทีมันไม่จ าเป็น  เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดู
สื่อสารแบบไหนให้มันสัมฤทธิ์ผลเราก็ไปตามนั้น มีกรอบเอาไว้ให้เกาะ แต่ว่าอันไหนดีก็ไปตามที่เรา

แนวโน้มรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า

ความรู้แล้ว ด้านมุมภาพ ก็เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่จะดึงดูดคนดูรู้สึกอยากติดตามเหมือนกัน ก็น่าจะมาก
ขึ้นเรื่อยๆนะ แต่ว่านี้ก็จะขึ้นอยู่กับคนท าว่ามีวิธีที่ดึงดูดคนดูได้ยังไง

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ถ้ามองว่ามันเป็นค าสวยๆ ก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่า
โลกมันซับซ้อน คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันด

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า มันยังคงมีต่อไปนั่นแหละ ฟรีทีวีห้าหกช่องกับการ
ปลี่ยนยุคไปสู่ดิจิตอลทีวี ซึ่งมีจ านวนช่องมากขึ้น รายการประเภทนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและ
โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย

มีหลักการในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงยังไง
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ของอาชีพนอกกระแส เบรกแรกจะพูดถึงนิยาม

เกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงประวัติของคนที่ท าอาชีพนั้นๆ เบรกสามบางทีก็จะพูดถึง
เรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีกระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้ว
ก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้แรงบันดาลใจในการท าอาชีพนี้มาจาก
ตรงไหน แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท าอาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะ
พ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพอ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง 

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า เราแบ่งเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นก็จะพูดเป็นใน
สองแบบ คือเป็นในฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง สองคือก้อนอยู่ เราเป็นคน
ยังไง สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่มันจะเป็นแบนั้น ก้อนคือมันเหมือนเป็นบทสรุป เป็นค าตอบของชีวิตที่แต่ละ
คนได้ แต่ว่าจริงๆ ก็ไม่ได้เรียงเป็น อยู่ คือหรอก บางทีอาจจะเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ มันไม่ได้เป๊ะทุก
เทป ท าไมเราต้องอยู่ในกรอบ ถ้าทุกตอนมันถูกเสนอเป็น เดิม คนดูจะรู้สึกว่า มาละก้อนเป็น 
มาละก้อนอยู่ บางทีมันไม่จ าเป็น  เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดู
สื่อสารแบบไหนให้มันสัมฤทธิ์ผลเราก็ไปตามนั้น มีกรอบเอาไว้ให้เกาะ แต่ว่าอันไหนดีก็ไปตามที่เรา

สรูปแบบการน าเสนอแบบไหน มีข้อจ ากัดของแต่ละรายการยังไงบ้างไรเงี้ยสรูปแบบการน าเสนอแบบไหน มีข้อจ ากัดของแต่ละรายการยังไงบ้างไรเงี้ย
7.ส7.
ำเกินไป รายการประเภทนี้ส่วนมากที่เป็นรายการเกี่ยวกับอาชีพ มันก็น่าสนใจทั้งนั้น มันขึ้นอยู่กับว่าำเกินไป รายการประเภทนี้ส่วนมากที่เป็นรายการเกี่ยวกับอาชีพ มันก็น่าสนใจทั้งนั้น มันขึ้นอยู่กับว่า

รูปแบบการน าเสนอแบบไหน มีข้อจ ากัดของแต่ละรายการยังไงบ้างไรเงี้ยำรูปแบบการน าเสนอแบบไหน มีข้อจ ากัดของแต่ละรายการยังไงบ้างไรเงี้ยสำสรูปแบบการน าเสนอแบบไหน มีข้อจ ากัดของแต่ละรายการยังไงบ้างไรเงี้ยสรูปแบบการน าเสนอแบบไหน มีข้อจ ากัดของแต่ละรายการยังไงบ้างไรเงี้ยำรูปแบบการน าเสนอแบบไหน มีข้อจ ากัดของแต่ละรายการยังไงบ้างไรเงี้ยสรูปแบบการน าเสนอแบบไหน มีข้อจ ากัดของแต่ละรายการยังไงบ้างไรเงี้ย
7.ส7.
ำ

7.ส7.
นเกินไป รายการประเภทนี้ส่วนมากที่เป็นรายการเกี่ยวกับอาชีพ มันก็น่าสนใจทั้งนั้น มันขึ้นอยู่กับว่านเกินไป รายการประเภทนี้ส่วนมากที่เป็นรายการเกี่ยวกับอาชีพ มันก็น่าสนใจทั้งนั้น มันขึ้นอยู่กับว่า

รูปแบบการน าเสนอแบบไหน มีข้อจ ากัดของแต่ละรายการยังไงบ้างไรเงี้ยนรูปแบบการน าเสนอแบบไหน มีข้อจ ากัดของแต่ละรายการยังไงบ้างไรเงี้ย
ัตั้งใจท า แล้วท าในสิ่งที่ดีแล้วท าให้ัตั้งใจท า แล้วท าในสิ่งที่ดีแล้วท าให้กตั้งใจท า แล้วท าในสิ่งที่ดีแล้วท าให้กตั้งใจท า แล้วท าในสิ่งที่ดีแล้วท าให้

เกินไป รายการประเภทนี้ส่วนมากที่เป็นรายการเกี่ยวกับอาชีพ มันก็น่าสนใจทั้งนั้น มันขึ้นอยู่กับว่ากเกินไป รายการประเภทนี้ส่วนมากที่เป็นรายการเกี่ยวกับอาชีพ มันก็น่าสนใจทั้งนั้น มันขึ้นอยู่กับว่า
รูปแบบการน าเสนอแบบไหน มีข้อจ ากัดของแต่ละรายการยังไงบ้างไรเงี้ย

ก
รูปแบบการน าเสนอแบบไหน มีข้อจ ากัดของแต่ละรายการยังไงบ้างไรเงี้ย

หตั้งใจท า แล้วท าในสิ่งที่ดีแล้วท าให้หตั้งใจท า แล้วท าในสิ่งที่ดีแล้วท าให้คนเห็น ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ควรที่จะเอาอะไรที่มันเป็นกระแสหคนเห็น ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ควรที่จะเอาอะไรที่มันเป็นกระแส
เกินไป รายการประเภทนี้ส่วนมากที่เป็นรายการเกี่ยวกับอาชีพ มันก็น่าสนใจทั้งนั้น มันขึ้นอยู่กับว่าหเกินไป รายการประเภทนี้ส่วนมากที่เป็นรายการเกี่ยวกับอาชีพ มันก็น่าสนใจทั้งนั้น มันขึ้นอยู่กับว่าอคนเห็น ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ควรที่จะเอาอะไรที่มันเป็นกระแสอคนเห็น ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ควรที่จะเอาอะไรที่มันเป็นกระแส
เกินไป รายการประเภทนี้ส่วนมากที่เป็นรายการเกี่ยวกับอาชีพ มันก็น่าสนใจทั้งนั้น มันขึ้นอยู่กับว่าอเกินไป รายการประเภทนี้ส่วนมากที่เป็นรายการเกี่ยวกับอาชีพ มันก็น่าสนใจทั้งนั้น มันขึ้นอยู่กับว่าสคนเห็น ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ควรที่จะเอาอะไรที่มันเป็นกระแสสคนเห็น ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ควรที่จะเอาอะไรที่มันเป็นกระแส
เกินไป รายการประเภทนี้ส่วนมากที่เป็นรายการเกี่ยวกับอาชีพ มันก็น่าสนใจทั้งนั้น มันขึ้นอยู่กับว่าสเกินไป รายการประเภทนี้ส่วนมากที่เป็นรายการเกี่ยวกับอาชีพ มันก็น่าสนใจทั้งนั้น มันขึ้นอยู่กับว่ามคนเห็น ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ควรที่จะเอาอะไรที่มันเป็นกระแสมคนเห็น ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ควรที่จะเอาอะไรที่มันเป็นกระแส
เกินไป รายการประเภทนี้ส่วนมากที่เป็นรายการเกี่ยวกับอาชีพ มันก็น่าสนใจทั้งนั้น มันขึ้นอยู่กับว่ามเกินไป รายการประเภทนี้ส่วนมากที่เป็นรายการเกี่ยวกับอาชีพ มันก็น่าสนใจทั้งนั้น มันขึ้นอยู่กับว่าุเกินไป รายการประเภทนี้ส่วนมากที่เป็นรายการเกี่ยวกับอาชีพ มันก็น่าสนใจทั้งนั้น มันขึ้นอยู่กับว่าุเกินไป รายการประเภทนี้ส่วนมากที่เป็นรายการเกี่ยวกับอาชีพ มันก็น่าสนใจทั้งนั้น มันขึ้นอยู่กับว่า
รูปแบบการน าเสนอแบบไหน มีข้อจ ากัดของแต่ละรายการยังไงบ้างไรเงี้ย

ุ
รูปแบบการน าเสนอแบบไหน มีข้อจ ากัดของแต่ละรายการยังไงบ้างไรเงี้ย

ดคนเห็น ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ควรที่จะเอาอะไรที่มันเป็นกระแสดคนเห็น ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ควรที่จะเอาอะไรที่มันเป็นกระแส
เกินไป รายการประเภทนี้ส่วนมากที่เป็นรายการเกี่ยวกับอาชีพ มันก็น่าสนใจทั้งนั้น มันขึ้นอยู่กับว่าดเกินไป รายการประเภทนี้ส่วนมากที่เป็นรายการเกี่ยวกับอาชีพ มันก็น่าสนใจทั้งนั้น มันขึ้นอยู่กับว่ากคนเห็น ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ควรที่จะเอาอะไรที่มันเป็นกระแสกคนเห็น ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ควรที่จะเอาอะไรที่มันเป็นกระแส
เกินไป รายการประเภทนี้ส่วนมากที่เป็นรายการเกี่ยวกับอาชีพ มันก็น่าสนใจทั้งนั้น มันขึ้นอยู่กับว่ากเกินไป รายการประเภทนี้ส่วนมากที่เป็นรายการเกี่ยวกับอาชีพ มันก็น่าสนใจทั้งนั้น มันขึ้นอยู่กับว่า
รูปแบบการน าเสนอแบบไหน มีข้อจ ากัดของแต่ละรายการยังไงบ้างไรเงี้ย

ก
รูปแบบการน าเสนอแบบไหน มีข้อจ ากัดของแต่ละรายการยังไงบ้างไรเงี้ย

ลเกินไป รายการประเภทนี้ส่วนมากที่เป็นรายการเกี่ยวกับอาชีพ มันก็น่าสนใจทั้งนั้น มันขึ้นอยู่กับว่าลเกินไป รายการประเภทนี้ส่วนมากที่เป็นรายการเกี่ยวกับอาชีพ มันก็น่าสนใจทั้งนั้น มันขึ้นอยู่กับว่า
รูปแบบการน าเสนอแบบไหน มีข้อจ ากัดของแต่ละรายการยังไงบ้างไรเงี้ย

ล
รูปแบบการน าเสนอแบบไหน มีข้อจ ากัดของแต่ละรายการยังไงบ้างไรเงี้ยาเกินไป รายการประเภทนี้ส่วนมากที่เป็นรายการเกี่ยวกับอาชีพ มันก็น่าสนใจทั้งนั้น มันขึ้นอยู่กับว่าาเกินไป รายการประเภทนี้ส่วนมากที่เป็นรายการเกี่ยวกับอาชีพ มันก็น่าสนใจทั้งนั้น มันขึ้นอยู่กับว่างเกินไป รายการประเภทนี้ส่วนมากที่เป็นรายการเกี่ยวกับอาชีพ มันก็น่าสนใจทั้งนั้น มันขึ้นอยู่กับว่างเกินไป รายการประเภทนี้ส่วนมากที่เป็นรายการเกี่ยวกับอาชีพ มันก็น่าสนใจทั้งนั้น มันขึ้นอยู่กับว่า
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สังคมอะไรบ้าง ต่อมาคือ Planet ว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่อง
อากาศ เรื่องมลพิษ อย่างไรบ้าง สุดท้ายคือ Profit กิจการที่ท าให้ก าไรกับตัวเองหรือสังคมอย่างไร 

9.  ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกรั่นกรองอย่างไร 
 คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่าจุดเด่นของอาชีพ

นั้นอยู่ตรงไหน เพราะบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแส แต่มันเป็นสาขาที่มันแตกแขนงมาจากอาชีพ
หลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้อีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบแสง ออกแบบ
อะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ Content พวกนั้นยังไง จับประเด็นให้ได้ 

 คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า มันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นคือเรา
ชอบฟังแล้วเราก็ถามไปเรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม 
เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม ก็มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่าจะพาคนไปดู
ไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ถามจากการตั้งใจฟัง แล้วก็
ถามจากหัวใจส าคัญที่เราต้องการจะน าเสนอในแต่ละตอน 

 คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า ต้องศึกษาข้อมูลในกิจการนั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็
มาดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ 
และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจ 

10.  มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร 
 คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน เราต้องดึงในจุดที่

มันน่าสนใจว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจยังไง แล้วก็ดูเนื้อหาด้วย ว่าตัวเค้ามีกระบวนการคิด
ยังไงบ้าง 

 คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า หนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบ
ความส าเร็จ มีค าตอบให้กับตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพ่ืออะไร สองก็คือเป็นพวก
อาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ เพราะคนพวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี แล้วก็อีก
หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 
สถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเราก็จะได้
เจอความคิดใหม่และค าตอบใหม่ๆ 

 คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า จะเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่
ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับ
สังคมจริงๆ แต่จะเลือกให้หลากหลาย เพ่ือที่จะบอกว่ากิจการเพื่อสังคมทุกรูปแบบสามารถเป็นได้หมด 
เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหา
เหล่านั้นอย่างไร 

11.  มีวิธีการเลือกพิธีกรอย่างไร 
 คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ไม่ใช้พิธีกร  เพราะคนที่ท าอาชีพนี้จริงๆ ก็คือ

แขกรับเชิญที่เราไปสัมภาษณ์ เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆ ที่เราอยากจะได้จากเค้า เค้าจะรู้ดีมากที่สุด ให้เค้า
เป็นตัวเค้าเหมือนพูดคุยกัน 

ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับ
ว่ากิจการเพื่อสังคมทุกรูปแบบสามารถเป็นได้หมด 

ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับ
สังคมจริงๆ แต่จะเลือกให้หลากหลาย เพ่ือที่จะบอกว่ากิจการเพื่อสังคมทุกรูปแบบสามารถเป็นได้หมด สังคมจริงๆ แต่จะเลือกให้หลากหลาย เพ่ือที่จะบอก

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับ

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับ
สังคมจริงๆ แต่จะเลือกให้หลากหลาย เพ่ือที่จะบอก

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับ

ว่า จะเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ว่า จะเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ ว่า จะเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่กล่าวว่า จะเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่กล่าวว่า จะเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ว่า จะเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ว่า จะเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่
ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับ

เจอความคิดใหม่และค าตอบใหม่ๆ
คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับ
ว่า จะเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่

เจอความคิดใหม่และค าตอบใหม่ๆเจอความคิดใหม่และค าตอบใหม่ๆ
ว่า จะเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่

ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับ
ว่ากิจการเพื่อสังคมทุกรูปแบบสามารถเป็นได้หมด 

เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหา

ว่า จะเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่
เจอความคิดใหม่และค าตอบใหม่ๆเจอความคิดใหม่และค าตอบใหม่ๆ

ว่า จะเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ว่า จะเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่
ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับ

ว่า จะเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่
ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับ

ว่ากิจการเพื่อสังคมทุกรูปแบบสามารถเป็นได้หมด 
ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับ

ว่ากิจการเพื่อสังคมทุกรูปแบบสามารถเป็นได้หมด 
ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับ
สังคมจริงๆ แต่จะเลือกให้หลากหลาย เพ่ือที่จะบอก
ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับ

ว่ากิจการเพื่อสังคมทุกรูปแบบสามารถเป็นได้หมด 
ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับ

ว่ากิจการเพื่อสังคมทุกรูปแบบสามารถเป็นได้หมด 
ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับ
สังคมจริงๆ แต่จะเลือกให้หลากหลาย เพ่ือที่จะบอกสังคมจริงๆ แต่จะเลือกให้หลากหลาย เพ่ือที่จะบอกว่ากิจการเพื่อสังคมทุกรูปแบบสามารถเป็นได้หมด สังคมจริงๆ แต่จะเลือกให้หลากหลาย เพ่ือที่จะบอกว่ากิจการเพื่อสังคมทุกรูปแบบสามารถเป็นได้หมด สังคมจริงๆ แต่จะเลือกให้หลากหลาย เพ่ือที่จะบอกสังคมจริงๆ แต่จะเลือกให้หลากหลาย เพ่ือที่จะบอก
เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหา
สังคมจริงๆ แต่จะเลือกให้หลากหลาย เพ่ือที่จะบอกสังคมจริงๆ แต่จะเลือกให้หลากหลาย เพ่ือที่จะบอก
เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหา

ว่ากิจการเพื่อสังคมทุกรูปแบบสามารถเป็นได้หมด สังคมจริงๆ แต่จะเลือกให้หลากหลาย เพ่ือที่จะบอกว่ากิจการเพื่อสังคมทุกรูปแบบสามารถเป็นได้หมด 
เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหา

มีวิธีการเลือกพิธีกรอย่างไร

เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหา

มีวิธีการเลือกพิธีกรอย่างไรมีวิธีการเลือกพิธีกรอย่างไร

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าว
ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับ
สังคมจริงๆ แต่จะเลือกให้หลากหลาย เพ่ือที่จะบอก

สถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเ

ว่า จะเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่
ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับ

ว่า จะเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ว่า จะเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่
ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับ
สังคมจริงๆ แต่จะเลือกให้หลากหลาย เพ่ือที่จะบอก

สถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเ

ว่า จะเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ว่า จะเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่

สถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเสถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเสถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเสถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเ
เจอความคิดใหม่และค าตอบใหม่ๆ

หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 
สถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเ
หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 
สถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเสถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเ
เจอความคิดใหม่และค าตอบใหม่ๆ

หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 
สถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเสถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเ
หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 
สถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเ
หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 
สถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเ
เจอความคิดใหม่และค าตอบใหม่ๆเจอความคิดใหม่และค าตอบใหม่ๆ

หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 
สถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเ
หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 
สถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเ
เจอความคิดใหม่และค าตอบใหม่ๆ

หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 
อาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ เพราะคนพวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี แล้วก็อีก
หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 
สถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเ

อาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ เพราะคนพวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี แล้วก็อีก
หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 
อาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ เพราะคนพวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี แล้วก็อีก
หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 
สถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเ

อาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ เพราะคนพวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี แล้วก็อีก
หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 
สถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเ

อาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ เพราะคนพวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี แล้วก็อีก
หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 
อาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ เพราะคนพวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี แล้วก็อีก
หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 
สถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเ

อาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ เพราะคนพวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี แล้วก็อีก
หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 
อาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ เพราะคนพวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี แล้วก็อีก

สถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเ

อาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ เพราะคนพวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี แล้วก็อีกอาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ เพราะคนพวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี แล้วก็อีก
หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 
อาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ เพราะคนพวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี แล้วก็อีกอาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ เพราะคนพวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี แล้วก็อีก
หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 
อาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ เพราะคนพวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี แล้วก็อีก
หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 
สถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเ

อาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ เพราะคนพวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี แล้วก็อีก
หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 
อาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ เพราะคนพวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี แล้วก็อีก
หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 
อาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ เพราะคนพวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี แล้วก็อีก
หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 
อาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ เพราะคนพวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี แล้วก็อีก
หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 
อาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ เพราะคนพวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี แล้วก็อีก
หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 
อาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ เพราะคนพวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี แล้วก็อีก
หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 

ความส าเร็จ มีค าตอบให้กับตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพ่ืออะไร สองก็คือเป็นพ
อาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ เพราะคนพวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี แล้วก็อีก
ความส าเร็จ มีค าตอบให้กับตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพ่ืออะไร สองก็คือเป็นพ
อาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ เพราะคนพวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี แล้วก็อีก
ความส าเร็จ มีค าตอบให้กับตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพ่ืออะไร สองก็คือเป็นพ
อาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ เพราะคนพวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี แล้วก็อีก
ความส าเร็จ มีค าตอบให้กับตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพ่ืออะไร สองก็คือเป็นพความส าเร็จ มีค าตอบให้กับตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพ่ืออะไร สองก็คือเป็นพ
อาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ เพราะคนพวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี แล้วก็อีก
ความส าเร็จ มีค าตอบให้กับตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพ่ืออะไร สองก็คือเป็นพ
อาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ เพราะคนพวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี แล้วก็อีก
หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 

ความส าเร็จ มีค าตอบให้กับตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพ่ืออะไร สองก็คือเป็นพ

หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 

ความส าเร็จ มีค าตอบให้กับตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพ่ืออะไร สองก็คือเป็นพ
อาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ เพราะคนพวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี แล้วก็อีก
ความส าเร็จ มีค าตอบให้กับตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพ่ืออะไร สองก็คือเป็นพ
อาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ เพราะคนพวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี แล้วก็อีกอาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ เพราะคนพวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี แล้วก็อีก
หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 

ความส าเร็จ มีค าตอบให้กับตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพ่ืออะไร สองก็คือเป็นพ
อาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ เพราะคนพวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี แล้วก็อีก
หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 
สถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเ

ความส าเร็จ มีค าตอบให้กับตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพ่ืออะไร สองก็คือเป็นพความส าเร็จ มีค าตอบให้กับตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพ่ืออะไร สองก็คือเป็นพ
อาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ เพราะคนพวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี แล้วก็อีก
ความส าเร็จ มีค าตอบให้กับตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพ่ืออะไร สองก็คือเป็นพ
อาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ เพราะคนพวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี แล้วก็อีก
ความส าเร็จ มีค าตอบให้กับตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพ่ืออะไร สองก็คือเป็นพ

หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 
สถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเ
หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 
สถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเ

ความส าเร็จ มีค าตอบให้กับตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพ่ืออะไร สองก็คือเป็นพ
หนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบ

ความส าเร็จ มีค าตอบให้กับตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพ่ืออะไร สองก็คือเป็นพ
อาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ เพราะคนพวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี แล้วก็อีก
ความส าเร็จ มีค าตอบให้กับตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพ่ืออะไร สองก็คือเป็นพ
อาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ เพราะคนพวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี แล้วก็อีก

หนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบ
ความส าเร็จ มีค าตอบให้กับตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพ่ืออะไร สองก็คือเป็นพ

หนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบหนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบ
ความส าเร็จ มีค าตอบให้กับตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพ่ืออะไร สองก็คือเป็นพความส าเร็จ มีค าตอบให้กับตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพ่ืออะไร สองก็คือเป็นพ
อาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ เพราะคนพวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี แล้วก็อีก

หนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบ

หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 

หนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบ
ความส าเร็จ มีค าตอบให้กับตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพ่ืออะไร สองก็คือเป็นพ

หนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบ
ความส าเร็จ มีค าตอบให้กับตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพ่ืออะไร สองก็คือเป็นพ

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า หนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบ
ความส าเร็จ มีค าตอบให้กับตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพ่ืออะไร สองก็คือเป็นพความส าเร็จ มีค าตอบให้กับตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพ่ืออะไร สองก็คือเป็นพความส าเร็จ มีค าตอบให้กับตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพ่ืออะไร สองก็คือเป็นพ
อาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ เพราะคนพวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี แล้วก็อีก

หนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
ความส าเร็จ มีค าตอบให้กับตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพ่ืออะไร สองก็คือเป็นพ

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า

มันน่าสนใจว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจยังไง แล้วก็ดูเนื้อหาด้วย ว่าตัวเค้ามีกระบวนการคิดมันน่าสนใจว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจยังไง แล้วก็ดูเนื้อหาด้วย ว่าตัวเค้ามีกระบวนการคิดมันน่าสนใจว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจยังไง แล้วก็ดูเนื้อหาด้วย ว่าตัวเค้ามีกระบวนการคิดมันน่าสนใจว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจยังไง แล้วก็ดูเนื้อหาด้วย ว่าตัวเค้ามีกระบวนการคิดมันน่าสนใจว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจยังไง แล้วก็ดูเนื้อหาด้วย ว่าตัวเค้ามีกระบวนการคิด
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน เราต้องดึงในจุดที่

มันน่าสนใจว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจยังไง แล้วก็ดูเนื้อหาด้วย ว่าตัวเค้ามีกระบวนการคิด
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน เราต้องดึงในจุดที่

มันน่าสนใจว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจยังไง แล้วก็ดูเนื้อหาด้วย ว่าตัวเค้ามีกระบวนการคิด
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน เราต้องดึงในจุดที่คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน เราต้องดึงในจุดที่คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน เราต้องดึงในจุดที่

มันน่าสนใจว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจยังไง แล้วก็ดูเนื้อหาด้วย ว่าตัวเค้ามีกระบวนการคิดมันน่าสนใจว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจยังไง แล้วก็ดูเนื้อหาด้วย ว่าตัวเค้ามีกระบวนการคิด
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน เราต้องดึงในจุดที่คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน เราต้องดึงในจุดที่คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน เราต้องดึงในจุดที่คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน เราต้องดึงในจุดที่

มันน่าสนใจว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจยังไง แล้วก็ดูเนื้อหาด้วย ว่าตัวเค้ามีกระบวนการคิดมันน่าสนใจว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจยังไง แล้วก็ดูเนื้อหาด้วย ว่าตัวเค้ามีกระบวนการคิดมันน่าสนใจว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจยังไง แล้วก็ดูเนื้อหาด้วย ว่าตัวเค้ามีกระบวนการคิด

มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน เราต้องดึงในจุดที่
มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน เราต้องดึงในจุดที่
มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน เราต้องดึงในจุดที่
มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน เราต้องดึงในจุดที่
มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน เราต้องดึงในจุดที่
มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน เราต้องดึงในจุดที่

มันน่าสนใจว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจยังไง แล้วก็ดูเนื้อหาด้วย ว่าตัวเค้ามีกระบวนการคิด

มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจ

มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน เราต้องดึงในจุดที่

มันน่าสนใจว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจยังไง แล้วก็ดูเนื้อหาด้วย ว่าตัวเค้ามีกระบวนการคิด

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
ความส าเร็จ มีค าตอบให้กับตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพ่ืออะไร สองก็คือเป็นพ

และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจ
มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร

และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจและมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจและมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจ
มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร

และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจ
แล้วเลือกมุมบางมุมที่เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ 

มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร

แล้วเลือกมุมบางมุมที่เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ 

มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร

แล้วเลือกมุมบางมุมที่เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ มาดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหน
และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจและมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจและมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจและมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจ

มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร

แล้วเลือกมุมบางมุมที่เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ มาดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนมาดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหน
และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจ
มาดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหน
และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจ

ต้องศึกษาข้อมูลในกิจการนั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็
แล้วเลือกมุมบางมุมที่เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ 

ต้องศึกษาข้อมูลในกิจการนั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็ต้องศึกษาข้อมูลในกิจการนั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็
แล้วเลือกมุมบางมุมที่เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ แล้วเลือกมุมบางมุมที่เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ แล้วเลือกมุมบางมุมที่เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ 

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ ต้องศึกษาข้อมูลในกิจการนั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า ต้องศึกษาข้อมูลในกิจการนั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็
มาดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหน
และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจ

มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร

กล่าวว่า ต้องศึกษาข้อมูลในกิจการนั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็ต้องศึกษาข้อมูลในกิจการนั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็ต้องศึกษาข้อมูลในกิจการนั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็
แล้วเลือกมุมบางมุมที่เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ มาดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนมาดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ แล้วเลือกมุมบางมุมที่เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ 

และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจ
มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร

แล้วเลือกมุมบางมุมที่เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ แล้วเลือกมุมบางมุมที่เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ 
และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจ
มาดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหน
และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจ
มาดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหน
และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจ
มาดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนมาดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหน
และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจและมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจและมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจ

มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจ

มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจและมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจ

มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน เราต้องดึงในจุดที่
มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน เราต้องดึงในจุดที่
มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน เราต้องดึงในจุดที่

มันน่าสนใจว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจยังไง แล้วก็ดูเนื้อหาด้วย ว่าตัวเค้ามีกระบวนการคิด

ต้องศึกษาข้อมูลในกิจการนั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
ถามจากหัวใจส าคัญที่เราต้องการจะน าเสนอในแต่ละตอน

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
มาดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหน

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
มาดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนมาดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหน
และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจ

ต้องศึกษาข้อมูลในกิจการนั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็
ถามจากหัวใจส าคัญที่เราต้องการจะน าเสนอในแต่ละตอนถามจากหัวใจส าคัญที่เราต้องการจะน าเสนอในแต่ละตอนถามจากหัวใจส าคัญที่เราต้องการจะน าเสนอในแต่ละตอน

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
ถามจากหัวใจส าคัญที่เราต้องการจะน าเสนอในแต่ละตอน

ต้องศึกษาข้อมูลในกิจการนั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็
ถามจากหัวใจส าคัญที่เราต้องการจะน าเสนอในแต่ละตอนถามจากหัวใจส าคัญที่เราต้องการจะน าเสนอในแต่ละตอน
ไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ถามจากการตั้งใจฟัง แล้วก็
ถามจากหัวใจส าคัญที่เราต้องการจะน าเสนอในแต่ละตอนถามจากหัวใจส าคัญที่เราต้องการจะน าเสนอในแต่ละตอน
ไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ถามจากการตั้งใจฟัง แล้วก็
ถามจากหัวใจส าคัญที่เราต้องการจะน าเสนอในแต่ละตอน
ไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ถามจากการตั้งใจฟัง แล้วก็ไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ถามจากการตั้งใจฟัง แล้วก็
ถามจากหัวใจส าคัญที่เราต้องการจะน าเสนอในแต่ละตอน
ไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ถามจากการตั้งใจฟัง แล้วก็
เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม ก็มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่าจะพาคนไปดูเพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม ก็มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่าจะพาคนไปดู
ชอบฟังแล้วเราก็ถามไปเรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม 
เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม ก็มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่าจะพาคนไปดู
ไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ถามจากการตั้งใจฟัง แล้วก็

ชอบฟังแล้วเราก็ถามไปเรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ชอบฟังแล้วเราก็ถามไปเรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม 
เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม ก็มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่าจะพาคนไปดู
ไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ถามจากการตั้งใจฟัง แล้วก็ไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ถามจากการตั้งใจฟัง แล้วก็
ถามจากหัวใจส าคัญที่เราต้องการจะน าเสนอในแต่ละตอนถามจากหัวใจส าคัญที่เราต้องการจะน าเสนอในแต่ละตอน

ต้องศึกษาข้อมูลในกิจการนั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็ต้องศึกษาข้อมูลในกิจการนั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็
แล้วเลือกมุมบางมุมที่เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ 

ต้องศึกษาข้อมูลในกิจการนั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็ต้องศึกษาข้อมูลในกิจการนั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็
แล้วเลือกมุมบางมุมที่เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ 

และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจ

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า มันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นคือเราคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า มันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นคือเรา
ชอบฟังแล้วเราก็ถามไปเรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม 
เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม ก็มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่าจะพาคนไปดู
ไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ถามจากการตั้งใจฟัง แล้วก็
ถามจากหัวใจส าคัญที่เราต้องการจะน าเสนอในแต่ละตอน

เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม ก็มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่าจะพาคนไปดู
ไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ถามจากการตั้งใจฟัง แล้วก็
เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม ก็มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่าจะพาคนไปดู
ไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ถามจากการตั้งใจฟัง แล้วก็ไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ถามจากการตั้งใจฟัง แล้วก็
ถามจากหัวใจส าคัญที่เราต้องการจะน าเสนอในแต่ละตอน
ไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ถามจากการตั้งใจฟัง แล้วก็
ถามจากหัวใจส าคัญที่เราต้องการจะน าเสนอในแต่ละตอน
ไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ถามจากการตั้งใจฟัง แล้วก็

ต้องศึกษาข้อมูลในกิจการนั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็คุณชัยวัฒน์ เพชรทับคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
มาดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหน

ต้องศึกษาข้อมูลในกิจการนั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
มาดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหน
และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจ

แล้วเลือกมุมบางมุมที่เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ แล้วเลือกมุมบางมุมที่เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ แล้วเลือกมุมบางมุมที่เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ มาดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหน
และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจ

แล้วเลือกมุมบางมุมที่เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ 

มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจ

มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจ

มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน เราต้องดึงในจุดที่คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน เราต้องดึงในจุดที่

มันน่าสนใจว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจยังไง แล้วก็ดูเนื้อหาด้วย ว่าตัวเค้ามีกระบวนการคิดมันน่าสนใจว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจยังไง แล้วก็ดูเนื้อหาด้วย ว่าตัวเค้ามีกระบวนการคิดมันน่าสนใจว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจยังไง แล้วก็ดูเนื้อหาด้วย ว่าตัวเค้ามีกระบวนการคิดมันน่าสนใจว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจยังไง แล้วก็ดูเนื้อหาด้วย ว่าตัวเค้ามีกระบวนการคิดมันน่าสนใจว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจยังไง แล้วก็ดูเนื้อหาด้วย ว่าตัวเค้ามีกระบวนการคิด

หนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบหนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
ความส าเร็จ มีค าตอบให้กับตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพ่ืออะไร สองก็คือเป็นพ

หนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบ
ความส าเร็จ มีค าตอบให้กับตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพ่ืออะไร สองก็คือเป็นพความส าเร็จ มีค าตอบให้กับตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพ่ืออะไร สองก็คือเป็นพ
อาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ เพราะคนพวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี แล้วก็อีกอาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ เพราะคนพวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี แล้วก็อีก
หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 
อาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ เพราะคนพวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี แล้วก็อีก
หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 
สถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเ
หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 
สถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเสถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเ

ว่า จะเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่
เจอความคิดใหม่และค าตอบใหม่ๆเจอความคิดใหม่และค าตอบใหม่ๆ

ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับ
สังคมจริงๆ แต่จะเลือกให้หลากหลาย เพ่ือที่จะบอก
เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหา
เหล่านั้นอย่างไร

ชอบฟังแล้วเราก็ถามไปเรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม 
เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม ก็มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่าจะพาคนไปดู
ไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ถามจากการตั้งใจฟัง แล้วก็
ถามจากหัวใจส าคัญที่เราต้องการจะน าเสนอในแต่ละตอน

ต้องศึกษาข้อมูลในกิจการนั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็
แล้วเลือกมุมบางมุมที่เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ 

และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจ

เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม ก็มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่าจะพาคนไปดูเพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม ก็มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่าจะพาคนไปดู
ไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ถามจากการตั้งใจฟัง แล้วก็ไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ถามจากการตั้งใจฟัง แล้วก็ไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ถามจากการตั้งใจฟัง แล้วก็
ถามจากหัวใจส าคัญที่เราต้องการจะน าเสนอในแต่ละตอน
ไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ถามจากการตั้งใจฟัง แล้วก็ไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ถามจากการตั้งใจฟัง แล้วก็ไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ถามจากการตั้งใจฟัง แล้วก็
ถามจากหัวใจส าคัญที่เราต้องการจะน าเสนอในแต่ละตอน
ไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ถามจากการตั้งใจฟัง แล้วก็ไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ถามจากการตั้งใจฟัง แล้วก็
ถามจากหัวใจส าคัญที่เราต้องการจะน าเสนอในแต่ละตอนถามจากหัวใจส าคัญที่เราต้องการจะน าเสนอในแต่ละตอนถามจากหัวใจส าคัญที่เราต้องการจะน าเสนอในแต่ละตอนถามจากหัวใจส าคัญที่เราต้องการจะน าเสนอในแต่ละตอนถามจากหัวใจส าคัญที่เราต้องการจะน าเสนอในแต่ละตอนถามจากหัวใจส าคัญที่เราต้องการจะน าเสนอในแต่ละตอน

ต้องศึกษาข้อมูลในกิจการนั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็
ถามจากหัวใจส าคัญที่เราต้องการจะน าเสนอในแต่ละตอน

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
ถามจากหัวใจส าคัญที่เราต้องการจะน าเสนอในแต่ละตอนถามจากหัวใจส าคัญที่เราต้องการจะน าเสนอในแต่ละตอน

ต้องศึกษาข้อมูลในกิจการนั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็
ถามจากหัวใจส าคัญที่เราต้องการจะน าเสนอในแต่ละตอน

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
มาดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหน
และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจ

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า ต้องศึกษาข้อมูลในกิจการนั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็
มาดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ 
และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจ

มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน เราต้องดึงในจุดที่

มันน่าสนใจว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจยังไง แล้วก็ดูเนื้อหาด้วย ว่าตัวเค้ามีกระบวนการคิด

ต้องศึกษาข้อมูลในกิจการนั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ ต้องศึกษาข้อมูลในกิจการนั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็คุณชัยวัฒน์ เพชรทับคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า ต้องศึกษาข้อมูลในกิจการนั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็
แล้วเลือกมุมบางมุมที่เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ 

ต้องศึกษาข้อมูลในกิจการนั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็
แล้วเลือกมุมบางมุมที่เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ มาดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหน

และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจ
มาดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ มาดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหน
และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจ
มาดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ มาดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหน
และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจ

มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร

แล้วเลือกมุมบางมุมที่เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ มาดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหน
และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจ

แล้วเลือกมุมบางมุมที่เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ 
และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจ

แล้วเลือกมุมบางมุมที่เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ 

มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร

แล้วเลือกมุมบางมุมที่เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ 

มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจ

มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจและมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจ

มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจ

มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจ

มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน เราต้องดึงในจุดที่

มันน่าสนใจว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจยังไง แล้วก็ดูเนื้อหาด้วย ว่าตัวเค้ามีกระบวนการคิด

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า หนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบ
ความส าเร็จ มีค าตอบให้กับตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพ่ืออะไร สองก็คือเป็นพ

และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจ
มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน เราต้องดึงในจุดที่

มันน่าสนใจว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจยังไง แล้วก็ดูเนื้อหาด้วย ว่าตัวเค้ามีกระบวนการคิด

มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน เราต้องดึงในจุดที่
มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน เราต้องดึงในจุดที่
มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน เราต้องดึงในจุดที่
มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน เราต้องดึงในจุดที่
มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน เราต้องดึงในจุดที่คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน เราต้องดึงในจุดที่

มันน่าสนใจว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจยังไง แล้วก็ดูเนื้อหาด้วย ว่าตัวเค้ามีกระบวนการคิด
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน เราต้องดึงในจุดที่คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน เราต้องดึงในจุดที่คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน เราต้องดึงในจุดที่

มันน่าสนใจว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจยังไง แล้วก็ดูเนื้อหาด้วย ว่าตัวเค้ามีกระบวนการคิด
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน เราต้องดึงในจุดที่คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน เราต้องดึงในจุดที่

มันน่าสนใจว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจยังไง แล้วก็ดูเนื้อหาด้วย ว่าตัวเค้ามีกระบวนการคิด
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน เราต้องดึงในจุดที่

มันน่าสนใจว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจยังไง แล้วก็ดูเนื้อหาด้วย ว่าตัวเค้ามีกระบวนการคิด
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน เราต้องดึงในจุดที่
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สถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเ
เจอความคิดใหม่และค าตอบใหม่ๆ

หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 
สถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเ
เจอความคิดใหม่และค าตอบใหม่ๆ

หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 
สถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเ
หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 
สถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเ
หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 
สถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเ
หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 
สถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเ
เจอความคิดใหม่และค าตอบใหม่ๆ

หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 
สถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเสถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเ
เจอความคิดใหม่และค าตอบใหม่ๆ

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

สถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเสถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเสถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเสถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเสถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเสถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเ

ว่า จะเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่

สถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเ

ว่า จะเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่
ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับ
สังคมจริงๆ แต่จะเลือกให้หลากหลาย เพ่ือที่จะบอกว่ากิจการเพื่อสังคมทุกรูปแบบสามารถเป็นได้หมด 

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าว
ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับ
สังคมจริงๆ แต่จะเลือกให้หลากหลาย เพ่ือที่จะบอก

เจอความคิดใหม่และค าตอบใหม่ๆ
ว่า จะเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่

เจอความคิดใหม่และค าตอบใหม่ๆ
คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับ
ว่า จะเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่

ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับ
ว่า จะเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่กล่าวว่า จะเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ ว่า จะเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ว่า จะเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ว่า จะเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่

ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับ
ว่า จะเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ว่า จะเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ว่า จะเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่

ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับ
สังคมจริงๆ แต่จะเลือกให้หลากหลาย เพ่ือที่จะบอก

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับ

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับ
สังคมจริงๆ แต่จะเลือกให้หลากหลาย เพ่ือที่จะบอก

ว่า จะเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่
ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับ

ว่ากิจการเพื่อสังคมทุกรูปแบบสามารถเป็นได้หมด 

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับ

ว่า จะเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่
ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับ
สังคมจริงๆ แต่จะเลือกให้หลากหลาย เพ่ือที่จะบอกว่ากิจการเพื่อสังคมทุกรูปแบบสามารถเป็นได้หมด 
ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับ
สังคมจริงๆ แต่จะเลือกให้หลากหลาย เพ่ือที่จะบอก
เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหา

ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับ
ว่ากิจการเพื่อสังคมทุกรูปแบบสามารถเป็นได้หมด 

ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับ
ว่ากิจการเพื่อสังคมทุกรูปแบบสามารถเป็นได้หมด ว่ากิจการเพื่อสังคมทุกรูปแบบสามารถเป็นได้หมด 

เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหา
สังคมจริงๆ แต่จะเลือกให้หลากหลาย เพ่ือที่จะบอก
เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหา
สังคมจริงๆ แต่จะเลือกให้หลากหลาย เพ่ือที่จะบอกสังคมจริงๆ แต่จะเลือกให้หลากหลาย เพ่ือที่จะบอก
เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหา

ว่ากิจการเพื่อสังคมทุกรูปแบบสามารถเป็นได้หมด 
เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหา

มีวิธีการเลือกพิธีกรอย่างไร

เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหา

มีวิธีการเลือกพิธีกรอย่างไร

เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหา

ต้องศึกษาข้อมูลในกิจการนั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็
แล้วเลือกมุมบางมุมที่เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ 

มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน เราต้องดึงในจุดที่

ความส าเร็จ มีค าตอบให้กับตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพ่ืออะไร สองก็คือเป็นพ
อาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ เพราะคนพวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี แล้วก็อีก
หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 

ว่า จะเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่
ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับ

ว่ากิจการเพื่อสังคมทุกรูปแบบสามารถเป็นได้หมด 

เจอความคิดใหม่และค าตอบใหม่ๆ

ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับ
สังคมจริงๆ แต่จะเลือกให้หลากหลาย เพ่ือที่จะบอก
เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหา

มีวิธีการเลือกพิธีกรอย่างไร

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า มันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นคือเรา
ชอบฟังแล้วเราก็ถามไปเรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม 
เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม ก็มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่าจะพาคนไปดู
ไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ถามจากการตั้งใจฟัง แล้วก็
ถามจากหัวใจส าคัญที่เราต้องการจะน าเสนอในแต่ละตอน

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า ต้องศึกษาข้อมูลในกิจการนั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็
มาดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ 
และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจ

มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน เราต้องดึงในจุดที่

มันน่าสนใจว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจยังไง แล้วก็ดูเนื้อหาด้วย ว่าตัวเค้ามีกระบวนการคิด

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า หนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบ
ความส าเร็จ มีค าตอบให้กับตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพ่ืออะไร สองก็คือเป็นพ
อาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ เพราะคนพวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี แล้วก็อีก
หลักคือหลักของความหลากหลาย คืออย่าให้มันวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ มันก็ต้องผสมผสานบ้าง เช่น 
สถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวนบ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเ
เจอความคิดใหม่และค าตอบใหม่ๆ

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า จะเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่
ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับ
สังคมจริงๆ แต่จะเลือกให้หลากหลาย เพ่ือที่จะบอกว่ากิจการเพื่อสังคมทุกรูปแบบสามารถเป็นได้หมด 
เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหา
เหล่านั้นอย่างไร

มีวิธีการเลือกพิธีกรอย่างไร

สอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ สอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ ำ
นั้นอยู่ตรงไหน เพราะบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแส แต่มันเป็นสาขาที่มันแตกแขนงมาจากอาชีพ

ำ
นั้นอยู่ตรงไหน เพราะบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแส แต่มันเป็นสาขาที่มันแตกแขนงมาจากอาชีพ
หลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้อีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบแสง ออกแบบำหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้อีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบแสง ออกแบบ
อะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ ำอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ สำสอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ สอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ ำอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ สอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ นหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้อีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบแสง ออกแบบนหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้อีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบแสง ออกแบบ
อะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ นอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ 

ันั้นอยู่ตรงไหน เพราะบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแส แต่มันเป็นสาขาที่มันแตกแขนงมาจากอาชีพันั้นอยู่ตรงไหน เพราะบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแส แต่มันเป็นสาขาที่มันแตกแขนงมาจากอาชีพกนั้นอยู่ตรงไหน เพราะบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแส แต่มันเป็นสาขาที่มันแตกแขนงมาจากอาชีพกนั้นอยู่ตรงไหน เพราะบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแส แต่มันเป็นสาขาที่มันแตกแขนงมาจากอาชีพ
หลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้อีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบแสง ออกแบบกหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้อีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบแสง ออกแบบ
อะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ 

ก
อะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ 

หนั้นอยู่ตรงไหน เพราะบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแส แต่มันเป็นสาขาที่มันแตกแขนงมาจากอาชีพหนั้นอยู่ตรงไหน เพราะบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแส แต่มันเป็นสาขาที่มันแตกแขนงมาจากอาชีพ
หลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้อีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบแสง ออกแบบหหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้อีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบแสง ออกแบบอนั้นอยู่ตรงไหน เพราะบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแส แต่มันเป็นสาขาที่มันแตกแขนงมาจากอาชีพอนั้นอยู่ตรงไหน เพราะบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแส แต่มันเป็นสาขาที่มันแตกแขนงมาจากอาชีพ
หลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้อีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบแสง ออกแบบอหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้อีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบแสง ออกแบบสนั้นอยู่ตรงไหน เพราะบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแส แต่มันเป็นสาขาที่มันแตกแขนงมาจากอาชีพสนั้นอยู่ตรงไหน เพราะบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแส แต่มันเป็นสาขาที่มันแตกแขนงมาจากอาชีพ
หลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้อีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบแสง ออกแบบสหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้อีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบแสง ออกแบบมนั้นอยู่ตรงไหน เพราะบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแส แต่มันเป็นสาขาที่มันแตกแขนงมาจากอาชีพมนั้นอยู่ตรงไหน เพราะบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแส แต่มันเป็นสาขาที่มันแตกแขนงมาจากอาชีพ
หลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้อีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบแสง ออกแบบมหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้อีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบแสง ออกแบบุหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้อีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบแสง ออกแบบุหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้อีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบแสง ออกแบบ

พวกนั้นยังไง จับประเด็นให้ได้
ุ

พวกนั้นยังไง จับประเด็นให้ได้
ดนั้นอยู่ตรงไหน เพราะบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแส แต่มันเป็นสาขาที่มันแตกแขนงมาจากอาชีพดนั้นอยู่ตรงไหน เพราะบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแส แต่มันเป็นสาขาที่มันแตกแขนงมาจากอาชีพ

หลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้อีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบแสง ออกแบบดหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้อีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบแสง ออกแบบกนั้นอยู่ตรงไหน เพราะบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแส แต่มันเป็นสาขาที่มันแตกแขนงมาจากอาชีพกนั้นอยู่ตรงไหน เพราะบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแส แต่มันเป็นสาขาที่มันแตกแขนงมาจากอาชีพ
หลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้อีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบแสง ออกแบบกหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้อีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบแสง ออกแบบ

พวกนั้นยังไง จับประเด็นให้ได้
ก

พวกนั้นยังไง จับประเด็นให้ได
ล้นั้นอยู่ตรงไหน เพราะบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแส แต่มันเป็นสาขาที่มันแตกแขนงมาจากอาชีพลนั้นอยู่ตรงไหน เพราะบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแส แต่มันเป็นสาขาที่มันแตกแขนงมาจากอาชีพ

หลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้อีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบแสง ออกแบบลหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้อีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบแสง ออกแบบ
พวกนั้นยังไง จับประเด็นให้ได

ล้
พวกนั้นยังไง จับประเด็นให้ได้าหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้อีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบแสง ออกแบบาหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้อีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบแสง ออกแบบงหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้อีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบแสง ออกแบบงหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้อีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบแสง ออกแบบ

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า มันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นคือเรา
ง

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า มันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นคือเรา



35 

 

 คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า บางกรณีเราเปลี่ยนเพราะว่าต้องการผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะที่จะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญ พิธีกรไม่ใช่คนที่จะต้องเป็นภาพจ าของรายการ แต่เป็นผู้พาสาร 
พาเรื่อง พาเนื้อหาไป เพราะฉะนั้นเค้าไม่จ าเป็นต้องเป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่ก่ีคน 

 คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า เลือกพิธีกรที่มีคาแรคเตอร์ไม่เป็นทางการมาก 
สามารถ คุยเรื่องยากก็ได้ คุยเรื่องสนุกก็ได้อะไร มันจะเป็นประสบการณ์ร่วมของพิธีกรกับเจ้าของ มัน
ก็จะช่วยเป็นประสบการณ์ร่วมของคนดูด้วยเหมือนกัน 

12.  มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ 
 คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า เรื่องของอาชีพต้องเปิดเรื่องมาให้น่าสนใจก่อน

ว่าเราพดูถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจมากน้อยแค่ไหน คือถ้าคนที่ไม่สนใจในอาชีพนั้นโดยตรงเค้าก็ไม่
ดู แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับการเปิดเรื่อง การเล่าเรื่องในแต่ละช่วง ได้เห็นกระบวนการท างาน มันท าให้
คนดูเห็นภาพมากขึ้น และการใช้ชีวิตของแขกรับเชิญก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูดคนดูเหมือนกัน  

 คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า มันด้วยเรื่องของภาพและเพลง ส่วนความงามเรา
ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่
ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์ที่คดมาแต่ของดีๆ มีแต่ค าโดนๆ มันก็ท าให้รายการไม่
น่าเบื่อ 

 คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 
7 นาทีแรกหรือ 5 นาทีแรก ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี มันก็ต้องสร้างสร้างอะไรให้
น่าสนใจขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของ
ใครก็ไม่รู้   

13.  ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง 
 คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า มีส่วน แต่ก็ขึ้นอยู่แต่ละเทป เปลี่ยนไปตาม

อาชีพนั้นๆ ถ้าเป็นนักออกแบบแสงเราก็ต้องใช้เพลงที่สนุก หรือถ้าเป็นคนท านาฬิกา เราก็ต้องใช้เพลง
ยังไงให้คนดูใช้เวลาในการอยู่กับช่างนาฬิกาได้ 

 คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส าคัญเท่ากับงานภาพเลย ดนตรีมันเป็นตัวสร้าง
จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็
ต่างกันละ 

 คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า การใช้เพลงก็เป็นอีกอย่างที่ท าให้คนจะอินกับมัน
ด้วยคือเพลงประกอบรายการคนหัวรั้นจะเลือกศิลปินที่มีแนวคิดแบบนี้จริงๆ ในบางช่วงจะตัดเนื้อหา
บางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน บางช่วงที่ไม่พูดแต่จะใช้เพลง แต่จะใช้เพลงที่มันตรงกับสิ่งที่
กิจการนั้นท า มันก็จะท าให้คนรู้สึกเข้าใจ 

14.  เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น 
 คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ให้วัยรุ่นฟังแล้วได้แง่คิดอะไรกลับไป ไม่ใช่แค่

การดูรายการจบแค่รู้ว่าอาชีพนี้คืออะไร อันนี้คือส่วนส าคัญท่ีจะดึงดูดวัยรุ่น 
 คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า เชิงอาชีพก็ดี เพราะว่าเค้าก าลังจะต้องมีอาชีพเป็น

ของตัวเอง อีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเชิงแฟชั่น  แต่มันก็น่าจะขึ้นอยู่กับเรื่องของสไตล์ล้วนๆเลย 

กล่าว
ด้วยคือเพลงประกอบรายการคนหัวรั้นจะเลือกศิลปินที่มีแนวคิดแบบนี้จริงๆ ในบางช่วงจะตัดเนื้อหา

กล่าว ารใช้เพลงก็เป็นอีกอย่างที่ท าให้คนจะอินกับมันคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ ารใช้เพลงก็เป็นอีกอย่างที่ท าให้คนจะอินกับมัน
ด้วยคือเพลงประกอบรายการคนหัวรั้นจะเลือกศิลปินที่มีแนวคิดแบบนี้จริงๆ ในบางช่วงจะตัดเนื้อหา

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
ด้วยคือเพลงประกอบรายการคนหัวรั้นจะเลือกศิลปินที่มีแนวคิดแบบนี้จริงๆ ในบางช่วงจะตัดเนื้อหาด้วยคือเพลงประกอบรายการคนหัวรั้นจะเลือกศิลปินที่มีแนวคิดแบบนี้จริงๆ ในบางช่วงจะตัดเนื้อหา

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
ด้วยคือเพลงประกอบรายการคนหัวรั้นจะเลือกศิลปินที่มีแนวคิดแบบนี้จริงๆ ในบางช่วงจะตัดเนื้อหา

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็

การใช้เพลงก็เป็นอีกอย่างที่ท าให้คนจะอินกับมัน

จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็

ารใช้เพลงก็เป็นอีกอย่างที่ท าให้คนจะอินกับมัน
ด้วยคือเพลงประกอบรายการคนหัวรั้นจะเลือกศิลปินที่มีแนวคิดแบบนี้จริงๆ ในบางช่วงจะตัดเนื้อหา
บางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน บางช่วงที่ไม่พูดแต่จะใช้เพลง แต่จะใช้เพลงที่มันตรงกับสิ่งที่

จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็
ต่างกันละต่างกันละ

ารใช้เพลงก็เป็นอีกอย่างที่ท าให้คนจะอินกับมัน
ต่างกันละ

ารใช้เพลงก็เป็นอีกอย่างที่ท าให้คนจะอินกับมัน
ด้วยคือเพลงประกอบรายการคนหัวรั้นจะเลือกศิลปินที่มีแนวคิดแบบนี้จริงๆ ในบางช่วงจะตัดเนื้อหา

ารใช้เพลงก็เป็นอีกอย่างที่ท าให้คนจะอินกับมันารใช้เพลงก็เป็นอีกอย่างที่ท าให้คนจะอินกับมันารใช้เพลงก็เป็นอีกอย่างที่ท าให้คนจะอินกับมัน
ด้วยคือเพลงประกอบรายการคนหัวรั้นจะเลือกศิลปินที่มีแนวคิดแบบนี้จริงๆ ในบางช่วงจะตัดเนื้อหาด้วยคือเพลงประกอบรายการคนหัวรั้นจะเลือกศิลปินที่มีแนวคิดแบบนี้จริงๆ ในบางช่วงจะตัดเนื้อหา

ารใช้เพลงก็เป็นอีกอย่างที่ท าให้คนจะอินกับมันารใช้เพลงก็เป็นอีกอย่างที่ท าให้คนจะอินกับมัน
ด้วยคือเพลงประกอบรายการคนหัวรั้นจะเลือกศิลปินที่มีแนวคิดแบบนี้จริงๆ ในบางช่วงจะตัดเนื้อหา

ารใช้เพลงก็เป็นอีกอย่างที่ท าให้คนจะอินกับมัน
ด้วยคือเพลงประกอบรายการคนหัวรั้นจะเลือกศิลปินที่มีแนวคิดแบบนี้จริงๆ ในบางช่วงจะตัดเนื้อหา

ารใช้เพลงก็เป็นอีกอย่างที่ท าให้คนจะอินกับมันคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
ด้วยคือเพลงประกอบรายการคนหัวรั้นจะเลือกศิลปินที่มีแนวคิดแบบนี้จริงๆ ในบางช่วงจะตัดเนื้อหาด้วยคือเพลงประกอบรายการคนหัวรั้นจะเลือกศิลปินที่มีแนวคิดแบบนี้จริงๆ ในบางช่วงจะตัดเนื้อหาด้วยคือเพลงประกอบรายการคนหัวรั้นจะเลือกศิลปินที่มีแนวคิดแบบนี้จริงๆ ในบางช่วงจะตัดเนื้อหา
บางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน บางช่วงที่ไม่พูดแต่จะใช้เพลง แต่จะใช้เพลงที่มันตรงกับสิ่งที่
ด้วยคือเพลงประกอบรายการคนหัวรั้นจะเลือกศิลปินที่มีแนวคิดแบบนี้จริงๆ ในบางช่วงจะตัดเนื้อหาด้วยคือเพลงประกอบรายการคนหัวรั้นจะเลือกศิลปินที่มีแนวคิดแบบนี้จริงๆ ในบางช่วงจะตัดเนื้อหา
บางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน บางช่วงที่ไม่พูดแต่จะใช้เพลง แต่จะใช้เพลงที่มันตรงกับสิ่งที่
ด้วยคือเพลงประกอบรายการคนหัวรั้นจะเลือกศิลปินที่มีแนวคิดแบบนี้จริงๆ ในบางช่วงจะตัดเนื้อหา
บางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน บางช่วงที่ไม่พูดแต่จะใช้เพลง แต่จะใช้เพลงที่มันตรงกับสิ่งที่บางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน บางช่วงที่ไม่พูดแต่จะใช้เพลง แต่จะใช้เพลงที่มันตรงกับสิ่งที่บางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน บางช่วงที่ไม่พูดแต่จะใช้เพลง แต่จะใช้เพลงที่มันตรงกับสิ่งที่บางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน บางช่วงที่ไม่พูดแต่จะใช้เพลง แต่จะใช้เพลงที่มันตรงกับสิ่งที่บางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน บางช่วงที่ไม่พูดแต่จะใช้เพลง แต่จะใช้เพลงที่มันตรงกับสิ่งที่บางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน บางช่วงที่ไม่พูดแต่จะใช้เพลง แต่จะใช้เพลงที่มันตรงกับสิ่งที่

เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น

บางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน บางช่วงที่ไม่พูดแต่จะใช้เพลง แต่จะใช้เพลงที่มันตรงกับสิ่งที่บางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน บางช่วงที่ไม่พูดแต่จะใช้เพลง แต่จะใช้เพลงที่มันตรงกับสิ่งที่บางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน บางช่วงที่ไม่พูดแต่จะใช้เพลง แต่จะใช้เพลงที่มันตรงกับสิ่งที่บางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน บางช่วงที่ไม่พูดแต่จะใช้เพลง แต่จะใช้เพลงที่มันตรงกับสิ่งที่
สึกเข้าใจ

เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น
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อาชีพนั้นๆ ถ้าเป็นนักออกแบบแสงเราก็ต้องใช้เพลงที่สนุก หรือถ้าเป็นคนท านาฬิกา เราก็ต้อง
ยังไงให้คนดูใช้เวลาในการอยู่กับช่างนาฬิกาได้

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า มีส่วน
อาชีพนั้นๆ ถ้าเป็นนักออกแบบแสงเราก็ต้องใช้เพลงที่สนุก หรือถ้าเป็นคนท านาฬิกา เราก็ต้อง

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า มีส่วน
อาชีพนั้นๆ ถ้าเป็นนักออกแบบแสงเราก็ต้องใช้เพลงที่สนุก หรือถ้าเป็นคนท านาฬิกา เราก็ต้องอาชีพนั้นๆ ถ้าเป็นนักออกแบบแสงเราก็ต้องใช้เพลงที่สนุก หรือถ้าเป็นคนท านาฬิกา เราก็ต้อง

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า มีส่วน
อาชีพนั้นๆ ถ้าเป็นนักออกแบบแสงเราก็ต้องใช้เพลงที่สนุก หรือถ้าเป็นคนท านาฬิกา เราก็ต้อง

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า มีส่วนคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า มีส่วน
อาชีพนั้นๆ ถ้าเป็นนักออกแบบแสงเราก็ต้องใช้เพลงที่สนุก หรือถ้าเป็นคนท านาฬิกา เราก็ต้อง

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า มีส่วน
อาชีพนั้นๆ ถ้าเป็นนักออกแบบแสงเราก็ต้องใช้เพลงที่สนุก หรือถ้าเป็นคนท านาฬิกา เราก็ต้อง

แต่ก็ขึ้นอยู่แต่ละเทป เปลี่ยนไปตาม

ส าคัญเท่ากับงานภาพเลย ดนตรีมันเป็นตัวสร้างส าคัญเท่ากับงานภาพเลย ดนตรีมันเป็นตัวสร้าง

แต่ก็ขึ้นอยู่แต่ละเทป เปลี่ยนไปตาม
ในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง

แต่ก็ขึ้นอยู่แต่ละเทป เปลี่ยนไปตาม
อาชีพนั้นๆ ถ้าเป็นนักออกแบบแสงเราก็ต้องใช้เพลงที่สนุก หรือถ้าเป็นคนท านาฬิกา เราก็ต้อง

แต่ก็ขึ้นอยู่แต่ละเทป เปลี่ยนไปตาม
อาชีพนั้นๆ ถ้าเป็นนักออกแบบแสงเราก็ต้องใช้เพลงที่สนุก หรือถ้าเป็นคนท านาฬิกา เราก็ต้อง

ในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า มีส่วน

ในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้างในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า มีส่วนคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า มีส่วน

อาชีพนั้นๆ ถ้าเป็นนักออกแบบแสงเราก็ต้องใช้เพลงที่สนุก หรือถ้าเป็นคนท านาฬิกา เราก็ต้อง

ในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง

อาชีพนั้นๆ ถ้าเป็นนักออกแบบแสงเราก็ต้องใช้เพลงที่สนุก หรือถ้าเป็นคนท านาฬิกา เราก็ต้อง

ในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง
แต่ก็ขึ้นอยู่แต่ละเทป เปลี่ยนไปตาม

ในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้างดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้างในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง
แต่ก็ขึ้นอยู่แต่ละเทป เปลี่ยนไปตาม

ในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง
แต่ก็ขึ้นอยู่แต่ละเทป เปลี่ยนไปตามแต่ก็ขึ้นอยู่แต่ละเทป เปลี่ยนไปตาม

อาชีพนั้นๆ ถ้าเป็นนักออกแบบแสงเราก็ต้องใช้เพลงที่สนุก หรือถ้าเป็นคนท านาฬิกา เราก็ต้อง

ในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้างดนตรีที่ใช้ประกอบดนตรีที่ใช้ประกอบดนตรีที่ใช้ประกอบ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า มีส่วน

ในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้างในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง

น่าสนใจขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสัน่าสนใจขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสัน่าสนใจขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสัน่าสนใจขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสัน่าสนใจขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสั
นาทีแรก ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี มันก็ต้องสร้างสร้างอะไรให้

น่าสนใจขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสั
นาทีแรก ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี มันก็ต้องสร้างสร้างอะไรให้

น่าสนใจขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสั
นาทีแรก ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี มันก็ต้องสร้างสร้างอะไรให้นาทีแรก ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี มันก็ต้องสร้างสร้างอะไรให้นาทีแรก ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี มันก็ต้องสร้างสร้างอะไรให้นาทีแรก ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี มันก็ต้องสร้างสร้างอะไรให้

น่าสนใจขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของน่าสนใจขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสั
นาทีแรก ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี มันก็ต้องสร้างสร้างอะไรให้นาทีแรก ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี มันก็ต้องสร้างสร้างอะไรให้นาทีแรก ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี มันก็ต้องสร้างสร้างอะไรให้นาทีแรก ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี มันก็ต้องสร้างสร้างอะไรให้นาทีแรก ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี มันก็ต้องสร้างสร้างอะไรให้นาทีแรก ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี มันก็ต้องสร้างสร้างอะไรให้

น่าสนใจขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสัน่าสนใจขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสัน่าสนใจขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสั

กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 
นาทีแรก ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี มันก็ต้องสร้างสร้างอะไรให้

กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 
นาทีแรก ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี มันก็ต้องสร้างสร้างอะไรให้

กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 
นาทีแรก ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี มันก็ต้องสร้างสร้างอะไรให้

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับคุณชัยวัฒน์ เพชรทับคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
5 
คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
นาทีแรก ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี มันก็ต้องสร้างสร้างอะไรให้

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น คุณชัยวัฒน์ เพชรทับคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น คุณชัยวัฒน์ เพชรทับคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
นาทีแรก ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี มันก็ต้องสร้างสร้างอะไรให้

น่าสนใจขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสั

กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 
นาทีแรก ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี มันก็ต้องสร้างสร้างอะไรให้

น่าสนใจขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสั

ในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า มีส่วนคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า มีส่วน

กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 

ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์ที่คดมาแต่ของดีๆ

กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 

ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์ที่คดมาแต่ของดีๆส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์ที่คดมาแต่ของดีๆส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์ที่คดมาแต่ของดีๆ
ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่

มีแต่ค าโดนๆ มันก็
ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่

มีแต่ค าโดนๆ มันก็มีแต่ค าโดนๆ มันก็
ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่
ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์ที่คดมาแต่ของดีๆ

กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 

ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่
ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์ที่คดมาแต่ของดีๆ
ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่
ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์ที่คดมาแต่ของดีๆส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์ที่คดมาแต่ของดีๆส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์ที่คดมาแต่ของดีๆ

กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 

ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์ที่คดมาแต่ของดีๆส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์ที่คดมาแต่ของดีๆส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์ที่คดมาแต่ของดีๆส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์ที่คดมาแต่ของดีๆส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์ที่คดมาแต่ของดีๆ

กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 
นาทีแรก ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี มันก็ต้องสร้างสร้างอะไรให้

กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 
นาทีแรก ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี มันก็ต้องสร้างสร้างอะไรให้

กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 
นาทีแรก ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี มันก็ต้องสร้างสร้างอะไรให้

น่าสนใจขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสั

ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า

ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่
ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์ที่คดมาแต่ของดีๆ
ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่
ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์ที่คดมาแต่ของดีๆส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์ที่คดมาแต่ของดีๆ
ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า มันด้วยเรื่องของภาพและเพลง ส่วนความงามเราคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า มันด้วยเรื่องของภาพและเพลง ส่วนความงามเราคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
คนดูเห็นภาพมากขึ้น และการใช้ชีวิตของแขกรับเชิญก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดู

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
คนดูเห็นภาพมากขึ้น และการใช้ชีวิตของแขกรับเชิญก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูคนดูเห็นภาพมากขึ้น และการใช้ชีวิตของแขกรับเชิญก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูคนดูเห็นภาพมากขึ้น และการใช้ชีวิตของแขกรับเชิญก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดู
ดู แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับการเปิดเรื่อง การเล่าเรื่องในแต่ละช่วง ได้เห็นกระบวนการท างาน มันท าให้ดู แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับการเปิดเรื่อง การเล่าเรื่องในแต่ละช่วง ได้เห็นกระบวนการท างาน มันท าให้

ดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจมากน้อยแค่ไหน คือถ้าคนที่ไม่สนใจในอาชีพนั้นโดยตรงเค้าก็ไม่
ดู แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับการเปิดเรื่อง การเล่าเรื่องในแต่ละช่วง ได้เห็นกระบวนการท างาน มันท าให้
คนดูเห็นภาพมากขึ้น และการใช้ชีวิตของแขกรับเชิญก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดู

ดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจมากน้อยแค่ไหน คือถ้าคนที่ไม่สนใจในอาชีพนั้นโดยตรงเค้าก็ไม่
ดู แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับการเปิดเรื่อง การเล่าเรื่องในแต่ละช่วง ได้เห็นกระบวนการท างาน มันท าให้
คนดูเห็นภาพมากขึ้น และการใช้ชีวิตของแขกรับเชิญก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูคนดูเห็นภาพมากขึ้น และการใช้ชีวิตของแขกรับเชิญก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดู

มันด้วยเรื่องของภาพและเพลง ส่วนความงามเราคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า มันด้วยเรื่องของภาพและเพลง ส่วนความงามเรา
ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่

มันด้วยเรื่องของภาพและเพลง ส่วนความงามเรา
ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่
ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์ที่คดมาแต่ของดีๆ
ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่
ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์ที่คดมาแต่ของดีๆ

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่าคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
ดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจมากน้อยแค่ไหน คือถ้าคนที่ไม่สนใจในอาชีพนั้นโดยตรงเค้าก็ไม่

ดู แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับการเปิดเรื่อง การเล่าเรื่องในแต่ละช่วง ได้เห็นกระบวนการท างาน มันท าให้
คนดูเห็นภาพมากขึ้น และการใช้ชีวิตของแขกรับเชิญก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดู

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า

ดู แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับการเปิดเรื่อง การเล่าเรื่องในแต่ละช่วง ได้เห็นกระบวนการท างาน มันท าให้
คนดูเห็นภาพมากขึ้น และการใช้ชีวิตของแขกรับเชิญก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดู

มันด้วยเรื่องของภาพและเพลง ส่วนความงามเรา

ดู แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับการเปิดเรื่อง การเล่าเรื่องในแต่ละช่วง ได้เห็นกระบวนการท างาน มันท าให้
คนดูเห็นภาพมากขึ้น และการใช้ชีวิตของแขกรับเชิญก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดู

มันด้วยเรื่องของภาพและเพลง ส่วนความงามเรา
คนดูเห็นภาพมากขึ้น และการใช้ชีวิตของแขกรับเชิญก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูคนดูเห็นภาพมากขึ้น และการใช้ชีวิตของแขกรับเชิญก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดู

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
คนดูเห็นภาพมากขึ้น และการใช้ชีวิตของแขกรับเชิญก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดู

มันด้วยเรื่องของภาพและเพลง ส่วนความงามเรา
ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่
ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์ที่คดมาแต่ของดีๆ
ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่
ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์ที่คดมาแต่ของดีๆ มีแต่ค าโดนๆ มันก็มีแต่ค าโดนๆ มันก็ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์ที่คดมาแต่ของดีๆ

กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 
นาทีแรก ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี มันก็ต้องสร้างสร้างอะไรให้นาทีแรก ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี มันก็ต้องสร้างสร้างอะไรให้

น่าสนใจขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสัน่าสนใจขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสัน่าสนใจขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสัน่าสนใจขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสัน่าสนใจขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสั

ในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้างในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้างดนตรีที่ใช้ประกอบ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า มีส่วน

ในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง
แต่ก็ขึ้นอยู่แต่ละเทป เปลี่ยนไปตาม

อาชีพนั้นๆ ถ้าเป็นนักออกแบบแสงเราก็ต้องใช้เพลงที่สนุก หรือถ้าเป็นคนท านาฬิกา เราก็ต้องอาชีพนั้นๆ ถ้าเป็นนักออกแบบแสงเราก็ต้องใช้เพลงที่สนุก หรือถ้าเป็นคนท านาฬิกา เราก็ต้อง
ยังไงให้คนดูใช้เวลาในการอยู่กับช่างนาฬิกาได้
อาชีพนั้นๆ ถ้าเป็นนักออกแบบแสงเราก็ต้องใช้เพลงที่สนุก หรือถ้าเป็นคนท านาฬิกา เราก็ต้อง
ยังไงให้คนดูใช้เวลาในการอยู่กับช่างนาฬิกาได้

ส าคัญเท่ากับงานภาพเลย ดนตรีมันเป็นตัวสร้างส าคัญเท่ากับงานภาพเลย ดนตรีมันเป็นตัวสร้าง
จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็

ารใช้เพลงก็เป็นอีกอย่างที่ท าให้คนจะอินกับมัน
ด้วยคือเพลงประกอบรายการคนหัวรั้นจะเลือกศิลปินที่มีแนวคิดแบบนี้จริงๆ ในบางช่วงจะตัดเนื้อหา
บางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน บางช่วงที่ไม่พูดแต่จะใช้เพลง แต่จะใช้เพลงที่มันตรงกับสิ่งที่

มันก็จะท าให้คนรู้

ดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจมากน้อยแค่ไหน คือถ้าคนที่ไม่สนใจในอาชีพนั้นโดยตรงเค้าก็ไม่
ดู แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับการเปิดเรื่อง การเล่าเรื่องในแต่ละช่วง ได้เห็นกระบวนการท างาน มันท าให้
คนดูเห็นภาพมากขึ้น และการใช้ชีวิตของแขกรับเชิญก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดู

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า มันด้วยเรื่องของภาพและเพลง ส่วนความงามเรา
ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่
ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์ที่คดมาแต่ของดีๆ

ดู แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับการเปิดเรื่อง การเล่าเรื่องในแต่ละช่วง ได้เห็นกระบวนการท างาน มันท าให้ดู แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับการเปิดเรื่อง การเล่าเรื่องในแต่ละช่วง ได้เห็นกระบวนการท างาน มันท าให้
คนดูเห็นภาพมากขึ้น และการใช้ชีวิตของแขกรับเชิญก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูคนดูเห็นภาพมากขึ้น และการใช้ชีวิตของแขกรับเชิญก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูคนดูเห็นภาพมากขึ้น และการใช้ชีวิตของแขกรับเชิญก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูคนดูเห็นภาพมากขึ้น และการใช้ชีวิตของแขกรับเชิญก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูคนดูเห็นภาพมากขึ้น และการใช้ชีวิตของแขกรับเชิญก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูคนดูเห็นภาพมากขึ้น และการใช้ชีวิตของแขกรับเชิญก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูคนดูเห็นภาพมากขึ้น และการใช้ชีวิตของแขกรับเชิญก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูคนดูเห็นภาพมากขึ้น และการใช้ชีวิตของแขกรับเชิญก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดู

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า มันด้วยเรื่องของภาพและเพลง ส่วนความงามเราคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่าคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า มันด้วยเรื่องของภาพและเพลง ส่วนความงามเรา
ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า
ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่
ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์ที่คดมาแต่ของดีๆ
ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่
ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์ที่คดมาแต่ของดีๆ

กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 
นาทีแรก ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี มันก็ต้องสร้างสร้างอะไรให้

น่าสนใจขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสั

ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่
ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์ที่คดมาแต่ของดีๆ
ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่

มีแต่ค าโดนๆ มันก็
ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่
ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์ที่คดมาแต่ของดีๆ
ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่
ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์ที่คดมาแต่ของดีๆส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์ที่คดมาแต่ของดีๆส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์ที่คดมาแต่ของดีๆส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์ที่คดมาแต่ของดีๆส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์ที่คดมาแต่ของดีๆส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์ที่คดมาแต่ของดีๆส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์ที่คดมาแต่ของดีๆส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์ที่คดมาแต่ของดีๆส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์ที่คดมาแต่ของดีๆ

กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 
นาทีแรก ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี มันก็ต้องสร้างสร้างอะไรให้

น่าสนใจขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสั

ในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า มีส่วน

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 
นาทีแรก ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี มันก็ต้องสร้างสร้างอะไรให้

น่าสนใจขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสั

กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น คุณชัยวัฒน์ เพชรทับคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
5 นาทีแรก ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี มันก็ต้องสร้างสร้างอะไรให้
คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 
นาทีแรก ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี มันก็ต้องสร้างสร้างอะไรให้

กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 
นาทีแรก ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี มันก็ต้องสร้างสร้างอะไรให้

กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 
นาทีแรก ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี มันก็ต้องสร้างสร้างอะไรให้

กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 
นาทีแรก ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี มันก็ต้องสร้างสร้างอะไรให้นาทีแรก ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี มันก็ต้องสร้างสร้างอะไรให้
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ยังไงให้คนดูใช้เวลาในการอยู่กับช่างนาฬิกาได้
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ยังไงให้คนดูใช้เวลาในการอยู่กับช่างนาฬิกาได้

จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็
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ด้วยคือเพลงประกอบรายการคนหัวรั้นจะเลือกศิลปินที่มีแนวคิดแบบนี้จริงๆ ในบางช่วงจะตัดเนื้อหา

จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
ด้วยคือเพลงประกอบรายการคนหัวรั้นจะเลือกศิลปินที่มีแนวคิดแบบนี้จริงๆ ในบางช่วงจะตัดเนื้อหา

จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็

ว่า การใช้เพลงก็เป็นอีกอย่างที่ท าให้คนจะอินกับมัน

จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็

ารใช้เพลงก็เป็นอีกอย่างที่ท าให้คนจะอินกับมัน
ต่างกันละ

ด้วยคือเพลงประกอบรายการคนหัวรั้นจะเลือกศิลปินที่มีแนวคิดแบบนี้จริงๆ ในบางช่วงจะตัดเนื้อหา
คุณชัยวัฒน์ เพชรทับคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

ด้วยคือเพลงประกอบรายการคนหัวรั้นจะเลือกศิลปินที่มีแนวคิดแบบนี้จริงๆ ในบางช่วงจะตัดเนื้อหา
ารใช้เพลงก็เป็นอีกอย่างที่ท าให้คนจะอินกับมัน

ด้วยคือเพลงประกอบรายการคนหัวรั้นจะเลือกศิลปินที่มีแนวคิดแบบนี้จริงๆ ในบางช่วงจะตัดเนื้อหา
คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ ารใช้เพลงก็เป็นอีกอย่างที่ท าให้คนจะอินกับมัน

ด้วยคือเพลงประกอบรายการคนหัวรั้นจะเลือกศิลปินที่มีแนวคิดแบบนี้จริงๆ ในบางช่วงจะตัดเนื้อหา
กล่าวกล่าว

ด้วยคือเพลงประกอบรายการคนหัวรั้นจะเลือกศิลปินที่มีแนวคิดแบบนี้จริงๆ ในบางช่วงจะตัดเนื้อหาด้วยคือเพลงประกอบรายการคนหัวรั้นจะเลือกศิลปินที่มีแนวคิดแบบนี้จริงๆ ในบางช่วงจะตัดเนื้อหา
บางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน บางช่วงที่ไม่พูดแต่จะใช้เพลง แต่จะใช้เพลงที่มันตรงกับสิ่งที่

ารใช้เพลงก็เป็นอีกอย่างที่ท าให้คนจะอินกับมัน
ด้วยคือเพลงประกอบรายการคนหัวรั้นจะเลือกศิลปินที่มีแนวคิดแบบนี้จริงๆ ในบางช่วงจะตัดเนื้อหา

ารใช้เพลงก็เป็นอีกอย่างที่ท าให้คนจะอินกับมัน
ด้วยคือเพลงประกอบรายการคนหัวรั้นจะเลือกศิลปินที่มีแนวคิดแบบนี้จริงๆ ในบางช่วงจะตัดเนื้อหา
บางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน บางช่วงที่ไม่พูดแต่จะใช้เพลง แต่จะใช้เพลงที่มันตรงกับสิ่งที่
ด้วยคือเพลงประกอบรายการคนหัวรั้นจะเลือกศิลปินที่มีแนวคิดแบบนี้จริงๆ ในบางช่วงจะตัดเนื้อหา
บางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน บางช่วงที่ไม่พูดแต่จะใช้เพลง แต่จะใช้เพลงที่มันตรงกับสิ่งที่
ด้วยคือเพลงประกอบรายการคนหัวรั้นจะเลือกศิลปินที่มีแนวคิดแบบนี้จริงๆ ในบางช่วงจะตัดเนื้อหาด้วยคือเพลงประกอบรายการคนหัวรั้นจะเลือกศิลปินที่มีแนวคิดแบบนี้จริงๆ ในบางช่วงจะตัดเนื้อหา
บางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน บางช่วงที่ไม่พูดแต่จะใช้เพลง แต่จะใช้เพลงที่มันตรงกับสิ่งที่

มันก็จะท าให้คนรู้

ด้วยคือเพลงประกอบรายการคนหัวรั้นจะเลือกศิลปินที่มีแนวคิดแบบนี้จริงๆ ในบางช่วงจะตัดเนื้อหา
บางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน บางช่วงที่ไม่พูดแต่จะใช้เพลง แต่จะใช้เพลงที่มันตรงกับสิ่งที่บางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน บางช่วงที่ไม่พูดแต่จะใช้เพลง แต่จะใช้เพลงที่มันตรงกับสิ่งที่

มันก็จะท าให้คนรู้
บางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน บางช่วงที่ไม่พูดแต่จะใช้เพลง แต่จะใช้เพลงที่มันตรงกับสิ่งที่บางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน บางช่วงที่ไม่พูดแต่จะใช้เพลง แต่จะใช้เพลงที่มันตรงกับสิ่งที่

เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น

บางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน บางช่วงที่ไม่พูดแต่จะใช้เพลง แต่จะใช้เพลงที่มันตรงกับสิ่งที่บางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน บางช่วงที่ไม่พูดแต่จะใช้เพลง แต่จะใช้เพลงที่มันตรงกับสิ่งที่
สึกเข้าใจ

เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น

บางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน บางช่วงที่ไม่พูดแต่จะใช้เพลง แต่จะใช้เพลงที่มันตรงกับสิ่งที่
สึกเข้าใจ

เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น

บางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน บางช่วงที่ไม่พูดแต่จะใช้เพลง แต่จะใช้เพลงที่มันตรงกับสิ่งที่บางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน บางช่วงที่ไม่พูดแต่จะใช้เพลง แต่จะใช้เพลงที่มันตรงกับสิ่งที่

เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น
สึกเข้าใจ

ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่
มีแต่ค าโดนๆ มันก็

กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
นาทีแรก ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี มันก็ต้องสร้างสร้างอะไรให้

แต่ก็ขึ้นอยู่แต่ละเทป เปลี่ยนไปตาม
อาชีพนั้นๆ ถ้าเป็นนักออกแบบแสงเราก็ต้องใช้เพลงที่สนุก หรือถ้าเป็นคนท านาฬิกา เราก็ต้อง

จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็

ารใช้เพลงก็เป็นอีกอย่างที่ท าให้คนจะอินกับมัน
ด้วยคือเพลงประกอบรายการคนหัวรั้นจะเลือกศิลปินที่มีแนวคิดแบบนี้จริงๆ ในบางช่วงจะตัดเนื้อหา
บางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน บางช่วงที่ไม่พูดแต่จะใช้เพลง แต่จะใช้เพลงที่มันตรงกับสิ่งที่

จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็
ต่างกันละ

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
ด้วยคือเพลงประกอบรายการคนหัวรั้นจะเลือกศิลปินที่มีแนวคิดแบบนี้จริงๆ ในบางช่วงจะตัดเนื้อหา
บางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน บางช่วงที่ไม่พูดแต่จะใช้เพลง แต่จะใช้เพลงที่มันตรงกับสิ่งที่

มันก็จะท าให้คนรู้สึกเข้าใจ
เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
ดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจมากน้อยแค่ไหน คือถ้าคนที่ไม่สนใจในอาชีพนั้นโดยตรงเค้าก็ไม่

ดู แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับการเปิดเรื่อง การเล่าเรื่องในแต่ละช่วง ได้เห็นกระบวนการท างาน มันท าให้
คนดูเห็นภาพมากขึ้น และการใช้ชีวิตของแขกรับเชิญก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดู

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า มันด้วยเรื่องของภาพและเพลง ส่วนความงามเรา
ก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่
ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์ที่คดมาแต่ของดีๆ มีแต่ค าโดนๆ มันก็

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 
5 นาทีแรก ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี มันก็ต้องสร้างสร้างอะไรให้

น่าสนใจขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของ

13. ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า มีส่วน แต่ก็ขึ้นอยู่แต่ละเทป เปลี่ยนไปตาม

อาชีพนั้นๆ ถ้าเป็นนักออกแบบแสงเราก็ต้องใช้เพลงที่สนุก หรือถ้าเป็นคนท านาฬิกา เราก็ต้อง
ยังไงให้คนดูใช้เวลาในการอยู่กับช่างนาฬิกาได้

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส าคัญเท่ากับงานภาพเลย ดนตรีมันเป็นตัวสร้าง
จินตนาการ มันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็
ต่างกันละ

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า การใช้เพลงก็เป็นอีกอย่างที่ท าให้คนจะอินกับมัน
ด้วยคือเพลงประกอบรายการคนหัวรั้นจะเลือกศิลปินที่มีแนวคิดแบบนี้จริงๆ ในบางช่วงจะตัดเนื้อหา
บางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน บางช่วงที่ไม่พูดแต่จะใช้เพลง แต่จะใช้เพลงที่มันตรงกับสิ่งที่

มันก็จะท าให้คนรู้
เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น

สำ
สามารถ คุยเรื่องยากก็ได้ คุยเรื่องสนุกก็ได้อ

ำ
สามารถ คุยเรื่องยากก็ได้ คุยเรื่องสนุกก็ได้อ
ก็จะช่วยเป็นประสบการณ์ร่วมของคนดูด้วยเหมือนกันำก็จะช่วยเป็นประสบการณ์ร่วมของคนดูด้วยเหมือนกัน

12ำ12.  มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการำ.  มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการสำส12ส12ำ12ส12 นก็จะช่วยเป็นประสบการณ์ร่วมของคนดูด้วยเหมือนกันนก็จะช่วยเป็นประสบการณ์ร่วมของคนดูด้วยเหมือนกัน
.  มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการน.  มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ

ัสามารถ คุยเรื่องยากก็ได้ คุยเรื่องสนุกก็ได้อัสามารถ คุยเรื่องยากก็ได้ คุยเรื่องสนุกก็ได้อกสามารถ คุยเรื่องยากก็ได้ คุยเรื่องสนุกก็ได้อกสามารถ คุยเรื่องยากก็ได้ คุยเรื่องสนุกก็ได้อ
ก็จะช่วยเป็นประสบการณ์ร่วมของคนดูด้วยเหมือนกันกก็จะช่วยเป็นประสบการณ์ร่วมของคนดูด้วยเหมือนกัน

.  มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ
ก

.  มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ
หสามารถ คุยเรื่องยากก็ได้ คุยเรื่องสนุกก็ได้อหสามารถ คุยเรื่องยากก็ได้ คุยเรื่องสนุกก็ได้อ

ก็จะช่วยเป็นประสบการณ์ร่วมของคนดูด้วยเหมือนกันหก็จะช่วยเป็นประสบการณ์ร่วมของคนดูด้วยเหมือนกันอสามารถ คุยเรื่องยากก็ได้ คุยเรื่องสนุกก็ได้ออสามารถ คุยเรื่องยากก็ได้ คุยเรื่องสนุกก็ได้อ
ก็จะช่วยเป็นประสบการณ์ร่วมของคนดูด้วยเหมือนกันอก็จะช่วยเป็นประสบการณ์ร่วมของคนดูด้วยเหมือนกันสะไร มันจะสะไร มันจะ
ก็จะช่วยเป็นประสบการณ์ร่วมของคนดูด้วยเหมือนกันสก็จะช่วยเป็นประสบการณ์ร่วมของคนดูด้วยเหมือนกันมะไร มันจะมะไร มันจะเป็นประสบการณ์ร่วมของพิธีกรกับเจ้าของ มันมเป็นประสบการณ์ร่วมของพิธีกรกับเจ้าของ มัน
ก็จะช่วยเป็นประสบการณ์ร่วมของคนดูด้วยเหมือนกันมก็จะช่วยเป็นประสบการณ์ร่วมของคนดูด้วยเหมือนกัน ุก็จะช่วยเป็นประสบการณ์ร่วมของคนดูด้วยเหมือนกัน ุก็จะช่วยเป็นประสบการณ์ร่วมของคนดูด้วยเหมือนกัน

.  มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ
ุ

.  มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ
ดเป็นประสบการณ์ร่วมของพิธีกรกับเจ้าของ มันดเป็นประสบการณ์ร่วมของพิธีกรกับเจ้าของ มันกเป็นประสบการณ์ร่วมของพิธีกรกับเจ้าของ มันกเป็นประสบการณ์ร่วมของพิธีกรกับเจ้าของ มันล

.  มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ
ล

.  มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการา.  มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการา.  มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการง.  มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการง.  มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ
เรื่องของอาชีพต้องเปิดเรื่องมาให้น่าสนใจก่อน

ง
เรื่องของอาชีพต้องเปิดเรื่องมาให้น่าสนใจก่อน
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เพราะฉะนั้นค าว่าวัยรุ่น มันไม่จ าเป็นที่จะต้องกราฟิกเยอะ เพลงจะต้องมันส์ๆ แต่ว่าสื่อสารแล้วรู้เรื่อง
หรือเปล่า  

 คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า คนรุ่นใหม่อยากท ากิจการกันเยอะ ไม่อยากเป็น
ลูกจ้าง อยากท าอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง พอมองเห็นทางเลือกแล้วเข้าใจ ก็ต้องท าเนื้อหาที่ยากให้
ออกมาเข้าใจง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละอย่าง 

15.  วิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ 
 คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า อย่างน้อยต้องเล่าเร่ืองให้มีจุดพีค อย่างอาชีพ

นอกกระแส จะเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ เพราะฉะนั้นการตัดต่อภาพ การเรียบเรียงภาพแต่ละภาพให้
เป็นไปตามกราฟที่เราอยากได้ก็เป็นส่วนส าคัญ เรื่องของเพลงที่น ามาใช้ เรื่องของกราฟิกที่ขึ้น เช่น 
font ก็มีส่วนช่วยเหมือนกัน 

 คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์ก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด อยู่ที่
เราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการ
น าเสนอ พิธีมันคงจะหาดังไม่ได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอา
แนวทางดนตรี การถ่ายท าเข้ามาช่วย 

 คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า อินโฟกราฟิกมันก็จะเป็นการสร้างสไตล์ มุมกล้อง
ต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสายตาคนอ่ืนด้วย ทั้งหมด
นี้เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ในแบบเดิมๆ 

16.  ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ 
 คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ปัญหาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่แขกรับเชิญ เพราะบาง

คนไม่ค่อยได้ออกทีวี เจอกล้องแล้วเกร็ง เราต้องมีวิธีการพูดเพ่ือที่จะดึงในสิ่งที่เราต้องการจากตัวเค้า
ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ 
แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน 

 คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก
รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
ฟ้าฝนที่บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบันทึกเสียง 

 คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า การเลือกไม่มีปัญหาครับ เพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่
เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส. ปัญหาอื่นๆจะเป็นเรื่องฝนตก แดดออก ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป 

17.  แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า พอปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่ากับคนใดคนหนึ่ง ทุกคนใน

กองก็ต้องช่วยกัน เพราะมันต้องท างานร่วมกัน ก็ต้องช่วยๆกันไป 
 คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ถ้าเรื่องแขกรับเชิญต้องสื่อสารกันเป็นทีมเวิร์ค ผู้

ก ากับกต็ัดสินใจ ถ้า pre-pro ดีก็ไม่มีปัญหา การบริหารกองถ่าย ถ้าเราท าได้ภายใน 1 วัน แล้วเรานัด
แนะกันดี ก็จะท าทุกอย่างได้ภายในวันเดียว เรื่องฟ้าฝนถ้าในบางครั้งถ้าเราท าได้เราก็ลองเอาสิ่งนั้นมา
เล่าเรื่องให้มันเป็นเรื่อง หรือเป็นอยู่คือเป็นรายการสนุก ก็ให้ท าอะไรอยู่กับฝนก็ได้ 

ฟ้าฝนที่บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบันทึกเสียง
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
ฟ้าฝนที่บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบันทึกเสียง

การเลือกไม่มีปัญหาครับ เพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่
ฟ้าฝนที่บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบันทึกเสียงฟ้าฝนที่บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบันทึกเสียง

การเลือกไม่มีปัญหาครับ เพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
ฟ้าฝนที่บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบันทึกเสียง
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
ฟ้าฝนที่บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบันทึกเสียงฟ้าฝนที่บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบันทึกเสียง

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
ฟ้าฝนที่บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบันทึกเสียงฟ้าฝนที่บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบันทึกเสียง
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่องมันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่องมันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลาแขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่องมันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
ฟ้าฝนที่บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบันทึกเสียง

แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลาแขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลาแขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง

การเลือกไม่มีปัญหาครับ เพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่
ปัญหาอื่นๆจะเป็นเรื่องฝนตก แดดออก ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป

แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่องมันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่องมันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
ฟ้าฝนที่บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบันทึกเสียง
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง

การเลือกไม่มีปัญหาครับ เพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่

มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่องมันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
ฟ้าฝนที่บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบันทึกเสียง

การเลือกไม่มีปัญหาครับ เพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่
ฟ้าฝนที่บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบันทึกเสียงฟ้าฝนที่บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบันทึกเสียง

การเลือกไม่มีปัญหาครับ เพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่การเลือกไม่มีปัญหาครับ เพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่
ฟ้าฝนที่บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบันทึกเสียง

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
ฟ้าฝนที่บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบันทึกเสียง

การเลือกไม่มีปัญหาครับ เพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่การเลือกไม่มีปัญหาครับ เพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่คุณชัยวัฒน์ เพชรทับคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส

การเลือกไม่มีปัญหาครับ เพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ การเลือกไม่มีปัญหาครับ เพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่
เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส ปัญหาอื่นๆจะเป็นเรื่องฝนตก แดดออก ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปปัญหาอื่นๆจะเป็นเรื่องฝนตก แดดออก ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปเป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส ปัญหาอื่นๆจะเป็นเรื่องฝนตก แดดออก ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปปัญหาอื่นๆจะเป็นเรื่องฝนตก แดดออก ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปปัญหาอื่นๆจะเป็นเรื่องฝนตก แดดออก ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปเป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส ปัญหาอื่นๆจะเป็นเรื่องฝนตก แดดออก ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปปัญหาอื่นๆจะเป็นเรื่องฝนตก แดดออก ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป. ปัญหาอื่นๆจะเป็นเรื่องฝนตก แดดออก ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปเป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส

นวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ปัญหาอื่นๆจะเป็นเรื่องฝนตก แดดออก ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป

นวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า

ปัญหาอื่นๆจะเป็นเรื่องฝนตก แดดออก ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปปัญหาอื่นๆจะเป็นเรื่องฝนตก แดดออก ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปเป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส ปัญหาอื่นๆจะเป็นเรื่องฝนตก แดดออก ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปปัญหาอื่นๆจะเป็นเรื่องฝนตก แดดออก ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป
นวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ปัญหาอื่นๆจะเป็นเรื่องฝนตก แดดออก ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป
นวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ปัญหาอื่นๆจะเป็นเรื่องฝนตก แดดออก ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปปัญหาอื่นๆจะเป็นเรื่องฝนตก แดดออก ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปปัญหาอื่นๆจะเป็นเรื่องฝนตก แดดออก ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป
นวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ปัญหาอื่นๆจะเป็นเรื่องฝนตก แดดออก ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป
นวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

พอปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่ากับคนใดคนหนึ่ง ทุกคนใน

ปัญหาอื่นๆจะเป็นเรื่องฝนตก แดดออก ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป
นวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

พอปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่ากับคนใดคนหนึ่ง ทุกคนใน
นวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่าคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า

แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลาแขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลาแขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
ฟ้าฝนที่บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบันทึกเสียงฟ้าฝนที่บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบันทึกเสียง

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลาแขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่องมันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่องมันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
ฟ้าฝนที่บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบันทึกเสียงฟ้าฝนที่บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบันทึกเสียงฟ้าฝนที่บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบันทึกเสียงฟ้าฝนที่บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบันทึกเสียง

การเลือกไม่มีปัญหาครับ เพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่

รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลาแขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลาแขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง

รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทปรับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทปรับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก
รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก
รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทปรับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขกคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก
รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขกคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก
รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก
รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขกคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก
รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก
รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลาแขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก
แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก
รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป

แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก

แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก

รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป

แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก

รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป

แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก

แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขกคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก

รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป

แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน

รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป

แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกันแล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขกคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก

แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกันแล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกันแล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน

รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา

แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก

แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก

แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก

แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก

แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกันแล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน
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ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ 
แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกันแล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน
ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ 
แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน
ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ 

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก

ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ 
แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน
ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ 
แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกันแล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก

ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ 
แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก
รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป

ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ 
แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน
ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ 

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขกคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก
รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขกคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก
รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป

ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ 
ดเพ่ือที่จะดึงในสิ่งที่เราต้องการจากตัวเค้า

ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ 
คนไม่ค่อยได้ออกทีวี เจอกล้องแล้วเกร็ง เราต้องมีวิธีการพูคนไม่ค่อยได้ออกทีวี เจอกล้องแล้วเกร็ง เราต้องมีวิธีการพู
ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ 
คนไม่ค่อยได้ออกทีวี เจอกล้องแล้วเกร็ง เราต้องมีวิธีการพูดเพ่ือที่จะดึงในสิ่งที่เราต้องการจากตัวเค้าคนไม่ค่อยได้ออกทีวี เจอกล้องแล้วเกร็ง เราต้องมีวิธีการพู
ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ 
แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน

ดเพ่ือที่จะดึงในสิ่งที่เราต้องการจากตัวเค้า

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก

ดเพ่ือที่จะดึงในสิ่งที่เราต้องการจากตัวเค้า
ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ 

ดเพ่ือที่จะดึงในสิ่งที่เราต้องการจากตัวเค้า
ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ 
คนไม่ค่อยได้ออกทีวี เจอกล้องแล้วเกร็ง เราต้องมีวิธีการพูดเพ่ือที่จะดึงในสิ่งที่เราต้องการจากตัวเค้า
ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ 

ดเพ่ือที่จะดึงในสิ่งที่เราต้องการจากตัวเค้าคนไม่ค่อยได้ออกทีวี เจอกล้องแล้วเกร็ง เราต้องมีวิธีการพูคนไม่ค่อยได้ออกทีวี เจอกล้องแล้วเกร็ง เราต้องมีวิธีการพูคนไม่ค่อยได้ออกทีวี เจอกล้องแล้วเกร็ง เราต้องมีวิธีการพูคนไม่ค่อยได้ออกทีวี เจอกล้องแล้วเกร็ง เราต้องมีวิธีการพู
ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ 

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่าคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่าคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
คนไม่ค่อยได้ออกทีวี เจอกล้องแล้วเกร็ง เราต้องมีวิธีการพู

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
คนไม่ค่อยได้ออกทีวี เจอกล้องแล้วเกร็ง เราต้องมีวิธีการพู

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า

นี้เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ในแบบเดิมๆนี้เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ในแบบเดิมๆ
ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ

นี้เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ในแบบเดิมๆนี้เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ในแบบเดิมๆนี้เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ในแบบเดิมๆนี้เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ในแบบเดิมๆ

ปัญหาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่แขกรับเชิญ เพราะบาง

นี้เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ในแบบเดิมๆนี้เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ในแบบเดิมๆนี้เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ในแบบเดิมๆ
ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า

นี้เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ในแบบเดิมๆนี้เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ในแบบเดิมๆ
ต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสาต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสาต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสาต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสา
นี้เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ในแบบเดิมๆ
ต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสา
นี้เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ในแบบเดิมๆ
ต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสาต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสาต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสาต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสาต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสา
นี้เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ในแบบเดิมๆ

ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ

อินโฟกราฟิกมันก็จะเป็นการสร้างสไตล์ มุมกล้อง
ยตาคนอ่ืนด้วย ทั้งหมด

อินโฟกราฟิกมันก็จะเป็นการสร้างสไตล์ มุมกล้อง
ต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสา

อินโฟกราฟิกมันก็จะเป็นการสร้างสไตล์ มุมกล้อง
ต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสา
นี้เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ในแบบเดิมๆ

ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
ปัญหาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่แขกรับเชิญ เพราะบาง

คนไม่ค่อยได้ออกทีวี เจอกล้องแล้วเกร็ง เราต้องมีวิธีการพู
ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ 

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
ต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสา

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ อินโฟกราฟิกมันก็จะเป็นการสร้างสไตล์ มุมกล้องอินโฟกราฟิกมันก็จะเป็นการสร้างสไตล์ มุมกล้อง
ต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสา

อินโฟกราฟิกมันก็จะเป็นการสร้างสไตล์ มุมกล้องอินโฟกราฟิกมันก็จะเป็นการสร้างสไตล์ มุมกล้องอินโฟกราฟิกมันก็จะเป็นการสร้างสไตล์ มุมกล้อง
ยตาคนอ่ืนด้วย ทั้งหมด

อินโฟกราฟิกมันก็จะเป็นการสร้างสไตล์ มุมกล้อง
ต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสา

อินโฟกราฟิกมันก็จะเป็นการสร้างสไตล์ มุมกล้อง
ต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสา

แนวทางดนตรี การถ่ายท าเข้ามาช่วย
คุณชัยวัฒน์ เพชรทับคุณชัยวัฒน์ เพชรทับคุณชัยวัฒน์ เพชรทับคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

ต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสาต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสา

แนวทางดนตรี การถ่ายท าเข้ามาช่วยแนวทางดนตรี การถ่ายท าเข้ามาช่วย
คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

แนวทางดนตรี การถ่ายท าเข้ามาช่วยแนวทางดนตรี การถ่ายท าเข้ามาช่วย
คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

ได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอาได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอาได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอา

อินโฟกราฟิกมันก็จะเป็นการสร้างสไตล์ มุมกล้อง

น าเสนอ พิธีมันคงจะหาดังไม่น าเสนอ พิธีมันคงจะหาดังไม่ได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอาได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอา

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
ต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสา

ได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอาได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอาได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอาได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอา

อินโฟกราฟิกมันก็จะเป็นการสร้างสไตล์ มุมกล้อง
ต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสา

กล่าวว่ากล่าวว่ากล่าวว่า อินโฟกราฟิกมันก็จะเป็นการสร้างสไตล์ มุมกล้องกล่าวว่า อินโฟกราฟิกมันก็จะเป็นการสร้างสไตล์ มุมกล้องกล่าวว่ากล่าวว่า
ต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสา

กล่าวว่า
ต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสา

กล่าวว่า
ต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสาต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสาต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสาต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสา
นี้เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ในแบบเดิมๆ
ต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสา
นี้เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ในแบบเดิมๆ
ต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสาต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสา
นี้เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ในแบบเดิมๆ

ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ

ได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอาน าเสนอ พิธีมันคงจะหาดังไม่
เราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการ

ได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอา
แนวทางดนตรี การถ่ายท าเข้ามาช่วย

ได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอา
แนวทางดนตรี การถ่ายท าเข้ามาช่วย

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

เราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการ
ได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอา

เราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการเราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการ
ได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอา

เราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการเราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการ
ได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอา

เราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการเราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการ
ได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอา

เราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการเราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการเราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการเราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการเราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการ
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์ก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด

เราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการเราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการ
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์ก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด

เราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการ
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์ก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุดคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์ก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด

เราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการ
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์ก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด

เป็นไปตามกราฟที่เราอยากได้ก็เป็นส่วนส าคัญ เรื่องของเพลงที่น ามาใช้ เรื่องของกราฟิกที่ขึ้น เช่น 

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์ก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด

เป็นไปตามกราฟที่เราอยากได้ก็เป็นส่วนส าคัญ เรื่องของเพลงที่น ามาใช้ เรื่องของกราฟิกที่ขึ้น เช่น เป็นไปตามกราฟที่เราอยากได้ก็เป็นส่วนส าคัญ เรื่องของเพลงที่น ามาใช้ เรื่องของกราฟิกที่ขึ้น เช่น 

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์ก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุดคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์ก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด
เราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการเราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการ

ได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอา
เราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการ

ได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอาได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอา

อินโฟกราฟิกมันก็จะเป็นการสร้างสไตล์ มุมกล้อง

นอกกระแส จะเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ เพราะฉะนั้นการตัดต่อภาพ การเรียบเรียงภาพแต่ละภาพให้นอกกระแส จะเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ เพราะฉะนั้นการตัดต่อภาพ การเรียบเรียงภาพแต่ละภาพให้
เป็นไปตามกราฟที่เราอยากได้ก็เป็นส่วนส าคัญ เรื่องของเพลงที่น ามาใช้ เรื่องของกราฟิกที่ขึ้น เช่น 

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์ก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด
เราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการ

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์ก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด
เราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการ

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์ก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด
เราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการ

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์ก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุดคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์ก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด
เราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการ

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์ก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด
เราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการ

ได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอาน าเสนอ พิธีมันคงจะหาดังไม่น าเสนอ พิธีมันคงจะหาดังไม่ได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอา
แนวทางดนตรี การถ่ายท าเข้ามาช่วย

ได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอาได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอา
แนวทางดนตรี การถ่ายท าเข้ามาช่วย

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ อินโฟกราฟิกมันก็จะเป็นการสร้างสไตล์ มุมกล้องอินโฟกราฟิกมันก็จะเป็นการสร้างสไตล์ มุมกล้อง
แนวทางดนตรี การถ่ายท าเข้ามาช่วย

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
ต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสา
นี้เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ในแบบเดิมๆ

อินโฟกราฟิกมันก็จะเป็นการสร้างสไตล์ มุมกล้อง
ยตาคนอ่ืนด้วย ทั้งหมด

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
ต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสา

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

นี้เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ในแบบเดิมๆ
ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ

ปัญหาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่แขกรับเชิญ เพราะบาง
ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ปัญหาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่แขกรับเชิญ เพราะบางคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่าคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่าคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ปัญหาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่แขกรับเชิญ เพราะบางปัญหาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่แขกรับเชิญ เพราะบาง

คนไม่ค่อยได้ออกทีวี เจอกล้องแล้วเกร็ง เราต้องมีวิธีการพูดเพ่ือที่จะดึงในสิ่งที่เราต้องการจากตัวเค้าคนไม่ค่อยได้ออกทีวี เจอกล้องแล้วเกร็ง เราต้องมีวิธีการพู
ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ 

ดเพ่ือที่จะดึงในสิ่งที่เราต้องการจากตัวเค้าคนไม่ค่อยได้ออกทีวี เจอกล้องแล้วเกร็ง เราต้องมีวิธีการพูคนไม่ค่อยได้ออกทีวี เจอกล้องแล้วเกร็ง เราต้องมีวิธีการพู
ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ 
แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกันแล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก
รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก
รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทปรับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลาแขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลาแขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา

ฟ้าฝนที่บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบันทึกเสียง

เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส
17. แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

กองก็ต้องช่วยกัน เพราะมันต้องท างานร่วมกัน ก็ต้องช่วยๆกันไป

เป็นไปตามกราฟที่เราอยากได้ก็เป็นส่วนส าคัญ เรื่องของเพลงที่น ามาใช้ เรื่องของกราฟิกที่ขึ้น เช่น 

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์ก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด
เราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการ

ได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอา

อินโฟกราฟิกมันก็จะเป็นการสร้างสไตล์ มุมกล้อง

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์ก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุดคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์ก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุดคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์ก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด
เราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการ

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์ก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุดคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์ก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุดคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์ก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด
เราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการ

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์ก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุดคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์ก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด
เราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการเราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการเราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการเราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการเราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการเราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการ

ได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอา
เราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการ

ได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอา
เราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการ

ได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอา
เราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการเราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการ

ได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอา
เราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการ

ได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอา
แนวทางดนตรี การถ่ายท าเข้ามาช่วย

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

น าเสนอ พิธีมันคงจะหาดังไม่ได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอา

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า อินโฟกราฟิกมันก็จะเป็นการสร้างสไตล์ มุมกล้อง
ต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสา
นี้เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ในแบบเดิมๆ

ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า

ได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอาได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอาได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอาน าเสนอ พิธีมันคงจะหาดังไม่น าเสนอ พิธีมันคงจะหาดังไม่ได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอาได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอาได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอาได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอา

กล่าวว่า

ได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอา
แนวทางดนตรี การถ่ายท าเข้ามาช่วย

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
แนวทางดนตรี การถ่ายท าเข้ามาช่วยแนวทางดนตรี การถ่ายท าเข้ามาช่วย

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
ต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสา

กล่าวว่ากล่าวว่า อินโฟกราฟิกมันก็จะเป็นการสร้างสไตล์ มุมกล้องอินโฟกราฟิกมันก็จะเป็นการสร้างสไตล์ มุมกล้อง
ต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสา

อินโฟกราฟิกมันก็จะเป็นการสร้างสไตล์ มุมกล้อง
ต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสายตาคนอ่ืนด้วย ทั้งหมด

อินโฟกราฟิกมันก็จะเป็นการสร้างสไตล์ มุมกล้อง
ต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสา

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า
ต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสา

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
ต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสา

อินโฟกราฟิกมันก็จะเป็นการสร้างสไตล์ มุมกล้อง
ต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสา
นี้เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ในแบบเดิมๆ

ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ปัญหาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่แขกรับเชิญ เพราะบาง

คนไม่ค่อยได้ออกทีวี เจอกล้องแล้วเกร็ง เราต้องมีวิธีการพู
ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ 

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
ต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสา
นี้เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ในแบบเดิมๆ

ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ

ต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสาต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสาต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสาต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสาต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสาต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสาต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสาต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสาต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสา
นี้เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ในแบบเดิมๆ
ต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสาต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสา
นี้เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ในแบบเดิมๆ
ต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสา
นี้เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ในแบบเดิมๆนี้เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ในแบบเดิมๆนี้เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ในแบบเดิมๆ

ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า

นี้เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ในแบบเดิมๆนี้เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ในแบบเดิมๆนี้เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ในแบบเดิมๆ

ปัญหาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่แขกรับเชิญ เพราะบาง

นี้เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ในแบบเดิมๆนี้เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ในแบบเดิมๆนี้เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ในแบบเดิมๆ
ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ

นี้เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ในแบบเดิมๆ
ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่าคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่าคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า

คนไม่ค่อยได้ออกทีวี เจอกล้องแล้วเกร็ง เราต้องมีวิธีการพู
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า

คนไม่ค่อยได้ออกทีวี เจอกล้องแล้วเกร็ง เราต้องมีวิธีการพู
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า

คนไม่ค่อยได้ออกทีวี เจอกล้องแล้วเกร็ง เราต้องมีวิธีการพู
ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ 
คนไม่ค่อยได้ออกทีวี เจอกล้องแล้วเกร็ง เราต้องมีวิธีการพูคนไม่ค่อยได้ออกทีวี เจอกล้องแล้วเกร็ง เราต้องมีวิธีการพูดเพ่ือที่จะดึงในสิ่งที่เราต้องการจากตัวเค้าดเพ่ือที่จะดึงในสิ่งที่เราต้องการจากตัวเค้า
ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ 
คนไม่ค่อยได้ออกทีวี เจอกล้องแล้วเกร็ง เราต้องมีวิธีการพูดเพ่ือที่จะดึงในสิ่งที่เราต้องการจากตัวเค้า
ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ 

ดเพ่ือที่จะดึงในสิ่งที่เราต้องการจากตัวเค้า
ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ 

ดเพ่ือที่จะดึงในสิ่งที่เราต้องการจากตัวเค้า
ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ 
แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก

คนไม่ค่อยได้ออกทีวี เจอกล้องแล้วเกร็ง เราต้องมีวิธีการพูดเพ่ือที่จะดึงในสิ่งที่เราต้องการจากตัวเค้า
ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ 
แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน

คนไม่ค่อยได้ออกทีวี เจอกล้องแล้วเกร็ง เราต้องมีวิธีการพู
ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ 

ดเพ่ือที่จะดึงในสิ่งที่เราต้องการจากตัวเค้า
ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ 

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก
รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป

ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ 
แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน
ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ 
แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก
รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป

ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ 
แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก

ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ 
แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน
ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ 

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก

ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ 
แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน
ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ 
แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกันแล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก
แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกันแล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขกคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก
แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกันแล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน

รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา

แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก

แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกันแล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก

แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน

รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป

แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก

แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก

รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป

แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก

รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป

แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก

รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป

แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขกคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขกคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก

รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก
รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก
รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก
รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขกคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขกคุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก
รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก
รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก
รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง

รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทปรับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทปรับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทปรับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง

รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่องมันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
ฟ้าฝนที่บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบันทึกเสียง

การเลือกไม่มีปัญหาครับ เพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่

แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลาแขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลาแขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
ฟ้าฝนที่บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบันทึกเสียง

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลาแขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลาแขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลาแขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
ฟ้าฝนที่บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบันทึกเสียง

แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่องมันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่องมันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่องมันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่องมันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่องมันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่องมันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่องมันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่องมันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
ฟ้าฝนที่บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบันทึกเสียง
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
ฟ้าฝนที่บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบันทึกเสียง
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
ฟ้าฝนที่บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบันทึกเสียง

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง

การเลือกไม่มีปัญหาครับ เพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่

มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
ฟ้าฝนที่บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบันทึกเสียง
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
ฟ้าฝนที่บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบันทึกเสียง

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า การเลือกไม่มีปัญหาครับ เพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่

มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
ฟ้าฝนที่บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบันทึกเสียงฟ้าฝนที่บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบันทึกเสียงฟ้าฝนที่บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบันทึกเสียง

เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส
การเลือกไม่มีปัญหาครับ เพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่การเลือกไม่มีปัญหาครับ เพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่

ปัญหาอื่นๆจะเป็นเรื่องฝนตก แดดออก ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป
คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส
คุณชัยวัฒน์ เพชรทับคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส
นวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

การเลือกไม่มีปัญหาครับ เพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่
ปัญหาอื่นๆจะเป็นเรื่องฝนตก แดดออก ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปเป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส. ปัญหาอื่นๆจะเป็นเรื่องฝนตก แดดออก ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป

นวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ปัญหาอื่นๆจะเป็นเรื่องฝนตก แดดออก ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปปัญหาอื่นๆจะเป็นเรื่องฝนตก แดดออก ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปปัญหาอื่นๆจะเป็นเรื่องฝนตก แดดออก ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปปัญหาอื่นๆจะเป็นเรื่องฝนตก แดดออก ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป

นวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า

ปัญหาอื่นๆจะเป็นเรื่องฝนตก แดดออก ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป
นวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า

ปัญหาอื่นๆจะเป็นเรื่องฝนตก แดดออก ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปปัญหาอื่นๆจะเป็นเรื่องฝนตก แดดออก ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปปัญหาอื่นๆจะเป็นเรื่องฝนตก แดดออก ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป
นวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า พอปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่ากับคนใดคนหนึ่ง ทุกคนใน
นวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอา

อินโฟกราฟิกมันก็จะเป็นการสร้างสไตล์ มุมกล้องอินโฟกราฟิกมันก็จะเป็นการสร้างสไตล์ มุมกล้อง
ต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสายตาคนอ่ืนด้วย ทั้งหมดต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสา
นี้เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ในแบบเดิมๆ

ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ 

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก

แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง

การเลือกไม่มีปัญหาครับ เพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่
ปัญหาอื่นๆจะเป็นเรื่องฝนตก แดดออก ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป

แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
ฟ้าฝนที่บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบันทึกเสียง

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส. ปัญหาอื่นๆจะเป็นเรื่องฝนตก แดดออก ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป

แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า พอปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่ากับคนใดคนหนึ่ง ทุกคนใน

นอกกระแส จะเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ เพราะฉะนั้นการตัดต่อภาพ การเรียบเรียงภาพแต่ละภาพให้
เป็นไปตามกราฟที่เราอยากได้ก็เป็นส่วนส าคัญ เรื่องของเพลงที่น ามาใช้ เรื่องของกราฟิกที่ขึ้น เช่น 

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์ก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด
เราวิเคราะห์ อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างด้วยวิธีการ
น าเสนอ พิธีมันคงจะหาดังไม่ได้เราจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ต้องเอา
แนวทางดนตรี การถ่ายท าเข้ามาช่วย

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า อินโฟกราฟิกมันก็จะเป็นการสร้างสไตล์ มุมกล้อง
ต้องตั้งใจถ่าย นี่คือความพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสายตาคนอ่ืนด้วย ทั้งหมด
นี้เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ในแบบเดิมๆ

ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ปัญหาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่แขกรับเชิญ เพราะบาง

คนไม่ค่อยได้ออกทีวี เจอกล้องแล้วเกร็ง เราต้องมีวิธีการพูดเพ่ือที่จะดึงในสิ่งที่เราต้องการจากตัวเค้า
ออกมาให้ได้ ท าให้เค้าเข้าใจกับค าถามที่เราจะถามเค้าให้ได้มากที่สุด เราต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ 
แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นด้านแขกรับเชิญ ก็จะมีเรื่องแขก
รับเชิญที่บางเทปอาจจะต้องมีการได้รับการอนุญาตก่อนให้มีการเผยแพร่ออกอากาศ รวมถึงบางเทป
แขกรับเชิญไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ด้วยดี ไม่สามารถถ่ายจริงๆ ก็ถ่ายไม่ได้ หรือเวลา
มันกระชั้น แขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที รวมถึงเรื่อง
ฟ้าฝนที่บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบันทึกเสียง

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า การเลือกไม่มีปัญหาครับ เพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่
เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส ปัญหาอื่นๆจะเป็นเรื่องฝนตก แดดออก ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป

17. แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า พอปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่ากับคนใดคนหนึ่ง ทุกคนใน

กองก็ต้องช่วยกัน เพราะมันต้องท างานร่วมกัน ก็ต้องช่วยๆกันไป

สนอกกระแส จะเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ เพราะฉะนั้นการตัดต่อภาพ การเรียบเรียงภาพแต่ละภาพให้สนอกกระแส จะเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ เพราะฉะนั้นการตัดต่อภาพ การเรียบเรียงภาพแต่ละภาพให้
ำ15. ำ15. 

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า อย่างน้อยต้องเล่าเร่ืองให้มีจุดพีค อย่างอาชีพำคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า อย่างน้อยต้องเล่าเร่ืองให้มีจุดพีค อย่างอาชีพ
นอกกระแส จะเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ เพราะฉะนั้นการตัดต่อภาพ การเรียบเรียงภาพแต่ละภาพให้

ำ
นอกกระแส จะเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ เพราะฉะนั้นการตัดต่อภาพ การเรียบเรียงภาพแต่ละภาพให้สำสนอกกระแส จะเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ เพราะฉะนั้นการตัดต่อภาพ การเรียบเรียงภาพแต่ละภาพให้สนอกกระแส จะเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ เพราะฉะนั้นการตัดต่อภาพ การเรียบเรียงภาพแต่ละภาพให้

ำ
นอกกระแส จะเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ เพราะฉะนั้นการตัดต่อภาพ การเรียบเรียงภาพแต่ละภาพให้สนอกกระแส จะเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ เพราะฉะนั้นการตัดต่อภาพ การเรียบเรียงภาพแต่ละภาพให้

นวิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้านวิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้า
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า อย่างน้อยต้องเล่าเร่ืองให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า อย่างน้อยต้องเล่าเร่ืองให้มีจุดพีค อย่างอาชีพ
ัออกมาเข้าใจง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละอย่างัออกมาเข้าใจง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละอย่างกออกมาเข้าใจง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละอย่างกออกมาเข้าใจง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละอย่าง

วิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้ากวิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้า
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า อย่างน้อยต้องเล่าเร่ืองให้มีจุดพีค อย่างอาชีพ
ก

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า อย่างน้อยต้องเล่าเร่ืองให้มีจุดพีค อย่างอาชีพ
หออกมาเข้าใจง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละอย่างหออกมาเข้าใจง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละอย่าง

วิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหวิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าอออกมาเข้าใจง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละอย่างอออกมาเข้าใจง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละอย่าง
วิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าอวิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าสออกมาเข้าใจง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละอย่างสออกมาเข้าใจง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละอย่าง
วิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าสวิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้ามออกมาเข้าใจง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละอย่างมออกมาเข้าใจง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละอย่าง
วิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้ามวิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจมหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจุวิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้า ุวิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจหุมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า อย่างน้อยต้องเล่าเร่ืองให้มีจุดพีค อย่างอาชีพ

ุ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า อย่างน้อยต้องเล่าเร่ืองให้มีจุดพีค อย่างอาชีพ

ดออกมาเข้าใจง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละอย่างดออกมาเข้าใจง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละอย่าง
หมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจดหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจกออกมาเข้าใจง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละอย่างกออกมาเข้าใจง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละอย่าง
หมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจกหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจลหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจลหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า อย่างน้อยต้องเล่าเร่ืองให้มีจุดพีค อย่างอาชีพ
ล

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า อย่างน้อยต้องเล่าเร่ืองให้มีจุดพีค อย่างอาชีพาหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจาหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า อย่างน้อยต้องเล่าเร่ืองให้มีจุดพีค อย่างอาชีพาคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า อย่างน้อยต้องเล่าเร่ืองให้มีจุดพีค อย่างอาชีพงคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า อย่างน้อยต้องเล่าเร่ืองให้มีจุดพีค อย่างอาชีพงคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า อย่างน้อยต้องเล่าเร่ืองให้มีจุดพีค อย่างอาชีพ

นอกกระแส จะเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ เพราะฉะนั้นการตัดต่อภาพ การเรียบเรียงภาพแต่ละภาพให้
ง

นอกกระแส จะเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ เพราะฉะนั้นการตัดต่อภาพ การเรียบเรียงภาพแต่ละภาพให้
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 คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า ถ้าฝนตกก็ย้ายจาก Outdoor มาอยู่ indoor แต่ว่า
จะให้เห็นภาพเหล่านั้นอยู่ ให้ได้กลิ่นข้างนอกอยู่แม้จะถ่ายข้างในก็ตาม ต้องคิดแผนสองเอาไว้ทุกครั้ง  

18.  ค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท
ส่ิงของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย 

 คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ความสุขมันก็ต้องแสดงออกมาทางสีหน้า ทาง
เสียงที่เค้าพูดออกมา ฟังแล้วมันก็ต้องแบบมีความสุข หรือดูแล้วมันต้องมีความสุขตามไปด้วย ส าหรับ
ในเรื่องความเป็นแฮนด์เมด มันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราดูแล้วก็ต้องสามารถหยิบจับอะไรใกล้ตัวมาปรับใช้
กับสิ่งที่เราน าเสนอได้เหมือนกัน ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้วเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของ
แฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน และการพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน ยิ่งท าให้
แขกรับเชิญสบายๆได้ก็จะดี ต้องมีวิธีจัดการกับแขกรับเชิญของเรา 

 คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า คืออย่างถ้าพูด D.I.Y ในรายการเรามันจะมีคนท า
นิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มันเล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะ  มัน
อาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งถ้ามันเป็นความรัก อาจจะต้องถ่ายทอด
ผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือ
ว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือ
ความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมี
ผลมากมันก็ยินยอมที่จะท า ก็ต้องไปหาค าตอบว่าสิ่งที่เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่พ่ี
บอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ mood&tone มันคืออะไร แล้วมันตอบโจทย์ภาพใหญ่มั้ย 

 คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า ถ้าต้องการให้มันสนุก ก็อยู่เรื่องราวของเด็กคนนั้น
ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ 
หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ
เพ่ือน เฮฮาเนี่ยแหละ เพียงแต่ว่ามีความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ
เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่
ทางตรงก็ทางอ้อม มันก็เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ
นี้ แล้วเรามองให้มัน Generation ใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้าง 
 
การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอก
กระแส รายการเป็นอยู่คือ และรายการคนหัวรั้น 

ในด้านภาพรวมของความนิยมและแนวโน้มรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ นั้นถือว่า
เป็นรายการที่คนจะยังให้ความสนใจอยู่ เพราะสังคมในปัจจุบันมีแต่ความวุ่นวาย เกิดความล าบาก 
ค้นหาตัวเองไม่เจอ ก็เลยอยากหาค าตอบให้ตัวเอง แต่มันก็จะเปลี่ยนไปตามแต่ละยุคสมัย  ซึ่งก็จะ
ขึ้นอยู่กับแต่ละรายการว่าจะน าเสนอให้ดึงดูดคนดูอย่างไร 

ใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้าง
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ

ใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้างGeneration ใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้างGeneration ใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้างใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้าง
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ
นี้ แล้วเรามองให้มัน 
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ

Generation ใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้าง
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ

ใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้าง
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพรายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพรายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ

นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ

นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ

นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบนส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบนส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพรายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ

นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพรายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ

ใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้างใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้าง

ทางตรงก็ทางอ้อม มันก็เป็
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ

Generation 

นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบนส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ

นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบทางตรงก็ทางอ้อม มันก็เป็ทางตรงก็ทางอ้อม มันก็เป็
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ

นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ

ใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้าง

การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอก

นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ
ทางตรงก็ทางอ้อม มันก็เป็
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ
ทางตรงก็ทางอ้อม มันก็เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพรายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ

ใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้าง
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ
นี้ แล้วเรามองให้มัน 
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ

ใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้างใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้างนี้ แล้วเรามองให้มัน ใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้างใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้างนี้ แล้วเรามองให้มัน นี้ แล้วเรามองให้มัน ใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้างใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้างใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้าง

การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอกการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอกการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอกการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอกการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอกการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอกการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอกการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอกการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอกการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอกการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอก
กระแส รายการเป็นอยู่คือ และรายการคนหัวรั้น
การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอก
กระแส รายการเป็นอยู่คือ และรายการคนหัวรั้น

ในด้านภาพรวมของความนิยมและแนวโน้มรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ นั้นถือว่า

การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอกการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอก
กระแส รายการเป็นอยู่คือ และรายการคนหัวรั้น
การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอก
กระแส รายการเป็นอยู่คือ และรายการคนหัวรั้น
การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอก
กระแส รายการเป็นอยู่คือ และรายการคนหัวรั้น
การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอกการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอก
กระแส รายการเป็นอยู่คือ และรายการคนหัวรั้น
การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอก

ในด้านภาพรวมของความนิยมและแนวโน้มรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ นั้นถือว่า

การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอก
กระแส รายการเป็นอยู่คือ และรายการคนหัวรั้น
การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอกการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอกการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอกการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอก
กระแส รายการเป็นอยู่คือ และรายการคนหัวรั้นกระแส รายการเป็นอยู่คือ และรายการคนหัวรั้นกระแส รายการเป็นอยู่คือ และรายการคนหัวรั้นกระแส รายการเป็นอยู่คือ และรายการคนหัวรั้นกระแส รายการเป็นอยู่คือ และรายการคนหัวรั้น

ในด้านภาพรวมของความนิยมและแนวโน้มรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ นั้นถือว่า
กระแส รายการเป็นอยู่คือ และรายการคนหัวรั้นกระแส รายการเป็นอยู่คือ และรายการคนหัวรั้นกระแส รายการเป็นอยู่คือ และรายการคนหัวรั้น

ในด้านภาพรวมของความนิยมและแนวโน้มรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ นั้นถือว่าในด้านภาพรวมของความนิยมและแนวโน้มรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ นั้นถือว่า

นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบนส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ

นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ

ใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้างใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้าง

นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบนส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบนส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ

ใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้าง

นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพรายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ

ใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้างใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้างใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้างใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้างใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้างใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้าง

นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบนส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบนส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ

นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ

เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่
นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ

เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่
นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ

เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่
นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ

กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ
เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่

นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ

กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ
เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่

นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ

กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการกระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ
เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ
เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ
เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่
ทางตรงก็ทางอ้อม มันก็เป็ทางตรงก็ทางอ้อม มันก็เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ

กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการกระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ
เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ
เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่
ทางตรงก็ทางอ้อม มันก็เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบนส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ

กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ
ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 

กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ
เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่

ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ

ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ
เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่

ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ
เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่

เพ่ือน เฮฮาเนี่ยแหละ เพียงแต่ว่ามี
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ

ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ

ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ
เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่

เพ่ือน เฮฮาเนี่ยแหละ เพียงแต่ว่ามี
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ
เพ่ือน เฮฮาเนี่ยแหละ เพียงแต่ว่ามี

เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่

ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ
เพ่ือน เฮฮาเนี่ยแหละ เพียงแต่ว่ามีเพ่ือน เฮฮาเนี่ยแหละ เพียงแต่ว่ามี
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ
เพ่ือน เฮฮาเนี่ยแหละ เพียงแต่ว่ามี
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ
เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่

เพ่ือน เฮฮาเนี่ยแหละ เพียงแต่ว่ามี
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ

ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ

ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ

ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ

ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ เพ่ือน เฮฮาเนี่ยแหละ เพียงแต่ว่ามี
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ

ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ

หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ
เพ่ือน เฮฮาเนี่ยแหละ เพียงแต่ว่ามี
หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ
เพ่ือน เฮฮาเนี่ยแหละ เพียงแต่ว่ามี
หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ

ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 
หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับหรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ

ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 
หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ

ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ

หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ

กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ

หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ
เพ่ือน เฮฮาเนี่ยแหละ เพียงแต่ว่ามีความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 
หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ
เพ่ือน เฮฮาเนี่ยแหละ เพียงแต่ว่ามีความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ

หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ
ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 

กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ
เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่

หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับหรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับหรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ
ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 

หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ

กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการกระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ
เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการกระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ
เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่

หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ
ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ 
หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ

ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 
หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ

ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 

ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ 
หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ
ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ 
หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับหรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ

ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 

ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ 

ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ

ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ 
หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ
ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ 
หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ
ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ 
หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ
ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ 
หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับหรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ

ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 

ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ 
หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับคุณชัยวัฒน์ เพชรทับคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ 

กล่าวว่า
ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ 

กล่าวว่ากล่าวว่าคุณชัยวัฒน์ เพชรทับคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
บอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ 

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
มันคืออะไร แล้วมันตอบโจทย์ภาพใหญ่มั้ยมันคืออะไร แล้วมันตอบโจทย์ภาพใหญ่มั้ย

ผลมากมันก็ยินยอมที่จะท า ก็ต้องไปหาค าตอบว่าสิ่งที่เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่พ่ี
บอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ 
ผลมากมันก็ยินยอมที่จะท า ก็ต้องไปหาค าตอบว่าสิ่งที่เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่พ่ีผลมากมันก็ยินยอมที่จะท า ก็ต้องไปหาค าตอบว่าสิ่งที่เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่พ่ีผลมากมันก็ยินยอมที่จะท า ก็ต้องไปหาค าตอบว่าสิ่งที่เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่พ่ี

มันคืออะไร แล้วมันตอบโจทย์ภาพใหญ่มั้ยมันคืออะไร แล้วมันตอบโจทย์ภาพใหญ่มั้ย
ห้มันสนุก ก็อยู่เรื่องราวของเด็กคนนั้น

มันคืออะไร แล้วมันตอบโจทย์ภาพใหญ่มั้ย
ผลมากมันก็ยินยอมที่จะท า ก็ต้องไปหาค าตอบว่าสิ่งที่เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่พ่ีผลมากมันก็ยินยอมที่จะท า ก็ต้องไปหาค าตอบว่าสิ่งที่เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่พ่ีผลมากมันก็ยินยอมที่จะท า ก็ต้องไปหาค าตอบว่าสิ่งที่เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่พ่ีผลมากมันก็ยินยอมที่จะท า ก็ต้องไปหาค าตอบว่าสิ่งที่เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่พ่ี
บอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ บอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ 

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

ผลมากมันก็ยินยอมที่จะท า ก็ต้องไปหาค าตอบว่าสิ่งที่เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่พ่ีผลมากมันก็ยินยอมที่จะท า ก็ต้องไปหาค าตอบว่าสิ่งที่เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่พ่ี
ท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมี

ผลมากมันก็ยินยอมที่จะท า ก็ต้องไปหาค าตอบว่าสิ่งที่เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่พ่ี
ความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไปความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไปความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไป
ผลมากมันก็ยินยอมที่จะท า ก็ต้องไปหาค าตอบว่าสิ่งที่เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่พ่ี
ความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไป
ผลมากมันก็ยินยอมที่จะท า ก็ต้องไปหาค าตอบว่าสิ่งที่เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่พ่ีผลมากมันก็ยินยอมที่จะท า ก็ต้องไปหาค าตอบว่าสิ่งที่เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่พ่ี
ความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไปความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไปความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไปความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไปความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไป
ผลมากมันก็ยินยอมที่จะท า ก็ต้องไปหาค าตอบว่าสิ่งที่เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่พ่ี

mood&tone mood&tone 

ว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือ
ท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมี

ว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือ
ท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมี

ว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือ
ท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไป

ผลมากมันก็ยินยอมที่จะท า ก็ต้องไปหาค าตอบว่าสิ่งที่เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่พ่ี
มันคืออะไร แล้วมันตอบโจทย์ภาพใหญ่มั้ย
ถ้าต้องการใถ้าต้องการใ

ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ 
หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ

ว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือ
ความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไป
ว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือ
ความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไป
ว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือ

ท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมี
ว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือ

ท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมี

ผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือ
ว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือ
ความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไปความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไป

ผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือ
ว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือ
ผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือ
ว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือ
ผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือ
ว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือ

อาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งถ้ามันเป็อาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งถ้ามันเป็อาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งถ้ามันเป็อาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งถ้ามันเป็อาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งถ้ามันเป็อาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งถ้ามันเป็
ผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือ
ว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือ
ความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไป

อาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งถ้ามันเป็
ผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือ
ว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือ
ความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไป

ผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือ
ว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือ
ความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไป
ว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือ
ความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไป
ว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือ
ความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไปความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไปความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไป
ผลมากมันก็ยินยอมที่จะท า ก็ต้องไปหาค าตอบว่าสิ่งที่เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่พ่ี
ความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไป
ผลมากมันก็ยินยอมที่จะท า ก็ต้องไปหาค าตอบว่าสิ่งที่เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่พ่ี
ความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไปความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไป
ผลมากมันก็ยินยอมที่จะท า ก็ต้องไปหาค าตอบว่าสิ่งที่เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่พ่ี
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อาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งถ้ามันเป็อาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งถ้ามันเป็
นิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มันเล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะ
อาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งถ้ามันเป็
ผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือ
อาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งถ้ามันเป็
ผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือ
ว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือ

นิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มันเล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะ
อาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งถ้ามันเป็
นิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มันเล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะนิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มันเล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะ
อาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งถ้ามันเป็
นิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มันเล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะนิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มันเล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะ
อาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งถ้ามันเป็
นิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มันเล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะ
อาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งถ้ามันเป็
นิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มันเล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะนิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มันเล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะ

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า คืออย่างถ้าพูด 
นิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มันเล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะนิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มันเล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะ

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า คืออย่างถ้าพูด 
นิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มันเล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะ

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า คืออย่างถ้าพูด คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า คืออย่างถ้าพูด 
นิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มันเล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะ

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า คืออย่างถ้าพูด 
ธีจัดการกับแขกรับเชิญของเราธีจัดการกับแขกรับเชิญของเรา

แฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน และการพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน ยิ่งท าให้
ธีจัดการกับแขกรับเชิญของเรา

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า คืออย่างถ้าพูด 

แฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน และการพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน ยิ่งท าให้แฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน และการพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน ยิ่งท าให้
ธีจัดการกับแขกรับเชิญของเรา

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า คืออย่างถ้าพูด คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า คืออย่างถ้าพูด 
นิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มันเล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะนิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มันเล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะ
อาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งถ้ามันเป็
นิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มันเล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะ
อาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งถ้ามันเป็
ผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือ
อาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งถ้ามันเป็
ผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือ
ว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือ

กับสิ่งที่เราน าเสนอได้เหมือนกัน ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้วเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของกับสิ่งที่เราน าเสนอได้เหมือนกัน ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้วเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของ
แฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน และการพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน ยิ่งท าให้

ธีจัดการกับแขกรับเชิญของเรา
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า คืออย่างถ้าพูด 

นิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มันเล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะ
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นิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มันเล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะ
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า คืออย่างถ้าพูด 

นิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มันเล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะ
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า คืออย่างถ้าพูด 

นิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มันเล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะ
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า คืออย่างถ้าพูด 

นิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มันเล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะ
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า คืออย่างถ้าพูด 

นิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มันเล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะ
อาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งถ้ามันเป็อาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งถ้ามันเป็อาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งถ้ามันเป็
ผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือ
อาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งถ้ามันเป็
ผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือ
ว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือ
ผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือ
ว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือ
ผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือ
ว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือ
ผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือ
ว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือ
ความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไป
ผลมากมันก็ยินยอมที่จะท า ก็ต้องไปหาค าตอบว่าสิ่งที่เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่พ่ี

ว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือ
ท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมี

ว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือ

ผลมากมันก็ยินยอมที่จะท า ก็ต้องไปหาค าตอบว่าสิ่งที่เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่พ่ีผลมากมันก็ยินยอมที่จะท า ก็ต้องไปหาค าตอบว่าสิ่งที่เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่พ่ี
บอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ มันคืออะไร แล้วมันตอบโจทย์ภาพใหญ่มั้ย

ถ้าต้องการใ
มันคืออะไร แล้วมันตอบโจทย์ภาพใหญ่มั้ย

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับคุณชัยวัฒน์ เพชรทับคุณชัยวัฒน์ เพชรทับคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ ถ้าต้องการให้มันสนุก ก็อยู่เรื่องราวของเด็กคนนั้นห้มันสนุก ก็อยู่เรื่องราวของเด็กคนนั้น
ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ 
หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ
ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ 
หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับหรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ
เพ่ือน เฮฮาเนี่ยแหละ เพียงแต่ว่ามีเพ่ือน เฮฮาเนี่ยแหละ เพียงแต่ว่ามี
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ

ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการกระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ
เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่

นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบนส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ
ทางตรงก็ทางอ้อม มันก็เป็ทางตรงก็ทางอ้อม มันก็เป็

ใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้างนี้ แล้วเรามองให้มัน 

การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอก
กระแส รายการเป็นอยู่คือ และรายการคนหัวรั้น

เป็นรายการที่คนจะยังให้ความสนใจอยู่ เพราะสังคมในปัจจุบันมีแต่ความวุ่นวาย เกิดความล าบาก 

แฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน และการพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน ยิ่งท าให้
ธีจัดการกับแขกรับเชิญของเรา

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า คืออย่างถ้าพูด 
นิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มันเล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะ
อาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งถ้ามันเป็
ผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือ
ว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือ

ธีจัดการกับแขกรับเชิญของเราธีจัดการกับแขกรับเชิญของเรา
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า คืออย่างถ้าพูด คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า คืออย่างถ้าพูด คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า คืออย่างถ้าพูด 

นิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มันเล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะ
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า คืออย่างถ้าพูด คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า คืออย่างถ้าพูด คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า คืออย่างถ้าพูด 

นิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มันเล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะ
คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า คืออย่างถ้าพูด 

นิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มันเล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะนิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มันเล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะนิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มันเล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะนิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มันเล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะนิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มันเล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะนิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มันเล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะ
อาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งถ้ามันเป็
นิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มันเล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะ
อาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งถ้ามันเป็
นิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มันเล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะ
อาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งถ้ามันเป็
นิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มันเล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะนิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มันเล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะ
อาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งถ้ามันเป็
นิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มันเล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะ
อาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งถ้ามันเป็
ผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือ
ว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือ

อาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งถ้ามันเป็อาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งถ้ามันเป็
ผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือ
ว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือ
ความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไป
ผลมากมันก็ยินยอมที่จะท า ก็ต้องไปหาค าตอบว่าสิ่งที่เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่พ่ี

mood&tone 
กล่าวว่า

อาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งถ้ามันเป็อาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งถ้ามันเป็อาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งถ้ามันเป็อาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งถ้ามันเป็อาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งถ้ามันเป็อาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งถ้ามันเป็อาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งถ้ามันเป็
ผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือ
ว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือ
ผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือ
ว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือ
ผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือ
ว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือ
ความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไป

ผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือ
ว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือ

ท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมี
ว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือ
ความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไป
ว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือ
ความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไป
ว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือ
ความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมี
ผลมากมันก็ยินยอมที่จะท า ก็ต้องไปหาค าตอบว่าสิ่งที่เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่พ่ี

มันคืออะไร แล้วมันตอบโจทย์ภาพใหญ่มั้ย
กล่าวว่า ถ้าต้องการใ

ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ 
หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ

ว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือ
ความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไป
ผลมากมันก็ยินยอมที่จะท า ก็ต้องไปหาค าตอบว่าสิ่งที่เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่พ่ี
บอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ mood&tone 

ว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือ
ความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไปความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไปความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไปความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไป
ผลมากมันก็ยินยอมที่จะท า ก็ต้องไปหาค าตอบว่าสิ่งที่เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่พ่ี
ความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไปความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไป
ผลมากมันก็ยินยอมที่จะท า ก็ต้องไปหาค าตอบว่าสิ่งที่เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่พ่ี

ท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมี
ผลมากมันก็ยินยอมที่จะท า ก็ต้องไปหาค าตอบว่าสิ่งที่เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่พ่ีผลมากมันก็ยินยอมที่จะท า ก็ต้องไปหาค าตอบว่าสิ่งที่เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่พ่ีผลมากมันก็ยินยอมที่จะท า ก็ต้องไปหาค าตอบว่าสิ่งที่เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่พ่ีผลมากมันก็ยินยอมที่จะท า ก็ต้องไปหาค าตอบว่าสิ่งที่เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่พ่ี
บอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ 

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ

ผลมากมันก็ยินยอมที่จะท า ก็ต้องไปหาค าตอบว่าสิ่งที่เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่พ่ีผลมากมันก็ยินยอมที่จะท า ก็ต้องไปหาค าตอบว่าสิ่งที่เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่พ่ีผลมากมันก็ยินยอมที่จะท า ก็ต้องไปหาค าตอบว่าสิ่งที่เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่พ่ี
มันคืออะไร แล้วมันตอบโจทย์ภาพใหญ่มั้ย

ห้มันสนุก ก็อยู่เรื่องราวของเด็กคนนั้น

ผลมากมันก็ยินยอมที่จะท า ก็ต้องไปหาค าตอบว่าสิ่งที่เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่พ่ีผลมากมันก็ยินยอมที่จะท า ก็ต้องไปหาค าตอบว่าสิ่งที่เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่พ่ีผลมากมันก็ยินยอมที่จะท า ก็ต้องไปหาค าตอบว่าสิ่งที่เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่พ่ี
บอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ มันคืออะไร แล้วมันตอบโจทย์ภาพใหญ่มั้ยมันคืออะไร แล้วมันตอบโจทย์ภาพใหญ่มั้ยบอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ 

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
mood&tone mood&tone 

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่ากล่าวว่า
ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ 

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ 

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ
ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ 
หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ
ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ 
หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ

ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 

ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ 
หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ
ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ 
หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ
ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ 
หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ

ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ

ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ 
หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ

ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 

ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ 
หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ
ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ 
หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ

ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 
หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับหรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ

ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ

ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ
เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่

หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ
เพ่ือน เฮฮาเนี่ยแหละ เพียงแต่ว่ามีความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 
หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ

ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ
เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่

หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ
เพ่ือน เฮฮาเนี่ยแหละ เพียงแต่ว่ามีความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ

หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ
เพ่ือน เฮฮาเนี่ยแหละ เพียงแต่ว่ามี
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ

หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ
ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 

กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ

หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ
ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 

หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ
เพ่ือน เฮฮาเนี่ยแหละ เพียงแต่ว่ามีเพ่ือน เฮฮาเนี่ยแหละ เพียงแต่ว่ามี
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ

ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ

ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ

ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ เพ่ือน เฮฮาเนี่ยแหละ เพียงแต่ว่ามี
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ
เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่

เพ่ือน เฮฮาเนี่ยแหละ เพียงแต่ว่ามี
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ
เพ่ือน เฮฮาเนี่ยแหละ เพียงแต่ว่ามีความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ
เพ่ือน เฮฮาเนี่ยแหละ เพียงแต่ว่ามี
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ
เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่

เพ่ือน เฮฮาเนี่ยแหละ เพียงแต่ว่ามี
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ

ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ
เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่

ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ
เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่

ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ
เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่

ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการกระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการกระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ
เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่
ทางตรงก็ทางอ้อม มันก็เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ

กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ
เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่
ทางตรงก็ทางอ้อม มันก็เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ

กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ
เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ
เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการกระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการกระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ
เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ
เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่

นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ

กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ
เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่

นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ
เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่

นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ

เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่
นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ

เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่
นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบนส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ

รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ
นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ

รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ
ใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้าง

นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบนส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบนส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ

ใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้าง

ทางตรงก็ทางอ้อม มันก็เป็
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ

นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบนส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบนส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบนส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ
ทางตรงก็ทางอ้อม มันก็เป็
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ

Generation 

นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ

ใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้าง

นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ

นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบนส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ

นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพรายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ

นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ

นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ

นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ

ใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้าง
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพรายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพรายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพรายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ
นี้ แล้วเรามองให้มัน 
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ

ใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้าง
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ

Generation ใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้าง
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ

ใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้าง
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ
นี้ แล้วเรามองให้มัน 
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ

Generation ใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้างใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้างใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้างนี้ แล้วเรามองให้มัน 

การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอก

ใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้างใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้าง

การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอกการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอกการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอก
กระแส รายการเป็นอยู่คือ และรายการคนหัวรั้น
การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอกการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอก
กระแส รายการเป็นอยู่คือ และรายการคนหัวรั้น
การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอกการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอกการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอกการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอก
กระแส รายการเป็นอยู่คือ และรายการคนหัวรั้น

ในด้านภาพรวมของความนิยมและแนวโน้มรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ นั้นถือว่า

การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอก
กระแส รายการเป็นอยู่คือ และรายการคนหัวรั้น

ในด้านภาพรวมของความนิยมและแนวโน้มรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ นั้นถือว่า

การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอกการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอก

ในด้านภาพรวมของความนิยมและแนวโน้มรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ นั้นถือว่า
กระแส รายการเป็นอยู่คือ และรายการคนหัวรั้น

ผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือ
ว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือ

ท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไป
ผลมากมันก็ยินยอมที่จะท า ก็ต้องไปหาค าตอบว่าสิ่งที่เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่พ่ี

หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ
ความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 

กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ

นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ

ใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้าง

การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอก

ทางตรงก็ทางอ้อม มันก็เป็
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ
นี้ แล้วเรามองให้มัน 

การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอก
กระแส รายการเป็นอยู่คือ และรายการคนหัวรั้น

ในด้านภาพรวมของความนิยมและแนวโน้มรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ นั้นถือว่า

กับสิ่งที่เราน าเสนอได้เหมือนกัน ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้วเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของ
แฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน และการพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน ยิ่งท าให้
แขกรับเชิญสบายๆได้ก็จะดี ต้องมีวิธีจัดการกับแขกรับเชิญของเรา

คุณวินัย สัตตะรุจาวงษ์ กล่าวว่า คืออย่างถ้าพูด D.I.Y 
นิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มันเล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะ
อาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งถ้ามันเป็
ผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือ
ว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร มันจะต้องถูกบอกเล่า จะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์คือ
ความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันน้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมี
ผลมากมันก็ยินยอมที่จะท า ก็ต้องไปหาค าตอบว่าสิ่งที่เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่พ่ี
บอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ mood&tone มันคืออะไร แล้วมันตอบโจทย์ภาพใหญ่มั้ย

คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ กล่าวว่า ถ้าต้องการให้มันสนุก ก็อยู่เรื่องราวของเด็กคนนั้น
ด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้ ด้วยจังหวะของภาพ กิจกรรมในการท า ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ 
หรือการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี ของเราน่าจะท าก็เป็นคนสนุกกับ
เพ่ือน เฮฮาเนี่ยแหละ เพียงแต่ว่ามีความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ท าให้เท่ มันๆ 
กระชับๆ ความยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ชื่อรายการควรตั้งให้บ่งบอกความเป็นรายการ
เราด้วย มันเหมือนบอกชื่อรายการแล้วมันเข้าใจเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่
ทางตรงก็ทางอ้อม มันก็เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็อยากให้มองการคิดรูปแบบ
รายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งอาจารย์ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพ
นี้ แล้วเรามองให้มัน Generation ใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้าง

การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รายการอาชีพนอก
กระแส รายการเป็นอยู่คือ และรายการคนหัวรั้น

ในด้านภาพรวมของความนิยมและแนวโน้มรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ นั้นถือว่า
เป็นรายการที่คนจะยังให้ความสนใจอยู่ เพราะสังคมในปัจจุบันมีแต่ความวุ่นวาย เกิดความล าบาก 

สในเรื่องความเป็นแฮนด์เมด มันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราดูแล้วก็ต้องสามารสในเรื่องความเป็นแฮนด์เมด มันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราดูแล้วก็ต้องสามาร
กับสิ่งที่เราน าเสนอได้เหมือนกัน ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้วเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของสกับสิ่งที่เราน าเสนอได้เหมือนกัน ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้วเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของ

ำเสียงที่เค้าพูดออกมา ฟังแล้วมันก็ต้องแบบมีความสุข หรือดูแล้วมันต้องมีความสุขตามไปด้วย ส าหรับำเสียงที่เค้าพูดออกมา ฟังแล้วมันก็ต้องแบบมีความสุข หรือดูแล้วมันต้องมีความสุขตามไปด้วย ส าหรับ
ในเรื่องความเป็นแฮนด์เมด มันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราดูแล้วก็ต้องสามารำในเรื่องความเป็นแฮนด์เมด มันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราดูแล้วก็ต้องสามาร
กับสิ่งที่เราน าเสนอได้เหมือนกัน ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้วเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของ

ำ
กับสิ่งที่เราน าเสนอได้เหมือนกัน ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้วเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของสำสในเรื่องความเป็นแฮนด์เมด มันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราดูแล้วก็ต้องสามารสในเรื่องความเป็นแฮนด์เมด มันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราดูแล้วก็ต้องสามารำในเรื่องความเป็นแฮนด์เมด มันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราดูแล้วก็ต้องสามารสในเรื่องความเป็นแฮนด์เมด มันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราดูแล้วก็ต้องสามาร
กับสิ่งที่เราน าเสนอได้เหมือนกัน ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้วเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของสกับสิ่งที่เราน าเสนอได้เหมือนกัน ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้วเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของ

ำ
กับสิ่งที่เราน าเสนอได้เหมือนกัน ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้วเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของสกับสิ่งที่เราน าเสนอได้เหมือนกัน ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้วเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของ

นเสียงที่เค้าพูดออกมา ฟังแล้วมันก็ต้องแบบมีความสุข หรือดูแล้วมันต้องมีความสุขตามไปด้วย ส าหรับนเสียงที่เค้าพูดออกมา ฟังแล้วมันก็ต้องแบบมีความสุข หรือดูแล้วมันต้องมีความสุขตามไปด้วย ส าหรับ
ในเรื่องความเป็นแฮนด์เมด มันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราดูแล้วก็ต้องสามารนในเรื่องความเป็นแฮนด์เมด มันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราดูแล้วก็ต้องสามาร

ัคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่าัคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่ากคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่ากคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
เสียงที่เค้าพูดออกมา ฟังแล้วมันก็ต้องแบบมีความสุข หรือดูแล้วมันต้องมีความสุขตามไปด้วย ส าหรับกเสียงที่เค้าพูดออกมา ฟังแล้วมันก็ต้องแบบมีความสุข หรือดูแล้วมันต้องมีความสุขตามไปด้วย ส าหรับ
ในเรื่องความเป็นแฮนด์เมด มันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราดูแล้วก็ต้องสามาร

ก
ในเรื่องความเป็นแฮนด์เมด มันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราดูแล้วก็ต้องสามาร

หคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่าหคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
เสียงที่เค้าพูดออกมา ฟังแล้วมันก็ต้องแบบมีความสุข หรือดูแล้วมันต้องมีความสุขตามไปด้วย ส าหรับหเสียงที่เค้าพูดออกมา ฟังแล้วมันก็ต้องแบบมีความสุข หรือดูแล้วมันต้องมีความสุขตามไปด้วย ส าหรับอคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่าอคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
เสียงที่เค้าพูดออกมา ฟังแล้วมันก็ต้องแบบมีความสุข หรือดูแล้วมันต้องมีความสุขตามไปด้วย ส าหรับอเสียงที่เค้าพูดออกมา ฟังแล้วมันก็ต้องแบบมีความสุข หรือดูแล้วมันต้องมีความสุขตามไปด้วย ส าหรับสคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่าสคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
เสียงที่เค้าพูดออกมา ฟังแล้วมันก็ต้องแบบมีความสุข หรือดูแล้วมันต้องมีความสุขตามไปด้วย ส าหรับสเสียงที่เค้าพูดออกมา ฟังแล้วมันก็ต้องแบบมีความสุข หรือดูแล้วมันต้องมีความสุขตามไปด้วย ส าหรับมคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่ามคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า
เสียงที่เค้าพูดออกมา ฟังแล้วมันก็ต้องแบบมีความสุข หรือดูแล้วมันต้องมีความสุขตามไปด้วย ส าหรับมเสียงที่เค้าพูดออกมา ฟังแล้วมันก็ต้องแบบมีความสุข หรือดูแล้วมันต้องมีความสุขตามไปด้วย ส าหรับุเสียงที่เค้าพูดออกมา ฟังแล้วมันก็ต้องแบบมีความสุข หรือดูแล้วมันต้องมีความสุขตามไปด้วย ส าหรับุเสียงที่เค้าพูดออกมา ฟังแล้วมันก็ต้องแบบมีความสุข หรือดูแล้วมันต้องมีความสุขตามไปด้วย ส าหรับ
ในเรื่องความเป็นแฮนด์เมด มันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราดูแล้วก็ต้องสามาร

ุ
ในเรื่องความเป็นแฮนด์เมด มันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราดูแล้วก็ต้องสามาร

ดความสุขมันก็ต้องแสดงออกมาทางสีหน้า ทางดความสุขมันก็ต้องแสดงออกมาทางสีหน้า ทาง
เสียงที่เค้าพูดออกมา ฟังแล้วมันก็ต้องแบบมีความสุข หรือดูแล้วมันต้องมีความสุขตามไปด้วย ส าหรับดเสียงที่เค้าพูดออกมา ฟังแล้วมันก็ต้องแบบมีความสุข หรือดูแล้วมันต้องมีความสุขตามไปด้วย ส าหรับกความสุขมันก็ต้องแสดงออกมาทางสีหน้า ทางกความสุขมันก็ต้องแสดงออกมาทางสีหน้า ทาง
เสียงที่เค้าพูดออกมา ฟังแล้วมันก็ต้องแบบมีความสุข หรือดูแล้วมันต้องมีความสุขตามไปด้วย ส าหรับกเสียงที่เค้าพูดออกมา ฟังแล้วมันก็ต้องแบบมีความสุข หรือดูแล้วมันต้องมีความสุขตามไปด้วย ส าหรับลความสุขมันก็ต้องแสดงออกมาทางสีหน้า ทางลความสุขมันก็ต้องแสดงออกมาทางสีหน้า ทาง
เสียงที่เค้าพูดออกมา ฟังแล้วมันก็ต้องแบบมีความสุข หรือดูแล้วมันต้องมีความสุขตามไปด้วย ส าหรับลเสียงที่เค้าพูดออกมา ฟังแล้วมันก็ต้องแบบมีความสุข หรือดูแล้วมันต้องมีความสุขตามไปด้วย ส าหรับ
ในเรื่องความเป็นแฮนด์เมด มันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราดูแล้วก็ต้องสามาร

ล
ในเรื่องความเป็นแฮนด์เมด มันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราดูแล้วก็ต้องสามารถหยิบจับอะไรใกล้ตัวมาปรับใช้

ล
ถหยิบจับอะไรใกล้ตัวมาปรับใช้าเสียงที่เค้าพูดออกมา ฟังแล้วมันก็ต้องแบบมีความสุข หรือดูแล้วมันต้องมีความสุขตามไปด้วย ส าหรับาเสียงที่เค้าพูดออกมา ฟังแล้วมันก็ต้องแบบมีความสุข หรือดูแล้วมันต้องมีความสุขตามไปด้วย ส าหรับ
ถหยิบจับอะไรใกล้ตัวมาปรับใช้าถหยิบจับอะไรใกล้ตัวมาปรับใช้งเสียงที่เค้าพูดออกมา ฟังแล้วมันก็ต้องแบบมีความสุข หรือดูแล้วมันต้องมีความสุขตามไปด้วย ส าหรับงเสียงที่เค้าพูดออกมา ฟังแล้วมันก็ต้องแบบมีความสุข หรือดูแล้วมันต้องมีความสุขตามไปด้วย ส าหรับ
ถหยิบจับอะไรใกล้ตัวมาปรับใช้งถหยิบจับอะไรใกล้ตัวมาปรับใช้

กับสิ่งที่เราน าเสนอได้เหมือนกัน ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้วเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของ
ง

กับสิ่งที่เราน าเสนอได้เหมือนกัน ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้วเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของ
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ในด้านกลุ่มเป้าหมาย ส่วนมากจะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นตอนต้นไปจนถึงวัยท างาน 
เพราะเป็นวัยที่มีการค้นหาตัวเอง มีการเจอสังคมต่างๆมากมาย ท าให้อยากหาแรงบันดาลใจให้กับ
ชีวิตตัวเอง 

ในด้านลักษณะเนื้อหาละการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงนั้นนั้น จะมีการไล่ล าดับให้คนดู
เข้าใจไปแต่ในขั้นตอนก่อน คือจะเริ่มเกริ่นให้รู้จักบุคคลในเทปนั้นๆ ก่อนจะปิดท้ายด้วยแง่คิด รวมไป
ถึงเนื้อหาในแต่ละเทปไม่มีการวางกรอบว่าจะต้องเป็นแบบเดิมเสมอไป ถ้าบุคคลในเทปนั้นๆ มีความ
โดดเด่นในด้านไหน ก็จะเน้นด้านนั้นเป็นพิเศษ และเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยรุ่นก็ควรจะเป็นเนื้อหาที่
เข้าใจง่าย และให้แง่คิด 

ในด้านการคิดและกลั่นกรองค าถามนั้น ต้องศึกษาให้ละเอียดว่าบุคคลที่เราจะน าเสนอใน
เทปนั้นๆ มีความโดดเด่นในด้านใด เราก็เลือกดึงจุดนั้นมา และการถามจะเป็นในลักษณะพูดคุย
ซักถามไปเรื่อยๆมากกว่าที่จะมาก าหนดสคริปต์ให้แขกรับเชิญว่าต้องตอบว่าอย่างไร 

ในด้านการเลือกแขกรับเชิญมาออกอากาศนั้น ต้องดูว่าคนๆนั้นมีความน่าสนใจในด้าน
ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้
หลากหลายไม่ใช่ไปในแนวเดียวกันทั้งหมด 

ในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็น
รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่
ถ้าใช้แขกรับเชิญก็แตกต่างกันไปว่ารายการนั้นๆต้องการลักษณะไหน ซึ่งมีทั้งการเลือกสับเปลี่ยน
พิธีกรที่มีความเชี่ยวชาญในเทปนั้นๆ หรือมีการเลือกพิธีกรที่สามารถคุยเรื่องยากก็ได้ ง่ายก็ได้ ไม่ต้อง
เป็นทางการมากเกินไป 

ในเรื่องของการดึงดูดให้คนดูติดตามไปจนจบรายการนั้น ขึ้นอยู่กับการเปิดรายการมาให้
คนสนใจให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นไตเติ้ล การตัดต่อ ภาพ เสียง หรือการปูปัญหาเพ่ือให้คนดูเกิดการฉุกคิด 
รวมถึงค าพูดดีๆ ค าโดนๆ ในรายการก็เป็นส่วนช่วยให้คนดูสามารถดูไปได้เรื่อยๆ และไม่น่าเบื่อ 

ในด้านของเสียงดนตรีประกอบนั้น ถือว่ามีความส าคัญเท่าๆกับภาพทีเดียว เพราะตอง
เลือกลักษณะดนตรีให้เข้ากับอาชีพในเทปนั้นๆ ด้วย รวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเสียงพูด เรายังสามารถใช้
เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้ 

ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 
ในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่ง 

ในเรื่องของปัญหาและอุปสรรค ส่วนมากจะอยู่ที่แขกรับเชิญและสภาพแวดล้อม ก็ต้อง
แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่
บางครั้งไม่เอ้ืออ านวยก็อาจจะย้ายสถานที่ไปถ่ายในร่มแทน หรืออาจจะเลือกจัดบรรยากาศตอนนั้นใส่
ไปให้เห็นในรายการเลย รวมถึงทุกการท างานจ าเป็นต้องมีการวางแผนส ารองไว้เสมอ 
 
 
 

ในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่งในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่ง
ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 

ในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่งในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่งในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่ง
ในเรื่องของปัญหาและอุปสรรค ส่วนมากจะอยู่ที่แขกรับเชิญและสภาพแวดล้อม ก็ต้อง

ในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่งในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่ง
ในเรื่องของปัญหาและอุปสรรค ส่วนมากจะอยู่ที่แขกรับเชิญและสภาพแวดล้อม ก็ต้องในเรื่องของปัญหาและอุปสรรค ส่วนมากจะอยู่ที่แขกรับเชิญและสภาพแวดล้อม ก็ต้อง

ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 
ในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่ง

ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 
ในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่งในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่ง

ในเรื่องของปัญหาและอุปสรรค ส่วนมากจะอยู่ที่แขกรับเชิญและสภาพแวดล้อม ก็ต้อง

ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 
ในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่งในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่ง

ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 
เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้

ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 
เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้

ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 
เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้

ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 
เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้

ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 
เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้

ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 
เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้

ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 
ในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่ง

เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้
ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 

ในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่ง

เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้
ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 

เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้
ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 

ในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่ง
ในเรื่องของปัญหาและอุปสรรค ส่วนมากจะอยู่ที่แขกรับเชิญและสภาพแวดล้อม ก็ต้อง

แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่

ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 
เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้

ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 
ในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่งในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่ง

ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 

ในเรื่องของปัญหาและอุปสรรค ส่วนมากจะอยู่ที่แขกรับเชิญและสภาพแวดล้อม ก็ต้อง

ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 
ในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่งในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่ง

ในเรื่องของปัญหาและอุปสรรค ส่วนมากจะอยู่ที่แขกรับเชิญและสภาพแวดล้อม ก็ต้อง
ในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่งในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่งในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่ง

ในเรื่องของปัญหาและอุปสรรค ส่วนมากจะอยู่ที่แขกรับเชิญและสภาพแวดล้อม ก็ต้อง
ในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่ง

ในเรื่องของปัญหาและอุปสรรค ส่วนมากจะอยู่ที่แขกรับเชิญและสภาพแวดล้อม ก็ต้อง
ในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่งในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่ง

ในเรื่องของปัญหาและอุปสรรค ส่วนมากจะอยู่ที่แขกรับเชิญและสภาพแวดล้อม ก็ต้อง
ในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่ง

ในเรื่องของปัญหาและอุปสรรค ส่วนมากจะอยู่ที่แขกรับเชิญและสภาพแวดล้อม ก็ต้องในเรื่องของปัญหาและอุปสรรค ส่วนมากจะอยู่ที่แขกรับเชิญและสภาพแวดล้อม ก็ต้องในเรื่องของปัญหาและอุปสรรค ส่วนมากจะอยู่ที่แขกรับเชิญและสภาพแวดล้อม ก็ต้องในเรื่องของปัญหาและอุปสรรค ส่วนมากจะอยู่ที่แขกรับเชิญและสภาพแวดล้อม ก็ต้องในเรื่องของปัญหาและอุปสรรค ส่วนมากจะอยู่ที่แขกรับเชิญและสภาพแวดล้อม ก็ต้อง
แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่

ในเรื่องของปัญหาและอุปสรรค ส่วนมากจะอยู่ที่แขกรับเชิญและสภาพแวดล้อม ก็ต้องในเรื่องของปัญหาและอุปสรรค ส่วนมากจะอยู่ที่แขกรับเชิญและสภาพแวดล้อม ก็ต้อง
แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่

ในเรื่องของปัญหาและอุปสรรค ส่วนมากจะอยู่ที่แขกรับเชิญและสภาพแวดล้อม ก็ต้องในเรื่องของปัญหาและอุปสรรค ส่วนมากจะอยู่ที่แขกรับเชิญและสภาพแวดล้อม ก็ต้อง
แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่
บางครั้งไม่เอ้ืออ านวยก็อาจจะย้ายสถานที่ไปถ่ายในร่มแทน หรืออาจจะเลือกจัดบรรยากาศตอนนั้นใส่
แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่
บางครั้งไม่เอ้ืออ านวยก็อาจจะย้ายสถานที่ไปถ่ายในร่มแทน หรืออาจจะเลือกจัดบรรยากาศตอนนั้นใส่
แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่
บางครั้งไม่เอ้ืออ านวยก็อาจจะย้ายสถานที่ไปถ่ายในร่มแทน หรืออาจจะเลือกจัดบรรยากาศตอนนั้นใส่
แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่
บางครั้งไม่เอ้ืออ านวยก็อาจจะย้ายสถานที่ไปถ่ายในร่มแทน หรืออาจจะเลือกจัดบรรยากาศตอนนั้นใส่
แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่
บางครั้งไม่เอ้ืออ านวยก็อาจจะย้ายสถานที่ไปถ่ายในร่มแทน หรืออาจจะเลือกจัดบรรยากาศตอนนั้นใส่
ไปให้เห็นในรายการเลย รวมถึงทุกการท างานจ าเป็นต้องมีการวางแผนส ารองไว้เสมอ

แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่
บางครั้งไม่เอ้ืออ านวยก็อาจจะย้ายสถานที่ไปถ่ายในร่มแทน หรืออาจจะเลือกจัดบรรยากาศตอนนั้นใส่
แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่
บางครั้งไม่เอ้ืออ านวยก็อาจจะย้ายสถานที่ไปถ่ายในร่มแทน หรืออาจจะเลือกจัดบรรยากาศตอนนั้นใส่
แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่
บางครั้งไม่เอ้ืออ านวยก็อาจจะย้ายสถานที่ไปถ่ายในร่มแทน หรืออาจจะเลือกจัดบรรยากาศตอนนั้นใส่
แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่
บางครั้งไม่เอ้ืออ านวยก็อาจจะย้ายสถานที่ไปถ่ายในร่มแทน หรืออาจจะเลือกจัดบรรยากาศตอนนั้นใส่
แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่
บางครั้งไม่เอ้ืออ านวยก็อาจจะย้ายสถานที่ไปถ่ายในร่มแทน หรืออาจจะเลือกจัดบรรยากาศตอนนั้นใส่
แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่
บางครั้งไม่เอ้ืออ านวยก็อาจจะย้ายสถานที่ไปถ่ายในร่มแทน หรืออาจจะเลือกจัดบรรยากาศตอนนั้นใส่
ไปให้เห็นในรายการเลย รวมถึงทุกการท างานจ าเป็นต้องมีการวางแผนส ารองไว้เสมอ

แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่
บางครั้งไม่เอ้ืออ านวยก็อาจจะย้ายสถานที่ไปถ่ายในร่มแทน หรืออาจจะเลือกจัดบรรยากาศตอนนั้นใส่
แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่
บางครั้งไม่เอ้ืออ านวยก็อาจจะย้ายสถานที่ไปถ่ายในร่มแทน หรืออาจจะเลือกจัดบรรยากาศตอนนั้นใส่
แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่
บางครั้งไม่เอ้ืออ านวยก็อาจจะย้ายสถานที่ไปถ่ายในร่มแทน หรืออาจจะเลือกจัดบรรยากาศตอนนั้นใส่
แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่
บางครั้งไม่เอ้ืออ านวยก็อาจจะย้ายสถานที่ไปถ่ายในร่มแทน หรืออาจจะเลือกจัดบรรยากาศตอนนั้นใส่บางครั้งไม่เอ้ืออ านวยก็อาจจะย้ายสถานที่ไปถ่ายในร่มแทน หรืออาจจะเลือกจัดบรรยากาศตอนนั้นใส่บางครั้งไม่เอ้ืออ านวยก็อาจจะย้ายสถานที่ไปถ่ายในร่มแทน หรืออาจจะเลือกจัดบรรยากาศตอนนั้นใส่บางครั้งไม่เอ้ืออ านวยก็อาจจะย้ายสถานที่ไปถ่ายในร่มแทน หรืออาจจะเลือกจัดบรรยากาศตอนนั้นใส่
ไปให้เห็นในรายการเลย รวมถึงทุกการท างานจ าเป็นต้องมีการวางแผนส ารองไว้เสมอ
บางครั้งไม่เอ้ืออ านวยก็อาจจะย้ายสถานที่ไปถ่ายในร่มแทน หรืออาจจะเลือกจัดบรรยากาศตอนนั้นใส่บางครั้งไม่เอ้ืออ านวยก็อาจจะย้ายสถานที่ไปถ่ายในร่มแทน หรืออาจจะเลือกจัดบรรยากาศตอนนั้นใส่บางครั้งไม่เอ้ืออ านวยก็อาจจะย้ายสถานที่ไปถ่ายในร่มแทน หรืออาจจะเลือกจัดบรรยากาศตอนนั้นใส่บางครั้งไม่เอ้ืออ านวยก็อาจจะย้ายสถานที่ไปถ่ายในร่มแทน หรืออาจจะเลือกจัดบรรยากาศตอนนั้นใส่
ไปให้เห็นในรายการเลย รวมถึงทุกการท างานจ าเป็นต้องมีการวางแผนส ารองไว้เสมอไปให้เห็นในรายการเลย รวมถึงทุกการท างานจ าเป็นต้องมีการวางแผนส ารองไว้เสมอ

เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้
ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 

เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้
ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 

ในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่งในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่ง
ในเรื่องของปัญหาและอุปสรรค ส่วนมากจะอยู่ที่แขกรับเชิญและสภาพแวดล้อม ก็ต้อง

เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้
เลือกลักษณะดนตรีให้เข้ากับอาชีพในเทปนั้นๆ ด้วย รวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเสียงพูด เรายังสามารถใช้

ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 
ในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่ง

ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 
ในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่ง

ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 
ในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่งในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่งในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่งในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่ง

ในเรื่องของปัญหาและอุปสรรค ส่วนมากจะอยู่ที่แขกรับเชิญและสภาพแวดล้อม ก็ต้อง
ในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่ง

เลือกลักษณะดนตรีให้เข้ากับอาชีพในเทปนั้นๆ ด้วย รวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเสียงพูด เรายังสามารถใช้

ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 

เลือกลักษณะดนตรีให้เข้ากับอาชีพในเทปนั้นๆ ด้วย รวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเสียงพูด เรายังสามารถใช้
เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้
เลือกลักษณะดนตรีให้เข้ากับอาชีพในเทปนั้นๆ ด้วย รวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเสียงพูด เรายังสามารถใช้
เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้
เลือกลักษณะดนตรีให้เข้ากับอาชีพในเทปนั้นๆ ด้วย รวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเสียงพูด เรายังสามารถใช้เลือกลักษณะดนตรีให้เข้ากับอาชีพในเทปนั้นๆ ด้วย รวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเสียงพูด เรายังสามารถใช้
เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้

ในด้านของเสียงดนตรีประกอบนั้น ถือว่ามีความส าคัญเท่าๆกับภาพทีเดียว เพราะตอง
เลือกลักษณะดนตรีให้เข้ากับอาชีพในเทปนั้นๆ ด้วย รวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเสียงพูด เรายังสามารถใช้
เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้

ในด้านของเสียงดนตรีประกอบนั้น ถือว่ามีความส าคัญเท่าๆกับภาพทีเดียว เพราะตอง
เลือกลักษณะดนตรีให้เข้ากับอาชีพในเทปนั้นๆ ด้วย รวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเสียงพูด เรายังสามารถใช้เลือกลักษณะดนตรีให้เข้ากับอาชีพในเทปนั้นๆ ด้วย รวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเสียงพูด เรายังสามารถใช้
เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้

ในด้านของเสียงดนตรีประกอบนั้น ถือว่ามีความส าคัญเท่าๆกับภาพทีเดียว เพราะตองในด้านของเสียงดนตรีประกอบนั้น ถือว่ามีความส าคัญเท่าๆกับภาพทีเดียว เพราะตอง
เลือกลักษณะดนตรีให้เข้ากับอาชีพในเทปนั้นๆ ด้วย รวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเสียงพูด เรายังสามารถใช้เลือกลักษณะดนตรีให้เข้ากับอาชีพในเทปนั้นๆ ด้วย รวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเสียงพูด เรายังสามารถใช้

ในด้านของเสียงดนตรีประกอบนั้น ถือว่ามีความส าคัญเท่าๆกับภาพทีเดียว เพราะตอง
เลือกลักษณะดนตรีให้เข้ากับอาชีพในเทปนั้นๆ ด้วย รวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเสียงพูด เรายังสามารถใช้

ในด้านของเสียงดนตรีประกอบนั้น ถือว่ามีความส าคัญเท่าๆกับภาพทีเดียว เพราะตอง
เลือกลักษณะดนตรีให้เข้ากับอาชีพในเทปนั้นๆ ด้วย รวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเสียงพูด เรายังสามารถใช้
เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้

ในด้านของเสียงดนตรีประกอบนั้น ถือว่ามีความส าคัญเท่าๆกับภาพทีเดียว เพราะตองในด้านของเสียงดนตรีประกอบนั้น ถือว่ามีความส าคัญเท่าๆกับภาพทีเดียว เพราะตอง
เลือกลักษณะดนตรีให้เข้ากับอาชีพในเทปนั้นๆ ด้วย รวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเสียงพูด เรายังสามารถใช้

ในด้านของเสียงดนตรีประกอบนั้น ถือว่ามีความส าคัญเท่าๆกับภาพทีเดียว เพราะตอง
เลือกลักษณะดนตรีให้เข้ากับอาชีพในเทปนั้นๆ ด้วย รวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเสียงพูด เรายังสามารถใช้
เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้

ในด้านของเสียงดนตรีประกอบนั้น ถือว่ามีความส าคัญเท่าๆกับภาพทีเดียว เพราะตอง
รวมถึงค าพูดดีๆ ค าโดนๆ ในรายการก็เป็นส่วนช่วยให้คนดูสามารถดูไปได้เรื่อยๆ และไม่น่าเบื่อ

ในด้านของเสียงดนตรีประกอบนั้น ถือว่ามีความส าคัญเท่าๆกับภาพทีเดียว เพราะตอง
เลือกลักษณะดนตรีให้เข้ากับอาชีพในเทปนั้นๆ ด้วย รวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเสียงพูด เรายังสามารถใช้

รวมถึงค าพูดดีๆ ค าโดนๆ ในรายการก็เป็นส่วนช่วยให้คนดูสามารถดูไปได้เรื่อยๆ และไม่น่าเบื่อ
ในด้านของเสียงดนตรีประกอบนั้น ถือว่ามีความส าคัญเท่าๆกับภาพทีเดียว เพราะตอง

รวมถึงค าพูดดีๆ ค าโดนๆ ในรายการก็เป็นส่วนช่วยให้คนดูสามารถดูไปได้เรื่อยๆ และไม่น่าเบื่อ
ในด้านของเสียงดนตรีประกอบนั้น ถือว่ามีความส าคัญเท่าๆกับภาพทีเดียว เพราะตอง

เลือกลักษณะดนตรีให้เข้ากับอาชีพในเทปนั้นๆ ด้วย รวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเสียงพูด เรายังสามารถใช้

รวมถึงค าพูดดีๆ ค าโดนๆ ในรายการก็เป็นส่วนช่วยให้คนดูสามารถดูไปได้เรื่อยๆ และไม่น่าเบื่อ
ในด้านของเสียงดนตรีประกอบนั้น ถือว่ามีความส าคัญเท่าๆกับภาพทีเดียว เพราะตอง

เลือกลักษณะดนตรีให้เข้ากับอาชีพในเทปนั้นๆ ด้วย รวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเสียงพูด เรายังสามารถใช้

รวมถึงค าพูดดีๆ ค าโดนๆ ในรายการก็เป็นส่วนช่วยให้คนดูสามารถดูไปได้เรื่อยๆ และไม่น่าเบื่อ
ในด้านของเสียงดนตรีประกอบนั้น ถือว่ามีความส าคัญเท่าๆกับภาพทีเดียว เพราะตอง

รวมถึงค าพูดดีๆ ค าโดนๆ ในรายการก็เป็นส่วนช่วยให้คนดูสามารถดูไปได้เรื่อยๆ และไม่น่าเบื่อ
ในด้านของเสียงดนตรีประกอบนั้น ถือว่ามีความส าคัญเท่าๆกับภาพทีเดียว เพราะตอง

รวมถึงค าพูดดีๆ ค าโดนๆ ในรายการก็เป็นส่วนช่วยให้คนดูสามารถดูไปได้เรื่อยๆ และไม่น่าเบื่อ
ในด้านของเสียงดนตรีประกอบนั้น ถือว่ามีความส าคัญเท่าๆกับภาพทีเดียว เพราะตอง

เลือกลักษณะดนตรีให้เข้ากับอาชีพในเทปนั้นๆ ด้วย รวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเสียงพูด เรายังสามารถใช้

รวมถึงค าพูดดีๆ ค าโดนๆ ในรายการก็เป็นส่วนช่วยให้คนดูสามารถดูไปได้เรื่อยๆ และไม่น่าเบื่อ

เลือกลักษณะดนตรีให้เข้ากับอาชีพในเทปนั้นๆ ด้วย รวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเสียงพูด เรายังสามารถใช้

รวมถึงค าพูดดีๆ ค าโดนๆ ในรายการก็เป็นส่วนช่วยให้คนดูสามารถดูไปได้เรื่อยๆ และไม่น่าเบื่อรวมถึงค าพูดดีๆ ค าโดนๆ ในรายการก็เป็นส่วนช่วยให้คนดูสามารถดูไปได้เรื่อยๆ และไม่น่าเบื่อ
ในด้านของเสียงดนตรีประกอบนั้น ถือว่ามีความส าคัญเท่าๆกับภาพทีเดียว เพราะตอง

รวมถึงค าพูดดีๆ ค าโดนๆ ในรายการก็เป็นส่วนช่วยให้คนดูสามารถดูไปได้เรื่อยๆ และไม่น่าเบื่อรวมถึงค าพูดดีๆ ค าโดนๆ ในรายการก็เป็นส่วนช่วยให้คนดูสามารถดูไปได้เรื่อยๆ และไม่น่าเบื่อรวมถึงค าพูดดีๆ ค าโดนๆ ในรายการก็เป็นส่วนช่วยให้คนดูสามารถดูไปได้เรื่อยๆ และไม่น่าเบื่อ

เลือกลักษณะดนตรีให้เข้ากับอาชีพในเทปนั้นๆ ด้วย รวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเสียงพูด เรายังสามารถใช้
เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้

รวมถึงค าพูดดีๆ ค าโดนๆ ในรายการก็เป็นส่วนช่วยให้คนดูสามารถดูไปได้เรื่อยๆ และไม่น่าเบื่อ
ในด้านของเสียงดนตรีประกอบนั้น ถือว่ามีความส าคัญเท่าๆกับภาพทีเดียว เพราะตอง

รวมถึงค าพูดดีๆ ค าโดนๆ ในรายการก็เป็นส่วนช่วยให้คนดูสามารถดูไปได้เรื่อยๆ และไม่น่าเบื่อ
ในด้านของเสียงดนตรีประกอบนั้น ถือว่ามีความส าคัญเท่าๆกับภาพทีเดียว เพราะตอง

รวมถึงค าพูดดีๆ ค าโดนๆ ในรายการก็เป็นส่วนช่วยให้คนดูสามารถดูไปได้เรื่อยๆ และไม่น่าเบื่อ
ในด้านของเสียงดนตรีประกอบนั้น ถือว่ามีความส าคัญเท่าๆกับภาพทีเดียว เพราะตอง

รวมถึงค าพูดดีๆ ค าโดนๆ ในรายการก็เป็นส่วนช่วยให้คนดูสามารถดูไปได้เรื่อยๆ และไม่น่าเบื่อ
ในด้านของเสียงดนตรีประกอบนั้น ถือว่ามีความส าคัญเท่าๆกับภาพทีเดียว เพราะตอง

รวมถึงค าพูดดีๆ ค าโดนๆ ในรายการก็เป็นส่วนช่วยให้คนดูสามารถดูไปได้เรื่อยๆ และไม่น่าเบื่อรวมถึงค าพูดดีๆ ค าโดนๆ ในรายการก็เป็นส่วนช่วยให้คนดูสามารถดูไปได้เรื่อยๆ และไม่น่าเบื่อรวมถึงค าพูดดีๆ ค าโดนๆ ในรายการก็เป็นส่วนช่วยให้คนดูสามารถดูไปได้เรื่อยๆ และไม่น่าเบื่อ
ในด้านของเสียงดนตรีประกอบนั้น ถือว่ามีความส าคัญเท่าๆกับภาพทีเดียว เพราะตอง

รวมถึงค าพูดดีๆ ค าโดนๆ ในรายการก็เป็นส่วนช่วยให้คนดูสามารถดูไปได้เรื่อยๆ และไม่น่าเบื่อ
ในด้านของเสียงดนตรีประกอบนั้น ถือว่ามีความส าคัญเท่าๆกับภาพทีเดียว เพราะตอง
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ถ้าใช้แขกรับเชิญก็แตกต่างกันไปว่ารายการนั้นๆต้องการลักษณะไหน ซึ่งมีทั้งการเลือกสับเปลี่ยนถ้าใช้แขกรับเชิญก็แตกต่างกันไปว่ารายการนั้นๆต้องการลักษณะไหน ซึ่งมีทั้งการเลือกสับเปลี่ยน
พิธีกรที่มีความเชี่ยวชาญในเทปนั้นๆ หรือมีการเลือกพิธีกรที่สามารถคุยเรื่องยากก็ได้ ง่ายก็ได้ ไม่ต้องพิธีกรที่มีความเชี่ยวชาญในเทปนั้นๆ หรือมีการเลือกพิธีกรที่สามารถคุยเรื่องยากก็ได้ ง่ายก็ได้ ไม่ต้อง
ถ้าใช้แขกรับเชิญก็แตกต่างกันไปว่ารายการนั้นๆต้องการลักษณะไหน ซึ่งมีทั้งการเลือกสับเปลี่ยนถ้าใช้แขกรับเชิญก็แตกต่างกันไปว่ารายการนั้นๆต้องการลักษณะไหน ซึ่งมีทั้งการเลือกสับเปลี่ยนถ้าใช้แขกรับเชิญก็แตกต่างกันไปว่ารายการนั้นๆต้องการลักษณะไหน ซึ่งมีทั้งการเลือกสับเปลี่ยน
พิธีกรที่มีความเชี่ยวชาญในเทปนั้นๆ หรือมีการเลือกพิธีกรที่สามารถคุยเรื่องยากก็ได้ ง่ายก็ได้ ไม่ต้องพิธีกรที่มีความเชี่ยวชาญในเทปนั้นๆ หรือมีการเลือกพิธีกรที่สามารถคุยเรื่องยากก็ได้ ง่ายก็ได้ ไม่ต้อง
เป็นทางการมากเกินไป
พิธีกรที่มีความเชี่ยวชาญในเทปนั้นๆ หรือมีการเลือกพิธีกรที่สามารถคุยเรื่องยากก็ได้ ง่ายก็ได้ ไม่ต้อง
เป็นทางการมากเกินไป

ถ้าใช้แขกรับเชิญก็แตกต่างกันไปว่ารายการนั้นๆต้องการลักษณะไหน ซึ่งมีทั้งการเลือกสับเปลี่ยน
รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่
ถ้าใช้แขกรับเชิญก็แตกต่างกันไปว่ารายการนั้นๆต้องการลักษณะไหน ซึ่งมีทั้งการเลือกสับเปลี่ยน
รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่
ถ้าใช้แขกรับเชิญก็แตกต่างกันไปว่ารายการนั้นๆต้องการลักษณะไหน ซึ่งมีทั้งการเลือกสับเปลี่ยน
รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่
ถ้าใช้แขกรับเชิญก็แตกต่างกันไปว่ารายการนั้นๆต้องการลักษณะไหน ซึ่งมีทั้งการเลือกสับเปลี่ยน
รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่
ถ้าใช้แขกรับเชิญก็แตกต่างกันไปว่ารายการนั้นๆต้องการลักษณะไหน ซึ่งมีทั้งการเลือกสับเปลี่ยน
รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่
ถ้าใช้แขกรับเชิญก็แตกต่างกันไปว่ารายการนั้นๆต้องการลักษณะไหน ซึ่งมีทั้งการเลือกสับเปลี่ยน
พิธีกรที่มีความเชี่ยวชาญในเทปนั้นๆ หรือมีการเลือกพิธีกรที่สามารถคุยเรื่องยากก็ได้ ง่ายก็ได้ ไม่ต้อง

ในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็น
รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่

ในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็น
รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่

ในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็น
รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่
ถ้าใช้แขกรับเชิญก็แตกต่างกันไปว่ารายการนั้นๆต้องการลักษณะไหน ซึ่งมีทั้งการเลือกสับเปลี่ยน
พิธีกรที่มีความเชี่ยวชาญในเทปนั้นๆ หรือมีการเลือกพิธีกรที่สามารถคุยเรื่องยากก็ได้ ง่ายก็ได้ ไม่ต้อง

ในเรื่องของการดึงดูดให้คนดูติดตามไปจนจบรายการนั้น ขึ้นอยู่กับการเปิดรายการมาให้
คนสนใจให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นไตเติ้ล การตัดต่อ ภาพ เสียง หรือการปูปัญหาเพ่ือให้คนดูเกิดการฉุกคิด 

ในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็น
รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่

ในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็นในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็น
รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่

ในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็นในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็นในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็น
รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่

ในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็น
รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่

ในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็น
รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่

หลากหลายไม่ใช่ไปในแนวเดียวกันทั้งหมด
ในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็นในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็นในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็น

รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่

หลากหลายไม่ใช่ไปในแนวเดียวกันทั้งหมดหลากหลายไม่ใช่ไปในแนวเดียวกันทั้งหมด
ในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็น

หลากหลายไม่ใช่ไปในแนวเดียวกันทั้งหมดหลากหลายไม่ใช่ไปในแนวเดียวกันทั้งหมด
ในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็น

ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้

ในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็น

ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้
หลากหลายไม่ใช่ไปในแนวเดียวกันทั้งหมด

ในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็น
รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่

ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้

ในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็น
รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่

ในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็นในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็นในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็นในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็นในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็นในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็นในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็นในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็น
รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่

ในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็น
รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่

ในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็นในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็น
รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่
ถ้าใช้แขกรับเชิญก็แตกต่างกันไปว่ารายการนั้นๆต้องการลักษณะไหน ซึ่งมีทั้งการเลือกสับเปลี่ยน
รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่
ถ้าใช้แขกรับเชิญก็แตกต่างกันไปว่ารายการนั้นๆต้องการลักษณะไหน ซึ่งมีทั้งการเลือกสับเปลี่ยน
รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่
ถ้าใช้แขกรับเชิญก็แตกต่างกันไปว่ารายการนั้นๆต้องการลักษณะไหน ซึ่งมีทั้งการเลือกสับเปลี่ยน
พิธีกรที่มีความเชี่ยวชาญในเทปนั้นๆ หรือมีการเลือกพิธีกรที่สามารถคุยเรื่องยากก็ได้ ง่ายก็ได้ ไม่ต้อง

ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้
ในด้านการเลือกแขกรับเชิญมาออกอากาศนั้น ต้องดูว่าคนๆนั้นมีความน่าสนใจในด้าน

ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้
หลากหลายไม่ใช่ไปในแนวเดียวกันทั้งหมด
ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้
หลากหลายไม่ใช่ไปในแนวเดียวกันทั้งหมด

ในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็น

ในด้านการเลือกแขกรับเชิญมาออกอากาศนั้น ต้องดูว่าคนๆนั้นมีความน่าสนใจในด้าน
ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้

ในด้านการเลือกแขกรับเชิญมาออกอากาศนั้น ต้องดูว่าคนๆนั้นมีความน่าสนใจในด้านในด้านการเลือกแขกรับเชิญมาออกอากาศนั้น ต้องดูว่าคนๆนั้นมีความน่าสนใจในด้าน
ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้

ในด้านการเลือกแขกรับเชิญมาออกอากาศนั้น ต้องดูว่าคนๆนั้นมีความน่าสนใจในด้านในด้านการเลือกแขกรับเชิญมาออกอากาศนั้น ต้องดูว่าคนๆนั้นมีความน่าสนใจในด้าน
ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้

ในด้านการเลือกแขกรับเชิญมาออกอากาศนั้น ต้องดูว่าคนๆนั้นมีความน่าสนใจในด้านในด้านการเลือกแขกรับเชิญมาออกอากาศนั้น ต้องดูว่าคนๆนั้นมีความน่าสนใจในด้าน
ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้

ในด้านการเลือกแขกรับเชิญมาออกอากาศนั้น ต้องดูว่าคนๆนั้นมีความน่าสนใจในด้านในด้านการเลือกแขกรับเชิญมาออกอากาศนั้น ต้องดูว่าคนๆนั้นมีความน่าสนใจในด้านในด้านการเลือกแขกรับเชิญมาออกอากาศนั้น ต้องดูว่าคนๆนั้นมีความน่าสนใจในด้าน
ซักถามไปเรื่อยๆมากกว่าที่จะมาก าหนดสคริปต์ให้แขกรับเชิญว่าต้องตอบว่าอย่างไร

ในด้านการเลือกแขกรับเชิญมาออกอากาศนั้น ต้องดูว่าคนๆนั้นมีความน่าสนใจในด้าน
ซักถามไปเรื่อยๆมากกว่าที่จะมาก าหนดสคริปต์ให้แขกรับเชิญว่าต้องตอบว่าอย่างไร

ในด้านการเลือกแขกรับเชิญมาออกอากาศนั้น ต้องดูว่าคนๆนั้นมีความน่าสนใจในด้าน
ซักถามไปเรื่อยๆมากกว่าที่จะมาก าหนดสคริปต์ให้แขกรับเชิญว่าต้องตอบว่าอย่างไรซักถามไปเรื่อยๆมากกว่าที่จะมาก าหนดสคริปต์ให้แขกรับเชิญว่าต้องตอบว่าอย่างไรซักถามไปเรื่อยๆมากกว่าที่จะมาก าหนดสคริปต์ให้แขกรับเชิญว่าต้องตอบว่าอย่างไร

ในด้านการเลือกแขกรับเชิญมาออกอากาศนั้น ต้องดูว่าคนๆนั้นมีความน่าสนใจในด้าน
ซักถามไปเรื่อยๆมากกว่าที่จะมาก าหนดสคริปต์ให้แขกรับเชิญว่าต้องตอบว่าอย่างไร
เทปนั้นๆ มีความโดดเด่นในด้านใด เราก็เลือกดึงจุดนั้นมา และการถามจะเป็นในลักษณะพูดคุยเทปนั้นๆ มีความโดดเด่นในด้านใด เราก็เลือกดึงจุดนั้นมา และการถามจะเป็นในลักษณะพูดคุย

ในด้านการคิดและกลั่นกรองค าถามนั้น ต้องศึกษาให้ละเอียดว่าบุคคลที่เราจะน าเสนอใน
เทปนั้นๆ มีความโดดเด่นในด้านใด เราก็เลือกดึงจุดนั้นมา และการถามจะเป็นในลักษณะพูดคุย
ซักถามไปเรื่อยๆมากกว่าที่จะมาก าหนดสคริปต์ให้แขกรับเชิญว่าต้องตอบว่าอย่างไร

ในด้านการคิดและกลั่นกรองค าถามนั้น ต้องศึกษาให้ละเอียดว่าบุคคลที่เราจะน าเสนอในในด้านการคิดและกลั่นกรองค าถามนั้น ต้องศึกษาให้ละเอียดว่าบุคคลที่เราจะน าเสนอใน
เทปนั้นๆ มีความโดดเด่นในด้านใด เราก็เลือกดึงจุดนั้นมา และการถามจะเป็นในลักษณะพูดคุย
ซักถามไปเรื่อยๆมากกว่าที่จะมาก าหนดสคริปต์ให้แขกรับเชิญว่าต้องตอบว่าอย่างไรซักถามไปเรื่อยๆมากกว่าที่จะมาก าหนดสคริปต์ให้แขกรับเชิญว่าต้องตอบว่าอย่างไร

ในด้านการเลือกแขกรับเชิญมาออกอากาศนั้น ต้องดูว่าคนๆนั้นมีความน่าสนใจในด้านในด้านการเลือกแขกรับเชิญมาออกอากาศนั้น ต้องดูว่าคนๆนั้นมีความน่าสนใจในด้าน
ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้

ในด้านการเลือกแขกรับเชิญมาออกอากาศนั้น ต้องดูว่าคนๆนั้นมีความน่าสนใจในด้าน
ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้

ในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็น

ในด้านการคิดและกลั่นกรองค าถามนั้น ต้องศึกษาให้ละเอียดว่าบุคคลที่เราจะน าเสนอใน
เทปนั้นๆ มีความโดดเด่นในด้านใด เราก็เลือกดึงจุดนั้นมา และการถามจะเป็นในลักษณะพูดคุย
ซักถามไปเรื่อยๆมากกว่าที่จะมาก าหนดสคริปต์ให้แขกรับเชิญว่าต้องตอบว่าอย่างไร

ในด้านการเลือกแขกรับเชิญมาออกอากาศนั้น ต้องดูว่าคนๆนั้นมีความน่าสนใจในด้าน

เทปนั้นๆ มีความโดดเด่นในด้านใด เราก็เลือกดึงจุดนั้นมา และการถามจะเป็นในลักษณะพูดคุย
ซักถามไปเรื่อยๆมากกว่าที่จะมาก าหนดสคริปต์ให้แขกรับเชิญว่าต้องตอบว่าอย่างไร

ในด้านการเลือกแขกรับเชิญมาออกอากาศนั้น ต้องดูว่าคนๆนั้นมีความน่าสนใจในด้าน

เทปนั้นๆ มีความโดดเด่นในด้านใด เราก็เลือกดึงจุดนั้นมา และการถามจะเป็นในลักษณะพูดคุย
ซักถามไปเรื่อยๆมากกว่าที่จะมาก าหนดสคริปต์ให้แขกรับเชิญว่าต้องตอบว่าอย่างไร

ในด้านการเลือกแขกรับเชิญมาออกอากาศนั้น ต้องดูว่าคนๆนั้นมีความน่าสนใจในด้าน
ซักถามไปเรื่อยๆมากกว่าที่จะมาก าหนดสคริปต์ให้แขกรับเชิญว่าต้องตอบว่าอย่างไร

ในด้านการเลือกแขกรับเชิญมาออกอากาศนั้น ต้องดูว่าคนๆนั้นมีความน่าสนใจในด้าน
ซักถามไปเรื่อยๆมากกว่าที่จะมาก าหนดสคริปต์ให้แขกรับเชิญว่าต้องตอบว่าอย่างไร

ในด้านการเลือกแขกรับเชิญมาออกอากาศนั้น ต้องดูว่าคนๆนั้นมีความน่าสนใจในด้าน
ซักถามไปเรื่อยๆมากกว่าที่จะมาก าหนดสคริปต์ให้แขกรับเชิญว่าต้องตอบว่าอย่างไร

ในด้านการเลือกแขกรับเชิญมาออกอากาศนั้น ต้องดูว่าคนๆนั้นมีความน่าสนใจในด้าน
ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้
หลากหลายไม่ใช่ไปในแนวเดียวกันทั้งหมด
ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้
หลากหลายไม่ใช่ไปในแนวเดียวกันทั้งหมด

ในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็นในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็นในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็น
หลากหลายไม่ใช่ไปในแนวเดียวกันทั้งหมด

ในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็น
รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่
ถ้าใช้แขกรับเชิญก็แตกต่างกันไปว่ารายการนั้นๆต้องการลักษณะไหน ซึ่งมีทั้งการเลือกสับเปลี่ยน

ในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็น
รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่

ในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็น
รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่

ในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็น

ถ้าใช้แขกรับเชิญก็แตกต่างกันไปว่ารายการนั้นๆต้องการลักษณะไหน ซึ่งมีทั้งการเลือกสับเปลี่ยนถ้าใช้แขกรับเชิญก็แตกต่างกันไปว่ารายการนั้นๆต้องการลักษณะไหน ซึ่งมีทั้งการเลือกสับเปลี่ยนถ้าใช้แขกรับเชิญก็แตกต่างกันไปว่ารายการนั้นๆต้องการลักษณะไหน ซึ่งมีทั้งการเลือกสับเปลี่ยน
พิธีกรที่มีความเชี่ยวชาญในเทปนั้นๆ หรือมีการเลือกพิธีกรที่สามารถคุยเรื่องยากก็ได้ ง่ายก็ได้ ไม่ต้อง
เป็นทางการมากเกินไป
พิธีกรที่มีความเชี่ยวชาญในเทปนั้นๆ หรือมีการเลือกพิธีกรที่สามารถคุยเรื่องยากก็ได้ ง่ายก็ได้ ไม่ต้องพิธีกรที่มีความเชี่ยวชาญในเทปนั้นๆ หรือมีการเลือกพิธีกรที่สามารถคุยเรื่องยากก็ได้ ง่ายก็ได้ ไม่ต้องพิธีกรที่มีความเชี่ยวชาญในเทปนั้นๆ หรือมีการเลือกพิธีกรที่สามารถคุยเรื่องยากก็ได้ ง่ายก็ได้ ไม่ต้องพิธีกรที่มีความเชี่ยวชาญในเทปนั้นๆ หรือมีการเลือกพิธีกรที่สามารถคุยเรื่องยากก็ได้ ง่ายก็ได้ ไม่ต้อง

ในเรื่องของการดึงดูดให้คนดูติดตามไปจนจบรายการนั้น ขึ้นอยู่กับการเปิดรายการมาให้ในเรื่องของการดึงดูดให้คนดูติดตามไปจนจบรายการนั้น ขึ้นอยู่กับการเปิดรายการมาให้
คนสนใจให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นไตเติ้ล การตัดต่อ ภาพ เสียง หรือการปูปัญหาเพ่ือให้คนดูเกิดการฉุกคิด 

ในเรื่องของการดึงดูดให้คนดูติดตามไปจนจบรายการนั้น ขึ้นอยู่กับการเปิดรายการมาให้ในเรื่องของการดึงดูดให้คนดูติดตามไปจนจบรายการนั้น ขึ้นอยู่กับการเปิดรายการมาให้
คนสนใจให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นไตเติ้ล การตัดต่อ ภาพ เสียง หรือการปูปัญหาเพ่ือให้คนดูเกิดการฉุกคิด คนสนใจให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นไตเติ้ล การตัดต่อ ภาพ เสียง หรือการปูปัญหาเพ่ือให้คนดูเกิดการฉุกคิด 
รวมถึงค าพูดดีๆ ค าโดนๆ ในรายการก็เป็นส่วนช่วยให้คนดูสามารถดูไปได้เรื่อยๆ และไม่น่าเบื่อรวมถึงค าพูดดีๆ ค าโดนๆ ในรายการก็เป็นส่วนช่วยให้คนดูสามารถดูไปได้เรื่อยๆ และไม่น่าเบื่อ

ในด้านของเสียงดนตรีประกอบนั้น ถือว่ามีความส าคัญเท่าๆกับภาพทีเดียว เพราะตอง
เลือกลักษณะดนตรีให้เข้ากับอาชีพในเทปนั้นๆ ด้วย รวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเสียงพูด เรายังสามารถใช้เลือกลักษณะดนตรีให้เข้ากับอาชีพในเทปนั้นๆ ด้วย รวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเสียงพูด เรายังสามารถใช้เลือกลักษณะดนตรีให้เข้ากับอาชีพในเทปนั้นๆ ด้วย รวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเสียงพูด เรายังสามารถใช้

ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 
เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้

ในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่ง

แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่
บางครั้งไม่เอ้ืออ านวยก็อาจจะย้ายสถานที่ไปถ่ายในร่มแทน หรืออาจจะเลือกจัดบรรยากาศตอนนั้นใส่

ในด้านการคิดและกลั่นกรองค าถามนั้น ต้องศึกษาให้ละเอียดว่าบุคคลที่เราจะน าเสนอใน
เทปนั้นๆ มีความโดดเด่นในด้านใด เราก็เลือกดึงจุดนั้นมา และการถามจะเป็นในลักษณะพูดคุย
ซักถามไปเรื่อยๆมากกว่าที่จะมาก าหนดสคริปต์ให้แขกรับเชิญว่าต้องตอบว่าอย่างไร

ในด้านการเลือกแขกรับเชิญมาออกอากาศนั้น ต้องดูว่าคนๆนั้นมีความน่าสนใจในด้าน
ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้

ในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็น

เทปนั้นๆ มีความโดดเด่นในด้านใด เราก็เลือกดึงจุดนั้นมา และการถามจะเป็นในลักษณะพูดคุยเทปนั้นๆ มีความโดดเด่นในด้านใด เราก็เลือกดึงจุดนั้นมา และการถามจะเป็นในลักษณะพูดคุย
ซักถามไปเรื่อยๆมากกว่าที่จะมาก าหนดสคริปต์ให้แขกรับเชิญว่าต้องตอบว่าอย่างไรซักถามไปเรื่อยๆมากกว่าที่จะมาก าหนดสคริปต์ให้แขกรับเชิญว่าต้องตอบว่าอย่างไรซักถามไปเรื่อยๆมากกว่าที่จะมาก าหนดสคริปต์ให้แขกรับเชิญว่าต้องตอบว่าอย่างไร

ในด้านการเลือกแขกรับเชิญมาออกอากาศนั้น ต้องดูว่าคนๆนั้นมีความน่าสนใจในด้าน
ซักถามไปเรื่อยๆมากกว่าที่จะมาก าหนดสคริปต์ให้แขกรับเชิญว่าต้องตอบว่าอย่างไรซักถามไปเรื่อยๆมากกว่าที่จะมาก าหนดสคริปต์ให้แขกรับเชิญว่าต้องตอบว่าอย่างไรซักถามไปเรื่อยๆมากกว่าที่จะมาก าหนดสคริปต์ให้แขกรับเชิญว่าต้องตอบว่าอย่างไร

ในด้านการเลือกแขกรับเชิญมาออกอากาศนั้น ต้องดูว่าคนๆนั้นมีความน่าสนใจในด้าน
ซักถามไปเรื่อยๆมากกว่าที่จะมาก าหนดสคริปต์ให้แขกรับเชิญว่าต้องตอบว่าอย่างไร

ในด้านการเลือกแขกรับเชิญมาออกอากาศนั้น ต้องดูว่าคนๆนั้นมีความน่าสนใจในด้านในด้านการเลือกแขกรับเชิญมาออกอากาศนั้น ต้องดูว่าคนๆนั้นมีความน่าสนใจในด้านในด้านการเลือกแขกรับเชิญมาออกอากาศนั้น ต้องดูว่าคนๆนั้นมีความน่าสนใจในด้านในด้านการเลือกแขกรับเชิญมาออกอากาศนั้น ต้องดูว่าคนๆนั้นมีความน่าสนใจในด้านในด้านการเลือกแขกรับเชิญมาออกอากาศนั้น ต้องดูว่าคนๆนั้นมีความน่าสนใจในด้านในด้านการเลือกแขกรับเชิญมาออกอากาศนั้น ต้องดูว่าคนๆนั้นมีความน่าสนใจในด้านในด้านการเลือกแขกรับเชิญมาออกอากาศนั้น ต้องดูว่าคนๆนั้นมีความน่าสนใจในด้าน
ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้

ในด้านการเลือกแขกรับเชิญมาออกอากาศนั้น ต้องดูว่าคนๆนั้นมีความน่าสนใจในด้าน
ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้

ในด้านการเลือกแขกรับเชิญมาออกอากาศนั้น ต้องดูว่าคนๆนั้นมีความน่าสนใจในด้าน
ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้

ในด้านการเลือกแขกรับเชิญมาออกอากาศนั้น ต้องดูว่าคนๆนั้นมีความน่าสนใจในด้านในด้านการเลือกแขกรับเชิญมาออกอากาศนั้น ต้องดูว่าคนๆนั้นมีความน่าสนใจในด้าน
ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้

ในด้านการเลือกแขกรับเชิญมาออกอากาศนั้น ต้องดูว่าคนๆนั้นมีความน่าสนใจในด้าน
ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้
หลากหลายไม่ใช่ไปในแนวเดียวกันทั้งหมด

ในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็น

ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้
หลากหลายไม่ใช่ไปในแนวเดียวกันทั้งหมด

ในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็น
รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่
ถ้าใช้แขกรับเชิญก็แตกต่างกันไปว่ารายการนั้นๆต้องการลักษณะไหน ซึ่งมีทั้งการเลือกสับเปลี่ยน
พิธีกรที่มีความเชี่ยวชาญในเทปนั้นๆ หรือมีการเลือกพิธีกรที่สามารถคุยเรื่องยากก็ได้ ง่ายก็ได้ ไม่ต้อง

ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้
หลากหลายไม่ใช่ไปในแนวเดียวกันทั้งหมด

ในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็น

ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้
หลากหลายไม่ใช่ไปในแนวเดียวกันทั้งหมด

ในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็น
หลากหลายไม่ใช่ไปในแนวเดียวกันทั้งหมดหลากหลายไม่ใช่ไปในแนวเดียวกันทั้งหมด

ในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็น
รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่

ในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็นในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็นในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็น
รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่

ในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็น
รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่

ในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็น
รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่

ในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็นในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็น
รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่

ในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็น
รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่

ในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็น
รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่
ถ้าใช้แขกรับเชิญก็แตกต่างกันไปว่ารายการนั้นๆต้องการลักษณะไหน ซึ่งมีทั้งการเลือกสับเปลี่ยน
พิธีกรที่มีความเชี่ยวชาญในเทปนั้นๆ หรือมีการเลือกพิธีกรที่สามารถคุยเรื่องยากก็ได้ ง่ายก็ได้ ไม่ต้อง

ในเรื่องของการดึงดูดให้คนดูติดตามไปจนจบรายการนั้น ขึ้นอยู่กับการเปิดรายการมาให้
คนสนใจให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นไตเติ้ล การตัดต่อ ภาพ เสียง หรือการปูปัญหาเพ่ือให้คนดูเกิดการฉุกคิด 

ในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็น
รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่
ถ้าใช้แขกรับเชิญก็แตกต่างกันไปว่ารายการนั้นๆต้องการลักษณะไหน ซึ่งมีทั้งการเลือกสับเปลี่ยน
พิธีกรที่มีความเชี่ยวชาญในเทปนั้นๆ หรือมีการเลือกพิธีกรที่สามารถคุยเรื่องยากก็ได้ ง่ายก็ได้ ไม่ต้อง

รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่
ถ้าใช้แขกรับเชิญก็แตกต่างกันไปว่ารายการนั้นๆต้องการลักษณะไหน ซึ่งมีทั้งการเลือกสับเปลี่ยน
รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่
ถ้าใช้แขกรับเชิญก็แตกต่างกันไปว่ารายการนั้นๆต้องการลักษณะไหน ซึ่งมีทั้งการเลือกสับเปลี่ยน
รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่
ถ้าใช้แขกรับเชิญก็แตกต่างกันไปว่ารายการนั้นๆต้องการลักษณะไหน ซึ่งมีทั้งการเลือกสับเปลี่ยน
รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่
ถ้าใช้แขกรับเชิญก็แตกต่างกันไปว่ารายการนั้นๆต้องการลักษณะไหน ซึ่งมีทั้งการเลือกสับเปลี่ยน
รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่
ถ้าใช้แขกรับเชิญก็แตกต่างกันไปว่ารายการนั้นๆต้องการลักษณะไหน ซึ่งมีทั้งการเลือกสับเปลี่ยนถ้าใช้แขกรับเชิญก็แตกต่างกันไปว่ารายการนั้นๆต้องการลักษณะไหน ซึ่งมีทั้งการเลือกสับเปลี่ยน
พิธีกรที่มีความเชี่ยวชาญในเทปนั้นๆ หรือมีการเลือกพิธีกรที่สามารถคุยเรื่องยากก็ได้ ง่ายก็ได้ ไม่ต้อง
เป็นทางการมากเกินไป

ถ้าใช้แขกรับเชิญก็แตกต่างกันไปว่ารายการนั้นๆต้องการลักษณะไหน ซึ่งมีทั้งการเลือกสับเปลี่ยนถ้าใช้แขกรับเชิญก็แตกต่างกันไปว่ารายการนั้นๆต้องการลักษณะไหน ซึ่งมีทั้งการเลือกสับเปลี่ยนถ้าใช้แขกรับเชิญก็แตกต่างกันไปว่ารายการนั้นๆต้องการลักษณะไหน ซึ่งมีทั้งการเลือกสับเปลี่ยน
พิธีกรที่มีความเชี่ยวชาญในเทปนั้นๆ หรือมีการเลือกพิธีกรที่สามารถคุยเรื่องยากก็ได้ ง่ายก็ได้ ไม่ต้อง
ถ้าใช้แขกรับเชิญก็แตกต่างกันไปว่ารายการนั้นๆต้องการลักษณะไหน ซึ่งมีทั้งการเลือกสับเปลี่ยนถ้าใช้แขกรับเชิญก็แตกต่างกันไปว่ารายการนั้นๆต้องการลักษณะไหน ซึ่งมีทั้งการเลือกสับเปลี่ยน
พิธีกรที่มีความเชี่ยวชาญในเทปนั้นๆ หรือมีการเลือกพิธีกรที่สามารถคุยเรื่องยากก็ได้ ง่ายก็ได้ ไม่ต้อง
ถ้าใช้แขกรับเชิญก็แตกต่างกันไปว่ารายการนั้นๆต้องการลักษณะไหน ซึ่งมีทั้งการเลือกสับเปลี่ยน
พิธีกรที่มีความเชี่ยวชาญในเทปนั้นๆ หรือมีการเลือกพิธีกรที่สามารถคุยเรื่องยากก็ได้ ง่ายก็ได้ ไม่ต้อง
ถ้าใช้แขกรับเชิญก็แตกต่างกันไปว่ารายการนั้นๆต้องการลักษณะไหน ซึ่งมีทั้งการเลือกสับเปลี่ยน
พิธีกรที่มีความเชี่ยวชาญในเทปนั้นๆ หรือมีการเลือกพิธีกรที่สามารถคุยเรื่องยากก็ได้ ง่ายก็ได้ ไม่ต้องพิธีกรที่มีความเชี่ยวชาญในเทปนั้นๆ หรือมีการเลือกพิธีกรที่สามารถคุยเรื่องยากก็ได้ ง่ายก็ได้ ไม่ต้องพิธีกรที่มีความเชี่ยวชาญในเทปนั้นๆ หรือมีการเลือกพิธีกรที่สามารถคุยเรื่องยากก็ได้ ง่ายก็ได้ ไม่ต้องพิธีกรที่มีความเชี่ยวชาญในเทปนั้นๆ หรือมีการเลือกพิธีกรที่สามารถคุยเรื่องยากก็ได้ ง่ายก็ได้ ไม่ต้องพิธีกรที่มีความเชี่ยวชาญในเทปนั้นๆ หรือมีการเลือกพิธีกรที่สามารถคุยเรื่องยากก็ได้ ง่ายก็ได้ ไม่ต้องพิธีกรที่มีความเชี่ยวชาญในเทปนั้นๆ หรือมีการเลือกพิธีกรที่สามารถคุยเรื่องยากก็ได้ ง่ายก็ได้ ไม่ต้อง

ในเรื่องของการดึงดูดให้คนดูติดตามไปจนจบรายการนั้น ขึ้นอยู่กับการเปิดรายการมาให้ในเรื่องของการดึงดูดให้คนดูติดตามไปจนจบรายการนั้น ขึ้นอยู่กับการเปิดรายการมาให้ในเรื่องของการดึงดูดให้คนดูติดตามไปจนจบรายการนั้น ขึ้นอยู่กับการเปิดรายการมาให้
คนสนใจให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นไตเติ้ล การตัดต่อ ภาพ เสียง หรือการปูปัญหาเพ่ือให้คนดูเกิดการฉุกคิด 

ในเรื่องของการดึงดูดให้คนดูติดตามไปจนจบรายการนั้น ขึ้นอยู่กับการเปิดรายการมาให้ในเรื่องของการดึงดูดให้คนดูติดตามไปจนจบรายการนั้น ขึ้นอยู่กับการเปิดรายการมาให้ในเรื่องของการดึงดูดให้คนดูติดตามไปจนจบรายการนั้น ขึ้นอยู่กับการเปิดรายการมาให้ในเรื่องของการดึงดูดให้คนดูติดตามไปจนจบรายการนั้น ขึ้นอยู่กับการเปิดรายการมาให้
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ในด้านของเสียงดนตรีประกอบนั้น ถือว่ามีความส าคัญเท่าๆกับภาพทีเดียว เพราะตอง
เลือกลักษณะดนตรีให้เข้ากับอาชีพในเทปนั้นๆ ด้วย รวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเสียงพูด เรายังสามารถใช้
เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้

ในด้านของเสียงดนตรีประกอบนั้น ถือว่ามีความส าคัญเท่าๆกับภาพทีเดียว เพราะตอง
เลือกลักษณะดนตรีให้เข้ากับอาชีพในเทปนั้นๆ ด้วย รวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเสียงพูด เรายังสามารถใช้

ในด้านของเสียงดนตรีประกอบนั้น ถือว่ามีความส าคัญเท่าๆกับภาพทีเดียว เพราะตอง
เลือกลักษณะดนตรีให้เข้ากับอาชีพในเทปนั้นๆ ด้วย รวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเสียงพูด เรายังสามารถใช้

ในด้านของเสียงดนตรีประกอบนั้น ถือว่ามีความส าคัญเท่าๆกับภาพทีเดียว เพราะตองในด้านของเสียงดนตรีประกอบนั้น ถือว่ามีความส าคัญเท่าๆกับภาพทีเดียว เพราะตองในด้านของเสียงดนตรีประกอบนั้น ถือว่ามีความส าคัญเท่าๆกับภาพทีเดียว เพราะตอง
เลือกลักษณะดนตรีให้เข้ากับอาชีพในเทปนั้นๆ ด้วย รวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเสียงพูด เรายังสามารถใช้

ในด้านของเสียงดนตรีประกอบนั้น ถือว่ามีความส าคัญเท่าๆกับภาพทีเดียว เพราะตอง
เลือกลักษณะดนตรีให้เข้ากับอาชีพในเทปนั้นๆ ด้วย รวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเสียงพูด เรายังสามารถใช้
เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้

ในด้านของเสียงดนตรีประกอบนั้น ถือว่ามีความส าคัญเท่าๆกับภาพทีเดียว เพราะตอง
เลือกลักษณะดนตรีให้เข้ากับอาชีพในเทปนั้นๆ ด้วย รวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเสียงพูด เรายังสามารถใช้
เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้
เลือกลักษณะดนตรีให้เข้ากับอาชีพในเทปนั้นๆ ด้วย รวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเสียงพูด เรายังสามารถใช้
เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้

ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 

เลือกลักษณะดนตรีให้เข้ากับอาชีพในเทปนั้นๆ ด้วย รวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเสียงพูด เรายังสามารถใช้เลือกลักษณะดนตรีให้เข้ากับอาชีพในเทปนั้นๆ ด้วย รวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเสียงพูด เรายังสามารถใช้เลือกลักษณะดนตรีให้เข้ากับอาชีพในเทปนั้นๆ ด้วย รวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเสียงพูด เรายังสามารถใช้เลือกลักษณะดนตรีให้เข้ากับอาชีพในเทปนั้นๆ ด้วย รวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเสียงพูด เรายังสามารถใช้
เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้
เลือกลักษณะดนตรีให้เข้ากับอาชีพในเทปนั้นๆ ด้วย รวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเสียงพูด เรายังสามารถใช้
เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้
เลือกลักษณะดนตรีให้เข้ากับอาชีพในเทปนั้นๆ ด้วย รวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเสียงพูด เรายังสามารถใช้

ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 

เลือกลักษณะดนตรีให้เข้ากับอาชีพในเทปนั้นๆ ด้วย รวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเสียงพูด เรายังสามารถใช้
เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้

ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 
ในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่ง

ในเรื่องของปัญหาและอุปสรรค ส่วนมากจะอยู่ที่แขกรับเชิญและสภาพแวดล้อม ก็ต้อง

เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้
ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 

ในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่ง
ในเรื่องของปัญหาและอุปสรรค ส่วนมากจะอยู่ที่แขกรับเชิญและสภาพแวดล้อม ก็ต้อง

เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้
ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 

เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้
ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 

เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้
ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 

ในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่ง

เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้
ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 

ในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่ง

เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้
ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 

เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้
ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 

เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้
ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 

เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้
ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 

เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้
ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 

เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้
ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 

ในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่ง
ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 

ในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่ง
ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 

ในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่ง
ในเรื่องของปัญหาและอุปสรรค ส่วนมากจะอยู่ที่แขกรับเชิญและสภาพแวดล้อม ก็ต้อง

ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 
ในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่ง

ในเรื่องของปัญหาและอุปสรรค ส่วนมากจะอยู่ที่แขกรับเชิญและสภาพแวดล้อม ก็ต้อง

ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 
ในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่ง

ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 
ในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่งในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่งในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่ง

ในเรื่องของปัญหาและอุปสรรค ส่วนมากจะอยู่ที่แขกรับเชิญและสภาพแวดล้อม ก็ต้อง
ในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่งในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่งในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่งในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่ง

ในเรื่องของปัญหาและอุปสรรค ส่วนมากจะอยู่ที่แขกรับเชิญและสภาพแวดล้อม ก็ต้อง
แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่

ในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่ง
ในเรื่องของปัญหาและอุปสรรค ส่วนมากจะอยู่ที่แขกรับเชิญและสภาพแวดล้อม ก็ต้อง

ในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่ง
ในเรื่องของปัญหาและอุปสรรค ส่วนมากจะอยู่ที่แขกรับเชิญและสภาพแวดล้อม ก็ต้อง

แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่
ในเรื่องของปัญหาและอุปสรรค ส่วนมากจะอยู่ที่แขกรับเชิญและสภาพแวดล้อม ก็ต้อง

แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่
ในเรื่องของปัญหาและอุปสรรค ส่วนมากจะอยู่ที่แขกรับเชิญและสภาพแวดล้อม ก็ต้องในเรื่องของปัญหาและอุปสรรค ส่วนมากจะอยู่ที่แขกรับเชิญและสภาพแวดล้อม ก็ต้อง

แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่
บางครั้งไม่เอ้ืออ านวยก็อาจจะย้ายสถานที่ไปถ่ายในร่มแทน หรืออาจจะเลือกจัดบรรยากาศตอนนั้นใส่

ในเรื่องของปัญหาและอุปสรรค ส่วนมากจะอยู่ที่แขกรับเชิญและสภาพแวดล้อม ก็ต้อง
แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่
บางครั้งไม่เอ้ืออ านวยก็อาจจะย้ายสถานที่ไปถ่ายในร่มแทน หรืออาจจะเลือกจัดบรรยากาศตอนนั้นใส่
แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่
บางครั้งไม่เอ้ืออ านวยก็อาจจะย้ายสถานที่ไปถ่ายในร่มแทน หรืออาจจะเลือกจัดบรรยากาศตอนนั้นใส่
แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่
บางครั้งไม่เอ้ืออ านวยก็อาจจะย้ายสถานที่ไปถ่ายในร่มแทน หรืออาจจะเลือกจัดบรรยากาศตอนนั้นใส่
แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่
บางครั้งไม่เอ้ืออ านวยก็อาจจะย้ายสถานที่ไปถ่ายในร่มแทน หรืออาจจะเลือกจัดบรรยากาศตอนนั้นใส่
ไปให้เห็นในรายการเลย รวมถึงทุกการท างานจ าเป็นต้องมีการวางแผนส ารองไว้เสมอ

แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่
บางครั้งไม่เอ้ืออ านวยก็อาจจะย้ายสถานที่ไปถ่ายในร่มแทน หรืออาจจะเลือกจัดบรรยากาศตอนนั้นใส่
ไปให้เห็นในรายการเลย รวมถึงทุกการท างานจ าเป็นต้องมีการวางแผนส ารองไว้เสมอ

แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่
บางครั้งไม่เอ้ืออ านวยก็อาจจะย้ายสถานที่ไปถ่ายในร่มแทน หรืออาจจะเลือกจัดบรรยากาศตอนนั้นใส่
แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่
บางครั้งไม่เอ้ืออ านวยก็อาจจะย้ายสถานที่ไปถ่ายในร่มแทน หรืออาจจะเลือกจัดบรรยากาศตอนนั้นใส่
ไปให้เห็นในรายการเลย รวมถึงทุกการท างานจ าเป็นต้องมีการวางแผนส ารองไว้เสมอ
บางครั้งไม่เอ้ืออ านวยก็อาจจะย้ายสถานที่ไปถ่ายในร่มแทน หรืออาจจะเลือกจัดบรรยากาศตอนนั้นใส่บางครั้งไม่เอ้ืออ านวยก็อาจจะย้ายสถานที่ไปถ่ายในร่มแทน หรืออาจจะเลือกจัดบรรยากาศตอนนั้นใส่

ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้

ในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็นในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็น
รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่
ถ้าใช้แขกรับเชิญก็แตกต่างกันไปว่ารายการนั้นๆต้องการลักษณะไหน ซึ่งมีทั้งการเลือกสับเปลี่ยน

คนสนใจให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นไตเติ้ล การตัดต่อ ภาพ เสียง หรือการปูปัญหาเพ่ือให้คนดูเกิดการฉุกคิด 
รวมถึงค าพูดดีๆ ค าโดนๆ ในรายการก็เป็นส่วนช่วยให้คนดูสามารถดูไปได้เรื่อยๆ และไม่น่าเบื่อ

ในด้านของเสียงดนตรีประกอบนั้น ถือว่ามีความส าคัญเท่าๆกับภาพทีเดียว เพราะตอง

ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 
ในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่ง

เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้
ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 

ในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่ง
ในเรื่องของปัญหาและอุปสรรค ส่วนมากจะอยู่ที่แขกรับเชิญและสภาพแวดล้อม ก็ต้อง

แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่
บางครั้งไม่เอ้ืออ านวยก็อาจจะย้ายสถานที่ไปถ่ายในร่มแทน หรืออาจจะเลือกจัดบรรยากาศตอนนั้นใส่
ไปให้เห็นในรายการเลย รวมถึงทุกการท างานจ าเป็นต้องมีการวางแผนส ารองไว้เสมอ

ในด้านการคิดและกลั่นกรองค าถามนั้น ต้องศึกษาให้ละเอียดว่าบุคคลที่เราจะน าเสนอใน
เทปนั้นๆ มีความโดดเด่นในด้านใด เราก็เลือกดึงจุดนั้นมา และการถามจะเป็นในลักษณะพูดคุย
ซักถามไปเรื่อยๆมากกว่าที่จะมาก าหนดสคริปต์ให้แขกรับเชิญว่าต้องตอบว่าอย่างไร

ในด้านการเลือกแขกรับเชิญมาออกอากาศนั้น ต้องดูว่าคนๆนั้นมีความน่าสนใจในด้าน
ไหน และต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และมีการถ่ายทอดได้ดี แต่จะเลือกให้
หลากหลายไม่ใช่ไปในแนวเดียวกันทั้งหมด

ในด้านพิธีกรจะมีการใช้พิธีกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ แต่ละเหตุผลซึ่งถ้าเป็น
รายการที่ไม่ใช่พิธีกรนั้นเราต้องมีการบรีฟให้แขกรับเชิญที่เป็นคนด าเนินรายการมีการถ่ายทอดที่ดี แต่
ถ้าใช้แขกรับเชิญก็แตกต่างกันไปว่ารายการนั้นๆต้องการลักษณะไหน ซึ่งมีทั้งการเลือกสับเปลี่ยน
พิธีกรที่มีความเชี่ยวชาญในเทปนั้นๆ หรือมีการเลือกพิธีกรที่สามารถคุยเรื่องยากก็ได้ ง่ายก็ได้ ไม่ต้อง
เป็นทางการมากเกินไป

ในเรื่องของการดึงดูดให้คนดูติดตามไปจนจบรายการนั้น ขึ้นอยู่กับการเปิดรายการมาให้
คนสนใจให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นไตเติ้ล การตัดต่อ ภาพ เสียง หรือการปูปัญหาเพ่ือให้คนดูเกิดการฉุกคิด 
รวมถึงค าพูดดีๆ ค าโดนๆ ในรายการก็เป็นส่วนช่วยให้คนดูสามารถดูไปได้เรื่อยๆ และไม่น่าเบื่อ

ในด้านของเสียงดนตรีประกอบนั้น ถือว่ามีความส าคัญเท่าๆกับภาพทีเดียว เพราะตอง
เลือกลักษณะดนตรีให้เข้ากับอาชีพในเทปนั้นๆ ด้วย รวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเสียงพูด เรายังสามารถใช้
เสียงดนตรีประกอบภาพไปเพื่อให้คนดูสามารถจินตนาการตามได้

ด้านการตัดต่อนั้นก็ควรตัดต่อนั้น ควรเล่าเรื่องให้มีจุดพีค เน้นไปที่ความสนุก ความเท่ 
ในแบบที่เราวิเคราะห์ว่าวัยรุ่นเป็นอย่างไร รวมถึงกราฟิกต่างๆก็มีส่วนท าให้รายการไม่นิ่ง

ในเรื่องของปัญหาและอุปสรรค ส่วนมากจะอยู่ที่แขกรับเชิญและสภาพแวดล้อม ก็ต้อง
แก้ปัญหาด้วยการท าความคุ้นเคยกับแขกรับเชิญให้มาก เกิดความเป็นกันเอง รวมถึงสภาพอากาศที่
บางครั้งไม่เอ้ืออ านวยก็อาจจะย้ายสถานที่ไปถ่ายในร่มแทน หรืออาจจะเลือกจัดบรรยากาศตอนนั้นใส่
ไปให้เห็นในรายการเลย รวมถึงทุกการท างานจ าเป็นต้องมีการวางแผนส ารองไว้เสมอ

สโดดเด่นในด้านไหน ก็จะเน้นด้านนั้นเป็นพิเศษ และเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยรุ่นก็ควรจะเป็นเนื้อหาที่สโดดเด่นในด้านไหน ก็จะเน้นด้านนั้นเป็นพิเศษ และเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยรุ่นก็ควรจะเป็นเนื้อหาที่
เข้าใจง่าย และให้แง่คิดสเข้าใจง่าย และให้แง่คิด

ำ
เข้าใจไปแต่ในขั้นตอนก่อน คือจะเริ่มเกริ่นให้รู้จักบุคคลในเทปนั้นๆ ก่อนจะปิดท้ายด้วยแง่คิด รวมไป

ำ
เข้าใจไปแต่ในขั้นตอนก่อน คือจะเริ่มเกริ่นให้รู้จักบุคคลในเทปนั้นๆ ก่อนจะปิดท้ายด้วยแง่คิด รวมไป
ถึงเนื้อหาในแต่ละเทปไม่มีการวางกรอบว่าจะต้องเป็นแบบเดิมเสมอไป ถ้าบุคคลในเทปนั้นๆ มีความำถึงเนื้อหาในแต่ละเทปไม่มีการวางกรอบว่าจะต้องเป็นแบบเดิมเสมอไป ถ้าบุคคลในเทปนั้นๆ มีความ
โดดเด่นในด้านไหน ก็จะเน้นด้านนั้นเป็นพิเศษ และเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยรุ่นก็ควรจะเป็นเนื้อหาที่ำโดดเด่นในด้านไหน ก็จะเน้นด้านนั้นเป็นพิเศษ และเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยรุ่นก็ควรจะเป็นเนื้อหาที่
เข้าใจง่าย และให้แง่คิด

ำ
เข้าใจง่าย และให้แง่คิดสำสโดดเด่นในด้านไหน ก็จะเน้นด้านนั้นเป็นพิเศษ และเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยรุ่นก็ควรจะเป็นเนื้อหาที่สโดดเด่นในด้านไหน ก็จะเน้นด้านนั้นเป็นพิเศษ และเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยรุ่นก็ควรจะเป็นเนื้อหาที่ำโดดเด่นในด้านไหน ก็จะเน้นด้านนั้นเป็นพิเศษ และเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยรุ่นก็ควรจะเป็นเนื้อหาที่สโดดเด่นในด้านไหน ก็จะเน้นด้านนั้นเป็นพิเศษ และเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยรุ่นก็ควรจะเป็นเนื้อหาที่
เข้าใจง่าย และให้แง่คิดสเข้าใจง่าย และให้แง่คิด
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นถึงเนื้อหาในแต่ละเทปไม่มีการวางกรอบว่าจะต้องเป็นแบบเดิมเสมอไป ถ้าบุคคลในเทปนั้นๆ มีความนถึงเนื้อหาในแต่ละเทปไม่มีการวางกรอบว่าจะต้องเป็นแบบเดิมเสมอไป ถ้าบุคคลในเทปนั้นๆ มีความ
โดดเด่นในด้านไหน ก็จะเน้นด้านนั้นเป็นพิเศษ และเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยรุ่นก็ควรจะเป็นเนื้อหาที่นโดดเด่นในด้านไหน ก็จะเน้นด้านนั้นเป็นพิเศษ และเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยรุ่นก็ควรจะเป็นเนื้อหาที่

ัเข้าใจไปแต่ในขั้นตอนก่อน คือจะเริ่มเกริ่นให้รู้จักบุคคลในเทปนั้นๆ ก่อนจะปิดท้ายด้วยแง่คิด รวมไปัเข้าใจไปแต่ในขั้นตอนก่อน คือจะเริ่มเกริ่นให้รู้จักบุคคลในเทปนั้นๆ ก่อนจะปิดท้ายด้วยแง่คิด รวมไปกเข้าใจไปแต่ในขั้นตอนก่อน คือจะเริ่มเกริ่นให้รู้จักบุคคลในเทปนั้นๆ ก่อนจะปิดท้ายด้วยแง่คิด รวมไปกเข้าใจไปแต่ในขั้นตอนก่อน คือจะเริ่มเกริ่นให้รู้จักบุคคลในเทปนั้นๆ ก่อนจะปิดท้ายด้วยแง่คิด รวมไป
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โดดเด่นในด้านไหน ก็จะเน้นด้านนั้นเป็นพิเศษ และเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยรุ่นก็ควรจะเป็นเนื้อหาที่
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ถึงเนื้อหาในแต่ละเทปไม่มีการวางกรอบว่าจะต้องเป็นแบบเดิมเสมอไป ถ้าบุคคลในเทปนั้นๆ มีความหถึงเนื้อหาในแต่ละเทปไม่มีการวางกรอบว่าจะต้องเป็นแบบเดิมเสมอไป ถ้าบุคคลในเทปนั้นๆ มีความอเข้าใจไปแต่ในขั้นตอนก่อน คือจะเริ่มเกริ่นให้รู้จักบุคคลในเทปนั้นๆ ก่อนจะปิดท้ายด้วยแง่คิด รวมไปอเข้าใจไปแต่ในขั้นตอนก่อน คือจะเริ่มเกริ่นให้รู้จักบุคคลในเทปนั้นๆ ก่อนจะปิดท้ายด้วยแง่คิด รวมไป
ถึงเนื้อหาในแต่ละเทปไม่มีการวางกรอบว่าจะต้องเป็นแบบเดิมเสมอไป ถ้าบุคคลในเทปนั้นๆ มีความอถึงเนื้อหาในแต่ละเทปไม่มีการวางกรอบว่าจะต้องเป็นแบบเดิมเสมอไป ถ้าบุคคลในเทปนั้นๆ มีความสเข้าใจไปแต่ในขั้นตอนก่อน คือจะเริ่มเกริ่นให้รู้จักบุคคลในเทปนั้นๆ ก่อนจะปิดท้ายด้วยแง่คิด รวมไปสเข้าใจไปแต่ในขั้นตอนก่อน คือจะเริ่มเกริ่นให้รู้จักบุคคลในเทปนั้นๆ ก่อนจะปิดท้ายด้วยแง่คิด รวมไป
ถึงเนื้อหาในแต่ละเทปไม่มีการวางกรอบว่าจะต้องเป็นแบบเดิมเสมอไป ถ้าบุคคลในเทปนั้นๆ มีความสถึงเนื้อหาในแต่ละเทปไม่มีการวางกรอบว่าจะต้องเป็นแบบเดิมเสมอไป ถ้าบุคคลในเทปนั้นๆ มีความมเข้าใจไปแต่ในขั้นตอนก่อน คือจะเริ่มเกริ่นให้รู้จักบุคคลในเทปนั้นๆ ก่อนจะปิดท้ายด้วยแง่คิด รวมไปมเข้าใจไปแต่ในขั้นตอนก่อน คือจะเริ่มเกริ่นให้รู้จักบุคคลในเทปนั้นๆ ก่อนจะปิดท้ายด้วยแง่คิด รวมไป
ถึงเนื้อหาในแต่ละเทปไม่มีการวางกรอบว่าจะต้องเป็นแบบเดิมเสมอไป ถ้าบุคคลในเทปนั้นๆ มีความมถึงเนื้อหาในแต่ละเทปไม่มีการวางกรอบว่าจะต้องเป็นแบบเดิมเสมอไป ถ้าบุคคลในเทปนั้นๆ มีความุถึงเนื้อหาในแต่ละเทปไม่มีการวางกรอบว่าจะต้องเป็นแบบเดิมเสมอไป ถ้าบุคคลในเทปนั้นๆ มีความุถึงเนื้อหาในแต่ละเทปไม่มีการวางกรอบว่าจะต้องเป็นแบบเดิมเสมอไป ถ้าบุคคลในเทปนั้นๆ มีความ
โดดเด่นในด้านไหน ก็จะเน้นด้านนั้นเป็นพิเศษ และเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยรุ่นก็ควรจะเป็นเนื้อหาที่
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ผลการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไป และความต้องการในด้านรูปแบบ
และเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ
ส าหรับวัยรุ่นไทย 

ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามชนิดให้กลุ่มตัวอย่างกรอกค าตอบเอง  จาก
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น และก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา  อาศัยอยู่ในกรุงเทพและเขต
ปริมณฑล จ านวนทั้งสิ้น 100 คน โดยที่ผู้ศึกษาได้น าค าตอบที่ได้มาประมวลผลทางสถิติเพ่ือวัดผลทาง
สถิติเพ่ือวัดผลของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ และความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและ
รูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ
ท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยข้อมูลในการสอบถามมี
ทั้งหมด 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย 
ตอนที่ 3 ทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอ

อาชีพ เสริมประเภทสิ่งของท ามือ 
ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ผลการส ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะ

แสดงผลออกมาดังตารางต่างๆ ต่อไปนี้ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ตารางที ่4-1 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) หญิง 
2) ชาย 

74 
26 

74 
26 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเพศหญิงมาดที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74 
รองลงมาคือเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 26   
  
ตารางที่ 4-2 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) ต่ ากว่า 18 ปี 
2) 18 – 22 ปี 
3) 23 – 27 ปี 
4) 28 ปีขึ้นไป 

3 
92 
5 
0 

3 
92 
5 
0 

รวม 100 100 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเพศหญิงมาดที่สุด คิดเป็นร้อยละ จากตารางที่ จากตารางที่ 
รองลงมาคือเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

แสดงผลออกมาดังตารางต่างๆ ต่อไปนี้แสดงผลออกมาดังตารางต่างๆ ต่อไปนี้แสดงผลออกมาดังตารางต่างๆ ต่อไปนี้แสดงผลออกมาดังตารางต่างๆ ต่อไปนี้แสดงผลออกมาดังตารางต่างๆ ต่อไปนี้
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ผลการส ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะ
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อาชีพ เสริมประเภทสิ่งของท ามือ
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านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอานเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอานเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอทัศนคติ และความต้องการทางด้ทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอทัศนคติ และความต้องการทางด้ทัศนคติ และความต้องการทางด้ทัศนคติ และความต้องการทางด้

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
ผลการส ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะ

ทัศนคติ และความต้องการทางด้

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยข้อมูลในการสอบถามมี

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยข้อมูลในการสอบถามมีท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยข้อมูลในการสอบถามมี

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมายพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย

านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอ
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย

านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอานเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอ

เพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีเพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชี
ท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยข้อมูลในการสอบถามมี

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมายพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมายพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย

านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอทัศนคติ และความต้องการทางด้ทัศนคติ และความต้องการทางด้
อาชีพ เสริมประเภทสิ่งของท ามือ

านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอ
อาชีพ เสริมประเภทสิ่งของท ามือ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
อาชีพ เสริมประเภทสิ่งของท ามือ

ตอนที่ 
ผลการส ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะ

แสดงผลออกมาดังตารางต่างๆ ต่อไปนี้
ผลการส ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

แสดงผลออกมาดังตารางต่างๆ ต่อไปนี้

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ

หญิง

100

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเพศหญิงมาดที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
รองลงมาคือเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 

แสดงค่าร้

ท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยข้อมูลในการสอบถามมี

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย

านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอ

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมายพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมายพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมายพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมายพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมายพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมายพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย
ทัศนคติ และความต้องการทางด้
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมายพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมายพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย

านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอ
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย
ทัศนคติ และความต้องการทางด้

อาชีพ เสริมประเภทสิ่งของท ามือ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

ทัศนคติ และความต้องการทางด้ทัศนคติ และความต้องการทางด้

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
ผลการส ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะ

ทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอทัศนคติ และความต้องการทางด้ทัศนคติ และความต้องการทางด้ทัศนคติ และความต้องการทางด้ทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
อาชีพ เสริมประเภทสิ่งของท ามือ

4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
ผลการส ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
ผลการส ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะผลการส ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
ผลการส ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
ผลการส ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะผลการส ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะ

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ

ผลการส ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะ
แสดงผลออกมาดังตารางต่างๆ ต่อไปนี้

ผลการส ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะผลการส ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะผลการส ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะผลการส ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะผลการส ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะผลการส ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะผลการส ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะผลการส ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะผลการส ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะ
แสดงผลออกมาดังตารางต่างๆ ต่อไปนี้

ผลการส ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะผลการส ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะผลการส ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะผลการส ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะผลการส ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะ
แสดงผลออกมาดังตารางต่างๆ ต่อไปนี้

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

แสดงผลออกมาดังตารางต่างๆ ต่อไปนี้แสดงผลออกมาดังตารางต่างๆ ต่อไปนี้

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ

จ านวน 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ

จ านวน 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ

จ านวน (
74
26

เพศ จ านวน 
74

เพศ
หญิง

รวมรวม

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเพศหญิงมาดที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

100

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเพศหญิงมาดที่สุด คิดเป็นร้อยละ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเพศหญิงมาดที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
26

จากตารางที่ จากตารางที่ 4-1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเพศหญิงมาดที่สุด คิดเป็นร้อยละ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเพศหญิงมาดที่สุด คิดเป็นร้อยละ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเพศหญิงมาดที่สุด คิดเป็นร้อยละ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเพศหญิงมาดที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
รองลงมาคือเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเพศหญิงมาดที่สุด คิดเป็นร้อยละ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเพศหญิงมาดที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
รองลงมาคือเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 26

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเพศหญิงมาดที่สุด คิดเป็นร้อยละ จากตารางที่ จากตารางที่ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเพศหญิงมาดที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
รองลงมาคือเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเพศหญิงมาดที่สุด คิดเป็นร้อยละ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเพศหญิงมาดที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
รองลงมาคือเพศชาย คิดเป็นร้อยละ รองลงมาคือเพศชาย คิดเป็นร้อยละ รองลงมาคือเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุอยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุอยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุอยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุอยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุอยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุอยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุอยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ

านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอ

ผลการส ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะผลการส ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะ
แสดงผลออกมาดังตารางต่างๆ ต่อไปนี้

คน)

100

จากตารางที่ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเพศหญิงมาดที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
รองลงมาคือเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ

เพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชี
ท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยข้อมูลในการสอบถามมี

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย
ทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอ

อาชีพ เสริมประเภทสิ่งของท ามือ
ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
ผลการส ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะ

แสดงผลออกมาดังตารางต่างๆ ต่อไปนี้

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ

เพศ จ านวน (คน)
หญิง 74

26

รวม 100100100

จากตารางที่ 4 1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเพศหญิงมาดที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
รองลงมาคือเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 26

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ

อายุ จ านวน 

สสถิติเพ่ือวัดผลของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์สสถิติเพ่ือวัดผลของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์
รูปแบบของรายการสรูปแบบของรายการ

ำ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น และก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

ำ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น และก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา
ปริมณฑล ำปริมณฑล จ านวนทั้งสิ้นำจ านวนทั้งสิ้น
สถิติเพ่ือวัดผลของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ำสถิติเพ่ือวัดผลของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์สำสสถิติเพ่ือวัดผลของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์สสถิติเพ่ือวัดผลของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ำสถิติเพ่ือวัดผลของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์สสถิติเพ่ือวัดผลของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์
รูปแบบของรายการสรูปแบบของรายการ

ำ
รูปแบบของรายการสรูปแบบของรายการ

นจ านวนทั้งสิ้นนจ านวนทั้งสิ้น
สถิติเพ่ือวัดผลของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์นสถิติเพ่ือวัดผลของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์

ักลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น และก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาักลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น และก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น และก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น และก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา
100 ก100 คนกคน

สถิติเพ่ือวัดผลของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์
ก

สถิติเพ่ือวัดผลของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์
หกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น และก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น และก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

คนหคน โดยที่ผู้ศึกษาได้น าค าตอบที่ได้มาประมวลผลทางสถิติเพ่ือวัดผลทางหโดยที่ผู้ศึกษาได้น าค าตอบที่ได้มาประมวลผลทางสถิติเพ่ือวัดผลทางอกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น และก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาอกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น และก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา
โดยที่ผู้ศึกษาได้น าค าตอบที่ได้มาประมวลผลทางสถิติเพ่ือวัดผลทางอโดยที่ผู้ศึกษาได้น าค าตอบที่ได้มาประมวลผลทางสถิติเพ่ือวัดผลทางสกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น และก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาสกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น และก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา
โดยที่ผู้ศึกษาได้น าค าตอบที่ได้มาประมวลผลทางสถิติเพ่ือวัดผลทางสโดยที่ผู้ศึกษาได้น าค าตอบที่ได้มาประมวลผลทางสถิติเพ่ือวัดผลทางมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น และก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษามกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น และก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา
โดยที่ผู้ศึกษาได้น าค าตอบที่ได้มาประมวลผลทางสถิติเพ่ือวัดผลทางมโดยที่ผู้ศึกษาได้น าค าตอบที่ได้มาประมวลผลทางสถิติเพ่ือวัดผลทางุโดยที่ผู้ศึกษาได้น าค าตอบที่ได้มาประมวลผลทางสถิติเพ่ือวัดผลทางุโดยที่ผู้ศึกษาได้น าค าตอบที่ได้มาประมวลผลทางสถิติเพ่ือวัดผลทาง

สถิติเพ่ือวัดผลของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์
ุ

สถิติเพ่ือวัดผลของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน
ด์กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น และก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น และก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

โดยที่ผู้ศึกษาได้น าค าตอบที่ได้มาประมวลผลทางสถิติเพ่ือวัดผลทางดโดยที่ผู้ศึกษาได้น าค าตอบที่ได้มาประมวลผลทางสถิติเพ่ือวัดผลทางกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น และก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น และก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา
โดยที่ผู้ศึกษาได้น าค าตอบที่ได้มาประมวลผลทางสถิติเพ่ือวัดผลทางกโดยที่ผู้ศึกษาได้น าค าตอบที่ได้มาประมวลผลทางสถิติเพ่ือวัดผลทาง

และความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและ
ก
และความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและ
ลโดยที่ผู้ศึกษาได้น าค าตอบที่ได้มาประมวลผลทางสถิติเพ่ือวัดผลทางลโดยที่ผู้ศึกษาได้น าค าตอบที่ได้มาประมวลผลทางสถิติเพ่ือวัดผลทาง

และความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและ
ล

และความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและาโดยที่ผู้ศึกษาได้น าค าตอบที่ได้มาประมวลผลทางสถิติเพ่ือวัดผลทางาโดยที่ผู้ศึกษาได้น าค าตอบที่ได้มาประมวลผลทางสถิติเพ่ือวัดผลทาง
และความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและาและความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและงโดยที่ผู้ศึกษาได้น าค าตอบที่ได้มาประมวลผลทางสถิติเพ่ือวัดผลทางงโดยที่ผู้ศึกษาได้น าค าตอบที่ได้มาประมวลผลทางสถิติเพ่ือวัดผลทาง
และความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและงและความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและ

เพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาช
งี

เพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ
ง

พเสริมประเภทสิ่งของ
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จากตารางที่ 4-2 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในระดับอายุ 18-22 ปี มีจ านวนมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 92 อันดับรองลงมาคือ ระดับอายุ 23-27 ปี คิดเป็นร้อยละ 5 รองลงมาคือ ระดับอายุ
ต่ ากว่า 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 3 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-3 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) นักเรียน/นักศึกษา 
2) ข้าราชการ 
3) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
4) พนักงานบริษัท 
5) ธุรกิจส่วนตัว 
6) อ่ืนๆ…………………… 

97 
0 
0 
1 
1 
1 

97 
0 
0 
1 
1 
1 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-3 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียน/นักศึกษา มีจ านวนมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97 และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ 1 ได้แก่ พนักงานบริษัท 
ธุรกิจส่วนตัว และอ่ืนๆ ซึ่งได้แก่ Freelance 
 
ตารางที ่4-4 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 
2) ปริญญาตรี 
3) สูงกว่าปริญญาตรี 

7 
92 
1 

7 
92 
1 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-4 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 92 รองลงมาคือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 7 และน้อยที่สุดเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างใน ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1 
   
ตารางที ่4-5 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 

รายได้ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) ต่ ากว่า 5,000 บาท 
2) 5,001 - 10,000 บาท 
3) 10,001 - 15,000 บาท 
4) 15,001 - 20,000 บาท 

30 
52 
15 
2 

30 
52 
15 
2 

า กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิด
รองลงมาคือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่
รองลงมาคือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

า กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิดจากตารางที่
รองลงมาคือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ รองลงมาคือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ รองลงมาคือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

ตัวอย่างใน ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1ตัวอย่างใน ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ตัวอย่างใน ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

จากตารางที่
รองลงมาคือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่แสดงให้เห็นว่
รองลงมาคือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

า กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิดา กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิดา กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิดา กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิด4 า กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิดแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิดา กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิดา กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิดา กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิดา กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิด
รองลงมาคือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

จากตารางที่ 4
รองลงมาคือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

จากตารางที่ า กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิด
รองลงมาคือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

100

า กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิดา กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิดา กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิด
และน้อยที่สุดเป็นกลุ่ม

า กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิดา กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิดา กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิด
และน้อยที่สุดเป็นกลุ่มเป็นร้อยละ 92เป็นร้อยละ และน้อยที่สุดเป็นกลุ่ม7 และน้อยที่สุดเป็นกลุ่มรองลงมาคือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ และน้อยที่สุดเป็นกลุ่มรองลงมาคือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

ตัวอย่างใน ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
และน้อยที่สุดเป็นกลุ่มเป็นร้อยละ 

ตัวอย่างใน ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
และน้อยที่สุดเป็นกลุ่ม

ตัวอย่างใน ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ตัวอย่างใน ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ตัวอย่างใน ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ตัวอย่างใน ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ตัวอย่างใน ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ตัวอย่างใน ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ตัวอย่างใน ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ตัวอย่างใน ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ตัวอย่างใน ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน

ตัวอย่างใน ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ตัวอย่างใน ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน

ตัวอย่างใน ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน

100

แสดงให้เห็นว่
รองลงมาคือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ รองลงมาคือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

100

า กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิดา กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิดา กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิด
รองลงมาคือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

า กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิดา กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิด
รองลงมาคือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

า กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิด
รองลงมาคือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

า กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิด
รองลงมาคือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

า กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิดา กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิด

รวมรวม

สูงกว่าปริญญาตรีสูงกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ต่ ากว่าปริญญาตรี

92
ต่ ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

คน)

1

จ านวน ((
7

คนจ านวน จ านวน ระดับการศึกษาระดับการศึกษา
7

จ านวน จ านวน ระดับการศึกษาระดับการศึกษา

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษาแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษาแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษาแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษาแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษาแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษาแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษาแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา

และอ่ืนๆ ซึ่งได้แก่ และอ่ืนๆ ซึ่งได้แก่ และอ่ืนๆ ซึ่งได้แก่ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา

และอ่ืนๆ ซึ่งได้แก่ และอ่ืนๆ ซึ่งได้แก่ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษาแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา

และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ ที่สุด คิดเป็นร้อยละ ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
และอ่ืนๆ ซึ่งได้แก่ 

97 
และอ่ืนๆ ซึ่งได้แก่ 

และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97 97 และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ 
และอ่ืนๆ ซึ่งได้แก่ Freelance

ได้แก่ พนักงานบริษัและน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ 1 
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียน

และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียนแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียนแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียน
และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียนแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียน นักศึกษา มีจ านวนมากแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียน
และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียน
และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียนแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียนแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียนแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียน
และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ 

จากตารางที่ 4จากตารางที่ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียนแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียน
และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียน
และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียนแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียนแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียนแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียนแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียนแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียน
และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียน
และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียนแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียน
และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียนแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียน

รวมรวม

3 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียนแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียนจากตารางที่ 
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

และอ่ืนๆ ซึ่งได้แก่ 

นักศึกษา มีจ านวนมาก
ได้แก่ พนักงานบริษั

-3 
และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ 

และอ่ืนๆ ซึ่งได้แก่ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษาแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษาแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษาแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษาแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษาแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษาแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา คน)
ต่ ากว่าปริญญาตรีต่ ากว่าปริญญาตรีต่ ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

100

า กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 
ตัวอย่างใน ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียนแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียนแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียน
และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียนจากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียน
และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียนแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียนแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียน
และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียน/นักศึกษา มีจ านวนมากแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียน
และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียนแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียนแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียน
และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียน
และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ 

และอ่ืนๆ ซึ่งได้แก่ Freelance
และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97 

และอ่ืนๆ ซึ่งได้แก่ 
และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ 

และอ่ืนๆ ซึ่งได้แก่ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษาแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา

และอ่ืนๆ ซึ่งได้แก่ และอ่ืนๆ ซึ่งได้แก่ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษาแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษาแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษาแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษาแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษาแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา จ านวน จ านวน 
7

ระดับการศึกษา จ านวน (คน
7

จ านวน คน)

92
1

ต่ ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

92
ต่ ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรีสูงกว่าปริญญาตรีสูงกว่าปริญญาตรี

รวมรวม

า กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิด

100

า กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิด
รองลงมาคือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่
รองลงมาคือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

จากตารางที่

100

จากตารางที่ 4
รองลงมาคือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

า กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิด
รองลงมาคือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

า กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิดแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิด4 4 า กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิดา กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิดา กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิดา กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่
รองลงมาคือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่
รองลงมาคือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

า กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิด
และน้อยที่สุดเป็นกลุ่ม

จากตารางที่จากตารางที่ า กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิด
รองลงมาคือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

ตัวอย่างใน ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1

แสดงให้เห็นว่
รองลงมาคือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

า กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิด
รองลงมาคือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ เป็นร้อยละ 92

ตัวอย่างใน ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
7 และน้อยที่สุดเป็นกลุ่มรองลงมาคือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 7

ตัวอย่างใน ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ตัวอย่างใน ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ตัวอย่างใน ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ตัวอย่างใน ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียน
และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ 1 ได้แก่ พนักงานบริษัที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97 

และอ่ืนๆ ซึ่งได้แก่ 

100

จากตารางที่ า กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 92 รองลงมาคือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 7 และน้อยที่สุดเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างใน ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน

รวม 100

จากตารางที่ 4-3 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักเรียน/นักศึกษา มีจ านวนมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97 และน้อยที่สุดคือ มีค่าร้อยละเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ 1 ได้แก่ พนักงานบริษั

และอ่ืนๆ ซึ่งได้แก่ Freelance

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา จ านวน (คน)
ต่ ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

ต่ ากว่าปริญญาตรี 7
92
1

รวม 100 100

จากตารางที่ 4-4 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ รองลงมาคือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ และน้อยที่สุดเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างใน ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน

รายได้ต่อเดือน

สนักเรียนสนักเรียน/ส/ข้าราชการสข้าราชการสำ
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ

ำ
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ

ำนักศึกษาำนักศึกษาำสำสนักเรียนสนักเรียน ำนักเรียนสนักเรียน/ส/ ำ/ส/นักศึกษาสนักศึกษาำนักศึกษาสนักศึกษา/นักศึกษา/ส/นักศึกษา/ ำ/นักศึกษา/ส/นักศึกษา/สำส นนนักศึกษานนักศึกษานั
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพัแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพกแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพกแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ

อาชีพกอาชีพกหแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพหแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ

อาชีพหอาชีพหอแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพอแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพอสแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพสแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพสมแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพมแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพมุดแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพดแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพดกแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพกแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ

จ านวน กจ านวน กกลจ านวน ลจ านวน ลลาจ านวน าจ านวน (า(คนาคนาางคนงคน)ง)ง
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รายได้ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
5) 20,001 - 25,000 บาท 
6) 25,001 บาทข้ึนไป 

0 
1 

0 
1 

รวม 100 100 
จากตารางที ่4-5 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในระดับรายได้ 5,001-10,000 บาทเฉลี่ย

ต่อเดือนมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมาคือ ระดับรายได้ต่ ากว่า 5,000บาทเฉลี่ยต่อ
เดือน คิดเป็นร้อยละ 30 อันดับ 3 ระดับรายได้ 10,000-15,000 บาทเฉลี่ยต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 
15 อันดับ 4 ระดับรายได้ 15,001 - 20,000 บาทเฉลี่ยต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 2 และน้อยที่สุดเป็น
กลุ่มตัวอย่างในระดับรายได้ 25,001 บาทข้ึนไปเฉลี่ยต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 1  
 
ตอนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์ 
ตารางที่ 4-6 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามวันที่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์ 
 

วันที่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) จันทร์ – ศุกร์                        
2) เสาร์ – อาทิตย์                           
3) วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

21 
71 
8 

21 
71 
8 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-6 แสดงให้เห็นว่าช่วงวันในการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง มากที่สุด คือ วันเสาร์-อาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 71 รองลงมา คือ จันทร์-ศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 
21 และน้อยที่สุด คือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ 8 
   
ตารางที่ 4-7 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์ 
 

ช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) 06:00 - 09:59 น.                   
2) 10:00 - 12:59 น.                       
3) 13:00 - 16:59 น. 
4) 17:00 - 19:59 น.                   
5) 20:00 - 23:59 น.                       
6) 00:00 น. เป็นต้นไป 

0 
3 
7 
17 
70 
3 

0 
3 
7 
17 
70 
3 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-7 แสดงให้เห็นว่าช่วงเวลาในการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่าง มากที่สุด คือช่วงเวลา 20:00-23:59 น. โดยคิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาคือช่วงเวลา 
17:00-19:59 น. คิดเป็นร้อยละ 17 

.                  น.                  

.                      

.                  
ช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์ จ านวน ช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์ช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์ช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์ช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์

.                  
ช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์ช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์ช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์ช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์ช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์ช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์

59 
3

ร้อยละ
1 06 00 0

1200 .                      59 10
16 น

59 
59 7

.                  .                  
           

น.                  .                  

(คนช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์ช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์ จ านวน 
0

จ านวน คน

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ า

ช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์ช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ า

ช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์

แนกตามช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ า

ช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์

แนกตามช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์แนกตามช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ า

ช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์

แนกตามช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์แนกตามช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ า

ช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์ช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ า

ช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ า

และน้อยที่สุด คือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ และน้อยที่สุด คือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ า

และน้อยที่สุด คือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ า

และน้อยที่สุด คือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ และน้อยที่สุด คือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ และน้อยที่สุด คือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ า

และน้อยที่สุด คือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ และน้อยที่สุด คือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ และน้อยที่สุด คือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ และน้อยที่สุด คือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ 
ตัวอย่าง มากที่สุด คือ วันเสาร์

และน้อยที่สุด คือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ และน้อยที่สุด คือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ 
ตัวอย่าง มากที่สุด คือ วันเสาร์

และน้อยที่สุด คือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ 
อาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 

และน้อยที่สุด คือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ และน้อยที่สุด คือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ า

อาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ อาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 
และน้อยที่สุด คือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ และน้อยที่สุด คือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ 

รองลงมา คือ จันทร์

แนกตามช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์แนกตามช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์แนกตามช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์

รองลงมา คือ จันทร์
เห็นว่าช่วงวันในการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปของกลุ่ม

รองลงมา คือ จันทร์
เห็นว่าช่วงวันในการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปของกลุ่ม

อาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 71 
และน้อยที่สุด คือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ 

อาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 
เห็นว่าช่วงวันในการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปของกลุ่มเห็นว่าช่วงวันในการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปของกลุ่ม

71 
และน้อยที่สุด คือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ และน้อยที่สุด คือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ 

เห็นว่าช่วงวันในการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปของกลุ่มเห็นว่าช่วงวันในการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปของกลุ่ม
รองลงมา คือ จันทร์

เห็นว่าช่วงวันในการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปของกลุ่ม
รองลงมา คือ จันทร์

แสดงให้เห็นว่าช่วงวันในการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปของกลุ่ม
รองลงมา คือ จันทร์รองลงมา คือ จันทร์

เห็นว่าช่วงวันในการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปของกลุ่มจากตารางที่ แสดงให้จากตารางที่ จากตารางที่ จากตารางที่ จากตารางที่ 4
ตัวอย่าง มากที่สุด คือ วันเสาร์

แสดงให้เห็นว่าช่วงวันในการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปของกลุ่ม

100

จากตารางที่ จากตารางที่ 

8
อาทิตย์                          อาทิตย์                          อาทิตย์                          

วันหยุดนักขัตฤกษ์วันหยุดนักขัตฤกษ์
อาทิตย์                          71อาทิตย์                          อาทิตย์                          อาทิตย์                          อาทิตย์                          71

เห็นว่าช่วงวันในการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปของกลุ่ม
อาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ อาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 

ศุกร์                       
อาทิตย์                          
ศุกร์                       
วันที่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์

ศุกร์                       
อาทิตย์                          อาทิตย์                          

วันที่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์วันที่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์
ศุกร์                       
วันที่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์

ศุกร์                       
จ านวน 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตั

วันที่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์วันที่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์วันที่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์วันที่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์วันที่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์วันที่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตั

วันที่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์วันที่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์วันที่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์
ศุกร์                       

วอย่าง จ าแนกตามวันที่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามวันที่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามวันที่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์วอย่าง จ าแนกตามวันที่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์
แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตั
แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตั
แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์

บาทข้ึนไปเฉลี่ยต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 
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เห็นว่าช่วงวันในการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปของกลุ่มแสดงให้
ตัวอย่าง มากที่สุด คือ วันเสาร์

เห็นว่าช่วงวันในการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง มากที่สุด คือ วันเสาร์ตัวอย่าง มากที่สุด คือ วันเสาร์ ศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 

และน้อยที่สุด คือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ และน้อยที่สุด คือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ 

ตารางที่ แนกตามช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์
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แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์
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เห็นว่าช่วงวันในการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปของกลุ่ม
อาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 

และน้อยที่สุด คือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ 
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อาทิตย์                          อาทิตย์                          71อาทิตย์                          อาทิตย์                          

วันหยุดนักขัตฤกษ์
อาทิตย์                          

8วันหยุดนักขัตฤกษ์

จากตารางที่ 

8
100

เห็นว่าช่วงวันในการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปของกลุ่มแสดงให้เห็นว่าช่วงวันในการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปของกลุ่มจากตารางที่ 4
ตัวอย่าง มากที่สุด คือ วันเสาร์

แสดงให้จากตารางที่ เห็นว่าช่วงวันในการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปของกลุ่มเห็นว่าช่วงวันในการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปของกลุ่ม
รองลงมา คือ จันทร์

แสดงให้
อาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 

เห็นว่าช่วงวันในการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปของกลุ่ม
รองลงมา คือ จันทร์

เห็นว่าช่วงวันในการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปของกลุ่ม
รองลงมา คือ จันทร์

เห็นว่าช่วงวันในการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปของกลุ่ม
รองลงมา คือ จันทร์

และน้อยที่สุด คือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ 8

เห็นว่าช่วงวันในการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปของกลุ่ม
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และน้อยที่สุด คือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ 

เห็นว่าช่วงวันในการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปของกลุ่ม
อาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 71 

และน้อยที่สุด คือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ 

เห็นว่าช่วงวันในการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปของกลุ่ม
รองลงมา คือ จันทร์รองลงมา คือ จันทร์รองลงมา คือ จันทร์-ศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 

แนกตามช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์

อาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 
และน้อยที่สุด คือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ 

อาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 
และน้อยที่สุด คือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์
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จากตารางที่ 4-6 แสดงให้เห็นว่าช่วงวันในการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปของกลุ่ม
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ตารางที่ 4 7 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์

ช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์ จ านวน (คน ร้อยละจ านวน 
09:59 น.                  

น.                      
1
2) 10

13:00 
19:59 

59 น            

0
3

0

70

ส
ต่อเดือนมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

ส
ต่อเดือนมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
เดือน คิดเป็นร้อยละ สเดือน คิดเป็นร้อยละ 

อันดับ สอันดับ 4 ส4 
ำ

จากตารางที ่

ำ
จากตารางที ่

ต่อเดือนมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ำต่อเดือนมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
เดือน คิดเป็นร้อยละ ำเดือน คิดเป็นร้อยละ สำส
ต่อเดือนมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

ส
ต่อเดือนมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ำต่อเดือนมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

ส
ต่อเดือนมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
เดือน คิดเป็นร้อยละ สเดือน คิดเป็นร้อยละ ำเดือน คิดเป็นร้อยละ สเดือน คิดเป็นร้อยละ น

จากตารางที ่นจากตารางที ่
ต่อเดือนมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ นต่อเดือนมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
เดือน คิดเป็นร้อยละ นเดือน คิดเป็นร้อยละ 

ััจากตารางที ่ัจากตารางที ่กจากตารางที ่กจากตารางที ่4ก4-ก-5 ก5 
ต่อเดือนมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ กต่อเดือนมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ หหแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในระดับรายได้ หแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในระดับรายได้ 
ต่อเดือนมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ หต่อเดือนมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ออแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในระดับรายได้ อแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในระดับรายได้ 
ต่อเดือนมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ อต่อเดือนมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

สสแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในระดับรายได้ สแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในระดับรายได้ 
รองลงมาคือ ระดับรายได้ต่ ากว่า 

ส
รองลงมาคือ ระดับรายได้ต่ ากว่า 
มมแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในระดับรายได้ มแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในระดับรายได้ 

รองลงมาคือ ระดับรายได้ต่ ากว่า 
ม

รองลงมาคือ ระดับรายได้ต่ ากว่า 
ุ

รองลงมาคือ ระดับรายได้ต่ ากว่า 
ุ

รองลงมาคือ ระดับรายได้ต่ ากว่า 
ดดแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในระดับรายได้ ดแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในระดับรายได้ 

รองลงมาคือ ระดับรายได้ต่ ากว่า 
ด

รองลงมาคือ ระดับรายได้ต่ ากว่า กแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในระดับรายได้ กแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในระดับรายได้ 
รองลงมาคือ ระดับรายได้ต่ ากว่า กรองลงมาคือ ระดับรายได้ต่ ากว่า ลแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในระดับรายได้ ลแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในระดับรายได้ 
รองลงมาคือ ระดับรายได้ต่ ากว่า ลรองลงมาคือ ระดับรายได้ต่ ากว่า 

บาทเฉลี่ยต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 
ล
บาทเฉลี่ยต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 
าแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในระดับรายได้ าแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในระดับรายได้ 

รองลงมาคือ ระดับรายได้ต่ ากว่า ารองลงมาคือ ระดับรายได้ต่ ากว่า 
บาทเฉลี่ยต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 
า

บาทเฉลี่ยต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ งรองลงมาคือ ระดับรายได้ต่ ากว่า งรองลงมาคือ ระดับรายได้ต่ ากว่า 5ง 5
บาทเฉลี่ยต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ งบาทเฉลี่ยต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 
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ตารางที่ 4-8 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามประเภทรายการที่ชอบรับชมมากที่สุด  
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

ประเภทรายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) รายการข่าว (News)                               
2) รายการบันเทิง (Entertainment) 
3) รายการสนทนา (Talk show)                    
4) รายการสารคดี (Documentary) 
5) รายการเรียลลิตี้ (Reality)                        
6) รายการเกมโชว์ (Games show) 
7) รายการปกิณกะ (Variety show)               
8) รายการสาระบันเทิง (Edutainment)  

32 
70 
13 
32 
17 
50 
32 
35 

11.39 
24.91 
4.63 
11.39 
6.05 
17.79 
11.39 
12.46 

รวม 281 100 
 

จากตารางที่ 4-8 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง (Entertainment) มี
จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24.9 รองลงมาคือ รายการเกมโชว์ (Game show) คิดเป็นร้อยละ 
17.79 อันดับ 3 คือรายการสาระบันเทิง (Edutainment) คิดเป็นร้อยละ 12.46 อันดับ 4 มีค่าร้อยละ
เท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ 11.39 ได้แก่ รายการข่าว (News), รายการสารคดี (Documantary) และ 
รายการปกิณกะ (Variety show) อันดับ4 คือรายการเรียลลิตี้ (Reality) คิดเป็นร้อยละ 6.05 และ
จ านวนน้อยที่สุดคือ รายการสนทนา (Talk show) คิดเป็นร้อยละ 4.63 
 
ตารางที่ 4-9 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพ 
 

การเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) เคย 
2) ไม่เคย 

66 
34 

66 
34 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-9 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการแนะน าอาชีพมีจ านวน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66 และรองลงมาคือไม่เคยรับชม คิดเป็นร้อยละ 34 
 
ตารางที่ 4-10 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการแนะน าอาชีพที่เคยรับชม 
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) รายการหนึ่งสมองสองมือ                      
2) รายการเส้นทางเศรษฐี 
3) รายการอาชีพนอกกระแส                     

36 
36 
21 

23.84 
23.84 
13.91 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่จากตารางที่ เคยรับชมรายการแนะน าอาชีพมีจ านวน4-9 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่
และรองลงมาคือไม่เคยรับชม คิดเป็นร้อยละ และรองลงมาคือไม่เคยรับชม คิดเป็นร้อยละ และรองลงมาคือไม่เคยรับชม คิดเป็นร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่

รวม

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการแนะน าอาชีพมีจ านวน
และรองลงมาคือไม่เคยรับชม คิดเป็นร้อยละ 

34
100

เคยรับชมรายการแนะน าอาชีพมีจ านวนเคยรับชมรายการแนะน าอาชีพมีจ านวนจากตารางที่ เคยรับชมรายการแนะน าอาชีพมีจ านวนเคยรับชมรายการแนะน าอาชีพมีจ านวนเคยรับชมรายการแนะน าอาชีพมีจ านวน
34

เคยรับชมรายการแนะน าอาชีพมีจ านวนจากตารางที่ จากตารางที่ 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ และรองลงมาคือไม่เคยรับชม คิดเป็นร้อยละ และรองลงมาคือไม่เคยรับชม คิดเป็นร้อยละ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการแนะน าอาชีพที่เคยรับชม แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการแนะน าอาชีพที่เคยรับชม แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการแนะน าอาชีพที่เคยรับชม แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการแนะน าอาชีพที่เคยรับชม แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการแนะน าอาชีพที่เคยรับชม แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการแนะน าอาชีพที่เคยรับชม แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการแนะน าอาชีพที่เคยรับชม แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการแนะน าอาชีพที่เคยรับชม แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการแนะน าอาชีพที่เคยรับชม แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการแนะน าอาชีพที่เคยรับชม แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการแนะน าอาชีพที่เคยรับชม แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการแนะน าอาชีพที่เคยรับชม แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการแนะน าอาชีพที่เคยรับชม แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการแนะน าอาชีพที่เคยรับชม แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการแนะน าอาชีพที่เคยรับชม แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการแนะน าอาชีพที่เคยรับชม แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการแนะน าอาชีพที่เคยรับชม แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการแนะน าอาชีพที่เคยรับชม 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่
และรองลงมาคือไม่เคยรับชม คิดเป็นร้อยละ 

34
100100

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการแนะน าอาชีพมีจ านวนแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่

การเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพ จ านวน จ านวน การเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพ )จ านวน จ านวน 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพ

การเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพ

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพ

จ านวน 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพ

การเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพ

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพ

การเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพ

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพ

การเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพ

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพ

จ านวน 
66
34

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพ

จ านวนน้อยที่สุดคือ รายการจ านวนน้อยที่สุดคือ รายการ

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพ

จ านวนน้อยที่สุดคือ รายการจ านวนน้อยที่สุดคือ รายการ (Talk show) (Talk show) (Talk show) (Talk show) 
คือรายการเรียลลิตี้ คือรายการเรียลลิตี้ 

สนทนา สนทนา 
คือรายการเรียลลิตี้ 

, 
คือรายการเรียลลิตี้ 

ได้แก่ได้แก่ รายการสารคดี รายการสารคดี 
คือรายการเรียลลิตี้ (Reality) 

4.63
คือรายการเรียลลิตี้ 

รายการสารคดี รายการข่าว 11.39 
(Variety show) 

จ านวนน้อยที่สุดคือ รายการ
(Variety show) 

จ านวนน้อยที่สุดคือ รายการ

คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 
รายการสารคดี 

คือรายการสาระบันเคือรายการสาระบันเคือรายการสาระบันเ
เท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ 

คือรายการสาระบันเ
เท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ 

คือรายการสาระบันเ คิดเป็นร้อยละ Edutainment) ทิง คือรายการสาระบันเคือรายการสาระบันเทิง (คือรายการสาระบันเ
ได้แก่ รายการข่าว 

อันดับ

(Game show) 
อันดับ 

(Game show) 
12.46 

รองลงมาคือ รายการเกมโชว์ 
คิดเป็นร้อยละ Edutainment) คิดเป็นร้อยละ 

(News)
คือรายการเรียลลิตี้ 

คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพ

จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ รองลงมาคือ รายการเกมโชว์ รองลงมาคือ รายการเกมโชว์ 
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง 

(Game show) 
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง 

(Game show) 
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง 

รองลงมาคือ รายการเกมโชว์ 
คิดเป็นร้อยละ 

รองลงมาคือ รายการเกมโชว์ 
คิดเป็นร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง 
24.9 24.9 รองลงมาคือ รายการเกมโชว์ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง จากตารางที่ 
จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

4
จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง 
(Game show) รองลงมาคือ รายการเกมโชว์ รองลงมาคือ รายการเกมโชว์ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง 
รองลงมาคือ รายการเกมโชว์ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง 
รองลงมาคือ รายการเกมโชว์ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง 
รองลงมาคือ รายการเกมโชว์ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง 
รองลงมาคือ รายการเกมโชว์ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง 
รองลงมาคือ รายการเกมโชว์ รองลงมาคือ รายการเกมโชว์ รองลงมาคือ รายการเกมโชว์ 

Edutainment) 
รองลงมาคือ รายการเกมโชว์ 

Edutainment) 
รองลงมาคือ รายการเกมโชว์ 

Edutainment) Edutainment) 
รายการข่าว 

Edutainment) 
รายการข่าว 

Edutainment) Edutainment) 
รายการข่าว 

คือรายการเรียลลิตี้ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง 
จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

Edutainment) Edutainment) (รายการสาระบันเทิง Edutainment) Edutainment) 
Variety show)        

Edutainment) 
            

                   

Variety show)        Variety show)        
Edutainment) 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง 
รองลงมาคือ รายการเกมโชว์ 

                   

Variety show)        
Edutainment) 

Variety show)        
รายการสาระบันเทิง 

Variety show)        
Edutainment) (

รวม

จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง 

(Game show) 
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง 

(Game show) 
จากตารางที่ 

จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
คือรายการสาระบันเ

เท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ 

(Game show) 
อันดับ 

จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

รายการสารคดี รายการสารคดี เท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ 
(Variety show) 

จ านวนน้อยที่สุดคือ รายการ
(Variety show) คือรายการเรียลลิตี้ 

คิดเป็นร้อยละ 
(Variety show) (Variety show) 

สนทนา สนทนา จ านวนน้อยที่สุดคือ รายการจ านวนน้อยที่สุดคือ รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.63

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพ9 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพ

3434
100

2) ไม่เคย

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการแนะน าอาชีพที่เคยรับชม 

                   

Variety show)        
Edutainment) 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง 
รองลงมาคือ รายการเกมโชว์ 

            Variety show)        
Edutainment) Edutainment) รายการสาระบันเทิง (Edutainment) 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง 
จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง 
รองลงมาคือ รายการเกมโชว์ 

Edutainment) 
รายการข่าว 

คือรายการเรียลลิตี้ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง 
รองลงมาคือ รายการเกมโชว์ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง จากตารางที่ 4
จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง 
24.9 รองลงมาคือ รายการเกมโชว์ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง 
รองลงมาคือ รายการเกมโชว์ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง 
รองลงมาคือ รายการเกมโชว์ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง 
รองลงมาคือ รายการเกมโชว์ 

คิดเป็นร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง 
(Game show) รองลงมาคือ รายการเกมโชว์ จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ รองลงมาคือ รายการเกมโชว์ จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ รองลงมาคือ รายการเกมโชว์ 

Edutainment) คิดเป็นร้อยละ 
(News)

คือรายการเรียลลิตี้ 
(Talk show) คิดเป็นร้อยละ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพ

จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24.9 
คือรายการสาระบันเทิง (Edutainment) 

ได้แก่ รายการข่าว 
อันดับ4 

Edutainment) ทิง Edutainment) คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ คือรายการสาระบันเคือรายการสาระบันเ
เท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ 

คือรายการสาระบันเ Edutainment) 
รายการข่าว 

คิดเป็นร้อยละ 
รายการสารคดี 

คิดเป็นร้อยละ 
เท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ 11.39 

(Variety show) 
จ านวนน้อยที่สุดคือ รายการ

รายการข่าว รายการสารคดี รายการสารคดี 
คือรายการเรียลลิตี้ (Reality) 

คิดเป็นร้อยละ 4.63

รายการสารคดี ได้แก่ , 
คือรายการเรียลลิตี้ คือรายการเรียลลิตี้ (Variety show) 

สนทนา 
คือรายการเรียลลิตี้ คือรายการเรียลลิตี้ 

(Talk show) (Talk show) (Talk show) จ านวนน้อยที่สุดคือ รายการสนทนา จ านวนน้อยที่สุดคือ รายการ

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพ

จ านวน (คน
66
34

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพ

การเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพ

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพ

การเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพ

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพ

การเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพ

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพ

จ านวน 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพ

การเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพ จ านวน คน)การเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพ จ านวน การเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพ

รวม
34
100

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการแนะน าอาชีพมีจ านวนแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่
และรองลงมาคือไม่เคยรับชม คิดเป็นร้อยละ 

จากตารางที่ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่

รวม

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการแนะน าอาชีพมีจ านวนแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการแนะน าอาชีพมีจ านวนจากตารางที่ 4-9 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่
และรองลงมาคือไม่เคยรับชม คิดเป็นร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่จากตารางที่ 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

เคยรับชมรายการแนะน าอาชีพมีจ านวนเคยรับชมรายการแนะน าอาชีพมีจ านวน
และรองลงมาคือไม่เคยรับชม คิดเป็นร้อยละ 34มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการแนะน าอาชีพที่เคยรับชม 

และรองลงมาคือไม่เคยรับชม คิดเป็นร้อยละ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการแนะน าอาชีพที่เคยรับชม แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการแนะน าอาชีพที่เคยรับชม แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการแนะน าอาชีพที่เคยรับชม แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการแนะน าอาชีพที่เคยรับชม แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการแนะน าอาชีพที่เคยรับชม แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการแนะน าอาชีพที่เคยรับชม แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการแนะน าอาชีพที่เคยรับชม แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการแนะน าอาชีพที่เคยรับชม 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง 
รองลงมาคือ รายการเกมโชว์ (Game show) (Game show) 

12.46 อันดับ คือรายการสาระบันเ

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพ

34
100

เคยรับชมรายการแนะน าอาชีพมีจ านวนจากตารางที่ 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66 และรองลงมาคือไม่เคยรับชม คิดเป็นร้อยละ 34

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการแนะน าอาชีพที่เคยรับชม 

                   

Variety show)              
รายการสาระบันเทิง (Edutainment) 

รวม

จากตารางที่ 4-8 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการบันเทิง (Entertainment) 
จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24.9 รองลงมาคือ รายการเกมโชว์ (Game show) 

คือรายการสาระบันเทิง (Edutainment) คิดเป็นร้อยละ 12.46 อันดับ 
เท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ 11.39 ได้แก่ รายการข่าว (News), รายการสารคดี 

(Variety show) อันดับ คือรายการเรียลลิตี้ (Reality) 
จ านวนน้อยที่สุดคือ รายการสนทนา (Talk show) คิดเป็นร้อยละ 4.63

9 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพ

การเปิดรับชมรายการแนะน าอาชีพ จ านวน (คน)

2) ไม่เคย
66
34 34

รวม 100 100

จากตารางที่ 4-9 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการแนะน าอาชีพมีจ านวน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66 และรองลงมาคือไม่เคยรับชม คิดเป็นร้อยละ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการแนะน าอาชีพที่เคยรับชม 
ข้อ)

สรายการสสรายการส
รายการสารคดี สรายการสารคดี 
รายการเรียลลิตี้ สรายการเรียลลิตี้ 

ำ
รายการบันเทิง 

ำ
รายการบันเทิง 
รายการส ำรายการสนทนา ำนทนา 
รายการสารคดี ำรายการสารคดี สำสรายการสสรายการส ำรายการสสรายการสนทนา สนทนา ำนทนา สนทนา 
รายการสารคดี สรายการสารคดี ำรายการสารคดี สรายการสารคดี 

น(น(Entertainment)นEntertainment)
(น(Talk show)นTalk show)ั

News) 

ั
News) 

( ั(Entertainment)ัEntertainment)กEntertainment)กEntertainment)
Talk show)กTalk show)หEntertainment)หEntertainment)
Talk show)หTalk show)

อ               อ               Entertainment)อEntertainment) ส               ส               มุดกกล70ล70
13ล13า13า13 ง



43 

 

ตารางที่ 4-10 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการแนะน าอาชีพที่เคยรับชม 
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (ต่อ) 
 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
4) รายการ Good Job 
5) รายการวัยมันคันมือ                             
6) รายการอายุน้อยร้อยล้าน 
7) รายการคนหัวรั้น                                 
8) รายการคุยกันวันเสาร์ 
9) รายกาคนกล้าฝัน 
10) อ่ืนๆ……………………………….                           

2 
0 
34 
1 
2 
14 
5 

1.32 
0 

22.52 
0.66 
1.32 
9.27 
3.31 

รวม 151 100 
 

จากตารางที่ 4-10 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการน าอาชีพ มีการรับชม
รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 
23.84 รองลงมาคือ รายการอายุน้อยร้อยล้าน คิดเป็นร้อยละ 22.52  อันดับสามคือ รายการอาชีพ
นอกกระแส คิดเป็นร้อยละ 13.91 อันดับสี่คือ รายการคนกล้าฝัน คิดเป็นร้อยละ 9.27 อันดับห้าคือ 
รายการอื่นๆ ซึ่งได้แก่ รายการคัมภีร์วิธีรวย รายการ Day today idea คิดเป็นร้อยละ 3.31 อันดับที่
หก อยู่ที่ค่าร้อยละเท่ากันคือ 1.32 ได้แก่ รายการ Good Job และ รายการคุยกันวันเสาร์ และอันดับ
สุดท้ายคือ รายการคนหัวรั้น คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-11 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยที่เลือกรับชมรายการแนะน าอาชีพ 
 

ปัจจัย จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) พิธีกร                      
2) เจ้าของอาชีพ                     
3) สินค้าท่ีน าเสนอ                   
4) เนื้อหารายการ 
5) วิธีการน าเสนอ            
6) กราฟิกรายการ                  
7) ภาพ                                
8) เสียงดนตรีประกอบ                            

1 
10 
13 
38 
12 
0 
1 
0 

1.33 
13.33 
17.33 
50.67 

16 
0 

1.33 
0 

รวม 75 100 
 

จากตารางที่ 4-11 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มเป้าหมายจะเลือกรับชมรายการมากที่สุด
คือ เนื้อหารายการ โดยคิดเป็นร้อยละ 50.67  รองลงมาคือ สินค้าที่น าเสนอ คิดเป็นร้อยละ 17.33  
อันดับสามคือ วิธีการน าเสนอ คิดเป็นร้อยละ 16  อันดับสี่คือ เจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 13.33 
และอันดับสุดท้ายอยู่ที่ค่าร้อยละเท่ากัน คือ 1.33 ได้แก่ พิธีกร และภาพ 

สินค้าท่ีน าเสนอ                  สินค้าท่ีน าเสนอ                  สินค้าท่ีน าเสนอ                  
เจ้าของอาชีพ                    
สินค้าท่ีน าเสนอ                  
เจ้าของอาชีพ                    
สินค้าท่ีน าเสนอ                  
เนื้อหารายการ

13.33
17.33สินค้าท่ีน าเสนอ                  3 สินค้าท่ีน าเสนอ                  

เนื้อหารายการ 50.67เนื้อหารายการ 50.67เนื้อหารายการ
วิธีการน าเสนอวิธีการน าเสนอ 12วิธีการน าเสนอวิธีการน าเสนอวิธีการน าเสนอ                    
กราฟิกรายการ                 

          วิธีการน าเสนอ
กราฟิกรายการ                 กราฟิกรายการ                 กราฟิกรายการ                 0กราฟิกรายการ                 กราฟิกรายการ                 กราฟิกรายการ                 
ภาพ                               ภาพ                               
เสียงดนตรีประกอบ                           เสียงดนตรีประกอบ                           
ภาพ                               ภาพ                               ภาพ                               ภาพ                               ภาพ                               
เสียงดนตรีประกอบ                           เสียงดนตรีประกอบ                           เสียงดนตรีประกอบ                           เสียงดนตรีประกอบ                           เสียงดนตรีประกอบ                           

10
13
38

เจ้าของอาชีพ                    
สินค้าท่ีน าเสนอ                  
เจ้าของอาชีพ                    เจ้าของอาชีพ                    
สินค้าท่ีน าเสนอ                  

พิธีกร             พิธีกร             
เจ้าของอาชีพ                    เจ้าของอาชีพ                    

        
เจ้าของอาชีพ                    เจ้าของอาชีพ                    
พิธีกร             

จ านวน จ านวน 
พิธีกร             
เจ้าของอาชีพ                    

ปัจจัย )จ านวน จ านวน 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจั

ปัจจัยปัจจัย

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจั

จ านวน 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยที่เลือกรับชมรายการแนะน าอาชีพ

จ านวน 
1

ยที่เลือกรับชมรายการแนะน าอาชีพยที่เลือกรับชมรายการแนะน าอาชีพยที่เลือกรับชมรายการแนะน าอาชีพแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยที่เลือกรับชมรายการแนะน าอาชีพแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยที่เลือกรับชมรายการแนะน าอาชีพ

สุดท้ายคือ รายการคนหัวรั้น คิดเป็นร้อยละ สุดท้ายคือ รายการคนหัวรั้น คิดเป็นร้อยละ สุดท้ายคือ รายการคนหัวรั้น คิดเป็นร้อยละ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจั

สุดท้ายคือ รายการคนหัวรั้น คิดเป็นร้อยละ สุดท้ายคือ รายการคนหัวรั้น คิดเป็นร้อยละ ตามล าดับสุดท้ายคือ รายการคนหัวรั้น คิดเป็นร้อยละ สุดท้ายคือ รายการคนหัวรั้น คิดเป็นร้อยละ สุดท้ายคือ รายการคนหัวรั้น คิดเป็นร้อยละ สุดท้ายคือ รายการคนหัวรั้น คิดเป็นร้อยละ 
Good Job Good Job 

สุดท้ายคือ รายการคนหัวรั้น คิดเป็นร้อยละ 
Good Job 

Day today idea 
Good Job 

รายการอื่นๆ ซึ่งได้แก่ รายการคัมภีร์วิธีรวย รายการ รายการอื่นๆ ซึ่งได้แก่ รายการคัมภีร์วิธีรวย รายการ รายการอื่นๆ ซึ่งได้แก่ รายการคัมภีร์วิธีรวย รายการ Day today idea Day today idea Day today idea 
และ รายการคุยกันวันเสาร์ และอันดับและ รายการคุยกันวันเสาร์ และอันดับ

Day today idea รายการอื่นๆ ซึ่งได้แก่ รายการคัมภีร์วิธีรวย รายการ รายการอื่นๆ ซึ่งได้แก่ รายการคัมภีร์วิธีรวย รายการ รายการอื่นๆ ซึ่งได้แก่ รายการคัมภีร์วิธีรวย รายการ รายการอื่นๆ ซึ่งได้แก่ รายการคัมภีร์วิธีรวย รายการ รายการอื่นๆ ซึ่งได้แก่ รายการคัมภีร์วิธีรวย รายการ 
หก อยู่ที่ค่าร้อยละเท่ากันหก อยู่ที่ค่าร้อยละเท่ากัน
สุดท้ายคือ รายการคนหัวรั้น คิดเป็นร้อยละ 
หก อยู่ที่ค่าร้อยละเท่ากัน
สุดท้ายคือ รายการคนหัวรั้น คิดเป็นร้อยละ 

อันดับสี่คือ รายการคนกล้าฝัน คิดเป็นร้อยละ อันดับสี่คือ รายการคนกล้าฝัน คิดเป็นร้อยละ อันดับสี่คือ รายการคนกล้าฝัน คิดเป็นร้อยละ 
คิดเป็นร้อยละ 

นอกกระแส คิดเป็นร้อยละ นอกกระแส คิดเป็นร้อยละ นอกกระแส คิดเป็นร้อยละ 
รายการอื่นๆ ซึ่งได้แก่ รายการคัมภีร์วิธีรวย รายการ 
นอกกระแส คิดเป็นร้อยละ 
รายการอื่นๆ ซึ่งได้แก่ รายการคัมภีร์วิธีรวย รายการ 
นอกกระแส คิดเป็นร้อยละ 13.91 อันดับสี่คือ รายการคนกล้าฝัน คิดเป็นร้อยละ นอกกระแส คิดเป็นร้อยละ 13.91 อันดับสี่คือ รายการคนกล้าฝัน คิดเป็นร้อยละ 13.91 
รายการอื่นๆ ซึ่งได้แก่ รายการคัมภีร์วิธีรวย รายการ 

ได้แก่ รายการ ได้แก่ รายการ 

อันดับสามคือ รายการอาชีพ
อันดับสี่คือ รายการคนกล้าฝัน คิดเป็นร้อยละ 

อันดับสามคือ รายการอาชีพ
อันดับสี่คือ รายการคนกล้าฝัน คิดเป็นร้อยละ 

คิดเป็นร้อยละ 
อันดับสี่คือ รายการคนกล้าฝัน คิดเป็นร้อยละ อันดับสี่คือ รายการคนกล้าฝัน คิดเป็นร้อยละ 

Day today idea 
Good Job 

ตามล าดับตามล าดับ

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจั

รองลงมาคือ รายการอายุน้อยร้อยล้านรองลงมาคือ รายการอายุน้อยร้อยล้าน คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 
รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 

อันดับสามคือ รายการอาชีพ
รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 

อันดับสามคือ รายการอาชีพ
รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 

22.52  
อันดับสี่คือ รายการคนกล้าฝัน คิดเป็นร้อยละ 

คิดเป็นร้อยละ 
อันดับสี่คือ รายการคนกล้าฝัน คิดเป็นร้อยละ 

รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 
รองลงมาคือ รายการอายุน้อยร้อยล้าน

รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 
รองลงมาคือ รายการอายุน้อยร้อยล้านรองลงมาคือ รายการอายุน้อยร้อยล้านรองลงมาคือ รายการอายุน้อยร้อยล้านรองลงมาคือ รายการอายุน้อยร้อยล้าน

รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 
รองลงมาคือ รายการอายุน้อยร้อยล้าน

รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 
รองลงมาคือ รายการอายุน้อยร้อยล้าน

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการน าอาชีพ มีการรับชม
รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการน าอาชีพ มีการรับชมแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการน าอาชีพ มีการรับชม
รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 

22.52  22.52  22.52  

จากตารางที่ 44 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการน าอาชีพ มีการรับชมแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการน าอาชีพ มีการรับชม
รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 

รองลงมาคือ รายการอายุน้อยร้อยล้าน
อันดับสี่คือ รายการคนกล้าฝัน คิดเป็นร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการน าอาชีพ มีการรับชมแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการน าอาชีพ มีการรับชม
รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการน าอาชีพ มีการรับชม
รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 

คิดเป็นร้อยละ 
อันดับสี่คือ รายการคนกล้าฝัน คิดเป็นร้อยละ 

รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 
คิดเป็นร้อยละ 

รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 
รองลงมาคือ รายการอายุน้อยร้อยล้าน

รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 
คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ รองลงมาคือ รายการอายุน้อยร้อยล้าน คิดเป็นร้อยละ รองลงมาคือ รายการอายุน้อยร้อยล้าน

อันดับสี่คือ รายการคนกล้าฝัน คิดเป็นร้อยละ 
รองลงมาคือ รายการอายุน้อยร้อยล้าน

อันดับสี่คือ รายการคนกล้าฝัน คิดเป็นร้อยละ 
รองลงมาคือ รายการอายุน้อยร้อยล้าน

อันดับสี่คือ รายการคนกล้าฝัน คิดเป็นร้อยละ อันดับสี่คือ รายการคนกล้าฝัน คิดเป็นร้อยละ 
รายการอื่นๆ ซึ่งได้แก่ รายการคัมภีร์วิธีรวย รายการ 

อันดับสี่คือ รายการคนกล้าฝัน คิดเป็นร้อยละ 
รายการอื่นๆ ซึ่งได้แก่ รายการคัมภีร์วิธีรวย รายการ 

อันดับสี่คือ รายการคนกล้าฝัน คิดเป็นร้อยละ 
รายการอื่นๆ ซึ่งได้แก่ รายการคัมภีร์วิธีรวย รายการ 

ได้แก่ รายการ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการน าอาชีพ มีการรับชมแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการน าอาชีพ มีการรับชม
รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการน าอาชีพ มีการรับชม
รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการน าอาชีพ มีการรับชม

รวมรวม
                                                                                                        

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการน าอาชีพ มีการรับชมแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการน าอาชีพ มีการรับชม
รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการน าอาชีพ มีการรับชมแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการน าอาชีพ มีการรับชม
รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 

คิดเป็นร้อยละ 

                                

                          ……………………………….……………………………….
รวม

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการน าอาชีพ มีการรับชมจากตารางที่ 
รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการน าอาชีพ มีการรับชม
รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 

รองลงมาคือ รายการอายุน้อยร้อยล้าน
รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 

อันดับสามคือ รายการอาชีพ
รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 

รองลงมาคือ รายการอายุน้อยร้อยล้าน
นอกกระแส คิดเป็นร้อยละ 
รายการอื่นๆ ซึ่งได้แก่ รายการคัมภีร์วิธีรวย รายการ 

รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 
อันดับสามคือ รายการอาชีพ

อันดับสี่คือ รายการคนกล้าฝัน คิดเป็นร้อยละ 9.27 
รองลงมาคือ รายการอายุน้อยร้อยล้าน

คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ รายการอื่นๆ ซึ่งได้แก่ รายการคัมภีร์วิธีรวย รายการ 
หก อยู่ที่ค่าร้อยละเท่ากัน
สุดท้ายคือ รายการคนหัวรั้น คิดเป็นร้อยละ 

1.32 Good Job 
สุดท้ายคือ รายการคนหัวรั้น คิดเป็นร้อยละ สุดท้ายคือ รายการคนหัวรั้น คิดเป็นร้อยละ สุดท้ายคือ รายการคนหัวรั้น คิดเป็นร้อยละ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจั11 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยที่เลือกรับชมรายการแนะน าอาชีพ

พิธีกร             
เจ้าของอาชีพ                    13.3313.33

17.33
เจ้าของอาชีพ                    2) 

50.67
) วิธีการน าเสนอ
กราฟิกรายการ                 
ภาพ                               
เสียงดนตรีประกอบ                           

                          

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการน าอาชีพ มีการรับชม
รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 

คิดเป็นร้อยละ 

                                                    
รวม

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการน าอาชีพ มีการรับชมแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการน าอาชีพ มีการรับชม
รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 

จากตารางที่ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการน าอาชีพ มีการรับชม
รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 

รองลงมาคือ รายการอายุน้อยร้อยล้าน คิดเป็นร้อยละ 
อันดับสี่คือ รายการคนกล้าฝัน คิดเป็นร้อยละ 

รายการอื่นๆ ซึ่งได้แก่ รายการคัมภีร์วิธีรวย รายการ 
ได้แก่ รายการ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการน าอาชีพ มีการรับชมแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการน าอาชีพ มีการรับชมแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการน าอาชีพ มีการรับชมจากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการน าอาชีพ มีการรับชมแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการน าอาชีพ มีการรับชม
รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการน าอาชีพ มีการรับชม
รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการน าอาชีพ มีการรับชม
รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 

รองลงมาคือ รายการอายุน้อยร้อยล้าน

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการน าอาชีพ มีการรับชม
รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 

รองลงมาคือ รายการอายุน้อยร้อยล้าน

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการน าอาชีพ มีการรับชม
รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 

รองลงมาคือ รายการอายุน้อยร้อยล้าน
รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 

รองลงมาคือ รายการอายุน้อยร้อยล้าน
รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 

คิดเป็นร้อยละ 
รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 

คิดเป็นร้อยละ 22.52  
อันดับสี่คือ รายการคนกล้าฝัน คิดเป็นร้อยละ 

รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 
อันดับสามคือ รายการอาชีพคิดเป็นร้อยละ รองลงมาคือ รายการอายุน้อยร้อยล้านรองลงมาคือ รายการอายุน้อยร้อยล้าน คิดเป็นร้อยละ รองลงมาคือ รายการอายุน้อยร้อยล้าน คิดเป็นร้อยละ 

อันดับสี่คือ รายการคนกล้าฝัน คิดเป็นร้อยละ 
Day today idea 

Good Job 
ตามล าดับ

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจั

รองลงมาคือ รายการอายุน้อยร้อยล้าน
13.91 อันดับสี่คือ รายการคนกล้าฝัน คิดเป็นร้อยละ 

รายการอื่นๆ ซึ่งได้แก่ รายการคัมภีร์วิธีรวย รายการ 
ได้แก่ รายการ 

อันดับสี่คือ รายการคนกล้าฝัน คิดเป็นร้อยละ อันดับสี่คือ รายการคนกล้าฝัน คิดเป็นร้อยละ อันดับสี่คือ รายการคนกล้าฝัน คิดเป็นร้อยละ อันดับสี่คือ รายการคนกล้าฝัน คิดเป็นร้อยละ อันดับสี่คือ รายการคนกล้าฝัน คิดเป็นร้อยละ อันดับสี่คือ รายการคนกล้าฝัน คิดเป็นร้อยละ นอกกระแส คิดเป็นร้อยละ 13.91 นอกกระแส คิดเป็นร้อยละ 
รายการอื่นๆ ซึ่งได้แก่ รายการคัมภีร์วิธีรวย รายการ 
นอกกระแส คิดเป็นร้อยละ อันดับสี่คือ รายการคนกล้าฝัน คิดเป็นร้อยละ 
รายการอื่นๆ ซึ่งได้แก่ รายการคัมภีร์วิธีรวย รายการ 

อันดับสี่คือ รายการคนกล้าฝัน คิดเป็นร้อยละ 
คิดเป็นร้อยละ 

อันดับสี่คือ รายการคนกล้าฝัน คิดเป็นร้อยละ 
รายการอื่นๆ ซึ่งได้แก่ รายการคัมภีร์วิธีรวย รายการ 
หก อยู่ที่ค่าร้อยละเท่ากันคือ 
สุดท้ายคือ รายการคนหัวรั้น คิดเป็นร้อยละ 

รายการอื่นๆ ซึ่งได้แก่ รายการคัมภีร์วิธีรวย รายการ Day today idea Day today idea คิดเป็นร้อยละ 
และ รายการคุยกันวันเสาร์ และอันดับ

Day today idea รายการอื่นๆ ซึ่งได้แก่ รายการคัมภีร์วิธีรวย รายการ รายการอื่นๆ ซึ่งได้แก่ รายการคัมภีร์วิธีรวย รายการ Day today idea 
Good Job Good Job 1.32 ได้แก่ รายการ 

สุดท้ายคือ รายการคนหัวรั้น คิดเป็นร้อยละ 
Good Job ได้แก่ รายการ 

สุดท้ายคือ รายการคนหัวรั้น คิดเป็นร้อยละ สุดท้ายคือ รายการคนหัวรั้น คิดเป็นร้อยละ สุดท้ายคือ รายการคนหัวรั้น คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดับสุดท้ายคือ รายการคนหัวรั้น คิดเป็นร้อยละ สุดท้ายคือ รายการคนหัวรั้น คิดเป็นร้อยละ สุดท้ายคือ รายการคนหัวรั้น คิดเป็นร้อยละ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจั

สุดท้ายคือ รายการคนหัวรั้น คิดเป็นร้อยละ 

ยที่เลือกรับชมรายการแนะน าอาชีพแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยที่เลือกรับชมรายการแนะน าอาชีพแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยที่เลือกรับชมรายการแนะน าอาชีพยที่เลือกรับชมรายการแนะน าอาชีพยที่เลือกรับชมรายการแนะน าอาชีพ

จ านวน (คน
1
10

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยที่เลือกรับชมรายการแนะน าอาชีพ

จ านวน 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจั

ปัจจัย จ านวน คน)
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แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการน าอาชีพ มีการรับชม
รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 

22.52  อันดับสามคือ รายการอาชีพ
อันดับสี่คือ รายการคนกล้าฝัน คิดเป็นร้อยละ นอกกระแส คิดเป็นร้อยละ 

รายการอื่นๆ ซึ่งได้แก่ รายการคัมภีร์วิธีรวย รายการ 

3) สินค้าท่ีน าเสนอ                  
4) เนื้อหารายการ

วิธีการน าเสนอ          
กราฟิกรายการ                 
ภาพ                               
เสียงดนตรีประกอบ                           

12
0
1

13.33
17.33
50.67

                                

……………………………….                          
รวม

จากตารางที่ 4-10 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการน าอาชีพ มีการรับชม
รายการหนึ่งสมองสองมือ และ รายการเส้นทางเศรษฐี มากที่สุด เป็นจ านวนร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 

รองลงมาคือ รายการอายุน้อยร้อยล้าน คิดเป็นร้อยละ 22.52  อันดับสามคือ รายการอาชีพ
นอกกระแส คิดเป็นร้อยละ 13.91 อันดับสี่คือ รายการคนกล้าฝัน คิดเป็นร้อยละ 9.27 
รายการอื่นๆ ซึ่งได้แก่ รายการคัมภีร์วิธีรวย รายการ Day today idea คิดเป็นร้อยละ 
หก อยู่ที่ค่าร้อยละเท่ากันคือ 1.32 ได้แก่ รายการ Good Job และ รายการคุยกันวันเสาร์ และอันดับ
สุดท้ายคือ รายการคนหัวรั้น คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดับ

11 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยที่เลือกรับชมรายการแนะน าอาชีพ

ปัจจัย จ านวน (คน)
พิธีกร                     

2) เจ้าของอาชีพ                    
3 สินค้าท่ีน าเสนอ                  
4 เนื้อหารายการ
) วิธีการน าเสนอ
กราฟิกรายการ                 
ภาพ                               
เสียงดนตรีประกอบ                           

1
10
13
38

13.33
17.33
50.67

สรายการอายุน้อยร้อยล้านสรายการอายุน้อยร้อยล้าน
รายการคนหัวรั้นสรายการคนหัวรั้น
รายการคุยกันวันเสาร์สรายการคุยกันวันเสาร์

ำ
รายการวัยมันคันมือ                            

ำ
รายการวัยมันคันมือ                            
รายการอายุน้อยร้อยล้านำรายการอายุน้อยร้อยล้าน
รายการคนหัวรั้นำรายการคนหัวรั้นสำสรายการอายุน้อยร้อยล้านสรายการอายุน้อยร้อยล้านำรายการอายุน้อยร้อยล้านสรายการอายุน้อยร้อยล้าน
รายการคนหัวรั้นสรายการคนหัวรั้นำรายการคนหัวรั้นสรายการคนหัวรั้น

นรายการวัยมันคันมือ                            นรายการวัยมันคันมือ                            
รายการอายุน้อยร้อยล้านนรายการอายุน้อยร้อยล้าน
รายการคนหัวรั้น

น
รายการคนหัวรั้น

ั
Good Job

ั
Good Job

รายการวัยมันคันมือ                            ัรายการวัยมันคันมือ                            กรายการวัยมันคันมือ                            กรายการวัยมันคันมือ                            
รายการอายุน้อยร้อยล้านกรายการอายุน้อยร้อยล้าน หรายการวัยมันคันมือ                            หรายการวัยมันคันมือ                            อรายการวัยมันคันมือ                            อรายการวัยมันคันมือ                            สรายการวัยมันคันมือ                            สรายการวัยมันคันมือ                            มุดกกล0ล0

34ล34า34า34 ง
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รายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และ
อย่างไร 

- มีแต่รายการพาไปชม พาไปดูวิธีท า ไม่ค่อยน่าสนใจ ซ้ าซาก 
- ชอบรายการอาชีพนอกกระแสเพระวิธีการน าเสนอต่างจากรายการอื่นๆ 
- การน าเสนอยังไม่ค่อยน่าสนใจ 
- ขาดวิธีท าให้รายการโดดเด่น 
- มาในช่วงเวลาที่คนไม่ค่อยดู วัยรุ่นไม่ค่อยสนใจกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ 
- กราฟิกไม่สวย พวกเสียงประกอบก็ไม่ค่อยเจาะกลุ่มวัยรุ่น 
- ยังขาดอาชีพที่มันโดดเด่น อยากได้ที่ทันสมัย 
- วิธีการน าเสนอซ้ าซาก 

 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย 
ตารางที่ 4-12 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม 
 

ความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) สนใจ 
2) ไม่สนใจ 

83 
17 

83 
17 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-12 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในการประกอบอาชีพมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83 รองลงมาคือ ไม่สนใจ คิดเป็นร้อยละ 17 
 
ตารางที่ 4-13 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย 
 

ความสนใจ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) สนใจ 
2) ไม่สนใจ 

84 
16 

84 
16 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-13 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง มีความสนใจในการรับชมรายการ
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84 
รองลงมาคือ ไม่สนใจ คิดเป็นร้อยละ 16 

ส าหรับผู้ที่ตอบว่าไม่สนใจ ได้ให้ค าตอบถึงเหตุผลไว้ดังนี้ 
- สนใจอย่างอ่ืนมากกว่า 
- งานเยอะอยู่แล้ว ไม่มีเวลาเอาไปท าอย่างอ่ืน 
- ไม่ชอบสินค้าท ามือ 

จ านวน ความสนใจความสนใจ จ านวน ร้อยละ
สนใจ 84
ไม่สนใจ 16ไม่สนใจไม่สนใจ

วอย่าง มีความสนใจในการรับชมรายการ

100

วอย่าง มีความสนใจในการรับชมรายการวอย่าง มีความสนใจในการรับชมรายการ

รวม

13 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตั
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง มีความสนใจในการรับชมรายการจากตารางที่ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตั13 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง มีความสนใจในการรับชมรายการแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง มีความสนใจในการรับชมรายการแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตั
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตั
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

(

ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

จ านวน 
84

จ านวน จ านวน คน)(

ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ความสนใจความสนใจ

ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์

ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ความสนใจ

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ความสนใจ

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์ตารางที่ 4
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์

17ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

13 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์

รองลงมาคือ ไม่สนใจ คิดเป็นร้อยลรองลงมาคือ ไม่สนใจ คิดเป็นร้อยลรองลงมาคือ ไม่สนใจ คิดเป็นร้อยลรองลงมาคือ ไม่สนใจ คิดเป็นร้อยล

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

รองลงมาคือ ไม่สนใจ คิดเป็นร้อยลรองลงมาคือ ไม่สนใจ คิดเป็นร้อยล
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในการประกอบอาชีพมาก

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์
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แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกต
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกต

ความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกต

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ามความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกต

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกต

ความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกต

ความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกต

ความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกต

ความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม (คน)ความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในการประกอบอาชีพมาก
รองลงมาคือ ไม่สนใจ คิดเป็นร้อยล

ความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวน ความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม
8383
17
100

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในการประกอบอาชีพมากแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในการประกอบอาชีพมากจากตารางที่ 4
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในการประกอบอาชีพมากจากตารางที่ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในการประกอบอาชีพมากแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในการประกอบอาชีพมากแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในการประกอบอาชีพมากแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในการประกอบอาชีพมาก
17

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในการประกอบอาชีพมากแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในการประกอบอาชีพมาก
รองลงมาคือ ไม่สนใจ คิดเป็นร้อยละ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในการประกอบอาชีพมาก
รองลงมาคือ ไม่สนใจ คิดเป็นร้อยล

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในการประกอบอาชีพมาก
รองลงมาคือ ไม่สนใจ คิดเป็นร้อยล

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในการประกอบอาชีพมากแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในการประกอบอาชีพมากแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในการประกอบอาชีพมาก

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์

รองลงมาคือ ไม่สนใจ คิดเป็นร้อยลรองลงมาคือ ไม่สนใจ คิดเป็นร้อยล

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

รองลงมาคือ ไม่สนใจ คิดเป็นร้อยลที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

13 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์

17รองลงมาคือ ไม่สนใจ คิดเป็นร้อยล

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์ตารางที่ 4
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์13
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ความสนใจ

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ความสนใจ

ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ความสนใจ

ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

(คน)จ านวน จ านวน 
84

ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

(ความสนใจความสนใจ จ านวน จ านวน 
สนใจ
ไม่สนใจ

84
ไม่สนใจ 16

100100

วอย่าง มีความสนใจในการรับชมรายการ

รวม

จากตารางที่ 4-13 วอย่าง มีความสนใจในการรับชมรายการ13 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตั
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตั
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตั

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ามความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม

จ านวน จ านวน ความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์

ร้อยละ

16
84

100

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง มีความสนใจในการรับชมรายการแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง มีความสนใจในการรับชมรายการแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตั

1) สนใจ
ไม่สนใจ

รวม

จากตารางที่ 4 13 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตั
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

พวกเสียงประกอบก็ไม่ค่อยเจาะกลุ่มวัยรุ่น
อยากได้ที่ทันสมัย

แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม

ความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวน (คน)
83
17

รวม 100

จากตารางที่ 4-12 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในการประกอบอาชีพมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83 รองลงมาคือ ไม่สนใจ คิดเป็นร้อยละ 17

ตารางที่ 4-13 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์
ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

)จ านวน (คนจ านวน ความสนใจ ร้อยละ
1
) ไม่สนใจ

84 84

จากตารางที่ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง มีความสนใจในการรับชมรายการ
โทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

ส กราฟิกไม่สวยส กราฟิกไม่สวย
ำ- ำ- ขาดวิธีท าให้รายการโดดเด่นำ ขาดวิธีท าให้รายการโดดเด่น

- ำ- มาในช่วงเวลาที่คนไม่ค่อยดู วัยรุ่นไม่ค่อยสนใจกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ำ มาในช่วงเวลาที่คนไม่ค่อยดู วัยรุ่นไม่ค่อยสนใจกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่
 กราฟิกไม่สวย
ำ

 กราฟิกไม่สวยสำส-ส- ำ-ส- มาในช่วงเวลาที่คนไม่ค่อยดู วัยรุ่นไม่ค่อยสนใจกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ส มาในช่วงเวลาที่คนไม่ค่อยดู วัยรุ่นไม่ค่อยสนใจกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ำ มาในช่วงเวลาที่คนไม่ค่อยดู วัยรุ่นไม่ค่อยสนใจกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ส มาในช่วงเวลาที่คนไม่ค่อยดู วัยรุ่นไม่ค่อยสนใจกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่
 กราฟิกไม่สวยส กราฟิกไม่สวย
ำ

 กราฟิกไม่สวยส กราฟิกไม่สวย
น ขาดวิธีท าให้รายการโดดเด่นน ขาดวิธีท าให้รายการโดดเด่น

 มาในช่วงเวลาที่คนไม่ค่อยดู วัยรุ่นไม่ค่อยสนใจกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่น มาในช่วงเวลาที่คนไม่ค่อยดู วัยรุ่นไม่ค่อยสนใจกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่
ั การน าเสนอยังไม่ค่อยน่าสนใจั การน าเสนอยังไม่ค่อยน่าสนใจก การน าเสนอยังไม่ค่อยน่าสนใจก การน าเสนอยังไม่ค่อยน่าสนใจ

 ขาดวิธีท าให้รายการโดดเด่นก ขาดวิธีท าให้รายการโดดเด่น
 มาในช่วงเวลาที่คนไม่ค่อยดู วัยรุ่นไม่ค่อยสนใจกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่

ก
 มาในช่วงเวลาที่คนไม่ค่อยดู วัยรุ่นไม่ค่อยสนใจกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่

ห การน าเสนอยังไม่ค่อยน่าสนใจห การน าเสนอยังไม่ค่อยน่าสนใจ
 ขาดวิธีท าให้รายการโดดเด่นห ขาดวิธีท าให้รายการโดดเด่นอ การน าเสนอยังไม่ค่อยน่าสนใจอ การน าเสนอยังไม่ค่อยน่าสนใจ
 ขาดวิธีท าให้รายการโดดเด่นอ ขาดวิธีท าให้รายการโดดเด่นส การน าเสนอยังไม่ค่อยน่าสนใจส การน าเสนอยังไม่ค่อยน่าสนใจ มุ
 มาในช่วงเวลาที่คนไม่ค่อยดู วัยรุ่นไม่ค่อยสนใจกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่

ุ
 มาในช่วงเวลาที่คนไม่ค่อยดู วัยรุ่นไม่ค่อยสนใจกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่

ดก
 มาในช่วงเวลาที่คนไม่ค่อยดู วัยรุ่นไม่ค่อยสนใจกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่

ก
 มาในช่วงเวลาที่คนไม่ค่อยดู วัยรุ่นไม่ค่อยสนใจกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่

ล
 มาในช่วงเวลาที่คนไม่ค่อยดู วัยรุ่นไม่ค่อยสนใจกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่

ล
 มาในช่วงเวลาที่คนไม่ค่อยดู วัยรุ่นไม่ค่อยสนใจกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่า มาในช่วงเวลาที่คนไม่ค่อยดู วัยรุ่นไม่ค่อยสนใจกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่า มาในช่วงเวลาที่คนไม่ค่อยดู วัยรุ่นไม่ค่อยสนใจกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ง มาในช่วงเวลาที่คนไม่ค่อยดู วัยรุ่นไม่ค่อยสนใจกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ง มาในช่วงเวลาที่คนไม่ค่อยดู วัยรุ่นไม่ค่อยสนใจกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่



45 

 

- ไม่ถนัดด้านนี้ ไม่มีความประณีตมากพอที่จะท าของพวกนี้ 
- ประสบความส าเร็จยาก ของพวกนี้ต้องท าเองคิดเอง ไปลอกเค้าก็จบ แต่ถ้าน าเสนอ

ของที่น่าสนใจมากๆก็อยากดู 
- ไม่รู้ว่าสินค้าท่ีเราท า เราจะมีความถนัดหรือสามารถท าได้มากน้อยแค่ไหน หรือท าแล้ว

จะมีความสุขกับมัน 
 
ตารางที่ 4-14 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการที่
น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

ปัจจัย จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) มีการใช้เทคนิค Stop Motion ในรายการ 
2) มีการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของ
อาชีพ 
3) การตัดต่อที่กระชับฉับไว 
4) ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องท่ีแปลก มีความ
น่าสนใจ และมีลูกเล่น  
5) การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ 
เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็นตัวเล่าเรื่อง 
6) สินค้าท่ีน าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็น แบรนด์ดัง 
7) เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลมีชื่อเสียง 

25 
46 
 

43 
71 
 

26 
 

8 
15 

10.68 
19.66 

 
18.38 
30.34 

 
11.11 

 
3.42 
6.41 

รวม 234 100 
 

จากตารางที่ 4-14 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอ
อาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความ
น่าสนใจ และมีลูกเล่น คิดเป็นร้อยละ 30.34  รองลงมาคือ มีการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการ
สนทนาของเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 19.66  อันดับสามคือ การตัดต่อที่กระชับฉับไว คิดเป็นร้อย
ละ 18.38  อันดับสี่คือ การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็น
ตัวเล่าเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.11  อันดับห้าคือ มีการใช้เทคนิค Stop motion ในรายการ คิดเป็น
ร้อยละ 10.68  อันดับหกคือ เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 6.41 และอันดับ
สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ 3.42  
  
ตารางที ่4-15 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลที่ต้องการให้น าเสนอ (เลือกตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 
 

ประเภทข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) ประวัติเจ้าของอาชีพ                 
2) จุดเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ         

22 
6 

4.72 
14.59 

อันดับห้าคือ มีการใช้เทคนิค อันดับห้าคือ มีการใช้เทคนิค 
การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็น

ตัวเล่าเรื่อง คิดเป็นร้อยละ อันดับห้าคือ มีการใช้เทคนิค 
อันดับหกคือ เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 

11.11  อันดับห้าคือ มีการใช้เทคนิค 
อันดับหกคือ เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 

อันดับสี่คือ
11.11  11.11  

อันดับหกคือ เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 

การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็น
อันดับห้าคือ มีการใช้เทคนิค 

การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็นการน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็นการน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็นการน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็น
19.66 

การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็นการน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็น
สนทนาของเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ สนทนาของเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ อันดับสามคือ การตัดต่อที่กระชับฉับไว คิดเป็นร้อย

การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็นการน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็น
อันดับสามคือ การตัดต่อที่กระชับฉับไว คิดเป็นร้อย

การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็นการน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็น
อันดับห้าคือ มีการใช้เทคนิค อันดับห้าคือ มีการใช้เทคนิค 

สนทนาของเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
อันดับสี่คือ การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็น

11.11  

19.66 
การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็น

อันดับสามคือ การตัดต่อที่กระชับฉับไว คิดเป็นร้อยสนทนาของเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ สนทนาของเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
อันดับสี่คือ

อันดับสามคือ การตัดต่อที่กระชับฉับไว คิดเป็นร้อย
การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็น

Stop motion 
อันดับหกคือ เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 

สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ 

อันดับสามคือ การตัดต่อที่กระชับฉับไว คิดเป็นร้อย
การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็น

สนทนาของเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
อันดับสี่คือ

สนทนาของเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็นละ 18.38 การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็น18.38 

ตัวเล่าเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็น

ในรายการ คิดเป็นตัวเล่าเรื่อง คิดเป็นร้อยละ Stop motion 
อันดับหกคือ เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 

ตัวเล่าเรื่อง คิดเป็นร้อยละ ตัวเล่าเรื่อง คิดเป็นร้อยละ Stop motion Stop motion Stop motion 
อันดับหกคือ เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 

ในรายการ คิดเป็นตัวเล่าเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
อันดับหกคือ เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ อันดับหกคือ เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ อันดับหกคือ เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 10.68  อันดับหกคือ เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 10.68  อันดับหกคือ เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 

สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ 
อันดับหกคือ เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 10.68  อันดับหกคือ เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 

สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ 
อันดับหกคือ เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 10.68  อันดับหกคือ เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ อันดับหกคือ เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 

สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ 
อันดับหกคือ เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 

สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ 
อันดับหกคือ เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 

สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ 
อันดับหกคือ เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 

สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ 3.42 สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลที่ต้องการให้น าเสนอ

สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลที่ต้องการให้น าเสนอ

สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลที่ต้องการให้น าเสนอแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลที่ต้องการให้น าเสนอแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลที่ต้องการให้น าเสนอ

อันดับสามคือ การตัดต่อที่กระชับฉับไว คิดเป็นร้อยอันดับสามคือ การตัดต่อที่กระชับฉับไว คิดเป็นร้อยสนทนาของเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็น

19.66 
การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็น

อันดับห้าคือ มีการใช้เทคนิค 
อันดับหกคือ เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 

รองลงมาคือ มีการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการ
อันดับสามคือ การตัดต่อที่กระชับฉับไว คิดเป็นร้อยอันดับสามคือ การตัดต่อที่กระชับฉับไว คิดเป็นร้อย
รองลงมาคือ มีการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการ
อันดับสามคือ การตัดต่อที่กระชับฉับไว คิดเป็นร้อย

การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็น
อันดับสามคือ การตัดต่อที่กระชับฉับไว คิดเป็นร้อย

การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็นการน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็น
อันดับห้าคือ มีการใช้เทคนิค อันดับห้าคือ มีการใช้เทคนิค อันดับห้าคือ มีการใช้เทคนิค อันดับห้าคือ มีการใช้เทคนิค อันดับห้าคือ มีการใช้เทคนิค 

รองลงมาคือ มีการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการรองลงมาคือ มีการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการ
อันดับสามคือ การตัดต่อที่กระชับฉับไว คิดเป็นร้อยอันดับสามคือ การตัดต่อที่กระชับฉับไว คิดเป็นร้อยอันดับสามคือ การตัดต่อที่กระชับฉับไว คิดเป็นร้อยอันดับสามคือ การตัดต่อที่กระชับฉับไว คิดเป็นร้อย

การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็น

น่าสนใจ และมีลูกเล่น คิดเป็นร้อยละ 
สนทนาของเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ สนทนาของเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 

30.34 30.34 รองลงมาคือ มีการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการ
มือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความ

น่าสนใจ และมีลูกเล่น คิดเป็นร้อยละ น่าสนใจ และมีลูกเล่น คิดเป็นร้อยละ 
สนทนาของเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 

มือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความ
รองลงมาคือ มีการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการรองลงมาคือ มีการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการ
อันดับสามคือ การตัดต่อที่กระชับฉับไว คิดเป็นร้อย

มือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความ
น่าสนใจ และมีลูกเล่น คิดเป็นร้อยละ 

มือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความ
น่าสนใจ และมีลูกเล่น คิดเป็นร้อยละ 
สนทนาของเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 

อาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความ
รองลงมาคือ มีการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการ

มือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความ
น่าสนใจ และมีลูกเล่น คิดเป็นร้อยละ น่าสนใจ และมีลูกเล่น คิดเป็นร้อยละ 
อาชีพเสริมประเภทสินค้าท า
น่าสนใจ และมีลูกเล่น คิดเป็นร้อยละ 
สนทนาของเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ สนทนาของเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 

อาชีพเสริมประเภทสินค้าท าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท า
น่าสนใจ และมีลูกเล่น คิดเป็นร้อยละ 
อาชีพเสริมประเภทสินค้าท า
น่าสนใจ และมีลูกเล่น คิดเป็นร้อยละ 
สนทนาของเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
น่าสนใจ และมีลูกเล่น คิดเป็นร้อยละ 

มือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความ
แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอ

มือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความ
30.34 

แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอ
มือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความ

แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอ
มือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความ

น่าสนใจ และมีลูกเล่น คิดเป็นร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอแสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอ
มือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความ

30.34 

จากตารางที่ แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอ
มือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความ

แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอ
มือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความอาชีพเสริมประเภทสินค้าท า

น่าสนใจ และมีลูกเล่น คิดเป็นร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอแสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอแสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอ
มือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความ

จากตารางที่ 
อาชีพเสริมประเภทสินค้าท าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท า
น่าสนใจ และมีลูกเล่น คิดเป็นร้อยละ 

จากตารางที่ 4จากตารางที่ 
อาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความ

แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอ
มือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความ

แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอ
มือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความ

แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอ
มือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความ

แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอ
มือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความ

แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอแสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอ
มือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความ

จากตารางที่ จากตารางที่ แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอ
อาชีพเสริมประเภทสินค้าท าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท า

แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอแสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอแสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอแสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอ
มือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความ

รองลงมาคือ มีการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการ

แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอ
มือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความมือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความมือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความ

รองลงมาคือ มีการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการรองลงมาคือ มีการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการ

แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอแสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอแสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอแสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอ
มือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความมือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความ

เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลมีชื่อเสียง
234234

แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอ

เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลมีชื่อเสียงเจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลมีชื่อเสียงเจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลมีชื่อเสียงเจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลมีชื่อเสียงเจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลมีชื่อเสียงเจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลมีชื่อเสียงเจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลมีชื่อเสียง
องเป็นสินค้าที่เป็น แบรนด์ดังองเป็นสินค้าที่เป็น แบรนด์ดังองเป็นสินค้าที่เป็น แบรนด์ดัง

เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็นตัวเล่าเรื่องเสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็นตัวเล่าเรื่อง

เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลมีชื่อเสียง

เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็นตัวเล่าเรื่องเสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็นตัวเล่าเรื่องเสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็นตัวเล่าเรื่อง
การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ 

เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็นตัวเล่าเรื่อง
องเป็นสินค้าที่เป็น แบรนด์ดัง

เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลมีชื่อเสียง
สินค้าท่ีน าเสนอจะต้
เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลมีชื่อเสียง

26การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ 
เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็นตัวเล่าเรื่อง

การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ 
น่าสนใจ และมีลูกเล่น น่าสนใจ และมีลูกเล่น 

การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ 
เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็นตัวเล่าเรื่อง

การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ 

องเป็นสินค้าที่เป็น แบรนด์ดัง

น่าสนใจ และมีลูกเล่น น่าสนใจ และมีลูกเล่น 
ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องท่ีแปลก มีความภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องท่ีแปลก มีความภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องท่ีแปลก มีความภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องท่ีแปลก มีความภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องท่ีแปลก มีความภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องท่ีแปลก มีความ
การตัดต่อที่กระชับฉับไว
ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องท่ีแปลก มีความภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องท่ีแปลก มีความ

น่าสนใจ และมีลูกเล่น 

การตัดต่อที่กระชับฉับไวการตัดต่อที่กระชับฉับไว
ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องท่ีแปลก มีความภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องท่ีแปลก มีความภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องท่ีแปลก มีความภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องท่ีแปลก มีความภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องท่ีแปลก มีความภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องท่ีแปลก มีความภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องท่ีแปลก มีความภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องท่ีแปลก มีความ

การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ 

องเป็นสินค้าที่เป็น แบรนด์ดังองเป็นสินค้าที่เป็น แบรนด์ดัง

ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องท่ีแปลก มีความภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องท่ีแปลก มีความ

การใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของ
Stop Motion 

การใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของ
ในรายการ

การใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของ
ในรายการ

การใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของ

เลือกตอบได้มากกว่า เลือกตอบได้มากกว่า 

ในรายการ
การใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของ

Stop Motion 
การใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของ

Stop Motion 
การใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของ

การตัดต่อที่กระชับฉับไว
ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องท่ีแปลก มีความ 7171ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องท่ีแปลก มีความ

น่าสนใจ และมีลูกเล่น 
การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ 

ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องท่ีแปลก มีความ

เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็นตัวเล่าเรื่อง
สินค้าท่ีน าเสนอจะต้
เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลมีชื่อเสียง

องเป็นสินค้าที่เป็น แบรนด์ดังองเป็นสินค้าที่เป็น แบรนด์ดังองเป็นสินค้าที่เป็น แบรนด์ดังองเป็นสินค้าที่เป็น แบรนด์ดัง
เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลมีชื่อเสียง

องเป็นสินค้าที่เป็น แบรนด์ดังองเป็นสินค้าที่เป็น แบรนด์ดัง
15เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลมีชื่อเสียง

รวม

อาชีพเสริมประเภทสินค้าท า
แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอ

มือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความอาชีพเสริมประเภทสินค้าท า
น่าสนใจ และมีลูกเล่น คิดเป็นร้อยละ 

มือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความ
รองลงมาคือ มีการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการ
อันดับสามคือ การตัดต่อที่กระชับฉับไว คิดเป็นร้อยสนทนาของเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ สนทนาของเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 

ตัวเล่าเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
ร้อยละ 
สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลที่ต้องการให้น าเสนอ

ในรายการ
การใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของ

ในรายการ
การใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของ

Stop Motion 
การใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของ

ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องท่ีแปลก มีความภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องท่ีแปลก มีความ

การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ 

องเป็นสินค้าที่เป็น แบรนด์ดัง

การตัดต่อที่กระชับฉับไวการตัดต่อที่กระชับฉับไว
ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องท่ีแปลก มีความภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องท่ีแปลก มีความภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องท่ีแปลก มีความ
การตัดต่อที่กระชับฉับไว
ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องท่ีแปลก มีความ

น่าสนใจ และมีลูกเล่น 
ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องท่ีแปลก มีความภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องท่ีแปลก มีความภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องท่ีแปลก มีความภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องท่ีแปลก มีความภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องท่ีแปลก มีความภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องท่ีแปลก มีความ

น่าสนใจ และมีลูกเล่น 

องเป็นสินค้าที่เป็น แบรนด์ดัง

การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ 
เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็นตัวเล่าเรื่อง

องเป็นสินค้าที่เป็น แบรนด์ดัง

การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ 26การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ 
เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็นตัวเล่าเรื่อง

การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ 26การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ 
เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็นตัวเล่าเรื่อง

สินค้าท่ีน าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็น แบรนด์ดัง
เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลมีชื่อเสียง

เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็นตัวเล่าเรื่องเสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็นตัวเล่าเรื่องเสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็นตัวเล่าเรื่อง
องเป็นสินค้าที่เป็น แบรนด์ดัง

เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลมีชื่อเสียง
องเป็นสินค้าที่เป็น แบรนด์ดังองเป็นสินค้าที่เป็น แบรนด์ดังองเป็นสินค้าที่เป็น แบรนด์ดังองเป็นสินค้าที่เป็น แบรนด์ดัง

เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลมีชื่อเสียงเจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลมีชื่อเสียงเจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลมีชื่อเสียงเจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลมีชื่อเสียงเจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลมีชื่อเสียง
234

แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอ

เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลมีชื่อเสียง
234

แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอ
มือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความ

แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอแสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอแสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอ
มือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความ

รองลงมาคือ มีการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการ

แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอแสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอ
มือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความ

รองลงมาคือ มีการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการ

แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอจากตารางที่ 
อาชีพเสริมประเภทสินค้าท า

แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอแสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอจากตารางที่ 4 14 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอ
มือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความ

แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอแสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอ
มือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความ

แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอ
มือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความ

แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอ
อาชีพเสริมประเภทสินค้าท า
น่าสนใจ และมีลูกเล่น คิดเป็นร้อยละ 

จากตารางที่ 4
อาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความ

จากตารางที่ แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอ
มือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความอาชีพเสริมประเภทสินค้าท า

น่าสนใจ และมีลูกเล่น คิดเป็นร้อยละ 

จากตารางที่ 
อาชีพเสริมประเภทสินค้าท า

แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอ
มือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความ

น่าสนใจ และมีลูกเล่น คิดเป็นร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอ
มือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความ

น่าสนใจ และมีลูกเล่น คิดเป็นร้อยละ 30.34 

แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอ
มือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความ

30.34 

แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอ
มือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความมือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความอาชีพเสริมประเภทสินค้าท า

น่าสนใจ และมีลูกเล่น คิดเป็นร้อยละ 
สนทนาของเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 

อาชีพเสริมประเภทสินค้าท า
น่าสนใจ และมีลูกเล่น คิดเป็นร้อยละ 
สนทนาของเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 

อาชีพเสริมประเภทสินค้าท า
น่าสนใจ และมีลูกเล่น คิดเป็นร้อยละ 
อาชีพเสริมประเภทสินค้าท า
น่าสนใจ และมีลูกเล่น คิดเป็นร้อยละ 

มือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความ
รองลงมาคือ มีการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการ

มือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความ
น่าสนใจ และมีลูกเล่น คิดเป็นร้อยละ 
สนทนาของเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 

มือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความ
รองลงมาคือ มีการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการ
อันดับสามคือ การตัดต่อที่กระชับฉับไว คิดเป็นร้อย

มือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความ
น่าสนใจ และมีลูกเล่น คิดเป็นร้อยละ 
สนทนาของเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 

การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็น

รองลงมาคือ มีการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการรองลงมาคือ มีการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการรองลงมาคือ มีการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการน่าสนใจ และมีลูกเล่น คิดเป็นร้อยละ 
สนทนาของเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 

30.34 รองลงมาคือ มีการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการ
อันดับสามคือ การตัดต่อที่กระชับฉับไว คิดเป็นร้อย

การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็น

รองลงมาคือ มีการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการ
อันดับสามคือ การตัดต่อที่กระชับฉับไว คิดเป็นร้อย

การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็น
อันดับห้าคือ มีการใช้เทคนิค 

อันดับหกคือ เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 

รองลงมาคือ มีการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการ
อันดับสามคือ การตัดต่อที่กระชับฉับไว คิดเป็นร้อยอันดับสามคือ การตัดต่อที่กระชับฉับไว คิดเป็นร้อยสนทนาของเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 19.66 

การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็น
อันดับห้าคือ มีการใช้เทคนิค 

อันดับหกคือ เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 

สนทนาของเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
อันดับสี่คือ

อันดับสามคือ การตัดต่อที่กระชับฉับไว คิดเป็นร้อยสนทนาของเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ อันดับสามคือ การตัดต่อที่กระชับฉับไว คิดเป็นร้อย19.66 
การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็น

สนทนาของเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
อันดับสี่คือ การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็น

ตัวเล่าเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.11  

อันดับสามคือ การตัดต่อที่กระชับฉับไว คิดเป็นร้อย
การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็น

อันดับห้าคือ มีการใช้เทคนิค 

อันดับสามคือ การตัดต่อที่กระชับฉับไว คิดเป็นร้อย
การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็น

สนทนาของเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ สนทนาของเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 19.66 
การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็นการน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็นการน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็นการน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็นการน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็นการน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็น18.38 

ตัวเล่าเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็น

11.11  อันดับห้าคือ มีการใช้เทคนิค 
การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็น

11.11  
อันดับหกคือ เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 

การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็น
Stop motion ในรายการ คิดเป็น

อันดับหกคือ เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 

อันดับสี่คือ
ตัวเล่าเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 

การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็น
อันดับห้าคือ มีการใช้เทคนิค Stop motion ตัวเล่าเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.11  อันดับห้าคือ มีการใช้เทคนิค 

อันดับหกคือ เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 
อันดับห้าคือ มีการใช้เทคนิค อันดับห้าคือ มีการใช้เทคนิค ตัวเล่าเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 

10.68  อันดับหกคือ เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 
สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ 

Stop motion 
อันดับหกคือ เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 

Stop motion 
อันดับหกคือ เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 

สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ 3.42 
อันดับหกคือ เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 

สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ 
อันดับหกคือ เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ อันดับหกคือ เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 

สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ 
อันดับหกคือ เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 

สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ 
อันดับหกคือ เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 

สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ 
อันดับหกคือ เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 

สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลที่ต้องการให้น าเสนอ

สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลที่ต้องการให้น าเสนอ

สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลที่ต้องการให้น าเสนอ

น่าสนใจ และมีลูกเล่น 
การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ 

แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอ
มือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความ

อันดับสามคือ การตัดต่อที่กระชับฉับไว คิดเป็นร้อย
การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็น

Stop motion ในรายการ คิดเป็น
อันดับหกคือ เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 6.41 

สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ 3.42 

สนทนาของเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
ละ 18.38 อันดับสี่คือ
ตัวเล่าเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
ร้อยละ 10.68  10.68  อันดับหกคือ เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 
สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลที่ต้องการให้น าเสนอ

เลือกตอบได้มากกว่า 

Stop Motion ในรายการ
การใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของ

การตัดต่อที่กระชับฉับไว
ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องท่ีแปลก มีความ

น่าสนใจ และมีลูกเล่น 
การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ 

เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็นตัวเล่าเรื่อง
สินค้าท่ีน าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็น แบรนด์ดัง
เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลมีชื่อเสียง

43
71

26

8
15

รวม 234

จากตารางที่ 4-14 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างจะหันมารับชมรายการที่น าเสนอ
อาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือมากที่สุดคือ ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องที่แปลก มีความ
น่าสนใจ และมีลูกเล่น คิดเป็นร้อยละ 30.34 รองลงมาคือ มีการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการ
สนทนาของเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 19.66 อันดับสามคือ การตัดต่อที่กระชับฉับไว คิดเป็นร้อย
ละ อันดับสี่คือ การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็น
ตัวเล่าเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.11  อันดับห้าคือ มีการใช้เทคนิค Stop motion ในรายการ คิดเป็น
ร้อยละ 10.68  อันดับหกคือ เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 6.41 
สุดท้ายคือ สินค้าที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง คิดเป็นร้อยละ 3.42 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลที่ต้องการให้น าเสนอ

สตารางที่ สตารางที่ 4ส4-ส-14 ส14 
น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ สน าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ 

ำ
จะมีความสุขกับมัน

ำ
จะมีความสุขกับมัน

14 ำ14 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการที่ำแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการที่
น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ 

ำ
น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ สำส14 ส14 ำ14 ส14 
น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ สน าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ 

ำ
น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ สน าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ 

นแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการที่นแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการที่
กั

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการที่
ก

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการที่
หอสมุ

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการที่
ุ

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการที่
ดกล

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการที่
ล

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการที่าแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการที่าแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการที่งแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการที่งแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยที่จะท าให้หันมารับชมรายการที่



46 

 

ตารางที ่4-15 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลที่ต้องการให้น าเสนอ (เลือกตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) (ต่อ) 
 

ประเภทข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 
3) แหล่งที่มาของวัสดุ อุปกรณ์            
4) วิธีการท า                               
5) วิธีออกแบบผลงาน                               
6) แรงบันดาลใจในการสร้างงาน 
7) อุปสรรคที่พบเจอ                    
8) ช่องทางจ าหน่ายผลงาน                          
9) สิ่งที่ได้จากการท างานประเภทนี้    

50 
66 
42 
77 
49 
46 
46 

10.73 
14.16 
9.01 

16.52 
10.52 
9.87 
9.87 

รวม 466 100 
 

จากตารางที่ 4-15 แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุด คือ 
แรงบันดาลใจในการสร้างงาน โดยคิดเป็นร้อยละ 16.52 รองลงมาคือ จุดเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ 
คิดเป็นร้อยละ 14.59 อันดับสามคือ วิธีการท า คิดเป็นร้อยละ 14.16 อันดับสี่คือ แหล่งที่มาของวัสดุ 
อุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 10.73 อันดับห้าคือ อุปสรรคท่ีพบเจอ คิดเป็นร้อยละ 10.52 อันดับหกคือ สิ่ง
ที่ได้จากการท างานประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ 9.87 อันดับเจ็ดคือ วิธีออกแบบผลงาน คิดเป็นร้อยละ 
9.01 และอันดับสุดท้ายคือ ประวัติเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 4.72   
 
ตารางที่ 4-16 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบ   

รูปแบบการด าเนินรายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) พิธีกรน าเสนอรายการคนเดียว    
2) พิธีกรน าเสนอรายการหลายคน 
3) ไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ ใช้การ Voice Over (การ
บรรยายด้วยเสียง)  
4) ไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ แต่ใช้เจ้าของอาชีพเป็นตัว
ด าเนินรายการ 

41 
34 
2 
 

23 

41 
34 
2 
 

23 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-16 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างชื่นชอบการด าเนินรายการโดยใช้พิธีกร
น าเสนอคนเดียวมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมาคือ พิธีกรน าเสนอหลายคน คิดเป็นร้อยละ 
34  อันดับสามคือ ไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ แต่ใช้เจ้าของอาชีพเป็นตัวด าเนินรายการ คิดเป็นร้อยละ 
23 และรูปแบบด าเนินรายการที่กลุ่มตัวอย่างชอบน้อยที่สุดคือ ไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ ใช้การ 
Voice Over คิดเป็นร้อยละ 2 
 

ไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ แต่ใช้เจ้าของอาชีพเป็นตัวไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ แต่ใช้เจ้าของอาชีพเป็นตัวไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ แต่ใช้เจ้าของอาชีพเป็นตัวไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ แต่ใช้เจ้าของอาชีพเป็นตัวไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ แต่ใช้เจ้าของอาชีพเป็นตัวไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ แต่ใช้เจ้าของอาชีพเป็นตัวไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ แต่ใช้เจ้าของอาชีพเป็นตัวไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ แต่ใช้เจ้าของอาชีพเป็นตัวไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ แต่ใช้เจ้าของอาชีพเป็นตัวไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ แต่ใช้เจ้าของอาชีพเป็นตัวไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ แต่ใช้เจ้าของอาชีพเป็นตัวไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ แต่ใช้เจ้าของอาชีพเป็นตัว

ไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ ใช้การ 
)

2
บรรยายด้วยเสียงบรรยายด้วยเสียงบรรยายด้วยเสียงบรรยายด้วยเสียง

ไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ แต่ใช้เจ้าของอาชีพเป็นตัว 23ไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ แต่ใช้เจ้าของอาชีพเป็นตัวไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ แต่ใช้เจ้าของอาชีพเป็นตัว
ด าเนินรายการด าเนินรายการด าเนินรายการด าเนินรายการด าเนินรายการ

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างชื่นชอบการด าเนินรายการโดยใช้พิธีกร

100

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างชื่นชอบการด าเนินรายการโดยใช้พิธีกรแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างชื่นชอบการด าเนินรายการโดยใช้พิธีกร

รวม

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างชื่นชอบการด าเนินรายการโดยใช้พิธีกรแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างชื่นชอบการด าเนินรายการโดยใช้พิธีกรแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างชื่นชอบการด าเนินรายการโดยใช้พิธีกรแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างชื่นชอบการด าเนินรายการโดยใช้พิธีกร
รองลงมาคือ พิธีกรน าเสนอหลายคน คิดเป็นร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างชื่นชอบการด าเนินรายการโดยใช้พิธีกรแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างชื่นชอบการด าเนินรายการโดยใช้พิธีกรแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างชื่นชอบการด าเนินรายการโดยใช้พิธีกรจากตารางที่ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างชื่นชอบการด าเนินรายการโดยใช้พิธีกรแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างชื่นชอบการด าเนินรายการโดยใช้พิธีกรจากตารางที่ 16 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างชื่นชอบการด าเนินรายการโดยใช้พิธีกรแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างชื่นชอบการด าเนินรายการโดยใช้พิธีกรแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างชื่นชอบการด าเนินรายการโดยใช้พิธีกรแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างชื่นชอบการด าเนินรายการโดยใช้พิธีกรแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างชื่นชอบการด าเนินรายการโดยใช้พิธีกร
โดยคิดเป็นร้อยละ โดยคิดเป็นร้อยละ โดยคิดเป็นร้อยละ โดยคิดเป็นร้อยละ 

Voice Over Voice Over 

ไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ แต่ใช้เจ้าของอาชีพเป็นตัว

Voice Over (การการ 2

23ไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ แต่ใช้เจ้าของอาชีพเป็นตัวไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ แต่ใช้เจ้าของอาชีพเป็นตัวไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ แต่ใช้เจ้าของอาชีพเป็นตัว

เนินรายการ ใช้การ Voice Over 
พิธีกรน าเสนอรายการหลายคนพิธีกรน าเสนอรายการหลายคน

เนินรายการ ใช้การ 
พิธีกรน าเสนอรายการหลายคน

เนินรายการ ใช้การ 
พิธีกรน าเสนอรายการหลายคน

เนินรายการ ใช้การ 
พิธีกรน าเสนอรายการหลายคนพิธีกรน าเสนอรายการหลายคน
พิธีกรน าเสนอรายการคนเดียว   
พิธีกรน าเสนอรายการหลายคน

เนินรายการ ใช้การ เนินรายการ ใช้การ 

พิธีกรน าเสนอรายการคนเดียว   
พิธีกรน าเสนอรายการหลายคน

เนินรายการ ใช้การ 

พิธีกรน าเสนอรายการคนเดียว   
พิธีกรน าเสนอรายการหลายคน

เนินรายการ ใช้การ 

พิธีกรน าเสนอรายการคนเดียว   พิธีกรน าเสนอรายการคนเดียว   
พิธีกรน าเสนอรายการหลายคน

รูปแบบการด าเนินรายการ
พิธีกรน าเสนอรายการคนเดียว   
พิธีกรน าเสนอรายการหลายคน
พิธีกรน าเสนอรายการคนเดียว   

เนินรายการ ใช้การ 

รูปแบบการด าเนินรายการรูปแบบการด าเนินรายการ
พิธีกรน าเสนอรายการคนเดียว   

คนรูปแบบการด าเนินรายการรูปแบบการด าเนินรายการ
พิธีกรน าเสนอรายการคนเดียว   พิธีกรน าเสนอรายการคนเดียว   

คน)รูปแบบการด าเนินรายการ จ านวน จ านวน 
41พิธีกรน าเสนอรายการคนเดียว   พิธีกรน าเสนอรายการคนเดียว   พิธีกรน าเสนอรายการคนเดียว   

รูปแบบการด าเนินรายการรูปแบบการด าเนินรายการรูปแบบการด าเนินรายการรูปแบบการด าเนินรายการรูปแบบการด าเนินรายการ

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบ

41
34

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบ

จ านวน 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบ

จ านวน 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบ

จ านวน 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบ

จ านวน 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบ

บสุดท้ายคือ ประวัติเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ บสุดท้ายคือ ประวัติเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ บสุดท้ายคือ ประวัติเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ บสุดท้ายคือ ประวัติเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
อันดับเจ็ดคือ วิธีออกแบบผลงาน คิดเป็นร้อยละ 

บสุดท้ายคือ ประวัติเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
ที่ได้จากการท างานประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ ที่ได้จากการท างานประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ ที่ได้จากการท างานประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ อันดับเจ็ดคือ วิธีออกแบบผลงาน คิดเป็นร้อยละ อันดับเจ็ดคือ วิธีออกแบบผลงาน คิดเป็นร้อยละ 

บสุดท้ายคือ ประวัติเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ บสุดท้ายคือ ประวัติเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
อันดับเจ็ดคือ วิธีออกแบบผลงาน คิดเป็นร้อยละ 9.879.87ที่ได้จากการท างานประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ ที่ได้จากการท างานประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ ที่ได้จากการท างานประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ 

บสุดท้ายคือ ประวัติเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ บสุดท้ายคือ ประวัติเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 

อันดับห้าคือ อุปสรรคท่ีพบเจอ คิดเป็นร้อยละ อันดับห้าคือ อุปสรรคท่ีพบเจอ คิดเป็นร้อยละ 
อันดับเจ็ดคือ วิธีออกแบบผลงาน คิดเป็นร้อยละ 

อันดับห้าคือ อุปสรรคท่ีพบเจอ คิดเป็นร้อยละ 
อันดับเจ็ดคือ วิธีออกแบบผลงาน คิดเป็นร้อยละ 

10.73 10.73 อุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ อุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 
ที่ได้จากการท างานประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ 
อุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 
ที่ได้จากการท างานประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ 

10.73 อันดับห้าคือ อุปสรรคท่ีพบเจอ คิดเป็นร้อยละ อุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ อุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 10.73 อันดับห้าคือ อุปสรรคท่ีพบเจอ คิดเป็นร้อยละ 
ที่ได้จากการท างานประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ 

บสุดท้ายคือ ประวัติเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 

อันดับสี่คือ แหล่งที่มาของวัสดุ 
10.52

อันดับสี่คือ แหล่งที่มาของวัสดุ 
อันดับห้าคือ อุปสรรคท่ีพบเจอ คิดเป็นร้อยละ 

ธีการท า คิดเป็นร้อยละ 
อันดับห้าคือ อุปสรรคท่ีพบเจอ คิดเป็นร้อยละ อันดับห้าคือ อุปสรรคท่ีพบเจอ คิดเป็นร้อยละ อันดับห้าคือ อุปสรรคท่ีพบเจอ คิดเป็นร้อยละ 

อันดับเจ็ดคือ วิธีออกแบบผลงาน คิดเป็นร้อยละ 
บสุดท้ายคือ ประวัติเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบ

14.59 อันดับสามคือ วิธีการท า คิดเป็นร้อยละ ธีการท า คิดเป็นร้อยละ 
รองลงมาคือ จุดเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ 

อันดับสี่คือ แหล่งที่มาของวัสดุ 
รองลงมาคือ จุดเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ 

อันดับสี่คือ แหล่งที่มาของวัสดุ 
รองลงมาคือ จุดเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ 

14.16 
อันดับห้าคือ อุปสรรคท่ีพบเจอ คิดเป็นร้อยละ 

ธีการท า คิดเป็นร้อยละ 
อันดับห้าคือ อุปสรรคท่ีพบเจอ คิดเป็นร้อยละ 

รองลงมาคือ จุดเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ 16.52แรงบันดาลใจในการสร้างงาน โดยคิดเป็นร้อยละ 
อันดับสามคือ วิอันดับสามคือ วิอันดับสามคือ วิอันดับสามคือ วิธีการท า คิดเป็นร้อยละ 

16.52 รองลงมาคือ จุดเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ แรงบันดาลใจในการสร้างงาน โดยคิดเป็นร้อยละ แรงบันดาลใจในการสร้างงาน โดยคิดเป็นร้อยละ 
14.59

แรงบันดาลใจในการสร้างงาน โดยคิดเป็นร้อยละ 
อันดับสามคือ วิ14.59 อันดับสามคือ วิ

แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุด คือ 
รองลงมาคือ จุดเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ 

แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุด คือ แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุด คือ 
รองลงมาคือ จุดเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ รองลงมาคือ จุดเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ 

14.16 14.16 

จากตารางที่ 44 แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุด คือ แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุด คือ 
แรงบันดาลใจในการสร้างงาน โดยคิดเป็นร้อยละ 

ธีการท า คิดเป็นร้อยละ 
อันดับห้าคือ อุปสรรคท่ีพบเจอ คิดเป็นร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุด คือ แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุด คือ 
แรงบันดาลใจในการสร้างงาน โดยคิดเป็นร้อยละ แรงบันดาลใจในการสร้างงาน โดยคิดเป็นร้อยละ แรงบันดาลใจในการสร้างงาน โดยคิดเป็นร้อยละ 16.5216.52

ธีการท า คิดเป็นร้อยละ 
อันดับห้าคือ อุปสรรคท่ีพบเจอ คิดเป็นร้อยละ 

16.52
ธีการท า คิดเป็นร้อยละ 

แรงบันดาลใจในการสร้างงาน โดยคิดเป็นร้อยละ 
ธีการท า คิดเป็นร้อยละ 

แรงบันดาลใจในการสร้างงาน โดยคิดเป็นร้อยละ 
ธีการท า คิดเป็นร้อยละ ธีการท า คิดเป็นร้อยละ ธีการท า คิดเป็นร้อยละ ธีการท า คิดเป็นร้อยละ ธีการท า คิดเป็นร้อยละ 

อันดับห้าคือ อุปสรรคท่ีพบเจอ คิดเป็นร้อยละ 
ธีการท า คิดเป็นร้อยละ 

อันดับห้าคือ อุปสรรคท่ีพบเจอ คิดเป็นร้อยละ 
ธีการท า คิดเป็นร้อยละ 

อันดับห้าคือ อุปสรรคท่ีพบเจอ คิดเป็นร้อยละ อันดับห้าคือ อุปสรรคท่ีพบเจอ คิดเป็นร้อยละ 
9.87

อันดับห้าคือ อุปสรรคท่ีพบเจอ คิดเป็นร้อยละ 
9.87

อันดับห้าคือ อุปสรรคท่ีพบเจอ คิดเป็นร้อยละ อันดับห้าคือ อุปสรรคท่ีพบเจอ คิดเป็นร้อยละ 
9.87

บสุดท้ายคือ ประวัติเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุด คือ แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุด คือ 
แรงบันดาลใจในการสร้างงาน โดยคิดเป็นร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุด คือ 
แรงบันดาลใจในการสร้างงาน โดยคิดเป็นร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุด คือ 

รวมรวม

ช่องทางจ าหน่ายผลงาน                         ช่องทางจ าหน่ายผลงาน                         ช่องทางจ าหน่ายผลงาน                         ช่องทางจ าหน่ายผลงาน                         

แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุด คือ แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุด คือ 
รองลงมาคือ จุดเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ 

แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุด คือ แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุด คือ 
รองลงมาคือ จุดเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ 

ธีการท า คิดเป็นร้อยละ 

ช่องทางจ าหน่ายผลงาน                         
สิ่งที่ได้จากการท างานประเภทนี้   สิ่งที่ได้จากการท างานประเภทนี้   

รวม

แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุด คือ จากตารางที่ แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุด คือ 
แรงบันดาลใจในการสร้างงาน โดยคิดเป็นร้อยละ 

อันดับสามคือ วิ
รองลงมาคือ จุดเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ รองลงมาคือ จุดเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ 

อันดับสี่คือ แหล่งที่มาของวัสดุ 
รองลงมาคือ จุดเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ 

อันดับสี่คือ แหล่งที่มาของวัสดุ 
แรงบันดาลใจในการสร้างงาน โดยคิดเป็นร้อยละ 

14.59
อุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 
ที่ได้จากการท างานประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ 

รองลงมาคือ จุดเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ 
อันดับสี่คือ แหล่งที่มาของวัสดุ 

10.52
อันดับสามคือ วิอันดับสามคือ วิ

อันดับเจ็ดคือ วิธีออกแบบผลงาน คิดเป็นร้อยละ อันดับเจ็ดคือ วิธีออกแบบผลงาน คิดเป็นร้อยละ 
บสุดท้ายคือ ประวัติเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ บสุดท้ายคือ ประวัติเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ บสุดท้ายคือ ประวัติเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ บสุดท้ายคือ ประวัติเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ บสุดท้ายคือ ประวัติเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบ

รูปแบบการด าเนินรายการ

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบ

พิธีกรน าเสนอรายการคนเดียว   
พิธีกรน าเสนอรายการหลายคน
ไม่มีพิธีกรด า 22ไม่มีพิธีกรด า3) 

ด าเนินรายการ

จากตารางที่ 

ช่องทางจ าหน่ายผลงาน                         

แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุด คือ 
รองลงมาคือ จุดเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ 

ธีการท า คิดเป็นร้อยละ 

ช่องทางจ าหน่ายผลงาน                         

รวม

แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุด คือ แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุด คือ 
แรงบันดาลใจในการสร้างงาน โดยคิดเป็นร้อยละ 

จากตารางที่ แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุด คือ 
แรงบันดาลใจในการสร้างงาน โดยคิดเป็นร้อยละ 16.52

ธีการท า คิดเป็นร้อยละ 
อันดับห้าคือ อุปสรรคท่ีพบเจอ คิดเป็นร้อยละ 

ที่ได้จากการท างานประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ 9.87
บสุดท้ายคือ ประวัติเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุด คือ แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุด คือ แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุด คือ จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุด คือ แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุด คือ 
16.52

แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุด คือ 
รองลงมาคือ จุดเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ 

แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุด คือ 
แรงบันดาลใจในการสร้างงาน โดยคิดเป็นร้อยละ 

ธีการท า คิดเป็นร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุด คือ 
แรงบันดาลใจในการสร้างงาน โดยคิดเป็นร้อยละ แรงบันดาลใจในการสร้างงาน โดยคิดเป็นร้อยละ 

14.59 อันดับสามคือ วิ

แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุด คือ 
แรงบันดาลใจในการสร้างงาน โดยคิดเป็นร้อยละ 16.52 รองลงมาคือ จุดเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ แรงบันดาลใจในการสร้างงาน โดยคิดเป็นร้อยละ 

อันดับสามคือ วิธีการท า คิดเป็นร้อยละ 
16.52 รองลงมาคือ จุดเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ แรงบันดาลใจในการสร้างงาน โดยคิดเป็นร้อยละ 

ธีการท า คิดเป็นร้อยละ ธีการท า คิดเป็นร้อยละ 
รองลงมาคือ จุดเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ 

ธีการท า คิดเป็นร้อยละ 14.16 
อันดับห้าคือ อุปสรรคท่ีพบเจอ คิดเป็นร้อยละ 

รองลงมาคือ จุดเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ 
อันดับสี่คือ แหล่งที่มาของวัสดุ ธีการท า คิดเป็นร้อยละ อันดับสามคือ วิธีการท า คิดเป็นร้อยละ 14.59 ธีการท า คิดเป็นร้อยละ 

อันดับห้าคือ อุปสรรคท่ีพบเจอ คิดเป็นร้อยละ 
อันดับเจ็ดคือ วิธีออกแบบผลงาน คิดเป็นร้อยละ 

บสุดท้ายคือ ประวัติเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบ

รูปแบบการด าเนินรายการ

อันดับสามคือ วิ
10.73 อันดับห้าคือ อุปสรรคท่ีพบเจอ คิดเป็นร้อยละ 

ที่ได้จากการท างานประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ 
บสุดท้ายคือ ประวัติเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 

อันดับห้าคือ อุปสรรคท่ีพบเจอ คิดเป็นร้อยละ อันดับห้าคือ อุปสรรคท่ีพบเจอ คิดเป็นร้อยละ อันดับห้าคือ อุปสรรคท่ีพบเจอ คิดเป็นร้อยละ อันดับห้าคือ อุปสรรคท่ีพบเจอ คิดเป็นร้อยละ อันดับห้าคือ อุปสรรคท่ีพบเจอ คิดเป็นร้อยละ อันดับห้าคือ อุปสรรคท่ีพบเจอ คิดเป็นร้อยละ 10.73 อุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 
ที่ได้จากการท างานประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ 

10.73 อันดับห้าคือ อุปสรรคท่ีพบเจอ คิดเป็นร้อยละ 
9.87

อันดับห้าคือ อุปสรรคท่ีพบเจอ คิดเป็นร้อยละ 
อันดับเจ็ดคือ วิธีออกแบบผลงาน คิดเป็นร้อยละ 

อันดับห้าคือ อุปสรรคท่ีพบเจอ คิดเป็นร้อยละ 
อันดับเจ็ดคือ วิธีออกแบบผลงาน คิดเป็นร้อยละ 

อันดับห้าคือ อุปสรรคท่ีพบเจอ คิดเป็นร้อยละ 
ที่ได้จากการท างานประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ 

บสุดท้ายคือ ประวัติเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
9.87 อันดับเจ็ดคือ วิธีออกแบบผลงาน คิดเป็นร้อยละ อันดับเจ็ดคือ วิธีออกแบบผลงาน คิดเป็นร้อยละ 

บสุดท้ายคือ ประวัติเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 4.72 
อันดับเจ็ดคือ วิธีออกแบบผลงาน คิดเป็นร้อยละ ที่ได้จากการท างานประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ ที่ได้จากการท างานประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ อันดับเจ็ดคือ วิธีออกแบบผลงาน คิดเป็นร้อยละ 

บสุดท้ายคือ ประวัติเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ บสุดท้ายคือ ประวัติเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ บสุดท้ายคือ ประวัติเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ บสุดท้ายคือ ประวัติเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ บสุดท้ายคือ ประวัติเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ บสุดท้ายคือ ประวัติเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบ

จ านวน 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบ

จ านวน 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบ

จ านวน (

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบ

41
34
2

รูปแบบการด าเนินรายการรูปแบบการด าเนินรายการ
พิธีกรน าเสนอรายการคนเดียว   

จ านวน 
41

รูปแบบการด าเนินรายการรูปแบบการด าเนินรายการ
พิธีกรน าเสนอรายการคนเดียว   

รูปแบบการด าเนินรายการ คน)
พิธีกรน าเสนอรายการคนเดียว   
พิธีกรน าเสนอรายการหลายคน
ไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ ใช้การ 

รูปแบบการด าเนินรายการ
พิธีกรน าเสนอรายการคนเดียว   

รูปแบบการด าเนินรายการ
พิธีกรน าเสนอรายการคนเดียว   
พิธีกรน าเสนอรายการหลายคน
พิธีกรน าเสนอรายการคนเดียว   
พิธีกรน าเสนอรายการหลายคน
พิธีกรน าเสนอรายการคนเดียว   
พิธีกรน าเสนอรายการหลายคน

เนินรายการ ใช้การ 

พิธีกรน าเสนอรายการคนเดียว   
พิธีกรน าเสนอรายการหลายคน

เนินรายการ ใช้การ 

พิธีกรน าเสนอรายการคนเดียว   
พิธีกรน าเสนอรายการหลายคน

เนินรายการ ใช้การ 
พิธีกรน าเสนอรายการหลายคนพิธีกรน าเสนอรายการหลายคนพิธีกรน าเสนอรายการหลายคน

เนินรายการ ใช้การ การ
พิธีกรน าเสนอรายการหลายคน

เนินรายการ ใช้การ เนินรายการ ใช้การ Voice Over 

ไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ แต่ใช้เจ้าของอาชีพเป็นตัว

2

23

(การVoice Over Voice Over 

ไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ แต่ใช้เจ้าของอาชีพเป็นตัว

ไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ ใช้การ 
บรรยายด้วยเสียง)

ไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ แต่ใช้เจ้าของอาชีพเป็นตัวไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ แต่ใช้เจ้าของอาชีพเป็นตัว
บรรยายด้วยเสียง

ไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ แต่ใช้เจ้าของอาชีพเป็นตัว
ด าเนินรายการ

ไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ แต่ใช้เจ้าของอาชีพเป็นตัวไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ แต่ใช้เจ้าของอาชีพเป็นตัวไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ แต่ใช้เจ้าของอาชีพเป็นตัวไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ แต่ใช้เจ้าของอาชีพเป็นตัว 23ไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ แต่ใช้เจ้าของอาชีพเป็นตัวไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ แต่ใช้เจ้าของอาชีพเป็นตัว
ด าเนินรายการ

100

จากตารางที่ 

100

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างชื่นชอบการด าเนินรายการโดยใช้พิธีกร

รวม

จากตารางที่ -16 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างชื่นชอบการด าเนินรายการโดยใช้พิธีกรแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างชื่นชอบการด าเนินรายการโดยใช้พิธีกรแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างชื่นชอบการด าเนินรายการโดยใช้พิธีกร
โดยคิดเป็นร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างชื่นชอบการด าเนินรายการโดยใช้พิธีกร
รองลงมาคือ พิธีกรน าเสนอหลายคน คิดเป็นร้อยละ 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างชื่นชอบการด าเนินรายการโดยใช้พิธีกรแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างชื่นชอบการด าเนินรายการโดยใช้พิธีกร

แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุด คือ 
รองลงมาคือ จุดเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ 

14.16 อันดับสี่คือ แหล่งที่มาของวัสดุ 
อันดับห้าคือ อุปสรรคท่ีพบเจอ คิดเป็นร้อยละ 10.52อุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 

ที่ได้จากการท างานประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ 

คน)

2

23

100

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างชื่นชอบการด าเนินรายการโดยใช้พิธีกร

บรรยายด้วยเสียง
4) ไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ แต่ใช้เจ้าของอาชีพเป็นตัว
ด าเนินรายการ

รวม

จากตารางที่ 4-16 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างชื่นชอบการด าเนินรายการโดยใช้พิธีกร
โดยคิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมาคือ พิธีกรน าเสนอหลายคน คิดเป็นร้อยละ 

ช่องทางจ าหน่ายผลงาน                         
สิ่งที่ได้จากการท างานประเภทนี้   

รวม

จากตารางที่ 4-15 แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุด คือ 
แรงบันดาลใจในการสร้างงาน โดยคิดเป็นร้อยละ 16.52 รองลงมาคือ จุดเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ 

14.59 อันดับสามคือ วิธีการท า คิดเป็นร้อยละ 14.16 อันดับสี่คือ แหล่งที่มาของวัสดุ 
อุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 10.73 อันดับห้าคือ อุปสรรคท่ีพบเจอ คิดเป็นร้อยละ 10.52
ที่ได้จากการท างานประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ 9.87 อันดับเจ็ดคือ วิธีออกแบบผลงาน คิดเป็นร้อยละ 

บสุดท้ายคือ ประวัติเจ้าของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 4.72 

แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินรายการที่ชื่นชอบ

รูปแบบการด าเนินรายการ จ านวน (คน)
พิธีกรน าเสนอรายการคนเดียว   
พิธีกรน าเสนอรายการหลายคน

3) ไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ ใช้การ Voice Over (การ
บรรยายด้วยเสียง)
4 ไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ แต่ใช้เจ้าของอาชีพเป็นตัว
ด าเนินรายการ

41
34
2

23

2

23

จากตารางที่ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างชื่นชอบการด าเนินรายการโดยใช้พิธีกร
น าเสนอคนเดียวมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมาคือ พิธีกรน าเสนอหลายคน คิดเป็นร้อยละ 

สวิธีออกแบบผลงาน สวิธีออกแบบผลงาน 
แรงบันดาลใจในการสร้างงานสแรงบันดาลใจในการสร้างงาน
อุปสรรคที่พบเจอ                   สอุปสรรคที่พบเจอ                   

ำ
วิธีการท า

ำ
วิธีการท า                              

ำ
                              

วิธีออกแบบผลงาน ำวิธีออกแบบผลงาน 
แรงบันดาลใจในการสร้างงานำแรงบันดาลใจในการสร้างงานสำสวิธีออกแบบผลงาน สวิธีออกแบบผลงาน ำวิธีออกแบบผลงาน สวิธีออกแบบผลงาน 
แรงบันดาลใจในการสร้างงานสแรงบันดาลใจในการสร้างงานำแรงบันดาลใจในการสร้างงานสแรงบันดาลใจในการสร้างงาน

น                              น                              
วิธีออกแบบผลงาน นวิธีออกแบบผลงาน                              น                             
แรงบันดาลใจในการสร้างงาน

น
แรงบันดาลใจในการสร้างงาน

ั
แหล่งที่มาของวัสดุ อุปกรณ์           

ั
แหล่งที่มาของวัสดุ อุปกรณ์           

ก                              ก                              หแหล่งที่มาของวัสดุ อุปกรณ์           หแหล่งที่มาของวัสดุ อุปกรณ์           
                              ห                              อแหล่งที่มาของวัสดุ อุปกรณ์           อแหล่งที่มาของวัสดุ อุปกรณ์           สมุดกกล66ล66

42ล42า42า42 ง
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ตารางที่ 4-17 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความชื่นชอบรูปแบบการน าเสนอของ
รายการแนะน าอาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย 
 

รูปแบบการน าเสนอ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการ
น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ 
2) รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่
สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้างแรงบันดาลใจใน
การประกอบอาชีพ 
3) รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง 
ได้แก่ เนื้อหาที่ มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าด้านการ
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อม
ทั้งสร้างแรงบันดาลใจ 
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30 
 

 
67 

3 
 
 

30 
 

 
67 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-17 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุด
คือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าด้านการ
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ โดยคิดเป็นร้อยละ 67  
รองลงมาคือ รายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้าง
แรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 30 และอันดับสุดท้ายคือ รายการที่มุ่งเน้นสาระ
ความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็น
ร้อยละ 3 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน

ที่อยากเริ่มท าดูแล้วรู้สึกว่าฉันก็ท าได้ 
- เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน 
- ต้องเป็นสินค้าที่ท าได้และขายจริง 
- น าเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยเฉพาะถ่ายทอดเรื่องเจ้าของอาชีพยังไงให้สนุก ต้องท า

ดึงดูดความน่าสนใจของเขาออกมาให้ได้ 
- บางครั้งรายการดูเป็นทางการมากเกินไป ควรสอดแทรกความบันเทิงเข้าไปด้วย 
- อยากให้ท้ายรายการ มีประโยคที่มาจากค าพูดของเจ้าของชิ้นงานที่สามารถจุดประกาย

แรงบันดาลใจให้กับวัยรุ่นคนอ่ืนๆได้ 
 
 

 เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน
 ต้องเป็นสินค้าที่ท าได้และขายจริง
 เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน
 ต้องเป็นสินค้าที่ท าได้และขายจริง
 เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน
 ต้องเป็นสินค้าที่ท าได้และขายจริง
 น าเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยเฉพาะถ่ายทอดเรื่องเจ้าของอาชีพยังไงให้สนุก ต้องท า
 ต้องเป็นสินค้าที่ท าได้และขายจริง
 น าเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยเฉพาะถ่ายทอดเรื่องเจ้าของอาชีพยังไงให้สนุก ต้องท า

 เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน
 ต้องเป็นสินค้าที่ท าได้และขายจริง ต้องเป็นสินค้าที่ท าได้และขายจริง
 น าเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยเฉพาะถ่ายทอดเรื่องเจ้าของอาชีพยังไงให้สนุก ต้องท า

 เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน
 ต้องเป็นสินค้าที่ท าได้และขายจริง
 เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน

ที่อยากเริ่มท าดูแล้วรู้สึกว่าฉันก็ท าได้
 เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน

ที่อยากเริ่มท าดูแล้วรู้สึกว่าฉันก็ท าได้
 เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน

ที่อยากเริ่มท าดูแล้วรู้สึกว่าฉันก็ท าได้
 เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน
 ต้องเป็นสินค้าที่ท าได้และขายจริง

ที่อยากเริ่มท าดูแล้วรู้สึกว่าฉันก็ท าได้ที่อยากเริ่มท าดูแล้วรู้สึกว่าฉันก็ท าได้
 เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน

 น าเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยเฉพาะถ่ายทอดเรื่องเจ้าของอาชีพยังไงให้สนุก ต้องท า

ที่อยากเริ่มท าดูแล้วรู้สึกว่าฉันก็ท าได้

 น าเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยเฉพาะถ่ายทอดเรื่องเจ้าของอาชีพยังไงให้สนุก ต้องท า น าเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยเฉพาะถ่ายทอดเรื่องเจ้าของอาชีพยังไงให้สนุก ต้องท า
 ต้องเป็นสินค้าที่ท าได้และขายจริง
 น าเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยเฉพาะถ่ายทอดเรื่องเจ้าของอาชีพยังไงให้สนุก ต้องท า
 ต้องเป็นสินค้าที่ท าได้และขายจริง
 น าเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยเฉพาะถ่ายทอดเรื่องเจ้าของอาชีพยังไงให้สนุก ต้องท า น าเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยเฉพาะถ่ายทอดเรื่องเจ้าของอาชีพยังไงให้สนุก ต้องท า น าเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยเฉพาะถ่ายทอดเรื่องเจ้าของอาชีพยังไงให้สนุก ต้องท า น าเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยเฉพาะถ่ายทอดเรื่องเจ้าของอาชีพยังไงให้สนุก ต้องท า น าเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยเฉพาะถ่ายทอดเรื่องเจ้าของอาชีพยังไงให้สนุก ต้องท า น าเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยเฉพาะถ่ายทอดเรื่องเจ้าของอาชีพยังไงให้สนุก ต้องท า

ดึงดูดความน่าสนใจของเขาออกมาให้ได้
 น าเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยเฉพาะถ่ายทอดเรื่องเจ้าของอาชีพยังไงให้สนุก ต้องท า น าเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยเฉพาะถ่ายทอดเรื่องเจ้าของอาชีพยังไงให้สนุก ต้องท า น าเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยเฉพาะถ่ายทอดเรื่องเจ้าของอาชีพยังไงให้สนุก ต้องท า

ดึงดูดความน่าสนใจของเขาออกมาให้ได้
 น าเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยเฉพาะถ่ายทอดเรื่องเจ้าของอาชีพยังไงให้สนุก ต้องท า

ควรสอดแทรกความบันเทิงเข้าไปด้วย

 น าเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยเฉพาะถ่ายทอดเรื่องเจ้าของอาชีพยังไงให้สนุก ต้องท า น าเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยเฉพาะถ่ายทอดเรื่องเจ้าของอาชีพยังไงให้สนุก ต้องท า

ควรสอดแทรกความบันเทิงเข้าไปด้วย
ดึงดูดความน่าสนใจของเขาออกมาให้ได้

ควรสอดแทรกความบันเทิงเข้าไปด้วย
ดึงดูดความน่าสนใจของเขาออกมาให้ได้ดึงดูดความน่าสนใจของเขาออกมาให้ได้

 บางครั้งรายการดูเป็นทางการมากเกินไป
ดึงดูดความน่าสนใจของเขาออกมาให้ได้

 บางครั้งรายการดูเป็นทางการมากเกินไป
 อยากให้ท้ายรายการ มีประโยคที่มาจากค าพูดของเจ้าของชิ้นงานที่สามารถจุดประกาย

ดึงดูดความน่าสนใจของเขาออกมาให้ได้ดึงดูดความน่าสนใจของเขาออกมาให้ได้
 บางครั้งรายการดูเป็นทางการมากเกินไป

ดึงดูดความน่าสนใจของเขาออกมาให้ได้ดึงดูดความน่าสนใจของเขาออกมาให้ได้
 บางครั้งรายการดูเป็นทางการมากเกินไป

ดึงดูดความน่าสนใจของเขาออกมาให้ได้
 บางครั้งรายการดูเป็นทางการมากเกินไป บางครั้งรายการดูเป็นทางการมากเกินไป
 อยากให้ท้ายรายการ มีประโยคที่มาจากค าพูดของเจ้าของชิ้นงานที่สามารถจุดประกาย
 บางครั้งรายการดูเป็นทางการมากเกินไป บางครั้งรายการดูเป็นทางการมากเกินไป

ดึงดูดความน่าสนใจของเขาออกมาให้ได้
 บางครั้งรายการดูเป็นทางการมากเกินไป บางครั้งรายการดูเป็นทางการมากเกินไป ควรสอดแทรกความบันเทิงเข้าไปด้วย บางครั้งรายการดูเป็นทางการมากเกินไป บางครั้งรายการดูเป็นทางการมากเกินไป ควรสอดแทรกความบันเทิงเข้าไปด้วย
 อยากให้ท้ายรายการ มีประโยคที่มาจากค าพูดของเจ้าของชิ้นงานที่สามารถจุดประกาย
 บางครั้งรายการดูเป็นทางการมากเกินไป ควรสอดแทรกความบันเทิงเข้าไปด้วย บางครั้งรายการดูเป็นทางการมากเกินไป บางครั้งรายการดูเป็นทางการมากเกินไป
 อยากให้ท้ายรายการ มีประโยคที่มาจากค าพูดของเจ้าของชิ้นงานที่สามารถจุดประกาย
 บางครั้งรายการดูเป็นทางการมากเกินไป
 อยากให้ท้ายรายการ มีประโยคที่มาจากค าพูดของเจ้าของชิ้นงานที่สามารถจุดประกาย

 เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน
 ต้องเป็นสินค้าที่ท าได้และขายจริง
 น าเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยเฉพาะถ่ายทอดเรื่องเจ้าของอาชีพยังไงให้สนุก ต้องท า

 ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน

 เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน
 ต้องเป็นสินค้าที่ท าได้และขายจริง ต้องเป็นสินค้าที่ท าได้และขายจริง

 ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน
ที่อยากเริ่มท าดูแล้วรู้สึกว่าฉันก็ท าได้

 ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน
ที่อยากเริ่มท าดูแล้วรู้สึกว่าฉันก็ท าได้

 ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน

ที่อยากเริ่มท าดูแล้วรู้สึกว่าฉันก็ท าได้

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน

ที่อยากเริ่มท าดูแล้วรู้สึกว่าฉันก็ท าได้ที่อยากเริ่มท าดูแล้วรู้สึกว่าฉันก็ท าได้

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน

ที่อยากเริ่มท าดูแล้วรู้สึกว่าฉันก็ท าได้
 ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน

ที่อยากเริ่มท าดูแล้วรู้สึกว่าฉันก็ท าได้

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน
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 ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็น

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็นความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็นความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็นความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็นความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็น

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็นความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็น

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน

ความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็นความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็นความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็น

 ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน

ดับสุดท้ายคือ รายการที่มุ่งเน้นสาระ
ความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็น

ดับสุดท้ายคือ รายการที่มุ่งเน้นสาระดับสุดท้ายคือ รายการที่มุ่งเน้นสาระ
ความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็นความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็นความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็น

และอันและอัน
ความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็นความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็น

และอันดับสุดท้ายคือ รายการที่มุ่งเน้นสาระ
ความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็น

และอัน
ความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็น
แรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ ดับสุดท้ายคือ รายการที่มุ่งเน้นสาระดับสุดท้ายคือ รายการที่มุ่งเน้นสาระ
ความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็น

ดับสุดท้ายคือ รายการที่มุ่งเน้นสาระ
ความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็น

ดับสุดท้ายคือ รายการที่มุ่งเน้นสาระแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
รองลงมาคือ รายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้าง
แรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ แรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
รองลงมาคือ รายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้างรองลงมาคือ รายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้าง
แรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
ความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็น

รองลงมาคือ รายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้างรองลงมาคือ รายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้าง
แรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
รองลงมาคือ รายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้าง
แรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
รองลงมาคือ รายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้าง
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ
รองลงมาคือ รายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้าง
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ
รองลงมาคือ รายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้าง
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ
คือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมู
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ
รองลงมาคือ รายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้าง

คือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมู
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ
คือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมู
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ
คือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมู
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ
คือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูคือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูคือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมู
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ
รองลงมาคือ รายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้าง
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ
คือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูคือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูคือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูคือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูคือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมู
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ
รองลงมาคือ รายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้าง
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ
รองลงมาคือ รายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้าง

แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุด
คือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมู

แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุดแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุด
คือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมู

แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุด
ลข่าวสาร ค าแนะน าด้านการ

จากตารางที่ 4จากตารางที่ จากตารางที่ 
คือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมู

จากตารางที่ 
คือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมู

44 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุดจากตารางที่ 17 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุด17 
คือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมู
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ

แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุดแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุดแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุดแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุดแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุด
คือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมู
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ
รองลงมาคือ รายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้าง
แรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
ความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็นความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็น

รวม

แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุดแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุด

ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อม

แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุดแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุดแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุดแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุดแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุดแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุด
คือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมู

แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุด
คือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมู

แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุดแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุด
คือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมู
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ
รองลงมาคือ รายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้าง
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ

ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อม

รวม

ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อม
ได้แก่ เนื้อหาที่ มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าด้า
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อม
ได้แก่ เนื้อหาที่ มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าด้า
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อม
ได้แก่ เนื้อหาที่ มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าด้าได้แก่ เนื้อหาที่ มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าด้าได้แก่ เนื้อหาที่ มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าด้า
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อม
ได้แก่ เนื้อหาที่ มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าด้าได้แก่ เนื้อหาที่ มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าด้า
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อม
ได้แก่ เนื้อหาที่ มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าด้า

รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง 
ได้แก่ เนื้อหาที่ มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าด้า

รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง 
ได้แก่ เนื้อหาที่ มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าด้า

รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง 
ได้แก่ เนื้อหาที่ มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าด้า

รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง 
ได้แก่ เนื้อหาที่ มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าด้า

รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง 
ได้แก่ เนื้อหาที่ มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าด้า

รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง 

สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้างแรงบันดาลใจใน

รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง 
ได้แก่ เนื้อหาที่ มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าด้า

รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง 
ได้แก่ เนื้อหาที่ มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าด้า

รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง 
ได้แก่ เนื้อหาที่ มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าด้านการ
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อม

รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่
สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้างแรงบันดาลใจใน

รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง 
ได้แก่ เนื้อหาที่ มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าด้า

รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง 
ได้แก่ เนื้อหาที่ มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าด้า

รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง 
ได้แก่ เนื้อหาที่ มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าด้า
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อม

รวม 100100

จากตารางที่ 
คือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมู

แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุด
ลข่าวสาร ค าแนะน าด้านการลข่าวสาร ค าแนะน าด้านการคือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมู

ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ
รองลงมาคือ รายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้าง
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ
รองลงมาคือ รายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้าง
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ
รองลงมาคือ รายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้าง
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ
รองลงมาคือ รายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้างรองลงมาคือ รายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้างรองลงมาคือ รายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้าง

และอัน
รองลงมาคือ รายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้าง

ดับสุดท้ายคือ รายการที่มุ่งเน้นสาระแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
ความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็น

ดับสุดท้ายคือ รายการที่มุ่งเน้นสาระแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
ความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็น

ดับสุดท้ายคือ รายการที่มุ่งเน้นสาระ
ความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็น
ร้อยละ 

 ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน
ที่อยากเริ่มท าดูแล้วรู้สึกว่าฉันก็ท าได้ที่อยากเริ่มท าดูแล้วรู้สึกว่าฉันก็ท าได้

ดึงดูดความน่าสนใจของเขาออกมาให้ได้
 บางครั้งรายการดูเป็นทางการมากเกินไป
 อยากให้ท้ายรายการ มีประโยคที่มาจากค าพูดของเจ้าของชิ้นงานที่สามารถจุดประกาย

สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้างแรงบันดาลใจใน

รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง 
ได้แก่ เนื้อหาที่ มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าด้านการ
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อม

รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง 
ได้แก่ เนื้อหาที่ มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าด้า

รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง 
ได้แก่ เนื้อหาที่ มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าด้า

รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง 
ได้แก่ เนื้อหาที่ มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าด้า

รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง 
ได้แก่ เนื้อหาที่ มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าด้า

รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง 
ได้แก่ เนื้อหาที่ มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าด้าได้แก่ เนื้อหาที่ มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าด้าได้แก่ เนื้อหาที่ มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าด้า
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อม
ได้แก่ เนื้อหาที่ มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าด้า
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อม
ได้แก่ เนื้อหาที่ มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าด้าได้แก่ เนื้อหาที่ มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าด้าได้แก่ เนื้อหาที่ มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าด้าได้แก่ เนื้อหาที่ มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าด้า
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อม

รวม

ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อม

แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุด
คือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมู
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ
รองลงมาคือ รายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้าง

ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อม

แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุด

รวม

แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุด
คือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมู
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ
รองลงมาคือ รายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้าง
แรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 30 
ความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็น

17 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุด
คือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมู
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ

แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุดแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุดแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุดแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุดแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุดแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุด4-จากตารางที่ 
คือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมู

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุด
คือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมู

แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุด
ลข่าวสาร ค าแนะน าด้านการ

แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุด
คือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมู

แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุด
คือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูคือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมู
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ
รองลงมาคือ รายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้าง

คือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูคือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูคือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าด้านการ
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ
รองลงมาคือ รายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้าง

คือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูคือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูคือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมู
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ
คือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมู
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ
คือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมู
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ
คือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมู
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ
รองลงมาคือ รายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้าง
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ
รองลงมาคือ รายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้างรองลงมาคือ รายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้างรองลงมาคือ รายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้าง
แรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
รองลงมาคือ รายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้าง
แรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
รองลงมาคือ รายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้างรองลงมาคือ รายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้าง
แรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
ความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็น

รองลงมาคือ รายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้าง
แรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ แรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ ดับสุดท้ายคือ รายการที่มุ่งเน้นสาระดับสุดท้ายคือ รายการที่มุ่งเน้นสาระ
ความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็น
แรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ และอัน
ความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็น

ดับสุดท้ายคือ รายการที่มุ่งเน้นสาระ
ความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็น

และอัน
ความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็น

และอัน
ความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็นความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็น

ดับสุดท้ายคือ รายการที่มุ่งเน้นสาระ
ความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็น

ดับสุดท้ายคือ รายการที่มุ่งเน้นสาระ
ความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็นความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็น

 ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน

ความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็นความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็น

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน

ความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็นความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็น

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็นความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็นความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็นความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็น

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3

- ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน

ที่อยากเริ่มท าดูแล้วรู้สึกว่าฉันก็ท าได้

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน

ที่อยากเริ่มท าดูแล้วรู้สึกว่าฉันก็ท าได้

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน

ที่อยากเริ่มท าดูแล้วรู้สึกว่าฉันก็ท าได้
 ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน

ที่อยากเริ่มท าดูแล้วรู้สึกว่าฉันก็ท าได้
 เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน

 ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน
ที่อยากเริ่มท าดูแล้วรู้สึกว่าฉันก็ท าได้

 ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน

 เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน
 ต้องเป็นสินค้าที่ท าได้และขายจริง
 น าเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยเฉพาะถ่ายทอดเรื่องเจ้าของอาชีพยังไงให้สนุก ต้องท า

 ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน

 เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน
 ต้องเป็นสินค้าที่ท าได้และขายจริง
 น าเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยเฉพาะถ่ายทอดเรื่องเจ้าของอาชีพยังไงให้สนุก ต้องท า

ที่อยากเริ่มท าดูแล้วรู้สึกว่าฉันก็ท าได้
 เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน

ที่อยากเริ่มท าดูแล้วรู้สึกว่าฉันก็ท าได้
 เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน
 ต้องเป็นสินค้าที่ท าได้และขายจริง
 เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน

ที่อยากเริ่มท าดูแล้วรู้สึกว่าฉันก็ท าได้
 เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน

ที่อยากเริ่มท าดูแล้วรู้สึกว่าฉันก็ท าได้
 เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน
 ต้องเป็นสินค้าที่ท าได้และขายจริง
 เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน
 ต้องเป็นสินค้าที่ท าได้และขายจริง
 น าเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยเฉพาะถ่ายทอดเรื่องเจ้าของอาชีพยังไงให้สนุก ต้องท า น าเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยเฉพาะถ่ายทอดเรื่องเจ้าของอาชีพยังไงให้สนุก ต้องท า

 เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน
 ต้องเป็นสินค้าที่ท าได้และขายจริง
 เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน
 ต้องเป็นสินค้าที่ท าได้และขายจริง ต้องเป็นสินค้าที่ท าได้และขายจริง
 น าเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยเฉพาะถ่ายทอดเรื่องเจ้าของอาชีพยังไงให้สนุก ต้องท า

 เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน
 ต้องเป็นสินค้าที่ท าได้และขายจริง
 เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน
 ต้องเป็นสินค้าที่ท าได้และขายจริง- ต้องเป็นสินค้าที่ท าได้และขายจริง

- น าเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยเฉพาะถ่ายทอดเรื่องเจ้าของอาชีพยังไงให้สนุก ต้องท า น าเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยเฉพาะถ่ายทอดเรื่องเจ้าของอาชีพยังไงให้สนุก ต้องท า น าเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยเฉพาะถ่ายทอดเรื่องเจ้าของอาชีพยังไงให้สนุก ต้องท า น าเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยเฉพาะถ่ายทอดเรื่องเจ้าของอาชีพยังไงให้สนุก ต้องท า
ดึงดูดความน่าสนใจของเขาออกมาให้ได้

 น าเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยเฉพาะถ่ายทอดเรื่องเจ้าของอาชีพยังไงให้สนุก ต้องท า น าเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยเฉพาะถ่ายทอดเรื่องเจ้าของอาชีพยังไงให้สนุก ต้องท า
ดึงดูดความน่าสนใจของเขาออกมาให้ได้

 บางครั้งรายการดูเป็นทางการมากเกินไป

 น าเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยเฉพาะถ่ายทอดเรื่องเจ้าของอาชีพยังไงให้สนุก ต้องท า

ควรสอดแทรกความบันเทิงเข้าไปด้วย

 น าเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยเฉพาะถ่ายทอดเรื่องเจ้าของอาชีพยังไงให้สนุก ต้องท า
ดึงดูดความน่าสนใจของเขาออกมาให้ได้

 บางครั้งรายการดูเป็นทางการมากเกินไป

 น าเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยเฉพาะถ่ายทอดเรื่องเจ้าของอาชีพยังไงให้สนุก ต้องท า

ควรสอดแทรกความบันเทิงเข้าไปด้วย
ดึงดูดความน่าสนใจของเขาออกมาให้ได้

 บางครั้งรายการดูเป็นทางการมากเกินไป
 อยากให้ท้ายรายการ มีประโยคที่มาจากค าพูดของเจ้าของชิ้นงานที่สามารถจุดประกาย

ดึงดูดความน่าสนใจของเขาออกมาให้ได้
 บางครั้งรายการดูเป็นทางการมากเกินไป
 อยากให้ท้ายรายการ มีประโยคที่มาจากค าพูดของเจ้าของชิ้นงานที่สามารถจุดประกาย
 บางครั้งรายการดูเป็นทางการมากเกินไป
 อยากให้ท้ายรายการ มีประโยคที่มาจากค าพูดของเจ้าของชิ้นงานที่สามารถจุดประกาย
 บางครั้งรายการดูเป็นทางการมากเกินไป บางครั้งรายการดูเป็นทางการมากเกินไป

แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุดจากตารางที่ 
คือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมู

ความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็น

 น าเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยเฉพาะถ่ายทอดเรื่องเจ้าของอาชีพยังไงให้สนุก ต้องท า

 บางครั้งรายการดูเป็นทางการมากเกินไป

ที่อยากเริ่มท าดูแล้วรู้สึกว่าฉันก็ท าได้
- เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน
 ต้องเป็นสินค้าที่ท าได้และขายจริง

- น าเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยเฉพาะถ่ายทอดเรื่องเจ้าของอาชีพยังไงให้สนุก ต้องท า
ดึงดูดความน่าสนใจของเขาออกมาให้ได้

 บางครั้งรายการดูเป็นทางการมากเกินไป บางครั้งรายการดูเป็นทางการมากเกินไป ควรสอดแทรกความบันเทิงเข้าไปด้วย
 อยากให้ท้ายรายการ มีประโยคที่มาจากค าพูดของเจ้าของชิ้นงานที่สามารถจุดประกาย

รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่
สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้างแรงบันดาลใจใน

รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง 
ได้แก่ เนื้อหาที่ มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าด้านการ
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อม

รวม 100

รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง 
ได้แก่ เนื้อหาที่ มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าด้า
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อม
ทั้งสร้างแรงบันดาลใจ

รวม

จากตารางที่ 4-17 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุด
คือ รายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าด้านการ
ประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ
รองลงมาคือ รายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้าง
แรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 30 และอันดับสุดท้ายคือ รายการที่มุ่งเน้นสาระ
ความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ คิดเป็น
ร้อยละ 3

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 ควรท าให้สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนกล้าที่จะจับอาชีพ ไม่ท าให้ดูยากและไกลตัว ให้คน

ที่อยากเริ่มท าดูแล้วรู้สึกว่าฉันก็ท าได้
- เน้นของใกล้ตัว ใช้ได้ทุกเพศ และใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน
 ต้องเป็นสินค้าที่ท าได้และขายจริง
 น าเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยเฉพาะถ่ายทอดเรื่องเจ้าของอาชีพยังไงให้สนุก ต้องท า

ดึงดูดความน่าสนใจของเขาออกมาให้ได้
 บางครั้งรายการดูเป็นทางการมากเกินไป ควรสอดแทรกความบันเทิงเข้าไปด้วย
 อยากให้ท้ายรายการ มีประโยคที่มาจากค าพูดของเจ้าของชิ้นงานที่สามารถจุดประกาย

สประกอบอาชีพสประกอบอาชีพ
รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สรูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่

สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้างแรงบันดาลใจในสสนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือสร้างแรงบันดาลใจใน
ำ

น าเสนอข้อมูลข่

ำ
น าเสนอข้อมูลข่
ประกอบอาชีพำประกอบอาชีพ

รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่ำรูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สำสประกอบอาชีพสประกอบอาชีพำประกอบอาชีพสประกอบอาชีพ
รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สรูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่ำรูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สรูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่

นาวสาร ความรู้ ค าแนะน าเกี่ยวกับการนาวสาร ความรู้ ค าแนะน าเกี่ยวกับการ

รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่
น

รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่
ั

รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการ

ั
รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการ

าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเกี่ยวกับการัาวสาร ความรู้ ค าแนะน าเกี่ยวกับการกาวสาร ความรู้ ค าแนะน าเกี่ยวกับการกาวสาร ความรู้ ค าแนะน าเกี่ยวกับการหรูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการหรูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการ
าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเกี่ยวกับการหาวสาร ความรู้ ค าแนะน าเกี่ยวกับการอรูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการอรูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการ
าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเกี่ยวกับการอาวสาร ความรู้ ค าแนะน าเกี่ยวกับการสรูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการสรูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการ
าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเกี่ยวกับการสาวสาร ความรู้ ค าแนะน าเกี่ยวกับการมรูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการมรูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการ
าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเกี่ยวกับการมาวสาร ความรู้ ค าแนะน าเกี่ยวกับการุดรูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการดรูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการ
าวสาร ความรู้ ค าแนะน าเกี่ยวกับการดาวสาร ความรู้ ค าแนะน าเกี่ยวกับการกกลาง
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การวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ และความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและ
รูปแบบที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย จาก
แบบสอบถาม 100 ชุด สามารถสรุปผลได้ดังนี้  

จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และส่วนใหญ่
มี อายุระหว่าง 18-22 ปี ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา และระดับการศึกษาจะอยู่ในช่วง
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายได้อยู่ที่ 5,001- 10,000 บาท 

ในด้านพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ ส่วนใหญ่รับชมรายการโทรทัศน์ในวัน
เสาร์-อาทิตย์ อยู่ในช่วงเวลา 20.00-23.59 น. และประเภทที่ชอบรับชมมากท่ีสุดคือ รายการบันเทิง 

ในด้านพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์แนะน าอาชีพ กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม เคย
รับชมรายการแนะน าอาชีพ และพบว่ารายการที่ได้รับชมส่วนใหญ่คือรายการหนึ่งสมองสองมือ และ 
รากการเส้นทางเศรษฐี และปัจจัยอันดับหนึ่งที่เลือกรับชมคือ เนื้อหารายการ และยังพบอีกว่ารายการ
ที่มีในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาดความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาด
อาชีพที่โดดเด่น 

ในด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหาละรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความ
สนใจในการประกอบอาชีพเสริม รวมไปถึงมีความสนใจในอาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ และใน
กลุ่มเป้าหมายที่ไม่สนใจรายการประเภทนี้ ให้ข้อคิดเห็นว่าที่ไม่สนใจเพราะ ไม่ชอบสินค้าท ามือ ไม่มี
ความถนัดในด้านนี้ และไม่รู้ว่าสินค้าท่ีท าไป จะมีความสามารถท าได้มากน้อยแค่ไหน หรือท าแล้วจะมี
ความสุขหรือเปล่า รวมไปถึงกลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในเรื่องของภาพที่น าเสนอ ที่ต้องมีความ
น่าสนใจ มีลูกเล่น และข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุดคือ แรงบันดาลใจในการสร้าง
งาน รองลงมาจะเป็นเรื่องของจุดเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ และมีความชื่นชอบที่จะให้มีการด าเนิน
รายการโดยใช้พิธีกรแค่คนเดียว และทางด้านเนื้อหาที่ต้องการนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเนื้อหา
ที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิงควบคู่กันไป 

จากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลา
ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ
โทรทัศน์มากที่สุด และเลือกออกอากาศช่วงเวลา 22:30-22:50 น. เป็นช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่กลุ่มวัยรุ่น
ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้
ควบคู่กันไปเพ่ือไม่ให้รายการดูซีเรียสเกินไป เพราะปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่ชอบรับชมนั้น
เกิดมาจากรายการที่ค่อนข้างเป็นทางการมากเกินไป และจากผลส ารวจความต้องกานด้านเนื้อหาท า
ให้ทราบว่า กลุ่มเป้าหมายต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็น
อันดับหนึ่ง รองมาคือจุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการ
มากที่สุดคือเรื่องของเนื้อหา และภาพท่ีมีการออกแบบมุมกล้อง และมีลูกเล่น 

จากผลสรุปข้างต้น ผู้ศึกษาน ามาใช้ในการออกแบบรูปแบบและเนื้อหาของรายการ 
เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 
 
 

ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้
เป็นช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่กลุ่มวัยรุ่น

ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้
เพราะปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่ชอบรับชมนั้น

ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้
เพราะปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่ชอบรับชมนั้นดูซีเรียสเกินไป

โทรทัศน์มากที่สุด และเลือกออกอากาศช่วงเวลา โทรทัศน์มากที่สุด และเลือกออกอากาศช่วงเวลา 
ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้

ดูซีเรียสเกินไป

โทรทัศน์มากที่สุด และเลือกออกอากาศช่วงเวลา 
ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้

เป็นช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่กลุ่มวัยรุ่นโทรทัศน์มากที่สุด และเลือกออกอากาศช่วงเวลา โทรทัศน์มากที่สุด และเลือกออกอากาศช่วงเวลา 22:50 22:50 
ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ
โทรทัศน์มากที่สุด และเลือกออกอากาศช่วงเวลา 
ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ
โทรทัศน์มากที่สุด และเลือกออกอากาศช่วงเวลา 
ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ

22:3022:3022:30
ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ

22:50 
ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้

ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ
โทรทัศน์มากที่สุด และเลือกออกอากาศช่วงเวลา 
ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้

ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ
โทรทัศน์มากที่สุด และเลือกออกอากาศช่วงเวลา 
ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ
โทรทัศน์มากที่สุด และเลือกออกอากาศช่วงเวลา 
ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ

เป็นช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่กลุ่มวัยรุ่น
ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้

เพราะปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่ชอบรับชมนั้น
เกิดมาจากรายการที่ค่อนข้างเป็นทางการมากเกินไป และจากผลส ารวจความต้องกานด้านเนื้อหาท า

ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ
เป็นช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่กลุ่มวัยรุ่น

ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ
โทรทัศน์มากที่สุด และเลือกออกอากาศช่วงเวลา 
ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ

เป็นช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่กลุ่มวัยรุ่นโทรทัศน์มากที่สุด และเลือกออกอากาศช่วงเวลา เป็นช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่กลุ่มวัยรุ่นโทรทัศน์มากที่สุด และเลือกออกอากาศช่วงเวลา 
ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้

เป็นช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่กลุ่มวัยรุ่น
ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้

เพราะปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่ชอบรับชมนั้น

โทรทัศน์มากที่สุด และเลือกออกอากาศช่วงเวลา เป็นช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่กลุ่มวัยรุ่น
ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้

เพราะปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่ชอบรับชมนั้น
ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้
ควบคู่กันไปเพ่ือไม่ให้รายการ
ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้

เพราะปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่ชอบรับชมนั้น
ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้

เพราะปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่ชอบรับชมนั้น
เกิดมาจากรายการที่ค่อนข้างเป็นทางการมากเกินไป และจากผลส ารวจความต้องกานด้านเนื้อหาท า

ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้
ควบคู่กันไปเพ่ือไม่ให้รายการ
ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้
ควบคู่กันไปเพ่ือไม่ให้รายการ เพราะปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่ชอบรับชมนั้นควบคู่กันไปเพ่ือไม่ให้รายการ เพราะปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่ชอบรับชมนั้นควบคู่กันไปเพ่ือไม่ให้รายการควบคู่กันไปเพ่ือไม่ให้รายการ
เกิดมาจากรายการที่ค่อนข้างเป็นทางการมากเกินไป และจากผลส ารวจความต้องกานด้านเนื้อหาท า
ควบคู่กันไปเพ่ือไม่ให้รายการควบคู่กันไปเพ่ือไม่ให้รายการ
เกิดมาจากรายการที่ค่อนข้างเป็นทางการมากเกินไป และจากผลส ารวจความต้องกานด้านเนื้อหาท า

เพราะปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่ชอบรับชมนั้นควบคู่กันไปเพ่ือไม่ให้รายการ เพราะปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่ชอบรับชมนั้น
เกิดมาจากรายการที่ค่อนข้างเป็นทางการมากเกินไป และจากผลส ารวจความต้องกานด้านเนื้อหาท าเกิดมาจากรายการที่ค่อนข้างเป็นทางการมากเกินไป และจากผลส ารวจความต้องกานด้านเนื้อหาท า

กลุ่มเป้าหมายต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็น
เกิดมาจากรายการที่ค่อนข้างเป็นทางการมากเกินไป และจากผลส ารวจความต้องกานด้านเนื้อหาท าเกิดมาจากรายการที่ค่อนข้างเป็นทางการมากเกินไป และจากผลส ารวจความต้องกานด้านเนื้อหาท า

กลุ่มเป้าหมายต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็น
เกิดมาจากรายการที่ค่อนข้างเป็นทางการมากเกินไป และจากผลส ารวจความต้องกานด้านเนื้อหาท าเกิดมาจากรายการที่ค่อนข้างเป็นทางการมากเกินไป และจากผลส ารวจความต้องกานด้านเนื้อหาท า

กลุ่มเป้าหมายต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็น
เกิดมาจากรายการที่ค่อนข้างเป็นทางการมากเกินไป และจากผลส ารวจความต้องกานด้านเนื้อหาท าเกิดมาจากรายการที่ค่อนข้างเป็นทางการมากเกินไป และจากผลส ารวจความต้องกานด้านเนื้อหาท าเกิดมาจากรายการที่ค่อนข้างเป็นทางการมากเกินไป และจากผลส ารวจความต้องกานด้านเนื้อหาท าเกิดมาจากรายการที่ค่อนข้างเป็นทางการมากเกินไป และจากผลส ารวจความต้องกานด้านเนื้อหาท าเกิดมาจากรายการที่ค่อนข้างเป็นทางการมากเกินไป และจากผลส ารวจความต้องกานด้านเนื้อหาท า

กลุ่มเป้าหมายต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็น
มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการ

เกิดมาจากรายการที่ค่อนข้างเป็นทางการมากเกินไป และจากผลส ารวจความต้องกานด้านเนื้อหาท าเกิดมาจากรายการที่ค่อนข้างเป็นทางการมากเกินไป และจากผลส ารวจความต้องกานด้านเนื้อหาท าเกิดมาจากรายการที่ค่อนข้างเป็นทางการมากเกินไป และจากผลส ารวจความต้องกานด้านเนื้อหาท า
กลุ่มเป้าหมายต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นกลุ่มเป้าหมายต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นกลุ่มเป้าหมายต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นกลุ่มเป้าหมายต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นกลุ่มเป้าหมายต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็น

มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการ
กลุ่มเป้าหมายต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นกลุ่มเป้าหมายต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นกลุ่มเป้าหมายต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นกลุ่มเป้าหมายต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นกลุ่มเป้าหมายต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นกลุ่มเป้าหมายต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นกลุ่มเป้าหมายต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นกลุ่มเป้าหมายต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นกลุ่มเป้าหมายต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็น

มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการ
กลุ่มเป้าหมายต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นกลุ่มเป้าหมายต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นกลุ่มเป้าหมายต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็น

มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการมต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการ

ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ
โทรทัศน์มากที่สุด และเลือกออกอากาศช่วงเวลา 
ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ
โทรทัศน์มากที่สุด และเลือกออกอากาศช่วงเวลา 
ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้

ดูซีเรียสเกินไป

ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ
จากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลา

ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ
เป็นช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่กลุ่มวัยรุ่น

ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้

ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ
เป็นช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่กลุ่มวัยรุ่นน เป็นช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่กลุ่มวัยรุ่น

ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้
โทรทัศน์มากที่สุด และเลือกออกอากาศช่วงเวลา 
ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้

เพราะปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่ชอบรับชมนั้น
ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้

เพราะปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่ชอบรับชมนั้น

จากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลา
ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ

เป็นช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่กลุ่มวัยรุ่น
ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ

เป็นช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่กลุ่มวัยรุ่น

จากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลา
ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ

จากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลา
ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ

จากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลาจากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลา
ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ

จากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลา
ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ

ที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิงควบคู่กันไป
จากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลาจากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลา

ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ

ที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิงควบคู่กันไป
จากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลาจากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลาจากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลา

ที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิงควบคู่กันไป
จากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลา

ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ

ที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิงควบคู่กันไปที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิงควบคู่กันไป
จากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลา

ที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิงควบคู่กันไป
จากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลา

ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ

รายการโดยใช้พิธีกรแค่คนเดียว และทางด้านเนื้อหาที่ต้องการนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเนื้อหา
ที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิงควบคู่กันไป

จากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลา

รายการโดยใช้พิธีกรแค่คนเดียว และทางด้านเนื้อหาที่ต้องการนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเนื้อหารายการโดยใช้พิธีกรแค่คนเดียว และทางด้านเนื้อหาที่ต้องการนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเนื้อหา
ที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิงควบคู่กันไป

จากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลา

รายการโดยใช้พิธีกรแค่คนเดียว และทางด้านเนื้อหาที่ต้องการนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเนื้อหา
ที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิงควบคู่กันไป

จากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลา

รายการโดยใช้พิธีกรแค่คนเดียว และทางด้านเนื้อหาที่ต้องการนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเนื้อหา
ที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิงควบคู่กันไป
รายการโดยใช้พิธีกรแค่คนเดียว และทางด้านเนื้อหาที่ต้องการนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเนื้อหา
ที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิงควบคู่กันไป
รายการโดยใช้พิธีกรแค่คนเดียว และทางด้านเนื้อหาที่ต้องการนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเนื้อหา
ที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิงควบคู่กันไป

จากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลา

รายการโดยใช้พิธีกรแค่คนเดียว และทางด้านเนื้อหาที่ต้องการนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเนื้อหา
ที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิงควบคู่กันไป
รายการโดยใช้พิธีกรแค่คนเดียว และทางด้านเนื้อหาที่ต้องการนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเนื้อหา

จากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลา

รายการโดยใช้พิธีกรแค่คนเดียว และทางด้านเนื้อหาที่ต้องการนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเนื้อหารายการโดยใช้พิธีกรแค่คนเดียว และทางด้านเนื้อหาที่ต้องการนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเนื้อหารายการโดยใช้พิธีกรแค่คนเดียว และทางด้านเนื้อหาที่ต้องการนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเนื้อหารายการโดยใช้พิธีกรแค่คนเดียว และทางด้านเนื้อหาที่ต้องการนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเนื้อหา
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รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความ
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รากการเส้นทางเศรษฐี และปัจจัยอันดับหนึ่งที่เลือกรับชมคือ เนื้อหารายการ และยังพบอีกว่ารายการ

บันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาดความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาด
รากการเส้นทางเศรษฐี และปัจจัยอันดับหนึ่งที่เลือกรับชมคือ เนื้อหารายการ และยังพบอีกว่ารายการ

บันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาดความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาด
รากการเส้นทางเศรษฐี และปัจจัยอันดับหนึ่งที่เลือกรับชมคือ เนื้อหารายการ และยังพบอีกว่ารายการ

บันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาดความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาด
รากการเส้นทางเศรษฐี และปัจจัยอันดับหนึ่งที่เลือกรับชมคือ เนื้อหารายการ และยังพบอีกว่ารายการ

บันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาดความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาด

ในด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหาละรูปแบบของในด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหาละรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความ

ในด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหาละรูปแบบของในด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหาละรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความ

ในด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหาละรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความ

ในด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหาละรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความ
สนใจในการประกอบอาชีพเสริม รวมไปถึงมีความสนใจในอาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ และใน
กลุ่มเป้าหมายที่ไม่สนใจรายการประเภทนี้ ให้ข้อคิดเห็นว่าที่ไม่สนใจเพราะ ไม่ชอบสินค้าท ามือ ไม่มี

ในด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหาละรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความ
สนใจในการประกอบอาชีพเสริม รวมไปถึงมีความสนใจในอาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ และใน
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความ

กลุ่มเป้าหมายที่ไม่สนใจรายการประเภทนี้ ให้ข้อคิดเห็นว่าที่ไม่สนใจเพราะ ไม่ชอบสินค้าท ามือ ไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่ไม่สนใจรายการประเภทนี้ ให้ข้อคิดเห็นว่าที่ไม่สนใจเพราะ ไม่ชอบสินค้าท ามือ ไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่ไม่สนใจรายการประเภทนี้ ให้ข้อคิดเห็นว่าที่ไม่สนใจเพราะ ไม่ชอบสินค้าท ามือ ไม่มี
ความถนัดในด้านนี้ และไม่รู้ว่าสินค้าท่ีท าไป จะมีความสามารถท าได้มากน้อยแค่ไหน หรือท าแล้วจะมี
ความสุขหรือเปล่า รวมไปถึงกลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในเรื่องของภาพที่น าเสนอ ที่ต้องมีความ
ความถนัดในด้านนี้ และไม่รู้ว่าสินค้าท่ีท าไป จะมีความสามารถท าได้มากน้อยแค่ไหน หรือท าแล้วจะมีความถนัดในด้านนี้ และไม่รู้ว่าสินค้าท่ีท าไป จะมีความสามารถท าได้มากน้อยแค่ไหน หรือท าแล้วจะมี
ความสุขหรือเปล่า รวมไปถึงกลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในเรื่องของภาพที่น าเสนอ ที่ต้องมีความ
ความถนัดในด้านนี้ และไม่รู้ว่าสินค้าท่ีท าไป จะมีความสามารถท าได้มากน้อยแค่ไหน หรือท าแล้วจะมีความถนัดในด้านนี้ และไม่รู้ว่าสินค้าท่ีท าไป จะมีความสามารถท าได้มากน้อยแค่ไหน หรือท าแล้วจะมีความถนัดในด้านนี้ และไม่รู้ว่าสินค้าท่ีท าไป จะมีความสามารถท าได้มากน้อยแค่ไหน หรือท าแล้วจะมี
ความสุขหรือเปล่า รวมไปถึงกลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในเรื่องของภาพที่น าเสนอ ที่ต้องมีความ
ความถนัดในด้านนี้ และไม่รู้ว่าสินค้าท่ีท าไป จะมีความสามารถท าได้มากน้อยแค่ไหน หรือท าแล้วจะมี
ความสุขหรือเปล่า รวมไปถึงกลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในเรื่องของภาพที่น าเสนอ ที่ต้องมีความความสุขหรือเปล่า รวมไปถึงกลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในเรื่องของภาพที่น าเสนอ ที่ต้องมีความความสุขหรือเปล่า รวมไปถึงกลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในเรื่องของภาพที่น าเสนอ ที่ต้องมีความ
น่าสนใจ มีลูกเล่น และข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุดคือ แรงบันดาลใจในการสร้างน่าสนใจ มีลูกเล่น และข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุดคือ แรงบันดาลใจในการสร้างน่าสนใจ มีลูกเล่น และข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุดคือ แรงบันดาลใจในการสร้าง
งาน รองลงมาจะเป็นเรื่องของจุดเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ และมีความชื่นชอบที่จะให้มีการด าเนิน
น่าสนใจ มีลูกเล่น และข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุดคือ แรงบันดาลใจในการสร้างน่าสนใจ มีลูกเล่น และข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุดคือ แรงบันดาลใจในการสร้างน่าสนใจ มีลูกเล่น และข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุดคือ แรงบันดาลใจในการสร้าง
งาน รองลงมาจะเป็นเรื่องของจุดเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ และมีความชื่นชอบที่จะให้มีการด าเนินงาน รองลงมาจะเป็นเรื่องของจุดเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ และมีความชื่นชอบที่จะให้มีการด าเนิน
รายการโดยใช้พิธีกรแค่คนเดียว และทางด้านเนื้อหาที่ต้องการนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเนื้อหารายการโดยใช้พิธีกรแค่คนเดียว และทางด้านเนื้อหาที่ต้องการนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเนื้อหา
ที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิงควบคู่กันไป
รายการโดยใช้พิธีกรแค่คนเดียว และทางด้านเนื้อหาที่ต้องการนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเนื้อหา
ที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิงควบคู่กันไป

จากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลาจากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลา
ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ

เป็นช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่กลุ่มวัยรุ่น
ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ

ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้
ควบคู่กันไปเพ่ือไม่ให้รายการ
เกิดมาจากรายการที่ค่อนข้างเป็นทางการมากเกินไป และจากผลส ารวจความต้องกานด้านเนื้อหาท า

กลุ่มเป้าหมายต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็น

มากที่สุดคือเรื่องของเนื้อหา และภาพท่ีมีการออกแบบมุมกล้อง และมีลูกเล่น

ในด้านพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์แนะน าอาชีพ
และพบว่ารายการที่ได้รับชมส่วนใหญ่คือรายการหนึ่งสมองสองมือ และ 

รากการเส้นทางเศรษฐี และปัจจัยอันดับหนึ่งที่เลือกรับชมคือ เนื้อหารายการ และยังพบอีกว่ารายการ
บันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาดความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาด

ในด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหาละรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความ

และพบว่ารายการที่ได้รับชมส่วนใหญ่คือรายการหนึ่งสมองสองมือ และ และพบว่ารายการที่ได้รับชมส่วนใหญ่คือรายการหนึ่งสมองสองมือ และ 
รากการเส้นทางเศรษฐี และปัจจัยอันดับหนึ่งที่เลือกรับชมคือ เนื้อหารายการ และยังพบอีกว่ารายการรากการเส้นทางเศรษฐี และปัจจัยอันดับหนึ่งที่เลือกรับชมคือ เนื้อหารายการ และยังพบอีกว่ารายการรากการเส้นทางเศรษฐี และปัจจัยอันดับหนึ่งที่เลือกรับชมคือ เนื้อหารายการ และยังพบอีกว่ารายการ

บันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาดความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาด
รากการเส้นทางเศรษฐี และปัจจัยอันดับหนึ่งที่เลือกรับชมคือ เนื้อหารายการ และยังพบอีกว่ารายการรากการเส้นทางเศรษฐี และปัจจัยอันดับหนึ่งที่เลือกรับชมคือ เนื้อหารายการ และยังพบอีกว่ารายการรากการเส้นทางเศรษฐี และปัจจัยอันดับหนึ่งที่เลือกรับชมคือ เนื้อหารายการ และยังพบอีกว่ารายการ

บันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาดความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาด
รากการเส้นทางเศรษฐี และปัจจัยอันดับหนึ่งที่เลือกรับชมคือ เนื้อหารายการ และยังพบอีกว่ารายการ
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ที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิงควบคู่กันไป

จากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลา

รายการโดยใช้พิธีกรแค่คนเดียว และทางด้านเนื้อหาที่ต้องการนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเนื้อหา
ที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิงควบคู่กันไป
รายการโดยใช้พิธีกรแค่คนเดียว และทางด้านเนื้อหาที่ต้องการนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเนื้อหา
ที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิงควบคู่กันไป

จากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลา

รายการโดยใช้พิธีกรแค่คนเดียว และทางด้านเนื้อหาที่ต้องการนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเนื้อหา
ที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิงควบคู่กันไป

จากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลา

รายการโดยใช้พิธีกรแค่คนเดียว และทางด้านเนื้อหาที่ต้องการนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเนื้อหา
ที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิงควบคู่กันไป

จากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลา

รายการโดยใช้พิธีกรแค่คนเดียว และทางด้านเนื้อหาที่ต้องการนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเนื้อหา
ที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิงควบคู่กันไป

จากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลา
ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ

ที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิงควบคู่กันไป
จากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลา

ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ

ที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิงควบคู่กันไป
จากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลา

ที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิงควบคู่กันไป
จากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลา

ที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิงควบคู่กันไป
จากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลา

ที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิงควบคู่กันไป
จากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลา

ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ
จากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลา

ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ
จากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลา

ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ
โทรทัศน์มากที่สุด และเลือกออกอากาศช่วงเวลา 

จากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลาจากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลาจากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลาจากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลา
ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ

จากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลา
ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ

จากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลา
ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ

เป็นช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่กลุ่มวัยรุ่น

จากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลา
ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ
โทรทัศน์มากที่สุด และเลือกออกอากาศช่วงเวลา น เป็นช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่กลุ่มวัยรุ่น
ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้

เพราะปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่ชอบรับชมนั้น

ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ
โทรทัศน์มากที่สุด และเลือกออกอากาศช่วงเวลา 
ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้

ดูซีเรียสเกินไป

ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ
โทรทัศน์มากที่สุด และเลือกออกอากาศช่วงเวลา 
ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ
โทรทัศน์มากที่สุด และเลือกออกอากาศช่วงเวลา 
ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ
โทรทัศน์มากที่สุด และเลือกออกอากาศช่วงเวลา 
ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้

ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ
22:50 

ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้

ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ
22:30

ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ
โทรทัศน์มากที่สุด และเลือกออกอากาศช่วงเวลา 
ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ
โทรทัศน์มากที่สุด และเลือกออกอากาศช่วงเวลา 
ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ
โทรทัศน์มากที่สุด และเลือกออกอากาศช่วงเวลา 
ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ

เป็นช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่กลุ่มวัยรุ่น
ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ

เป็นช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่กลุ่มวัยรุ่น
ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้

22:50 โทรทัศน์มากที่สุด และเลือกออกอากาศช่วงเวลา เป็นช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่กลุ่มวัยรุ่นโทรทัศน์มากที่สุด และเลือกออกอากาศช่วงเวลา 
ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้
ควบคู่กันไปเพ่ือไม่ให้รายการ

โทรทัศน์มากที่สุด และเลือกออกอากาศช่วงเวลา 
ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้
โทรทัศน์มากที่สุด และเลือกออกอากาศช่วงเวลา 
ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้

ดูซีเรียสเกินไป

เป็นช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่กลุ่มวัยรุ่น
ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้

เพราะปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่ชอบรับชมนั้น

โทรทัศน์มากที่สุด และเลือกออกอากาศช่วงเวลา เป็นช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่กลุ่มวัยรุ่น
ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้
ควบคู่กันไปเพ่ือไม่ให้รายการดูซีเรียสเกินไป เพราะปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่ชอบรับชมนั้น
ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้
ควบคู่กันไปเพ่ือไม่ให้รายการ
เกิดมาจากรายการที่ค่อนข้างเป็นทางการมากเกินไป และจากผลส ารวจความต้องกานด้านเนื้อหาท า

ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้
เพราะปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่ชอบรับชมนั้น

ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้
เพราะปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่ชอบรับชมนั้น

เกิดมาจากรายการที่ค่อนข้างเป็นทางการมากเกินไป และจากผลส ารวจความต้องกานด้านเนื้อหาท า
ควบคู่กันไปเพ่ือไม่ให้รายการ
เกิดมาจากรายการที่ค่อนข้างเป็นทางการมากเกินไป และจากผลส ารวจความต้องกานด้านเนื้อหาท า
ควบคู่กันไปเพ่ือไม่ให้รายการควบคู่กันไปเพ่ือไม่ให้รายการ
เกิดมาจากรายการที่ค่อนข้างเป็นทางการมากเกินไป และจากผลส ารวจความต้องกานด้านเนื้อหาท า

กลุ่มเป้าหมายต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็น

เพราะปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่ชอบรับชมนั้น
เกิดมาจากรายการที่ค่อนข้างเป็นทางการมากเกินไป และจากผลส ารวจความต้องกานด้านเนื้อหาท า

กลุ่มเป้าหมายต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็น
เกิดมาจากรายการที่ค่อนข้างเป็นทางการมากเกินไป และจากผลส ารวจความต้องกานด้านเนื้อหาท า

กลุ่มเป้าหมายต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็น
เกิดมาจากรายการที่ค่อนข้างเป็นทางการมากเกินไป และจากผลส ารวจความต้องกานด้านเนื้อหาท าเกิดมาจากรายการที่ค่อนข้างเป็นทางการมากเกินไป และจากผลส ารวจความต้องกานด้านเนื้อหาท า

กลุ่มเป้าหมายต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็น
เกิดมาจากรายการที่ค่อนข้างเป็นทางการมากเกินไป และจากผลส ารวจความต้องกานด้านเนื้อหาท า

กลุ่มเป้าหมายต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็น
มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการ

กลุ่มเป้าหมายต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็น
มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการ

กลุ่มเป้าหมายต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นกลุ่มเป้าหมายต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็น
มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการ

กลุ่มเป้าหมายต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นกลุ่มเป้าหมายต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็น

ในด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหาละรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความ
สนใจในการประกอบอาชีพเสริม รวมไปถึงมีความสนใจในอาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ และในสนใจในการประกอบอาชีพเสริม รวมไปถึงมีความสนใจในอาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ และใน
กลุ่มเป้าหมายที่ไม่สนใจรายการประเภทนี้ ให้ข้อคิดเห็นว่าที่ไม่สนใจเพราะ ไม่ชอบสินค้าท ามือ ไม่มี

งาน รองลงมาจะเป็นเรื่องของจุดเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ และมีความชื่นชอบที่จะให้มีการด าเนิน
รายการโดยใช้พิธีกรแค่คนเดียว และทางด้านเนื้อหาที่ต้องการนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเนื้อหา

ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ
เป็นช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่กลุ่มวัยรุ่น

ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้
เพราะปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่ชอบรับชมนั้น

เกิดมาจากรายการที่ค่อนข้างเป็นทางการมากเกินไป และจากผลส ารวจความต้องกานด้านเนื้อหาท า
กลุ่มเป้าหมายต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็น

ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ
โทรทัศน์มากที่สุด และเลือกออกอากาศช่วงเวลา 
ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้
ควบคู่กันไปเพ่ือไม่ให้รายการดูซีเรียสเกินไป
เกิดมาจากรายการที่ค่อนข้างเป็นทางการมากเกินไป และจากผลส ารวจความต้องกานด้านเนื้อหาท า

กลุ่มเป้าหมายต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็นกลุ่มเป้าหมายต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็น
อันดับหนึ่ง รองมาคือจุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการ

. และประเภทที่ชอบรับชมมากท่ีสุดคือ รายการบันเทิง
ในด้านพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์แนะน าอาชีพ

และพบว่ารายการที่ได้รับชมส่วนใหญ่คือรายการหนึ่งสมองสองมือ และ 
รากการเส้นทางเศรษฐี และปัจจัยอันดับหนึ่งที่เลือกรับชมคือ เนื้อหารายการ และยังพบอีกว่ารายการ

บันนั้นยังมีวิธีการน าเสนอที่ไม่แปลกใหม่ ขาดความสนุกที่จะดึงดูดให้น่าสนใจ และยังขาด

ในด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหาละรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความ
สนใจในการประกอบอาชีพเสริม รวมไปถึงมีความสนใจในอาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ และใน
กลุ่มเป้าหมายที่ไม่สนใจรายการประเภทนี้ ให้ข้อคิดเห็นว่าที่ไม่สนใจเพราะ ไม่ชอบสินค้าท ามือ ไม่มี
ความถนัดในด้านนี้ และไม่รู้ว่าสินค้าท่ีท าไป จะมีความสามารถท าได้มากน้อยแค่ไหน หรือท าแล้วจะมี
ความสุขหรือเปล่า รวมไปถึงกลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในเรื่องของภาพที่น าเสนอ ที่ต้องมีความ
น่าสนใจ มีลูกเล่น และข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอมากที่สุดคือ แรงบันดาลใจในการสร้าง
งาน รองลงมาจะเป็นเรื่องของจุดเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ และมีความชื่นชอบที่จะให้มีการด าเนิน
รายการโดยใช้พิธีกรแค่คนเดียว และทางด้านเนื้อหาที่ต้องการนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเนื้อหา
ที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิงควบคู่กันไป

จากการวิเคราะห์จากผลสรุปทั้งหมดแล้วนั้น สามารถน ามาก าหนดช่วงวันเวลา
ออกอากาศของรายการได้คือ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ
โทรทัศน์มากที่สุด และเลือกออกอากาศช่วงเวลา 22:30-22:50 น. เป็นช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่กลุ่มวัยรุ่น
ยังคงเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ รวมไปถึงรูปแบบรายการจะสอดแทรกความสนุก และความรู้
ควบคู่กันไปเพ่ือไม่ให้รายการดูซีเรียสเกินไป เพราะปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่ชอบรับชมนั้น
เกิดมาจากรายการที่ค่อนข้างเป็นทางการมากเกินไป และจากผลส ารวจความต้องกานด้านเนื้อหาท า

กลุ่มเป้าหมายต้องการให้น าเสนอในด้านของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาเป็น
อันดับหนึ่ง รองมาคือจุดเริ่มต้นของผลงาน และขั้นตอนการท า และปัจจัยที่จะเลือกรับชมรายการ
มากที่สุดคือเรื่องของเนื้อหา และภาพท่ีมีการออกแบบมุมกล้อง และมีลูกเล่น

สอาทิตยส์อาทิตย์ อยู่ในช่วงเวลาสอยู่ในช่วงเวลา
ำ

มี อายุระหว่าง 

ำ
มี อายุระหว่าง 
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายได้อยู่ที่ำระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายได้อยู่ที่

ในด้านพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ ส่วนใหญ่รับชมรายการโทรทัศน์ในวันำในด้านพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ ส่วนใหญ่รับชมรายการโทรทัศน์ในวัน
อยู่ในช่วงเวลา
ำ

อยู่ในช่วงเวลาสำสในด้านพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ ส่วนใหญ่รับชมรายการโทรทัศน์ในวันสในด้านพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ ส่วนใหญ่รับชมรายการโทรทัศน์ในวันำในด้านพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ ส่วนใหญ่รับชมรายการโทรทัศน์ในวันสในด้านพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ ส่วนใหญ่รับชมรายการโทรทัศน์ในวัน
อาทิตยส์อาทิตย์

ำ
อาทิตยส์อาทิตย์ อยู่ในช่วงเวลาสอยู่ในช่วงเวลา

ำ
อยู่ในช่วงเวลาสอยู่ในช่วงเวลา
นระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายได้อยู่ที่นระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายได้อยู่ที่

ในด้านพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ ส่วนใหญ่รับชมรายการโทรทัศน์ในวันนในด้านพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ ส่วนใหญ่รับชมรายการโทรทัศน์ในวัน
ั- ั-22 ั22 กปี ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา และรกปี ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา และร

ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายได้อยู่ที่กระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายได้อยู่ที่
ในด้านพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ ส่วนใหญ่รับชมรายการโทรทัศน์ในวัน

ก
ในด้านพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ ส่วนใหญ่รับชมรายการโทรทัศน์ในวัน

หปี ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา และรหปี ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา และร
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายได้อยู่ที่หระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายได้อยู่ที่อปี ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา และรอปี ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา และร
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายได้อยู่ที่อระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายได้อยู่ทีส่ปี ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา และรสปี ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา และร
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายได้อยู่ทีส่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายได้อยู่ที่ 5ส5 001ส001มปี ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา และรมปี ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา และร

001ม001 10ม10ุ10ุ10
ในด้านพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ ส่วนใหญ่รับชมรายการโทรทัศน์ในวัน

ุ
ในด้านพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ ส่วนใหญ่รับชมรายการโทรทัศน์ในวัน

ดปี ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา และรดปี ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา และร
10ด10 000 ด000 กปี ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา และรกปี ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา และร

บาทกบาทลปี ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา และรลปี ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา และร

ในด้านพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ ส่วนใหญ่รับชมรายการโทรทัศน์ในวัน
ล

ในด้านพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ ส่วนใหญ่รับชมรายการโทรทัศน์ในวันาในด้านพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ ส่วนใหญ่รับชมรายการโทรทัศน์ในวันาในด้านพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ ส่วนใหญ่รับชมรายการโทรทัศน์ในวันงในด้านพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ ส่วนใหญ่รับชมรายการโทรทัศน์ในวันงในด้านพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ ส่วนใหญ่รับชมรายการโทรทัศน์ในวัน
และประเภทที่ชอบรับชมมากท่ีสุดคือ รายการบันเทิง

ง
และประเภทที่ชอบรับชมมากท่ีสุดคือ รายการบันเทิง
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การน าเสนอชิ้นงานรายการ 
ชื่อรายการ : Hand2Hand 
ประเภทรายการ : สาระบันเทิงกึ่งสารคด ี
Theme : เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ ในการท าสิ่งที่ชอบ ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเอง 
Concept : รายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นไทยกล้าคิด กล้าท า และเริ่มต้นสร้างรายได้ให้กับ
ตัวเอง โดยพาไปรู้จักกับสินค้าท ามือ  
กลุ่มเป้าหมาย : วัยรุ่นอายุ 18-22 ปี ที่สนใจอยากประกอบอาชีพเสริม 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้กับวัยรุ่นไทย 
2.  สนับสนุนให้วัยรุ่นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
3.  เพ่ือส่งเสริมสินค้าท ามือที่ของคนไทย 

วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ เวลา 22.30-22.45 น. ทางช่องไทยพีบีเอส 
ความยาวรายการ : 15 นาท ี
 
ตารางที่ 4-18 แสดงโครงสร้างรายการ Hand2Hand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ เนื้อหา เวลา (นาที) 
ช่วงที่ 1 แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอ

ในเทปนั้นก่อน 
4 นาที 

เบรค 
ช่วงที่ 2 เจ้าของอาชีพเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่คิดเริ่มสร้างรายได้ และพูดถึง

อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์  

6 นาที 

เบรค 
ช่วงที่ 3 พูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วย

การฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเอง 
5 นาที 

รวม 15 นาที รวม
คนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเองคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเองการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเองคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเองคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเองคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเองคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเองคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเอง

พูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วย
คนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเองคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเองคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเองคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเอง

พูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยพูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วย
คนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเอง

พูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วย
การฝากถึง
พูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยพูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วย

คนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเอง
พูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยพูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยพูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วย

คนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเอง
พูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วย

คนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเอง
พูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วย
การฝากถึง

5 

15 

พูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยพูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยพูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วย
คนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเองคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเอง

รวม

พูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยพูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยพูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วย
คนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเองคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเอง

พูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยพูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยพูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยพูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยพูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วย
คนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเอง

พูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยพูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วย
คนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเอง

พูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยพูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วย
คนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเอง

พูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยพูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยพูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยพูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วย
คนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเอง

เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ 

พูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยพูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วย

เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ 

พูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยพูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วย

เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ 
อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ 
อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ 
อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ 

เจ้าของอาชีพเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่คิดเริ่มสร้างรายได้เจ้าของอาชีพเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่คิดเริ่มสร้างรายได้
อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์
เจ้าของอาชีพเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่คิดเริ่มสร้างรายได้เจ้าของอาชีพเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่คิดเริ่มสร้างรายได้
อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์

และพูดถึง

พูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยพูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วย

เจ้าของอาชีพเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่คิดเริ่มสร้างรายได้ และพูดถึง
อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์

และพูดถึง
อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์
เจ้าของอาชีพเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่คิดเริ่มสร้างรายได้
อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์
เจ้าของอาชีพเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่คิดเริ่มสร้างรายได้
อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์
เจ้าของอาชีพเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่คิดเริ่มสร้างรายได้
อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์
เจ้าของอาชีพเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่คิดเริ่มสร้างรายได้ และพูดถึง
อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์
เจ้าของอาชีพเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่คิดเริ่มสร้างรายได้เจ้าของอาชีพเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่คิดเริ่มสร้างรายได้เจ้าของอาชีพเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่คิดเริ่มสร้างรายได้เจ้าของอาชีพเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่คิดเริ่มสร้างรายได้ และพูดถึง
อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์

และพูดถึง
อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์
เจ้าของอาชีพเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่คิดเริ่มสร้างรายได้เจ้าของอาชีพเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่คิดเริ่มสร้างรายได้เจ้าของอาชีพเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่คิดเริ่มสร้างรายได้เจ้าของอาชีพเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่คิดเริ่มสร้างรายได้

แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอ
เนื้อหา

แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอ
เนื้อหา

แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอ
เทปนั้นก่อนใน

แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอ

เจ้าของอาชีพเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่คิดเริ่มสร้างรายได้เจ้าของอาชีพเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่คิดเริ่มสร้างรายได้

โครงสร้างรายการโครงสร้างรายการโครงสร้างรายการโครงสร้างรายการโครงสร้างรายการโครงสร้างรายการโครงสร้างรายการ

นาทีนาที

Hand2HandHand2HandHand2HandHand2HandHand2HandHand2HandHand2HandHand2Hand

เนื้อหาเนื้อหาเนื้อหา
แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอ

นาที
ทุกวันเสาร์ เวลา 

โครงสร้างรายการ

22.30-22.ทุกวันเสาร์ เวลา 22.30ทุกวันเสาร์ เวลา 22.22.45 22.22.3022.30ทุกวันเสาร์ เวลา ทุกวันเสาร์ เวลา ทุกวันเสาร์ เวลา ทุกวันเสาร์ เวลา 
ค้าท ามือที่ของคนไทยค้าท ามือที่ของคนไทยอส่งเสริมสินอส่งเสริมสินค้าท ามือที่ของคนไทยค้าท ามือที่ของคนไทย

สนับสนุนให้วัยรุ่นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สนับสนุนให้วัยรุ่นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้กับวัยรุ่นไทย
สนับสนุนให้วัยรุ่นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ค้าท ามือที่ของคนไทย

เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้กับวัยรุ่นไทยเพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้กับวัยรุ่นไทย
สนับสนุนให้วัยรุ่นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ค้าท ามือที่ของคนไทยค้าท ามือที่ของคนไทย
นทุกวันเสาร์ เวลา น. ทางช่องไทยพีบีเอส

เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้กับวัยรุ่นไทย
สนับสนุนให้วัยรุ่นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ค้าท ามือที่ของคนไทย
ทุกวันเสาร์ เวลา ทางช่องไทยพีบีเอสทางช่องไทยพีบีเอส

อส่งเสริมสินอส่งเสริมสิน
ทุกวันเสาร์ เวลา 

อส่งเสริมสิน
ทางช่องไทยพีบีเอส

15 นาที

โครงสร้างรายการแสดงโครงสร้างรายการโครงสร้างรายการ

แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอ
เทปนั้นก่อนเทปนั้นก่อนเทปนั้นก่อนเทปนั้นก่อนเทปนั้นก่อนเทปนั้นก่อน

เจ้าของอาชีพเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่คิดเริ่มสร้างรายได้
อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์

นาทีนาที3

นาที

เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้กับวัยรุ่นไทย
สนับสนุนให้วัยรุ่นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ค้าท ามือที่ของคนไทย
ทุกวันเสาร์ เวลา น. ทางช่องไทยพีบีเอส

สนับสนุนให้วัยรุ่นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สนับสนุนให้วัยรุ่นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ค้าท ามือที่ของคนไทยค้าท ามือที่ของคนไทยอส่งเสริมสินค้าท ามือที่ของคนไทยค้าท ามือที่ของคนไทย

ทุกวันเสาร์ เวลา ทุกวันเสาร์ เวลา 22.30 22.45 ทุกวันเสาร์ เวลา 22.3022.30-22.ทุกวันเสาร์ เวลา ทุกวันเสาร์ เวลา 

โครงสร้างรายการ

นาที

Hand2Hand

เนื้อหา
แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอ

นาที

Hand2Handโครงสร้างรายการโครงสร้างรายการ Hand2HandHand2Handโครงสร้างรายการ Hand2Hand

เนื้อหา
แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอ

เบรค
เจ้าของอาชีพเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่คิดเริ่มสร้างรายได้
อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์

แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอ
เนื้อหา

แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอ
ในเทปนั้นก่อน

เนื้อหา
แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอแนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอ

เจ้าของอาชีพเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่คิดเริ่มสร้างรายได้เจ้าของอาชีพเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่คิดเริ่มสร้างรายได้เจ้าของอาชีพเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่คิดเริ่มสร้างรายได้ และพูดถึง
อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์
เจ้าของอาชีพเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่คิดเริ่มสร้างรายได้เจ้าของอาชีพเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่คิดเริ่มสร้างรายได้ และพูดถึง
อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์
เจ้าของอาชีพเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่คิดเริ่มสร้างรายได้
อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์
เจ้าของอาชีพเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่คิดเริ่มสร้างรายได้
อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์
เจ้าของอาชีพเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่คิดเริ่มสร้างรายได้
อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์

และพูดถึง
อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์
เจ้าของอาชีพเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่คิดเริ่มสร้างรายได้ และพูดถึง

พูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วย

เจ้าของอาชีพเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่คิดเริ่มสร้างรายได้
อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์
เจ้าของอาชีพเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่คิดเริ่มสร้างรายได้
อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์

เบรค

เจ้าของอาชีพเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่คิดเริ่มสร้างรายได้
อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ 
อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ 
อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ 
อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ 

พูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วย

เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ 

พูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วย

เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ 

พูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วย
คนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเอง

เบรค
พูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยพูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วย

คนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเอง
พูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยพูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วย

คนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเอง
พูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยพูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยพูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วย

คนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเอง
พูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยพูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยพูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วย

คนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเอง
รวม

การฝากถึง
พูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วยพูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วย

คนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเอง
พูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วย

คนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเอง
พูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วย

คนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเอง
พูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วย
การฝากถึง
พูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วย

คนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเอง
พูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วย

คนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเองคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเองคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเองคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเองการฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเองคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเองคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเองคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเองคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเองคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเองคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเองคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเอง
รวมรวม

5 

15 

เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้กับวัยรุ่นไทย
สนับสนุนให้วัยรุ่นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

อส่งเสริมสินค้าท ามือที่ของคนไทย
ทุกวันเสาร์ เวลา 22.30-22.45 น. ทางช่องไทยพีบีเอส

15 นาที

แสดงโครงสร้างรายการ Hand2Hand

เนื้อหา
แนะน าให้รู้จักกับวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีจะน ามาเสนอ
ในเทปนั้นก่อน

เจ้าของอาชีพเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่คิดเริ่มสร้างรายได้ และพูดถึง
อุปกรณ์ส าคัญ และการเริ่มต้นออกแบบ รวมถึงเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ 

เบรค
ช่วงที่ 3 พูดถึงช่องทางการจ าหน่าย เป้าหมายในอนาคต และปิดท้ายด้วย

การฝากถึงคนดูที่สนใจอยากสร้างรายได้เป็นของตัวเอง
5 นาที

รวม 15 นาที

สกลุ่มเป้าหมายสกลุ่มเป้าหมาย
วัตถุประสงคส์วัตถุประสงค์

ำ
รายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นไทยกล้าคิด กล้าท า และเริ่มต้นส

ำ
รายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นไทยกล้าคิด กล้าท า และเริ่มต้นส

โดยพาไปรู้จักกับสินค้าท ามือ ำโดยพาไปรู้จักกับสินค้าท ามือ 
กลุ่มเป้าหมายำกลุ่มเป้าหมาย : ำ: วัยรุ่นอายุ ำวัยรุ่นอายุ สำสกลุ่มเป้าหมายสกลุ่มเป้าหมายำกลุ่มเป้าหมายสกลุ่มเป้าหมาย
วัตถุประสงคส์วัตถุประสงค์

ำ
วัตถุประสงคส์วัตถุประสงค์

นโดยพาไปรู้จักกับสินค้าท ามือ นโดยพาไปรู้จักกับสินค้าท ามือ 
วัยรุ่นอายุ นวัยรุ่นอายุ 

ัรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นไทยกล้าคิด กล้าท า และเริ่มต้นสัรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นไทยกล้าคิด กล้าท า และเริ่มต้นสกรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นไทยกล้าคิด กล้าท า และเริ่มต้นสกรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นไทยกล้าคิด กล้าท า และเริ่มต้นส
โดยพาไปรู้จักกับสินค้าท ามือ กโดยพาไปรู้จักกับสินค้าท ามือ หรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นไทยกล้าคิด กล้าท า และเริ่มต้นสหรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นไทยกล้าคิด กล้าท า และเริ่มต้นส
โดยพาไปรู้จักกับสินค้าท ามือ หโดยพาไปรู้จักกับสินค้าท ามือ อรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นไทยกล้าคิด กล้าท า และเริ่มต้นสอรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นไทยกล้าคิด กล้าท า และเริ่มต้นสสรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นไทยกล้าคิด กล้าท า และเริ่มต้นสสรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นไทยกล้าคิด กล้าท า และเริ่มต้นสมรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นไทยกล้าคิด กล้าท า และเริ่มต้นสมรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นไทยกล้าคิด กล้าท า และเริ่มต้นสุ

ปี ที่สนใจอยากประกอบอาชีพเสริม
ุ

ปี ที่สนใจอยากประกอบอาชีพเสริม
ดรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นไทยกล้าคิด กล้าท า และเริ่มต้นสดรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นไทยกล้าคิด กล้าท า และเริ่มต้นสกรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นไทยกล้าคิด กล้าท า และเริ่มต้นสกรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นไทยกล้าคิด กล้าท า และเริ่มต้นสลรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นไทยกล้าคิด กล้าท า และเริ่มต้นสลรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นไทยกล้าคิด กล้าท า และเริ่มต้นส

ปี ที่สนใจอยากประกอบอาชีพเสริม
ล

ปี ที่สนใจอยากประกอบอาชีพเสริม าง
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บทรายการโทรทัศน์ รายการ “Hand2Hand”  
ตอน “กระเป๋าหนังกลับท ามือ”  
เจ้าของอาชีพ : “เบล” กมลชนก มณฑามณี 
ความยาว : 15 นาท ี 
วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์เวลา 22.30 น. – 22.45 น. ช่องไทยพีบีเอส 
 
ตารางที่ 4-19 แสดงบทรายการโทรทัศน์ Hand2Hand 
 

ล าดับ ภาพ (Video) เสียง (Audio) เวลา 
1 -ภาพกระเป๋าตามร้านค้า

ต่างๆ 
-ภาพคนเดินไปเดินมา
สะพายกระเป๋าไปด้วย 

เสียงดนตรีประกอบ  
 
 

30s. 

2 Logo รายการ เสียงดนตรีประกอบ 5s. 
3 -ภาพประชาชนทั่วไป

สะพายกระเป๋าเดินไปมา 
 

Fade out 

VO. สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น นอกจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุ
ที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือ
ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวพวกเราไม่แพ้กัน  

10s. 

4 -ภาพวัว จระเข้ 
นกกระจอกเทศ จิงโจ้ 
-ภาพตัวอย่างผืนหนังวัว 
 
-ภาพตัวอย่างของใช้ที่เป็น
หนังวัว 
 
 

Fade out 

VO. จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจะผลิตจาก
หนังวัว หนังจระเข้ หนังนกกระจอกเทศ หนัง
จิงโจ้ แต่หยังที่นิยมน ามาใช้ผลิตสินค้ามากที่สุดก็
คือ หนังวัวนั่นเอง เพ่ือนๆ คงจะเคยใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ท าจากหนังกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะ
ไม่รู้ว่าหนังนั้นแบ่งออกเป็นหลายประเภท เรามา
ดูกันดีกว่าว่าหนังแต่ละประเภทนั้นเค้าเรียกว่า
อะไรกันบ้าง 

25s. 

5 ขึ้น Super “ประเภทของ
หนัง” 

 5s. 

6 -ภาพหนัง Full Grain 
 
 
-ภาพหนัง Embossed 
Leather 
 

VO. อย่างแรก Full Gain คือหนังที่ดีที่สุด จะ
เป็นหนังที่ไม่มีการปรับแต่งผิวมากนักท าให้เรา
เห็นลายธรรมชาติของหนังได้ชัดเจน 
อย่างที่สอง Embossed Leather คือหนังที่ผ่าน
การเจียให้ผิวเรียบ แล้วอัดเป็นลายต่างๆ 
อย่างที่สาม Nubuck คือหนังที่ผ่านการเจียผิว 

40s. 

 
 

ประเภทของ
Fade

ประเภทของ
Fade out

อะไรกันบ้างอะไรกันบ้างอะไรกันบ้างอะไรกันบ้างอะไรกันบ้างอะไรกันบ้างอะไรกันบ้าง
FadeFade

อะไรกันบ้าง
ดูกันดีกว่าว่าหนังแต่ละประเภทนั้นเค้าเรียกว่าดูกันดีกว่าว่าหนังแต่ละประเภทนั้นเค้าเรียกว่า
อะไรกันบ้าง
ดูกันดีกว่าว่าหนังแต่ละประเภทนั้นเค้าเรียกว่า

ขึ้น ขึ้น Super “ประเภทของSuper “5 ขึ้น ขึ้น Super “ประเภทของSuper “Super “
หนัง

Super “

Full Gain Full Gain 
เป็นหนังที่ไม่มีการปรับแต่งผิวมากนักท าให้เรา

คือหนังที่ดีที่สุด จะFull Gain Full Grain อย่างแรก Full Gain อย่างแรก อย่างแรก 
เป็นหนังที่ไม่มีการปรับแต่งผิวมากนักท าให้เรา
VO. Full Gain Full Gain อย่างแรก Full Grain VO. Full Gain Full Grain Full Gain อย่างแรก VO. Full GrainFull Grain อย่างแรก คือหนังที่ดีที่สุด จะ
เป็นหนังที่ไม่มีการปรับแต่งผิวมากนักท าให้เราเป็นหนังที่ไม่มีการปรับแต่งผิวมากนักท าให้เราเป็นหนังที่ไม่มีการปรับแต่งผิวมากนักท าให้เราเป็นหนังที่ไม่มีการปรับแต่งผิวมากนักท าให้เราเป็นหนังที่ไม่มีการปรับแต่งผิวมากนักท าให้เราเป็นหนังที่ไม่มีการปรับแต่งผิวมากนักท าให้เรา
เห็นลาย

ดูกันดีกว่าว่าหนังแต่ละประเภทนั้นเค้าเรียกว่าดูกันดีกว่าว่าหนังแต่ละประเภทนั้นเค้าเรียกว่า
อะไรกันบ้าง
ดูกันดีกว่าว่าหนังแต่ละประเภทนั้นเค้าเรียกว่าดูกันดีกว่าว่าหนังแต่ละประเภทนั้นเค้าเรียกว่าดูกันดีกว่าว่าหนังแต่ละประเภทนั้นเค้าเรียกว่าดูกันดีกว่าว่าหนังแต่ละประเภทนั้นเค้าเรียกว่าดูกันดีกว่าว่าหนังแต่ละประเภทนั้นเค้าเรียกว่าดูกันดีกว่าว่าหนังแต่ละประเภทนั้นเค้าเรียกว่าดูกันดีกว่าว่าหนังแต่ละประเภทนั้นเค้าเรียกว่า
ไม่รู้ว่าหนังนั้นแบ่งออกเป็นหลาย
ดูกันดีกว่าว่าหนังแต่ละประเภทนั้นเค้าเรียกว่า
ไม่รู้ว่าหนังนั้นแบ่งออกเป็นหลายไม่รู้ว่าหนังนั้นแบ่งออกเป็นหลาย
ดูกันดีกว่าว่าหนังแต่ละประเภทนั้นเค้าเรียกว่าดูกันดีกว่าว่าหนังแต่ละประเภทนั้นเค้าเรียกว่า

ประเภท เรามาไม่รู้ว่าหนังนั้นแบ่งออกเป็นหลายประเภท เรามาไม่รู้ว่าหนังนั้นแบ่งออกเป็นหลายหนังวัว
ภาพตัวอย่างของใช้ที่เป็น ที่ท าจากหนังกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะ

ไม่รู้ว่าหนังนั้นแบ่งออกเป็นหลาย
ที่ท าจากหนังกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะ
ไม่รู้ว่าหนังนั้นแบ่งออกเป็นหลาย
ที่ท าจากหนังกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะ
ไม่รู้ว่าหนังนั้นแบ่งออกเป็นหลาย
ที่ท าจากหนังกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะ
ไม่รู้ว่าหนังนั้นแบ่งออกเป็นหลาย
ที่ท าจากหนังกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะที่ท าจากหนังกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะ
ไม่รู้ว่าหนังนั้นแบ่งออกเป็นหลาย

ภาพตัวอย่างของใช้ที่เป็น ที่ท าจากหนังกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะที่ท าจากหนังกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะ-ภาพตัวอย่างของใช้ที่เป็น
หนังวัว

ที่ท าจากหนังกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะที่ท าจากหนังกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะภาพตัวอย่างของใช้ที่เป็นภาพตัวอย่างของใช้ที่เป็น
คือ หนังวัวนั่นเองคือ หนังวัวนั่นเอง เพ่ือนๆ คงจะเคยใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ท าจากหนังกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะ

เพ่ือนๆ คงจะเคยใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ท าจากหนังกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะ

เพ่ือนๆ คงจะเคยใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ท าจากหนังกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะ
คือ หนังวัวนั่นเอง

ภาพตัวอย่างของใช้ที่เป็นภาพตัวอย่างของใช้ที่เป็น
เพ่ือนๆ คงจะเคยใช้ผลิตภัณฑ์

ที่ท าจากหนังกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะที่ท าจากหนังกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะ
คือ หนังวัวนั่นเอง เพ่ือนๆ คงจะเคยใช้ผลิตภัณฑ์เพ่ือนๆ คงจะเคยใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ท าจากหนังกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะภาพตัวอย่างของใช้ที่เป็นภาพตัวอย่างของใช้ที่เป็นภาพตัวอย่างของใช้ที่เป็น

จิงโจ้ แต่หยังที่นิยมน ามาใช้ผลิตสินค้ามากที่สุดก็
คือ หนังวัวนั่นเอง
ที่ท าจากหนังกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะ
ไม่รู้ว่าหนังนั้นแบ่งออกเป็นหลาย
ดูกันดีกว่าว่าหนังแต่ละประเภทนั้นเค้าเรียกว่า

ภาพตัวอย่างผืนหนังวัว จิงโจ้ แต่หยังที่นิยมน ามาใช้ผลิตสินค้ามากที่สุดก็
เพ่ือนๆ คงจะเคยใช้ผลิตภัณฑ์

ที่ท าจากหนังกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะ
ไม่รู้ว่าหนังนั้นแบ่งออกเป็นหลายไม่รู้ว่าหนังนั้นแบ่งออกเป็นหลายประเภท เรามา
ดูกันดีกว่าว่าหนังแต่ละประเภทนั้นเค้าเรียกว่า

ประเภท เรามา
ดูกันดีกว่าว่าหนังแต่ละประเภทนั้นเค้าเรียกว่า

จิงโจ้ แต่หยังที่นิยมน ามาใช้ผลิตสินค้ามากที่สุดก็จิงโจ้ แต่หยังที่นิยมน ามาใช้ผลิตสินค้ามากที่สุดก็
เพ่ือนๆ คงจะเคยใช้ผลิตภัณฑ์

จิงโจ้ แต่หยังที่นิยมน ามาใช้ผลิตสินค้ามากที่สุดก็
เพ่ือนๆ คงจะเคยใช้ผลิตภัณฑ์

จิงโจ้ แต่หยังที่นิยมน ามาใช้ผลิตสินค้ามากที่สุดก็จิงโจ้ แต่หยังที่นิยมน ามาใช้ผลิตสินค้ามากที่สุดก็
คือ หนังวัวนั่นเอง
จิงโจ้ แต่หยังที่นิยมน ามาใช้ผลิตสินค้ามากที่สุดก็
คือ หนังวัวนั่นเอง
จิงโจ้ แต่หยังที่นิยมน ามาใช้ผลิตสินค้ามากที่สุดก็จิงโจ้ แต่หยังที่นิยมน ามาใช้ผลิตสินค้ามากที่สุดก็
คือ หนังวัวนั่นเองคือ หนังวัวนั่นเอง
ที่ท าจากหนังกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะ

จิงโจ้ แต่หยังที่นิยมน ามาใช้ผลิตสินค้ามากที่สุดก็

ที่ท าจากหนังกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะที่ท าจากหนังกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะ

จิงโจ้ แต่หยังที่นิยมน ามาใช้ผลิตสินค้ามากที่สุดก็จิงโจ้ แต่หยังที่นิยมน ามาใช้ผลิตสินค้ามากที่สุดก็จิงโจ้ แต่หยังที่นิยมน ามาใช้ผลิตสินค้ามากที่สุดก็
เพ่ือนๆ คงจะเคยใช้ผลิตภัณฑ์

จิงโจ้ แต่หยังที่นิยมน ามาใช้ผลิตสินค้ามากที่สุดก็จิงโจ้ แต่หยังที่นิยมน ามาใช้ผลิตสินค้ามากที่สุดก็
เพ่ือนๆ คงจะเคยใช้ผลิตภัณฑ์

จิงโจ้ แต่หยังที่นิยมน ามาใช้ผลิตสินค้ามากที่สุดก็
เพ่ือนๆ คงจะเคยใช้ผลิตภัณฑ์

จิงโจ้ แต่หยังที่นิยมน ามาใช้ผลิตสินค้ามากที่สุดก็
นกกระจอกเทศ จิงโจ้นกกระจอกเทศ จิงโจ้นกกระจอกเทศ จิงโจ้นกกระจอกเทศ จิงโจ้
ภาพตัวอย่างผืนหนังวัว

นกกระจอกเทศ จิงโจ้
จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจะผลิตจาก

หนังวัว หนังจระเข้ หนังนกกระจอกเทศ หนัง
VO. 
หนังวัว หนังจระเข้ หนังนกกระจอกเทศ หนัง

จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจะผลิตจาก
Fade outFade out

จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจะผลิตจาก
Fade outFade outFade out

ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวพวกเราไม่แพ้กัน 

จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจะผลิตจากจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจะผลิตจาก

ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวพวกเราไม่แพ้กัน ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวพวกเราไม่แพ้กัน 

ภาพวัว จระเข้ 
นกกระจอกเทศ จิงโจ้
ภาพวัว จระเข้ 

นกกระจอกเทศ จิงโจ้

ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวพวกเราไม่แพ้กัน 
ที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือสะพายกระเป๋าเดินไป ที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือ
ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวพวกเราไม่แพ้กัน 
ที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือ
ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวพวกเราไม่แพ้กัน 
ที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือ
ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวพวกเราไม่แพ้กัน 
ที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือ
ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวพวกเราไม่แพ้กัน ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวพวกเราไม่แพ้กัน 

จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจะผลิตจากจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจะผลิตจาก
หนังวัว หนังจระเข้ หนังนกกระจอกเทศ หนัง
จิงโจ้ แต่หยังที่นิยมน ามาใช้ผลิตสินค้ามากที่สุดก็
คือ หนังวัวนั่นเอง

สะพายกระเป๋าเดินไป
สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น นอกจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น นอกจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุ

ที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือ
สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น นอกจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุ

ที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือ
สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น นอกจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น นอกจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุ

ที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือ
สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น นอกจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น นอกจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุ

ที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือ
สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น นอกจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุ

ที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือ
สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น นอกจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น นอกจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุ

เสียงดนตรีประกอบรายการ
ภาพประชาชนทั่วไปภาพประชาชนทั่วไปภาพประชาชนทั่วไป

สะพายกระเป๋าเดินไป
สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น นอกจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น นอกจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น นอกจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุ

ที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือ
สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น นอกจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุ

ที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือ

เสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบ
VO. 
เสียงดนตรีประกอบ

สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น นอกจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุ
เสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบ

สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น นอกจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น นอกจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุ
ที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือ

สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น นอกจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น นอกจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุ
ที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือ
VO. VO. VO. สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น นอกจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น นอกจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุ
ที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือ
ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวพวกเราไม่แพ้กัน 
ที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือ
ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวพวกเราไม่แพ้กัน ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวพวกเราไม่แพ้กัน ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวพวกเราไม่แพ้กัน 

จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจะผลิตจากจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจะผลิตจาก

สะพายกระเป๋าไปด้วยสะพายกระเป๋าไปด้วย

ภาพประชาชนทั่วไป

สะพายกระเป๋าไปด้วยสะพายกระเป๋าไปด้วย
นเดินไปเดินมานเดินไปเดินมานเดินไปเดินมานเดินไปเดินมานเดินไปเดินมา

เสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบ

เสียงดนตรีประกอบ
สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น นอกจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุ

เสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบ
สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น นอกจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุ

ที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือ

เสียงดนตรีประกอบ

นเดินไปเดินมานเดินไปเดินมา
สะพายกระเป๋าไปด้วยสะพายกระเป๋าไปด้วย

ภาพประชาชนทั่วไป สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น นอกจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุ
ที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือ

สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น นอกจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุ
ที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือ

ภาพประชาชนทั่วไป
สะพายกระเป๋าเดินไป

สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น นอกจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุ
ที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือสะพายกระเป๋าเดินไปสะพายกระเป๋าเดินไป
ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวพวกเราไม่แพ้กัน 

ภาพวัว จระเข้ จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจะผลิตจากภาพวัว จระเข้ จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจะผลิตจากจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจะผลิตจากภาพวัว จระเข้ จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจะผลิตจาก
หนังวัว หนังจระเข้ หนังนกกระจอกเทศ หนังหนังวัว หนังจระเข้ หนังนกกระจอกเทศ หนังนกกระจอกเทศ จิงโจ้

ภาพตัวอย่างผืนหนังวัว
หนังวัว หนังจระเข้ หนังนกกระจอกเทศ หนัง
จิงโจ้ แต่หยังที่นิยมน ามาใช้ผลิตสินค้ามากที่สุดก็ภาพตัวอย่างผืนหนังวัวภาพตัวอย่างผืนหนังวัว จิงโจ้ แต่หยังที่นิยมน ามาใช้ผลิตสินค้ามากที่สุดก็

เพ่ือนๆ คงจะเคยใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ท าจากหนังกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะที่ท าจากหนังกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะ

ประเภท เรามา
ดูกันดีกว่าว่าหนังแต่ละประเภทนั้นเค้าเรียกว่า

5

ภาพหนัง 

เห็นลายธรรมชาติของหนังได้ชัดเจน

เสียงดนตรีประกอบ

เสียงดนตรีประกอบ
สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น นอกจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุ

ที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือ

นเดินไปเดินมานเดินไปเดินมา
สะพายกระเป๋าไปด้วย

นเดินไปเดินมา
สะพายกระเป๋าไปด้วย

ภาพประชาชนทั่วไป

สะพายกระเป๋าไปด้วย
เสียงดนตรีประกอบ
VO. สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น นอกจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุ
ที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือ
ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวพวกเราไม่แพ้กัน 

จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจะผลิตจาก

เสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบ
สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น นอกจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น นอกจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุ

เสียงดนตรีประกอบ
VO. 
เสียงดนตรีประกอบ

สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น นอกจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุ
รายการ

ภาพประชาชนทั่วไป
สะพายกระเป๋าเดินไป

เสียงดนตรีประกอบ
สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น นอกจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุVO. 

ที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือ
สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น นอกจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุ

ที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือ
สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น นอกจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุ

ที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือ
สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น นอกจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุ

ที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือ
สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น นอกจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุ

ที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือสะพายกระเป๋าเดินไป ที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือ
ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวพวกเราไม่แพ้กัน 

จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจะผลิตจาก
หนังวัว หนังจระเข้ หนังนกกระจอกเทศ หนัง
จิงโจ้ แต่หยังที่นิยมน ามาใช้ผลิตสินค้ามากที่สุดก็
คือ หนังวัวนั่นเอง

สะพายกระเป๋าเดินไปมา

Fade out
ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวพวกเราไม่แพ้กัน 

VO. 

ที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือ
ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวพวกเราไม่แพ้กัน ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวพวกเราไม่แพ้กัน ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวพวกเราไม่แพ้กัน ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวพวกเราไม่แพ้กัน ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวพวกเราไม่แพ้กัน 

ภาพวัว จระเข้ 
นกกระจอกเทศ จิงโจ้

ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวพวกเราไม่แพ้กัน ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวพวกเราไม่แพ้กัน ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวพวกเราไม่แพ้กัน 

จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจะผลิตจาก

ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวพวกเราไม่แพ้กัน 
Fade outFade out

จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจะผลิตจาก
Fade out

จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจะผลิตจากจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจะผลิตจากVO. 
หนังวัว หนังจระเข้ หนังนกกระจอกเทศ หนัง

จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจะผลิตจาก
หนังวัว หนังจระเข้ หนังนกกระจอกเทศ หนังนกกระจอกเทศ จิงโจ้นกกระจอกเทศ จิงโจ้

ภาพตัวอย่างผืนหนังวัว
นกกระจอกเทศ จิงโจ้

จิงโจ้ แต่หยังที่นิยมน ามาใช้ผลิตสินค้ามากที่สุดก็จิงโจ้ แต่หยังที่นิยมน ามาใช้ผลิตสินค้ามากที่สุดก็
เพ่ือนๆ คงจะเคยใช้ผลิตภัณฑ์

ภาพตัวอย่างผืนหนังวัว จิงโจ้ แต่หยังที่นิยมน ามาใช้ผลิตสินค้ามากที่สุดก็จิงโจ้ แต่หยังที่นิยมน ามาใช้ผลิตสินค้ามากที่สุดก็
เพ่ือนๆ คงจะเคยใช้ผลิตภัณฑ์

จิงโจ้ แต่หยังที่นิยมน ามาใช้ผลิตสินค้ามากที่สุดก็
คือ หนังวัวนั่นเอง
ที่ท าจากหนังกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะ
ไม่รู้ว่าหนังนั้นแบ่งออกเป็นหลาย

จิงโจ้ แต่หยังที่นิยมน ามาใช้ผลิตสินค้ามากที่สุดก็
คือ หนังวัวนั่นเอง
ที่ท าจากหนังกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะ

จิงโจ้ แต่หยังที่นิยมน ามาใช้ผลิตสินค้ามากที่สุดก็
คือ หนังวัวนั่นเอง
จิงโจ้ แต่หยังที่นิยมน ามาใช้ผลิตสินค้ามากที่สุดก็

เพ่ือนๆ คงจะเคยใช้ผลิตภัณฑ์
จิงโจ้ แต่หยังที่นิยมน ามาใช้ผลิตสินค้ามากที่สุดก็จิงโจ้ แต่หยังที่นิยมน ามาใช้ผลิตสินค้ามากที่สุดก็

เพ่ือนๆ คงจะเคยใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ท าจากหนังกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะ
ไม่รู้ว่าหนังนั้นแบ่งออกเป็นหลายประเภท เรามา
ดูกันดีกว่าว่าหนังแต่ละประเภทนั้นเค้าเรียกว่า

ภาพตัวอย่างผืนหนังวัว จิงโจ้ แต่หยังที่นิยมน ามาใช้ผลิตสินค้ามากที่สุดก็
คือ หนังวัวนั่นเอง
ที่ท าจากหนังกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะ
ไม่รู้ว่าหนังนั้นแบ่งออกเป็นหลาย
ดูกันดีกว่าว่าหนังแต่ละประเภทนั้นเค้าเรียกว่า

ภาพตัวอย่างของใช้ที่เป็นภาพตัวอย่างของใช้ที่เป็น
เพ่ือนๆ คงจะเคยใช้ผลิตภัณฑ์

ที่ท าจากหนังกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะ
คือ หนังวัวนั่นเอง

ภาพตัวอย่างของใช้ที่เป็น
คือ หนังวัวนั่นเอง เพ่ือนๆ คงจะเคยใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ท าจากหนังกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะ

เพ่ือนๆ คงจะเคยใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ท าจากหนังกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะ
คือ หนังวัวนั่นเอง

หนังวัว
ภาพตัวอย่างของใช้ที่เป็น ที่ท าจากหนังกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะ-ภาพตัวอย่างของใช้ที่เป็น

หนังวัว
ภาพตัวอย่างของใช้ที่เป็น ที่ท าจากหนังกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะที่ท าจากหนังกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะ

ไม่รู้ว่าหนังนั้นแบ่งออกเป็นหลาย
ที่ท าจากหนังกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะ
ไม่รู้ว่าหนังนั้นแบ่งออกเป็นหลาย
ที่ท าจากหนังกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะ
ไม่รู้ว่าหนังนั้นแบ่งออกเป็นหลาย
ที่ท าจากหนังกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะ
ไม่รู้ว่าหนังนั้นแบ่งออกเป็นหลาย

ภาพตัวอย่างของใช้ที่เป็น
หนังวัว ไม่รู้ว่าหนังนั้นแบ่งออกเป็นหลายไม่รู้ว่าหนังนั้นแบ่งออกเป็นหลายประเภท เรามาไม่รู้ว่าหนังนั้นแบ่งออกเป็นหลาย

ดูกันดีกว่าว่าหนังแต่ละประเภทนั้นเค้าเรียกว่า
ไม่รู้ว่าหนังนั้นแบ่งออกเป็นหลาย
ดูกันดีกว่าว่าหนังแต่ละประเภทนั้นเค้าเรียกว่า
ไม่รู้ว่าหนังนั้นแบ่งออกเป็นหลาย
ดูกันดีกว่าว่าหนังแต่ละประเภทนั้นเค้าเรียกว่าดูกันดีกว่าว่าหนังแต่ละประเภทนั้นเค้าเรียกว่าดูกันดีกว่าว่าหนังแต่ละประเภทนั้นเค้าเรียกว่าดูกันดีกว่าว่าหนังแต่ละประเภทนั้นเค้าเรียกว่าดูกันดีกว่าว่าหนังแต่ละประเภทนั้นเค้าเรียกว่าดูกันดีกว่าว่าหนังแต่ละประเภทนั้นเค้าเรียกว่าดูกันดีกว่าว่าหนังแต่ละประเภทนั้นเค้าเรียกว่า

out

ดูกันดีกว่าว่าหนังแต่ละประเภทนั้นเค้าเรียกว่า
อะไรกันบ้าง
ดูกันดีกว่าว่าหนังแต่ละประเภทนั้นเค้าเรียกว่าดูกันดีกว่าว่าหนังแต่ละประเภทนั้นเค้าเรียกว่า
อะไรกันบ้าง
ดูกันดีกว่าว่าหนังแต่ละประเภทนั้นเค้าเรียกว่า
อะไรกันบ้าง

Fade
อะไรกันบ้างอะไรกันบ้างอะไรกันบ้างอะไรกันบ้าง

Fade outFade
ประเภทของประเภทของขึ้น Super “

หนัง
คือหนังที่ดีที่สุด จะ

Super “Super “ประเภทของ

Full Grain Full Gain Full Grain Full Gain 
เป็นหนังที่ไม่มีการปรับแต่งผิวมากนักท าให้เรา
VO. 
เป็นหนังที่ไม่มีการปรับแต่งผิวมากนักท าให้เรา

Full Gain อย่างแรก 
เป็นหนังที่ไม่มีการปรับแต่งผิวมากนักท าให้เราเป็นหนังที่ไม่มีการปรับแต่งผิวมากนักท าให้เรา

สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น นอกจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุ
ที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือ
ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวพวกเราไม่แพ้กัน 

สะพายกระเป๋าเดินไป

เพ่ือนๆ คงจะเคยใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ท าจากหนังกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะ

ดูกันดีกว่าว่าหนังแต่ละประเภทนั้นเค้าเรียกว่า

ขึ้น Super “ประเภทของ
หนัง”

5

ภาพหนัง Full Grain VO. อย่างแรก Full Gain คือหนังที่ดีที่สุด จะ
เป็นหนังที่ไม่มีการปรับแต่งผิวมากนักท าให้เรา
เห็นลาย

นเดินไปเดินมา
สะพายกระเป๋าไปด้วย

เสียงดนตรีประกอบ

รายการ เสียงดนตรีประกอบ
ภาพประชาชนทั่วไป

สะพายกระเป๋าเดินไปมา

Fade out

สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น นอกจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุ
ที่น ามาท าของใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือ
ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวพวกเราไม่แพ้กัน 

ภาพวัว จระเข้ 
นกกระจอกเทศ จิงโจ้
ภาพตัวอย่างผืนหนังวัว

-ภาพตัวอย่างของใช้ที่เป็น
หนังวัว

Fade out

VO. จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจะผลิตจาก
หนังวัว หนังจระเข้ หนังนกกระจอกเทศ หนัง
จิงโจ้ แต่หยังที่นิยมน ามาใช้ผลิตสินค้ามากที่สุดก็
คือ หนังวัวนั่นเอง เพ่ือนๆ คงจะเคยใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ท าจากหนังกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะ
ไม่รู้ว่าหนังนั้นแบ่งออกเป็นหลายประเภท เรามา
ดูกันดีกว่าว่าหนังแต่ละประเภทนั้นเค้าเรียกว่า
อะไรกันบ้าง

ประเภทของSuper “ประเภทของ5
หนัง

คือหนังที่ดีที่สุด จะ
เป็นหนังที่ไม่มีการปรับแต่งผิวมากนักท าให้เรา
เห็นลายธรรมชาติของหนังได้ชัดเจน

VO. อย่างแรก 
เป็นหนังที่ไม่มีการปรับแต่งผิวมากนักท าให้เรา

ภาพหนัง 

สตารางที่ สตารางที่ 4ส4-ส-19 ส19 สำ19 ำ19 แสดงำแสดงสำส19 ส19 ำ19 ส19 สำส นแสดงนแสดงบทรายการโทรทัศน์ นบทรายการโทรทัศน์ 
ัวันและเวลาออกอากาศ ัวันและเวลาออกอากาศกทุกวันเสาร์เวลากทุกวันเสาร์เวลา

บทรายการโทรทัศน์ 
ก

บทรายการโทรทัศน์ 
หทุกวันเสาร์เวลาหทุกวันเสาร์เวลาอทุกวันเสาร์เวลาอทุกวันเสาร์เวลาส22.30 ส22.30 ม22.30 ม22.30 นมน. ม. –ม–ุ

Hand2Hand
ุ

Hand2Hand
ด22.45 ด22.45 กนกน. ก. ช่องไทยพีกช่องไทยพีลาง
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ตารางที่ 4-19 แสดงบทรายการโทรทัศน์ Hand2Hand (ต่อ) 
 

ล าดับ ภาพ (Video) เสียง (Audio) เวลา 
 -ภาพหนัง Nubuck 

 
-ภาพหนัง Suede 

จนเป็นขนเนียนละเอียด โดยมากท าจากหนังที่มี
คุณภาพดีๆ 
อย่างสุดท้าย Suede หรือที่รู้จักกันในชื่อ “หนัง
กลับ” จะได้จากการผ่าหนังออกจากผิวเรียบๆ จน
เห็นเป็นขนๆ 

 

7 -ภาพหนังกลับของเจ้าของ
อาชีพ 
-ภาพผ้าป่าน 
-ภาพเชือกเทียน 
-ภาพเบลก าลังหยิบจับผ้า
ป่าน จับหนังกลับ 
-ภาพเบลอ เบลก าลังนั่ง
หยิบจับของอยู่ที่โต๊ะ 

VO. เกริ่นมาขนาดนี้แล้ว แน่นอนว่าอาชีพเสริม
ของเราในวันนี้ต้องเกี่ยวกับหนังอย่างแน่นอน แต่
จะเป็นหนังอะไร สินค้าประเภทไหน และเจ้าของ
ผลงานจะเป็นใคร เดี๋ยวช่วงนี้เรามารู้จักกับเค้ากัน
เถอะ 
 
 

30s. 

8 Logo รายการ ดนตรีประกอบ 5s. 
เบรค 

9 Logo รายการ ดนตรีประกอบ 5s. 
10 -เบลวัดกระเป๋า 

-วาดแบบลงบนกระดาษ 
-ทาบแบบลงบนกระดาษ 
-เอากรรไกรตัดหนัง 

เสียงดนตรีประกอบ 30s. 

11 -ตัดมาภาพ CU.เบล 
 
 
-ภาพเบลก าลังวัดขนาด
กระเป๋า 

 
 
 

Fade out 

เบล :  ที่จริงแล้วเริ่มจากความชอบส่วนตัวก็คือ 
ชอบหนัง โดยเริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้ว
กระเป๋าที่คิดมามันเหมาะกับหนังกลับ รวมไปถึง
กระเป๋าที่เป็นแบรนด์มีราคาค่อนข้างสูง เลยคิดว่า
ถ้าได้ท ากระเป๋าใช้เองคงจะดีกว่า นอกจากราคา
ไม่แพงแล้ว ยังจะช่วยเรื่องแบบเรื่องทรงได้ด้วย 
คือเราเลือกเองได้ เลยว่าอยากท าออกมาใน
ลักษณะไหน 

25s. 

12 ภาพนิ่งเบล ขึ้น Super 
“กมลชนก มณฑามณี 
กระเป๋าแฮนด์เมด The 
NEEDle leather  

เสียงดนตรีประกอบ 5s. 

กระเป๋าที่เป็น
ถ้าได้ท ากระเป๋าใช้
กระเป๋าที่เป็น ค่อนข้างภาพเบลก าลังวัดขนาดภาพเบลก าลังวัดขนาด
ถ้าได้ท ากระเป๋าใช้เองคงจะดีกว่า ถ้าได้ท ากระเป๋าใช้เองคงจะดีกว่า 
ไม่แพงแล้ว ยังจะช่วยเรื่องแบบเรื่องทรงได้ด้วย 
ถ้าได้ท ากระเป๋าใช้

ภาพเบลก าลังวัดขนาดภาพเบลก าลังวัดขนาดภาพเบลก าลังวัดขนาด
กระเป๋าที่คิดมามันเหมาะกับหกระเป๋าที่คิดมามันเหมาะกับหกระเป๋าที่คิดมามันเหมาะกับหกระเป๋าที่คิดมามันเหมาะกับหกระเป๋าที่คิดมามันเหมาะกับหกระเป๋าที่คิดมามันเหมาะกับห
กระเป๋าที่เป็น
กระเป๋าที่คิดมามันเหมาะกับห
กระเป๋าที่เป็น
กระเป๋าที่คิดมามันเหมาะกับหกระเป๋าที่คิดมามันเหมาะกับห
กระเป๋าที่เป็น
กระเป๋าที่คิดมามันเหมาะกับหกระเป๋าที่คิดมามันเหมาะกับห
กระเป๋าที่เป็น

ชอบหนัง โดยเริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้ว
กระเป๋าที่คิดมามันเหมาะกับห

แบรนด์มีราคากระเป๋าที่เป็นกระเป๋าที่เป็นแบรนด์มีราคาภาพเบลก าลังวัดขนาดภาพเบลก าลังวัดขนาด
กระเป๋าที่คิดมามันเหมาะกับห
ชอบหนัง โดยเริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้วชอบหนัง โดยเริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้ว
กระเป๋าที่คิดมามันเหมาะกับหกระเป๋าที่คิดมามันเหมาะกับห
ชอบหนัง โดยเริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้ว

นังกลับ รวมไปถึง
ค่อนข้าง

เองคงจะดีกว่า 
ไม่แพงแล้ว ยังจะช่วยเรื่องแบบเรื่องทรงได้ด้วย 

รวมไปถึง
เลยคิดว่า

นอกจากราคา
ภาพเบลก าลังวัดขนาด เลยคิดว่าเลยคิดว่าสูง 

นอกจากราคากระเป๋า เองคงจะดีกว่า 
ยังจะช่วยเรื่องแบบเรื่องทรงได้ด้วย 

กระเป๋า นอกจากราคากระเป๋า เองคงจะดีกว่า 
ยังจะช่วยเรื่องแบบเรื่องทรงได้ด้วย 

นอกจากราคา
ยังจะช่วยเรื่องแบบเรื่องทรงได้ด้วย 

กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋า
ยังจะช่วยเรื่องแบบเรื่องทรงได้ด้วย ยังจะช่วยเรื่องแบบเรื่องทรงได้ด้วย ยังจะช่วยเรื่องแบบเรื่องทรงได้ด้วย 

คือเราเลือกเองได้ เลย
ยังจะช่วยเรื่องแบบเรื่องทรงได้ด้วย ยังจะช่วยเรื่องแบบเรื่องทรงได้ด้วย ยังจะช่วยเรื่องแบบเรื่องทรงได้ด้วย ยังจะช่วยเรื่องแบบเรื่องทรงได้ด้วย ยังจะช่วยเรื่องแบบเรื่องทรงได้ด้วย 

คือเราเลือกเองได้ เลย
ไม่แพงแล้ว ยังจะช่วยเรื่องแบบเรื่องทรงได้ด้วย ยังจะช่วยเรื่องแบบเรื่องทรงได้ด้วย ยังจะช่วยเรื่องแบบเรื่องทรงได้ด้วย ยังจะช่วยเรื่องแบบเรื่องทรงได้ด้วย 
คือเราเลือกเองได้ เลยว่าคือเราเลือกเองได้ เลยว่าคือเราเลือกเองได้ เลยคือเราเลือกเองได้ เลยคือเราเลือกเองได้ เลยคือเราเลือกเองได้ เลยว่าคือเราเลือกเองได้ เลย อยาคือเราเลือกเองได้ เลยคือเราเลือกเองได้ เลยคือเราเลือกเองได้ เลยคือเราเลือกเองได้ เลยคือเราเลือกเองได้ เลย
ลักษณะไหนลักษณะไหนลักษณะไหนลักษณะไหน

ชอบหนัง โดยเริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้วชอบหนัง โดยเริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้ว
นังกลับ 

ชอบหนัง โดยเริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้ว
กระเป๋าที่คิดมามันเหมาะกับห
ชอบหนัง โดยเริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้วชอบหนัง โดยเริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้ว

นังกลับ 
แบรนด์มีราคาค่อนข้าง

ชอบหนัง โดยเริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้ว
กระเป๋าที่คิดมามันเหมาะกับหกระเป๋าที่คิดมามันเหมาะกับหกระเป๋าที่คิดมามันเหมาะกับห

แบรนด์มีราคากระเป๋าที่เป็นกระเป๋าที่เป็นแบรนด์มีราคา
ถ้าได้ท ากระเป๋าใช้เองคงจะดีกว่า 
กระเป๋าที่เป็น
ถ้าได้ท ากระเป๋าใช้

ชอบหนัง โดยเริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้วชอบหนัง โดยเริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้ว
นังกลับ นังกลับ นังกลับ 

ชอบหนัง โดยเริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้วชอบหนัง โดยเริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้วชอบหนัง โดยเริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้ว
ที่จริงแล้วเริ่มจากความชอบที่จริงแล้วเริ่มจากความชอบ

ชอบหนัง โดยเริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้วชอบหนัง โดยเริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้วชอบหนัง โดยเริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้ว
เบล ที่จริงแล้วเริ่มจากความชอบส่วนตัวก็คือ ที่จริงแล้วเริ่มจากความชอบCU.เบล

เอากรรไกรตัดหนัง
ตัดมาภาพ ตัดมาภาพ 
เอากรรไกรตัดหนัง

CU.
เอากรรไกรตัดหนัง
ตัดมาภาพ ที่จริงแล้วเริ่มจากความชอบเบล ที่จริงแล้วเริ่มจากความชอบเบล 
เอากรรไกรตัดหนัง-เอากรรไกรตัดหนัง
ตัดมาภาพ 

ทาบแบบลงบนกระดาษ
เอากรรไกรตัดหนัง
ทาบแบบลงบนกระดาษทาบแบบลงบนกระดาษทาบแบบลงบนกระดาษ
เอากรรไกรตัดหนังเอากรรไกรตัดหนังเอากรรไกรตัดหนัง
ทาบแบบลงบนกระดาษ

ชอบหนัง โดยเริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้ว

วาดแบบลงบนกระดาษ
ทาบแบบลงบนกระดาษ

ที่จริงแล้วเริ่มจากความชอบที่จริงแล้วเริ่มจากความชอบส่วนตัวก็คือ 
ชอบหนัง โดยเริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้ว

ส่วนตัวก็คือ 
ชอบหนัง โดยเริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้ว

เบลวัดกระเป๋าเบลวัดกระเป๋าเบลวัดกระเป๋าเบลวัดกระเป๋า
วาดแบบลงบนกระดาษ

ดนตรีประกอบ
เสียงดนตรีประกอบ
ดนตรีประกอบ

เบรค
ดนตรีประกอบ

ดนตรีประกอบ
เบรค

ดนตรีประกอบ

รายการ
เบลวัดกระเป๋า

รายการ
เบลวัดกระเป๋า

รายการรายการ
หยิบจับของอยู่ที่โต๊ะหยิบจับของอยู่ที่โต๊ะหยิบจับของอยู่ที่โต๊ะ

ดนตรีประกอบดนตรีประกอบดนตรีประกอบ
เสียงดนตรีประกอบ

หยิบจับของอยู่ที่โต๊ะ
ภาพเบลอ เบลก าลังนั่ง

ป่าน จับหนังกลับ
ภาพเบลอ เบลก าลังนั่งภาพเบลอ เบลก าลังนั่งภาพเบลอ เบลก าลังนั่งภาพเบลอ เบลก าลังนั่ง

หยิบจับของอยู่ที่โต๊ะ

ป่าน จับหนังกลับป่าน จับหนังกลับ

ดนตรีประกอบดนตรีประกอบดนตรีประกอบดนตรีประกอบดนตรีประกอบดนตรีประกอบดนตรีประกอบ

ดนตรีประกอบ

ภาพเบลก าลังหยิบจับภาพเบลก าลังหยิบจับผ้า

ภาพเบลอ เบลก าลังนั่งภาพเบลอ เบลก าลังนั่ง

เถอะภาพเบลก าลังหยิบจับภาพเบลก าลังหยิบจับ เถอะ
ผลงานจะเป็นใคร เดี๋ยวช่วงนี้เรามารู้จักกับเค้ากันผลงานจะเป็นใคร เดี๋ยวช่วงนี้เรามารู้จักกับเค้ากันภาพเชือกเทียนภาพเชือกเทียน ผลงานจะเป็นใคร เดี๋ยวช่วงนี้เรามารู้จักกับเค้ากันผลงานจะเป็นใคร เดี๋ยวช่วงนี้เรามารู้จักกับเค้ากันผลงานจะเป็นใคร เดี๋ยวช่วงนี้เรามารู้จักกับเค้ากันภาพเชือกเทียน ผลงานจะเป็นใคร เดี๋ยวช่วงนี้เรามารู้จักกับเค้ากันผลงานจะเป็นใคร เดี๋ยวช่วงนี้เรามารู้จักกับเค้ากัน
จะเป็นหนังอะไร สินค้าประเภทไหน และเจ้าของจะเป็นหนังอะไร สินค้าประเภทไหน และเจ้าของ
ของเราในวันนี้ต้องเกี่ยวกับหนังอย่างแน่นอน แต่ของเราในวันนี้ต้องเกี่ยวกับหนังอย่างแน่นอน แต่ของเราในวันนี้ต้องเกี่ยวกับหนังอย่างแน่นอน แต่
จะเป็นหนังอะไร สินค้าประเภทไหน และเจ้าของจะเป็นหนังอะไร สินค้าประเภทไหน และเจ้าของ
ผลงานจะเป็นใคร เดี๋ยวช่วงนี้เรามารู้จักกับเค้ากัน

ผ้า

เห็นเป็นขนๆ
VO. 
ของเราในวันนี้ต้องเกี่ยวกับหนังอย่างแน่นอน แต่
จะเป็นหนังอะไร สินค้าประเภทไหน และเจ้าของ
ผลงานจะเป็นใคร เดี๋ยวช่วงนี้เรามารู้จักกับเค้ากัน
จะเป็นหนังอะไร สินค้าประเภทไหน และเจ้าของจะเป็นหนังอะไร สินค้าประเภทไหน และเจ้าของ
ผลงานจะเป็นใคร เดี๋ยวช่วงนี้เรามารู้จักกับเค้ากันภาพเชือกเทียนภาพเชือกเทียน

ภาพเบลก าลังหยิบจับ
ป่าน จับหนังกลับ
ภาพเบลก าลังหยิบจับ

ภาพเบลอ เบลก าลังนั่งภาพเบลอ เบลก าลังนั่ง
หยิบจับของอยู่ที่โต๊ะ

รายการ
หยิบจับของอยู่ที่โต๊ะ

รายการ
เสียงดนตรีประกอบ

วาดแบบลงบนกระดาษวาดแบบลงบนกระดาษวาดแบบลงบนกระดาษ
ทาบแบบลงบนกระดาษ

ส่วนตัวก็คือ 
ชอบหนัง โดยเริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้ว

ผ้า

ของเราในวันนี้ต้องเกี่ยวกับหนังอย่างแน่นอน แต่
จะเป็นหนังอะไร สินค้าประเภทไหน และเจ้าของ
ผลงานจะเป็นใคร เดี๋ยวช่วงนี้เรามารู้จักกับเค้ากัน
จะเป็นหนังอะไร สินค้าประเภทไหน และเจ้าของจะเป็นหนังอะไร สินค้าประเภทไหน และเจ้าของ
ผลงานจะเป็นใคร เดี๋ยวช่วงนี้เรามารู้จักกับเค้ากันผลงานจะเป็นใคร เดี๋ยวช่วงนี้เรามารู้จักกับเค้ากันภาพเชือกเทียน ผลงานจะเป็นใคร เดี๋ยวช่วงนี้เรามารู้จักกับเค้ากันผลงานจะเป็นใคร เดี๋ยวช่วงนี้เรามารู้จักกับเค้ากันผลงานจะเป็นใคร เดี๋ยวช่วงนี้เรามารู้จักกับเค้ากันผลงานจะเป็นใคร เดี๋ยวช่วงนี้เรามารู้จักกับเค้ากันภาพเชือกเทียน ผลงานจะเป็นใคร เดี๋ยวช่วงนี้เรามารู้จักกับเค้ากันผลงานจะเป็นใคร เดี๋ยวช่วงนี้เรามารู้จักกับเค้ากันผลงานจะเป็นใคร เดี๋ยวช่วงนี้เรามารู้จักกับเค้ากัน
เถอะเถอะภาพเบลก าลังหยิบจับผ้า

ภาพเบลอ เบลก าลังนั่ง

ภาพเบลก าลังหยิบจับ

ดนตรีประกอบ
เบรค

ดนตรีประกอบ

ป่าน จับหนังกลับป่าน จับหนังกลับป่าน จับหนังกลับ
ภาพเบลอ เบลก าลังนั่ง

หยิบจับของอยู่ที่โต๊ะ
ภาพเบลอ เบลก าลังนั่ง

หยิบจับของอยู่ที่โต๊ะ
ดนตรีประกอบ

เบรค
ดนตรีประกอบ
เสียงดนตรีประกอบ

หยิบจับของอยู่ที่โต๊ะ
ดนตรีประกอบ

ดนตรีประกอบ

รายการ ดนตรีประกอบรายการ

รายการ
เบลวัดกระเป๋า

ดนตรีประกอบ
เบรคเบรค

ดนตรีประกอบดนตรีประกอบดนตรีประกอบ
เสียงดนตรีประกอบเบลวัดกระเป๋า

วาดแบบลงบนกระดาษ
เบลวัดกระเป๋า

ที่จริงแล้วเริ่มจากความชอบส่วนตัวก็คือ 
ชอบหนัง โดยเริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้ว

ที่จริงแล้วเริ่มจากความชอบ

วาดแบบลงบนกระดาษ
ทาบแบบลงบนกระดาษ

: ที่จริงแล้วเริ่มจากความชอบ
ชอบหนัง โดยเริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้ว

ทาบแบบลงบนกระดาษทาบแบบลงบนกระดาษ
เอากรรไกรตัดหนัง
ทาบแบบลงบนกระดาษทาบแบบลงบนกระดาษ
เอากรรไกรตัดหนัง

-ตัดมาภาพ 

ทาบแบบลงบนกระดาษ
เอากรรไกรตัดหนัง-เอากรรไกรตัดหนัง
ตัดมาภาพ 
เอากรรไกรตัดหนัง

เบล เบล ที่จริงแล้วเริ่มจากความชอบที่จริงแล้วเริ่มจากความชอบ
เอากรรไกรตัดหนัง
ตัดมาภาพ 
เอากรรไกรตัดหนัง
ตัดมาภาพ 
เอากรรไกรตัดหนัง
ตัดมาภาพ CU.CU.เบล ที่จริงแล้วเริ่มจากความชอบที่จริงแล้วเริ่มจากความชอบส่วนตัวก็คือ เบล ที่จริงแล้วเริ่มจากความชอบ

ชอบหนัง โดยเริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้ว
ที่จริงแล้วเริ่มจากความชอบ

ชอบหนัง โดยเริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้วชอบหนัง โดยเริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้วชอบหนัง โดยเริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้วชอบหนัง โดยเริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้ว
นังกลับ 

ชอบหนัง โดยเริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้ว
กระเป๋าที่คิดมามันเหมาะกับหนังกลับ 
กระเป๋าที่เป็นแบรนด์มีราคาค่อนข้าง
ถ้าได้ท ากระเป๋าใช้เองคงจะดีกว่า 

ชอบหนัง โดยเริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้วชอบหนัง โดยเริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้วชอบหนัง โดยเริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้ว
กระเป๋าที่คิดมามันเหมาะกับห
ชอบหนัง โดยเริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้ว

นังกลับ 
ชอบหนัง โดยเริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้ว
กระเป๋าที่คิดมามันเหมาะกับห
ชอบหนัง โดยเริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้ว
กระเป๋าที่คิดมามันเหมาะกับห

ภาพเบลก าลังวัดขนาด

ชอบหนัง โดยเริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้ว
กระเป๋าที่คิดมามันเหมาะกับห
กระเป๋าที่เป็นแบรนด์มีราคา
กระเป๋าที่คิดมามันเหมาะกับห
กระเป๋าที่เป็น
กระเป๋าที่คิดมามันเหมาะกับห
กระเป๋าที่เป็น
กระเป๋าที่คิดมามันเหมาะกับหกระเป๋าที่คิดมามันเหมาะกับห รวมไปถึง

เลยคิดว่า
กระเป๋าที่คิดมามันเหมาะกับหกระเป๋าที่คิดมามันเหมาะกับหกระเป๋าที่คิดมามันเหมาะกับห

-ภาพเบลก าลังวัดขนาดภาพเบลก าลังวัดขนาดภาพเบลก าลังวัดขนาด สูง เลยคิดว่า
นอกจากราคา

ภาพเบลก าลังวัดขนาด ค่อนข้าง
ถ้าได้ท ากระเป๋าใช้เองคงจะดีกว่า 
ไม่แพงแล้ว ยังจะช่วยเรื่องแบบเรื่องทรงได้ด้วย 

ภาพเบลก าลังวัดขนาด กระเป๋าที่เป็นกระเป๋าที่เป็น
ถ้าได้ท ากระเป๋าใช้กระเป๋า นอกจากราคา

ยังจะช่วยเรื่องแบบเรื่องทรงได้ด้วย 
เองคงจะดีกว่า 

ยังจะช่วยเรื่องแบบเรื่องทรงได้ด้วย 
กระเป๋า

ยังจะช่วยเรื่องแบบเรื่องทรงได้ด้วย 
คือเราเลือกเองได้ เลยว่าอยา

ยังจะช่วยเรื่องแบบเรื่องทรงได้ด้วย ยังจะช่วยเรื่องแบบเรื่องทรงได้ด้วย 
คือเราเลือกเองได้ เลยคือเราเลือกเองได้ เลย
ลักษณะไหน
คือเราเลือกเองได้ เลยคือเราเลือกเองได้ เลย
ลักษณะไหนลักษณะไหน

หยิบจับของอยู่ที่โต๊ะ

ชอบหนัง โดยเริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้ว
นังกลับ รวมไปถึง

ค่อนข้างสูง เลยคิดว่า
เองคงจะดีกว่า นอกจากราคา

ไม่แพงแล้ว ยังจะช่วยเรื่องแบบเรื่องทรงได้ด้วย 
คือเราเลือกเองได้ เลยว่าอยากท าออกมาใน
ลักษณะไหน

ภาพเบลก าลังวัดขนาด
กระเป๋า

เห็นเป็นขนๆ

ภาพเชือกเทียน
ภาพเบลก าลังหยิบจับผ้า

ป่าน จับหนังกลับ
ภาพเบลอ เบลก าลังนั่ง

หยิบจับของอยู่ที่โต๊ะ

VO. เกริ่นมาขนาดนี้แล้ว แน่นอนว่าอาชีพเสริม
ของเราในวันนี้ต้องเกี่ยวกับหนังอย่างแน่นอน แต่
จะเป็นหนังอะไร สินค้าประเภทไหน และเจ้าของ
ผลงานจะเป็นใคร เดี๋ยวช่วงนี้เรามารู้จักกับเค้ากัน
เถอะ

รายการ ดนตรีประกอบ
เบรค

รายการ ดนตรีประกอบ
เบลวัดกระเป๋า
วาดแบบลงบนกระดาษ

-ทาบแบบลงบนกระดาษ
-เอากรรไกรตัดหนัง

เสียงดนตรีประกอบ

เบล ที่จริงแล้วเริ่มจากความชอบส่วนตัวก็คือ 
ชอบหนัง โดยเริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้ว
กระเป๋าที่คิดมามันเหมาะกับหนังกลับ รวมไปถึง
กระเป๋าที่เป็นแบรนด์มีราคาค่อนข้าง
ถ้าได้ท ากระเป๋าใช้เองคงจะดีกว่า 
ไม่แพงแล้ว ยังจะช่วยเรื่องแบบเรื่องทรงได้ด้วย 
คือเราเลือกเองได้ เลย
ลักษณะไหน

ที่จริงแล้วเริ่มจากความชอบส่วนตัวก็คือ ตัดมาภาพ CU.เบล

ภาพเบลก าลังวัดขนาด
นอกจากราคา

ยังจะช่วยเรื่องแบบเรื่องทรงได้ด้วย 
อยากท าออกมาใน

Fade out

สสภาพหนังกลับของเจ้าของสภาพหนังกลับของเจ้าของสำ
ภาพหนัง 

ำ
ภาพหนัง 

สำส นSuedeนSuedeัภาพหนัง ัภาพหนัง SuedeัSuedeกSuedeกSuede หอ
คุณภาพดีๆอคุณภาพดีๆ
อย่างสุดท้าย ออย่างสุดท้าย อสคุณภาพดีๆสคุณภาพดีๆ
อย่างสุดท้าย สอย่างสุดท้าย มคุณภาพดีๆมคุณภาพดีๆ
อย่างสุดท้าย มอย่างสุดท้าย 

จะได้จากการผ่าหนังออกจากผิวเรียบๆ จน
ม

จะได้จากการผ่าหนังออกจากผิวเรียบๆ จน
ุ

จะได้จากการผ่าหนังออกจากผิวเรียบๆ จน
ุ

จะได้จากการผ่าหนังออกจากผิวเรียบๆ จน
ดSuede ดSuede 

จะได้จากการผ่าหนังออกจากผิวเรียบๆ จน
ด

จะได้จากการผ่าหนังออกจากผิวเรียบๆ จนกSuede กSuede หรือที่รู้จักกันในชื่อ กหรือที่รู้จักกันในชื่อ 
จะได้จากการผ่าหนังออกจากผิวเรียบๆ จนกจะได้จากการผ่าหนังออกจากผิวเรียบๆ จนลหรือที่รู้จักกันในชื่อ ลหรือที่รู้จักกันในชื่อ 
จะได้จากการผ่าหนังออกจากผิวเรียบๆ จนลจะได้จากการผ่าหนังออกจากผิวเรียบๆ จนาหรือที่รู้จักกันในชื่อ าหรือที่รู้จักกันในชื่อ 
จะได้จากการผ่าหนังออกจากผิวเรียบๆ จนาจะได้จากการผ่าหนังออกจากผิวเรียบๆ จนงจะได้จากการผ่าหนังออกจากผิวเรียบๆ จนงจะได้จากการผ่าหนังออกจากผิวเรียบๆ จน
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ตารางที่ 4-19 แสดงบทรายการโทรทัศน์ Hand2Hand (ต่อ) 
 

ล าดับ ภาพ (Video) เสียง (Audio) เวลา 

 Handcraft” 
Fade out   

13 -CU.เบล 
-ภาพเบลก าลังวาดแบบ 
-เบลหยิบจับหนังกลับ 
 

 
Fade out 

เบล: เมื่อได้ลองใช้หนังหลายๆแบบดูแล้ว หนัง
กลับเป็นหนังที่ชอบมากที่สุด ถ้าเป็นหนังชนิดอ่ืน
จะค่อนข้างมีความแข็ง แต่ว่าหนังกลับจะมีความ
พลิ้วไหวมากกว่า รวมถึงราคาที่พอจะเอามา
ทดลองท าได้  

20s. 

14 -ภาพเบลก าลังหยิบจับ
อุปกรณ์ 
-เบลก าลังเย็บหนัง 
-เบลก าลังทาบหนัง 
-ภาพแบบที่ตัดออกมาแล้ว 
-แพนพวกอุปกรณ์ 
เครื่องมือต่างๆ 

Fade out 

ดนตรีประกอบ 30s. 

15 -CU. เบล 
 
-แทรกภาพจักรเย็บหนัง 
 
-C.เบล 
 

 
Fade out 

เบล : ที่อยากใช้มือเย็บ เพราะชอบของท ามือด้วย 
ถ้าต้องซื้อจักรเย็บอีก ก็คงไม่ใช่หมื่นเดียว เพราะ
จักรเย็บหนังจะไม่เหมือนกับจักนธรรมดาทั่วไป 
ราคาจะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นสามหมื่นถึงห้า
หมื่น เลยตัดสินใจที่จะไปหาอุปกรณ์เอง เพ่ือ
น ามาเย็บเอง ประกอบเอง มันน่าจะถูกกว่า ก็เลย
ได้ที่เจริญรัถ วงเวียนใหญ่ 

20s. 

16 -ป้ายถนนเจริญรัถ 
-บรรยากาศในตลาดเจริญ
รัถ 
 
 
 
 

Fade out 

เสียงดนตรีประกอบ 
VO. ตลาดเจริญรัถ นับว่าเป็นแหล่งขายผ้า เครื่อง
หนังและอุปกรณ์ตัดเย็บที่มีพร้อมทุกอย่าง ถ้า
เพ่ือนๆคนไหนคิดจะเริ่มต้นท า ให้ไปถามที่ร้านได้
เลย คนขายจะคอยแนะน าเรา ว่าจะต้องใช้อะไร 
แบบไหน ทีนี้ เรามาดุกันดีกว่าว่าการเริ่มท า
กระเป๋าหนังซักใบต้องมีอะไรบ้าง 

20s. 

17 -เบลก าลังหยิบหนัง VO. หลักๆที่จะต้องมีก็คือหนัง ซึ่งในท่ีนี้เราใช้ 10s. 

เสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบป้ายถนนเจริญรัถ เสียงดนตรีประกอบ
VO. ตลาดเจริญรัถ นับว่าเป็นแหล่งขายผ้า เครื่อง
เสียงดนตรีประกอบ

Fade outFade outFade out
ได้ที่เจริญรัถ วงเวียนใหญ่ได้ที่เจริญรัถ วงเวียนใหญ่ได้ที่เจริญรัถ วงเวียนใหญ่ได้ที่เจริญรัถ วงเวียนใหญ่ได้ที่เจริญรัถ วงเวียนใหญ่ได้ที่เจริญรัถ วงเวียนใหญ่ได้ที่เจริญรัถ วงเวียนใหญ่ได้ที่เจริญรัถ วงเวียนใหญ่ได้ที่เจริญรัถ วงเวียนใหญ่

Fade out
ได้ที่เจริญรัถ วงเวียนใหญ่ได้ที่เจริญรัถ วงเวียนใหญ่

น่าจะถูกกว่า

ตลาดเจริญรัถ นับว่าเป็นแหล่งขายผ้า เครื่อง
ป้ายถนนเจริญรัถป้ายถนนเจริญรัถ

ตลาดเจริญรัถ นับว่าเป็นแหล่งขายผ้า เครื่อง
ป้ายถนนเจริญรัถ16 ป้ายถนนเจริญรัถ

ตลาดเจริญรัถ นับว่าเป็นแหล่งขายผ้า เครื่องตลาดเจริญรัถ นับว่าเป็นแหล่งขายผ้า เครื่อง
ป้ายถนนเจริญรัถป้ายถนนเจริญรัถ
บรรยากาศในตลาดเจริญ
ป้ายถนนเจริญรัถป้ายถนนเจริญรัถ
บรรยากาศในตลาดเจริญ
ป้ายถนนเจริญรัถ
บรรยากาศในตลาดเจริญ ตลาดเจริญรัถ นับว่าเป็นแหล่งขายผ้า เครื่องบรรยากาศในตลาดเจริญ ตลาดเจริญรัถ นับว่าเป็นแหล่งขายผ้า เครื่องบรรยากาศในตลาดเจริญ ตลาดเจริญรัถ นับว่าเป็นแหล่งขายผ้า เครื่อง

หนังและอุปกรณ์ตัดเย็บที่มีพร้อมทุกอย่าง ถ้า
ตลาดเจริญรัถ นับว่าเป็นแหล่งขายผ้า เครื่องบรรยากาศในตลาดเจริญ ตลาดเจริญรัถ นับว่าเป็นแหล่งขายผ้า เครื่องบรรยากาศในตลาดเจริญ ตลาดเจริญรัถ นับว่าเป็นแหล่งขายผ้า เครื่องตลาดเจริญรัถ นับว่าเป็นแหล่งขายผ้า เครื่องตลาดเจริญรัถ นับว่าเป็นแหล่งขายผ้า เครื่อง

หนังและอุปกรณ์ตัดเย็บที่มีพร้อมทุกอย่าง ถ้า
เพ่ือนๆคนไหนคิดจะเริ่มต้นท า ให้ไปถามที่ร้านได้

VO. ตลาดเจริญรัถ นับว่าเป็นแหล่งขายผ้า เครื่องตลาดเจริญรัถ นับว่าเป็นแหล่งขายผ้า เครื่อง
หนังและอุปกรณ์ตัดเย็บที่มีพร้อมทุกอย่าง ถ้า

ตลาดเจริญรัถ นับว่าเป็นแหล่งขายผ้า เครื่องบรรยากาศในตลาดเจริญ ตลาดเจริญรัถ นับว่าเป็นแหล่งขายผ้า เครื่อง
หนังและอุปกรณ์ตัดเย็บที่มีพร้อมทุกอย่าง ถ้า

บรรยากาศในตลาดเจริญ
หนังและอุปกรณ์ตัดเย็บที่มีพร้อมทุกอย่าง ถ้าหนังและอุปกรณ์ตัดเย็บที่มีพร้อมทุกอย่าง ถ้าหนังและอุปกรณ์ตัดเย็บที่มีพร้อมทุกอย่าง ถ้าหนังและอุปกรณ์ตัดเย็บที่มีพร้อมทุกอย่าง ถ้าหนังและอุปกรณ์ตัดเย็บที่มีพร้อมทุกอย่าง ถ้า
เพ่ือนๆคนไหนคิดจะเริ่มต้นท า ให้ไปถามที่ร้านได้
หนังและอุปกรณ์ตัดเย็บที่มีพร้อมทุกอย่าง ถ้าหนังและอุปกรณ์ตัดเย็บที่มีพร้อมทุกอย่าง ถ้าหนังและอุปกรณ์ตัดเย็บที่มีพร้อมทุกอย่าง ถ้าหนังและอุปกรณ์ตัดเย็บที่มีพร้อมทุกอย่าง ถ้าหนังและอุปกรณ์ตัดเย็บที่มีพร้อมทุกอย่าง ถ้าหนังและอุปกรณ์ตัดเย็บที่มีพร้อมทุกอย่าง ถ้าหนังและอุปกรณ์ตัดเย็บที่มีพร้อมทุกอย่าง ถ้า
เพ่ือนๆคนไหนคิดจะเริ่มต้นท า ให้ไปถามที่ร้านได้
หนังและอุปกรณ์ตัดเย็บที่มีพร้อมทุกอย่าง ถ้า
เพ่ือนๆคนไหนคิดจะเริ่มต้นท า ให้ไปถามที่ร้านได้เพ่ือนๆคนไหนคิดจะเริ่มต้นท า ให้ไปถามที่ร้านได้เพ่ือนๆคนไหนคิดจะเริ่มต้นท า ให้ไปถามที่ร้านได้เพ่ือนๆคนไหนคิดจะเริ่มต้นท า ให้ไปถามที่ร้านได้เพ่ือนๆคนไหนคิดจะเริ่มต้นท า ให้ไปถามที่ร้านได้
เลย คนขายจะคอยแนะน าเรา ว่าจะต้องใช้อะไร 

น่าจะถูกกว่าน่าจะถูกกว่าน ามาเย็บเอง ประกอบเอง 
ได้ที่เจริญรัถ วงเวียนใหญ่
น ามาเย็บเอง ประกอบเอง น ามาเย็บเอง ประกอบเอง น ามาเย็บเอง ประกอบเอง มันน่าจะถูกกว่า
ได้ที่เจริญรัถ วงเวียนใหญ่

เสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบ

น่าจะถูกกว่าน่าจะถูกกว่าน ามาเย็บเอง ประกอบเอง น ามาเย็บเอง ประกอบเอง น ามาเย็บเอง ประกอบเอง 
เลยตัดสินใจที่จะไปหา

น ามาเย็บเอง ประกอบเอง น ามาเย็บเอง ประกอบเอง น ามาเย็บเอง ประกอบเอง น ามาเย็บเอง ประกอบเอง 
อุปกรณ์เอง เลยตัดสินใจที่จะไปหาเบล

ประมาณสองหมื่นสามหมื่นถึงห้า
เลยตัดสินใจที่จะไปหา

ราคาจะอยู่ที่
หมื่น 

ประมาณสองหมื่นสามหมื่นถึงห้า
เลยตัดสินใจที่จะไปหา

ราคาจะอยู่ที่
หมื่น 
ราคาจะอยู่ที่ราคาจะอยู่ที่
หมื่น 
ราคาจะอยู่ที่ราคาจะอยู่ที่

เบล
ประมาณสองหมื่นสามหมื่นถึงห้า

จักรเย็บหนังจะไม่เหมือนกับจักนธรรมดาทั่วไป 
ประมาณสองหมื่นสามหมื่นถึงห้าประมาณสองหมื่นสามหมื่นถึงห้า

จักรเย็บหนังจะไม่เหมือนกับจักนธรรมดาทั่วไป 
ประมาณสองหมื่นสามหมื่นถึงห้าประมาณสองหมื่นสามหมื่นถึงห้า

จักรเย็บหนังจะไม่เหมือนกับจักนธรรมดาทั่วไป แทรกภาพจักรเย็บหนัง จักรเย็บหนังจะไม่เหมือนกับจักนธรรมดาทั่วไป จักรเย็บหนังจะไม่เหมือนกับจักนธรรมดาทั่วไป 
ประมาณสองหมื่นสามหมื่นถึงห้า

แทรกภาพจักรเย็บหนังแทรกภาพจักรเย็บหนัง จักรเย็บหนังจะไม่เหมือนกับจักนธรรมดาทั่วไป จักรเย็บหนังจะไม่เหมือนกับจักนธรรมดาทั่วไป 
ประมาณสองหมื่นสามหมื่นถึงห้า

แทรกภาพจักรเย็บหนังแทรกภาพจักรเย็บหนังแทรกภาพจักรเย็บหนัง จักรเย็บหนังจะไม่เหมือนกับจักนธรรมดาทั่วไป จักรเย็บหนังจะไม่เหมือนกับจักนธรรมดาทั่วไป 
ราคาจะอยู่ที่
หมื่น 
น ามาเย็บเอง ประกอบเอง 

แทรกภาพจักรเย็บหนัง
นเดียว เพราะ

จักรเย็บหนังจะไม่เหมือนกับจักนธรรมดาทั่วไป 
ประมาณสองหมื่นสามหมื่นถึงห้า

เลยตัดสินใจที่จะไปหาอุปกรณ์เอง อุปกรณ์เอง อุปกรณ์เอง 
น่าจะถูกกว่า
อุปกรณ์เอง 

มันน่าจะถูกกว่า

ถ้าต้องซื้อจักรเย็บอีก ก็คงไม่ใช่หมื่ถ้าต้องซื้อจักรเย็บอีก ก็คงไม่ใช่หมื่
จักรเย็บหนังจะไม่เหมือนกับจักนธรรมดาทั่วไป 

ประมาณสองหมื่นสามหมื่นถึงห้า

ถ้าต้องซื้อจักรเย็บอีก ก็คงไม่ใช่หมื่ถ้าต้องซื้อจักรเย็บอีก ก็คงไม่ใช่หมื่ถ้าต้องซื้อจักรเย็บอีก ก็คงไม่ใช่หมื่
จักรเย็บหนังจะไม่เหมือนกับจักนธรรมดาทั่วไป จักรเย็บหนังจะไม่เหมือนกับจักนธรรมดาทั่วไป 
ถ้าต้องซื้อจักรเย็บอีก ก็คงไม่ใช่หมื่ถ้าต้องซื้อจักรเย็บอีก ก็คงไม่ใช่หมื่
จักรเย็บหนังจะไม่เหมือนกับจักนธรรมดาทั่วไป จักรเย็บหนังจะไม่เหมือนกับจักนธรรมดาทั่วไป 
ราคาจะอยู่ที่

ถ้าต้องซื้อจักรเย็บอีก ก็คงไม่ใช่หมื่

ราคาจะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นสามหมื่นถึงห้าราคาจะอยู่ที่

ถ้าต้องซื้อจักรเย็บอีก ก็คงไม่ใช่หมื่ถ้าต้องซื้อจักรเย็บอีก ก็คงไม่ใช่หมื่
จักรเย็บหนังจะไม่เหมือนกับจักนธรรมดาทั่วไป 
ถ้าต้องซื้อจักรเย็บอีก ก็คงไม่ใช่หมื่
จักรเย็บหนังจะไม่เหมือนกับจักนธรรมดาทั่วไป 
ถ้าต้องซื้อจักรเย็บอีก ก็คงไม่ใช่หมื่ถ้าต้องซื้อจักรเย็บอีก ก็คงไม่ใช่หมื่ถ้าต้องซื้อจักรเย็บอีก ก็คงไม่ใช่หมื่
จักรเย็บหนังจะไม่เหมือนกับจักนธรรมดาทั่วไป 
ถ้าต้องซื้อจักรเย็บอีก ก็คงไม่ใช่หมื่
จักรเย็บหนังจะไม่เหมือนกับจักนธรรมดาทั่วไป 
ถ้าต้องซื้อจักรเย็บอีก ก็คงไม่ใช่หมื่

เบลเบล เบล 
Fade outFade out

แพนพวกอุปกรณ์ แพนพวกอุปกรณ์ แพนพวกอุปกรณ์ 
เครื่องมือต่างๆ
แพนพวกอุปกรณ์ แพนพวกอุปกรณ์ แพนพวกอุปกรณ์ 

เครื่องมือต่างๆ
แพนพวกอุปกรณ์ 
ภาพแบบที่ตัดออกมาแล้ว

ที่อยากใช้มือเย็บ เพราะชอบของท ามือด้วย 
ถ้าต้องซื้อจักรเย็บอีก ก็คงไม่ใช่หมื่
จักรเย็บหนังจะไม่เหมือนกับจักนธรรมดาทั่วไป 

ภาพแบบที่ตัดออกมาแล้วภาพแบบที่ตัดออกมาแล้ว

เบลก าลังเย็บหนัง
เบลก าลังทาบหนังเบลก าลังทาบหนังเบลก าลังทาบหนัง
ภาพแบบที่ตัดออกมาแล้ว

เบลก าลังเย็บหนังเบลก าลังเย็บหนัง

ดนตรีประกอบดนตรีประกอบภาพเบลก าลังหยิบจับภาพเบลก าลังหยิบจับภาพเบลก าลังหยิบจับภาพเบลก าลังหยิบจับ ดนตรีประกอบดนตรีประกอบดนตรีประกอบภาพเบลก าลังหยิบจับ ดนตรีประกอบดนตรีประกอบ

พลิ้วไหวมากกว่า รวมถึงราคาที่พอจะเอามา
ทดลองท าได้ ทดลองท าได้ 

ดนตรีประกอบ

พลิ้วไหวมากกว่า รวมถึงราคาที่พอจะเอามาพลิ้วไหวมากกว่า รวมถึงราคาที่พอจะเอามา

Fade out

พลิ้วไหวมากกว่า รวมถึงราคาที่พอจะเอามา
ทดลองท าได้ 

ภาพเบลก าลังหยิบจับ
Fade out

ภาพเบลก าลังหยิบจับภาพเบลก าลังหยิบจับ

เบลก าลังเย็บหนังเบลก าลังเย็บหนัง
เบลก าลังทาบหนัง
ภาพแบบที่ตัดออกมาแล้ว
แพนพวกอุปกรณ์ 
ภาพแบบที่ตัดออกมาแล้ว

เครื่องมือต่างๆ
Fade outFade out

ที่อยากใช้มือเย็บ เพราะชอบของท ามือด้วย ที่อยากใช้มือเย็บ เพราะชอบของท ามือด้วย 

แทรกภาพจักรเย็บหนัง
นเดียว เพราะ

แทรกภาพจักรเย็บหนัง
นเดียว เพราะ

แทรกภาพจักรเย็บหนัง
ประมาณสองหมื่นสามหมื่นถึงห้าประมาณสองหมื่นสามหมื่นถึงห้า

อุปกรณ์เอง 
น่าจะถูกกว่า

16

รั

เลย คนขายจะคอยแนะน าเรา ว่าจะต้องใช้อะไร 

พลิ้วไหวมากกว่า รวมถึงราคาที่พอจะเอามา
ทดลองท าได้ 

ดนตรีประกอบดนตรีประกอบดนตรีประกอบภาพเบลก าลังหยิบจับ ดนตรีประกอบดนตรีประกอบดนตรีประกอบภาพเบลก าลังหยิบจับภาพเบลก าลังหยิบจับ ดนตรีประกอบดนตรีประกอบ

เบลก าลังเย็บหนังเบลก าลังเย็บหนังเบลก าลังเย็บหนัง
เบลก าลังทาบหนัง
ภาพแบบที่ตัดออกมาแล้วภาพแบบที่ตัดออกมาแล้วภาพแบบที่ตัดออกมาแล้วภาพแบบที่ตัดออกมาแล้ว

: ที่อยากใช้มือเย็บ เพราะชอบของท ามือด้วย 
ถ้าต้องซื้อจักรเย็บอีก ก็คงไม่ใช่หมื่
จักรเย็บหนังจะไม่เหมือนกับจักนธรรมดาทั่วไป 

ภาพแบบที่ตัดออกมาแล้ว
แพนพวกอุปกรณ์ แพนพวกอุปกรณ์ 

เครื่องมือต่างๆ
แพนพวกอุปกรณ์ แพนพวกอุปกรณ์ 

เครื่องมือต่างๆ

เบล
Fade outFade out

เบล เบล
ถ้าต้องซื้อจักรเย็บอีก ก็คงไม่ใช่หมื่ถ้าต้องซื้อจักรเย็บอีก ก็คงไม่ใช่หมื่
จักรเย็บหนังจะไม่เหมือนกับจักนธรรมดาทั่วไป 
ถ้าต้องซื้อจักรเย็บอีก ก็คงไม่ใช่หมื่
จักรเย็บหนังจะไม่เหมือนกับจักนธรรมดาทั่วไป 
ถ้าต้องซื้อจักรเย็บอีก ก็คงไม่ใช่หมื่
จักรเย็บหนังจะไม่เหมือนกับจักนธรรมดาทั่วไป 
ถ้าต้องซื้อจักรเย็บอีก ก็คงไม่ใช่หมื่
จักรเย็บหนังจะไม่เหมือนกับจักนธรรมดาทั่วไป 
ราคาจะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นสามหมื่นถึงห้า

เลยตัดสินใจที่จะไปหา

ถ้าต้องซื้อจักรเย็บอีก ก็คงไม่ใช่หมื่
จักรเย็บหนังจะไม่เหมือนกับจักนธรรมดาทั่วไป 
ราคาจะอยู่ที่

ถ้าต้องซื้อจักรเย็บอีก ก็คงไม่ใช่หมื่
จักรเย็บหนังจะไม่เหมือนกับจักนธรรมดาทั่วไป 
ถ้าต้องซื้อจักรเย็บอีก ก็คงไม่ใช่หมื่
จักรเย็บหนังจะไม่เหมือนกับจักนธรรมดาทั่วไป 

ประมาณสองหมื่นสามหมื่นถึงห้า

ถ้าต้องซื้อจักรเย็บอีก ก็คงไม่ใช่หมื่นเดียว เพราะ
จักรเย็บหนังจะไม่เหมือนกับจักนธรรมดาทั่วไป 

ประมาณสองหมื่นสามหมื่นถึงห้า
เลยตัดสินใจที่จะไปหาอุปกรณ์เอง 

มันน่าจะถูกกว่า

แทรกภาพจักรเย็บหนัง จักรเย็บหนังจะไม่เหมือนกับจักนธรรมดาทั่วไป 
ราคาจะอยู่ที่
หมื่น เลยตัดสินใจที่จะไปหา
น ามาเย็บเอง ประกอบเอง 

แทรกภาพจักรเย็บหนังแทรกภาพจักรเย็บหนัง จักรเย็บหนังจะไม่เหมือนกับจักนธรรมดาทั่วไป 
ประมาณสองหมื่นสามหมื่นถึงห้า

จักรเย็บหนังจะไม่เหมือนกับจักนธรรมดาทั่วไป แทรกภาพจักรเย็บหนังแทรกภาพจักรเย็บหนัง จักรเย็บหนังจะไม่เหมือนกับจักนธรรมดาทั่วไป 
ราคาจะอยู่ที่
จักรเย็บหนังจะไม่เหมือนกับจักนธรรมดาทั่วไป 

ประมาณสองหมื่นสามหมื่นถึงห้า
จักรเย็บหนังจะไม่เหมือนกับจักนธรรมดาทั่วไป 

ประมาณสองหมื่นสามหมื่นถึงห้า
-C.

ประมาณสองหมื่นสามหมื่นถึงห้า
C.เบล

ราคาจะอยู่ที่ราคาจะอยู่ที่
หมื่น 
ราคาจะอยู่ที่
หมื่น 

ประมาณสองหมื่นสามหมื่นถึงห้า
เลยตัดสินใจที่จะไปหา

ประมาณสองหมื่นสามหมื่นถึงห้า
เลยตัดสินใจที่จะไปหาเบล เลยตัดสินใจที่จะไปหาอุปกรณ์เอง เลยตัดสินใจที่จะไปหา

น ามาเย็บเอง ประกอบเอง น ามาเย็บเอง ประกอบเอง น ามาเย็บเอง ประกอบเอง น ามาเย็บเอง ประกอบเอง น่าจะถูกกว่าน ามาเย็บเอง ประกอบเอง มันน่าจะถูกกว่า
ได้ที่เจริญรัถ วงเวียนใหญ่

เสียงดนตรีประกอบ

น ามาเย็บเอง ประกอบเอง น ามาเย็บเอง ประกอบเอง 

Fade out

น ามาเย็บเอง ประกอบเอง 
ได้ที่เจริญรัถ วงเวียนใหญ่

น่าจะถูกกว่า
ได้ที่เจริญรัถ วงเวียนใหญ่ได้ที่เจริญรัถ วงเวียนใหญ่

Fade out
ได้ที่เจริญรัถ วงเวียนใหญ่ได้ที่เจริญรัถ วงเวียนใหญ่ได้ที่เจริญรัถ วงเวียนใหญ่ได้ที่เจริญรัถ วงเวียนใหญ่ได้ที่เจริญรัถ วงเวียนใหญ่ได้ที่เจริญรัถ วงเวียนใหญ่

Fade outFade out
เสียงดนตรีประกอบ
VO. ตลาดเจริญรัถ นับว่าเป็นแหล่งขายผ้า เครื่อง

ป้ายถนนเจริญรัถ
บรรยากาศในตลาดเจริญ

เสียงดนตรีประกอบ-ป้ายถนนเจริญรัถ
บรรยากาศในตลาดเจริญ ตลาดเจริญรัถ นับว่าเป็นแหล่งขายผ้า เครื่องตลาดเจริญรัถ นับว่าเป็นแหล่งขายผ้า เครื่อง

หนังและอุปกรณ์ตัดเย็บที่มีพร้อมทุกอย่าง ถ้า

ป้ายถนนเจริญรัถ
บรรยากาศในตลาดเจริญ
ป้ายถนนเจริญรัถ
บรรยากาศในตลาดเจริญบรรยากาศในตลาดเจริญ ตลาดเจริญรัถ นับว่าเป็นแหล่งขายผ้า เครื่อง

หนังและอุปกรณ์ตัดเย็บที่มีพร้อมทุกอย่าง ถ้า
บรรยากาศในตลาดเจริญ ตลาดเจริญรัถ นับว่าเป็นแหล่งขายผ้า เครื่องตลาดเจริญรัถ นับว่าเป็นแหล่งขายผ้า เครื่อง

หนังและอุปกรณ์ตัดเย็บที่มีพร้อมทุกอย่าง ถ้า
เพ่ือนๆคนไหนคิดจะเริ่มต้นท า ให้ไปถามที่ร้านได้
หนังและอุปกรณ์ตัดเย็บที่มีพร้อมทุกอย่าง ถ้า
เพ่ือนๆคนไหนคิดจะเริ่มต้นท า ให้ไปถามที่ร้านได้
หนังและอุปกรณ์ตัดเย็บที่มีพร้อมทุกอย่าง ถ้าหนังและอุปกรณ์ตัดเย็บที่มีพร้อมทุกอย่าง ถ้า
เพ่ือนๆคนไหนคิดจะเริ่มต้นท า ให้ไปถามที่ร้านได้เพ่ือนๆคนไหนคิดจะเริ่มต้นท า ให้ไปถามที่ร้านได้

ภาพแบบที่ตัดออกมาแล้ว
แพนพวกอุปกรณ์ 

จักรเย็บหนังจะไม่เหมือนกับจักนธรรมดาทั่วไป 
ประมาณสองหมื่นสามหมื่นถึงห้า

น่าจะถูกกว่า ก็เลย

VO. ตลาดเจริญรัถ นับว่าเป็นแหล่งขายผ้า เครื่อง
หนังและอุปกรณ์ตัดเย็บที่มีพร้อมทุกอย่าง ถ้า
เพ่ือนๆคนไหนคิดจะเริ่มต้นท า ให้ไปถามที่ร้านได้
เลย คนขายจะคอยแนะน าเรา ว่าจะต้องใช้อะไร 

-ป้ายถนนเจริญรัถ
-บรรยากาศในตลาดเจริญ

16

Fade out

พลิ้วไหวมากกว่า รวมถึงราคาที่พอจะเอามา
ทดลองท าได้ 

ภาพเบลก าลังหยิบจับ

เบลก าลังเย็บหนัง
เบลก าลังทาบหนัง
ภาพแบบที่ตัดออกมาแล้ว
แพนพวกอุปกรณ์ 

เครื่องมือต่างๆ
Fade out

ดนตรีประกอบ

Fade out

-แทรกภาพจักรเย็บหนัง

-C.เบล

Fade out

เบล เบล : ที่อยากใช้มือเย็บ เพราะชอบของท ามือด้วย 
ถ้าต้องซื้อจักรเย็บอีก ก็คงไม่ใช่หมื่นเดียว เพราะ
จักรเย็บหนังจะไม่เหมือนกับจักนธรรมดาทั่วไป 
ราคาจะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นสามหมื่นถึงห้า
หมื่น เลยตัดสินใจที่จะไปหาอุปกรณ์เอง 
น ามาเย็บเอง ประกอบเอง มันน่าจะถูกกว่า ก็เลย
ได้ที่เจริญรัถ วงเวียนใหญ่

ป้ายถนนเจริญรัถป้ายถนนเจริญรัถ
บรรยากาศในตลาดเจริญ

16
บรรยากาศในตลาดเจริญ

รั

เสียงดนตรีประกอบ
VO. ตลาดเจริญรัถ นับว่าเป็นแหล่งขายผ้า เครื่อง
หนังและอุปกรณ์ตัดเย็บที่มีพร้อมทุกอย่าง ถ้า
เพ่ือนๆคนไหนคิดจะเริ่มต้นท า ให้ไปถามที่ร้านได้
เลย คนขายจะคอยแนะน าเรา ว่าจะต้องใช้อะไร 

ส-ส-เบลหยิบจับหนังกลับสเบลหยิบจับหนังกลับสำ
CU.

ำ
CU.เบล

ำ
เบล

- ำ-ภาพเบำภาพเบ
เบลหยิบจับหนังกลับำเบลหยิบจับหนังกลับสำส-ส- ำ-ส-ภาพเบสภาพเบำภาพเบสภาพเบ
เบลหยิบจับหนังกลับสเบลหยิบจับหนังกลับำเบลหยิบจับหนังกลับสเบลหยิบจับหนังกลับ
นลก าลังวาดแบบนลก าลังวาดแบบ

เบลหยิบจับหนังกลับ
น

เบลหยิบจับหนังกลับ
ักัลก าลังวาดแบบกลก าลังวาดแบบหลก าลังวาดแบบหลก าลังวาดแบบหออเบลอเบล

กลับเป็นหนังที่ชอบมากที่สุด
อ

กลับเป็นหนังที่ชอบมากที่สุด
ออออสเบลสเบล: ส: 

กลับเป็นหนังที่ชอบมากที่สุด
ส

กลับเป็นหนังที่ชอบมากที่สุด
สมเมื่อได้มเมื่อได้

กลับเป็นหนังที่ชอบมากที่สุด
ม

กลับเป็นหนังที่ชอบมากที่สุด
ม

กลับเป็นหนังที่ชอบมากที่สุด
ุ

กลับเป็นหนังที่ชอบมากที่สุด
ดลองใช้หนังหลายๆแบบดูแล้ว หนังดลองใช้หนังหลายๆแบบดูแล้ว หนัง

กลับเป็นหนังที่ชอบมากที่สุด
ด

กลับเป็นหนังที่ชอบมากที่สุด
ดกลองใช้หนังหลายๆแบบดูแล้ว หนังกลองใช้หนังหลายๆแบบดูแล้ว หนัง

กลับเป็นหนังที่ชอบมากที่สุดกกลับเป็นหนังที่ชอบมากที่สุดลลองใช้หนังหลายๆแบบดูแล้ว หนังลลองใช้หนังหลายๆแบบดูแล้ว หนัง
กลับเป็นหนังที่ชอบมากที่สุดลกลับเป็นหนังที่ชอบมากที่สุด ถ้าเป็นหนังชนิดอ่ืนลถ้าเป็นหนังชนิดอ่ืนาลองใช้หนังหลายๆแบบดูแล้ว หนังาลองใช้หนังหลายๆแบบดูแล้ว หนัง

ถ้าเป็นหนังชนิดอ่ืนาถ้าเป็นหนังชนิดอ่ืน
จะค่อนข้างมีความแข็ง แต่ว่าหนังกลับจะมีความ

า
จะค่อนข้างมีความแข็ง แต่ว่าหนังกลับจะมีความงถ้าเป็นหนังชนิดอ่ืนงถ้าเป็นหนังชนิดอ่ืน
จะค่อนข้างมีความแข็ง แต่ว่าหนังกลับจะมีความงจะค่อนข้างมีความแข็ง แต่ว่าหนังกลับจะมีความ
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ตารางที่ 4-19 แสดงบทรายการโทรทัศน์ Hand2Hand (ต่อ) 
 

ล าดับ ภาพ (Video) เสียง (Audio) เวลา 

 

-ภาพหนังกลับ 
 
 

Zoom out 

หนังกลับ เป็นหนังเนื้อนิ่ม มีลักษณะเป็นขนๆ จะ
มีแยกขายเป็นเศษหนัง และขายยกตัวเป็นผืน
ใหญ่ แล้วแต่ความต้องการของเรา 

 

18 -ภาพกรรไกรตัดหนังวาง
เรียงกันเยอะๆ 
-เบลก าลังใช้กรรไกรตัดหนัง

Zoom out 

VO. เมื่อเราได้หนังมาแล้ว เราก็ต้องมีกรรไกรตัด
หนัง มีขนาดให้เลือกตามขนาดมือเรา 

10s. 

19 -ตัวเจาะรูวางเรียงกันเยอะๆ 
-เบลก าลังเจาะรูหนัง  
Zoom out 

VO. จากนั้นก็ต้องมีตัวเจาะรูก่อนเย็บ จะมีรูปร่าง
เหมือนส้อม เอาไว้เจาะรูที่หนังก่อนที่เราจะเย็บ 

10s. 

20 -เ ชื อ ก เ ที ย นตั้ ง เ รี ย ง กั น
เยอะๆ 
-แพนเชือกเทียนที่วางบนชั้น 

Zoom out 

VO. ต่อมาเชือกเทียน เป็นเชือกที่ค่อนข้างเหนียว 
เวลาเราใช้เย็บกับหนังจะท าให้มีความเงา ดูสวย
ขึ้น 

10s. 
 

21 -เบลก าลังจับเข็ม 
-เบลก าลังเย็บหนัง 

Zoom out 

VO. เมือมีเชือกแล้ว เราก็ต้องมีเข็ม ซึ่งจะต้อง
เป็นเข็มเย็บหนังโดยเฉพาะเท่านั้น 

10s. 

21 -เบลก าลังจับกระเป๋า.ให้เห็น
ขอบกระเป๋าที่เจาะตราไก่ 
-ขอบกระเป๋าที่มีตราไก่เจาะ
อยู่ 

Zoom out 

VO. และเนื่องจากกระเป๋าเป็นทรงขนมจีบ รูดได้ 
จึงต้องมีตราไก่ ท าให้รูที่เจาะดูเรียบร้อยมากขึ้น 

10s. 

22 -แพนบล๊อคตอกตราไก่ที่วาง
เรียงกันเยอะๆ 

Zoom out 

VO. เมื่อใช้ตราไก่ เราก็ต้องมีบล็อกตอกตราไก่ 
เพ่ือเอาไว้ตอกให้ตราไก่ประกบกัน 

10s. 

23 -แพนคอหมา ที่แขวนขาย
อยู่หน้าร้าน 
-เบลก าลังเก่ียวคอหมา 

Fade out 

VO. และสุดท้ายคอหมา เป็นตัวที่ติดสายกระเป๋า
กับตัวกระเป๋า ตรงหัวจะหมุนได้  ท าให้สาย
กระเป๋าไม่บิดไปบิดมา 

10s. 

24 -แพนสิ่งของ อุปกรณ์ที่วาง
บนโต๊ะ 
-เบลก าลังก้มหน้าวัดหนัง 

ดนตรีประกอบ 15s. 

เพ่ือเอาไว้ตอกให้ตราไก่ประกบกัน
VO. เมื่อใช้ตราไก่ เราก็ต้องมีบล็อกตอกตราไก่ แพนบล๊อคตอกตราไก่ที่วางแพนบล๊อคตอกตราไก่ที่วาง
เพ่ือเอาไว้ตอกให้ตราไก่ประกบกันเพ่ือเอาไว้ตอกให้ตราไก่ประกบกันเพ่ือเอาไว้ตอกให้ตราไก่ประกบกันเพ่ือเอาไว้ตอกให้ตราไก่ประกบกัน

แพนบล๊อคตอกตราไก่ที่วางแพนบล๊อคตอกตราไก่ที่วาง
Zoom out

แพนบล๊อคตอกตราไก่ที่วางแพนบล๊อคตอกตราไก่ที่วาง
Zoom outZoom out

เมื่อใช้ตราไก่ เราก็ต้องมีบล็อกตอกตราไก่ เมื่อใช้ตราไก่ เราก็ต้องมีบล็อกตอกตราไก่ แพนบล๊อคตอกตราไก่ที่วางแพนบล๊อคตอกตราไก่ที่วาง

อยู่

เมื่อใช้ตราไก่ เราก็ต้องมีบล็อกตอกตราไก่ 
เพ่ือเอาไว้ตอกให้ตราไก่ประกบกัน

เมื่อใช้ตราไก่ เราก็ต้องมีบล็อกตอกตราไก่ 22 แพนบล๊อคตอกตราไก่ที่วาง เมื่อใช้ตราไก่ เราก็ต้องมีบล็อกตอกตราไก่ เมื่อใช้ตราไก่ เราก็ต้องมีบล็อกตอกตราไก่ เมื่อใช้ตราไก่ เราก็ต้องมีบล็อกตอกตราไก่ แพนบล๊อคตอกตราไก่ที่วาง
เรียงกันเยอะๆ เพ่ือเอาไว้ตอกให้ตราไก่ประกบกันเรียงกันเยอะๆเรียงกันเยอะๆเรียงกันเยอะๆเรียงกันเยอะๆเรียงกันเยอะๆเรียงกันเยอะๆเรียงกันเยอะๆ

และสุดท้ายคอหมา เป็นตัวที่ติดสายกระเป๋า
Zoom outZoom out

และสุดท้ายคอหมา เป็นตัวที่ติดสายกระเป๋า
กับตัวกระเป๋า ตรงหัวจะหมุนได้  ท าให้สาย

Zoom out
และสุดท้ายคอหมา เป็นตัวที่ติดสายกระเป๋า

Zoom out
แพนคอหมา ที่แขวนขายแพนคอหมา ที่แขวนขายแพนคอหมา ที่แขวนขายแพนคอหมา ที่แขวนขาย และสุดท้ายคอหมา เป็นตัวที่ติดสายกระเป๋าและสุดท้ายคอหมา เป็นตัวที่ติดสายกระเป๋าและสุดท้ายคอหมา เป็นตัวที่ติดสายกระเป๋าแพนคอหมา ที่แขวนขายแพนคอหมา ที่แขวนขายแพนคอหมา ที่แขวนขาย และสุดท้ายคอหมา เป็นตัวที่ติดสายกระเป๋าและสุดท้ายคอหมา เป็นตัวที่ติดสายกระเป๋าและสุดท้ายคอหมา เป็นตัวที่ติดสายกระเป๋า

กับตัวกระเป๋า ตรงหัวจะหมุนได้  ท าให้สาย
และสุดท้ายคอหมา เป็นตัวที่ติดสายกระเป๋าแพนคอหมา ที่แขวนขาย และสุดท้ายคอหมา เป็นตัวที่ติดสายกระเป๋าVO. และสุดท้ายคอหมา เป็นตัวที่ติดสายกระเป๋าแพนคอหมา ที่แขวนขาย และสุดท้ายคอหมา เป็นตัวที่ติดสายกระเป๋าVO. และสุดท้ายคอหมา เป็นตัวที่ติดสายกระเป๋าแพนคอหมา ที่แขวนขายแพนคอหมา ที่แขวนขาย และสุดท้ายคอหมา เป็นตัวที่ติดสายกระเป๋าVO. และสุดท้ายคอหมา เป็นตัวที่ติดสายกระเป๋า

กับตัวกระเป๋า ตรงหัวจะหมุนได้  ท าให้สาย
VO. 
กับตัวกระเป๋า ตรงหัวจะหมุนได้  ท าให้สาย

แพนคอหมา ที่แขวนขาย และสุดท้ายคอหมา เป็นตัวที่ติดสายกระเป๋าและสุดท้ายคอหมา เป็นตัวที่ติดสายกระเป๋า
กับตัวกระเป๋า ตรงหัวจะหมุนได้  ท าให้สายกับตัวกระเป๋า ตรงหัวจะหมุนได้  ท าให้สายกับตัวกระเป๋า ตรงหัวจะหมุนได้  ท าให้สายกับตัวกระเป๋า ตรงหัวจะหมุนได้  ท าให้สาย

Zoom out
เมื่อใช้ตราไก่ เราก็ต้องมีบล็อกตอกตราไก่ เมื่อใช้ตราไก่ เราก็ต้องมีบล็อกตอกตราไก่ เมื่อใช้ตราไก่ เราก็ต้องมีบล็อกตอกตราไก่ เมื่อใช้ตราไก่ เราก็ต้องมีบล็อกตอกตราไก่ 

เพ่ือเอาไว้ตอกให้ตราไก่ประกบกันเพ่ือเอาไว้ตอกให้ตราไก่ประกบกัน

มีตราไก่เจาะมีตราไก่เจาะมีตราไก่เจาะมีตราไก่เจาะขอบกระเป๋าที่มีตราไก่เจาะมีตราไก่เจาะ
ขอบกระเป๋าที่เจาะตราไก่
ขอบกระเป๋าที่

ขอบกระเป๋าที่เจาะตราไก่
ขอบกระเป๋าที่

ขอบกระเป๋าที่เจาะตราไก่
ขอบกระเป๋าที่

จึงต้องมีตราไก่ ท าให้รูที่เจาะดูเรียบร้อยมากขึ้นจึงต้องมีตราไก่ ท าให้รูที่เจาะดูเรียบร้อยมากขึ้นจึงต้องมีตราไก่ ท าให้รูที่เจาะดูเรียบร้อยมากขึ้นจึงต้องมีตราไก่ ท าให้รูที่เจาะดูเรียบร้อยมากขึ้นจึงต้องมีตราไก่ ท าให้รูที่เจาะดูเรียบร้อยมากขึ้นจึงต้องมีตราไก่ ท าให้รูที่เจาะดูเรียบร้อยมากขึ้นขอบกระเป๋าที่เจาะตราไก่ จึงต้องมีตราไก่ ท าให้รูที่เจาะดูเรียบร้อยมากขึ้น
มีตราไก่เจาะ

จึงต้องมีตราไก่ ท าให้รูที่เจาะดูเรียบร้อยมากขึ้นขอบกระเป๋าที่เจาะตราไก่
ขอบกระเป๋าที่

จึงต้องมีตราไก่ ท าให้รูที่เจาะดูเรียบร้อยมากขึ้น
เบลก าลังจับกระเป๋าเบลก าลังจับกระเป๋า

ขอบกระเป๋าที่เจาะตราไก่
VO. VO. และเนื่องจากกระเป๋าเป็นทรงขนมจีบ รูดได้ 
จึงต้องมีตราไก่ ท าให้รูที่เจาะดูเรียบร้อยมากขึ้น

และเนื่องจากกระเป๋าเป็นทรงขนมจีบ รูดได้ 
จึงต้องมีตราไก่ ท าให้รูที่เจาะดูเรียบร้อยมากขึ้น

และเนื่องจากกระเป๋าเป็นทรงขนมจีบ รูดได้ 
จึงต้องมีตราไก่ ท าให้รูที่เจาะดูเรียบร้อยมากขึ้น
VO. เบลก าลังจับกระเป๋า

ขอบกระเป๋าที่เจาะตราไก่ขอบกระเป๋าที่เจาะตราไก่
และเนื่องจากกระเป๋าเป็นทรงขนมจีบ รูดได้ 

จึงต้องมีตราไก่ ท าให้รูที่เจาะดูเรียบร้อยมากขึ้น
เบลก าลังจับกระเป๋า และเนื่องจากกระเป๋าเป็นทรงขนมจีบ รูดได้ และเนื่องจากกระเป๋าเป็นทรงขนมจีบ รูดได้ 

จึงต้องมีตราไก่ ท าให้รูที่เจาะดูเรียบร้อยมากขึ้น
เบลก าลังจับกระเป๋า

ขอบกระเป๋าที่เจาะตราไก่ขอบกระเป๋าที่เจาะตราไก่ขอบกระเป๋าที่เจาะตราไก่
ให้เห็นเบลก าลังจับกระเป๋า

จึงต้องมีตราไก่ ท าให้รูที่เจาะดูเรียบร้อยมากขึ้น

Zoom out
ให้เห็นให้เห็น และเนื่องจากกระเป๋าเป็นทรงขนมจีบ รูดได้ 

จึงต้องมีตราไก่ ท าให้รูที่เจาะดูเรียบร้อยมากขึ้นจึงต้องมีตราไก่ ท าให้รูที่เจาะดูเรียบร้อยมากขึ้นจึงต้องมีตราไก่ ท าให้รูที่เจาะดูเรียบร้อยมากขึ้น
และเนื่องจากกระเป๋าเป็นทรงขนมจีบ รูดได้ และเนื่องจากกระเป๋าเป็นทรงขนมจีบ รูดได้ และเนื่องจากกระเป๋าเป็นทรงขนมจีบ รูดได้ และเนื่องจากกระเป๋าเป็นทรงขนมจีบ รูดได้ และเนื่องจากกระเป๋าเป็นทรงขนมจีบ รูดได้ และเนื่องจากกระเป๋าเป็นทรงขนมจีบ รูดได้ และเนื่องจากกระเป๋าเป็นทรงขนมจีบ รูดได้ 

จึงต้องมีตราไก่ ท าให้รูที่เจาะดูเรียบร้อยมากขึ้น
และเนื่องจากกระเป๋าเป็นทรงขนมจีบ รูดได้ และเนื่องจากกระเป๋าเป็นทรงขนมจีบ รูดได้ และเนื่องจากกระเป๋าเป็นทรงขนมจีบ รูดได้ 

เบลก าลังเย็บหนังเบลก าลังเย็บหนังเบลก าลังเย็บหนังเบลก าลังเย็บหนังเบลก าลังเย็บหนัง เป็นเข็มเย็บหนังโดยเฉพาะเท่านั้น
VO. 
เป็นเข็มเย็บหนังโดยเฉพาะเท่านั้น

เมือมีเชือกแล้ว เราก็ต้องมีเข็ม ซึ่งจะต้อง
Zoom outZoom out

เมือมีเชือกแล้ว เราก็ต้องมีเข็ม ซึ่งจะต้อง
Zoom outZoom outZoom out

เมือมีเชือกแล้ว เราก็ต้องมีเข็ม ซึ่งจะต้องเมือมีเชือกแล้ว เราก็ต้องมีเข็ม ซึ่งจะต้อง

แพนเชือกเทียนที่วางบนชั้นแพนเชือกเทียนที่วางบนชั้น
Zoom out

เบลก าลังจับเข็ม
เบลก าลังเย็บหนัง
เบลก าลังจับเข็ม
เบลก าลังเย็บหนัง

แพนเชือกเทียนที่วางบนชั้นแพนเชือกเทียนที่วางบนชั้นแพนเชือกเทียนที่วางบนชั้นแพนเชือกเทียนที่วางบนชั้น
เวลาเราใช้เย็บกับหนังจะท าให้มีความเงา ดูสวยเวลาเราใช้เย็บกับหนังจะท าให้มีความเงา ดูสวยเวลาเราใช้เย็บกับหนังจะท าให้มีความเงา ดูสวยเวลาเราใช้เย็บกับหนังจะท าให้มีความเงา ดูสวย

แพนเชือกเทียนที่วางบนชั้น ขึ้น

VO. 

เวลาเราใช้เย็บกับหนังจะท าให้มีความเงา ดูสวยเวลาเราใช้เย็บกับหนังจะท าให้มีความเงา ดูสวยเวลาเราใช้เย็บกับหนังจะท าให้มีความเงา ดูสวยเวลาเราใช้เย็บกับหนังจะท าให้มีความเงา ดูสวย

เมือมีเชือกแล้ว เราก็ต้องมีเข็ม ซึ่งจะต้องเมือมีเชือกแล้ว เราก็ต้องมีเข็ม ซึ่งจะต้อง
เป็นเข็มเย็บหนังโดยเฉพาะเท่านั้น

Zoom out

ต่อมาเชือกเทียน เป็นเชือกที่ค่อนข้างเหนียวต่อมาเชือกเทียน เป็นเชือกที่ค่อนข้างเหนียวต่อมาเชือกเทียน เป็นเชือกที่ค่อนข้างเหนียว
เวลาเราใช้เย็บกับหนังจะท าให้มีความเงา ดูสวยเวลาเราใช้เย็บกับหนังจะท าให้มีความเงา ดูสวย

ต่อมาเชือกเทียน เป็นเชือกที่ค่อนข้างเหนียว
เวลาเราใช้เย็บกับหนังจะท าให้มีความเงา ดูสวย

ต่อมาเชือกเทียน เป็นเชือกที่ค่อนข้างเหนียวต่อมาเชือกเทียน เป็นเชือกที่ค่อนข้างเหนียว
เวลาเราใช้เย็บกับหนังจะท าให้มีความเงา ดูสวย

ต่อมาเชือกเทียน เป็นเชือกที่ค่อนข้างเหนียว
เวลาเราใช้เย็บกับหนังจะท าให้มีความเงา ดูสวยเวลาเราใช้เย็บกับหนังจะท าให้มีความเงา ดูสวย

ต่อมาเชือกเทียน เป็นเชือกที่ค่อนข้างเหนียวต่อมาเชือกเทียน เป็นเชือกที่ค่อนข้างเหนียวเ ชื อ ก เ ที ย นตั้ ง เ รี ย ง กั นเ ชื อ ก เ ที ย นตั้ ง เ รี ย ง กั นเ ชื อ ก เ ที ย นตั้ ง เ รี ย ง กั นเ ชื อ ก เ ที ย นตั้ ง เ รี ย ง กั นเ ชื อ ก เ ที ย นตั้ ง เ รี ย ง กั นเ ชื อ ก เ ที ย นตั้ ง เ รี ย ง กั นเ ชื อ ก เ ที ย นตั้ ง เ รี ย ง กั นเ ชื อ ก เ ที ย นตั้ ง เ รี ย ง กั น ต่อมาเชือกเทียน เป็นเชือกที่ค่อนข้างเหนียวต่อมาเชือกเทียน เป็นเชือกที่ค่อนข้างเหนียว
เวลาเราใช้เย็บกับหนังจะท าให้มีความเงา ดูสวย

เหมือนส้อม เอาไว้เจาะรูที่หนังก่อนที่เราจะเย็บเหมือนส้อม เอาไว้เจาะรูที่หนังก่อนที่เราจะเย็บ

VO. ต่อมาเชือกเทียน เป็นเชือกที่ค่อนข้างเหนียวต่อมาเชือกเทียน เป็นเชือกที่ค่อนข้างเหนียวต่อมาเชือกเทียน เป็นเชือกที่ค่อนข้างเหนียว
เวลาเราใช้เย็บกับหนังจะท าให้มีความเงา ดูสวย

ต่อมาเชือกเทียน เป็นเชือกที่ค่อนข้างเหนียวต่อมาเชือกเทียน เป็นเชือกที่ค่อนข้างเหนียวVO. VO. VO. ต่อมาเชือกเทียน เป็นเชือกที่ค่อนข้างเหนียวต่อมาเชือกเทียน เป็นเชือกที่ค่อนข้างเหนียว
เวลาเราใช้เย็บกับหนังจะท าให้มีความเงา ดูสวยเวลาเราใช้เย็บกับหนังจะท าให้มีความเงา ดูสวย
ขึ้น
เวลาเราใช้เย็บกับหนังจะท าให้มีความเงา ดูสวย
ขึ้น

เหมือนส้อม เอาไว้เจาะรูที่หนังก่อนที่เราจะเย็บเบลก าลังเจาะรูหนัง 

เ ชื อ ก เ ที ย นตั้ ง เ รี ย ง กั นเ ชื อ ก เ ที ย นตั้ ง เ รี ย ง กั น

เหมือนส้อม เอาไว้เจาะรูที่หนังก่อนที่เราจะเย็บเหมือนส้อม เอาไว้เจาะรูที่หนังก่อนที่เราจะเย็บเบลก าลังเจาะรูหนัง เบลก าลังเจาะรูหนัง เหมือนส้อม เอาไว้เจาะรูที่หนังก่อนที่เราจะเย็บ
จากนั้นก็ต้องมีตัวเจาะรูก่อนเย็บ จะมีรูปร่าง

เหมือนส้อม เอาไว้เจาะรูที่หนังก่อนที่เราจะเย็บ
จากนั้นก็ต้องมีตัวเจาะรูก่อนเย็บ จะมีรูปร่าง

เหมือนส้อม เอาไว้เจาะรูที่หนังก่อนที่เราจะเย็บ
VO. จากนั้นก็ต้องมีตัวเจาะรูก่อนเย็บ จะมีรูปร่างตัวเจาะรูวางเรียงกันเยอะๆ VO. จากนั้นก็ต้องมีตัวเจาะรูก่อนเย็บ จะมีรูปร่างVO. จากนั้นก็ต้องมีตัวเจาะรูก่อนเย็บ จะมีรูปร่างVO. จากนั้นก็ต้องมีตัวเจาะรูก่อนเย็บ จะมีรูปร่างยงกันเยอะๆ จากนั้นก็ต้องมีตัวเจาะรูก่อนเย็บ จะมีรูปร่างVO. 

หนัง มีขนาดให้เลือกตามขนาดมือเรา

ยงกันเยอะๆ จากนั้นก็ต้องมีตัวเจาะรูก่อนเย็บ จะมีรูปร่าง
เหมือนส้อม เอาไว้เจาะรูที่หนังก่อนที่เราจะเย็บเหมือนส้อม เอาไว้เจาะรูที่หนังก่อนที่เราจะเย็บ

ต่อมาเชือกเทียน เป็นเชือกที่ค่อนข้างเหนียวต่อมาเชือกเทียน เป็นเชือกที่ค่อนข้างเหนียว
เวลาเราใช้เย็บกับหนังจะท าให้มีความเงา ดูสวย

Zoom out

หนัง มีขนาดให้เลือกตามขนาดมือเรา

ยงกันเยอะๆ จากนั้นก็ต้องมีตัวเจาะรูก่อนเย็บ จะมีรูปร่าง
เหมือนส้อม เอาไว้เจาะรูที่หนังก่อนที่เราจะเย็บ

จากนั้นก็ต้องมีตัวเจาะรูก่อนเย็บ จะมีรูปร่าง
เหมือนส้อม เอาไว้เจาะรูที่หนังก่อนที่เราจะเย็บ

ตัวเจาะรูวางเรี
Zoom out

ยงกันเยอะๆตัวเจาะรูวางเรี
เหมือนส้อม เอาไว้เจาะรูที่หนังก่อนที่เราจะเย็บเบลก าลังเจาะรูหนัง เบลก าลังเจาะรูหนัง เหมือนส้อม เอาไว้เจาะรูที่หนังก่อนที่เราจะเย็บ

เ ชื อ ก เ ที ย นตั้ ง เ รี ย ง กั น ต่อมาเชือกเทียน เป็นเชือกที่ค่อนข้างเหนียว
เวลาเราใช้เย็บกับหนังจะท าให้มีความเงา ดูสวย

ต่อมาเชือกเทียน เป็นเชือกที่ค่อนข้างเหนียว
เวลาเราใช้เย็บกับหนังจะท าให้มีความเงา ดูสวย

เ ชื อ ก เ ที ย นตั้ ง เ รี ย ง กั น

แพนเชือกเทียนที่วางบนชั้น

ต่อมาเชือกเทียน เป็นเชือกที่ค่อนข้างเหนียว
เวลาเราใช้เย็บกับหนังจะท าให้มีความเงา ดูสวย

เบลก าลังจับเข็ม เมือมีเชือกแล้ว เราก็ต้องมีเข็ม ซึ่งจะต้องเบลก าลังจับเข็ม เมือมีเชือกแล้ว เราก็ต้องมีเข็ม ซึ่งจะต้องเบลก าลังจับเข็ม เมือมีเชือกแล้ว เราก็ต้องมีเข็ม ซึ่งจะต้องเบลก าลังจับเข็มเบลก าลังจับเข็ม เมือมีเชือกแล้ว เราก็ต้องมีเข็ม ซึ่งจะต้อง
เป็นเข็มเย็บหนังโดยเฉพาะเท่านั้นเป็นเข็มเย็บหนังโดยเฉพาะเท่านั้น

Zoom out
เบลก าลังจับกระเป๋า และเนื่องจากกระเป๋าเป็นทรงขนมจีบ รูดได้ 

จึงต้องมีตราไก่ ท าให้รูที่เจาะดูเรียบร้อยมากขึ้นจึงต้องมีตราไก่ ท าให้รูที่เจาะดูเรียบร้อยมากขึ้น

อยู่อยู่

แพนคอหมา ที่แขวนขาย

กระเป๋าไม่บิดไปบิดมา

หนัง มีขนาดให้เลือกตามขนาดมือเรา

ยงกันเยอะๆ จากนั้นก็ต้องมีตัวเจาะรูก่อนเย็บ จะมีรูปร่าง
เหมือนส้อม เอาไว้เจาะรูที่หนังก่อนที่เราจะเย็บ

ต่อมาเชือกเทียน เป็นเชือกที่ค่อนข้างเหนียว
เวลาเราใช้เย็บกับหนังจะท าให้มีความเงา ดูสวย

VO. จากนั้นก็ต้องมีตัวเจาะรูก่อนเย็บ จะมีรูปร่างยงกันเยอะๆ จากนั้นก็ต้องมีตัวเจาะรูก่อนเย็บ จะมีรูปร่างVO. VO. จากนั้นก็ต้องมีตัวเจาะรูก่อนเย็บ จะมีรูปร่างจากนั้นก็ต้องมีตัวเจาะรูก่อนเย็บ จะมีรูปร่างยงกันเยอะๆตัวเจาะรูวางเรี VO. จากนั้นก็ต้องมีตัวเจาะรูก่อนเย็บ จะมีรูปร่างจากนั้นก็ต้องมีตัวเจาะรูก่อนเย็บ จะมีรูปร่าง
เหมือนส้อม เอาไว้เจาะรูที่หนังก่อนที่เราจะเย็บเหมือนส้อม เอาไว้เจาะรูที่หนังก่อนที่เราจะเย็บเหมือนส้อม เอาไว้เจาะรูที่หนังก่อนที่เราจะเย็บเบลก าลังเจาะรูหนัง เหมือนส้อม เอาไว้เจาะรูที่หนังก่อนที่เราจะเย็บ

เ ชื อ ก เ ที ย นตั้ ง เ รี ย ง กั น

เบลก าลังเจาะรูหนัง เหมือนส้อม เอาไว้เจาะรูที่หนังก่อนที่เราจะเย็บ

VO. ต่อมาเชือกเทียน เป็นเชือกที่ค่อนข้างเหนียว
เวลาเราใช้เย็บกับหนังจะท าให้มีความเงา ดูสวย
ขึ้น

เหมือนส้อม เอาไว้เจาะรูที่หนังก่อนที่เราจะเย็บเหมือนส้อม เอาไว้เจาะรูที่หนังก่อนที่เราจะเย็บ

ต่อมาเชือกเทียน เป็นเชือกที่ค่อนข้างเหนียวต่อมาเชือกเทียน เป็นเชือกที่ค่อนข้างเหนียวVO. ต่อมาเชือกเทียน เป็นเชือกที่ค่อนข้างเหนียวเ ชื อ ก เ ที ย นตั้ ง เ รี ย ง กั นเ ชื อ ก เ ที ย นตั้ ง เ รี ย ง กั น ต่อมาเชือกเทียน เป็นเชือกที่ค่อนข้างเหนียวVO. ต่อมาเชือกเทียน เป็นเชือกที่ค่อนข้างเหนียวต่อมาเชือกเทียน เป็นเชือกที่ค่อนข้างเหนียว
เวลาเราใช้เย็บกับหนังจะท าให้มีความเงา ดูสวย

ต่อมาเชือกเทียน เป็นเชือกที่ค่อนข้างเหนียว
เวลาเราใช้เย็บกับหนังจะท าให้มีความเงา ดูสวย

ต่อมาเชือกเทียน เป็นเชือกที่ค่อนข้างเหนียว
เวลาเราใช้เย็บกับหนังจะท าให้มีความเงา ดูสวยเวลาเราใช้เย็บกับหนังจะท าให้มีความเงา ดูสวยเวลาเราใช้เย็บกับหนังจะท าให้มีความเงา ดูสวย

Zoom out

เมือมีเชือกแล้ว เราก็ต้องมีเข็ม ซึ่งจะต้อง
เป็นเข็มเย็บหนังโดยเฉพาะเท่านั้น

ให้เห็น

แพนเชือกเทียนที่วางบนชั้น
Zoom out

ขึ้น

VO. 

เวลาเราใช้เย็บกับหนังจะท าให้มีความเงา ดูสวยเวลาเราใช้เย็บกับหนังจะท าให้มีความเงา ดูสวยเวลาเราใช้เย็บกับหนังจะท าให้มีความเงา ดูสวยเวลาเราใช้เย็บกับหนังจะท าให้มีความเงา ดูสวยเวลาเราใช้เย็บกับหนังจะท าให้มีความเงา ดูสวยเวลาเราใช้เย็บกับหนังจะท าให้มีความเงา ดูสวย
แพนเชือกเทียนที่วางบนชั้นแพนเชือกเทียนที่วางบนชั้นแพนเชือกเทียนที่วางบนชั้นแพนเชือกเทียนที่วางบนชั้น

Zoom out
เบลก าลังจับเข็ม
เบลก าลังเย็บหนัง

เมือมีเชือกแล้ว เราก็ต้องมีเข็ม ซึ่งจะต้อง
Zoom outZoom out

เมือมีเชือกแล้ว เราก็ต้องมีเข็ม ซึ่งจะต้อง
Zoom out

เมือมีเชือกแล้ว เราก็ต้องมีเข็ม ซึ่งจะต้องVO. 
เป็นเข็มเย็บหนังโดยเฉพาะเท่านั้นเป็นเข็มเย็บหนังโดยเฉพาะเท่านั้นเบลก าลังเย็บหนังเบลก าลังเย็บหนังเบลก าลังเย็บหนัง

และเนื่องจากกระเป๋าเป็นทรงขนมจีบ รูดได้ 
Zoom out

และเนื่องจากกระเป๋าเป็นทรงขนมจีบ รูดได้ และเนื่องจากกระเป๋าเป็นทรงขนมจีบ รูดได้ 
จึงต้องมีตราไก่ ท าให้รูที่เจาะดูเรียบร้อยมากขึ้น

และเนื่องจากกระเป๋าเป็นทรงขนมจีบ รูดได้ และเนื่องจากกระเป๋าเป็นทรงขนมจีบ รูดได้ และเนื่องจากกระเป๋าเป็นทรงขนมจีบ รูดได้ และเนื่องจากกระเป๋าเป็นทรงขนมจีบ รูดได้ 
จึงต้องมีตราไก่ ท าให้รูที่เจาะดูเรียบร้อยมากขึ้น

Zoom out
ให้เห็น และเนื่องจากกระเป๋าเป็นทรงขนมจีบ รูดได้ 

จึงต้องมีตราไก่ ท าให้รูที่เจาะดูเรียบร้อยมากขึ้น
เบลก าลังจับกระเป๋า ให้เห็น

ขอบกระเป๋าที่เจาะตราไก่
เบลก าลังจับกระเป๋า

ขอบกระเป๋าที่เจาะตราไก่
และเนื่องจากกระเป๋าเป็นทรงขนมจีบ รูดได้ 

จึงต้องมีตราไก่ ท าให้รูที่เจาะดูเรียบร้อยมากขึ้น
VO. เบลก าลังจับกระเป๋าเบลก าลังจับกระเป๋า

ขอบกระเป๋าที่เจาะตราไก่
VO. และเนื่องจากกระเป๋าเป็นทรงขนมจีบ รูดได้ 
จึงต้องมีตราไก่ ท าให้รูที่เจาะดูเรียบร้อยมากขึ้น

และเนื่องจากกระเป๋าเป็นทรงขนมจีบ รูดได้ 
จึงต้องมีตราไก่ ท าให้รูที่เจาะดูเรียบร้อยมากขึ้น
VO. 

-ขอบกระเป๋าที่
อยู่

เบลก าลังจับกระเป๋า
ขอบกระเป๋าที่เจาะตราไก่
เบลก าลังจับกระเป๋า และเนื่องจากกระเป๋าเป็นทรงขนมจีบ รูดได้ 

จึงต้องมีตราไก่ ท าให้รูที่เจาะดูเรียบร้อยมากขึ้นขอบกระเป๋าที่เจาะตราไก่
ขอบกระเป๋าที่

ขอบกระเป๋าที่เจาะตราไก่
มีตราไก่เจาะ

จึงต้องมีตราไก่ ท าให้รูที่เจาะดูเรียบร้อยมากขึ้นจึงต้องมีตราไก่ ท าให้รูที่เจาะดูเรียบร้อยมากขึ้นจึงต้องมีตราไก่ ท าให้รูที่เจาะดูเรียบร้อยมากขึ้นจึงต้องมีตราไก่ ท าให้รูที่เจาะดูเรียบร้อยมากขึ้นจึงต้องมีตราไก่ ท าให้รูที่เจาะดูเรียบร้อยมากขึ้นขอบกระเป๋าที่เจาะตราไก่
ขอบกระเป๋าที่

ขอบกระเป๋าที่เจาะตราไก่
ขอบกระเป๋าที่

ขอบกระเป๋าที่เจาะตราไก่
ขอบกระเป๋าที่ขอบกระเป๋าที่มีตราไก่เจาะมีตราไก่เจาะมีตราไก่เจาะมีตราไก่เจาะ

Zoom out
เมื่อใช้ตราไก่ เราก็ต้องมีบล็อกตอกตราไก่ 

เพ่ือเอาไว้ตอกให้ตราไก่ประกบกัน

Zoom out
แพนบล๊อคตอกตราไก่ที่วาง

อยู่

แพนบล๊อคตอกตราไก่ที่วาง เมื่อใช้ตราไก่ เราก็ต้องมีบล็อกตอกตราไก่ เมื่อใช้ตราไก่ เราก็ต้องมีบล็อกตอกตราไก่ 
Zoom outZoom outZoom out

เมื่อใช้ตราไก่ เราก็ต้องมีบล็อกตอกตราไก่ 22 -แพนบล๊อคตอกตราไก่ที่วาง
Zoom out

แพนบล๊อคตอกตราไก่ที่วางแพนบล๊อคตอกตราไก่ที่วาง เมื่อใช้ตราไก่ เราก็ต้องมีบล็อกตอกตราไก่ แพนบล๊อคตอกตราไก่ที่วางแพนบล๊อคตอกตราไก่ที่วาง
เรียงกันเยอะๆ

เมื่อใช้ตราไก่ เราก็ต้องมีบล็อกตอกตราไก่ 
เพ่ือเอาไว้ตอกให้ตราไก่ประกบกัน
VO. VO. 
เพ่ือเอาไว้ตอกให้ตราไก่ประกบกัน

แพนบล๊อคตอกตราไก่ที่วาง
เรียงกันเยอะๆ เพ่ือเอาไว้ตอกให้ตราไก่ประกบกันเรียงกันเยอะๆเรียงกันเยอะๆ

แพนคอหมา ที่แขวนขาย และสุดท้ายคอหมา เป็นตัวที่ติดสายกระเป๋า
Zoom outZoom out

แพนคอหมา ที่แขวนขาย และสุดท้ายคอหมา เป็นตัวที่ติดสายกระเป๋า
กับตัวกระเป๋า ตรงหัวจะหมุนได้  ท าให้สาย

แพนคอหมา ที่แขวนขาย VO. 
กับตัวกระเป๋า ตรงหัวจะหมุนได้  ท าให้สาย

และสุดท้ายคอหมา เป็นตัวที่ติดสายกระเป๋าและสุดท้ายคอหมา เป็นตัวที่ติดสายกระเป๋า
กับตัวกระเป๋า ตรงหัวจะหมุนได้  ท าให้สาย

แพนคอหมา ที่แขวนขาย และสุดท้ายคอหมา เป็นตัวที่ติดสายกระเป๋า
กับตัวกระเป๋า ตรงหัวจะหมุนได้  ท าให้สาย

ต่อมาเชือกเทียน เป็นเชือกที่ค่อนข้างเหนียว
เวลาเราใช้เย็บกับหนังจะท าให้มีความเงา ดูสวยเวลาเราใช้เย็บกับหนังจะท าให้มีความเงา ดูสวย

แพนเชือกเทียนที่วางบนชั้น

และเนื่องจากกระเป๋าเป็นทรงขนมจีบ รูดได้ 
จึงต้องมีตราไก่ ท าให้รูที่เจาะดูเรียบร้อยมากขึ้น

เมื่อใช้ตราไก่ เราก็ต้องมีบล็อกตอกตราไก่ 
เพ่ือเอาไว้ตอกให้ตราไก่ประกบกัน

แพนบล๊อคตอกตราไก่ที่วาง
เรียงกันเยอะๆ

Zoom out

22

แพนคอหมา ที่แขวนขาย VO. และสุดท้ายคอหมา เป็นตัวที่ติดสายกระเป๋า
กับตัวกระเป๋า ตรงหัวจะหมุนได้  ท าให้สาย

Zoom out

หนัง มีขนาดให้เลือกตามขนาดมือเรา

ตัวเจาะรูวางเรียงกันเยอะๆ
เบลก าลังเจาะรูหนัง 

Zoom out

VO. จากนั้นก็ต้องมีตัวเจาะรูก่อนเย็บ จะมีรูปร่าง
เหมือนส้อม เอาไว้เจาะรูที่หนังก่อนที่เราจะเย็บ

เ ชื อ ก เ ที ย นตั้ ง เ รี ย ง กั น

แพนเชือกเทียนที่วางบนชั้น
Zoom out

ต่อมาเชือกเทียน เป็นเชือกที่ค่อนข้างเหนียว
เวลาเราใช้เย็บกับหนังจะท าให้มีความเงา ดูสวย
ขึ้น

เมือมีเชือกแล้ว เราก็ต้องมีเข็ม ซึ่งจะต้อง
เป็นเข็มเย็บหนังโดยเฉพาะเท่านั้น
VO. เมือมีเชือกแล้ว เราก็ต้องมีเข็ม ซึ่งจะต้อง
เป็นเข็มเย็บหนังโดยเฉพาะเท่านั้น

Zoom out

เบลก าลังจับเข็ม
เบลก าลังเย็บหนัง

Zoom out
-เบลก าลังจับกระเป๋า.ให้เห็น
ขอบกระเป๋าที่เจาะตราไก่
ขอบกระเป๋าที่มีตราไก่เจาะ

อยู่
Zoom out

VO. และเนื่องจากกระเป๋าเป็นทรงขนมจีบ รูดได้ 
จึงต้องมีตราไก่ ท าให้รูที่เจาะดูเรียบร้อยมากขึ้น

แพนบล๊อคตอกตราไก่ที่วาง
เรียงกันเยอะๆ

Zoom out

VO. เมื่อใช้ตราไก่ เราก็ต้องมีบล็อกตอกตราไก่ 
เพ่ือเอาไว้ตอกให้ตราไก่ประกบกัน

แพนคอหมา ที่แขวนขาย VO. และสุดท้ายคอหมา เป็นตัวที่ติดสายกระเป๋า
กับตัวกระเป๋า ตรงหัวจะหมุนได้  ท าให้สาย
กระเป๋าไม่บิดไปบิดมา

สส-ส-ภาพกรรไกรตัดหนังวางสภาพกรรไกรตัดหนังวาง
เรียงกันเยอะๆสเรียงกันเยอะๆสสสสำภาพกรรไกรตัดหนังวางำภาพกรรไกรตัดหนังวางำสำสภาพกรรไกรตัดหนังวางสภาพกรรไกรตัดหนังวางำภาพกรรไกรตัดหนังวางสภาพกรรไกรตัดหนังวางสำส น
ภาพกรรไกรตัดหนังวาง

น
ภาพกรรไกรตัดหนังวาง

นกัZoom outกZoom outหZoom outหZoom out
อมีแยกขายเป็นเศษหนัง และขายยกตัวเป็นผืนอมีแยกขายเป็นเศษหนัง และขายยกตัวเป็นผืน

ใหญ่อใหญ่อสมีแยกขายเป็นเศษหนัง และขายยกตัวเป็นผืนสมีแยกขายเป็นเศษหนัง และขายยกตัวเป็นผืน
ใหญส่ใหญ่ แล้วแต่ความต้องการของเราสแล้วแต่ความต้องการของเรามมีแยกขายเป็นเศษหนัง และขายยกตัวเป็นผืนมมีแยกขายเป็นเศษหนัง และขายยกตัวเป็นผืน

แล้วแต่ความต้องการของเรามแล้วแต่ความต้องการของเราุดมีแยกขายเป็นเศษหนัง และขายยกตัวเป็นผืนดมีแยกขายเป็นเศษหนัง และขายยกตัวเป็นผืน
แล้วแต่ความต้องการของเราดแล้วแต่ความต้องการของเรากแล้วแต่ความต้องการของเรากแล้วแต่ความต้องการของเราลแล้วแต่ความต้องการของเราลแล้วแต่ความต้องการของเราลาแล้วแต่ความต้องการของเราาแล้วแต่ความต้องการของเรา

เมื่อเราได้หนังมาแล้ว เราก็ต้องมีกรรไกรตัด
า

เมื่อเราได้หนังมาแล้ว เราก็ต้องมีกรรไกรตัด
างเมื่อเราได้หนังมาแล้ว เราก็ต้องมีกรรไกรตัดงเมื่อเราได้หนังมาแล้ว เราก็ต้องมีกรรไกรตัดง
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ตารางที่ 4-19 แสดงบทรายการโทรทัศน์ Hand2Hand (ต่อ) 
 

ล าดับ ภาพ (Video) เสียง (Audio) เวลา 
25 -CU.เบล 

 
-เบลหยิบกระเป๋าที่มีมาดู 
-ใช้สายวัด วัดกระเป๋า 
-แบบกระดาษท่ีตัดแล้ว 
-เบลก าลังตัดกระดาษ 
-เบลก าลังกางผ้าป่าน 
-เอาแบบกระดาษมาทาบ
บนผ้าป่าน 
 
-MS. เบล 
-CU.เบล 
 
-ภาพกระเป๋าตามร้านค้า 
-CU.เบล 
-ภาพเบลหยิบกระเป๋าที่ท า
ขึ้นมา 
-ภาพหยิบจับหนัง 
-เบลก าลังกรีดหนัง 
-เบลจับเส้นสายที่กระเป๋า 
-CU.เบล 
-แพนกระเป๋าของเบล 
-เบลจับกระเป๋า 
-ขึ้น logo The NEEDle 
leather Handcraft” 

Fade out 

เบล : โดยส่วนตัวไม่ได้เรียนมา เลยก็ไม่รู้ว่าต้อง
สร้างแบบ และแพทเทินยังไง เราก็เริ่มออกแบบ
โดยการเอากระเป๋าที่เรามีมาแกะแบบ มาดูว่ามี
องค์ประกอบอะไรบ้าง คือจะท าโดยการใช้
กระดาษแข็ง วัดจากขนาดกระเป๋าที่มีเลย แล้วก็
เอามาท าลงกระดาษ ถ้าเราตัดกระดาษ แบบได้
แล้ว เราก็จะเอากระดาษนั้นมาทาบแล้วก็ตัดหนัง
ตามนั้นเลย ซึ่งมันก็จะเป็นขนาดที่พอดี โดย
พยายามให้เสียน้อยที่สุด 
 
ส่วนใหญ่จะเป็นการเอาแบบมาพัฒนา หรือบาง
แบบก็คิดเอง เพราะบางทีไปเห็นกระเป๋าตาม
ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็
เลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนัง
จริง หรือบางแบบที่ไม่สามารถเป็นหนังกลับได้ ก็
จะเอามาเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับตัว
เรา แล้วก็เข้ากับวัสดุที่มีด้วย 
 
สไตล์ของเรา จะชอบกระเป๋าที่มี พู่  เราก็จะ
พยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความ
เป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมันจะดู
เป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไป
มันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย
ที่ตามมาด้วย 
 

1min.
45s. 

26 Logo รายการ เสียงดนตรีประกอบ 5s. 
เบรค 

27 Logo รายการ เสียงดนตรีประกอบ 5s. 
28 -ภาพกระเป๋าที่อัปเบลขาย

ในเพจ 
Fade out 

เสียงดนตรีประกอบ 30s. 

 
 

ที่ตามมาด้วยที่ตามมาด้วย
มันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยlogo The NEEDle 

leather Handcraft” ที่ตามมาด้วยที่ตามมาด้วย
logo The NEEDle logo The NEEDle logo The NEEDle มันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย

เบลจับกระเป๋า
เป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้
มันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย
เป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้
มันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย
เป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้
มันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย
ที่ตามมาด้วย

เบลจับกระเป๋า
logo The NEEDle logo The NEEDle 

เป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้
มันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย
เป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้

เบลจับกระเป๋า
าใส่โซ่ไป

มันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย
-

มันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย

leather Handcraft”leather Handcraft”leather Handcraft”

เสียงดนตรีประกอบรายการ เสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบรายการ เสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบ
เบรค

เสียงดนตรีประกอบ

เป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้เป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้เป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้
มันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย
เป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้เป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้
มันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย
เป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้
มันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย
ที่ตามมาด้วยที่ตามมาด้วย

เป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้เป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้เป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้
มันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย

เป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมันจะดู
เป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้
เป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมันจะดูเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมันจะดูเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมันจะดูเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมันจะดูเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมันจะดู
เป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้แพนกระเป๋าของเบลแพนกระเป๋าของเบล
เป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมันจะดูเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมันจะดูเบล

แพนกระเป๋าของเบลแพนกระเป๋าของเบลแพนกระเป๋าของเบลแพนกระเป๋าของเบล

พยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความ
เป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมันจะดู
พยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความ
เป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมันจะดู

เบลจับเส้นสายที่กระเป๋า พยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความ-เบลจับเส้นสายที่กระเป๋า พยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความเบลจับเส้นสายที่กระเป๋า

แพนกระเป๋าของเบล

เบลจับเส้นสายที่กระเป๋าเบลจับเส้นสายที่กระเป๋า
สไตล์ของเรา จะชอบกระเป๋าที่มี พู่  เราก็จะสไตล์ของเรา จะชอบกระเป๋าที่มี พู่  เราก็จะสไตล์ของเรา จะชอบกระเป๋าที่มี พู่  เราก็จะ
พยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความ
สไตล์ของเรา จะชอบกระเป๋าที่มี พู่  เราก็จะ
พยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความ
สไตล์ของเรา จะชอบกระเป๋าที่มี พู่  เราก็จะเบลก าลังกรีดหนัง

เบลจับเส้นสายที่กระเป๋าเบลจับเส้นสายที่กระเป๋า
สไตล์ของเรา จะชอบกระเป๋าที่มี พู่  เราก็จะ
พยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความ

เบลก าลังกรีดหนังเบลก าลังกรีดหนัง สไตล์ของเรา จะชอบกระเป๋าที่มี พู่  เราก็จะสไตล์ของเรา จะชอบกระเป๋าที่มี พู่  เราก็จะ
พยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความ

เบลก าลังกรีดหนัง
เบลจับเส้นสายที่กระเป๋าเบลจับเส้นสายที่กระเป๋า

สไตล์ของเรา จะชอบกระเป๋าที่มี พู่  เราก็จะ
พยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความ
เป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมันจะดูเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมันจะดู

สไตล์ของเรา จะชอบกระเป๋าที่มี พู่  เราก็จะ
พยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความ
เป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมันจะดูเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมันจะดูเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมันจะดู
เป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้
เป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมันจะดู

สไตล์ของเรา จะชอบกระเป๋าที่มี พู่  เราก็จะสไตล์ของเรา จะชอบกระเป๋าที่มี พู่  เราก็จะสไตล์ของเรา จะชอบกระเป๋าที่มี พู่  เราก็จะสไตล์ของเรา จะชอบกระเป๋าที่มี พู่  เราก็จะสไตล์ของเรา จะชอบกระเป๋าที่มี พู่  เราก็จะสไตล์ของเรา จะชอบกระเป๋าที่มี พู่  เราก็จะสไตล์ของเรา จะชอบกระเป๋าที่มี พู่  เราก็จะ
พยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความ
สไตล์ของเรา จะชอบกระเป๋าที่มี พู่  เราก็จะสไตล์ของเรา จะชอบกระเป๋าที่มี พู่  เราก็จะสไตล์ของเรา จะชอบกระเป๋าที่มี พู่  เราก็จะสไตล์ของเรา จะชอบกระเป๋าที่มี พู่  เราก็จะ

เรา แล้วก็เข้ากับวัสดุที่มีด้วย
ภาพหยิบจับหนังภาพหยิบจับหนัง

เอามาเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับเอามาเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับเอามาเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับ
เรา แล้วก็เข้ากับวัสดุที่มีด้วยเรา แล้วก็เข้ากับวัสดุที่มีด้วย

ภาพเบลหยิบกระเป๋าที่ท า
บางแบบ

เอามาเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับ
ที่ไม่สามารถเป็นหนั

เอามาเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับ
บางแบบที่

เอามาเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับ
ที่ไม่สามารถเป็นหนั

เลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนัง
ไม่สามารถเป็นหนัไม่สามารถเป็นหนั

เอามาเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับ

เลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนังเลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนังเลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนัง
จริง หรือบางแบบ
เลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนังพกระเป๋าตามร้านค้าพกระเป๋าตามร้านค้า

ภาพเบลหยิบกระเป๋าที่ท าภาพเบลหยิบกระเป๋าที่ท า

เลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนังเลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนังพกระเป๋าตามร้านค้าพกระเป๋าตามร้านค้าพกระเป๋าตามร้านค้าพกระเป๋าตามร้านค้าพกระเป๋าตามร้านค้า
ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็
เลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนัง
ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็
เลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนัง
ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็
เลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนัง
ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็
เลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนัง
ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็

พกระเป๋าตามร้านค้า เลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนัง

จะ

ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็
เลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนัง
ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็
เลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนัง
ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็
เลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนัง
ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็
เลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนัง

บางแบบ
เอามาเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับเอามาเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับ

เรา แล้วก็เข้ากับวัสดุที่มีด้วย

สไตล์ของเรา จะชอบกระเป๋าที่มี พู่  เราก็จะ

แบบก็คิดเอง
ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็

เพราะบางทีไปเห็นกระเป๋าตาม
ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็

เพราะบางทีไปเห็นกระเป๋าตามเพราะบางทีไปเห็นกระเป๋าตาม
ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็

เพราะบางทีไปเห็นกระเป๋าตาม
ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็
เลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนัง

เพราะบางทีไปเห็นกระเป๋าตามแบบก็คิดเอง
ส่วนใหญ่จะเป็นการเอาแบบมาพัฒนา ส่วนใหญ่จะเป็นการเอาแบบมาพัฒนา ส่วนใหญ่จะเป็นการเอาแบบมาพัฒนา 

เพราะบางทีไปเห็นกระเป๋าตามเพราะบางทีไปเห็นกระเป๋าตาม
ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็

ส่วนใหญ่จะเป็นการเอาแบบมาพัฒนา ส่วนใหญ่จะเป็นการเอาแบบมาพัฒนา 
แบบก็คิดเอง
ส่วนใหญ่จะเป็นการเอาแบบมาพัฒนา 
แบบก็คิดเอง
ส่วนใหญ่จะเป็นการเอาแบบมาพัฒนา ส่วนใหญ่จะเป็นการเอาแบบมาพัฒนา 
แบบก็คิดเองแบบก็คิดเอง
ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็
แบบก็คิดเองแบบก็คิดเอง
ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็
แบบก็คิดเอง
ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็
แบบก็คิดเองแบบก็คิดเองแบบก็คิดเอง
ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็
เลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนัง
ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็
เลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนังเลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนังเลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนัง
จริง หรือ
เลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนังเลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนัง
จริง หรือ

เอามาเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับเอามาเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับ

ส่วนใหญ่จะเป็นการเอาแบบมาพัฒนา 

พยายามให้เสียน้อยที่สุดพยายามให้เสียน้อยที่สุดพยายามให้เสียน้อยที่สุดพยายามให้เสียน้อยที่สุดพยายามให้เสียน้อยที่สุดพยายามให้เสียน้อยที่สุด
ตามนั้นเลย ซึ่งตามนั้นเลย ซึ่ง

เอามาท าลงกระดาษ ถ้าเราตัดกระดาษ แบบได้
แล้ว เราก็จะเอากระดาษนั้นแล้ว เราก็จะเอากระดาษนั้นแล้ว เราก็จะเอากระดาษนั้น
ตามนั้นเลย ซึ่งตามนั้นเลย ซึ่ง
พยายามให้เสียน้อยที่สุด

ส่วนใหญ่จะเป็นการเอาแบบมาพัฒนา 
เพราะบางทีไปเห็นกระเป๋าตาม

ส่วนใหญ่จะเป็นการเอาแบบมาพัฒนา ส่วนใหญ่จะเป็นการเอาแบบมาพัฒนา 
เพราะบางทีไปเห็นกระเป๋าตาม

ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็

เอามาท าลงกระดาษ ถ้าเราตัดกระดาษ แบบได้
แล้ว เราก็จะเอากระดาษนั้น

มันก็จะเป็นขนาดที่พอดี มันก็จะเป็นขนาดที่พอดี 
พยายามให้เสียน้อยที่สุด

เอาแบบกระดาษมาทาบ

ส่วนใหญ่จะเป็นการเอาแบบมาพัฒนา ส่วนใหญ่จะเป็นการเอาแบบมาพัฒนา 
เพราะบางทีไปเห็นกระเป๋าตาม

ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็
เพราะบางทีไปเห็นกระเป๋าตาม

ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็
พกระเป๋าตามร้านค้า

เพราะบางทีไปเห็นกระเป๋าตาม
ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็
เลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนังเลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนัง

ไม่สามารถเป็นหนัเบล
ภาพเบลหยิบกระเป๋าที่ท าภาพเบลหยิบกระเป๋าที่ท า เอามาเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับภาพเบลหยิบกระเป๋าที่ท า เอามาเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับภาพเบลหยิบกระเป๋าที่ท า เอามาเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับภาพเบลหยิบกระเป๋าที่ท าภาพเบลหยิบกระเป๋าที่ท าภาพเบลหยิบกระเป๋าที่ท า เอามาเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับ

เรา แล้วก็เข้ากับวัสดุที่มีด้วยเรา แล้วก็เข้ากับวัสดุที่มีด้วย

เบลก าลังกรีดหนัง
ภาพหยิบจับหนังภาพหยิบจับหนัง
เบลก าลังกรีดหนังเบลก าลังกรีดหนัง สไตล์ของเรา จะชอบกระเป๋าที่มี พู่  เราก็จะ

พยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความ
เป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมันจะดูเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมันจะดู

าใส่โซ่ไปแพนกระเป๋าของเบล

Logo 

เสียงดนตรีประกอบ

เอามาท าลงกระดาษ ถ้าเราตัดกระดาษ แบบได้
แล้ว เราก็จะเอากระดาษนั้น
ตามนั้นเลย ซึ่ง
พยายามให้เสียน้อยที่สุด

ส่วนใหญ่จะเป็นการเอาแบบมาพัฒนา 
เพราะบางทีไปเห็นกระเป๋าตาม

ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็

ตามนั้นเลย ซึ่งตามนั้นเลย ซึ่ง
พยายามให้เสียน้อยที่สุดพยายามให้เสียน้อยที่สุดพยายามให้เสียน้อยที่สุดพยายามให้เสียน้อยที่สุดพยายามให้เสียน้อยที่สุดพยายามให้เสียน้อยที่สุดพยายามให้เสียน้อยที่สุด

ส่วนใหญ่จะเป็นการเอาแบบมาพัฒนา 
แบบก็คิดเอง
ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็
เลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนัง
จริง หรือ

เอามาเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับ

ส่วนใหญ่จะเป็นการเอาแบบมาพัฒนา ส่วนใหญ่จะเป็นการเอาแบบมาพัฒนา ส่วนใหญ่จะเป็นการเอาแบบมาพัฒนา 
แบบก็คิดเอง
ส่วนใหญ่จะเป็นการเอาแบบมาพัฒนา 

เพราะบางทีไปเห็นกระเป๋าตาม
ส่วนใหญ่จะเป็นการเอาแบบมาพัฒนา 
แบบก็คิดเอง
ส่วนใหญ่จะเป็นการเอาแบบมาพัฒนา 
แบบก็คิดเอง
ส่วนใหญ่จะเป็นการเอาแบบมาพัฒนา 
แบบก็คิดเอง เพราะบางทีไปเห็นกระเป๋าตามแบบก็คิดเอง
ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็
แบบก็คิดเอง
ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็

เพราะบางทีไปเห็นกระเป๋าตาม
ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็
เลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนัง

เพราะบางทีไปเห็นกระเป๋าตาม
ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็
แบบก็คิดเอง
ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็
เลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนัง

บางแบบ
เอามาเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับ

เรา แล้วก็เข้ากับวัสดุที่มีด้วย

สไตล์ของเรา จะชอบกระเป๋าที่มี พู่  เราก็จะ

พกระเป๋าตามร้านค้า

ภาพเบลหยิบกระเป๋าที่ท า

เลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนัง
จริง หรือ
จะ

ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็
เลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนัง
ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็
เลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนัง
ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็
เลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนัง
ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็
เลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนัง
ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็
เลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนังพกระเป๋าตามร้านค้าพกระเป๋าตามร้านค้าพกระเป๋าตามร้านค้า เลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนัง
จริง หรือ
เลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนังเลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนังเลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนังพกระเป๋าตามร้านค้า

ภาพเบลหยิบกระเป๋าที่ท า

เลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนัง
จริง หรือบางแบบ
เลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนังเลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนัง

ไม่สามารถเป็นหนั
เอามาเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับ

ที่ไม่สามารถเป็นหนับางแบบที่
เอามาเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับ

ที่ไม่สามารถเป็นหนั
เอามาเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับภาพเบลหยิบกระเป๋าที่ท า

บางแบบ
เอามาเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับเอามาเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับภาพเบลหยิบกระเป๋าที่ท า เอามาเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับ

เรา แล้วก็เข้ากับวัสดุที่มีด้วย
เอามาเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับ

เรา แล้วก็เข้ากับวัสดุที่มีด้วย
ภาพหยิบจับหนัง

เรา แล้วก็เข้ากับวัสดุที่มีด้วย

สไตล์ของเรา จะชอบกระเป๋าที่มี พู่  เราก็จะสไตล์ของเรา จะชอบกระเป๋าที่มี พู่  เราก็จะสไตล์ของเรา จะชอบกระเป๋าที่มี พู่  เราก็จะสไตล์ของเรา จะชอบกระเป๋าที่มี พู่  เราก็จะ
พยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความ
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พยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความ
เป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมันจะดู
เป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้

สไตล์ของเรา จะชอบกระเป๋าที่มี พู่  เราก็จะ
พยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความ
เป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมันจะดู

เบลจับเส้นสายที่กระเป๋า
เบลก าลังกรีดหนัง
เบลจับเส้นสายที่กระเป๋า

สไตล์ของเรา จะชอบกระเป๋าที่มี พู่  เราก็จะ
พยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความ
สไตล์ของเรา จะชอบกระเป๋าที่มี พู่  เราก็จะเบลก าลังกรีดหนังเบลก าลังกรีดหนัง

เบลจับเส้นสายที่กระเป๋า
สไตล์ของเรา จะชอบกระเป๋าที่มี พู่  เราก็จะสไตล์ของเรา จะชอบกระเป๋าที่มี พู่  เราก็จะ
พยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความ
สไตล์ของเรา จะชอบกระเป๋าที่มี พู่  เราก็จะ
พยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความ
สไตล์ของเรา จะชอบกระเป๋าที่มี พู่  เราก็จะ

-CU.
แพนกระเป๋าของเบล

เบลจับเส้นสายที่กระเป๋าเบลจับเส้นสายที่กระเป๋า พยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความ-เบลจับเส้นสายที่กระเป๋า
CU.
เบลจับเส้นสายที่กระเป๋า พยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความ

เป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมันจะดู
พยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความ
เป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมันจะดู
พยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความ

แพนกระเป๋าของเบล
เบล

แพนกระเป๋าของเบล
เบลจับกระเป๋า
แพนกระเป๋าของเบล

เป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมันจะดูเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมันจะดู
แพนกระเป๋าของเบล

เป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมันจะดู
เป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้
เป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมันจะดูเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมันจะดูเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมันจะดูเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมันจะดู
เป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้เป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไป
มันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย
เป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้
มันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย
ที่ตามมาด้วย

เป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้เป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้เป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้
มันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย

เบลจับกระเป๋า
ขึ้น 

เป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้เป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้เป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้
มันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย

เบลจับกระเป๋า
logo The NEEDle 

เป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้
มันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย
ที่ตามมาด้วย

เป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้
มันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย
เป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้
มันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย

เบลจับกระเป๋า
มันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย-ขึ้น logo The NEEDle logo The NEEDle 

leather Handcraft”

มันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยlogo The NEEDle มันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย
ที่ตามมาด้วย

logo The NEEDle 
leather Handcraft”

Fade out

มันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย
ที่ตามมาด้วยที่ตามมาด้วยleather Handcraft”

รายการ เสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบ
เบรคเบรค

ส่วนใหญ่จะเป็นการเอาแบบมาพัฒนา 
เพราะบางทีไปเห็นกระเป๋าตาม

ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็
เลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนังพกระเป๋าตามร้านค้า

สไตล์ของเรา จะชอบกระเป๋าที่มี พู่  เราก็จะ
พยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความ

าใส่โซ่ไป
มันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย

เสียงดนตรีประกอบ

-
ขึ้น logo The NEEDle 

leather Handcraft”
Fade out

Logo รายการ เสียงดนตรีประกอบ
เบรค

เสียงดนตรีประกอบ

เอามาท าลงกระดาษ ถ้าเราตัดกระดาษ แบบได้
แล้ว เราก็จะเอากระดาษนั้น
ตามนั้นเลย ซึ่งมันก็จะเป็นขนาดที่พอดี 
พยายามให้เสียน้อยที่สุด

ส่วนใหญ่จะเป็นการเอาแบบมาพัฒนา 
แบบก็คิดเอง เพราะบางทีไปเห็นกระเป๋าตาม
ร้านค้าที่มีรูปทรงที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่หนังจริง ก็
เลยต้องเอาแบบกระเป๋านั้นๆมาพัฒนาให้เป็นหนัง
จริง หรือบางแบบที่ไม่สามารถเป็นหนั
จะเอามาเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับ
เรา แล้วก็เข้ากับวัสดุที่มีด้วย

สไตล์ของเรา จะชอบกระเป๋าที่มี พู่  เราก็จะ
พยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความ
เป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมันจะดู
เป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไป
มันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย
ที่ตามมาด้วย

เอาแบบกระดาษมาทาบ

พกระเป๋าตามร้านค้า
เบล

ภาพเบลหยิบกระเป๋าที่ท า
ขึ้นมา
ภาพหยิบจับหนัง
เบลก าลังกรีดหนัง

-เบลจับเส้นสายที่กระเป๋า
-CU.เบล
-แพนกระเป๋าของเบล
-เบลจับกระเป๋า
ขึ้น logo The NEEDle 

leather Handcraft”
Fade out

Logo รายการ เสียงดนตรีประกอบ
เบรค

เสียงดนตรีประกอบ

ส-ส-แบบกระดาษท่ีตัดแล้วสแบบกระดาษท่ีตัดแล้ว
เบลก าลังตัดกระดาษสเบลก าลังตัดกระดาษสสำ
เบลหยิบกระเป๋าที่มีมาดู

ำ
เบลหยิบกระเป๋าที่มีมาดู

- ำ-ใช้สายวัด วัดกระเป๋าำใช้สายวัด วัดกระเป๋า-ใช้สายวัด วัดกระเป๋า- ำ-ใช้สายวัด วัดกระเป๋า-
แบบกระดาษท่ีตัดแล้วำแบบกระดาษท่ีตัดแล้วสำส
ใช้สายวัด วัดกระเป๋า

ส
ใช้สายวัด วัดกระเป๋าำใช้สายวัด วัดกระเป๋า

ส
ใช้สายวัด วัดกระเป๋า-ใช้สายวัด วัดกระเป๋า-

ส
-ใช้สายวัด วัดกระเป๋า- ำ-ใช้สายวัด วัดกระเป๋า-

ส
-ใช้สายวัด วัดกระเป๋า-
แบบกระดาษท่ีตัดแล้วสแบบกระดาษท่ีตัดแล้วำแบบกระดาษท่ีตัดแล้วสแบบกระดาษท่ีตัดแล้วนเบลหยิบกระเป๋าที่มีมาดูนเบลหยิบกระเป๋าที่มีมาดู
ใช้สายวัด วัดกระเป๋านใช้สายวัด วัดกระเป๋า
แบบกระดาษท่ีตัดแล้วนแบบกระดาษท่ีตัดแล้ว

ัเบลหยิบกระเป๋าที่มีมาดูัเบลหยิบกระเป๋าที่มีมาดูกเบลหยิบกระเป๋าที่มีมาดูกเบลหยิบกระเป๋าที่มีมาดู
ใช้สายวัด วัดกระเป๋ากใช้สายวัด วัดกระเป๋าหเบลหยิบกระเป๋าที่มีมาดูหเบลหยิบกระเป๋าที่มีมาดู
ใช้สายวัด วัดกระเป๋าหใช้สายวัด วัดกระเป๋า

อสอส
โดยการเอากระเป๋าที่เรามีมาแกะแบบ อโดยการเอากระเป๋าที่เรามีมาแกะแบบ ออสร้างแบบ และแพทเทินยังไง เราก็เริ่มออกแบบสร้างแบบ และแพทเทินยังไง เราก็เริ่มออกแบบ
โดยการเอากระเป๋าที่เรามีมาแกะแบบ สโดยการเอากระเป๋าที่เรามีมาแกะแบบ มร้างแบบ และแพทเทินยังไง เราก็เริ่มออกแบบมร้างแบบ และแพทเทินยังไง เราก็เริ่มออกแบบ
โดยการเอากระเป๋าที่เรามีมาแกะแบบ มโดยการเอากระเป๋าที่เรามีมาแกะแบบ 
องค์ประกอบอะไรบ้าง 
ม

องค์ประกอบอะไรบ้าง 
ุ

องค์ประกอบอะไรบ้าง 
ุ

องค์ประกอบอะไรบ้าง 
ดโดยการเอากระเป๋าที่เรามีมาแกะแบบ ดโดยการเอากระเป๋าที่เรามีมาแกะแบบ 

องค์ประกอบอะไรบ้าง 
ด

องค์ประกอบอะไรบ้าง กโดยการเอากระเป๋าที่เรามีมาแกะแบบ กโดยการเอากระเป๋าที่เรามีมาแกะแบบ 
องค์ประกอบอะไรบ้าง กองค์ประกอบอะไรบ้าง ลโดยการเอากระเป๋าที่เรามีมาแกะแบบ ลโดยการเอากระเป๋าที่เรามีมาแกะแบบ 
องค์ประกอบอะไรบ้าง ลองค์ประกอบอะไรบ้าง คือจะท าโดยการใช้ลคือจะท าโดยการใช้าคือจะท าโดยการใช้าคือจะท าโดยการใช้
กระดาษแข็ง วัดจากขนาดกระเป๋าที่มีเลย แล้วก็

า
กระดาษแข็ง วัดจากขนาดกระเป๋าที่มีเลย แล้วก็งคือจะท าโดยการใช้งคือจะท าโดยการใช้
กระดาษแข็ง วัดจากขนาดกระเป๋าที่มีเลย แล้วก็งกระดาษแข็ง วัดจากขนาดกระเป๋าที่มีเลย แล้วก็



55 

 

ตารางที่ 4-19 แสดงบทรายการโทรทัศน์ Hand2Hand (ต่อ) 
 

ล าดับ ภาพ (Video) เสียง (Audio) เวลา 
29 -เบลนั่งหน้าคอม 

-ภาพหน้าเพจ facebook ที่
ขายกระเป๋า 
-CU.เบล 
-เบลก าลังนั่งกดดูเพจตัวเอง 
-CU.เบล 
 
-ภาพหน้าเพจอินสตราแก
รม 
-CU.เบล 

เสียงดนตรีประกอบ 
 
 
เบล : ส าหรับช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทาง
ออนไลน์คือผ่านทาง Facebook และ Instrgram 
ที่เลือกขายออนไลน์เพราะนับว่าเป็นช่องทางที่ซ้ือ
ขายกันได้ทุกที่ เลือกซ้ือได้ตลอด 24 ชั่วโมง และ
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ทุกคนมีสมาทโฟน มันก็จะยิ่ง
เป็นช่องทางที่สะดวกมากๆ ส าหรับการที่จะเลือก
ซื้อสินค้าต่างๆ ไม่ต้องเดินออกไปหาซื้ออีกต่อไป 
เราก็สามารถซื้อได้ทางออนไลน์เลย 

30s. 

30 -ภาพ CU.กระเป๋าหนังกลับ 
-เบลจับกระเป๋าให้ดู 
-เบลก าลังคลี่ผ้าป่าน 
-เบลก าลังแกะเชือกเทียน 
-เบลก าลังร้อยเชือกเทียน 
-CU.หน้าเบลตอนยิ้ม 
-เบลก าลังวาดแบบลงบน
กระดาษ 

เสียงดนตรีประกอบ 30s. 

31 -CU. เบล 
 
-ภาพเบลก าลังหยิบจับ
อุปกรณ์ 
-CU. เบล 
 
 
 
 
 

Fade out 

เบล: บางคนอาจจะชอบแค่เรื่องการออกแบบ พอ
ได้ มาท าจริ งๆ  อาจจะ เป็ น เ รื่ อ งที่ ดู น่ า เบื่ อ 
เพราะว่าการท ากระเป๋าขาย ถึงแม้จะออกแบบ
ทีเดียว แต่อาจจะต้องเย็บ 4-5 ใบ คือต้องท าตาม
ออเดอร์เรื่อยๆ ถามตัวเองว่าเราสามารถอยู่กับมัน
ได้มั้ยดีกว่า แต่ส าหรับตัวเราแล้ว เราชอบทั้งเรื่อง
ออกแบบแล้วก็ชอบการเย็บ การประกอบให้
ออกมาเป็นรูปร่างด้วย ใบที่แล้วกับใบที่เย็บอยู่มัน
ก็ไม่เหมือนกัน มันเป็นเสน่ห์ของความเป็นแฮนด์
เมดด้วยแหละ 

40s. 

32 -เบลสะพายกระเป๋าบิดตัว
ไปมา 
-เบลหยิบกระเป๋าสตางค์ท่ี 

เสียงดนตรีประกอบ 20s. 

ออเดอร์
ได้มั้ย
ออเดอร์ เราสามารถอยู่กับมัน

แต่ส าหรับตัวเราแล้ว เรได้มั้ย แต่ส าหรับตัวเราแล้ว เร
ออกแบบแล้วก็ชอบ

4ทีเดียว อาจจะต้องเย็บ อาจจะต้องเย็บ 4อาจจะต้องเย็บ ทีเดียว 
ออเดอร์
ทีเดียว 
ออเดอร์

อาจจะต้องเย็บ แต่อาจจะต้องเย็บ 
เรื่อยๆ
แต่อาจจะต้องเย็บ 
เรื่อยๆ

อาจจะต้องเย็บ อาจจะต้องเย็บ 
เรื่อยๆ ถามเรื่อยๆเรื่อยๆ

ทีเดียว ทีเดียว อาจจะต้องเย็บ แต่แต่อุปกรณ์อุปกรณ์ ต้องท า
เราสามารถอยู่กับมัน

แต่ส าหรับตัวเราแล้ว เร
ออกแบบแล้วก็ชอบการเย็บ การประกอบให้

อุปกรณ์ ต้องท า
เราสามารถอยู่กับมัน

าชอบทั้งเรื่อง
CU. เราสามารถอยู่กับมันเราสามารถอยู่กับมันเราสามารถอยู่กับมัน

าชอบทั้งเรื่องาชอบทั้งเรื่องแต่ส าหรับตัวเราแล้ว เรแต่ส าหรับตัวเราแล้ว เร
การเย็บ การประกอบให้

าชอบทั้งเรื่องแต่ส าหรับตัวเราแล้ว เราชอบทั้งเรื่องแต่ส าหรับตัวเราแล้ว เร
การเย็บ การประกอบให้

าชอบทั้งเรื่อง
การเย็บ การประกอบให้การเย็บ การประกอบให้การเย็บ การประกอบให้ออกแบบแล้วก็ชอบ
ใบที่แล้วกับใบที่เย็บอยู่มัน

การเย็บ การประกอบให้ออกแบบแล้วก็ชอบการเย็บ การประกอบให้การเย็บ การประกอบให้ออกแบบแล้วก็ชอบออกแบบแล้วก็ชอบ
ออกมาเป็นรูปร่างด้วย
ก็ไม่เหมือนกัน มันเป็นเสน่ห์ของความเป็นแฮนด์

ใบที่แล้วกับใบที่เย็บอยู่มันใบที่แล้วกับใบที่เย็บอยู่มันออกมาเป็นรูปร่างด้วย ใบที่แล้วกับใบที่เย็บอยู่มันออกมาเป็นรูปร่างด้วยออกมาเป็นรูปร่างด้วยออกมาเป็นรูปร่างด้วยออกมาเป็นรูปร่างด้วย
ก็ไม่เหมือนกัน มันเป็นเสน่ห์ของความเป็นแฮนด์
ออกมาเป็นรูปร่างด้วย ใบที่แล้วกับใบที่เย็บอยู่มันออกมาเป็นรูปร่างด้วย ใบที่แล้วกับใบที่เย็บอยู่มันออกมาเป็นรูปร่างด้วยออกมาเป็นรูปร่างด้วย ใบที่แล้วกับใบที่เย็บอยู่มันออกมาเป็นรูปร่างด้วยออกมาเป็นรูปร่างด้วยออกมาเป็นรูปร่างด้วย
ก็ไม่เหมือนกัน มันเป็นเสน่ห์ของความเป็นแฮนด์ก็ไม่เหมือนกัน มันเป็นเสน่ห์ของความเป็นแฮนด์ก็ไม่เหมือนกัน มันเป็นเสน่ห์ของความเป็นแฮนด์ก็ไม่เหมือนกัน มันเป็นเสน่ห์ของความเป็นแฮนด์ก็ไม่เหมือนกัน มันเป็นเสน่ห์ของความเป็นแฮนด์ก็ไม่เหมือนกัน มันเป็นเสน่ห์ของความเป็นแฮนด์

ใบ คือ
เพราะว่าการท ากระเป๋าขาย
ทีเดียว 
เพราะว่าการท ากระเป๋าขายเพราะว่าการท ากระเป๋าขายเพราะว่าการท ากระเป๋าขายเพราะว่าการท ากระเป๋าขาย ถึงแม้จะ

ใบ คือ
ว่าเราสามารถอยู่กับมัน

อาจจะต้องเย็บ 
ตัวเองว่าออเดอร์ออเดอร์ ตัวเอง

แต่ส าหรับตัวเราแล้ว เร
ออเดอร์

ดีกว่า แต่ส าหรับตัวเราแล้ว เร

ถึงแม้จะออกแบบถึงแม้จะ
ใบ คือใบ คือต้องท าใบ คือ

เราสามารถอยู่กับมัน

เพราะว่าการท ากระเป๋าขายเพราะว่าการท ากระเป๋าขายเพราะว่าการท ากระเป๋าขายเพราะว่าการท ากระเป๋าขาย
เป็ น เ รื่ อ งที่ ดู น่ า เบื่ อ

งหยิบจับ
ได้ มาท าจริ งๆ  อาจจะ
เพราะว่าการท ากระเป๋าขายเพราะว่าการท ากระเป๋าขายเพราะว่าการท ากระเป๋าขายงหยิบจับงหยิบจับ

เป็ น เ รื่ อ งที่ ดู น่ า เบื่ อเป็ น เ รื่ อ งที่ ดู น่ า เบื่ อ
ภาพเบลก าลัภาพเบลก าลังหยิบจับภาพเบลก าลังหยิบจับภาพเบลก าลังหยิบจับภาพเบลก าลังหยิบจับ

อาจจะ: 
ได้ มาท าจริ งๆ  

อาจจะเบล
ได้ มาท าจริ งๆ  
เบล
ได้ มาท าจริ งๆ  

เบล เบลเบล-CU. ชอบแค่เรื่องการออกแบบ ชอบแค่เรื่องการออกแบบ 

ภาพเบลก าลั

ชอบแค่เรื่องการออกแบบ ชอบแค่เรื่องการออกแบบ ชอบแค่เรื่องการออกแบบ ชอบแค่เรื่องการออกแบบ ชอบแค่เรื่องการออกแบบ ชอบแค่เรื่องการออกแบบ ชอบแค่เรื่องการออกแบบ 
กระดาษ

เบลCU. 
ได้ มาท าจริ งๆ  
เพราะว่าการท ากระเป๋าขาย

เบลก าลังวาดแบบลงบน

ชอบแค่เรื่องการออกแบบ 
เป็ น เ รื่ อ งที่ ดู น่ า เบื่ อเป็ น เ รื่ อ งที่ ดู น่ า เบื่ อเป็ น เ รื่ อ งที่ ดู น่ า เบื่ อ

ถึงแม้จะ
เป็ น เ รื่ อ งที่ ดู น่ า เบื่ อ

ถึงแม้จะ

ชอบแค่เรื่องการออกแบบ อาจจะบางคน

เบลก าลังวาดแบบลงบน
หน้าเบลตอนยิ้มหน้าเบลตอนยิ้มหน้าเบลตอนยิ้มหน้าเบลตอนยิ้ม

เบลก าลังวาดแบบลงบนเบลก าลังวาดแบบลงบน
หน้าเบลตอนยิ้ม

เบลก าลังแกะเชือกเทียนเบลก าลังแกะเชือกเทียนเบลก าลังแกะเชือกเทียนเบลก าลังแกะเชือกเทียนเบลก าลังแกะเชือกเทียน
เบลก าลังคลี่ผ้าป่าน
เบลก าลังแกะเชือกเทียนเบลก าลังแกะเชือกเทียน
เบลก าลังร้อยเชือกเทียน

หน้าเบลตอนยิ้ม
เบลก าลังร้อยเชือกเทียน

หน้าเบลตอนยิ้ม

เบลก าลังคลี่ผ้าป่านเบลก าลังคลี่ผ้าป่านเบลก าลังคลี่ผ้าป่าน
เบลก าลังแกะเชือกเทียน
เบลก าลังคลี่ผ้าป่าน
เบลจับกระเป๋าให้ดูเบลจับกระเป๋าให้ดูเบลจับกระเป๋าให้ดูเบลจับกระเป๋าให้ดู

เสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบกระเป๋าหนังกลับกระเป๋าหนังกลับกระเป๋าหนังกลับกระเป๋าหนังกลับกระเป๋าหนังกลับ
เราก็สามารถซื้อได้ทางออนไลน์เลย

กระเป๋าหนังกลับกระเป๋าหนังกลับกระเป๋าหนังกลับ
เบลจับกระเป๋าให้ดู

เราก็สามารถซื้อได้ทางออนไลน์เลยเราก็สามารถซื้อได้ทางออนไลน์เลยเราก็สามารถซื้อได้ทางออนไลน์เลย
ซื้อสินค้าต่างๆ ไม่ต้องเดินออกไปหาซื้ซื้อสินค้าต่างๆ ไม่ต้องเดินออกไปหาซื้
เราก็สามารถซื้อได้ทางออนไลน์เลยเราก็สามารถซื้อได้ทางออนไลน์เลยเราก็สามารถซื้อได้ทางออนไลน์เลยเราก็สามารถซื้อได้ทางออนไลน์เลย
เสียงดนตรีประกอบ
เราก็สามารถซื้อได้ทางออนไลน์เลย
เสียงดนตรีประกอบ
เราก็สามารถซื้อได้ทางออนไลน์เลย
เสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบ

ซื้อสินค้าต่างๆ ไม่ต้องเดินออกไปหาซื้
เราก็สามารถซื้อได้ทางออนไลน์เลย

กระเป๋าหนังกลับกระเป๋าหนังกลับ

ซื้อสินค้าต่างๆ ไม่ต้องเดินออกไปหาซื้ซื้อสินค้าต่างๆ ไม่ต้องเดินออกไปหาซื้ซื้อสินค้าต่างๆ ไม่ต้องเดินออกไปหาซื้ซื้อสินค้าต่างๆ ไม่ต้องเดินออกไปหาซื้
เป็นช่องทางที่สะดวกมากๆ ส าหรับการที่จะเลือกเป็นช่องทางที่สะดวกมากๆ ส าหรับการที่จะเลือกเป็นช่องทางที่สะดวกมากๆ ส าหรับการที่จะเลือกเป็นช่องทางที่สะดวกมากๆ ส าหรับการที่จะเลือก
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า
เป็นช่องทางที่สะดวกมากๆ ส าหรับการที่จะเลือก
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า
เป็นช่องทางที่สะดวกมากๆ ส าหรับการที่จะเลือก
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า
ขายกันได้ทุกที่ ขายกันได้ทุกที่ 
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า

ที่เลือกขายออนไลน์เพราะ
ขายกันได้ทุกที่ ขายกันได้ทุกที่ ขายกันได้ทุกที่ 
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าปัจจุบันจะเห็นได้ว่า
เป็นช่องทางที่สะดวกมากๆ ส าหรับการที่จะเลือก
ซื้อสินค้าต่างๆ ไม่ต้องเดินออกไปหาซื้ซื้อสินค้าต่างๆ ไม่ต้องเดินออกไปหาซื้ซื้อสินค้าต่างๆ ไม่ต้องเดินออกไปหาซื้
เราก็สามารถซื้อได้ทางออนไลน์เลยเราก็สามารถซื้อได้ทางออนไลน์เลยเราก็สามารถซื้อได้ทางออนไลน์เลย
เสียงดนตรีประกอบ

ที่เลือกขายออนไลน์เพราะที่เลือกขายออนไลน์เพราะ
ขายกันได้ทุกที่ 

ทุกคนมีสมาทโฟน มันก็จะยิ่ง
เป็นช่องทางที่สะดวกมากๆ ส าหรับการที่จะเลือก
ซื้อสินค้าต่างๆ ไม่ต้องเดินออกไปหาซื้

ทุกคนมีสมาทโฟน มันก็จะยิ่งทุกคนมีสมาทโฟน มันก็จะยิ่ง
เป็นช่องทางที่สะดวกมากๆ ส าหรับการที่จะเลือก
ซื้อสินค้าต่างๆ ไม่ต้องเดินออกไปหาซื้

ภาพหน้าเพจอินสตราแกภาพหน้าเพจอินสตราแก

ซื้อสินค้าต่างๆ ไม่ต้องเดินออกไปหาซื้ซื้อสินค้าต่างๆ ไม่ต้องเดินออกไปหาซื้
เราก็สามารถซื้อได้ทางออนไลน์เลย

กระเป๋าหนังกลับ
เราก็สามารถซื้อได้ทางออนไลน์เลย

CU.
เบลจับกระเป๋าให้ดู
เบลก าลังคลี่ผ้าป่าน
เบลจับกระเป๋าให้ดูเบลจับกระเป๋าให้ดู

เบลก าลังแกะเชือกเทียน
เบลก าลังร้อยเชือกเทียน

หน้าเบลตอนยิ้ม
เบลก าลังร้อยเชือกเทียนเบลก าลังร้อยเชือกเทียนเบลก าลังร้อยเชือกเทียน

หน้าเบลตอนยิ้ม
เบลก าลังร้อยเชือกเทียนเบลก าลังร้อยเชือกเทียนเบลก าลังร้อยเชือกเทียน

เบลก าลังวาดแบบลงบนเบลก าลังวาดแบบลงบนเบลก าลังวาดแบบลงบน
กระดาษ

ชอบแค่เรื่องการออกแบบ 
เป็ น เ รื่ อ งที่ ดู น่ า เบื่ อเป็ น เ รื่ อ งที่ ดู น่ า เบื่ อ

ออกแบบภาพเบลก าลั

เมดด้วยแหละ

ที่เลือกขายออนไลน์เพราะ
ขายกันได้ทุกที่ 
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า
เป็นช่องทางที่สะดวกมากๆ ส าหรับการที่จะเลือก
ซื้อสินค้าต่างๆ ไม่ต้องเดินออกไปหาซื้
เราก็สามารถซื้อได้ทางออนไลน์เลย
เสียงดนตรีประกอบ

ขายกันได้ทุกที่ 
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าปัจจุบันจะเห็นได้ว่าปัจจุบันจะเห็นได้ว่า
เป็นช่องทางที่สะดวกมากๆ ส าหรับการที่จะเลือก
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า
เป็นช่องทางที่สะดวกมากๆ ส าหรับการที่จะเลือกเป็นช่องทางที่สะดวกมากๆ ส าหรับการที่จะเลือกเป็นช่องทางที่สะดวกมากๆ ส าหรับการที่จะเลือกเป็นช่องทางที่สะดวกมากๆ ส าหรับการที่จะเลือกเป็นช่องทางที่สะดวกมากๆ ส าหรับการที่จะเลือกเป็นช่องทางที่สะดวกมากๆ ส าหรับการที่จะเลือกเป็นช่องทางที่สะดวกมากๆ ส าหรับการที่จะเลือก
ซื้อสินค้าต่างๆ ไม่ต้องเดินออกไปหาซื้ซื้อสินค้าต่างๆ ไม่ต้องเดินออกไปหาซื้ซื้อสินค้าต่างๆ ไม่ต้องเดินออกไปหาซื้ซื้อสินค้าต่างๆ ไม่ต้องเดินออกไปหาซื้

กระเป๋าหนังกลับ

ซื้อสินค้าต่างๆ ไม่ต้องเดินออกไปหาซื้
เราก็สามารถซื้อได้ทางออนไลน์เลย
เสียงดนตรีประกอบ

ซื้อสินค้าต่างๆ ไม่ต้องเดินออกไปหาซื้
เราก็สามารถซื้อได้ทางออนไลน์เลย
ซื้อสินค้าต่างๆ ไม่ต้องเดินออกไปหาซื้
เราก็สามารถซื้อได้ทางออนไลน์เลยเราก็สามารถซื้อได้ทางออนไลน์เลยเราก็สามารถซื้อได้ทางออนไลน์เลย
เสียงดนตรีประกอบ
เราก็สามารถซื้อได้ทางออนไลน์เลยเราก็สามารถซื้อได้ทางออนไลน์เลย
เสียงดนตรีประกอบ
เราก็สามารถซื้อได้ทางออนไลน์เลย
เสียงดนตรีประกอบกระเป๋าหนังกลับ

เบลจับกระเป๋าให้ดู

เราก็สามารถซื้อได้ทางออนไลน์เลย
กระเป๋าหนังกลับ เสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบ

เบลจับกระเป๋าให้ดูเบลจับกระเป๋าให้ดู
เบลก าลังคลี่ผ้าป่าน
เบลก าลังแกะเชือกเทียน
เบลก าลังคลี่ผ้าป่านเบลก าลังคลี่ผ้าป่าน
เบลก าลังแกะเชือกเทียน
เบลก าลังคลี่ผ้าป่านเบลก าลังคลี่ผ้าป่าน
เบลก าลังแกะเชือกเทียน
เบลก าลังร้อยเชือกเทียน

หน้าเบลตอนยิ้ม

เบลก าลังแกะเชือกเทียนเบลก าลังแกะเชือกเทียนเบลก าลังแกะเชือกเทียน
เบลก าลังร้อยเชือกเทียน

หน้าเบลตอนยิ้มหน้าเบลตอนยิ้ม
เบลก าลังวาดแบบลงบน

หน้าเบลตอนยิ้ม
เบลก าลังวาดแบบลงบน

บางคนอาจจะชอบแค่เรื่องการออกแบบ ชอบแค่เรื่องการออกแบบ 
เป็ น เ รื่ อ งที่ ดู น่ า เบื่ อ

ถึงแม้จะ

เบลก าลังวาดแบบลงบน

บางคน
ได้ มาท าจริ งๆ  
เพราะว่าการท ากระเป๋าขาย

กระดาษ
CU. เบล ชอบแค่เรื่องการออกแบบ ชอบแค่เรื่องการออกแบบ ชอบแค่เรื่องการออกแบบ 

ภาพเบลก าลั

ชอบแค่เรื่องการออกแบบ -CU. เบล เบลเบล
ได้ มาท าจริ งๆ  
เบล: 
ได้ มาท าจริ งๆ  

อาจจะชอบแค่เรื่องการออกแบบ อาจจะ

ภาพเบลก าลังหยิบจับภาพเบลก าลังหยิบจับภาพเบลก าลัภาพเบลก าลังหยิบจับ
อาจจะ เป็ น เ รื่ อ งที่ ดู น่ า เบื่ อเป็ น เ รื่ อ งที่ ดู น่ า เบื่ อ

งหยิบจับ
ได้ มาท าจริ งๆ  อาจจะ
เพราะว่าการท ากระเป๋าขายงหยิบจับ

เป็ น เ รื่ อ งที่ ดู น่ า เบื่ อ
เพราะว่าการท ากระเป๋าขายเพราะว่าการท ากระเป๋าขายเพราะว่าการท ากระเป๋าขาย ถึงแม้จะออกแบบ

ใบ คือต้องท า
เราสามารถอยู่กับมัน

เพราะว่าการท ากระเป๋าขาย ถึงแม้จะ
อาจจะต้องเย็บ 5 ใบ คือ

ออเดอร์ ตัวเองว่าเราสามารถอยู่กับมัน
ดีกว่า แต่ส าหรับตัวเราแล้ว เร

เพราะว่าการท ากระเป๋าขายเพราะว่าการท ากระเป๋าขายเพราะว่าการท ากระเป๋าขาย
ทีเดียว อุปกรณ์ ใบ คือแต่อาจจะต้องเย็บ ทีเดียว อาจจะต้องเย็บ 

เรื่อยๆ ถามตัวเอง
แต่อาจจะต้องเย็บ 
เรื่อยๆ

ทีเดียว 
ออเดอร์

อาจจะต้องเย็บ 4- ต้องท า
เราสามารถอยู่กับมัน

อาจจะต้องเย็บ ทีเดียว 4
-CU. เราสามารถอยู่กับมัน

าชอบทั้งเรื่อง
เบล เราสามารถอยู่กับมัน

ได้มั้ยดีกว่า แต่ส าหรับตัวเราแล้ว เร
ออกแบบแล้วก็ชอบ

ออเดอร์ออเดอร์
ได้มั้ย แต่ส าหรับตัวเราแล้ว เราชอบทั้งเรื่อง

การเย็บ การประกอบให้
แต่ส าหรับตัวเราแล้ว เร

การเย็บ การประกอบให้
ใบที่แล้วกับใบที่เย็บอยู่มัน

การเย็บ การประกอบให้
ใบที่แล้วกับใบที่เย็บอยู่มัน

ออกแบบแล้วก็ชอบออกแบบแล้วก็ชอบ
ออกมาเป็นรูปร่างด้วย ใบที่แล้วกับใบที่เย็บอยู่มัน
ก็ไม่เหมือนกัน มันเป็นเสน่ห์ของความเป็นแฮนด์
ออกมาเป็นรูปร่างด้วย
ก็ไม่เหมือนกัน มันเป็นเสน่ห์ของความเป็นแฮนด์
ออกมาเป็นรูปร่างด้วยออกมาเป็นรูปร่างด้วย
ก็ไม่เหมือนกัน มันเป็นเสน่ห์ของความเป็นแฮนด์ก็ไม่เหมือนกัน มันเป็นเสน่ห์ของความเป็นแฮนด์

เราก็สามารถซื้อได้ทางออนไลน์เลย

เบลจับกระเป๋าให้ดู
เบลก าลังคลี่ผ้าป่าน

ชอบแค่เรื่องการออกแบบ 

ต้องท าตาม
เราสามารถอยู่กับมัน

แต่ส าหรับตัวเราแล้ว เราชอบทั้งเรื่อง
ออกแบบแล้วก็ชอบการเย็บ การประกอบให้
ออกมาเป็นรูปร่างด้วย ใบที่แล้วกับใบที่เย็บอยู่มัน
ก็ไม่เหมือนกัน มันเป็นเสน่ห์ของความเป็นแฮนด์

ด้วยแหละ

อุปกรณ์
CU. เบล

ภาพหน้าเพจอินสตราแก

ที่เลือกขายออนไลน์เพราะ
ขายกันได้ทุกที่ 
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ทุกคนมีสมาทโฟน มันก็จะยิ่ง
เป็นช่องทางที่สะดวกมากๆ ส าหรับการที่จะเลือก
ซื้อสินค้าต่างๆ ไม่ต้องเดินออกไปหาซื้
เราก็สามารถซื้อได้ทางออนไลน์เลย

CU.กระเป๋าหนังกลับ
เบลจับกระเป๋าให้ดู
เบลก าลังคลี่ผ้าป่าน
เบลก าลังแกะเชือกเทียน
เบลก าลังร้อยเชือกเทียน

หน้าเบลตอนยิ้ม
เบลก าลังวาดแบบลงบน

กระดาษ

เสียงดนตรีประกอบ

เบล: บางคนอาจจะชอบแค่เรื่องการออกแบบ 
ได้ มาท าจริ งๆ  อาจจะ เป็ น เ รื่ อ งที่ ดู น่ า เบื่ อ
เพราะว่าการท ากระเป๋าขาย ถึงแม้จะออกแบบ
ทีเดียว แต่อาจจะต้องเย็บ 4-5 ใบ คือต้องท า
ออเดอร์เรื่อยๆ ถามตัวเองว่าเราสามารถอยู่กับมัน
ได้มั้ยดีกว่า แต่ส าหรับตัวเราแล้ว เร
ออกแบบแล้วก็ชอบการเย็บ การประกอบให้
ออกมาเป็นรูปร่างด้วย
ก็ไม่เหมือนกัน มันเป็นเสน่ห์ของความเป็นแฮนด์

-CU. เบล

ภาพเบลก าลังหยิบจับภาพเบลก าลังหยิบจับภาพเบลก าลั
อุปกรณ์
CU. เบล

าชอบทั้งเรื่อง
การเย็บ การประกอบให้
ใบที่แล้วกับใบที่เย็บอยู่มัน

ก็ไม่เหมือนกัน มันเป็นเสน่ห์ของความเป็นแฮนด์
เมดด้วยแหละ

ส-ส-เบลก าลังนั่งกดดูเพจตัวเองสเบลก าลังนั่งกดดูเพจตัวเองสำ
ขายกระเป๋า

ำ
ขายกระเป๋า
- ำ-CU.ำCU.เบลำเบล
เบลก าลังนั่งกดดูเพจตัวเองำเบลก าลังนั่งกดดูเพจตัวเองสำส
CU.

ส
CU.ำCU.

ส
CU.
เบลก าลังนั่งกดดูเพจตัวเองสเบลก าลังนั่งกดดูเพจตัวเองำเบลก าลังนั่งกดดูเพจตัวเองสเบลก าลังนั่งกดดูเพจตัวเองนขายกระเป๋านขายกระเป๋า

เบลนเบล
เบลก าลังนั่งกดดูเพจตัวเองนเบลก าลังนั่งกดดูเพจตัวเอง

ั
ภาพหน้าเพจ

ั
ภาพหน้าเพจ

ขายกระเป๋า ัขายกระเป๋า กหออสมุส าหรับ
ุ

ส าหรับ
ด
ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทาง
ด
ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางกช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางกช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางลช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางลช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางาช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางาช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางงช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางงช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทาง

และงและ Instrgram งInstrgram 
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ตารางที่ 4-19 แสดงบทรายการโทรทัศน์ Hand2Hand (ต่อ) 
 

ล าดับ ภาพ (Video) เสียง (Audio) เวลา 
 ท าขายขึ้นมา 

-เบลลองสะพายกระเป๋าอีก
แบบ 

  

33 -MS. เบล 
 
-CU.เบล 
 
 
 
-ภาพตัวอย่างหน้าเว็บ Etsy 

 
Fade out 

เบล : ความใฝ่ฝันในอนาคต อยากขาย
ต่างประเทศมากกว่า เพราะถ้าถามว่าตลาดแฮนด์
เมดในไทยดีมั้ย ก็กลางๆนะ เราว่ามันก็ค่อนข้าง
ไปในทางนี้เพราะเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นเห็นคุณค่าของ
ของท ามือมากขึ้น แต่ถ้าถามว่าต่างประเทศเค้า
เห็นมากกว่ามั้ย มันมากกว่าแน่นอน เราคิดว่าเรา
จะขายในเว็บพวก อีทีซี่ ซึ่งเป็นเว็บขายของแฮนด์
เมดทีข่ายได้ทั่วโลก 

30s. 

34 -เบลวาดแบบ 
-เบลก าลังติดเทปกาวที่แบบ 
-เบลหยิบจับกระเป๋า 
-เบลก้มหน้าเขียนแบบ 
-หน้าเบลก าลังก้มหน้าท า
กระเป๋า 
-CU.เบล 
 
 

Fade out 

เสียงดนตรีประกอบ 
 
เบล : เรารู้สึกว่าความเป็นของท ามืออ่ะเหมือนมัน
ออกมาจากความสุขของคนท า มันไม่ได้ท า
เพ่ือที่จะไปขายให้ ได้ก าไร แต่เหมือนเราขาย
ความสุขของเราอ่ะ เพ่ือให้คนที่เค้าเอาไปใช้อ่ะได้
มีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุด
ผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ มันท าให้ รู้สึกว่าเราใช้
มือท าจริงๆ  

1min. 

35 -แพนอุปกรณ์ เครื่องมือที่
วางบนโต๊ะ 
-เบลก าลังติดโลโก้ท่ีกระเป๋า 
-เบลเอากระเป๋าใส่ถุงผ้า 

Fade out 

เสียงดนตรีประกอบ 15s. 

36 ขึ้น logo The NEEDle 
leather Handcraft” 

เสียงดนตรีประกอบ 5s. 

37 End credit เสียงดนตรีประกอบ 35s. 
 
 
 

เบลก าลังติดโลโก้ท่ีกระเป๋าเบลก าลังติดโลโก้ท่ีกระเป๋า
วางบนโต๊ะ
เบลก าลังติดโลโก้ท่ีกระเป๋า

แพนอุปกรณ์ เครื่องมือที่ เสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบแพนอุปกรณ์ เครื่องมือที่แพนอุปกรณ์ เครื่องมือที่ เสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบแพนอุปกรณ์ เครื่องมือที่ เสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบแพนอุปกรณ์ เครื่องมือที่-แพนอุปกรณ์ เครื่องมือที่
วางบนโต๊ะ
เบลก าลังติดโลโก้ท่ีกระเป๋าเบลก าลังติดโลโก้ท่ีกระเป๋าเบลก าลังติดโลโก้ท่ีกระเป๋าเบลก าลังติดโลโก้ท่ีกระเป๋า

าใส่ถุงผ้าเบลเอากระเป๋เอากระเป๋เอากระเป๋าใส่ถุงผ้าาใส่ถุงผ้า

เสียงดนตรีประกอบ

าใส่ถุงผ้าาใส่ถุงผ้า
Fade outFade out

logo The NEEDle 
Fade outFade out

เสียงดนตรีประกอบ
Fade outFade out

logo The NEEDle เสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบlogo The NEEDle 

เสียงดนตรีประกอบ
Fade out

แพนอุปกรณ์ เครื่องมือที่แพนอุปกรณ์ เครื่องมือที่
Fade out

แพนอุปกรณ์ เครื่องมือที่
Fade outFade out

แพนอุปกรณ์ เครื่องมือที่แพนอุปกรณ์ เครื่องมือที่

ผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ มันท าให้ รู้สึกว่าเราใช้ผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ มันท าให้ รู้สึกว่าเราใช้
มือท าจริงๆ 
ผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ มันท าให้ รู้สึกว่าเราใช้ผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ มันท าให้ รู้สึกว่าเราใช้ผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ มันท าให้ รู้สึกว่าเราใช้
มือท าจริงๆ 
ผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ มันท าให้ รู้สึกว่าเราใช้ผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ มันท าให้ รู้สึกว่าเราใช้
มือท าจริงๆ 
ผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ มันท าให้ รู้สึกว่าเราใช้ผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ มันท าให้ รู้สึกว่าเราใช้ผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ มันท าให้ รู้สึกว่าเราใช้ผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ มันท าให้ รู้สึกว่าเราใช้
มีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุดมีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุด
ผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ มันท าให้ รู้สึกว่าเราใช้
มีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุด
ผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ มันท าให้ รู้สึกว่าเราใช้
มีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุด
ผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ มันท าให้ รู้สึกว่าเราใช้
มีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุดมีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุด
ผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ มันท าให้ รู้สึกว่าเราใช้
มีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุดมีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุด
ผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ มันท าให้ รู้สึกว่าเราใช้

CU.
ความสุขของเราอ่ะ เพ่ือให้คนที่เค้าเอาไปใช้อ่ะได้
มีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุด
ผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ มันท าให้ รู้สึกว่าเราใช้
มือท าจริงๆ 

มีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุด
ความสุขของเราอ่ะ เพ่ือให้คนที่เค้าเอาไปใช้อ่ะได้
มีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุด
ผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ มันท าให้ รู้สึกว่าเราใช้

ความสุขของเราอ่ะ เพ่ือให้คนที่เค้าเอาไปใช้อ่ะได้ความสุขของเราอ่ะ เพ่ือให้คนที่เค้าเอาไปใช้อ่ะได้
มีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุด
ความสุขของเราอ่ะ เพ่ือให้คนที่เค้าเอาไปใช้อ่ะได้
มีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุด
ความสุขของเราอ่ะ เพ่ือให้คนที่เค้าเอาไปใช้อ่ะได้ความสุขของเราอ่ะ เพ่ือให้คนที่เค้าเอาไปใช้อ่ะได้
มีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุด
ความสุขของเราอ่ะ เพ่ือให้คนที่เค้าเอาไปใช้อ่ะได้
มีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุด
ความสุขของเราอ่ะ เพ่ือให้คนที่เค้าเอาไปใช้อ่ะได้ความสุขของเราอ่ะ เพ่ือให้คนที่เค้าเอาไปใช้อ่ะได้
มีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุดมีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุด
ผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ มันท าให้ รู้สึกว่าเราใช้

ความสุขของเราอ่ะ เพ่ือให้คนที่เค้าเอาไปใช้อ่ะได้

ผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ มันท าให้ รู้สึกว่าเราใช้ผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ มันท าให้ รู้สึกว่าเราใช้

ความสุขของเราอ่ะ เพ่ือให้คนที่เค้าเอาไปใช้อ่ะได้ความสุขของเราอ่ะ เพ่ือให้คนที่เค้าเอาไปใช้อ่ะได้ความสุขของเราอ่ะ เพ่ือให้คนที่เค้าเอาไปใช้อ่ะได้
มีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุด
ความสุขของเราอ่ะ เพ่ือให้คนที่เค้าเอาไปใช้อ่ะได้ความสุขของเราอ่ะ เพ่ือให้คนที่เค้าเอาไปใช้อ่ะได้ความสุขของเราอ่ะ เพ่ือให้คนที่เค้าเอาไปใช้อ่ะได้
มีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุด
ความสุขของเราอ่ะ เพ่ือให้คนที่เค้าเอาไปใช้อ่ะได้
มีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุด
ความสุขของเราอ่ะ เพ่ือให้คนที่เค้าเอาไปใช้อ่ะได้

หน้าเบลก าลังก้มหน้าท าหน้าเบลก าลังก้มหน้าท าหน้าเบลก าลังก้มหน้าท าหน้าเบลก าลังก้มหน้าท าหน้าเบลก าลังก้มหน้าท าหน้าเบลก าลังก้มหน้าท า
ออกมาจากความสุขของคนท า มันไม่ได้ท าออกมาจากความสุขของคนท า มันไม่ได้ท า
เพ่ือที่จะไปขายให้
ออกมาจากความสุขของคนท า มันไม่ได้ท าออกมาจากความสุขของคนท า มันไม่ได้ท า
เพ่ือที่จะไปขายให้

เรารู้สึกว่าความเป็นของท ามืออ่ะเหมือนมัน
ออกมาจากความสุขของคนท า มันไม่ได้ท า

หน้าเบลก าลังก้มหน้าท า

เรารู้สึกว่าความเป็นของท ามืออ่ะเหมือนมัน
ออกมาจากความสุขของคนท า มันไม่ได้ท า

เรารู้สึกว่าความเป็นของท ามืออ่ะเหมือนมันเรารู้สึกว่าความเป็นของท ามืออ่ะเหมือนมันเบลหยิบจับกระเป๋าเบลหยิบจับกระเป๋าเบลหยิบจับกระเป๋า เรารู้สึกว่าความเป็นของท ามืออ่ะเหมือนมันเรารู้สึกว่าความเป็นของท ามืออ่ะเหมือนมันเรารู้สึกว่าความเป็นของท ามืออ่ะเหมือนมัน
ออกมาจากความสุขของคนท า มันไม่ได้ท า

เรารู้สึกว่าความเป็นของท ามืออ่ะเหมือนมัน
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ออกมาจากความสุขของคนท า มันไม่ได้ท า

เสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบ

เรารู้สึกว่าความเป็นของท ามืออ่ะเหมือนมันเรารู้สึกว่าความเป็นของท ามืออ่ะเหมือนมัน
ออกมาจากความสุขของคนท า มันไม่ได้ท าออกมาจากความสุขของคนท า มันไม่ได้ท า
เพ่ือที่จะไปขายให้
ความสุขของเราอ่ะ เพ่ือให้คนที่เค้าเอาไปใช้อ่ะได้
มีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุด

เบลวาดแบบ เสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบ
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ขายได้ทั่วโลกขายได้ทั่วโลกขายได้ทั่
Etsy จะขายในเว็บพวก อีทีซี่ 

เสียงดนตรีประกอบ
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เรารู้สึกว่าความเป็นของท ามืออ่ะเหมือนมันเรารู้สึกว่าความเป็นของท ามืออ่ะเหมือนมัน
ออกมาจากความสุขของคนท า มันไม่ได้ท าออกมาจากความสุขของคนท า มันไม่ได้ท าออกมาจากความสุขของคนท า มันไม่ได้ท า

จะขายในเว็บพวก อีทีซี่ 
ขายได้ทั่

ภาพตัวอย่างหน้าเว็บ ภาพตัวอย่างหน้าเว็บ Etsy
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ซึ่งเป็นจะขายในเว็บพวก อีทีซี่ ภาพตัวอย่างหน้าเว็บ ภาพตัวอย่างหน้าเว็บ จะขายในเว็บพวก อีทีซี่ Etsy จะขายในเว็บพวก อีทีซี่ จะขายในเว็บพวก อีทีซี่ 
เห็นมากกว่ามั้ย มันมากกว่าแน่นอน เราคิดว่าเราเห็นมากกว่ามั้ย มันมากกว่าแน่นอน เราคิดว่าเราเห็นมากกว่ามั้ย มันมากกว่าแน่นอน เราคิดว่าเราเห็นมากกว่ามั้ย มันมากกว่าแน่นอน เราคิดว่าเราเห็นมากกว่ามั้ย มันมากกว่าแน่นอน เราคิดว่าเราเห็นมากกว่ามั้ย มันมากกว่าแน่นอน เราคิดว่าเราเห็นมากกว่ามั้ย มันมากกว่าแน่นอน เราคิดว่าเรา
ของท ามือมากขึ้น แต่ถ้าถามว่าต่างประเทศเค้า
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เมดในไทยดีมั้ย ก็กลางๆนะ เราว่ามันก็ค่อนข้าง
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ของท ามือมากขึ้น แต่ถ้าถามว่าต่างประเทศเค้าของท ามือมากขึ้น แต่ถ้าถามว่าต่างประเทศเค้า
เห็นมากกว่ามั้ย มันมากกว่าแน่นอน เราคิดว่าเรา
จะขายในเว็บพวก อีทีซี่ จะขายในเว็บพวก อีทีซี่ 
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เรารู้สึกว่าความเป็นของท ามืออ่ะเหมือนมันเบลหยิบจับกระเป๋า
เบลก้มหน้าเขียนแบบเบลก้มหน้าเขียนแบบ ออกมาจากความสุขของคนท า มันไม่ได้ท าเบลก้มหน้าเขียนแบบ ออกมาจากความสุขของคนท า มันไม่ได้ท าเบลก้มหน้าเขียนแบบ ออกมาจากความสุขของคนท า มันไม่ได้ท าเบลก้มหน้าเขียนแบบเบลก้มหน้าเขียนแบบเบลก้มหน้าเขียนแบบ ออกมาจากความสุขของคนท า มันไม่ได้ท า

ได้ก าไร แต่เหมือนเราขายเพ่ือที่จะไปขายให้ ได้ก าไร แต่เหมือนเราขายหน้าเบลก าลังก้มหน้าท า
ความสุขของเราอ่ะ เพ่ือให้คนที่เค้าเอาไปใช้อ่ะได้กระเป๋ากระเป๋า ความสุขของเราอ่ะ เพ่ือให้คนที่เค้าเอาไปใช้อ่ะได้

CU. มีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุด
ผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ มันท าให้ รู้สึกว่าเราใช้ผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ มันท าให้ รู้สึกว่าเราใช้

เมดในไทยดีมั้ย ก็กลางๆนะ เราว่ามันก็ค่อนข้าง
ไปในทางนี้เพราะเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นเห็นคุณค่าของ
ของท ามือมากขึ้น แต่ถ้าถามว่าต่างประเทศเค้า
เห็นมากกว่ามั้ย มันมากกว่าแน่นอน เราคิดว่าเรา
จะขายในเว็บพวก อีทีซี่ 
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ภาพตัวอย่างหน้าเว็บ 
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: เรารู้สึกว่าความเป็นของท ามืออ่ะเหมือนมัน
ออกมาจากความสุขของคนท า มันไม่ได้ท า

จะขายในเว็บพวก อีทีซี่ 
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เรารู้สึกว่าความเป็นของท ามืออ่ะเหมือนมัน
ออกมาจากความสุขของคนท า มันไม่ได้ท า
เพ่ือที่จะไปขายให้
ความสุขของเราอ่ะ เพ่ือให้คนที่เค้าเอาไปใช้อ่ะได้
มีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุด

เบลก าลังติดเทปกาวที่แบบ
เบล 
ออกมาจากความสุขของคนท า มันไม่ได้ท า

เสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบ
เบลก าลังติดเทปกาวที่แบบเบลก าลังติดเทปกาวที่แบบ
เบลหยิบจับกระเป๋า
เบลก าลังติดเทปกาวที่แบบ

เรารู้สึกว่าความเป็นของท ามืออ่ะเหมือนมัน
เบลก าลังติดเทปกาวที่แบบ
เบลหยิบจับกระเป๋า
เบลก้มหน้าเขียนแบบ
หน้าเบลก าลังก้มหน้าท า

เรารู้สึกว่าความเป็นของท ามืออ่ะเหมือนมันเรารู้สึกว่าความเป็นของท ามืออ่ะเหมือนมัน
ออกมาจากความสุขของคนท า มันไม่ได้ท า

เรารู้สึกว่าความเป็นของท ามืออ่ะเหมือนมันเบลหยิบจับกระเป๋าเบลหยิบจับกระเป๋า เรารู้สึกว่าความเป็นของท ามืออ่ะเหมือนมันเรารู้สึกว่าความเป็นของท ามืออ่ะเหมือนมัน
ออกมาจากความสุขของคนท า มันไม่ได้ท าเบลก้มหน้าเขียนแบบ

หน้าเบลก าลังก้มหน้าท า

เรารู้สึกว่าความเป็นของท ามืออ่ะเหมือนมัน
ออกมาจากความสุขของคนท า มันไม่ได้ท าออกมาจากความสุขของคนท า มันไม่ได้ท าออกมาจากความสุขของคนท า มันไม่ได้ท า
เพ่ือที่จะไปขายให้
ออกมาจากความสุขของคนท า มันไม่ได้ท า
เพ่ือที่จะไปขายให้หน้าเบลก าลังก้มหน้าท าหน้าเบลก าลังก้มหน้าท าหน้าเบลก าลังก้มหน้าท าหน้าเบลก าลังก้มหน้าท า
ความสุขของเราอ่ะ เพ่ือให้คนที่เค้าเอาไปใช้อ่ะได้ความสุขของเราอ่ะ เพ่ือให้คนที่เค้าเอาไปใช้อ่ะได้
มีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุด
ความสุขของเราอ่ะ เพ่ือให้คนที่เค้าเอาไปใช้อ่ะได้ความสุขของเราอ่ะ เพ่ือให้คนที่เค้าเอาไปใช้อ่ะได้
มีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุด
ความสุขของเราอ่ะ เพ่ือให้คนที่เค้าเอาไปใช้อ่ะได้
มีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุด
ผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ มันท าให้ รู้สึกว่าเราใช้

ความสุขของเราอ่ะ เพ่ือให้คนที่เค้าเอาไปใช้อ่ะได้
มีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุด
ผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ มันท าให้ รู้สึกว่าเราใช้

ความสุขของเราอ่ะ เพ่ือให้คนที่เค้าเอาไปใช้อ่ะได้
มีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุด
ความสุขของเราอ่ะ เพ่ือให้คนที่เค้าเอาไปใช้อ่ะได้
มีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุด
ความสุขของเราอ่ะ เพ่ือให้คนที่เค้าเอาไปใช้อ่ะได้ความสุขของเราอ่ะ เพ่ือให้คนที่เค้าเอาไปใช้อ่ะได้
มีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุด
ผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ มันท าให้ รู้สึกว่าเราใช้
มีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุด
ความสุขของเราอ่ะ เพ่ือให้คนที่เค้าเอาไปใช้อ่ะได้
มีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุด
ผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ มันท าให้ รู้สึกว่าเราใช้
มือท าจริงๆ 

CU.เบล มีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุด
ผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ มันท าให้ รู้สึกว่าเราใช้
มีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุดมีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุดมีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุด
ผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ มันท าให้ รู้สึกว่าเราใช้
มีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุด
ผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ มันท าให้ รู้สึกว่าเราใช้
มีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุด
ผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ มันท าให้ รู้สึกว่าเราใช้ผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ มันท าให้ รู้สึกว่าเราใช้ผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ มันท าให้ รู้สึกว่าเราใช้
มือท าจริงๆ 
ผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ มันท าให้ รู้สึกว่าเราใช้
มือท าจริงๆ 
ผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ มันท าให้ รู้สึกว่าเราใช้ผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ มันท าให้ รู้สึกว่าเราใช้

แพนอุปกรณ์ เครื่องมือที่
Fade out

แพนอุปกรณ์ เครื่องมือที่
Fade out

แพนอุปกรณ์ เครื่องมือที่
Fade out

แพนอุปกรณ์ เครื่องมือที่ เสียงดนตรีประกอบแพนอุปกรณ์ เครื่องมือที่
วางบนโต๊ะ

เสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบแพนอุปกรณ์ เครื่องมือที่ เสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบแพนอุปกรณ์ เครื่องมือที่ เสียงดนตรีประกอบแพนอุปกรณ์ เครื่องมือที่ เสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบ
วางบนโต๊ะ
แพนอุปกรณ์ เครื่องมือที่

เบลก าลังติดโลโก้ท่ีกระเป๋าเบลก าลังติดโลโก้ท่ีกระเป๋า
วางบนโต๊ะวางบนโต๊ะ
เบลก าลังติดโลโก้ท่ีกระเป๋า-เบลก าลังติดโลโก้ท่ีกระเป๋า
เบล
เบลก าลังติดโลโก้ท่ีกระเป๋า

เอากระเป๋
เบลก าลังติดโลโก้ท่ีกระเป๋า

เอากระเป๋าใส่ถุงผ้าเอากระเป๋าใส่ถุงผ้า
Fade out

logo The NEEDle เสียงดนตรีประกอบ
Fade out

logo The NEEDle เสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบ

เบลวาดแบบ
เบลก าลังติดเทปกาวที่แบบ

มีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุด
ผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ มันท าให้ รู้สึกว่าเราใช้

35 -แพนอุปกรณ์ เครื่องมือที่
วางบนโต๊ะ
-เบลก าลังติดโลโก้ท่ีกระเป๋า
-เบลเอากระเป๋าใส่ถุงผ้า

Fade out
logo The NEEDle 

Fade out
เสียงดนตรีประกอบ

ภาพตัวอย่างหน้าเว็บ Etsy

Fade out

เมดในไทยดีมั้ย ก็กลางๆนะ เราว่ามันก็ค่อนข้าง
ไปในทางนี้เพราะเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นเห็นคุณค่าของ
ของท ามือมากขึ้น แต่ถ้าถามว่าต่างประเทศเค้า
เห็นมากกว่ามั้ย มันมากกว่าแน่นอน เราคิดว่าเรา
จะขายในเว็บพวก อีทีซี่ ซึ่งเป็น

ขายได้ทั่วโลกขายได้ทั่วโลกขายได้ทั่

เบลวาดแบบ
เบลก าลังติดเทปกาวที่แบบ
เบลหยิบจับกระเป๋า
เบลก้มหน้าเขียนแบบ
หน้าเบลก าลังก้มหน้าท า

กระเป๋า
-CU.เบล

Fade out

เสียงดนตรีประกอบ

เบล เรารู้สึกว่าความเป็นของท ามืออ่ะเหมือนมัน
ออกมาจากความสุขของคนท า มันไม่ได้ท า
เพ่ือที่จะไปขายให้ ได้ก าไร แต่เหมือนเราขาย
ความสุขของเราอ่ะ เพ่ือให้คนที่เค้าเอาไปใช้อ่ะได้
มีความสุขไปกับเราด้วย เรารู้สึกว่าการมีจุด
ผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ มันท าให้ รู้สึกว่าเราใช้
มือท าจริงๆ 

-แพนอุปกรณ์ เครื่องมือที่
วางบนโต๊ะ
เบลก าลังติดโลโก้ท่ีกระเป๋า

าใส่ถุงผ้า

เสียงดนตรีประกอบ

เสียงดนตรีประกอบlogo The NEEDle 

สสำ
แบบ

ำ
แบบ
- ำ-MS.ำMS. เบลำเบลำสำส-ส- ำ-ส-MS.สMS.ำMS.สMS. นเบลนเบลนั
เบลลองสะพายกระเป๋าอีก

ั
เบลลองสะพายกระเป๋าอีก

กกหหออออออสสมมุดความใฝ่ฝันในอนาคต 
ด
ความใฝ่ฝันในอนาคต 
ดกความใฝ่ฝันในอนาคต กความใฝ่ฝันในอนาคต กลความใฝ่ฝันในอนาคต ลความใฝ่ฝันในอนาคต ลาความใฝ่ฝันในอนาคต าความใฝ่ฝันในอนาคต 

ถามว่าตลาดแฮนด์
า
ถามว่าตลาดแฮนด์
างความใฝ่ฝันในอนาคต งความใฝ่ฝันในอนาคต อยากขายงอยากขาย
ถามว่าตลาดแฮนด์งถามว่าตลาดแฮนด์
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ตารางที่ 4-20 แสดงตารางการท างาน 
 

วันที่ การด าเนินงาน 
8 ตุลาคม 2556 ส ารวจสถานที่ถ่ายท า 
11-12 ตุลาคม 2556 ถ่ายท ารายการ 
17-18 ตุลาคม 2556 ล าดับภาพครั้งที่ 1 
5-15 พฤศจิกายน 2556 ล าดับภาพครั้งที่ 2 + ใส่กราฟิกต่างๆ 
** ตารางการด าเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 
รายช่ือต าแหน่งและทีมงาน 
โปรดิวเซอร์    นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์ 
บทรายการโทรทัศน์  นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์ 
ก ากับภาพ    นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์ 
กล้อง 1    นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์   
กล้อง 2   นางสาวผดาชไม วรรณสา 
กล้อง 3   นายดนุพล ฉายเหมือนวงศ์ 
ล าดับภาพ   นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์ 
   นายสิทธิชัย อมรศิริวงศ์ 
กราฟิก   นายชาญณรงค์ โสภณรัตน์ 
เสียงดนตรีประกอบ  นายชาญณรงค์ โสภณรัตน์ 
 
 
 

นายชาญณรงค์ โสภณรัตน์นายชาญณรงค์ โสภณรัตน์นายชาญณรงค์ โสภณรัตน์นายชาญณรงค์ โสภณรัตน์นายชาญณรงค์ โสภณรัตน์นายชาญณรงค์ โสภณรัตน์นายชาญณรงค์ โสภณรัตน์เสียงดนตรีประกอบเสียงดนตรีประกอบ
นายชาญณรงค์ โสภณรัตน์
นายชาญณรงค์ โสภณรัตน์
นายชาญณรงค์ โสภณรัตน์
นายสิทธิชัย อมรศิริวงศ์นายสิทธิชัย อมรศิริวงศ์

ชาญชัชวาล
นายสิทธิชัย อมรศิริวงศ์

ชาญชัชวาล
นายสิทธิชัย อมรศิริวงศ์

ชาญชัชวาลย์ชาญชัชวาลชาญชัชวาล
นายสิทธิชัย อมรศิริวงศ์นายสิทธิชัย อมรศิริวงศ์

ชาญชัชวาลนางสาวพัชรีภรณ์ นางสาวพัชรีภรณ์ 
นายดนุพล ฉายเหมือนวงศ์นายดนุพล ฉายเหมือนวงศ์นายดนุพล ฉายเหมือนวงศ์นายดนุพล ฉายเหมือนวงศ์
นางสาวพัชรีภรณ์ 
นายสิทธิชัย อมรศิริวงศ์

นางสาวผดาชไม วรรณสา
นายดนุพล ฉายเหมือนวงศ์นายดนุพล ฉายเหมือนวงศ์

ชาญชัชวาลนางสาวพัชรีภรณ์ 
นายสิทธิชัย อมรศิริวงศ์
นายชาญณรงค์ โสภณรัตน์
นายชาญณรงค์ โสภณรัตน์

นางสาวผดาชไม วรรณสานางสาวผดาชไม วรรณสา
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวผดาชไม วรรณสา
นายดนุพล ฉายเหมือนวงศ์
นางสาวผดาชไม วรรณสา
นายดนุพล ฉายเหมือนวงศ์

นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวผดาชไม วรรณสา
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์

นางสาวผดาชไม วรรณสา

นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวผดาชไม วรรณสา
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวผดาชไม วรรณสา
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวผดาชไม วรรณสา
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวผดาชไม วรรณสานางสาวผดาชไม วรรณสานางสาวผดาชไม วรรณสา
นายดนุพล ฉายเหมือนวงศ์
นางสาวผดาชไม วรรณสา
นายดนุพล ฉายเหมือนวงศ์
นางสาวผดาชไม วรรณสานางสาวผดาชไม วรรณสา
นายดนุพล ฉายเหมือนวงศ์นายดนุพล ฉายเหมือนวงศ์
นางสาวพัชรีภรณ์ 
นายดนุพล ฉายเหมือนวงศ์
นางสาวพัชรีภรณ์ 
นายดนุพล ฉายเหมือนวงศ์นายดนุพล ฉายเหมือนวงศ์
นางสาวพัชรีภรณ์ 
นายสิทธิชัย อมรศิริวงศ์

นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
วาลย์วาลย์นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชนางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชนางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชนางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชนางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชนางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัช

นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชนางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชนางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัช
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวผดาชไม วรรณสา

ตารางการด าเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางการด าเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง

นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
วาลย์

นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชนางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัช
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์

นายสิทธิชัย อมรศิริวงศ์นายสิทธิชัย อมรศิริวงศ์
นายชาญณรงค์ โสภณรัตน์นายชาญณรงค์ โสภณรัตน์
นายชาญณรงค์ โสภณรัตน์เสียงดนตรีประกอบ

นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัช
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวผดาชไม วรรณสา

นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชนางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชนางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชนางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวผดาชไม วรรณสา
นายดนุพล ฉายเหมือนวงศ์
นางสาวพัชรีภรณ์ 
นายสิทธิชัย อมรศิริวงศ์

นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวผดาชไม วรรณสา

นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวผดาชไม วรรณสา
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวผดาชไม วรรณสา
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวผดาชไม วรรณสา
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวผดาชไม วรรณสา
นายดนุพล ฉายเหมือนวงศ์
นางสาวผดาชไม วรรณสานางสาวผดาชไม วรรณสานางสาวผดาชไม วรรณสา
นายดนุพล ฉายเหมือนวงศ์
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาล
นายสิทธิชัย อมรศิริวงศ์
นายชาญณรงค์ โสภณรัตน์
นายชาญณรงค์ โสภณรัตน์

นายดนุพล ฉายเหมือนวงศ์
นางสาวพัชรีภรณ์ 
นายสิทธิชัย อมรศิริวงศ์

นายดนุพล ฉายเหมือนวงศ์นายดนุพล ฉายเหมือนวงศ์นายดนุพล ฉายเหมือนวงศ์นายดนุพล ฉายเหมือนวงศ์
นางสาวพัชรีภรณ์ 
นายดนุพล ฉายเหมือนวงศ์นายดนุพล ฉายเหมือนวงศ์
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลชาญชัชวาลย์
นายสิทธิชัย อมรศิริวงศ์
นายชาญณรงค์ โสภณรัตน์

ชาญชัชวาลชาญชัชวาล
นายสิทธิชัย อมรศิริวงศ์

ชาญชัชวาล
นายสิทธิชัย อมรศิริวงศ์นายสิทธิชัย อมรศิริวงศ์นายสิทธิชัย อมรศิริวงศ์
นายชาญณรงค์ โสภณรัตน์นายชาญณรงค์ โสภณรัตน์
นายชาญณรงค์ โสภณรัตน์
นายชาญณรงค์ โสภณรัตน์
นายชาญณรงค์ โสภณรัตน์เสียงดนตรีประกอบ  เสียงดนตรีประกอบ นายชาญณรงค์ โสภณรัตน์นายชาญณรงค์ โสภณรัตน์นายชาญณรงค์ โสภณรัตน์นายชาญณรงค์ โสภณรัตน์นายชาญณรงค์ โสภณรัตน์

นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวผดาชไม วรรณสา

ตารางการด าเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง

รายช่ือต าแหน่งและทีมงาน
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นางสาวผดาชไม วรรณสา
นายดนุพล ฉายเหมือนวงศ์
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์
นายสิทธิชัย อมรศิริวงศ์
นายชาญณรงค์ โสภณรัตน์

เสียงดนตรีประกอบ  นายชาญณรงค์ โสภณรัตน์

สพฤศจิกายน สพฤศจิกายน สตารางการด าเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงสตารางการด าเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ำ

ตุลาคม 

ำ
ตุลาคม 2556

ำ
2556

พฤศจิกายน ำพฤศจิกายน ำำ
ตารางการด าเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ำ
ตารางการด าเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงสำสพฤศจิกายน สพฤศจิกายน ำพฤศจิกายน สพฤศจิกายน สำสตารางการด าเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงสตารางการด าเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ำ
ตารางการด าเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงสตารางการด าเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง

น2556น2556
2556น2556นักักกห

ถ่หถ่ายท ารายการหายท ารายการหล าดับภาพครั้งที่ หล าดับภาพครั้งที่ หหหหอายท ารายการอายท ารายการ
ล าดับภาพครั้งที่ อล าดับภาพครั้งที่ อสายท ารายการสายท ารายการ
ล าดับภาพครั้งที่ สล าดับภาพครั้งที่ สมล าดับภาพครั้งที่ มล าดับภาพครั้งที่ 1ม1มุ

2 + 
ุ

2 + 
ุดดกกกล
ใส่กราฟิกต่าง

ลๆ
ใส่กราฟิกต่าง

ลๆาางงง



บทที่ 5 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาและการผลิต “รายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ
วัยรุ่นไทย” รายการ Hand2Hand ได้ใช้วิธีการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือประเมินผลชิ้นงานรายการโทรทัศน์ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น ด้วยวิธีการสนทนากลุ่มใน
หัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท
สิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย” เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจาก
การรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการ
ผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุ
ระหว่าง 18-22 ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือ
ประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลที่จะใช้สื่อเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง ด้วย
เหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไป 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่
ได้รับจากการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย” ของกลุ่ม
ตัวอย่างในช่วงอายุ 18-22 ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวน 5 ท่าน 

2.  สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ Hand2Hand 
 
เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ 

เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ (Format) 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ (Content) 
ส่วนที่  3 ความพึงพอใจต่อลีลาการนาเสนอของรายการ (Style) 
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบใน

รายการ (Post Production) 
ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ (All of Production) 
ส่วนที่ 6 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 
 
 

ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ 
ความพึงพอใจต่อลีลาการนาเสนอของรายการ 
ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ 2
ความพึงพอใจต่อลีลาการนาเสนอของรายการ ความพึงพอใจต่อลีลาการนาเสนอของรายการ ความพึงพอใจต่อลีลาการนาเสนอของรายการ 
ความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบใน
ความพึงพอใจต่อลีลาการนาเสนอของรายการ 
ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ 
ความพึงพอใจต่อลีลาการนาเสนอของรายการ 

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ 
ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ 

Format)ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ 
เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเ

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ 
เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเ

Format)
ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ 

เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเ
ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ 
ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ 

เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเเครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเ
ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ 

เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเเครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเเครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเเครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเเครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเ
ส่วนที่

ป็น 

ความพึงพอใจต่อลีลาการนาเสนอของรายการ 
ความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบใน

ส่วน ดังนี้

ส่วนที่
ส่วนที่ Style)Style)

ความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบใน
ความพึงพอใจต่อลีลาการนาเสนอของรายการ ส่วนที่ Style)ส่วนที่ Style)3ส่วนที่ ความพึงพอใจต่อลีลาการนาเสนอของรายการ ส่วนที่

ส่วนที่
ส่วนที่ส่วนที่
ส่วนที่ส่วนที่ ความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบในความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบใน

ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ 

ความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบในความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบในความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบในความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบใน
Production)

ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ 
Production)

ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ 
Production)Production)Production)

All of Production)ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ 

เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเเครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเเครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเ
ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ 

เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเ
ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ 
ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ 
ความพึงพอใจต่อลีลาการนาเสนอของรายการ 

เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเเครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเ

Content)

เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเ
Format)Format)

ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ (Content)ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ Content)
ความพึงพอใจต่อลีลาการนาเสนอของรายการ 
ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ 
ความพึงพอใจต่อลีลาการนาเสนอของรายการ ความพึงพอใจต่อลีลาการนาเสนอของรายการ 

เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเป็น เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเเครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเเครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเเครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเเครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเเครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเเครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเ
เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการเครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ

เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเเครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเเครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเ
เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ

เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเ
เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ

เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเเครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเ
ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ 

เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการเครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ
เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเ

เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการเครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ
เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเ

เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการเครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการเครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ

2.  สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ 2.  สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ 

เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการเครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ

2.  สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ 

เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ
เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเ

2.  สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ 2.  สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ Hand2HandHand2Hand2.  สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ 2.  สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ 2.  สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ 2.  สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ Hand2Hand
ตัวอย่างในช่วงอายุ 

2.  สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ 2.  สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ 
ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวน 

2.  สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ 

เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเ

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวน ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวน 
2.  สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ 2.  สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ 

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวน 

เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเเครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเ

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวน 
ท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวน ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวน ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวน ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวน 
2.  สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ 

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวน 
ท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวน 
ได้รับจากการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวน 
ได้รับจากการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวน 
Hand2Hand

ท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวน 

ได้รับจากการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของได้รับจากการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของได้รับจากการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของได้รับจากการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ
18

 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ 
ได้รับจากการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ

 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ 
ได้รับจากการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ

 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ 
ได้รับจากการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ

 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ ความพึงพอใจและประโยชน์ที่
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ 
ได้รับจากการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ

 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ 
ได้รับจากการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ

เหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไปเหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไปเหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไปเหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไปเหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไปเหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไปเหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไปเหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไปเหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไปเหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไปเหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไป

 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ 
ได้รับจากการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวน ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวน 

เหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไป
ประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลที่จะใช้สื่อเพ่ือตประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลที่จะใช้สื่อเพ่ือตประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลที่จะใช้สื่อเพ่ือต
เหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไป
ประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลที่จะใช้สื่อเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง ด้วย
เหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไป

อบสนองความต้องการของตนเอง ด้วยอบสนองความต้องการของตนเอง ด้วย
เหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไป

อบสนองความต้องการของตนเอง ด้วย
เหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไป

อบสนองความต้องการของตนเอง ด้วย
เหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไป

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือ
ประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลที่จะใช้สื่อเพ่ือต

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือ
ประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลที่จะใช้สื่อเพ่ือตประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลที่จะใช้สื่อเพ่ือตประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลที่จะใช้สื่อเพ่ือต
เหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไป

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือ
ประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลที่จะใช้สื่อเพ่ือต

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือ
ประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลที่จะใช้สื่อเพ่ือตประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลที่จะใช้สื่อเพ่ือต

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือ
อบสนองความต้องการของตนเอง ด้วยอบสนองความต้องการของตนเอง ด้วยอบสนองความต้องการของตนเอง ด้วยอบสนองความต้องการของตนเอง ด้วย

ผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุ
ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือ

ผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุ
ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือ

ประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลที่จะใช้สื่อเพ่ือต
เหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไป

ผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุ
ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือ

ประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลที่จะใช้สื่อเพ่ือต
ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือ

ประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลที่จะใช้สื่อเพ่ือต
เหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไป

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือ
ประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลที่จะใช้สื่อเพ่ือตประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลที่จะใช้สื่อเพ่ือต
เหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไป
ประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลที่จะใช้สื่อเพ่ือต
เหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไป
ประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลที่จะใช้สื่อเพ่ือต
เหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไป
ประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลที่จะใช้สื่อเพ่ือต
เหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไปเหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไปเหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไปเหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไปเหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไปเหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไป

 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ 

ผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุ
ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือ

ผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุ
ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือ

ประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลที่จะใช้สื่อเพ่ือต

ผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุ
การรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปราย
ผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุ
การรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปรายการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปราย
ผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุ
การรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปรายการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปราย
ผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุ
การรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปรายการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปราย

เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจาก
การรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปราย

เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจาก
การรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปราย
สิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
การรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปราย

เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจาก
การรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปราย

เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจาก
การรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปราย

เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจาก
ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท

จุดประสงค์เพ่ือประเมินผลชิ้นงานรายการโทรทัศน์ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น ด้วย
ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท

เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจาก

จุดประสงค์เพ่ือประเมินผลชิ้นงานรายการโทรทัศน์ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น ด้วย
ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท

เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากเพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจาก
การรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปราย

เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจาก
การรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปรายการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปรายการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปราย
ผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุ
การรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปราย
ผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุ

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือ
ผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุ

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือ
ประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลที่จะใช้สื่อเพ่ือต

ได้ใช้วิธีการวิจัยประเมินผล 
จุดประสงค์เพ่ือประเมินผลชิ้นงานรายการโทรทัศน์ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น ด้วย

ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท
เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจาก

การรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปราย
เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจาก

การรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปราย
ผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุ

เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากเพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจาก
การรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปราย
ผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุ

สิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
การรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปราย
สิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย” 
การรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปราย
สิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
การรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปรายการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปราย
ผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุ

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือ
ผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุ

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือ
ประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลที่จะใช้สื่อเพ่ือต

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือ
อบสนองความต้องการของตนเอง ด้วย

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือ
อบสนองความต้องการของตนเอง ด้วย

เหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไป
ประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลที่จะใช้สื่อเพ่ือต
เหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไป

อบสนองความต้องการของตนเอง ด้วยประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลที่จะใช้สื่อเพ่ือต
เหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไป
ประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลที่จะใช้สื่อเพ่ือต
เหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไป

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ 

ท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยได้รับจากการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของได้รับจากการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยได้รับจากการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ
ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวน 

ท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ตัวอย่างในช่วงอายุ ตัวอย่างในช่วงอายุ ท่าน

เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ
ป็น ส่วน ดังนี้ส่วน ดังนี้

Post Production)

ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

จุดประสงค์เพ่ือประเมินผลชิ้นงานรายการโทรทัศน์ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น ด้วย
ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท

เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจาก
การรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปราย
ผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุ

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือ
ประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลที่จะใช้สื่อเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง ด้วย

ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท
เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากเพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจาก

การรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปราย
เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจาก

การรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปราย
สิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
การรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปราย

เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจาก
การรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปราย

เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจาก
การรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปรายการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปรายการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปรายการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปรายการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปรายการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปรายการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปรายการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปรายการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปราย
ผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุ
การรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปราย
ผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุ
การรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปราย
ผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุ
การรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปราย
ผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุ

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือ
ประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลที่จะใช้สื่อเพ่ือต

ผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุ
ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือ

ประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลที่จะใช้สื่อเพ่ือต
เหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไป

 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ 

ผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุ
ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือ

ผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุ
ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือ

ประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลที่จะใช้สื่อเพ่ือต
ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือ

ประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลที่จะใช้สื่อเพ่ือต
ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือ

ประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลที่จะใช้สื่อเพ่ือต
เหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไป

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือ
ประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลที่จะใช้สื่อเพ่ือตประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลที่จะใช้สื่อเพ่ือตประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลที่จะใช้สื่อเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง ด้วย
เหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไป

อบสนองความต้องการของตนเอง ด้วย
เหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไป
ประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลที่จะใช้สื่อเพ่ือต
เหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไป
ประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลที่จะใช้สื่อเพ่ือตประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลที่จะใช้สื่อเพ่ือต
เหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไปเหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไปเหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไป

 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ 
ได้รับจากการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวน 

เหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไป

 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ 

เหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไปเหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไปเหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไปเหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไปเหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไปเหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไปเหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไปเหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไปเหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไปเหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไปเหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไปเหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไป

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ 

ได้รับจากการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ
 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ 

ได้รับจากการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ
 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ 

ได้รับจากการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ
 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ 

ได้รับจากการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของได้รับจากการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ
ตัวอย่างในช่วงอายุ 18
ได้รับจากการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของได้รับจากการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวน 
ท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวน 
Hand2Hand

ได้รับจากการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ
ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวน 

ได้รับจากการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของ
ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวน 

ท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวน ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวน 

2.  สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ Hand2Hand
ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวน 

2.  สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ 
ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวน 

ท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวน ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวน ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวน 5 ท่าน

เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเ

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวน 
2.  สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ 

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวน 
2.  สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ 

เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเ

2.  สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ 
ตัวอย่างในช่วงอายุ 

2.  สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ Hand2Hand2.  สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ 2.  สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ 2.  สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ 2.  สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ Hand2Hand2.  สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ 

เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ
เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเ

2.  สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ 2.  สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ 

เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ

2.  สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ 2.  สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ 

เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการเครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการเครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการเครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ
เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเ

เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ
เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเ

เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการเครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการเครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการเครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ
เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเ

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ 
เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเ

เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ
เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเ

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ 
เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเเครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเเครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเเครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเเครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเป็น เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเ

Format)
ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ (Content)
ความพึงพอใจต่อลีลาการนาเสนอของรายการ 

เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเเครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเเครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเ
ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ 
ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ 
ความพึงพอใจต่อลีลาการนาเสนอของรายการ 

เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเ
ส่วนที่
เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเเครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเเครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเเครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเ

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ 
เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเ
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ 

ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ 

เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเ
ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ (Format)
ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ (

เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเ
ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ Format)ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ Format)ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ 
ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ 
ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ 
ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ 
ความพึงพอใจต่อลีลาการนาเสนอของรายการ 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ Content)
ความพึงพอใจต่อลีลาการนาเสนอของรายการ 
ความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบใน

ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ 
ความพึงพอใจต่อลีลาการนาเสนอของรายการ 

ส่วนที่
ส่วนที่
ส่วนที่

Style)Style)
ความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบใน

ส่วนที่
ส่วนที่

3 ความพึงพอใจต่อลีลาการนาเสนอของรายการ 
ความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบใน

Production)
ความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบในความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบใน

Production)
ความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบในความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบใน

ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ 

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือ
อบสนองความต้องการของตนเอง ด้วย

เหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไปเหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไป

ป็น 5 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อลีลาการนาเสนอของรายการ (Style)
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบใน

Production)
ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ (All of Production)

ได้ใช้วิธีการวิจัยประเมินผล 
จุดประสงค์เพ่ือประเมินผลชิ้นงานรายการโทรทัศน์ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น ด้วย

ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท
สิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย” เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจาก
การรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปและการอภิปราย
ผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุ

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือ
ประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลที่จะใช้สื่อเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง ด้วย
เหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไป

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ ความพึงพอใจและประโยชน์ที่

ได้รับจากการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ตัวอย่างในช่วงอายุ 18-22 ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวน 5 ท่าน

2.  สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ Hand2Hand

เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ
เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ Format)
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ (Content)

ความพึงพอใจต่อลีลาการนาเสนอของรายการ 
ความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบใน

Post Production)
ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ (All of Production)
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

สวัยรุ่นไทยสวัยรุ่นไทย” ส” รายการ สรายการ 
จุดประสงค์เพ่ือประเมินผลชิ้นงานรายการโทรทัศน์ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น ด้วย

ส
จุดประสงค์เพ่ือประเมินผลชิ้นงานรายการโทรทัศน์ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น ด้วย

ำการศึกษาและการผลิต ำการศึกษาและการผลิต 
รายการ ำรายการ สำสรายการ สรายการ ำรายการ สรายการ 
นการศึกษาและการผลิต นการศึกษาและการผลิต กัการศึกษาและการผลิต กการศึกษาและการผลิต 

หอผลอผลการวิเคราะห์ข้อมูลอการวิเคราะห์ข้อมูลสการวิเคราะห์ข้อมูลสการวิเคราะห์ข้อมูลมการวิเคราะห์ข้อมูลมการวิเคราะห์ข้อมูลุ
รายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ

ุ
รายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ

ดการวิเคราะห์ข้อมูลดการวิเคราะห์ข้อมูลกการวิเคราะห์ข้อมูลกการวิเคราะห์ข้อมูล

รายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ
ก

รายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับลรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับลรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับารายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับารายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับงรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับงรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ
Evaluation Research) 

ง
Evaluation Research) 
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ผลการประเมินประสิทธิผลรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย 
รายการ Hand2Hand 

ผลการวิเคราะห์การสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับในการ
รับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย” ของกลุ่มตัวอย่างผู้ชม
ในช่วงอายุ 18-22 ปี 

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่
ได้ในการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย” เพ่ือเป็นการ
ประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่
กลุ่มเป้าหมายในช่วง 18-22 ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้ 
 1.  นางสาวจุฑารัตน์   เอ่ียมจิตต์ อายุ 20 ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 2 
 2.  นายนิติ   นวมแหลม  อายุ 21 ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 3 
 3.  นางสาวภรณ์ภัสสรณ์   พอกเพ่ิมด ี อายุ 21 ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 3 
 4.  นางสาวพิชญา   รุ่งโรจน์วณิชย์ อายุ 20 ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 3 
 5.  นางสาวชนิตา   หลิวประเสริฐ อายุ 22 ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 4 
 
ส่วนที่ 1 ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format) 

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น 
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ท่าน ได้ให้ความเห็นว่ามีการเชื่อมโยงแต่ละช่วงได้ดี และมีความกระชับ เป็น
ขั้นตอนดี มีการน าเรื่อง วิธีการ แรงบันดาลใจ ผลงานต่างๆ สามารถดึงให้ดูตอนต่อๆไป  รวมถึงยังท า
ให้ได้ความรู้ใหม่ๆ และสนใจของแอนด์เมดมากขึ้น แต่อาจจะตัดภาพกลับไปกลับมาเยอะไปหน่อยเลย
ท าให้ดูงงๆ 

ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ท่าน ให้ความเห็นว่า รายการมี
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า
แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น และเป็นแรงบันดาลใจให้
วัยรุ่นอยากจะหาอาชีพเสริมได้  
 
ส่วนที่ 2 ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ (Content) 

หลังจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 ท่านได้รับชมรายการ Hand2Hand แล้วเข้าใจถึงที่มาของ
ผลงานที่น าเสนอว่า เป็นความชอบในสินค้าท ามืออยู่แล้วและอยากถ่ายทอดให้ผู้ชมได้รู้จักและมี
แนวทางในการประกอบอาชีพได้ เป็นการสร้างผลงานขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความชอบของตัวเอง จึงคิด
ออกแบบ และลงมือท าข้ึนมาเอง  

ทั้งนี้เมื่อสอบถามถึง กรอบความคิด (Concept) ของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ท่าน มี
ความเห็นว่า เป็นการน าเสนออาชีพเสริมสร้างรายได้ ที่สามารถท าเองได้ ด้วยใจรัก ที่เสนอแนวคิด 
แรงบันดาลใจ และความพยายามในการท างาน เพื่อให้ประสบผลส าเร็จ 

ซึ่งหลังจากรับชมแล้ว กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ท่าน ต่างให้ความเห็นว่าเป็นรายการที่สามารถ
สร้างแรงบันดาลใจให้ท ากิจการเป็นของตนเอง เมื่อได้ดูรายการแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆ แล้วก็สามารถท า

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ 
ท่านได้รับชมรายการ

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ 
ท่านได้รับชมรายการ4 ท่านได้รับชมรายการหลังจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ 
หลังจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ 

วัยรุ่นอยากจะหาอาชีพเสริมได้ 

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ 

วัยรุ่นอยากจะหาอาชีพเสริมได้ 

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ 

วัยรุ่นอยากจะหาอาชีพเสริมได้ วัยรุ่นอยากจะหาอาชีพเสริมได้ 

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ 
ท่านได้รับชมรายการ Hand2Hand 

ผลงานที่น าเสนอว่า เป็นความชอบในสินค้าท ามืออยู่แล้วและอยากถ่ายทอดให้ผู้ชมได้รู้จักและมี

วัยรุ่นอยากจะหาอาชีพเสริมได้ 

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ ส่วนที่ Content)
แล้วเข้าใจถึงที่มาของ

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ 
แล้วเข้าใจถึงที่มาของ

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ 2 ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ ส่วนที่ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ 
Hand2Hand 

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ 
หลังจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ 
หลังจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง หลังจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง Hand2Hand แล้วเข้าใจถึงที่มาของหลังจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง หลังจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 

ผลงานที่น าเสนอว่า เป็นความชอบในสินค้าท า
หลังจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง หลังจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง หลังจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 

ผลงานที่น าเสนอว่า เป็นความชอบในสินค้าท า
แล้วเข้าใจถึงที่มาของหลังจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง Hand2Hand แล้วเข้าใจถึงที่มาของแล้วเข้าใจถึงที่มาของHand2Hand 

ผลงานที่น าเสนอว่า เป็นความชอบในสินค้าท ามืออยู่แล้วและอยากถ่ายทอดให้ผู้ชมได้รู้จักและมี
แนวทางในการประกอบอาชีพได้ เป็นการสร้างผลงานขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความชอบของตัวเอง จึงคิด

มืออยู่แล้วและอยากถ่ายทอดให้ผู้ชมได้รู้จักและมีผลงานที่น าเสนอว่า เป็นความชอบในสินค้าท ามืออยู่แล้วและอยากถ่ายทอดให้ผู้ชมได้รู้จักและมีมืออยู่แล้วและอยากถ่ายทอดให้ผู้ชมได้รู้จักและมีผลงานที่น าเสนอว่า เป็นความชอบในสินค้าท ามืออยู่แล้วและอยากถ่ายทอดให้ผู้ชมได้รู้จักและมีมืออยู่แล้วและอยากถ่ายทอดให้ผู้ชมได้รู้จักและมี
แนวทางในการประกอบอาชีพได้ เป็นการสร้างผลงานขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความชอบของตัวเอง จึงคิด
ผลงานที่น าเสนอว่า เป็นความชอบในสินค้าท ามืออยู่แล้วและอยากถ่ายทอดให้ผู้ชมได้รู้จักและมีผลงานที่น าเสนอว่า เป็นความชอบในสินค้าท ามืออยู่แล้วและอยากถ่ายทอดให้ผู้ชมได้รู้จักและมี
แนวทางในการประกอบอาชีพได้ เป็นการสร้างผลงานขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความชอบของตัวเอง จึงคิด
ผลงานที่น าเสนอว่า เป็นความชอบในสินค้าท าผลงานที่น าเสนอว่า เป็นความชอบในสินค้าท าผลงานที่น าเสนอว่า เป็นความชอบในสินค้าท าผลงานที่น าเสนอว่า เป็นความชอบในสินค้าท า
แนวทางในการประกอบอาชีพได้ เป็นการสร้างผลงานขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความชอบของตัวเอง จึงคิด
ผลงานที่น าเสนอว่า เป็นความชอบในสินค้าท า
แนวทางในการประกอบอาชีพได้ เป็นการสร้างผลงานขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความชอบของตัวเอง จึงคิด
ออกแบบ และลงมือท าข้ึนมาเอง 

ผลงานที่น าเสนอว่า เป็นความชอบในสินค้าท ามืออยู่แล้วและอยากถ่ายทอดให้ผู้ชมได้รู้จักและมีผลงานที่น าเสนอว่า เป็นความชอบในสินค้าท ามืออยู่แล้วและอยากถ่ายทอดให้ผู้ชมได้รู้จักและมี
แนวทางในการประกอบอาชีพได้ เป็นการสร้างผลงานขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความชอบของตัวเอง จึงคิดแนวทางในการประกอบอาชีพได้ เป็นการสร้างผลงานขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความชอบของตัวเอง จึงคิดแนวทางในการประกอบอาชีพได้ เป็นการสร้างผลงานขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความชอบของตัวเอง จึงคิด

มืออยู่แล้วและอยากถ่ายทอดให้ผู้ชมได้รู้จักและมี
แนวทางในการประกอบอาชีพได้ เป็นการสร้างผลงานขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความชอบของตัวเอง จึงคิดแนวทางในการประกอบอาชีพได้ เป็นการสร้างผลงานขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความชอบของตัวเอง จึงคิด

มืออยู่แล้วและอยากถ่ายทอดให้ผู้ชมได้รู้จักและมี
แนวทางในการประกอบอาชีพได้ เป็นการสร้างผลงานขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความชอบของตัวเอง จึงคิดแนวทางในการประกอบอาชีพได้ เป็นการสร้างผลงานขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความชอบของตัวเอง จึงคิด

มืออยู่แล้วและอยากถ่ายทอดให้ผู้ชมได้รู้จักและมี
แนวทางในการประกอบอาชีพได้ เป็นการสร้างผลงานขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความชอบของตัวเอง จึงคิด

มืออยู่แล้วและอยากถ่ายทอดให้ผู้ชมได้รู้จักและมีมืออยู่แล้วและอยากถ่ายทอดให้ผู้ชมได้รู้จักและมี
แนวทางในการประกอบอาชีพได้ เป็นการสร้างผลงานขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความชอบของตัวเอง จึงคิด

มืออยู่แล้วและอยากถ่ายทอดให้ผู้ชมได้รู้จักและมี
แนวทางในการประกอบอาชีพได้ เป็นการสร้างผลงานขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความชอบของตัวเอง จึงคิดแนวทางในการประกอบอาชีพได้ เป็นการสร้างผลงานขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความชอบของตัวเอง จึงคิดแนวทางในการประกอบอาชีพได้ เป็นการสร้างผลงานขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความชอบของตัวเอง จึงคิดแนวทางในการประกอบอาชีพได้ เป็นการสร้างผลงานขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความชอบของตัวเอง จึงคิดแนวทางในการประกอบอาชีพได้ เป็นการสร้างผลงานขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความชอบของตัวเอง จึงคิดแนวทางในการประกอบอาชีพได้ เป็นการสร้างผลงานขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความชอบของตัวเอง จึงคิดแนวทางในการประกอบอาชีพได้ เป็นการสร้างผลงานขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความชอบของตัวเอง จึงคิดแนวทางในการประกอบอาชีพได้ เป็นการสร้างผลงานขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความชอบของตัวเอง จึงคิด
ออกแบบ และลงมือท าข้ึนมาเอง 

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ 
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แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น 

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ 

แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น 
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า
แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น 
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า
แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น 
วัยรุ่นอยากจะหาอาชีพเสริมได้ 

ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้าความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า
และเป็นแรงบันดาลใจให้แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น 

ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้าความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า
แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น 
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า
แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น 
วัยรุ่นอยากจะหาอาชีพเสริมได้ วัยรุ่นอยากจะหาอาชีพเสริมได้ 

ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้าความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า
แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น 
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า
แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น 
วัยรุ่นอยากจะหาอาชีพเสริมได้ 

ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า
ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 

ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า
แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น 

ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า

ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า
แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น 

ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า
แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น 

ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า

ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า

ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า
แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น 
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า
แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น 

ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้าความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า

ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้าความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า
แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น 

ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า

ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง ท่าน ให้ความเห็นว่า รายการมี
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า

ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า

ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า

ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า

ท่าน ให้ความเห็นว่า รายการมี
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า

ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ท่าน ให้ความเห็นว่า รายการมี
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้าความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า

ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า

ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า
แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น 

ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้าความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า
แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น 
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้าความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า

และเป็นแรงบันดาลใจให้แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น 

ให้ได้ความรู้ใหม่ๆ และสนใจของแอนด์เมดมากขึ้น แต่อาจจะตัดภาพกลับไปกลับมาเยอะไปหน่อยเลย

ท่าน ให้ความเห็นว่า รายการมีท่าน ให้ความเห็นว่า รายการมี

ให้ได้ความรู้ใหม่ๆ และสนใจของแอนด์เมดมากขึ้น แต่อาจจะตัดภาพกลับไปกลับมาเยอะไปหน่อยเลยให้ได้ความรู้ใหม่ๆ และสนใจของแอนด์เมดมากขึ้น แต่อาจจะตัดภาพกลับไปกลับมาเยอะไปหน่อยเลยให้ได้ความรู้ใหม่ๆ และสนใจของแอนด์เมดมากขึ้น แต่อาจจะตัดภาพกลับไปกลับมาเยอะไปหน่อยเลยให้ได้ความรู้ใหม่ๆ และสนใจของแอนด์เมดมากขึ้น แต่อาจจะตัดภาพกลับไปกลับมาเยอะไปหน่อยเลย

ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 

ให้ได้ความรู้ใหม่ๆ และสนใจของแอนด์เมดมากขึ้น แต่อาจจะตัดภาพกลับไปกลับมาเยอะไปหน่อยเลย

ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า

ให้ได้ความรู้ใหม่ๆ และสนใจของแอนด์เมดมากขึ้น แต่อาจจะตัดภาพกลับไปกลับมาเยอะไปหน่อยเลยให้ได้ความรู้ใหม่ๆ และสนใจของแอนด์เมดมากขึ้น แต่อาจจะตัดภาพกลับไปกลับมาเยอะไปหน่อยเลยให้ได้ความรู้ใหม่ๆ และสนใจของแอนด์เมดมากขึ้น แต่อาจจะตัดภาพกลับไปกลับมาเยอะไปหน่อยเลยให้ได้ความรู้ใหม่ๆ และสนใจของแอนด์เมดมากขึ้น แต่อาจจะตัดภาพกลับไปกลับมาเยอะไปหน่อยเลยให้ได้ความรู้ใหม่ๆ และสนใจของแอนด์เมดมากขึ้น แต่อาจจะตัดภาพกลับไปกลับมาเยอะไปหน่อยเลยให้ได้ความรู้ใหม่ๆ และสนใจของแอนด์เมดมากขึ้น แต่อาจจะตัดภาพกลับไปกลับมาเยอะไปหน่อยเลย
ขั้นตอนดี มีการน าเรื่อง วิธีการ แรงบันดาลใจ ผลงานต่างๆ สามารถดึงให้ดูตอนต่อๆไป
ให้ได้ความรู้ใหม่ๆ และสนใจของแอนด์เมดมากขึ้น แต่อาจจะตัดภาพกลับไปกลับมาเยอะไปหน่อยเลยให้ได้ความรู้ใหม่ๆ และสนใจของแอนด์เมดมากขึ้น แต่อาจจะตัดภาพกลับไปกลับมาเยอะไปหน่อยเลย
ขั้นตอนดี มีการน าเรื่อง วิธีการ แรงบันดาลใจ ผลงานต่างๆ สามารถดึงให้ดูตอนต่อๆไปขั้นตอนดี มีการน าเรื่อง วิธีการ แรงบันดาลใจ ผลงานต่างๆ สามารถดึงให้ดูตอนต่อๆไปขั้นตอนดี มีการน าเรื่อง วิธีการ แรงบันดาลใจ ผลงานต่างๆ สามารถดึงให้ดูตอนต่อๆไป
ให้ได้ความรู้ใหม่ๆ และสนใจของแอนด์เมดมากขึ้น แต่อาจจะตัดภาพกลับไปกลับมาเยอะไปหน่อยเลย
ขั้นตอนดี มีการน าเรื่อง วิธีการ แรงบันดาลใจ ผลงานต่างๆ สามารถดึงให้ดูตอนต่อๆไป
ให้ได้ความรู้ใหม่ๆ และสนใจของแอนด์เมดมากขึ้น แต่อาจจะตัดภาพกลับไปกลับมาเยอะไปหน่อยเลย
ขั้นตอนดี มีการน าเรื่อง วิธีการ แรงบันดาลใจ ผลงานต่างๆ สามารถดึงให้ดูตอนต่อๆไปขั้นตอนดี มีการน าเรื่อง วิธีการ แรงบันดาลใจ ผลงานต่างๆ สามารถดึงให้ดูตอนต่อๆไปขั้นตอนดี มีการน าเรื่อง วิธีการ แรงบันดาลใจ ผลงานต่างๆ สามารถดึงให้ดูตอนต่อๆไป

ท่าน ได้ให้ความเห็นว่ามีการเชื่อมโยงแต่ละช่วงได้ดี และมีความกระชับ เป็น
ขั้นตอนดี มีการน าเรื่อง วิธีการ แรงบันดาลใจ ผลงานต่างๆ สามารถดึงให้ดูตอนต่อๆไป

ท่าน ได้ให้ความเห็นว่ามีการเชื่อมโยงแต่ละช่วงได้ดี และมีความกระชับ เป็น
ขั้นตอนดี มีการน าเรื่อง วิธีการ แรงบันดาลใจ ผลงานต่างๆ สามารถดึงให้ดูตอนต่อๆไป

ท่าน ได้ให้ความเห็นว่ามีการเชื่อมโยงแต่ละช่วงได้ดี และมีความกระชับ เป็นท่าน ได้ให้ความเห็นว่ามีการเชื่อมโยงแต่ละช่วงได้ดี และมีความกระชับ เป็น
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น 

ท่าน ได้ให้ความเห็นว่ามีการเชื่อมโยงแต่ละช่วงได้ดี และมีความกระชับ เป็น
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น 

ท่าน ได้ให้ความเห็นว่ามีการเชื่อมโยงแต่ละช่วงได้ดี และมีความกระชับ เป็นท่าน ได้ให้ความเห็นว่ามีการเชื่อมโยงแต่ละช่วงได้ดี และมีความกระชับ เป็น
ขั้นตอนดี มีการน าเรื่อง วิธีการ แรงบันดาลใจ ผลงานต่างๆ สามารถดึงให้ดูตอนต่อๆไป

ท่าน ได้ให้ความเห็นว่ามีการเชื่อมโยงแต่ละช่วงได้ดี และมีความกระชับ เป็น
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น 

ท่าน ได้ให้ความเห็นว่ามีการเชื่อมโยงแต่ละช่วงได้ดี และมีความกระชับ เป็นท่าน ได้ให้ความเห็นว่ามีการเชื่อมโยงแต่ละช่วงได้ดี และมีความกระชับ เป็น
ขั้นตอนดี มีการน าเรื่อง วิธีการ แรงบันดาลใจ ผลงานต่างๆ สามารถดึงให้ดูตอนต่อๆไปขั้นตอนดี มีการน าเรื่อง วิธีการ แรงบันดาลใจ ผลงานต่างๆ สามารถดึงให้ดูตอนต่อๆไป

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น 

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น 

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น 

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น 

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น 

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น 

ท่าน ได้ให้ความเห็นว่ามีการเชื่อมโยงแต่ละช่วงได้ดี และมีความกระชับ เป็นท่าน ได้ให้ความเห็นว่ามีการเชื่อมโยงแต่ละช่วงได้ดี และมีความกระชับ เป็น

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น 

ท่าน ได้ให้ความเห็นว่ามีการเชื่อมโยงแต่ละช่วงได้ดี และมีความกระชับ เป็น
ขั้นตอนดี มีการน าเรื่อง วิธีการ แรงบันดาลใจ ผลงานต่างๆ สามารถดึงให้ดูตอนต่อๆไป
ให้ได้ความรู้ใหม่ๆ และสนใจของแอนด์เมดมากขึ้น แต่อาจจะตัดภาพกลับไปกลับมาเยอะไปหน่อยเลย

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ 

ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ 

ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ 

22 อายุ หลิวประเสริฐ

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ 

อายุ หลิวประเสริฐนางสาวชนิตานางสาวชนิตา
ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่
ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 
ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่
ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 

นางสาวพิชญา ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่รุ่งโรจน์วณิชย์รุ่งโรจน์วณิชย์
หลิวประเสริฐ

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ 

รุ่งโรจน์วณิชย์รุ่งโรจน์วณิชย์
หลิวประเสริฐหลิวประเสริฐ อายุ 

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ 

หลิวประเสริฐหลิวประเสริฐ

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น 

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น 

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น 

ท่าน ได้ให้ความเห็นว่ามีการเชื่อมโยงแต่ละช่วงได้ดี และมีความกระชับ เป็น
ขั้นตอนดี มีการน าเรื่อง วิธีการ แรงบันดาลใจ ผลงานต่างๆ สามารถดึงให้ดูตอนต่อๆไป

ท่าน ได้ให้ความเห็นว่ามีการเชื่อมโยงแต่ละช่วงได้ดี และมีความกระชับ เป็น

อายุ นางสาวพิชญา   รุ่งโรจน์วณิชย์
   

รุ่งโรจน์วณิชย์
ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 
ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่
ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ พอกเพ่ิมดีนางสาวภรณ์ภัสสรณ์นางสาวภรณ์ภัสสรณ์ พอกเพ่ิมดี

รุ่งโรจน์วณิชย์
พอกเพ่ิมดีพอกเพ่ิมดี อายุ พอกเพ่ิมดีพอกเพ่ิมดีนางสาวภรณ์ภัสสรณ์นางสาวภรณ์ภัสสรณ์นางสาวภรณ์ภัสสรณ์นางสาวภรณ์ภัสสรณ์ พอกเพ่ิมดี

ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่
ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 
ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่

จิตต์จิตต์
ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวนทั้งสิ้น 

เอ่ียมจิตต์
นวมแหลม

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวนทั้งสิ้น 

อายุ 
อายุ นางสาวภรณ์ภัสสรณ์ อายุ 21 

20 
ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 22 

ประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่
ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวนทั้งสิ้น 

เอ่ียม
นวมแหลม

นางสาวภรณ์ภัสสรณ์

ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 
ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่
ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 

ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 
ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่
ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 

นิติ นวมแหลม
นางสาวภรณ์ภัสสรณ์ 21 
นางสาวพิชญานางสาวพิชญา ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่นางสาวพิชญา
นางสาวชนิตา ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ นางสาวชนิตา

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น 

ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น 

ขั้นตอนดี มีการน าเรื่อง วิธีการ แรงบันดาลใจ ผลงานต่างๆ สามารถดึงให้ดูตอนต่อๆไป
ท่าน ได้ให้ความเห็นว่ามีการเชื่อมโยงแต่ละช่วงได้ดี และมีความกระชับ เป็น

ขั้นตอนดี มีการน าเรื่อง วิธีการ แรงบันดาลใจ ผลงานต่างๆ สามารถดึงให้ดูตอนต่อๆไปขั้นตอนดี มีการน าเรื่อง วิธีการ แรงบันดาลใจ ผลงานต่างๆ สามารถดึงให้ดูตอนต่อๆไปขั้นตอนดี มีการน าเรื่อง วิธีการ แรงบันดาลใจ ผลงานต่างๆ สามารถดึงให้ดูตอนต่อๆไปขั้นตอนดี มีการน าเรื่อง วิธีการ แรงบันดาลใจ ผลงานต่างๆ สามารถดึงให้ดูตอนต่อๆไปขั้นตอนดี มีการน าเรื่อง วิธีการ แรงบันดาลใจ ผลงานต่างๆ สามารถดึงให้ดูตอนต่อๆไป
ให้ได้ความรู้ใหม่ๆ และสนใจของแอนด์เมดมากขึ้น แต่อาจจะตัดภาพกลับไปกลับมาเยอะไปหน่อยเลยให้ได้ความรู้ใหม่ๆ และสนใจของแอนด์เมดมากขึ้น แต่อาจจะตัดภาพกลับไปกลับมาเยอะไปหน่อยเลยให้ได้ความรู้ใหม่ๆ และสนใจของแอนด์เมดมากขึ้น แต่อาจจะตัดภาพกลับไปกลับมาเยอะไปหน่อยเลยให้ได้ความรู้ใหม่ๆ และสนใจของแอนด์เมดมากขึ้น แต่อาจจะตัดภาพกลับไปกลับมาเยอะไปหน่อยเลย

ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า
ท่าน ให้ความเห็นว่า รายการมี

ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้าความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า
แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น 
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า

และเป็นแรงบันดาลใจให้และเป็นแรงบันดาลใจให้
วัยรุ่นอยากจะหาอาชีพเสริมได้ วัยรุ่นอยากจะหาอาชีพเสริมได้ 

ส่วนที่ 

ผลงานที่น าเสนอว่า เป็นความชอบในสินค้าท า
แนวทางในการประกอบอาชีพได้ เป็นการสร้างผลงานขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความชอบของตัวเอง จึงคิด

ทั้งนี้เมื่อสอบถามถึง กรอบความคิด (

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวนทั้งสิ้น 
เอ่ียมจิตต์ อายุ 

นวมแหลม  อายุ 
นางสาวภรณ์ภัสสรณ์ อายุ 21 

20 
22 ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 

จิตต์
   

พอกเพ่ิมดี
ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่
ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ นางสาวภรณ์ภัสสรณ์นางสาวภรณ์ภัสสรณ์ พอกเพ่ิมดีพอกเพ่ิมดี อายุ    พอกเพ่ิมดี

รุ่งโรจน์วณิชย์
พอกเพ่ิมดีนางสาวภรณ์ภัสสรณ์ ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 

ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่   รุ่งโรจน์วณิชย์
   

นางสาวพิชญา รุ่งโรจน์วณิชย์ อายุ 
หลิวประเสริฐ อายุ 

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น 

ท่าน ได้ให้ความเห็นว่ามีการเชื่อมโยงแต่ละช่วงได้ดี และมีความกระชับ เป็น
ขั้นตอนดี มีการน าเรื่อง วิธีการ แรงบันดาลใจ ผลงานต่างๆ สามารถดึงให้ดูตอนต่อๆไป

อายุ รุ่งโรจน์วณิชย์ ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่นางสาวพิชญานางสาวพิชญา รุ่งโรจน์วณิชย์ ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่
ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 

รุ่งโรจน์วณิชย์
หลิวประเสริฐหลิวประเสริฐนางสาวชนิตา หลิวประเสริฐ อายุ หลิวประเสริฐ

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ 

อายุ 22 หลิวประเสริฐ อายุ ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ 

ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น 

ท่าน ได้ให้ความเห็นว่ามีการเชื่อมโยงแต่ละช่วงได้ดี และมีความกระชับ เป็น
ขั้นตอนดี มีการน าเรื่อง วิธีการ แรงบันดาลใจ ผลงานต่างๆ สามารถดึงให้ดูตอนต่อๆไป
ให้ได้ความรู้ใหม่ๆ และสนใจของแอนด์เมดมากขึ้น แต่อาจจะตัดภาพกลับไปกลับมาเยอะไปหน่อยเลย

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น 

ท่าน ได้ให้ความเห็นว่ามีการเชื่อมโยงแต่ละช่วงได้ดี และมีความกระชับ เป็น
ขั้นตอนดี มีการน าเรื่อง วิธีการ แรงบันดาลใจ ผลงานต่างๆ สามารถดึงให้ดูตอนต่อๆไป

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น 

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น 

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น 

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น 

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น 

5 ท่าน ได้ให้ความเห็นว่ามีการเชื่อมโยงแต่ละช่วงได้ดี และมีความกระชับ เป็น
ขั้นตอนดี มีการน าเรื่อง วิธีการ แรงบันดาลใจ ผลงานต่างๆ สามารถดึงให้ดูตอนต่อๆไป

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น 
ท่าน ได้ให้ความเห็นว่ามีการเชื่อมโยงแต่ละช่วงได้ดี และมีความกระชับ เป็น

ขั้นตอนดี มีการน าเรื่อง วิธีการ แรงบันดาลใจ ผลงานต่างๆ สามารถดึงให้ดูตอนต่อๆไป

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น 
ท่าน ได้ให้ความเห็นว่ามีการเชื่อมโยงแต่ละช่วงได้ดี และมีความกระชับ เป็นท่าน ได้ให้ความเห็นว่ามีการเชื่อมโยงแต่ละช่วงได้ดี และมีความกระชับ เป็นท่าน ได้ให้ความเห็นว่ามีการเชื่อมโยงแต่ละช่วงได้ดี และมีความกระชับ เป็นท่าน ได้ให้ความเห็นว่ามีการเชื่อมโยงแต่ละช่วงได้ดี และมีความกระชับ เป็น

ขั้นตอนดี มีการน าเรื่อง วิธีการ แรงบันดาลใจ ผลงานต่างๆ สามารถดึงให้ดูตอนต่อๆไป
ท่าน ได้ให้ความเห็นว่ามีการเชื่อมโยงแต่ละช่วงได้ดี และมีความกระชับ เป็น

ขั้นตอนดี มีการน าเรื่อง วิธีการ แรงบันดาลใจ ผลงานต่างๆ สามารถดึงให้ดูตอนต่อๆไป
ท่าน ได้ให้ความเห็นว่ามีการเชื่อมโยงแต่ละช่วงได้ดี และมีความกระชับ เป็น

ขั้นตอนดี มีการน าเรื่อง วิธีการ แรงบันดาลใจ ผลงานต่างๆ สามารถดึงให้ดูตอนต่อๆไปขั้นตอนดี มีการน าเรื่อง วิธีการ แรงบันดาลใจ ผลงานต่างๆ สามารถดึงให้ดูตอนต่อๆไปขั้นตอนดี มีการน าเรื่อง วิธีการ แรงบันดาลใจ ผลงานต่างๆ สามารถดึงให้ดูตอนต่อๆไป
ให้ได้ความรู้ใหม่ๆ และสนใจของแอนด์เมดมากขึ้น แต่อาจจะตัดภาพกลับไปกลับมาเยอะไปหน่อยเลย
ขั้นตอนดี มีการน าเรื่อง วิธีการ แรงบันดาลใจ ผลงานต่างๆ สามารถดึงให้ดูตอนต่อๆไป
ให้ได้ความรู้ใหม่ๆ และสนใจของแอนด์เมดมากขึ้น แต่อาจจะตัดภาพกลับไปกลับมาเยอะไปหน่อยเลย
ขั้นตอนดี มีการน าเรื่อง วิธีการ แรงบันดาลใจ ผลงานต่างๆ สามารถดึงให้ดูตอนต่อๆไปขั้นตอนดี มีการน าเรื่อง วิธีการ แรงบันดาลใจ ผลงานต่างๆ สามารถดึงให้ดูตอนต่อๆไป
ให้ได้ความรู้ใหม่ๆ และสนใจของแอนด์เมดมากขึ้น แต่อาจจะตัดภาพกลับไปกลับมาเยอะไปหน่อยเลยให้ได้ความรู้ใหม่ๆ และสนใจของแอนด์เมดมากขึ้น แต่อาจจะตัดภาพกลับไปกลับมาเยอะไปหน่อยเลยให้ได้ความรู้ใหม่ๆ และสนใจของแอนด์เมดมากขึ้น แต่อาจจะตัดภาพกลับไปกลับมาเยอะไปหน่อยเลยให้ได้ความรู้ใหม่ๆ และสนใจของแอนด์เมดมากขึ้น แต่อาจจะตัดภาพกลับไปกลับมาเยอะไปหน่อยเลยให้ได้ความรู้ใหม่ๆ และสนใจของแอนด์เมดมากขึ้น แต่อาจจะตัดภาพกลับไปกลับมาเยอะไปหน่อยเลย

ท่าน ให้ความเห็นว่า รายการมี

ให้ได้ความรู้ใหม่ๆ และสนใจของแอนด์เมดมากขึ้น แต่อาจจะตัดภาพกลับไปกลับมาเยอะไปหน่อยเลยให้ได้ความรู้ใหม่ๆ และสนใจของแอนด์เมดมากขึ้น แต่อาจจะตัดภาพกลับไปกลับมาเยอะไปหน่อยเลยให้ได้ความรู้ใหม่ๆ และสนใจของแอนด์เมดมากขึ้น แต่อาจจะตัดภาพกลับไปกลับมาเยอะไปหน่อยเลยให้ได้ความรู้ใหม่ๆ และสนใจของแอนด์เมดมากขึ้น แต่อาจจะตัดภาพกลับไปกลับมาเยอะไปหน่อยเลย

ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า

ให้ได้ความรู้ใหม่ๆ และสนใจของแอนด์เมดมากขึ้น แต่อาจจะตัดภาพกลับไปกลับมาเยอะไปหน่อยเลย

ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 

ให้ได้ความรู้ใหม่ๆ และสนใจของแอนด์เมดมากขึ้น แต่อาจจะตัดภาพกลับไปกลับมาเยอะไปหน่อยเลยให้ได้ความรู้ใหม่ๆ และสนใจของแอนด์เมดมากขึ้น แต่อาจจะตัดภาพกลับไปกลับมาเยอะไปหน่อยเลย

ท่าน ให้ความเห็นว่า รายการมีท่าน ให้ความเห็นว่า รายการมี
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า
แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น และเป็นแรงบันดาลใจให้

ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า
แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น 

ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า

ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า

ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ท่าน ให้ความเห็นว่า รายการมี
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า

ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า

ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า

ท่าน ให้ความเห็นว่า รายการมี
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า

ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า
แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น 

ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า

ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้าความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า
แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น 

ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า

ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า
แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น 

ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า
แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น 

ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า
แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น 

ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้าความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้าความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า
แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น 
วัยรุ่นอยากจะหาอาชีพเสริมได้ 

ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า
แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น 
วัยรุ่นอยากจะหาอาชีพเสริมได้ 

ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า
แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น 
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า
แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น 
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้าความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้าความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า
แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น และเป็นแรงบันดาลใจให้
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า
แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น 
วัยรุ่นอยากจะหาอาชีพเสริมได้ 

ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า
แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น 

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ 
ท่านได้รับชมรายการ

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ 
4 

วัยรุ่นอยากจะหาอาชีพเสริมได้ วัยรุ่นอยากจะหาอาชีพเสริมได้ 

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ 

วัยรุ่นอยากจะหาอาชีพเสริมได้ 

ส่วนที่ 2 ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ 
หลังจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ 
แล้วเข้าใจถึงที่มาของ

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ 
หลังจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 ท่านได้รับชมรายการ

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ 
หลังจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 

ผลงานที่น าเสนอว่า เป็นความชอบในสินค้าท า

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ 
แล้วเข้าใจถึงที่มาของ

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ 
Hand2Hand 

มืออยู่แล้วและอยากถ่ายทอดให้ผู้ชมได้รู้จักและมี
หลังจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 

ผลงานที่น าเสนอว่า เป็นความชอบในสินค้าท า
หลังจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง หลังจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 

ผลงานที่น าเสนอว่า เป็นความชอบในสินค้าท า
แนวทางในการประกอบอาชีพได้ เป็นการสร้างผลงานขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความชอบของตัวเอง จึงคิด

Hand2Hand 
มืออยู่แล้วและอยากถ่ายทอดให้ผู้ชมได้รู้จักและมี

แนวทางในการประกอบอาชีพได้ เป็นการสร้างผลงานขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความชอบของตัวเอง จึงคิด
ผลงานที่น าเสนอว่า เป็นความชอบในสินค้าท า
แนวทางในการประกอบอาชีพได้ เป็นการสร้างผลงานขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความชอบของตัวเอง จึงคิด

มืออยู่แล้วและอยากถ่ายทอดให้ผู้ชมได้รู้จักและมีมืออยู่แล้วและอยากถ่ายทอดให้ผู้ชมได้รู้จักและมี
แนวทางในการประกอบอาชีพได้ เป็นการสร้างผลงานขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความชอบของตัวเอง จึงคิด
ผลงานที่น าเสนอว่า เป็นความชอบในสินค้าท า
แนวทางในการประกอบอาชีพได้ เป็นการสร้างผลงานขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความชอบของตัวเอง จึงคิด
ออกแบบ และลงมือท าข้ึนมาเอง 
แนวทางในการประกอบอาชีพได้ เป็นการสร้างผลงานขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความชอบของตัวเอง จึงคิด

มืออยู่แล้วและอยากถ่ายทอดให้ผู้ชมได้รู้จักและมี
แนวทางในการประกอบอาชีพได้ เป็นการสร้างผลงานขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความชอบของตัวเอง จึงคิด

มืออยู่แล้วและอยากถ่ายทอดให้ผู้ชมได้รู้จักและมีมืออยู่แล้วและอยากถ่ายทอดให้ผู้ชมได้รู้จักและมี
แนวทางในการประกอบอาชีพได้ เป็นการสร้างผลงานขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความชอบของตัวเอง จึงคิดแนวทางในการประกอบอาชีพได้ เป็นการสร้างผลงานขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความชอบของตัวเอง จึงคิดแนวทางในการประกอบอาชีพได้ เป็นการสร้างผลงานขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความชอบของตัวเอง จึงคิด

ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่
ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น 

ท่าน ให้ความเห็นว่า รายการมี
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ (Content)
ท่านได้รับชมรายการ Hand2Hand แล้วเข้าใจถึงที่มาของ

ผลงานที่น าเสนอว่า เป็นความชอบในสินค้าท ามืออยู่แล้วและอยากถ่ายทอดให้ผู้ชมได้รู้จักและมี

วัยรุ่นอยากจะหาอาชีพเสริมได้ 

ส่วนที่ 2 ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ 
หลังจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 

ผลงานที่น าเสนอว่า เป็นความชอบในสินค้าท ามืออยู่แล้วและอยากถ่ายทอดให้ผู้ชมได้รู้จักและมี
แนวทางในการประกอบอาชีพได้ เป็นการสร้างผลงานขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความชอบของตัวเอง จึงคิด
ออกแบบ และลงมือท าข้ึนมาเอง 

ประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่
ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม จ านวนทั้งสิ้น 

นางสาวจุฑารัตน์ เอ่ียมจิตต์ อายุ ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 
นิติ   นวมแหลม อายุ ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่

นางสาวภรณ์ภัสสรณ์   พอกเพ่ิมดี อายุ 21 ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 
นางสาวพิชญา   รุ่งโรจน์วณิชย์ อายุ 20 ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่
นางสาวชนิตา   หลิวประเสริฐ อายุ 22 ปี    ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น 

5 ท่าน ได้ให้ความเห็นว่ามีการเชื่อมโยงแต่ละช่วงได้ดี และมีความกระชับ เป็น
ขั้นตอนดี มีการน าเรื่อง วิธีการ แรงบันดาลใจ ผลงานต่างๆ สามารถดึงให้ดูตอนต่อๆไป
ให้ได้ความรู้ใหม่ๆ และสนใจของแอนด์เมดมากขึ้น แต่อาจจะตัดภาพกลับไปกลับมาเยอะไปหน่อยเลย

ในส่วนของความน่าสนใจของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ท่าน ให้ความเห็นว่า รายการมี
ความน่าสนใจ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดได้ดี ให้ข้อมูลที่เข้าใจ ดูแล้วรู้สึกว่าสินค้า
แฮนด์เมดมีความยากในการท า กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น และเป็นแรงบันดาลใจให้
วัยรุ่นอยากจะหาอาชีพเสริมได้ 

ส่วนที่ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ Content)
หลังจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 ท่านได้รับชมรายการ Hand2Hand แล้วเข้าใจถึงที่มาของ

ผลงานที่น าเสนอว่า เป็นความชอบในสินค้าท ามืออยู่แล้วและอยากถ่ายทอดให้ผู้ชมได้รู้จักและมี
แนวทางในการประกอบอาชีพได้ เป็นการสร้างผลงานขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความชอบของตัวเอง จึงคิด
ออกแบบ และลงมือท าข้ึนมาเอง 

ทั้งนี้เมื่อสอบถามถึง กรอบความคิด (

สได้ในการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริสได้ในการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริ
ประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่สประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่

ำผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ ำผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ 
ได้ในการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริำได้ในการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริ
ประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่

ำ
ประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่สำสได้ในการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริสได้ในการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริำได้ในการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริสได้ในการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริ
ประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่สประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่

ำ
ประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่สประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่

นผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ นผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ 
ได้ในการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสรินได้ในการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริ

ัปี ัปี กผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ กผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ 
ได้ในการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริ

ก
ได้ในการรับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริ

หผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ หผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ อผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ อผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ สผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ สผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ มผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ มผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ ุผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ ุผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ 
มประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ุ
มประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ดผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ ดผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ กผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ กผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ ลผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ ลผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ล“ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ลความพึงพอใจและประโยชน์ที่
มประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ล
มประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยาความพึงพอใจและประโยชน์ที่าความพึงพอใจและประโยชน์ที่
มประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยามประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยงความพึงพอใจและประโยชน์ที่งความพึงพอใจและประโยชน์ที่
มประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยงมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่
ง

ประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่
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เองได้ และสินค้าท ามือมีความน่าสนใจดี และการมีรายได้เสริมเป็นของตัวเองนั้นก็ไม่ได้ยากอะไร ยัง
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย 
 
ส่วนที่ 3 ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับลีลาการน าเสนอของรายการ 
(Style) 

เมื่อถามถึงรูปแบบการน าเสนอของรายการที่ไม่ใช้พิธีกรนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ท่านให้
ความเห็นว่า ค่อนข้างดี เพราะการว๊อยโอเวอร์นั้นสามารถให้ข้อมูลได้ไม่น่าเบื่อ และเข้าใจง่าย เพราะ
ถ้ามีพิธีกรอาจจะดูเยอะและจ าเจ แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์นั้นอาจจะยังดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ ไม่
เข้ากับเพลง 

และเม่ือถามถึงความน่าเชื่อถือของเจ้าของอาชีพนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ท่านให้ความเห็น
ว่า มีความเหมาะสมดี เนื่องด้วยเจ้าของอาชีพท าในสิ่งที่รักและท าออกมาได้ดี รวมถึงบุคลิกต่างๆ 
กิริยาท่าทางและการพูด ดูเป็นคนที่เข้าใจของการท าสิ่งของด้วยมือ มีแนวคิดเป็นของตัวเอง ฉะนั้น
ค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือ
อาจจะยังไม่มาก เพราะยังดูไม่ประสบความส าเร็จถึงข้ันสูงสุด 
 
ส่วนที่ 4 ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ 
กราฟิกและดนตรีประกอบในรายการ (Post Production) 

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการถ่ายท า และมุมภาพของรายการ กลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 5 ท่าน ให้ความคิดเห็นว่ามุมภาพมีความน่าสนใจ ภาพดูสวยดี แต่มีบางมุมอาจจะใกล้
เกินไปและเบลอไปหน่อย 

ส่วนด้านความเชื่อมโยงการเชื่อมโยงมีความต่อเนื่องกันดี ดูแล้วเข้าใจง่าย มีความ
เชื่อมโยงและต่อเนื่องเข้ากันดี แต่ยังมีบางจุดที่ช้าไปเร็วไป  

ในส่วนของดนตรีประกอบรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า มีความเป็นวัยรุ่นดี 
สามารถท าให้อยากติดตาม และมีความเข้ากันกับภาพที่ดี แต่ดนตรีอาจมีความสนุกเกินกว่าเสียงว๊อย
โอเวอร์ 

ด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า มีความเหมาะสม ดูเป็นวัยรุ่นดี 
เพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไป 
 
ส่วนที่ 5 ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ (All of 
Production) 

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 
ท่าน ให้ความคิดเห็นว่า ท าให้ได้รู้ถึงสินค้าท ามือมากขึ้นว่ากว่าจะออกมาวางขายได้นั้นต้องผ่าน
ขั้นตอนอะไรบ้าง ข้อมูลที่น าเสนอนั้นสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงๆ ท าให้ได้หันมามองตัวเองว่า
ตัวเองนั้นชอบอะไร เกิดความกระตุ้นและแรงบันดาลใจที่จะประกอบอาชีพเสริมในด้านนี้  

ในความเหมาะสมของรายการกับกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ท่าน ให้ความคิดเห็น
ว่า มีความเหมาะสม เพราะในปัจจุบันวัยรุ่นมีความสนใจในสินค้าแฮนด์เมดมากขึ้น รวมถึงเป็นวัยที่ใช้

เพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไปเพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไป
มีความเหมาะสม ดูเป็นวัยรุ่นดี 

เพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไปเพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไปเพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไปเพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไป
ด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า

เพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไป
ด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า

เพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไปเพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไป
ด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า

เพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไปเพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไป
ด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า

เพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไป
ด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า

เพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไป
ด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า มีความเหมาะสม ดูเป็นวัยรุ่นดี 

เพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไป

ดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ 

มีความเหมาะสม ดูเป็นวัยรุ่นดี 
โอเวอร์โอเวอร์

มีความเหมาะสม ดูเป็นวัยรุ่นดี มีความเหมาะสม ดูเป็นวัยรุ่นดี 
เพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไปเพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไป

มีความเหมาะสม ดูเป็นวัยรุ่นดี 
เพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไป

มีความเหมาะสม ดูเป็นวัยรุ่นดี 
เพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไปเพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไปเพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไปเพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไปเพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไปเพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไปเพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไป

ผลการวิจัย ความคิผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ ดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ ดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ ดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ ดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ 

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 

ดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ ดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ ดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ ดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ ดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ ดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ 

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 

ดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ ดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ ดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ ดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ ดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ 

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 

ด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า
เพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไปเพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไป

สามารถท าให้อยากติดตาม และมีความเข้ากันกับภาพที่ดี แต่ดนตรีอาจมีความสนุกเกินกว่าเสียงว๊อย

มีความเหมาะสม ดูเป็นวัยรุ่นดี 
เพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไป

ด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า มีความเหมาะสม ดูเป็นวัยรุ่นดี 
เพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไป

ด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า
เพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไปเพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไปเพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไปเพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไป

สามารถท าให้อยากติดตาม และมีความเข้ากันกับภาพที่ดี แต่ดนตรีอาจมีความสนุกเกินกว่าเสียงว๊อย

มีความเหมาะสม ดูเป็นวัยรุ่นดี 

สามารถท าให้อยากติดตาม และมีความเข้ากันกับภาพที่ดี แต่ดนตรีอาจมีความสนุกเกินกว่าเสียงว๊อยสามารถท าให้อยากติดตาม และมีความเข้ากันกับภาพที่ดี แต่ดนตรีอาจมีความสนุกเกินกว่าเสียงว๊อยสามารถท าให้อยากติดตาม และมีความเข้ากันกับภาพที่ดี แต่ดนตรีอาจมีความสนุกเกินกว่าเสียงว๊อยสามารถท าให้อยากติดตาม และมีความเข้ากันกับภาพที่ดี แต่ดนตรีอาจมีความสนุกเกินกว่าเสียงว๊อยสามารถท าให้อยากติดตาม และมีความเข้ากันกับภาพที่ดี แต่ดนตรีอาจมีความสนุกเกินกว่าเสียงว๊อย
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ในส่วนของดนตรีประกอบรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า มีความเป็นวัยรุ่นดี 

ส่วนด้านความเชื่อมโยงการเชื่อมโยงมีความต่อเนื่องกันดี ดูแล้วเข้าใจง่าย มีความส่วนด้านความเชื่อมโยงการเชื่อมโยงมีความต่อเนื่องกันดี ดูแล้วเข้าใจง่าย มีความส่วนด้านความเชื่อมโยงการเชื่อมโยงมีความต่อเนื่องกันดี ดูแล้วเข้าใจง่าย มีความส่วนด้านความเชื่อมโยงการเชื่อมโยงมีความต่อเนื่องกันดี ดูแล้วเข้าใจง่าย มีความส่วนด้านความเชื่อมโยงการเชื่อมโยงมีความต่อเนื่องกันดี ดูแล้วเข้าใจง่าย มีความ
เกินไปและเบลอไปห

ท่าน ให้ความคิดเห็นว่ามุมภาพมีความน่าสนใจ ภาพดูสวยดี แต่มีบางมุมอาจจะใกล้
เกินไปและเบลอไปหน่อยน่อยเกินไปและเบลอไปห

ส่วนด้านความเชื่อมโยงการเชื่อมโยงมีความต่อเนื่องกันดี ดูแล้วเข้าใจง่าย มีความ

ท่าน ให้ความคิดเห็นว่ามุมภาพมีความน่าสนใจ ภาพดูสวยดี แต่มีบางมุมอาจจะใกล้ท่าน ให้ความคิดเห็นว่ามุมภาพมีความน่าสนใจ ภาพดูสวยดี แต่มีบางมุมอาจจะใกล้ท่าน ให้ความคิดเห็นว่ามุมภาพมีความน่าสนใจ ภาพดูสวยดี แต่มีบางมุมอาจจะใกล้ท่าน ให้ความคิดเห็นว่ามุมภาพมีความน่าสนใจ ภาพดูสวยดี แต่มีบางมุมอาจจะใกล้ท่าน ให้ความคิดเห็นว่ามุมภาพมีความน่าสนใจ ภาพดูสวยดี แต่มีบางมุมอาจจะใกล้
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการถ่ายท า และมุมภาพของรายการ กลุ่ม

ท่าน ให้ความคิดเห็นว่ามุมภาพมีความน่าสนใจ ภาพดูสวยดี แต่มีบางมุมอาจจะใกล้
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการถ่ายท า และมุมภาพของรายการ กลุ่ม

ท่าน ให้ความคิดเห็นว่ามุมภาพมีความน่าสนใจ ภาพดูสวยดี แต่มีบางมุมอาจจะใกล้
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการถ่ายท า และมุมภาพของรายการ กลุ่มในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการถ่ายท า และมุมภาพของรายการ กลุ่มในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการถ่ายท า และมุมภาพของรายการ กลุ่ม

ท่าน ให้ความคิดเห็นว่ามุมภาพมีความน่าสนใจ ภาพดูสวยดี แต่มีบางมุมอาจจะใกล้
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการถ่ายท า และมุมภาพของรายการ กลุ่มในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการถ่ายท า และมุมภาพของรายการ กลุ่ม

กราฟิกและดนตรีประกอบในรายการ 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการถ่ายท า และมุมภาพของรายการ กลุ่ม

กราฟิกและดนตรีประกอบในรายการ กราฟิกและดนตรีประกอบในรายการ 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการถ่ายท า และมุมภาพของรายการ กลุ่มในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการถ่ายท า และมุมภาพของรายการ กลุ่ม

ท่าน ให้ความคิดเห็นว่ามุมภาพมีความน่าสนใจ ภาพดูสวยดี แต่มีบางมุมอาจจะใกล้
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการถ่ายท า และมุมภาพของรายการ กลุ่ม

Post Production)Post Production)กราฟิกและดนตรีประกอบในรายการ กราฟิกและดนตรีประกอบในรายการ กราฟิกและดนตรีประกอบในรายการ 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการถ่ายท า และมุมภาพของรายการ กลุ่มในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการถ่ายท า และมุมภาพของรายการ กลุ่ม

ท่าน ให้ความคิดเห็นว่ามุมภาพมีความน่าสนใจ ภาพดูสวยดี แต่มีบางมุมอาจจะใกล้
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการถ่ายท า และมุมภาพของรายการ กลุ่ม

ท่าน ให้ความคิดเห็นว่ามุมภาพมีความน่าสนใจ ภาพดูสวยดี แต่มีบางมุมอาจจะใกล้

เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชม
กราฟิกและดนตรีประกอบในรายการ 

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชม
กราฟิกและดนตรีประกอบในรายการ กราฟิกและดนตรีประกอบในรายการ 

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชม
กราฟิกและดนตรีประกอบในรายการ Post Production)

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการถ่ายท า และมุมภาพของรายการ กลุ่ม

เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชม
Post Production)

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการถ่ายท า และมุมภาพของรายการ กลุ่ม
ท่าน ให้ความคิดเห็นว่ามุมภาพมีความน่าสนใจ ภาพดูสวยดี แต่มีบางมุมอาจจะใกล้

ส่วนด้านความเชื่อมโยงการเชื่อมโยงมีความต่อเนื่องกันดี ดูแล้วเข้าใจง่าย มีความ

เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ 

อาจจะยังไม่มาก เพราะยังดูไม่ประสบความส าเร็จถึงข้ันสูงสุดอาจจะยังไม่มาก เพราะยังดูไม่ประสบความส าเร็จถึงข้ันสูงสุดอาจจะยังไม่มาก เพราะยังดูไม่ประสบความส าเร็จถึงข้ันสูงสุด
ค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือ
อาจจะยังไม่มาก เพราะยังดูไม่ประสบความส าเร็จถึงข้ันสูงสุด

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชม

ค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือ
อาจจะยังไม่มาก เพราะยังดูไม่ประสบความส าเร็จถึงข้ันสูงสุด
ค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือ
อาจจะยังไม่มาก เพราะยังดูไม่ประสบความส าเร็จถึงข้ันสูงสุดอาจจะยังไม่มาก เพราะยังดูไม่ประสบความส าเร็จถึงข้ันสูงสุดอาจจะยังไม่มาก เพราะยังดูไม่ประสบความส าเร็จถึงข้ันสูงสุด

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชม

อาจจะยังไม่มาก เพราะยังดูไม่ประสบความส าเร็จถึงข้ันสูงสุดอาจจะยังไม่มาก เพราะยังดูไม่ประสบความส าเร็จถึงข้ันสูงสุดอาจจะยังไม่มาก เพราะยังดูไม่ประสบความส าเร็จถึงข้ันสูงสุดอาจจะยังไม่มาก เพราะยังดูไม่ประสบความส าเร็จถึงข้ันสูงสุดอาจจะยังไม่มาก เพราะยังดูไม่ประสบความส าเร็จถึงข้ันสูงสุด

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชม
Post Production)

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชม
Post Production)

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชม
Post Production)

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการถ่ายท า และมุมภาพของรายการ กลุ่ม
ท่าน ให้ความคิดเห็นว่ามุมภาพมีความน่าสนใจ ภาพดูสวยดี แต่มีบางมุมอาจจะใกล้

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการถ่ายท า และมุมภาพของรายการ กลุ่ม

ค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือ
กิริยาท่าทางและการพูด ดูเป็นคนที่เข้า
ค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือ
อาจจะยังไม่มาก เพราะยังดูไม่ประสบความส าเร็จถึงข้ันสูงสุด
ค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือ
อาจจะยังไม่มาก เพราะยังดูไม่ประสบความส าเร็จถึงข้ันสูงสุดอาจจะยังไม่มาก เพราะยังดูไม่ประสบความส าเร็จถึงข้ันสูงสุด
ค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือ

ใจของการท าสิ่งของด้วยมือ มีแนวคิดเป็นของตัวเอง ฉะนั้น
ค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือ
กิริยาท่าทางและการพูด ดูเป็นคนที่เข้าใจของการท าสิ่งของด้วยมือ มีแนวคิดเป็นของตัวเอง ฉะนั้นกิริยาท่าทางและการพูด ดูเป็นคนที่เข้า
ค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือ

ใจของการท าสิ่งของด้วยมือ มีแนวคิดเป็นของตัวเอง ฉะนั้นใจของการท าสิ่งของด้วยมือ มีแนวคิดเป็นของตัวเอง ฉะนั้นใจของการท าสิ่งของด้วยมือ มีแนวคิดเป็นของตัวเอง ฉะนั้น
ค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือ

ใจของการท าสิ่งของด้วยมือ มีแนวคิดเป็นของตัวเอง ฉะนั้นกิริยาท่าทางและการพูด ดูเป็นคนที่เข้าใจของการท าสิ่งของด้วยมือ มีแนวคิดเป็นของตัวเอง ฉะนั้นกิริยาท่าทางและการพูด ดูเป็นคนที่เข้า
มีความเหมาะสมดี เนื่องด้วยเจ้าของอาชีพท าในสิ่งที่รักและท าออกมาได้ดี รวมถึงบุคลิกต่างๆ 

กิริยาท่าทางและการพูด ดูเป็นคนที่เข้ากิริยาท่าทางและการพูด ดูเป็นคนที่เข้า
มีความเหมาะสมดี เนื่องด้วยเจ้าของอาชีพท าในสิ่งที่รักและท าออกมาได้ดี รวมถึงบุคลิกต่างๆ 

ใจของการท าสิ่งของด้วยมือ มีแนวคิดเป็นของตัวเอง ฉะนั้น
มีความเหมาะสมดี เนื่องด้วยเจ้าของอาชีพท าในสิ่งที่รักและท าออกมาได้ดี รวมถึงบุคลิกต่างๆ 

ใจของการท าสิ่งของด้วยมือ มีแนวคิดเป็นของตัวเอง ฉะนั้น
มีความเหมาะสมดี เนื่องด้วยเจ้าของอาชีพท าในสิ่งที่รักและท าออกมาได้ดี รวมถึงบุคลิกต่างๆ มีความเหมาะสมดี เนื่องด้วยเจ้าของอาชีพท าในสิ่งที่รักและท าออกมาได้ดี รวมถึงบุคลิกต่างๆ 

กิริยาท่าทางและการพูด ดูเป็นคนที่เข้า
มีความเหมาะสมดี เนื่องด้วยเจ้าของอาชีพท าในสิ่งที่รักและท าออกมาได้ดี รวมถึงบุคลิกต่างๆ 

และเม่ือถามถึงความน่าเชื่อถือของเจ้าของอาชีพนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง และเม่ือถามถึงความน่าเชื่อถือของเจ้าของอาชีพนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง และเม่ือถามถึงความน่าเชื่อถือของเจ้าของอาชีพนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
มีความเหมาะสมดี เนื่องด้วยเจ้าของอาชีพท าในสิ่งที่รักและท าออกมาได้ดี รวมถึงบุคลิกต่างๆ 

และเม่ือถามถึงความน่าเชื่อถือของเจ้าของอาชีพนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
มีความเหมาะสมดี เนื่องด้วยเจ้าของอาชีพท าในสิ่งที่รักและท าออกมาได้ดี รวมถึงบุคลิกต่างๆ มีความเหมาะสมดี เนื่องด้วยเจ้าของอาชีพท าในสิ่งที่รักและท าออกมาได้ดี รวมถึงบุคลิกต่างๆ 

ใจของการท าสิ่งของด้วยมือ มีแนวคิดเป็นของตัวเอง ฉะนั้นกิริยาท่าทางและการพูด ดูเป็นคนที่เข้าใจของการท าสิ่งของด้วยมือ มีแนวคิดเป็นของตัวเอง ฉะนั้น
ค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือ

ใจของการท าสิ่งของด้วยมือ มีแนวคิดเป็นของตัวเอง ฉะนั้น
ค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือ
อาจจะยังไม่มาก เพราะยังดูไม่ประสบความส าเร็จถึงข้ันสูงสุด

ถ้ามีพิธีกรอาจจะดูเยอะและจ าเจ แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์นั้นถ้ามีพิธีกรอาจจะดูเยอะและจ าเจ แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์นั้น

และเม่ือถามถึงความน่าเชื่อถือของเจ้าของอาชีพนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
มีความเหมาะสมดี เนื่องด้วยเจ้าของอาชีพท าในสิ่งที่รักและท าออกมาได้ดี รวมถึงบุคลิกต่างๆ 

กิริยาท่าทางและการพูด ดูเป็นคนที่เข้า

และเม่ือถามถึงความน่าเชื่อถือของเจ้าของอาชีพนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
มีความเหมาะสมดี เนื่องด้วยเจ้าของอาชีพท าในสิ่งที่รักและท าออกมาได้ดี รวมถึงบุคลิกต่างๆ 

ใจของการท าสิ่งของด้วยมือ มีแนวคิดเป็นของตัวเอง ฉะนั้น

และเม่ือถามถึงความน่าเชื่อถือของเจ้าของอาชีพนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
มีความเหมาะสมดี เนื่องด้วยเจ้าของอาชีพท าในสิ่งที่รักและท าออกมาได้ดี รวมถึงบุคลิกต่างๆ 

ใจของการท าสิ่งของด้วยมือ มีแนวคิดเป็นของตัวเอง ฉะนั้น
มีความเหมาะสมดี เนื่องด้วยเจ้าของอาชีพท าในสิ่งที่รักและท าออกมาได้ดี รวมถึงบุคลิกต่างๆ 

กิริยาท่าทางและการพูด ดูเป็นคนที่เข้า
มีความเหมาะสมดี เนื่องด้วยเจ้าของอาชีพท าในสิ่งที่รักและท าออกมาได้ดี รวมถึงบุคลิกต่างๆ 

กิริยาท่าทางและการพูด ดูเป็นคนที่เข้า
มีความเหมาะสมดี เนื่องด้วยเจ้าของอาชีพท าในสิ่งที่รักและท าออกมาได้ดี รวมถึงบุคลิกต่างๆ 

ใจของการท าสิ่งของด้วยมือ มีแนวคิดเป็นของตัวเอง ฉะนั้น
ค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือ
อาจจะยังไม่มาก เพราะยังดูไม่ประสบความส าเร็จถึงข้ันสูงสุด
ค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือ
อาจจะยังไม่มาก เพราะยังดูไม่ประสบความส าเร็จถึงข้ันสูงสุดอาจจะยังไม่มาก เพราะยังดูไม่ประสบความส าเร็จถึงข้ันสูงสุด

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ 

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการถ่ายท า และมุมภาพของรายการ กลุ่ม
ท่าน ให้ความคิดเห็นว่ามุมภาพมีความน่าสนใจ ภาพดูสวยดี แต่มีบางมุมอาจจะใกล้

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการถ่ายท า และมุมภาพของรายการ กลุ่มในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการถ่ายท า และมุมภาพของรายการ กลุ่ม
ท่าน ให้ความคิดเห็นว่ามุมภาพมีความน่าสนใจ ภาพดูสวยดี แต่มีบางมุมอาจจะใกล้

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการถ่ายท า และมุมภาพของรายการ กลุ่มในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการถ่ายท า และมุมภาพของรายการ กลุ่มในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการถ่ายท า และมุมภาพของรายการ กลุ่ม
ท่าน ให้ความคิดเห็นว่ามุมภาพมีความน่าสนใจ ภาพดูสวยดี แต่มีบางมุมอาจจะใกล้ท่าน ให้ความคิดเห็นว่ามุมภาพมีความน่าสนใจ ภาพดูสวยดี แต่มีบางมุมอาจจะใกล้ท่าน ให้ความคิดเห็นว่ามุมภาพมีความน่าสนใจ ภาพดูสวยดี แต่มีบางมุมอาจจะใกล้ท่าน ให้ความคิดเห็นว่ามุมภาพมีความน่าสนใจ ภาพดูสวยดี แต่มีบางมุมอาจจะใกล้ท่าน ให้ความคิดเห็นว่ามุมภาพมีความน่าสนใจ ภาพดูสวยดี แต่มีบางมุมอาจจะใกล้

ส่วนด้านความเชื่อมโยงการเชื่อมโยงมีความต่อเนื่องกันดี ดูแล้วเข้าใจง่าย มีความส่วนด้านความเชื่อมโยงการเชื่อมโยงมีความต่อเนื่องกันดี ดูแล้วเข้าใจง่าย มีความส่วนด้านความเชื่อมโยงการเชื่อมโยงมีความต่อเนื่องกันดี ดูแล้วเข้าใจง่าย มีความ
เชื่อมโยงและต่อเนื่องเข้ากันดี แต่ยังมีบางจุดที่ช้าไปเร็วไป เชื่อมโยงและต่อเนื่องเข้ากันดี แต่ยังมีบางจุดที่ช้าไปเร็วไป 

ในส่วนของดนตรีประกอบรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า มีความเป็นวัยรุ่นดี 
สามารถท าให้อยากติดตาม และมีความเข้ากันกับภาพที่ดี แต่ดนตรีอาจมีความสนุกเกินกว่าเสียงว๊อย

ในส่วนของดนตรีประกอบรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า มีความเป็นวัยรุ่นดี 
สามารถท าให้อยากติดตาม และมีความเข้ากันกับภาพที่ดี แต่ดนตรีอาจมีความสนุกเกินกว่าเสียงว๊อยสามารถท าให้อยากติดตาม และมีความเข้ากันกับภาพที่ดี แต่ดนตรีอาจมีความสนุกเกินกว่าเสียงว๊อย
โอเวอร์

เพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไป

ผลการวิจัย ความคิ

ท่าน ให้ความคิดเห็นว่า ท าให้ได้รู้ถึงสินค้าท ามือมากขึ้นว่ากว่าจะออกมาวางขายได้นั้นต้องผ่าน

และเม่ือถามถึงความน่าเชื่อถือของเจ้าของอาชีพนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
มีความเหมาะสมดี เนื่องด้วยเจ้าของอาชีพท าในสิ่งที่รักและท าออกมาได้ดี รวมถึงบุคลิกต่างๆ 

กิริยาท่าทางและการพูด ดูเป็นคนที่เข้าใจของการท าสิ่งของด้วยมือ มีแนวคิดเป็นของตัวเอง ฉะนั้น
ค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือ
อาจจะยังไม่มาก เพราะยังดูไม่ประสบความส าเร็จถึงข้ันสูงสุด

และเม่ือถามถึงความน่าเชื่อถือของเจ้าของอาชีพนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง และเม่ือถามถึงความน่าเชื่อถือของเจ้าของอาชีพนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
มีความเหมาะสมดี เนื่องด้วยเจ้าของอาชีพท าในสิ่งที่รักและท าออกมาได้ดี รวมถึงบุคลิกต่างๆ มีความเหมาะสมดี เนื่องด้วยเจ้าของอาชีพท าในสิ่งที่รักและท าออกมาได้ดี รวมถึงบุคลิกต่างๆ มีความเหมาะสมดี เนื่องด้วยเจ้าของอาชีพท าในสิ่งที่รักและท าออกมาได้ดี รวมถึงบุคลิกต่างๆ 

กิริยาท่าทางและการพูด ดูเป็นคนที่เข้า
มีความเหมาะสมดี เนื่องด้วยเจ้าของอาชีพท าในสิ่งที่รักและท าออกมาได้ดี รวมถึงบุคลิกต่างๆ มีความเหมาะสมดี เนื่องด้วยเจ้าของอาชีพท าในสิ่งที่รักและท าออกมาได้ดี รวมถึงบุคลิกต่างๆ มีความเหมาะสมดี เนื่องด้วยเจ้าของอาชีพท าในสิ่งที่รักและท าออกมาได้ดี รวมถึงบุคลิกต่างๆ 

ใจของการท าสิ่งของด้วยมือ มีแนวคิดเป็นของตัวเอง ฉะนั้น
มีความเหมาะสมดี เนื่องด้วยเจ้าของอาชีพท าในสิ่งที่รักและท าออกมาได้ดี รวมถึงบุคลิกต่างๆ 

ใจของการท าสิ่งของด้วยมือ มีแนวคิดเป็นของตัวเอง ฉะนั้น
มีความเหมาะสมดี เนื่องด้วยเจ้าของอาชีพท าในสิ่งที่รักและท าออกมาได้ดี รวมถึงบุคลิกต่างๆ 

กิริยาท่าทางและการพูด ดูเป็นคนที่เข้ากิริยาท่าทางและการพูด ดูเป็นคนที่เข้าใจของการท าสิ่งของด้วยมือ มีแนวคิดเป็นของตัวเอง ฉะนั้นใจของการท าสิ่งของด้วยมือ มีแนวคิดเป็นของตัวเอง ฉะนั้นกิริยาท่าทางและการพูด ดูเป็นคนที่เข้าใจของการท าสิ่งของด้วยมือ มีแนวคิดเป็นของตัวเอง ฉะนั้นใจของการท าสิ่งของด้วยมือ มีแนวคิดเป็นของตัวเอง ฉะนั้น
ค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือ
กิริยาท่าทางและการพูด ดูเป็นคนที่เข้าใจของการท าสิ่งของด้วยมือ มีแนวคิดเป็นของตัวเอง ฉะนั้น
ค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือ

ใจของการท าสิ่งของด้วยมือ มีแนวคิดเป็นของตัวเอง ฉะนั้น
ค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือ
กิริยาท่าทางและการพูด ดูเป็นคนที่เข้า
ค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือ
กิริยาท่าทางและการพูด ดูเป็นคนที่เข้า
ค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือ
อาจจะยังไม่มาก เพราะยังดูไม่ประสบความส าเร็จถึงข้ันสูงสุด
ค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือ
อาจจะยังไม่มาก เพราะยังดูไม่ประสบความส าเร็จถึงข้ันสูงสุด

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชม
Post Production)

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการถ่ายท า และมุมภาพของรายการ กลุ่ม
ท่าน ให้ความคิดเห็นว่ามุมภาพมีความน่าสนใจ ภาพดูสวยดี แต่มีบางมุมอาจจะใกล้

ค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือ
อาจจะยังไม่มาก เพราะยังดูไม่ประสบความส าเร็จถึงข้ันสูงสุด
ค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือ
อาจจะยังไม่มาก เพราะยังดูไม่ประสบความส าเร็จถึงข้ันสูงสุด
ค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือ
อาจจะยังไม่มาก เพราะยังดูไม่ประสบความส าเร็จถึงข้ันสูงสุดอาจจะยังไม่มาก เพราะยังดูไม่ประสบความส าเร็จถึงข้ันสูงสุดอาจจะยังไม่มาก เพราะยังดูไม่ประสบความส าเร็จถึงข้ันสูงสุดอาจจะยังไม่มาก เพราะยังดูไม่ประสบความส าเร็จถึงข้ันสูงสุดอาจจะยังไม่มาก เพราะยังดูไม่ประสบความส าเร็จถึงข้ันสูงสุดอาจจะยังไม่มาก เพราะยังดูไม่ประสบความส าเร็จถึงข้ันสูงสุดอาจจะยังไม่มาก เพราะยังดูไม่ประสบความส าเร็จถึงข้ันสูงสุดอาจจะยังไม่มาก เพราะยังดูไม่ประสบความส าเร็จถึงข้ันสูงสุด

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชม
Post Production)

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการถ่ายท า และมุมภาพของรายการ กลุ่ม
ท่าน ให้ความคิดเห็นว่ามุมภาพมีความน่าสนใจ ภาพดูสวยดี แต่มีบางมุมอาจจะใกล้

ส่วนด้านความเชื่อมโยงการเชื่อมโยงมีความต่อเนื่องกันดี ดูแล้วเข้าใจง่าย มีความ

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชม
กราฟิกและดนตรีประกอบในรายการ (Post Production)

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการถ่ายท า และมุมภาพของรายการ กลุ่ม

เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชม
กราฟิกและดนตรีประกอบในรายการ 

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชม
Post Production)

เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชม
กราฟิกและดนตรีประกอบในรายการ 

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการถ่ายท า และมุมภาพของรายการ กลุ่ม
ท่าน ให้ความคิดเห็นว่ามุมภาพมีความน่าสนใจ ภาพดูสวยดี แต่มีบางมุมอาจจะใกล้

Post Production)
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการถ่ายท า และมุมภาพของรายการ กลุ่ม

ท่าน ให้ความคิดเห็นว่ามุมภาพมีความน่าสนใจ ภาพดูสวยดี แต่มีบางมุมอาจจะใกล้

กราฟิกและดนตรีประกอบในรายการ กราฟิกและดนตรีประกอบในรายการ 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการถ่ายท า และมุมภาพของรายการ กลุ่มในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการถ่ายท า และมุมภาพของรายการ กลุ่มในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการถ่ายท า และมุมภาพของรายการ กลุ่มในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการถ่ายท า และมุมภาพของรายการ กลุ่ม

ท่าน ให้ความคิดเห็นว่ามุมภาพมีความน่าสนใจ ภาพดูสวยดี แต่มีบางมุมอาจจะใกล้
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการถ่ายท า และมุมภาพของรายการ กลุ่มในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการถ่ายท า และมุมภาพของรายการ กลุ่มในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการถ่ายท า และมุมภาพของรายการ กลุ่ม

ท่าน ให้ความคิดเห็นว่ามุมภาพมีความน่าสนใจ ภาพดูสวยดี แต่มีบางมุมอาจจะใกล้ท่าน ให้ความคิดเห็นว่ามุมภาพมีความน่าสนใจ ภาพดูสวยดี แต่มีบางมุมอาจจะใกล้ท่าน ให้ความคิดเห็นว่ามุมภาพมีความน่าสนใจ ภาพดูสวยดี แต่มีบางมุมอาจจะใกล้ท่าน ให้ความคิดเห็นว่ามุมภาพมีความน่าสนใจ ภาพดูสวยดี แต่มีบางมุมอาจจะใกล้ท่าน ให้ความคิดเห็นว่ามุมภาพมีความน่าสนใจ ภาพดูสวยดี แต่มีบางมุมอาจจะใกล้ท่าน ให้ความคิดเห็นว่ามุมภาพมีความน่าสนใจ ภาพดูสวยดี แต่มีบางมุมอาจจะใกล้
เกินไปและเบลอไปหน่อย

ส่วนด้านความเชื่อมโยงการเชื่อมโยงมีความต่อเนื่องกันดี ดูแล้วเข้าใจง่าย มีความ
เกินไปและเบลอไปห

ส่วนด้านความเชื่อมโยงการเชื่อมโยงมีความต่อเนื่องกันดี ดูแล้วเข้าใจง่าย มีความส่วนด้านความเชื่อมโยงการเชื่อมโยงมีความต่อเนื่องกันดี ดูแล้วเข้าใจง่าย มีความส่วนด้านความเชื่อมโยงการเชื่อมโยงมีความต่อเนื่องกันดี ดูแล้วเข้าใจง่าย มีความส่วนด้านความเชื่อมโยงการเชื่อมโยงมีความต่อเนื่องกันดี ดูแล้วเข้าใจง่าย มีความ
เชื่อมโยงและต่อเนื่องเข้ากันดี แต่ยังมีบางจุดที่ช้าไปเร็วไป 

ในส่วนของดนตรีประกอบรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า มีความเป็นวัยรุ่นดี 

ส่วนด้านความเชื่อมโยงการเชื่อมโยงมีความต่อเนื่องกันดี ดูแล้วเข้าใจง่าย มีความ
เชื่อมโยงและต่อเนื่องเข้ากันดี แต่ยังมีบางจุดที่ช้าไปเร็วไป 

ส่วนด้านความเชื่อมโยงการเชื่อมโยงมีความต่อเนื่องกันดี ดูแล้วเข้าใจง่าย มีความส่วนด้านความเชื่อมโยงการเชื่อมโยงมีความต่อเนื่องกันดี ดูแล้วเข้าใจง่าย มีความส่วนด้านความเชื่อมโยงการเชื่อมโยงมีความต่อเนื่องกันดี ดูแล้วเข้าใจง่าย มีความส่วนด้านความเชื่อมโยงการเชื่อมโยงมีความต่อเนื่องกันดี ดูแล้วเข้าใจง่าย มีความ

ในส่วนของดนตรีประกอบรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า มีความเป็นวัยรุ่นดี 
สามารถท าให้อยากติดตาม และมีความเข้ากันกับภาพที่ดี แต่ดนตรีอาจมีความสนุกเกินกว่าเสียงว๊อย

ส่วนด้านความเชื่อมโยงการเชื่อมโยงมีความต่อเนื่องกันดี ดูแล้วเข้าใจง่าย มีความ
เชื่อมโยงและต่อเนื่องเข้ากันดี แต่ยังมีบางจุดที่ช้าไปเร็วไป 

ส่วนด้านความเชื่อมโยงการเชื่อมโยงมีความต่อเนื่องกันดี ดูแล้วเข้าใจง่าย มีความ
เชื่อมโยงและต่อเนื่องเข้ากันดี แต่ยังมีบางจุดที่ช้าไปเร็วไป 

ในส่วนของดนตรีประกอบรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า มีความเป็นวัยรุ่นดี 
สามารถท าให้อยากติดตาม และมีความเข้ากันกับภาพที่ดี แต่ดนตรีอาจมีความสนุกเกินกว่าเสียงว๊อย

ส่วนด้านความเชื่อมโยงการเชื่อมโยงมีความต่อเนื่องกันดี ดูแล้วเข้าใจง่าย มีความ
เชื่อมโยงและต่อเนื่องเข้ากันดี แต่ยังมีบางจุดที่ช้าไปเร็วไป 

ในส่วนของดนตรีประกอบรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า มีความเป็นวัยรุ่นดี 

ส่วนด้านความเชื่อมโยงการเชื่อมโยงมีความต่อเนื่องกันดี ดูแล้วเข้าใจง่าย มีความ
เชื่อมโยงและต่อเนื่องเข้ากันดี แต่ยังมีบางจุดที่ช้าไปเร็วไป 

ในส่วนของดนตรีประกอบรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า มีความเป็นวัยรุ่นดี 

ส่วนด้านความเชื่อมโยงการเชื่อมโยงมีความต่อเนื่องกันดี ดูแล้วเข้าใจง่าย มีความ

ในส่วนของดนตรีประกอบรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า มีความเป็นวัยรุ่นดี 

ส่วนด้านความเชื่อมโยงการเชื่อมโยงมีความต่อเนื่องกันดี ดูแล้วเข้าใจง่าย มีความ
เชื่อมโยงและต่อเนื่องเข้ากันดี แต่ยังมีบางจุดที่ช้าไปเร็วไป 

ส่วนด้านความเชื่อมโยงการเชื่อมโยงมีความต่อเนื่องกันดี ดูแล้วเข้าใจง่าย มีความ
เชื่อมโยงและต่อเนื่องเข้ากันดี แต่ยังมีบางจุดที่ช้าไปเร็วไป เชื่อมโยงและต่อเนื่องเข้ากันดี แต่ยังมีบางจุดที่ช้าไปเร็วไป 

ในส่วนของดนตรีประกอบรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า มีความเป็นวัยรุ่นดี 
เชื่อมโยงและต่อเนื่องเข้ากันดี แต่ยังมีบางจุดที่ช้าไปเร็วไป 

ในส่วนของดนตรีประกอบรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า มีความเป็นวัยรุ่นดี ในส่วนของดนตรีประกอบรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า มีความเป็นวัยรุ่นดี 
เชื่อมโยงและต่อเนื่องเข้ากันดี แต่ยังมีบางจุดที่ช้าไปเร็วไป เชื่อมโยงและต่อเนื่องเข้ากันดี แต่ยังมีบางจุดที่ช้าไปเร็วไป 

สามารถท าให้อยากติดตาม และมีความเข้ากันกับภาพที่ดี แต่ดนตรีอาจมีความสนุกเกินกว่าเสียงว๊อย

เชื่อมโยงและต่อเนื่องเข้ากันดี แต่ยังมีบางจุดที่ช้าไปเร็วไป 
ในส่วนของดนตรีประกอบรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า มีความเป็นวัยรุ่นดี 

เชื่อมโยงและต่อเนื่องเข้ากันดี แต่ยังมีบางจุดที่ช้าไปเร็วไป 
ในส่วนของดนตรีประกอบรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า มีความเป็นวัยรุ่นดี 

เชื่อมโยงและต่อเนื่องเข้ากันดี แต่ยังมีบางจุดที่ช้าไปเร็วไป 
ในส่วนของดนตรีประกอบรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า มีความเป็นวัยรุ่นดี 

สามารถท าให้อยากติดตาม และมีความเข้ากันกับภาพที่ดี แต่ดนตรีอาจมีความสนุกเกินกว่าเสียงว๊อย

เชื่อมโยงและต่อเนื่องเข้ากันดี แต่ยังมีบางจุดที่ช้าไปเร็วไป 
ในส่วนของดนตรีประกอบรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า มีความเป็นวัยรุ่นดี 

เชื่อมโยงและต่อเนื่องเข้ากันดี แต่ยังมีบางจุดที่ช้าไปเร็วไป 
ในส่วนของดนตรีประกอบรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า มีความเป็นวัยรุ่นดี 

สามารถท าให้อยากติดตาม และมีความเข้ากันกับภาพที่ดี แต่ดนตรีอาจมีความสนุกเกินกว่าเสียงว๊อย

เชื่อมโยงและต่อเนื่องเข้ากันดี แต่ยังมีบางจุดที่ช้าไปเร็วไป 
ในส่วนของดนตรีประกอบรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า มีความเป็นวัยรุ่นดี 

สามารถท าให้อยากติดตาม และมีความเข้ากันกับภาพที่ดี แต่ดนตรีอาจมีความสนุกเกินกว่าเสียงว๊อย

เชื่อมโยงและต่อเนื่องเข้ากันดี แต่ยังมีบางจุดที่ช้าไปเร็วไป 
ในส่วนของดนตรีประกอบรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า มีความเป็นวัยรุ่นดี 

สามารถท าให้อยากติดตาม และมีความเข้ากันกับภาพที่ดี แต่ดนตรีอาจมีความสนุกเกินกว่าเสียงว๊อย
ในส่วนของดนตรีประกอบรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า มีความเป็นวัยรุ่นดี ในส่วนของดนตรีประกอบรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า มีความเป็นวัยรุ่นดี ในส่วนของดนตรีประกอบรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า มีความเป็นวัยรุ่นดี 

สามารถท าให้อยากติดตาม และมีความเข้ากันกับภาพที่ดี แต่ดนตรีอาจมีความสนุกเกินกว่าเสียงว๊อย
ในส่วนของดนตรีประกอบรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า มีความเป็นวัยรุ่นดี 

สามารถท าให้อยากติดตาม และมีความเข้ากันกับภาพที่ดี แต่ดนตรีอาจมีความสนุกเกินกว่าเสียงว๊อย
ในส่วนของดนตรีประกอบรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า มีความเป็นวัยรุ่นดี 

สามารถท าให้อยากติดตาม และมีความเข้ากันกับภาพที่ดี แต่ดนตรีอาจมีความสนุกเกินกว่าเสียงว๊อย
ในส่วนของดนตรีประกอบรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า มีความเป็นวัยรุ่นดี 

สามารถท าให้อยากติดตาม และมีความเข้ากันกับภาพที่ดี แต่ดนตรีอาจมีความสนุกเกินกว่าเสียงว๊อย
ในส่วนของดนตรีประกอบรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า มีความเป็นวัยรุ่นดี ในส่วนของดนตรีประกอบรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า มีความเป็นวัยรุ่นดี ในส่วนของดนตรีประกอบรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า มีความเป็นวัยรุ่นดี 

สามารถท าให้อยากติดตาม และมีความเข้ากันกับภาพที่ดี แต่ดนตรีอาจมีความสนุกเกินกว่าเสียงว๊อย
ในส่วนของดนตรีประกอบรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า มีความเป็นวัยรุ่นดี 

สามารถท าให้อยากติดตาม และมีความเข้ากันกับภาพที่ดี แต่ดนตรีอาจมีความสนุกเกินกว่าเสียงว๊อย
ในส่วนของดนตรีประกอบรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า มีความเป็นวัยรุ่นดี 

สามารถท าให้อยากติดตาม และมีความเข้ากันกับภาพที่ดี แต่ดนตรีอาจมีความสนุกเกินกว่าเสียงว๊อยสามารถท าให้อยากติดตาม และมีความเข้ากันกับภาพที่ดี แต่ดนตรีอาจมีความสนุกเกินกว่าเสียงว๊อย

ด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า

สามารถท าให้อยากติดตาม และมีความเข้ากันกับภาพที่ดี แต่ดนตรีอาจมีความสนุกเกินกว่าเสียงว๊อยสามารถท าให้อยากติดตาม และมีความเข้ากันกับภาพที่ดี แต่ดนตรีอาจมีความสนุกเกินกว่าเสียงว๊อยสามารถท าให้อยากติดตาม และมีความเข้ากันกับภาพที่ดี แต่ดนตรีอาจมีความสนุกเกินกว่าเสียงว๊อยสามารถท าให้อยากติดตาม และมีความเข้ากันกับภาพที่ดี แต่ดนตรีอาจมีความสนุกเกินกว่าเสียงว๊อยสามารถท าให้อยากติดตาม และมีความเข้ากันกับภาพที่ดี แต่ดนตรีอาจมีความสนุกเกินกว่าเสียงว๊อยสามารถท าให้อยากติดตาม และมีความเข้ากันกับภาพที่ดี แต่ดนตรีอาจมีความสนุกเกินกว่าเสียงว๊อย

มีความเหมาะสม ดูเป็นวัยรุ่นดี 

สามารถท าให้อยากติดตาม และมีความเข้ากันกับภาพที่ดี แต่ดนตรีอาจมีความสนุกเกินกว่าเสียงว๊อย

ด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า มีความเหมาะสม ดูเป็นวัยรุ่นดี 
เพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไป

ด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า
เพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไป

ด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า
เพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไป

ด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า
เพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไป

ด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า มีความเหมาะสม ดูเป็นวัยรุ่นดี 
เพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไป

ด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า
เพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไป

ด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า
เพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไป

ด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า
เพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไป

มีความเหมาะสม ดูเป็นวัยรุ่นดี 
เพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไป

ด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า
เพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไป

มีความเหมาะสม ดูเป็นวัยรุ่นดี 
เพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไปเพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไปเพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไปเพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไปเพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไปเพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไป

ดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ ผลการวิจัย ความคิผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ ดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ ดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ ดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ 

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 

ดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ 

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 

ดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ ดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ 

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 

ค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือ

เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชม
กราฟิกและดนตรีประกอบในรายการ 

ส่วนด้านความเชื่อมโยงการเชื่อมโยงมีความต่อเนื่องกันดี ดูแล้วเข้าใจง่าย มีความ

ในส่วนของดนตรีประกอบรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า มีความเป็นวัยรุ่นดี 

มีความเหมาะสม ดูเป็นวัยรุ่นดี 
เพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไป

ดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ 

โอเวอร์
ด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า

เพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไป

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ 

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 

ถ้ามีพิธีกรอาจจะดูเยอะและจ าเจ แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์นั้น

และเม่ือถามถึงความน่าเชื่อถือของเจ้าของอาชีพนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
มีความเหมาะสมดี เนื่องด้วยเจ้าของอาชีพท าในสิ่งที่รักและท าออกมาได้ดี รวมถึงบุคลิกต่างๆ 

กิริยาท่าทางและการพูด ดูเป็นคนที่เข้าใจของการท าสิ่งของด้วยมือ มีแนวคิดเป็นของตัวเอง ฉะนั้น
ค าพูดต่างๆจึงออกมาจากความรู้สึกจริงๆ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือ
อาจจะยังไม่มาก เพราะยังดูไม่ประสบความส าเร็จถึงข้ันสูงสุด

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ 
กราฟิกและดนตรีประกอบในรายการ Post Production)

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการถ่ายท า และมุมภาพของรายการ กลุ่ม
ท่าน ให้ความคิดเห็นว่ามุมภาพมีความน่าสนใจ ภาพดูสวยดี แต่มีบางมุมอาจจะใกล้

เกินไปและเบลอไปหน่อย
ส่วนด้านความเชื่อมโยงการเชื่อมโยงมีความต่อเนื่องกันดี ดูแล้วเข้าใจง่าย มีความ

เชื่อมโยงและต่อเนื่องเข้ากันดี แต่ยังมีบางจุดที่ช้าไปเร็วไป 
ในส่วนของดนตรีประกอบรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า มีความเป็นวัยรุ่นดี 

สามารถท าให้อยากติดตาม และมีความเข้ากันกับภาพที่ดี แต่ดนตรีอาจมีความสนุกเกินกว่าเสียงว๊อย
โอเวอร์

ด้านกราฟิกของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า มีความเหมาะสม ดูเป็นวัยรุ่นดี 
เพราะดูไม่เยอะจนเกินไป แต่อาจจะต้องปรับขนาดของตัวอักษร ที่ดูเล็กและใหญ่ตัดกันเกินไป

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ 

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ท่าน ให้ความคิดเห็นว่า ท าให้ได้รู้ถึงสินค้าท ามือมากขึ้นว่ากว่าจะออกมาวางขายได้นั้นต้องผ่าน

สความเห็นว่า ค่อนข้างดี เพราะการว๊อยโอเวอร์นั้นสามารถให้ข้อมูลได้ไม่น่าเบื่อ และเข้าใจง่าย เพราะสความเห็นว่า ค่อนข้างดี เพราะการว๊อยโอเวอร์นั้นสามารถให้ข้อมูลได้ไม่น่าเบื่อ และเข้าใจง่าย เพราะ
ถ้ามีพิธีกรอาจจะดูเยอะและจ าเจ แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์นั้นสถ้ามีพิธีกรอาจจะดูเยอะและจ าเจ แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์นั้น

ำเมื่อถามถึงรูปแบบการน าเสนอของรายการที่ไม่ใช้พิธีกรนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง ำเมื่อถามถึงรูปแบบการน าเสนอของรายการที่ไม่ใช้พิธีกรนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ความเห็นว่า ค่อนข้างดี เพราะการว๊อยโอเวอร์นั้นสามารถให้ข้อมูลได้ไม่น่าเบื่อ และเข้าใจง่าย เพราะำความเห็นว่า ค่อนข้างดี เพราะการว๊อยโอเวอร์นั้นสามารถให้ข้อมูลได้ไม่น่าเบื่อ และเข้าใจง่าย เพราะ
ถ้ามีพิธีกรอาจจะดูเยอะและจ าเจ แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์นั้น

ำ
ถ้ามีพิธีกรอาจจะดูเยอะและจ าเจ แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์นั้นสำสความเห็นว่า ค่อนข้างดี เพราะการว๊อยโอเวอร์นั้นสามารถให้ข้อมูลได้ไม่น่าเบื่อ และเข้าใจง่าย เพราะสความเห็นว่า ค่อนข้างดี เพราะการว๊อยโอเวอร์นั้นสามารถให้ข้อมูลได้ไม่น่าเบื่อ และเข้าใจง่าย เพราะำความเห็นว่า ค่อนข้างดี เพราะการว๊อยโอเวอร์นั้นสามารถให้ข้อมูลได้ไม่น่าเบื่อ และเข้าใจง่าย เพราะสความเห็นว่า ค่อนข้างดี เพราะการว๊อยโอเวอร์นั้นสามารถให้ข้อมูลได้ไม่น่าเบื่อ และเข้าใจง่าย เพราะ
ถ้ามีพิธีกรอาจจะดูเยอะและจ าเจ แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์นั้นสถ้ามีพิธีกรอาจจะดูเยอะและจ าเจ แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์นั้น

ำ
ถ้ามีพิธีกรอาจจะดูเยอะและจ าเจ แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์นั้นสถ้ามีพิธีกรอาจจะดูเยอะและจ าเจ แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์นั้น

นเมื่อถามถึงรูปแบบการน าเสนอของรายการที่ไม่ใช้พิธีกรนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง นเมื่อถามถึงรูปแบบการน าเสนอของรายการที่ไม่ใช้พิธีกรนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ความเห็นว่า ค่อนข้างดี เพราะการว๊อยโอเวอร์นั้นสามารถให้ข้อมูลได้ไม่น่าเบื่อ และเข้าใจง่าย เพราะนความเห็นว่า ค่อนข้างดี เพราะการว๊อยโอเวอร์นั้นสามารถให้ข้อมูลได้ไม่น่าเบื่อ และเข้าใจง่าย เพราะ

กัเมื่อถามถึงรูปแบบการน าเสนอของรายการที่ไม่ใช้พิธีกรนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง กเมื่อถามถึงรูปแบบการน าเสนอของรายการที่ไม่ใช้พิธีกรนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ความเห็นว่า ค่อนข้างดี เพราะการว๊อยโอเวอร์นั้นสามารถให้ข้อมูลได้ไม่น่าเบื่อ และเข้าใจง่าย เพราะ

ก
ความเห็นว่า ค่อนข้างดี เพราะการว๊อยโอเวอร์นั้นสามารถให้ข้อมูลได้ไม่น่าเบื่อ และเข้าใจง่าย เพราะ

หเมื่อถามถึงรูปแบบการน าเสนอของรายการที่ไม่ใช้พิธีกรนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง หเมื่อถามถึงรูปแบบการน าเสนอของรายการที่ไม่ใช้พิธีกรนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง อเมื่อถามถึงรูปแบบการน าเสนอของรายการที่ไม่ใช้พิธีกรนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง อเมื่อถามถึงรูปแบบการน าเสนอของรายการที่ไม่ใช้พิธีกรนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง สเมื่อถามถึงรูปแบบการน าเสนอของรายการที่ไม่ใช้พิธีกรนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง สเมื่อถามถึงรูปแบบการน าเสนอของรายการที่ไม่ใช้พิธีกรนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง มเมื่อถามถึงรูปแบบการน าเสนอของรายการที่ไม่ใช้พิธีกรนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง มเมื่อถามถึงรูปแบบการน าเสนอของรายการที่ไม่ใช้พิธีกรนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง ุเมื่อถามถึงรูปแบบการน าเสนอของรายการที่ไม่ใช้พิธีกรนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง ุเมื่อถามถึงรูปแบบการน าเสนอของรายการที่ไม่ใช้พิธีกรนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ความเห็นว่า ค่อนข้างดี เพราะการว๊อยโอเวอร์นั้นสามารถให้ข้อมูลได้ไม่น่าเบื่อ และเข้าใจง่าย เพราะ

ุ
ความเห็นว่า ค่อนข้างดี เพราะการว๊อยโอเวอร์นั้นสามารถให้ข้อมูลได้ไม่น่าเบื่อ และเข้าใจง่าย เพราะ

ดเมื่อถามถึงรูปแบบการน าเสนอของรายการที่ไม่ใช้พิธีกรนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง ดเมื่อถามถึงรูปแบบการน าเสนอของรายการที่ไม่ใช้พิธีกรนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง กเมื่อถามถึงรูปแบบการน าเสนอของรายการที่ไม่ใช้พิธีกรนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง กเมื่อถามถึงรูปแบบการน าเสนอของรายการที่ไม่ใช้พิธีกรนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ความเห็นว่า ค่อนข้างดี เพราะการว๊อยโอเวอร์นั้นสามารถให้ข้อมูลได้ไม่น่าเบื่อ และเข้าใจง่าย เพราะ

ก
ความเห็นว่า ค่อนข้างดี เพราะการว๊อยโอเวอร์นั้นสามารถให้ข้อมูลได้ไม่น่าเบื่อ และเข้าใจง่าย เพราะ

ลเมื่อถามถึงรูปแบบการน าเสนอของรายการที่ไม่ใช้พิธีกรนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง ลเมื่อถามถึงรูปแบบการน าเสนอของรายการที่ไม่ใช้พิธีกรนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ความเห็นว่า ค่อนข้างดี เพราะการว๊อยโอเวอร์นั้นสามารถให้ข้อมูลได้ไม่น่าเบื่อ และเข้าใจง่าย เพราะ

ล
ความเห็นว่า ค่อนข้างดี เพราะการว๊อยโอเวอร์นั้นสามารถให้ข้อมูลได้ไม่น่าเบื่อ และเข้าใจง่าย เพราะาเมื่อถามถึงรูปแบบการน าเสนอของรายการที่ไม่ใช้พิธีกรนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง าเมื่อถามถึงรูปแบบการน าเสนอของรายการที่ไม่ใช้พิธีกรนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ความเห็นว่า ค่อนข้างดี เพราะการว๊อยโอเวอร์นั้นสามารถให้ข้อมูลได้ไม่น่าเบื่อ และเข้าใจง่าย เพราะาความเห็นว่า ค่อนข้างดี เพราะการว๊อยโอเวอร์นั้นสามารถให้ข้อมูลได้ไม่น่าเบื่อ และเข้าใจง่าย เพราะงเมื่อถามถึงรูปแบบการน าเสนอของรายการที่ไม่ใช้พิธีกรนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง งเมื่อถามถึงรูปแบบการน าเสนอของรายการที่ไม่ใช้พิธีกรนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ความเห็นว่า ค่อนข้างดี เพราะการว๊อยโอเวอร์นั้นสามารถให้ข้อมูลได้ไม่น่าเบื่อ และเข้าใจง่าย เพราะงความเห็นว่า ค่อนข้างดี เพราะการว๊อยโอเวอร์นั้นสามารถให้ข้อมูลได้ไม่น่าเบื่อ และเข้าใจง่าย เพราะ

อาจจะยังดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ ไม่
ง

อาจจะยังดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ ไม่
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เงินเยอะ พอมีรายการนี้จึงท าให้มีทางเลือกในการหาเงินใช้เองได้  ถือว่าเป็นการแนะน า ให้ได้มอง
อะไรใหม่ๆ ไม่ใช่จะใช้แต่เงินซื้อของที่อยากได้ แต่หากได้ท าเองหรือใช้ความพยายามที่จะได้มันมา ก็
จะมีคุณค่ามากกว่าการจ่ายเงินแล้วได้ของมาง่ายๆ และยังเป็นการส่งเสริมอาชีพอาชีพประเภทนี้ได้
ด้วย 
 
ส่วนที่ 6 ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

ในด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ท่าน ให้ความคิดเห็นว่า 
โดยรวมถือว่าค่อนข้างดีแล้ว แต่อยากให้มีวิธีขั้นตอนการที่ท าละเอียดกว่านี้ เพราะถ้าคนที่ไม่เคยจับ
งาน อาจจะเริ่มไม่ถูก อาจจะมีเว็บไซต์รายการ หรือผู้ชมสามารถขอรายละเอียดในส่วนนี้ได้ และน่าจะ
น าเสนอของท ามือหลายๆแบบ และอยากให้เสียงของว๊อยโอเวอร์มีความร่าเริงมากกว่านี้ 
 
 
 
 
 

น าเสนอของท ามือหลายๆแบบ และอยากให้เสียงของว๊อยโอเวอร์มีความร่น าเสนอของท ามือหลายๆแบบ และอยากให้เสียงของว๊อยโอเวอร์มีความร่น าเสนอของท ามือหลายๆแบบ และอยากให้เสียงของว๊อยโอเวอร์มีความร่น าเสนอของท ามือหลายๆแบบ และอยากให้เสียงของว๊อยโอเวอร์มีความร่
งาน อาจจะเริ่มไม่ถูก อาจจะมีเว็บไซต์รายการ หรือผู้ชมสามารถขอรายละเอียดในส่วนนี้ได้ และน่าจะงาน อาจจะเริ่มไม่ถูก อาจจะมีเว็บไซต์รายการ หรือผู้ชมสามารถขอรายละเอียดในส่วนนี้ได้ และน่าจะ
โดยรวมถือว่าค่อนข้างดีแล้ว แต่อยากให้มีวิธีขั้นตอนการที่ท าละเอียดกว่านี้ เพราะถ้าคนที่ไม่เคยจับ
งาน อาจจะเริ่มไม่ถูก อาจจะมีเว็บไซต์รายการ หรือผู้ชมสามารถขอรายละเอียดในส่วนนี้ได้ และน่าจะ
น าเสนอของท ามือหลายๆแบบ และอยากให้เสียงของว๊อยโอเวอร์มีความร่

โดยรวมถือว่าค่อนข้างดีแล้ว แต่อยากให้มีวิธีขั้นตอนการที่ท าละเอียดกว่านี้ เพราะถ้าคนที่ไม่เคยจับ
งาน อาจจะเริ่มไม่ถูก อาจจะมีเว็บไซต์รายการ หรือผู้ชมสามารถขอรายละเอียดในส่วนนี้ได้ และน่าจะ
น าเสนอของท ามือหลายๆแบบ และอยากให้เสียงของว๊อยโอเวอร์มีความร่น าเสนอของท ามือหลายๆแบบ และอยากให้เสียงของว๊อยโอเวอร์มีความร่

ในด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กลุ่มตัวอย่างทั้ง ในด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
โดยรวมถือว่าค่อนข้างดีแล้ว แต่อยากให้มีวิธีขั้นตอนการที่ท าละเอียดกว่านี้ เพราะถ้าคนที่ไม่เคยจับ
งาน อาจจะเริ่มไม่ถูก อาจจะมีเว็บไซต์รายการ หรือผู้ชมสามารถขอรายละเอียดในส่วนนี้ได้ และน่าจะ
น าเสนอของท ามือหลายๆแบบ และอยากให้เสียงของว๊อยโอเวอร์มีความร่
งาน อาจจะเริ่มไม่ถูก อาจจะมีเว็บไซต์รายการ หรือผู้ชมสามารถขอรายละเอียดในส่วนนี้ได้ และน่าจะ
น าเสนอของท ามือหลายๆแบบ และอยากให้เสียงของว๊อยโอเวอร์มีความร่
งาน อาจจะเริ่มไม่ถูก อาจจะมีเว็บไซต์รายการ หรือผู้ชมสามารถขอรายละเอียดในส่วนนี้ได้ และน่าจะ
น าเสนอของท ามือหลายๆแบบ และอยากให้เสียงของว๊อยโอเวอร์มีความร่น าเสนอของท ามือหลายๆแบบ และอยากให้เสียงของว๊อยโอเวอร์มีความร่น าเสนอของท ามือหลายๆแบบ และอยากให้เสียงของว๊อยโอเวอร์มีความร่

โดยรวมถือว่าค่อนข้างดีแล้ว แต่อยากให้มีวิธีขั้นตอนการที่ท าละเอียดกว่านี้ เพราะถ้าคนที่ไม่เคยจับ
งาน อาจจะเริ่มไม่ถูก อาจจะมีเว็บไซต์รายการ หรือผู้ชมสามารถขอรายละเอียดในส่วนนี้ได้ และน่าจะ
น าเสนอของท ามือหลายๆแบบ และอยากให้เสียงของว๊อยโอเวอร์มีความร่
งาน อาจจะเริ่มไม่ถูก อาจจะมีเว็บไซต์รายการ หรือผู้ชมสามารถขอรายละเอียดในส่วนนี้ได้ และน่าจะงาน อาจจะเริ่มไม่ถูก อาจจะมีเว็บไซต์รายการ หรือผู้ชมสามารถขอรายละเอียดในส่วนนี้ได้ และน่าจะ
น าเสนอของท ามือหลายๆแบบ และอยากให้เสียงของว๊อยโอเวอร์มีความร่น าเสนอของท ามือหลายๆแบบ และอยากให้เสียงของว๊อยโอเวอร์มีความร่น าเสนอของท ามือหลายๆแบบ และอยากให้เสียงของว๊อยโอเวอร์มีความร่น าเสนอของท ามือหลายๆแบบ และอยากให้เสียงของว๊อยโอเวอร์มีความร่น าเสนอของท ามือหลายๆแบบ และอยากให้เสียงของว๊อยโอเวอร์มีความร่น าเสนอของท ามือหลายๆแบบ และอยากให้เสียงของว๊อยโอเวอร์มีความร่น าเสนอของท ามือหลายๆแบบ และอยากให้เสียงของว๊อยโอเวอร์มีความร่

ในด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
โดยรวมถือว่าค่อนข้างดีแล้ว แต่อยากให้มีวิธีขั้นตอนการที่ท าละเอียดกว่านี้ เพราะถ้าคนที่ไม่เคยจับ
งาน อาจจะเริ่มไม่ถูก อาจจะมีเว็บไซต์รายการ หรือผู้ชมสามารถขอรายละเอียดในส่วนนี้ได้ และน่าจะงาน อาจจะเริ่มไม่ถูก อาจจะมีเว็บไซต์รายการ หรือผู้ชมสามารถขอรายละเอียดในส่วนนี้ได้ และน่าจะงาน อาจจะเริ่มไม่ถูก อาจจะมีเว็บไซต์รายการ หรือผู้ชมสามารถขอรายละเอียดในส่วนนี้ได้ และน่าจะงาน อาจจะเริ่มไม่ถูก อาจจะมีเว็บไซต์รายการ หรือผู้ชมสามารถขอรายละเอียดในส่วนนี้ได้ และน่าจะ
น าเสนอของท ามือหลายๆแบบ และอยากให้เสียงของว๊อยโอเวอร์มีความร่

สเพิ่มเติม สเพิ่มเติม
ในด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กลุ่มตัวอย่างทั้ง สในด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ำผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะำผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

ในด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ำ

ในด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กลุ่มตัวอย่างทั้ง สำสในด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กลุ่มตัวอย่างทั้ง สในด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
ำ

ในด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กลุ่มตัวอย่างทั้ง สในด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
นผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะนผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะกัผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะกผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะหผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะหผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะสผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะสผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะมผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะมผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะุผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะุผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะดผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะดผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะกผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะกผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะลผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะลผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะาผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะาผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะงผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะงผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเกี่ยวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

ท่าน ให้ความคิ
ง
ท่าน ให้ความคิ



บทที่ 6 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงานรายการ ในหัวข้อเรื่อง “การผลิตรายการที่น าเสนออาชีพ
เสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย” เป็นการศึกษาวิจัยและการผลิตชิ้นงาน ที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอ ที่ปรากฏในรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับอาชีพ หรือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคล (Life Style) ในลักษณะของการ
นาเสนอในรูปแบบกึ่งสารคดี ศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์  รวมถึงส ารวจ
พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์  และความต้องการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของ
กลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อรายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ในหมู่คนรุ่นใหม่ 
เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 
ตลอดจนการประเมินผลชิ้นงานรายการ ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม ซึ่งจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้น ท าให้สามารถสรุป อภิปรายผล และอธิบาย
ข้อแนะน าได้ดังนี้  
 
สรุปผลการวิจัย 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มี

ความน่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้ 
2. เพ่ือเผยแพร่อาชีพท ามือให้เป็นที่รู้จัก 
3. เพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรง

บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 

ลักษณะขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 
รายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือ

น าเสนอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองรัก  รวมถึงความโดดเด่นของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น 
อุปกรณ์แต่ละชิ้น และขั้นตอนในการผลิต โดยมีความยาว 15 นาท ี
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาเรื่อง “การผลิตรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ

วัยรุ่นไทย”ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) โดยจะน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆมาประยุกต์ใช้เพ่ือการวางแผนการ
ด าเนินงาน การก าหนดรูปแบบเนื้อหา และการวางแผนผลิตในขั้นต่อไป และการศึกษาการผลิต

ลักษณะขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์
รายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือ
ลักษณะขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ลักษณะขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์
รายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือ
ลักษณะขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์
รายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือรายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือ

น าเสนอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองรัก  รวมถึงความโดดเด่นของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น 
รายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือ
ลักษณะขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ลักษณะขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์
รายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือ
ลักษณะขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ลักษณะขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์

บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ลักษณะขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์

บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์

รายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือ
น าเสนอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองรัก  รวมถึงความโดดเด่นของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น 

บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์

รายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือรายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือ
ลักษณะขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์
รายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือรายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือรายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือ

น าเสนอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองรัก  รวมถึงความโดดเด่นของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น 
รายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือรายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือรายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือ

น าเสนอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองรัก  รวมถึงความโดดเด่นของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น 
รายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือ

น าเสนอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองรัก  รวมถึงความโดดเด่นของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น 
รายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือรายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือ

น าเสนอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองรัก  รวมถึงความโดดเด่นของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น 
รายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือรายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือ

น าเสนอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองรัก  รวมถึงความโดดเด่นของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น 
รายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือรายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือรายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือ

น าเสนอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองรัก  รวมถึงความโดดเด่นของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น 
รายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือรายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือรายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือ

น าเสนอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองรัก  รวมถึงความโดดเด่นของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น น าเสนอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองรัก  รวมถึงความโดดเด่นของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น น าเสนอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองรัก  รวมถึงความโดดเด่นของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น 
นาที

น าเสนอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองรัก  รวมถึงความโดดเด่นของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น น าเสนอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองรัก  รวมถึงความโดดเด่นของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น 
15 

น าเสนอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองรัก  รวมถึงความโดดเด่นของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น น าเสนอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองรัก  รวมถึงความโดดเด่นของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น น าเสนอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองรัก  รวมถึงความโดดเด่นของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น 
อุปกรณ์แต่ละชิ้น และขั้นตอนในการผลิต โดยมีความยาว 
น าเสนอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองรัก  รวมถึงความโดดเด่นของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น น าเสนอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองรัก  รวมถึงความโดดเด่นของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น 
อุปกรณ์แต่ละชิ้น และขั้นตอนในการผลิต โดยมีความยาว 
น าเสนอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองรัก  รวมถึงความโดดเด่นของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น 
อุปกรณ์แต่ละชิ้น และขั้นตอนในการผลิต โดยมีความยาว 
น าเสนอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองรัก  รวมถึงความโดดเด่นของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น 
อุปกรณ์แต่ละชิ้น และขั้นตอนในการผลิต โดยมีความยาว 
น าเสนอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองรัก  รวมถึงความโดดเด่นของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น 
อุปกรณ์แต่ละชิ้น และขั้นตอนในการผลิต โดยมีความยาว 
น าเสนอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองรัก  รวมถึงความโดดเด่นของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น 
อุปกรณ์แต่ละชิ้น และขั้นตอนในการผลิต โดยมีความยาว 
น าเสนอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองรัก  รวมถึงความโดดเด่นของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น 
อุปกรณ์แต่ละชิ้น และขั้นตอนในการผลิต โดยมีความยาว อุปกรณ์แต่ละชิ้น และขั้นตอนในการผลิต โดยมีความยาว อุปกรณ์แต่ละชิ้น และขั้นตอนในการผลิต โดยมีความยาว อุปกรณ์แต่ละชิ้น และขั้นตอนในการผลิต โดยมีความยาว อุปกรณ์แต่ละชิ้น และขั้นตอนในการผลิต โดยมีความยาว 15 อุปกรณ์แต่ละชิ้น และขั้นตอนในการผลิต โดยมีความยาว อุปกรณ์แต่ละชิ้น และขั้นตอนในการผลิต โดยมีความยาว นาทีอุปกรณ์แต่ละชิ้น และขั้นตอนในการผลิต โดยมีความยาว อุปกรณ์แต่ละชิ้น และขั้นตอนในการผลิต โดยมีความยาว นาทีอุปกรณ์แต่ละชิ้น และขั้นตอนในการผลิต โดยมีความยาว อุปกรณ์แต่ละชิ้น และขั้นตอนในการผลิต โดยมีความยาว อุปกรณ์แต่ละชิ้น และขั้นตอนในการผลิต โดยมีความยาว อุปกรณ์แต่ละชิ้น และขั้นตอนในการผลิต โดยมีความยาว อุปกรณ์แต่ละชิ้น และขั้นตอนในการผลิต โดยมีความยาว อุปกรณ์แต่ละชิ้น และขั้นตอนในการผลิต โดยมีความยาว อุปกรณ์แต่ละชิ้น และขั้นตอนในการผลิต โดยมีความยาว 

บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ลักษณะขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์
รายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือ

บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ลักษณะขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์
รายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือ
ลักษณะขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ลักษณะขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์
รายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือรายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือ

เพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรง
บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์

เพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรง
บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์

เพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรงเพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรงเพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรง
บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์

เพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรงเพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรง
บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์

เพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรงเพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรง
บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์

เพ่ือเผยแพร่อาชีพท ามือให้เป็นที่รู้จัก
เพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรงเพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรง
เพ่ือเผยแพร่อาชีพท ามือให้เป็นที่รู้จัก
เพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรง

บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์

เพ่ือเผยแพร่อาชีพท ามือให้เป็นที่รู้จักเพ่ือเผยแพร่อาชีพท ามือให้เป็นที่รู้จัก
เพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรงเพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรง
เพ่ือเผยแพร่อาชีพท ามือให้เป็นที่รู้จัก
เพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรง

บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์

เพ่ือเผยแพร่อาชีพท ามือให้เป็นที่รู้จัก
เพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรง
เพ่ือเผยแพร่อาชีพท ามือให้เป็นที่รู้จัก
เพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรง
เพ่ือเผยแพร่อาชีพท ามือให้เป็นที่รู้จักเพ่ือเผยแพร่อาชีพท ามือให้เป็นที่รู้จัก
เพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรง
เพ่ือเผยแพร่อาชีพท ามือให้เป็นที่รู้จักเพ่ือเผยแพร่อาชีพท ามือให้เป็นที่รู้จักเพ่ือเผยแพร่อาชีพท ามือให้เป็นที่รู้จัก
เพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรง3.

น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้

บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์

น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้
เพ่ือเผยแพร่อาชีพท ามือให้เป็นที่รู้จัก

น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้
เพ่ือเผยแพร่อาชีพท ามือให้เป็นที่รู้จัก

น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้
เพ่ือเผยแพร่อาชีพท ามือให้เป็นที่รู้จัก2.

น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้
เพ่ือเผยแพร่อาชีพท ามือให้เป็นที่รู้จัก

เพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มี

เพ่ือเผยแพร่อาชีพท ามือให้เป็นที่รู้จัก
เพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรงเพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรง

เพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มีเพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มี
น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้

เพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มี

เพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรงเพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรง
บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์

เพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มีเพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มีเพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มีเพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มีเพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มีเพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มี

เพ่ือเผยแพร่อาชีพท ามือให้เป็นที่รู้จัก

เพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มีเพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มีเพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มีเพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มี
วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์

เพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มี

ท าให้สามารถสรุปรวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้นรวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้นรวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้นรวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้นรวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้นรวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้น ท าให้สามารถสรุปท าให้สามารถสรุปรวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้น ท าให้สามารถสรุปรวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้นรวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้นรวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้น อภิปรายผลท าให้สามารถสรุปท าให้สามารถสรุป

เพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มีเพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มี

รวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้น
ตลอดจนการประเมินผลชิ้นงานรายการตลอดจนการประเมินผลชิ้นงานรายการ ได้ผลิตขึ้นได้ผลิตขึ้น

ท าให้สามารถสรุป
ด้วยวิธีการสนทนากลุ่มด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม

อภิปรายผล
ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม

ท าให้สามารถสรุป
ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม

ท าให้สามารถสรุป

เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
ได้ผลิตขึ้น

เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
ตลอดจนการประเมินผลชิ้นงานรายการตลอดจนการประเมินผลชิ้นงานรายการ
รวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้น

เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดเพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
ตลอดจนการประเมินผลชิ้นงานรายการ
เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดเพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
ตลอดจนการประเมินผลชิ้นงานรายการตลอดจนการประเมินผลชิ้นงานรายการ
เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดเพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

ด้วยวิธีการสนทนากลุ่มด้วยวิธีการสนทนากลุ่มด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม

ที่มีต่อรายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ในหมู่คนรุ่นใหม่ที่มีต่อรายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ในหมู่คนรุ่นใหม่ที่มีต่อรายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ในหมู่คนรุ่นใหม่
เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

ที่มีต่อรายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ในหมู่คนรุ่นใหม่ที่มีต่อรายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ในหมู่คนรุ่นใหม่
เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
ตลอดจนการประเมินผลชิ้นงานรายการ
รวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้น

ที่มีต่อรายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ในหมู่คนรุ่นใหม่
เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดเพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

ที่ผู้ศึกษา
เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดเพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

ได้ผลิตขึ้น
เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

ที่ผู้ศึกษาที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นที่ผู้ศึกษาที่ผู้ศึกษา
รวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้น

ที่ผู้ศึกษา
รวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้น

ที่ผู้ศึกษา
รวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้น

ที่ผู้ศึกษาที่ผู้ศึกษา
รวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้นรวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้นรวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้นรวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้นรวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้นรวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้น

ที่มีต่อรายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ในหมู่คนรุ่นใหม่ที่มีต่อรายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ในหมู่คนรุ่นใหม่
เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
ตลอดจนการประเมินผลชิ้นงานรายการ

ที่มีต่อรายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ในหมู่คนรุ่นใหม่
เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
ตลอดจนการประเมินผลชิ้นงานรายการ

ที่มีต่อรายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ในหมู่คนรุ่นใหม่ที่มีต่อรายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ในหมู่คนรุ่นใหม่
พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์

ที่มีต่อรายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ในหมู่คนรุ่นใหม่
และความต้องการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของ

ที่มีต่อรายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ในหมู่คนรุ่นใหม่ที่มีต่อรายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ในหมู่คนรุ่นใหม่
พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ ละความต้องการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ ละความต้องการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของ
นาเสนอในรูปแบบกึ่งสารคดี ศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์
พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์
นาเสนอในรูปแบบกึ่งสารคดี ศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์นาเสนอในรูปแบบกึ่งสารคดี ศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์

ละความต้องการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของ
นาเสนอในรูปแบบกึ่งสารคดี ศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์นาเสนอในรูปแบบกึ่งสารคดี ศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์
พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์
นาเสนอในรูปแบบกึ่งสารคดี ศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์นาเสนอในรูปแบบกึ่งสารคดี ศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์

หรือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคล
และวิธีการน าเ

หรือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคล
นาเสนอในรูปแบบกึ่งสารคดี ศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์

และวิธีการน าเ
หรือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคล

นาเสนอในรูปแบบกึ่งสารคดี ศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์นาเสนอในรูปแบบกึ่งสารคดี ศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์นาเสนอในรูปแบบกึ่งสารคดี ศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์
ละความต้องการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ ละความต้องการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของ

ที่มีต่อรายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ในหมู่คนรุ่นใหม่
ละความต้องการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของ

ที่มีต่อรายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ในหมู่คนรุ่นใหม่
เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

ที่มีต่อรายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ในหมู่คนรุ่นใหม่
เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

ได้ผลิตขึ้น

เป็นการศึกษาวิจัยและการผลิตชิ้นงาน
และวิธีการน าเ

หรือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคล
นาเสนอในรูปแบบกึ่งสารคดี ศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์
พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์
นาเสนอในรูปแบบกึ่งสารคดี ศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์

ละความต้องการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของ
ที่มีต่อรายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ในหมู่คนรุ่นใหม่

นาเสนอในรูปแบบกึ่งสารคดี ศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์นาเสนอในรูปแบบกึ่งสารคดี ศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์
ละความต้องการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของ

นาเสนอในรูปแบบกึ่งสารคดี ศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์
พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์
นาเสนอในรูปแบบกึ่งสารคดี ศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์
พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์
นาเสนอในรูปแบบกึ่งสารคดี ศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์

ละความต้องการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของ
ที่มีต่อรายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ในหมู่คนรุ่นใหม่ที่มีต่อรายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ในหมู่คนรุ่นใหม่

เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
ที่มีต่อรายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ในหมู่คนรุ่นใหม่

เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
ตลอดจนการประเมินผลชิ้นงานรายการ
เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดเพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม
เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

ด้วยวิธีการสนทนากลุ่มตลอดจนการประเมินผลชิ้นงานรายการ
รวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้น

ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม
อภิปรายผล

ตลอดจนการประเมินผลชิ้นงานรายการ
รวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้นรวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้น

เพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มีเพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มี1. เพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มี
น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้

บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์
เพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรงเพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรง

บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์

น าเสนอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองรัก  รวมถึงความโดดเด่นของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น 
อุปกรณ์แต่ละชิ้น และขั้นตอนในการผลิต โดยมีความยาว 

และวิธีการน าเ
หรือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคล

นาเสนอในรูปแบบกึ่งสารคดี ศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์
พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ ละความต้องการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของ

ที่มีต่อรายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ในหมู่คนรุ่นใหม่
เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

ได้ผลิตขึ้น

หรือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคล
นาเสนอในรูปแบบกึ่งสารคดี ศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์นาเสนอในรูปแบบกึ่งสารคดี ศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์นาเสนอในรูปแบบกึ่งสารคดี ศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์นาเสนอในรูปแบบกึ่งสารคดี ศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์
พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์
นาเสนอในรูปแบบกึ่งสารคดี ศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์

ละความต้องการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของ
นาเสนอในรูปแบบกึ่งสารคดี ศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์
พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ ละความต้องการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ ละความต้องการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ และความต้องการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของ

ที่มีต่อรายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ในหมู่คนรุ่นใหม่
พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์

ที่มีต่อรายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ในหมู่คนรุ่นใหม่ที่มีต่อรายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ในหมู่คนรุ่นใหม่
พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์

ที่มีต่อรายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ในหมู่คนรุ่นใหม่ที่มีต่อรายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ในหมู่คนรุ่นใหม่
เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
ตลอดจนการประเมินผลชิ้นงานรายการ

ที่มีต่อรายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ในหมู่คนรุ่นใหม่ที่มีต่อรายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ในหมู่คนรุ่นใหม่
เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
ตลอดจนการประเมินผลชิ้นงานรายการ ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น
รวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้น

ที่มีต่อรายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ในหมู่คนรุ่นใหม่ที่มีต่อรายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ในหมู่คนรุ่นใหม่
เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

ที่มีต่อรายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ในหมู่คนรุ่นใหม่ที่มีต่อรายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ในหมู่คนรุ่นใหม่ที่มีต่อรายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ในหมู่คนรุ่นใหม่ที่มีต่อรายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ในหมู่คนรุ่นใหม่ที่มีต่อรายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ในหมู่คนรุ่นใหม่
เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดเพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดเพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

ที่ผู้ศึกษา
เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดเพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
ตลอดจนการประเมินผลชิ้นงานรายการ
เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดเพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดเพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
ตลอดจนการประเมินผลชิ้นงานรายการ
รวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้น

เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
ได้ผลิตขึ้นที่ผู้ศึกษาที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม

ท าให้สามารถสรุป
ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม

อภิปรายผล
ได้ผลิตขึ้น

ท าให้สามารถสรุป
ตลอดจนการประเมินผลชิ้นงานรายการ ที่ผู้ศึกษา
รวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้นรวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้น ท าให้สามารถสรุป

เพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มี

รวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้น ท าให้สามารถสรุปรวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้นรวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้น ท าให้สามารถสรุปท าให้สามารถสรุปท าให้สามารถสรุปท าให้สามารถสรุปรวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้นรวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้นรวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้นรวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้น ท าให้สามารถสรุป

วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มี

วัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มีเพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มีเพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มีเพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มีเพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มีเพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มี

เพ่ือเผยแพร่อาชีพท ามือให้เป็นที่รู้จัก

เพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มีเพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มีเพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มีเพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มีเพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มี

เพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรง
บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์

เพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มี
น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้

เพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มี

เพ่ือเผยแพร่อาชีพท ามือให้เป็นที่รู้จัก
เพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรง

น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้
เพ่ือเผยแพร่อาชีพท ามือให้เป็นที่รู้จัก

น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้
2. เพ่ือเผยแพร่อาชีพท ามือให้เป็นที่รู้จัก

น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้
เพ่ือเผยแพร่อาชีพท ามือให้เป็นที่รู้จัก

น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้

3.
บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์

น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้
เพ่ือเผยแพร่อาชีพท ามือให้เป็นที่รู้จัก

น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้

3.
เพ่ือเผยแพร่อาชีพท ามือให้เป็นที่รู้จักเพ่ือเผยแพร่อาชีพท ามือให้เป็นที่รู้จัก
เพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรง
เพ่ือเผยแพร่อาชีพท ามือให้เป็นที่รู้จัก
เพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรง
เพ่ือเผยแพร่อาชีพท ามือให้เป็นที่รู้จัก
เพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรง
เพ่ือเผยแพร่อาชีพท ามือให้เป็นที่รู้จัก
เพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรง

บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์

เพ่ือเผยแพร่อาชีพท ามือให้เป็นที่รู้จัก
เพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรง

บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์

เพ่ือเผยแพร่อาชีพท ามือให้เป็นที่รู้จัก
เพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรง
เพ่ือเผยแพร่อาชีพท ามือให้เป็นที่รู้จัก
เพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรงเพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรง
เพ่ือเผยแพร่อาชีพท ามือให้เป็นที่รู้จัก
เพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรงเพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรงเพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรง

บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์
เพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรง

บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์
เพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรง

บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์
เพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรงเพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรงเพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรงเพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรง

บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์
เพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรง

บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ลักษณะขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์
รายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือ

บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ลักษณะขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์
รายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือ

บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ลักษณะขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ลักษณะขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ลักษณะขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ลักษณะขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์
รายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือรายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือ
ลักษณะขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ลักษณะขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์
รายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือ

น าเสนอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองรัก  รวมถึงความโดดเด่นของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น 

ลักษณะขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ลักษณะขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์
รายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือ
ลักษณะขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์
รายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือ

น าเสนอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองรัก  รวมถึงความโดดเด่นของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น 
รายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือ

น าเสนอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองรัก  รวมถึงความโดดเด่นของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น 
รายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือ

น าเสนอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองรัก  รวมถึงความโดดเด่นของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น 
รายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือ

น าเสนอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองรัก  รวมถึงความโดดเด่นของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น 
รายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือ

น าเสนอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองรัก  รวมถึงความโดดเด่นของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น 
รายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือ

น าเสนอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองรัก  รวมถึงความโดดเด่นของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น 
อุปกรณ์แต่ละชิ้น และขั้นตอนในการผลิต โดยมีความยาว 
น าเสนอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองรัก  รวมถึงความโดดเด่นของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น น าเสนอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองรัก  รวมถึงความโดดเด่นของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น 
อุปกรณ์แต่ละชิ้น และขั้นตอนในการผลิต โดยมีความยาว 
น าเสนอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองรัก  รวมถึงความโดดเด่นของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น น าเสนอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองรัก  รวมถึงความโดดเด่นของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น 

15 นาที
น าเสนอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองรัก  รวมถึงความโดดเด่นของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น 
อุปกรณ์แต่ละชิ้น และขั้นตอนในการผลิต โดยมีความยาว อุปกรณ์แต่ละชิ้น และขั้นตอนในการผลิต โดยมีความยาว 15 นาทีอุปกรณ์แต่ละชิ้น และขั้นตอนในการผลิต โดยมีความยาว อุปกรณ์แต่ละชิ้น และขั้นตอนในการผลิต โดยมีความยาว อุปกรณ์แต่ละชิ้น และขั้นตอนในการผลิต โดยมีความยาว 

เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม

ท าให้สามารถสรุป อภิปรายผลรวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้น

บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ลักษณะขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์
รายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือ

น าเสนอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองรัก  รวมถึงความโดดเด่นของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น 
อุปกรณ์แต่ละชิ้น และขั้นตอนในการผลิต โดยมีความยาว 15 นาที

เป็นการศึกษาวิจัยและการผลิตชิ้นงาน
และวิธีการน าเ

หรือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคล
นาเสนอในรูปแบบกึ่งสารคดี ศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์
พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ และความต้องการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของ

ที่มีต่อรายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ในหมู่คนรุ่นใหม่
เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
ตลอดจนการประเมินผลชิ้นงานรายการ ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม
รวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้น ท าให้สามารถสรุป อภิปรายผล

สรุปผลการวิจัย
วัตถุประสงค์
1. เพ่ือศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มี

น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้
2. เพ่ือเผยแพร่อาชีพท ามือให้เป็นที่รู้จัก
3. เพ่ือเป็นช่องทางในการแนะน าตัวอย่างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรง

บันดาลใจในการน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ลักษณะขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์
รายการโทรทัศน์ที่จะพาไปรู้จักกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของท ามือ เพ่ือ

น าเสนอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองรัก  รวมถึงความโดดเด่นของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น 
อุปกรณ์แต่ละชิ้น และขั้นตอนในการผลิต โดยมีความยาว 

สเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยสเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยำการศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงานรายการ ในหัวข้อเรื่องำการศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงานรายการ ในหัวข้อเรื่อง
เสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยำเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยสำสเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยสเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยำเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยสเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

นการศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงานรายการ ในหัวข้อเรื่องนการศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงานรายการ ในหัวข้อเรื่องกัการศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงานรายการ ในหัวข้อเรื่องกการศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงานรายการ ในหัวข้อเรื่อง
หสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะหสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงานรายการ ในหัวข้อเรื่อง
ห

การศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงานรายการ ในหัวข้อเรื่อง
อสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะอสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะสสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะสสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะมสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะมสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะุ

การศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงานรายการ ในหัวข้อเรื่อง
ุ

การศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงานรายการ ในหัวข้อเรื่อง
ดสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะกสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะกสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงานรายการ ในหัวข้อเรื่อง
ก

การศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงานรายการ ในหัวข้อเรื่องล“ล“การผลิตรายการที่น าเสนออาชีพลการผลิตรายการที่น าเสนออาชีพาการผลิตรายการที่น าเสนออาชีพาการผลิตรายการที่น าเสนออาชีพ
เป็นการศึกษาวิจัยและการผลิตชิ้นงาน

า
เป็นการศึกษาวิจัยและการผลิตชิ้นงาน

งการผลิตรายการที่น าเสนออาชีพงการผลิตรายการที่น าเสนออาชีพ
เป็นการศึกษาวิจัยและการผลิตชิ้นงาน

ง
เป็นการศึกษาวิจัยและการผลิตชิ้นงาน
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รายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์รายการเกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรง
บันดาลใจที่ออกอากาศจริงทางโทรทัศน์ หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการสร้างสรรค์รายการที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร (Population) กลุ่มคนเพศชายและหญิงที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น

อุดมศึกษาซึ่งมีอายุระหว่าง 18-22 ปี และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจ 

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) การเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) คือ กลุ่มตัวอย่างที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาที่มีอายุระหว่าง 
18-22 ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม และกลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจ 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

1. แบบสอบถาม (questionnaire)  
 ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ  และ

ความต้องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ
ส าหรับวัยรุ่นไทย 

2. แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview)  
 ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบที่ไม่

เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด (Open-end Question) เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้อย่างละเอียดและให้ข้อมูลที่หลากหลาย 
 

ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจเอกสาร (Documentary Research) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดย

ผู้ศึกษาจะเริ่มเก็บข้อมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ
เอกสารจากสื่อต่างๆ รวมไปถึงรายการท่ีมีความเก่ียวข้อง 

ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับ
อาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจ 

ขั้นตอนที่ 3 การสนทนากลุ่มกับกลุ่มตัวอย่าง 
 

แหล่งข้อมูล 
- ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตบางรัก 
- เว็บไซต์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

Documentary Research) 
ผู้ศึกษาจะเริ่มเก็บข้อมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ

ส ารวจเอกสาร (Documentary Research) ขั้นตอนที่ Documentary Research) 
ผู้ศึกษาจะเริ่มเก็บข้อมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ

ส ารวจเอกสาร (Documentary Research) 
ผู้ศึกษาจะเริ่มเก็บข้อมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และผู้ศึกษาจะเริ่มเก็บข้อมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ

ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ส ารวจเอกสาร (
ผู้ศึกษาจะเริ่มเก็บข้อมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ

ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส ารวจเอกสาร (

ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
Documentary Research) 

ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส ารวจเอกสาร (

ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดย

ผู้ศึกษาจะเริ่มเก็บข้อมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ
เอกสารจากสื่อต่างๆ รวมไปถึงรายการท่ีมีความเก่ียวข้อง

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ผู้ศึกษาจะเริ่มเก็บข้อมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ผู้ศึกษาจะเริ่มเก็บข้อมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ

ขั้นตอนที่ 
ผู้ศึกษาจะเริ่มเก็บข้อมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ผู้ศึกษาจะเริ่มเก็บข้อมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ผู้ศึกษาจะเริ่มเก็บข้อมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ผู้ศึกษาจะเริ่มเก็บข้อมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และผู้ศึกษาจะเริ่มเก็บข้อมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และผู้ศึกษาจะเริ่มเก็บข้อมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ
เอกสารจากสื่อต่างๆ รวมไปถึงรายการท่ีมีความเก่ียวข้อง
ผู้ศึกษาจะเริ่มเก็บข้อมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และผู้ศึกษาจะเริ่มเก็บข้อมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ
เอกสารจากสื่อต่างๆ รวมไปถึงรายการท่ีมีความเก่ียวข้อง
ผู้ศึกษาจะเริ่มเก็บข้อมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ
เอกสารจากสื่อต่างๆ รวมไปถึงรายการท่ีมีความเก่ียวข้อง

การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับ
เอกสารจากสื่อต่างๆ รวมไปถึงรายการท่ีมีความเก่ียวข้องเอกสารจากสื่อต่างๆ รวมไปถึงรายการท่ีมีความเก่ียวข้อง

การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับ
เอกสารจากสื่อต่างๆ รวมไปถึงรายการท่ีมีความเก่ียวข้องเอกสารจากสื่อต่างๆ รวมไปถึงรายการท่ีมีความเก่ียวข้อง

การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับ
เอกสารจากสื่อต่างๆ รวมไปถึงรายการท่ีมีความเก่ียวข้องเอกสารจากสื่อต่างๆ รวมไปถึงรายการท่ีมีความเก่ียวข้องเอกสารจากสื่อต่างๆ รวมไปถึงรายการท่ีมีความเก่ียวข้องเอกสารจากสื่อต่างๆ รวมไปถึงรายการท่ีมีความเก่ียวข้อง

การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับ
เอกสารจากสื่อต่างๆ รวมไปถึงรายการท่ีมีความเก่ียวข้องเอกสารจากสื่อต่างๆ รวมไปถึงรายการท่ีมีความเก่ียวข้องเอกสารจากสื่อต่างๆ รวมไปถึงรายการท่ีมีความเก่ียวข้อง

การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับ
เอกสารจากสื่อต่างๆ รวมไปถึงรายการท่ีมีความเก่ียวข้อง

ขั้นตอนที่ 
เอกสารจากสื่อต่างๆ รวมไปถึงรายการท่ีมีความเก่ียวข้อง

การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับ
เอกสารจากสื่อต่างๆ รวมไปถึงรายการท่ีมีความเก่ียวข้องเอกสารจากสื่อต่างๆ รวมไปถึงรายการท่ีมีความเก่ียวข้อง

การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับ
เอกสารจากสื่อต่างๆ รวมไปถึงรายการท่ีมีความเก่ียวข้อง

การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับ
เอกสารจากสื่อต่างๆ รวมไปถึงรายการท่ีมีความเก่ียวข้อง

การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับ2 การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับขั้นตอนที่ การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับ
อาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจ

ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส ารวจเอกสาร (

ผู้ศึกษาจะเริ่มเก็บข้อมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ
Documentary Research) 

ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
Documentary Research) Documentary Research) Documentary Research) 

ผู้ศึกษาจะเริ่มเก็บข้อมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ
Documentary Research) 

ผู้ศึกษาจะเริ่มเก็บข้อมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ

กลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้อย่างละเอียดและให้ข้อมูลที่หลากหกลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้อย่างละเอียดและให้ข้อมูลที่หลากหลายลายกลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้อย่างละเอียดและให้ข้อมูลที่หลากหกลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้อย่างละเอียดและให้ข้อมูลที่หลากหกลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้อย่างละเอียดและให้ข้อมูลที่หลากหกลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้อย่างละเอียดและให้ข้อมูลที่หลากหลายกลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้อย่างละเอียดและให้ข้อมูลที่หลากหกลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้อย่างละเอียดและให้ข้อมูลที่หลากห
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด end Question) Open
กลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้อย่างละเอียดและให้ข้อมูลที่หลากห
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด 
กลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้อย่างละเอียดและให้ข้อมูลที่หลากห
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด 
กลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้อย่างละเอียดและให้ข้อมูลที่หลากห
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด 
กลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้อย่างละเอียดและให้ข้อมูลที่หลากห
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด 
เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด 
กลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้อย่างละเอียดและให้ข้อมูลที่หลากห

เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด 
เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด 
กลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้อย่างละเอียดและให้ข้อมูลที่หลากห

เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด 
กลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้อย่างละเอียดและให้ข้อมูลที่หลากห

เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด 
เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด 
เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด 
กลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้อย่างละเอียดและให้ข้อมูลที่หลากห

เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด 
เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี

กลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้อย่างละเอียดและให้ข้อมูลที่หลากห

เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมีเป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด Open
เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมีเป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด 
เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด 
กลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้อย่างละเอียดและให้ข้อมูลที่หลากห

เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด 
เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี

end Question) 
เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี

Open
เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี

Open
เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมีเป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมีเป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด 
เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี

end Question) 

ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์
เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี

ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์
เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี

ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์
เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี

ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์
เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมีเป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด 

ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์
เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี

ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์
เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมีเป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด 

ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์
เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด 
กลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้อย่างละเอียดและให้ข้อมูลที่หลากห

ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์
เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี

เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบที่ไม่

end Question) end Question) end Question) 

ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบที่ไม่
เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี

เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบที่ไม่
เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี

depth interview) 
ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์

depth interview) depth interview) 
ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์

เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี

depth interview) 

เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด 

ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบที่ไม่
depth interview) 

ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์
แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบที่ไม่เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบที่ไม่เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบที่ไม่
เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี

depth interview) แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์

แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

ความต้องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือความต้องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือความต้องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ
ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ

ความต้องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ
ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ

ความต้องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ
ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ

ความต้องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือความต้องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือความต้องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ
ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ

ความต้องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือความต้องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ
ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ

แบบสอบถามแบบสอบถามแบบสอบถาม
ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ

แบบสอบถาม
ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ

แบบสอบถามแบบสอบถาม (questionnaire) แบบสอบถามแบบสอบถาม (questionnaire) 
ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ

ความต้องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือความต้องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ
ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ

ความต้องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ

ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย

สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจ

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย

สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจ

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
(questionnaire) (questionnaire) (questionnaire) (questionnaire) 

ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ
(questionnaire) (questionnaire) 

ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ
ความต้องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ

สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจ

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย

กลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจ

กลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม
สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจ

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม
สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจ

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม
สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจ

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม
คือ กลุ่มตัวอย่างที่ก าลั

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม
งศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาที่มีอายุระหว่าง คือ กลุ่มตัวอย่างที่ก าลัPurposive Sampling) Purposive Sampling) 

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม
คือ กลุ่มตัวอย่างที่ก าลั

การเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบSampling) 
คือ กลุ่มตัวอย่างที่ก าลั

การเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
คือ กลุ่มตัวอย่างที่ก าลัคือ กลุ่มตัวอย่างที่ก าลั

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม และ
สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจ

และ
สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจ

ปี และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ปี และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์

Sampling) 
คือ กลุ่มตัวอย่างที่ก าลั

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม

การเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
งศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาที่มีอายุระหว่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ

การเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
งศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาที่มีอายุระหว่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
Purposive Sampling) 

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม
Purposive Sampling) 

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม
Purposive Sampling) 

และ
สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจ

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
แบบสอบถาม

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย

ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ
ความต้องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ
ส าหรับวัยรุ่นไทย
ความต้องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ

depth interview) แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบที่ไม่

เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมีเป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด 
เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี

end Question) เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด 
กลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้อย่างละเอียดและให้ข้อมูลที่หลากห

ผู้ศึกษาจะเริ่มเก็บข้อมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ
เอกสารจากสื่อต่างๆ รวมไปถึงรายการท่ีมีความเก่ียวข้อง

ขั้นตอนที่ 

Sampling) การเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
คือ กลุ่มตัวอย่างที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาที่มีอายุระหว่าง คือ กลุ่มตัวอย่างที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาที่มีอายุระหว่าง คือ กลุ่มตัวอย่างที่ก าลั

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม และ
สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจ

การเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
คือ กลุ่มตัวอย่างที่ก าลัคือ กลุ่มตัวอย่างที่ก าลัPurposive Sampling) 

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม
คือ กลุ่มตัวอย่างที่ก าลัคือ กลุ่มตัวอย่างที่ก าลัคือ กลุ่มตัวอย่างที่ก าลั

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม
งศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาที่มีอายุระหว่าง 

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม
สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจ

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม
สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจ

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม
สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจ

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม กลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจ

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย

สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจ

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
(questionnaire) 

ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ
ความต้องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ

สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจ

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย

ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ
ความต้องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ

แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) 
ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์

แบบสอบถาม (questionnaire) 
ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ

ความต้องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ

(questionnaire) (questionnaire) แบบสอบถามแบบสอบถาม
ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ

แบบสอบถาม (questionnaire) 
ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ

ความต้องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ
ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ

ความต้องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ
ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ

ความต้องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ
ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ

ความต้องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ
ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ

ความต้องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือความต้องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือความต้องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือความต้องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือความต้องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ

แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์

แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก depth interview) 
เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบที่ไม่

เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี

แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก depth interview) 
ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบที่ไม่

depth interview) 
ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์

เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด 

depth interview) 
ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์

เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี

depth interview) 
ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบที่ไม่

เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี
ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบที่ไม่

เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี
Open-end Question) 

ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์
เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี

ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์
เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด 
กลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้อย่างละเอียดและให้ข้อมูลที่หลากห

ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์
เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด 
เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด 

ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์
เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี

ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์
เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี

ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์
เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมีเป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด 
เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมีเป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี

Open
เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี

end Question) 
เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมีเป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด 
กลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้อย่างละเอียดและให้ข้อมูลที่หลากห

เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด 
เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมีเป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด (Open
เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด 
กลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้อย่างละเอียดและให้ข้อมูลที่หลากห

เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด 
เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด 
กลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้อย่างละเอียดและให้ข้อมูลที่หลากห

เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด 
กลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้อย่างละเอียดและให้ข้อมูลที่หลากห

เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด 
กลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้อย่างละเอียดและให้ข้อมูลที่หลากห

เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด 
กลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้อย่างละเอียดและให้ข้อมูลที่หลากห
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด 
กลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้อย่างละเอียดและให้ข้อมูลที่หลากห
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด 
กลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้อย่างละเอียดและให้ข้อมูลที่หลากห
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด 
กลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้อย่างละเอียดและให้ข้อมูลที่หลากห

Openเป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด end Question) 
กลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้อย่างละเอียดและให้ข้อมูลที่หลากหกลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้อย่างละเอียดและให้ข้อมูลที่หลากหลายกลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้อย่างละเอียดและให้ข้อมูลที่หลากห

ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

กลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้อย่างละเอียดและให้ข้อมูลที่หลากหลายกลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้อย่างละเอียดและให้ข้อมูลที่หลากหกลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้อย่างละเอียดและให้ข้อมูลที่หลากห

ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
Documentary Research) 

ผู้ศึกษาจะเริ่มเก็บข้อมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ

ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส ารวจเอกสาร (

ผู้ศึกษาจะเริ่มเก็บข้อมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ

ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส ารวจเอกสาร (Documentary Research) 

ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดย

ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้ศึกษาจะเริ่มเก็บข้อมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ

ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส ารวจเอกสาร (

ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส ารวจเอกสาร (

ผู้ศึกษาจะเริ่มเก็บข้อมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดย

ผู้ศึกษาจะเริ่มเก็บข้อมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ

ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจเอกสาร (Documentary Research) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดย

ผู้ศึกษาจะเริ่มเก็บข้อมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ

ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส ารวจเอกสาร (Documentary Research) ส ารวจเอกสาร (Documentary Research) 

ผู้ศึกษาจะเริ่มเก็บข้อมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ
ขั้นตอนที่ 

ผู้ศึกษาจะเริ่มเก็บข้อมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ
เอกสารจากสื่อต่างๆ รวมไปถึงรายการท่ีมีความเก่ียวข้อง

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ผู้ศึกษาจะเริ่มเก็บข้อมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ผู้ศึกษาจะเริ่มเก็บข้อมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และผู้ศึกษาจะเริ่มเก็บข้อมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ
เอกสารจากสื่อต่างๆ รวมไปถึงรายการท่ีมีความเก่ียวข้อง
ผู้ศึกษาจะเริ่มเก็บข้อมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และผู้ศึกษาจะเริ่มเก็บข้อมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ
เอกสารจากสื่อต่างๆ รวมไปถึงรายการท่ีมีความเก่ียวข้อง

ขั้นตอนที่ 

ผู้ศึกษาจะเริ่มเก็บข้อมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ

การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับ
เอกสารจากสื่อต่างๆ รวมไปถึงรายการท่ีมีความเก่ียวข้อง

2 การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับ
เอกสารจากสื่อต่างๆ รวมไปถึงรายการท่ีมีความเก่ียวข้องเอกสารจากสื่อต่างๆ รวมไปถึงรายการท่ีมีความเก่ียวข้อง

การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับ
เอกสารจากสื่อต่างๆ รวมไปถึงรายการท่ีมีความเก่ียวข้อง

การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับ
เอกสารจากสื่อต่างๆ รวมไปถึงรายการท่ีมีความเก่ียวข้องเอกสารจากสื่อต่างๆ รวมไปถึงรายการท่ีมีความเก่ียวข้อง

การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับ

แบบสอบถาม
ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ

เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบที่ไม่
เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี

end Question) 

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ผู้ศึกษาจะเริ่มเก็บข้อมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ
เอกสารจากสื่อต่างๆ รวมไปถึงรายการท่ีมีความเก่ียวข้อง

ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 

ผู้ศึกษาจะเริ่มเก็บข้อมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ
เอกสารจากสื่อต่างๆ รวมไปถึงรายการท่ีมีความเก่ียวข้อง

ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับ
อาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจ

ปี และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์

กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) การเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
Purposive Sampling) คือ กลุ่มตัวอย่างที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาที่มีอายุระหว่าง คือ กลุ่มตัวอย่างที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาที่มีอายุระหว่าง คือ กลุ่มตัวอย่างที่ก าลั

ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม และกลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจ

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
แบบสอบถาม (questionnaire) 
ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจ

ความต้องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ
ส าหรับวัยรุ่นไทย

แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in depth interview) 
ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบที่ไม่ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์

เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องอย่างมี
เป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด (Open end Question) 
กลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้อย่างละเอียดและให้ข้อมูลที่หลากหลาย

ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจเอกสาร (Documentary Research) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดย

ผู้ศึกษาจะเริ่มเก็บข้อมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ
เอกสารจากสื่อต่างๆ รวมไปถึงรายการท่ีมีความเก่ียวข้อง

ขั้นตอนที่ การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับ
อาชีพและการสร้างแรงบันดาลใจ

สอุดมศึกษาซึ่งมีอายุระหว่าง สอุดมศึกษาซึ่งมีอายุระหว่าง 
ำประชากรและกลุ่มตัวอย่างำประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.ำ1. ประชากร ำประชากร 
อุดมศึกษาซึ่งมีอายุระหว่าง 

ำ
อุดมศึกษาซึ่งมีอายุระหว่าง สำส1.ส1.ำ1.ส1.
อุดมศึกษาซึ่งมีอายุระหว่าง สอุดมศึกษาซึ่งมีอายุระหว่าง 

ำ
อุดมศึกษาซึ่งมีอายุระหว่าง สอุดมศึกษาซึ่งมีอายุระหว่าง 

นประชากรและกลุ่มตัวอย่างนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร นประชากร 

กัประชากรและกลุ่มตัวอย่างกประชากรและกลุ่มตัวอย่างหประชากรและกลุ่มตัวอย่างหประชากรและกลุ่มตัวอย่างอประชากรและกลุ่มตัวอย่างอประชากรและกลุ่มตัวอย่าง สมุ
กลุ่มคนเพศชายและหญิงที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้

ุ
กลุ่มคนเพศชายและหญิงที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้

ดก
กลุ่มคนเพศชายและหญิงที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้

ก
กลุ่มคนเพศชายและหญิงที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้

ล
กลุ่มคนเพศชายและหญิงที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้

ล
กลุ่มคนเพศชายและหญิงที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้ากลุ่มคนเพศชายและหญิงที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้ากลุ่มคนเพศชายและหญิงที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้งกลุ่มคนเพศชายและหญิงที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้งกลุ่มคนเพศชายและหญิงที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้

ปี และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
ง

ปี และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์



64 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ่มของกลุ่มเป้าหมายจ านวน 5 คน 

หลังการผลิตชิ้นงาน ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปการประเมินประสิทธิผลรายการ 
“Hand2Hand” เป็นประเด็นในการศึกษาดังนี้ 

ส่วนที่  1 ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ (Format) 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ (Content) 
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อลีลาการน าเสนอของรายการ (Style) 
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบใน

รายการ (Post Production) 
ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ (All of Production) 
ส่วนที่ 6 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 
 สรุปผลการด าเนินงาน 

ในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท
สิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย “Hand2Hand” นั้นได้ใช้แผนผลิตชิ้นงานและข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ท าแบบสอบถาม และหาข้อมูลเอกสารต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการผลิตรายการ
โทรทัศน์ โดยแบ่งกระบวนการผลิตออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 

1.  ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production) 
 ในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เป็นขั้นตอนที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความ

น่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ศึกษา และน าข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนผังรายการ จากนั้น
จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
ที่ได้มาก าหนดเนื้อหาของรายการ จากนั้นจึงตามหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นแขกรับเชิญ 
คือต้องเป็นบุคคลท าสิ่งของท ามือขายและเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนในการท า  และท า
การสัมภาษณ์แขกรับเชิญก่อนเพื่อที่จะน าไปเขียนเป็นบทรายการได้ จากนั้นจึงประสานงานวันที่จะไป
ถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท า 

2.  ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production) 
 เป็นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ 

จะมีความล าบากในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายท า เพราะต้องใช้รถสาธารณะ แต่ช่วงการถ่ายท า
จะมีปัญหาแค่ในเรื่องของเสียงที่มีบางช่วงไม่เข้าไมค์ และพ้ืนที่บ้านค่อนข้างแคบท าให้แสงน้อย หามุม
ถ่ายล าบาก แต่โดยรวมก็สามารถให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้ 

3.  ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ (Post-Production) 
 ในข้ันตอนหลังการผลิตรายการนั้นเป็นขั้นตอนในการล าดับภาพและเสียง โดย

ตรวจสอบฟุตเทจทั้งหมดเพ่ือดูว่าภาพไหนสามารถน ามาใช้ในรายการได้บ้าง จากนั้นน าฟุตเทจมาเรียง
เรื่องราว และใช้เทคนิคการตัดต่อเพ่ือให้ภาพมีความต่อเนื่องและสามารถสื่อความหมายได้อย่างที่
ต้องการและชัดเจนมากที่สุด การใส่เสียงประกอบและเพลงประกอบต่างๆ ปรับระดับความดัง -เบา
ของเสียงประกอบและเสียงจากฟุตเทจ รวมไปถึงภาพกราฟิกในรายการ การปรับสีและเสียงใน

นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ 
จะมีความล าบากในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายท า เพราะต้องใช้รถสาธารณะ แต่ช่วงการถ่ายท า

นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ 
จะมีความล าบากในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายท า เพราะต้องใช้รถสาธารณะ แต่ช่วงการถ่ายท าจะมีความล าบากในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายท า เพราะต้องใช้รถสาธารณะ แต่ช่วงการถ่ายท า

นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ 
จะมีความล าบากในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายท า เพราะต้องใช้รถสาธารณะ แต่ช่วงการถ่ายท า

ขั้นตอนการผลิตรายการ 
นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ 

Production)
ถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท า

ขั้นตอนการผลิตรายการ 
ถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท าถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท า

Production)Production)Production)
ถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท าถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท า

ขั้นตอนการผลิตรายการ 
ถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท าถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท า

Production)Production)
ถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท า

Production)
นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ 

ถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท า
ขั้นตอนการผลิตรายการ 

นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ 

ถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท าถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท าถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท า
ขั้นตอนการผลิตรายการ 

ถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท า

นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ 
จะมีความล าบากในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายท า เพราะต้องใช้รถสาธารณะ แต่ช่วงการถ่ายท า
จะมีปัญหาแค่ในเรื่องของเสียงที่มีบางช่วงไม่เข้าไมค์ และพ้ืนที่บ้านค่อนข้างแคบท าให้แสงน้อย หามุม

ถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท าถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท าถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท า

นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ 
จะมีความล าบากในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายท า เพราะต้องใช้รถสาธารณะ แต่ช่วงการถ่ายท า

นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ 
จะมีความล าบากในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายท า เพราะต้องใช้รถสาธารณะ แต่ช่วงการถ่ายท าจะมีความล าบากในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายท า เพราะต้องใช้รถสาธารณะ แต่ช่วงการถ่ายท า

นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ 
จะมีความล าบากในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายท า เพราะต้องใช้รถสาธารณะ แต่ช่วงการถ่ายท า

นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ 
จะมีความล าบากในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายท า เพราะต้องใช้รถสาธารณะ แต่ช่วงการถ่ายท า
จะมีปัญหาแค่ในเรื่องของเสียงที่มีบางช่วงไม่เข้าไมค์ และพ้ืนที่บ้านค่อนข้างแคบท าให้แสงน้อย หามุม

นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ 
จะมีความล าบากในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายท า เพราะต้องใช้รถสาธารณะ แต่ช่วงการถ่ายท าจะมีความล าบากในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายท า เพราะต้องใช้รถสาธารณะ แต่ช่วงการถ่ายท าจะมีความล าบากในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายท า เพราะต้องใช้รถสาธารณะ แต่ช่วงการถ่ายท าจะมีความล าบากในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายท า เพราะต้องใช้รถสาธารณะ แต่ช่วงการถ่ายท าจะมีความล าบากในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายท า เพราะต้องใช้รถสาธารณะ แต่ช่วงการถ่ายท า
จะมีปัญหาแค่ในเรื่องของเสียงที่มีบางช่วงไม่เข้าไมค์ และพ้ืนที่บ้านค่อนข้างแคบท าให้แสงน้อย หามุม
จะมีความล าบากในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายท า เพราะต้องใช้รถสาธารณะ แต่ช่วงการถ่ายท าจะมีความล าบากในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายท า เพราะต้องใช้รถสาธารณะ แต่ช่วงการถ่ายท า
จะมีปัญหาแค่ในเรื่องของเสียงที่มีบางช่วงไม่เข้าไมค์ และพ้ืนที่บ้านค่อนข้างแคบท าให้แสงน้อย หามุม
จะมีความล าบากในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายท า เพราะต้องใช้รถสาธารณะ แต่ช่วงการถ่ายท า
จะมีปัญหาแค่ในเรื่องของเสียงที่มีบางช่วงไม่เข้าไมค์ และพ้ืนที่บ้านค่อนข้างแคบท าให้แสงน้อย หามุมจะมีปัญหาแค่ในเรื่องของเสียงที่มีบางช่วงไม่เข้าไมค์ และพ้ืนที่บ้านค่อนข้างแคบท าให้แสงน้อย หามุม
ถ่ายล าบาก แต่โดยรวมก็สามารถให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้
จะมีปัญหาแค่ในเรื่องของเสียงที่มีบางช่วงไม่เข้าไมค์ และพ้ืนที่บ้านค่อนข้างแคบท าให้แสงน้อย หามุมจะมีปัญหาแค่ในเรื่องของเสียงที่มีบางช่วงไม่เข้าไมค์ และพ้ืนที่บ้านค่อนข้างแคบท าให้แสงน้อย หามุม
ถ่ายล าบาก แต่โดยรวมก็สามารถให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้
จะมีปัญหาแค่ในเรื่องของเสียงที่มีบางช่วงไม่เข้าไมค์ และพ้ืนที่บ้านค่อนข้างแคบท าให้แสงน้อย หามุมจะมีปัญหาแค่ในเรื่องของเสียงที่มีบางช่วงไม่เข้าไมค์ และพ้ืนที่บ้านค่อนข้างแคบท าให้แสงน้อย หามุม
ถ่ายล าบาก แต่โดยรวมก็สามารถให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้
จะมีปัญหาแค่ในเรื่องของเสียงที่มีบางช่วงไม่เข้าไมค์ และพ้ืนที่บ้านค่อนข้างแคบท าให้แสงน้อย หามุมจะมีปัญหาแค่ในเรื่องของเสียงที่มีบางช่วงไม่เข้าไมค์ และพ้ืนที่บ้านค่อนข้างแคบท าให้แสงน้อย หามุม
ถ่ายล าบาก แต่โดยรวมก็สามารถให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้
จะมีปัญหาแค่ในเรื่องของเสียงที่มีบางช่วงไม่เข้าไมค์ และพ้ืนที่บ้านค่อนข้างแคบท าให้แสงน้อย หามุม
ถ่ายล าบาก แต่โดยรวมก็สามารถให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้

ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ 
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ถ่ายล าบาก แต่โดยรวมก็สามารถให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้
จะมีปัญหาแค่ในเรื่องของเสียงที่มีบางช่วงไม่เข้าไมค์ และพ้ืนที่บ้านค่อนข้างแคบท าให้แสงน้อย หามุม
ถ่ายล าบาก แต่โดยรวมก็สามารถให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้
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จะมีปัญหาแค่ในเรื่องของเสียงที่มีบางช่วงไม่เข้าไมค์ และพ้ืนที่บ้านค่อนข้างแคบท าให้แสงน้อย หามุม
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Production)
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(ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ 

ถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท าถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท า
ขั้นตอนการผลิตรายการ 

ถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท า
ขั้นตอนการผลิตรายการ 

นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ 
จะมีความล าบากในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายท า เพราะต้องใช้รถสาธารณะ แต่ช่วงการถ่ายท า

ถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท าถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท าถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท า

นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ 

ถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท า

นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ 
จะมีความล าบากในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายท า เพราะต้องใช้รถสาธารณะ แต่ช่วงการถ่ายท า

การสัมภาษณ์แขกรับเชิญก่อนเพื่อที่จะน าไปเขียนเป็นบทรายการได้ จากนั้นจึงประสานงานวันที่จะไป
ถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท าถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท าถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท าถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท า
การสัมภาษณ์แขกรับเชิญก่อนเพื่อที่จะน าไปเขียนเป็นบทรายการได้ จากนั้นจึงประสานงานวันที่จะไป
ถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท า
การสัมภาษณ์แขกรับเชิญก่อนเพื่อที่จะน าไปเขียนเป็นบทรายการได้ จากนั้นจึงประสานงานวันที่จะไปการสัมภาษณ์แขกรับเชิญก่อนเพื่อที่จะน าไปเขียนเป็นบทรายการได้ จากนั้นจึงประสานงานวันที่จะไป
ถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท า
การสัมภาษณ์แขกรับเชิญก่อนเพื่อที่จะน าไปเขียนเป็นบทรายการได้ จากนั้นจึงประสานงานวันที่จะไปการสัมภาษณ์แขกรับเชิญก่อนเพื่อที่จะน าไปเขียนเป็นบทรายการได้ จากนั้นจึงประสานงานวันที่จะไป
ถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท า

คือต้องเป็นบุคคลท าสิ่งของท ามือขายและเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนในการท า  และท า
การสัมภาษณ์แขกรับเชิญก่อนเพื่อที่จะน าไปเขียนเป็นบทรายการได้ จากนั้นจึงประสานงานวันที่จะไป
ถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท า

คือต้องเป็นบุคคลท าสิ่งของท ามือขายและเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนในการท า  และท า
การสัมภาษณ์แขกรับเชิญก่อนเพื่อที่จะน าไปเขียนเป็นบทรายการได้ จากนั้นจึงประสานงานวันที่จะไปการสัมภาษณ์แขกรับเชิญก่อนเพื่อที่จะน าไปเขียนเป็นบทรายการได้ จากนั้นจึงประสานงานวันที่จะไป
ถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท า

คือต้องเป็นบุคคลท าสิ่งของท ามือขายและเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนในการท า  และท าคือต้องเป็นบุคคลท าสิ่งของท ามือขายและเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนในการท า  และท า
การสัมภาษณ์แขกรับเชิญก่อนเพื่อที่จะน าไปเขียนเป็นบทรายการได้ จากนั้นจึงประสานงานวันที่จะไปการสัมภาษณ์แขกรับเชิญก่อนเพื่อที่จะน าไปเขียนเป็นบทรายการได้ จากนั้นจึงประสานงานวันที่จะไป
คือต้องเป็นบุคคลท าสิ่งของท ามือขายและเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนในการท า  และท าคือต้องเป็นบุคคลท าสิ่งของท ามือขายและเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนในการท า  และท า
การสัมภาษณ์แขกรับเชิญก่อนเพื่อที่จะน าไปเขียนเป็นบทรายการได้ จากนั้นจึงประสานงานวันที่จะไป
คือต้องเป็นบุคคลท าสิ่งของท ามือขายและเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนในการท า  และท า
การสัมภาษณ์แขกรับเชิญก่อนเพื่อที่จะน าไปเขียนเป็นบทรายการได้ จากนั้นจึงประสานงานวันที่จะไป
ถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท า

คือต้องเป็นบุคคลท าสิ่งของท ามือขายและเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนในการท า  และท าคือต้องเป็นบุคคลท าสิ่งของท ามือขายและเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนในการท า  และท า
การสัมภาษณ์แขกรับเชิญก่อนเพื่อที่จะน าไปเขียนเป็นบทรายการได้ จากนั้นจึงประสานงานวันที่จะไป
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คือต้องเป็นบุคคลท าสิ่งของท ามือขายและเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนในการท า  และท า
การสัมภาษณ์แขกรับเชิญก่อนเพื่อที่จะน าไปเขียนเป็นบทรายการได้ จากนั้นจึงประสานงานวันที่จะไป

ที่ได้มาก าหนดเนื้อหาของรายการ จากนั้นจึงตามหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นแขกรับเชิญ 
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จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
ที่ได้มาก าหนดเนื้อหาของรายการ จากนั้นจึงตามหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นแขกรับเชิญ 
จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
ที่ได้มาก าหนดเนื้อหาของรายการ จากนั้นจึงตามหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นแขกรับเชิญ 
จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
ที่ได้มาก าหนดเนื้อหาของรายการ จากนั้นจึงตามหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นแขกรับเชิญ 
จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูลจึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
ที่ได้มาก าหนดเนื้อหาของรายการ จากนั้นจึงตามหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นแขกรับเชิญ 
จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
ที่ได้มาก าหนดเนื้อหาของรายการ จากนั้นจึงตามหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นแขกรับเชิญ 
คือต้องเป็นบุคคลท าสิ่งของท ามือขายและเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนในการท า  และท า

จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
ที่ได้มาก าหนดเนื้อหาของรายการ จากนั้นจึงตามหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นแขกรับเชิญ 
คือต้องเป็นบุคคลท าสิ่งของท ามือขายและเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนในการท า  และท า

จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
ที่ได้มาก าหนดเนื้อหาของรายการ จากนั้นจึงตามหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นแขกรับเชิญ 
จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
ที่ได้มาก าหนดเนื้อหาของรายการ จากนั้นจึงตามหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นแขกรับเชิญ ที่ได้มาก าหนดเนื้อหาของรายการ จากนั้นจึงตามหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นแขกรับเชิญ 
คือต้องเป็นบุคคลท าสิ่งของท ามือขายและเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนในการท า  และท า

จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
ที่ได้มาก าหนดเนื้อหาของรายการ จากนั้นจึงตามหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นแขกรับเชิญ 
คือต้องเป็นบุคคลท าสิ่งของท ามือขายและเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนในการท า  และท า
การสัมภาษณ์แขกรับเชิญก่อนเพื่อที่จะน าไปเขียนเป็นบทรายการได้ จากนั้นจึงประสานงานวันที่จะไป

จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูลจึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
ที่ได้มาก าหนดเนื้อหาของรายการ จากนั้นจึงตามหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นแขกรับเชิญ 
จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
ที่ได้มาก าหนดเนื้อหาของรายการ จากนั้นจึงตามหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นแขกรับเชิญ 
จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล

คือต้องเป็นบุคคลท าสิ่งของท ามือขายและเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนในการท า  และท าคือต้องเป็นบุคคลท าสิ่งของท ามือขายและเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนในการท า  และท า
การสัมภาษณ์แขกรับเชิญก่อนเพื่อที่จะน าไปเขียนเป็นบทรายการได้ จากนั้นจึงประสานงานวันที่จะไป
คือต้องเป็นบุคคลท าสิ่งของท ามือขายและเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนในการท า  และท าคือต้องเป็นบุคคลท าสิ่งของท ามือขายและเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนในการท า  และท า
การสัมภาษณ์แขกรับเชิญก่อนเพื่อที่จะน าไปเขียนเป็นบทรายการได้ จากนั้นจึงประสานงานวันที่จะไปการสัมภาษณ์แขกรับเชิญก่อนเพื่อที่จะน าไปเขียนเป็นบทรายการได้ จากนั้นจึงประสานงานวันที่จะไป

จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
น่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ศึกษา และน าข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนผังรายการ จากนั้น
จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
ที่ได้มาก าหนดเนื้อหาของรายการ จากนั้นจึงตามหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นแขกรับเชิญ 
จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
ที่ได้มาก าหนดเนื้อหาของรายการ จากนั้นจึงตามหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นแขกรับเชิญ 

น่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ศึกษา และน าข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนผังรายการ จากนั้นน่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ศึกษา และน าข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนผังรายการ จากนั้น
จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
น่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ศึกษา และน าข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนผังรายการ จากนั้นน่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ศึกษา และน าข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนผังรายการ จากนั้น
จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูลจึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
ที่ได้มาก าหนดเนื้อหาของรายการ จากนั้นจึงตามหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นแขกรับเชิญ 

น่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ศึกษา และน าข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนผังรายการ จากนั้น

ที่ได้มาก าหนดเนื้อหาของรายการ จากนั้นจึงตามหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นแขกรับเชิญ 
คือต้องเป็นบุคคลท าสิ่งของท ามือขายและเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนในการท า  และท า

น่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ศึกษา และน าข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนผังรายการ จากนั้น
จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
น่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ศึกษา และน าข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนผังรายการ จากนั้น
จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
น่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ศึกษา และน าข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนผังรายการ จากนั้นน่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ศึกษา และน าข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนผังรายการ จากนั้น
จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
น่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ศึกษา และน าข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนผังรายการ จากนั้น
จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูลจึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
ที่ได้มาก าหนดเนื้อหาของรายการ จากนั้นจึงตามหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นแขกรับเชิญ 

น่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ศึกษา และน าข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนผังรายการ จากนั้น
ในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เป็นขั้นตอนที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความ

น่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ศึกษา และน าข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนผังรายการ จากนั้นน่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ศึกษา และน าข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนผังรายการ จากนั้น
จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล

ในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เป็นขั้นตอนที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เป็นขั้นตอนที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เป็นขั้นตอนที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความ
น่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ศึกษา และน าข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนผังรายการ จากนั้น

ในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เป็นขั้นตอนที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความ
น่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ศึกษา และน าข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนผังรายการ จากนั้น

ในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เป็นขั้นตอนที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เป็นขั้นตอนที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เป็นขั้นตอนที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เป็นขั้นตอนที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความ
ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ 
ในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เป็นขั้นตอนที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความ

Production)Production)
โทรทัศน์ โดยแบ่งกระบวนการผลิตออกเป็น 

ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ 
โทรทัศน์ โดยแบ่งกระบวนการผลิตออกเป็น โทรทัศน์ โดยแบ่งกระบวนการผลิตออกเป็น 

Production)
ในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เป็นขั้นตอนที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความ

Production)
ขั้นตอนดังนี้โทรทัศน์ โดยแบ่งกระบวนการผลิตออกเป็น โทรทัศน์ โดยแบ่งกระบวนการผลิตออกเป็น โทรทัศน์ โดยแบ่งกระบวนการผลิตออกเป็น 

ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ 
ในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เป็นขั้นตอนที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เป็นขั้นตอนที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความ

กสารต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการผลิตรายการกสารต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการผลิตรายการท าแบบสอบถาม และหาข้อมูลเอท าแบบสอบถาม และหาข้อมูลเอท าแบบสอบถาม และหาข้อมูลเอ
โทรทัศน์ โดยแบ่งกระบวนการผลิตออกเป็น 

ท าแบบสอบถาม และหาข้อมูลเอ
โทรทัศน์ โดยแบ่งกระบวนการผลิตออกเป็น โทรทัศน์ โดยแบ่งกระบวนการผลิตออกเป็น 

ท าแบบสอบถาม และหาข้อมูลเอกสารต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการผลิตรายการท าแบบสอบถาม และหาข้อมูลเอท าแบบสอบถาม และหาข้อมูลเอท าแบบสอบถาม และหาข้อมูลเอท าแบบสอบถาม และหาข้อมูลเอ
โทรทัศน์ โดยแบ่งกระบวนการผลิตออกเป็น โทรทัศน์ โดยแบ่งกระบวนการผลิตออกเป็น 

ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ 

นั้นได้ใช้แผนผลิตชิ้นงานและข้อมูลที่ได้จากการ
กสารต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการผลิตรายการ

นั้นได้ใช้แผนผลิตชิ้นงานและข้อมูลที่ได้จากการ
กสารต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการผลิตรายการ

นั้นได้ใช้แผนผลิตชิ้นงานและข้อมูลที่ได้จากการ
กสารต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการผลิตรายการกสารต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการผลิตรายการ

ขั้นตอนดังนี้
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ในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เป็นขั้นตอนที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความ
น่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ศึกษา และน าข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนผังรายการ จากนั้น
จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล

สิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย นั้นได้ใช้แผนผลิตชิ้นงานและข้อมูลที่ได้จากการนั้นได้ใช้แผนผลิตชิ้นงานและข้อมูลที่ได้จากการ
กสารต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการผลิตรายการ

นั้นได้ใช้แผนผลิตชิ้นงานและข้อมูลที่ได้จากการ
ในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท

นั้นได้ใช้แผนผลิตชิ้นงานและข้อมูลที่ได้จากการนั้นได้ใช้แผนผลิตชิ้นงานและข้อมูลที่ได้จากการนั้นได้ใช้แผนผลิตชิ้นงานและข้อมูลที่ได้จากการ
กสารต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการผลิตรายการ

ในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท
นั้นได้ใช้แผนผลิตชิ้นงานและข้อมูลที่ได้จากการ

กสารต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการผลิตรายการ
นั้นได้ใช้แผนผลิตชิ้นงานและข้อมูลที่ได้จากการ

กสารต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการผลิตรายการ

ในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท
“Hand2Hand”“Hand2Hand”“Hand2Hand”

ในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท
สิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท
สิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท
นั้นได้ใช้แผนผลิตชิ้นงานและข้อมูลที่ได้จากการ

สรุปผลการด าเนินงาน
ในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท

“Hand2Hand”
ท าแบบสอบถาม และหาข้อมูลเอ

ในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท
นั้นได้ใช้แผนผลิตชิ้นงานและข้อมูลที่ได้จากการ

ท าแบบสอบถาม และหาข้อมูลเอ

ในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท
“Hand2Hand”

ในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท
“Hand2Hand”

ในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท
นั้นได้ใช้แผนผลิตชิ้นงานและข้อมูลที่ได้จากการ“Hand2Hand”“Hand2Hand”“Hand2Hand”

ท าแบบสอบถาม และหาข้อมูลเอ
“Hand2Hand”

ท าแบบสอบถาม และหาข้อมูลเอ
“Hand2Hand”

ท าแบบสอบถาม และหาข้อมูลเอท าแบบสอบถาม และหาข้อมูลเอ
ขั้นตอนดังนี้

ท าแบบสอบถาม และหาข้อมูลเอ
ขั้นตอนดังนี้

ท าแบบสอบถาม และหาข้อมูลเอท าแบบสอบถาม และหาข้อมูลเอ
ขั้นตอนดังนี้
Pre

ในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เป็นขั้นตอนที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความ
(Pre(

สรุปผลการด าเนินงานสรุปผลการด าเนินงาน
ในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท
สรุปผลการด าเนินงาน
ในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

ในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท
นั้นได้ใช้แผนผลิตชิ้นงานและข้อมูลที่ได้จากการ

ความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบในความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบใน

ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

All of Production)
6 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

สรุปผลการด าเนินงานสรุปผลการด าเนินงาน
ในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท
สรุปผลการด าเนินงาน
ในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท

สิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท

นั้นได้ใช้แผนผลิตชิ้นงานและข้อมูลที่ได้จากการ
ในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท

นั้นได้ใช้แผนผลิตชิ้นงานและข้อมูลที่ได้จากการ
ในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท

สิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

โทรทัศน์ โดยแบ่งกระบวนการผลิตออกเป็น 

ในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท
นั้นได้ใช้แผนผลิตชิ้นงานและข้อมูลที่ได้จากการ

กสารต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการผลิตรายการ
สิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ 
ในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เป็นขั้นตอนที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เป็นขั้นตอนที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เป็นขั้นตอนที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เป็นขั้นตอนที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เป็นขั้นตอนที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความ

น่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ศึกษา และน าข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนผังรายการ จากนั้นน่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ศึกษา และน าข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนผังรายการ จากนั้น
จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
น่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ศึกษา และน าข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนผังรายการ จากนั้นน่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ศึกษา และน าข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนผังรายการ จากนั้นน่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ศึกษา และน าข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนผังรายการ จากนั้น
จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูลจึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
ที่ได้มาก าหนดเนื้อหาของรายการ จากนั้นจึงตามหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นแขกรับเชิญ ที่ได้มาก าหนดเนื้อหาของรายการ จากนั้นจึงตามหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นแขกรับเชิญ 
คือต้องเป็นบุคคลท าสิ่งของท ามือขายและเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนในการท า  และท า
ที่ได้มาก าหนดเนื้อหาของรายการ จากนั้นจึงตามหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นแขกรับเชิญ 
คือต้องเป็นบุคคลท าสิ่งของท ามือขายและเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนในการท า  และท าคือต้องเป็นบุคคลท าสิ่งของท ามือขายและเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนในการท า  และท า
การสัมภาษณ์แขกรับเชิญก่อนเพื่อที่จะน าไปเขียนเป็นบทรายการได้ จากนั้นจึงประสานงานวันที่จะไป
คือต้องเป็นบุคคลท าสิ่งของท ามือขายและเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนในการท า  และท า
การสัมภาษณ์แขกรับเชิญก่อนเพื่อที่จะน าไปเขียนเป็นบทรายการได้ จากนั้นจึงประสานงานวันที่จะไปการสัมภาษณ์แขกรับเชิญก่อนเพื่อที่จะน าไปเขียนเป็นบทรายการได้ จากนั้นจึงประสานงานวันที่จะไป
ถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท าถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท าถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท า

นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ 
จะมีความล าบากในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายท า เพราะต้องใช้รถสาธารณะ แต่ช่วงการถ่ายท า
จะมีปัญหาแค่ในเรื่องของเสียงที่มีบางช่วงไม่เข้าไมค์ และพ้ืนที่บ้านค่อนข้างแคบท าให้แสงน้อย หามุม
ถ่ายล าบาก แต่โดยรวมก็สามารถให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้

ในข้ันตอนหลังการผลิตรายการนั้นเป็นขั้นตอนในการล าดับภาพและเสียง โดย

ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

ในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท
นั้นได้ใช้แผนผลิตชิ้นงานและข้อมูลที่ได้จากการ

ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

สรุปผลการด าเนินงาน
ในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท
สรุปผลการด าเนินงาน
ในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท

“Hand2Hand” นั้นได้ใช้แผนผลิตชิ้นงานและข้อมูลที่ได้จากการ
ท าแบบสอบถาม และหาข้อมูลเอ

3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ (Pre
ในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เป็นขั้นตอนที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความ

สรุปผลการด าเนินงานสรุปผลการด าเนินงาน
ในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท

“Hand2Hand”
ในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท

สิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท

“Hand2Hand”
ในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท

นั้นได้ใช้แผนผลิตชิ้นงานและข้อมูลที่ได้จากการ
ในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท

“Hand2Hand”
ในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท

“Hand2Hand” นั้นได้ใช้แผนผลิตชิ้นงานและข้อมูลที่ได้จากการ
ในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท

นั้นได้ใช้แผนผลิตชิ้นงานและข้อมูลที่ได้จากการ
กสารต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการผลิตรายการ

ในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท
นั้นได้ใช้แผนผลิตชิ้นงานและข้อมูลที่ได้จากการ

กสารต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการผลิตรายการ
นั้นได้ใช้แผนผลิตชิ้นงานและข้อมูลที่ได้จากการ

กสารต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการผลิตรายการ
“Hand2Hand”สิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย นั้นได้ใช้แผนผลิตชิ้นงานและข้อมูลที่ได้จากการ

ท าแบบสอบถาม และหาข้อมูลเอกสารต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการผลิตรายการ
ขั้นตอนดังนี้

Production)
ในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เป็นขั้นตอนที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความ

น่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ศึกษา และน าข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนผังรายการ จากนั้น
จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล

ท าแบบสอบถาม และหาข้อมูลเอ
โทรทัศน์ โดยแบ่งกระบวนการผลิตออกเป็น 

ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ 
ในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เป็นขั้นตอนที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความ

นั้นได้ใช้แผนผลิตชิ้นงานและข้อมูลที่ได้จากการ
กสารต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการผลิตรายการท าแบบสอบถาม และหาข้อมูลเอท าแบบสอบถาม และหาข้อมูลเอท าแบบสอบถาม และหาข้อมูลเอกสารต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการผลิตรายการกสารต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการผลิตรายการกสารต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการผลิตรายการท าแบบสอบถาม และหาข้อมูลเอท าแบบสอบถาม และหาข้อมูลเอ

โทรทัศน์ โดยแบ่งกระบวนการผลิตออกเป็น 
ท าแบบสอบถาม และหาข้อมูลเอท าแบบสอบถาม และหาข้อมูลเอ

ขั้นตอนดังนี้
กสารต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการผลิตรายการกสารต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการผลิตรายการกสารต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการผลิตรายการ

โทรทัศน์ โดยแบ่งกระบวนการผลิตออกเป็น 
ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ 
ในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เป็นขั้นตอนที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความ

ขั้นตอนดังนี้
Production)

ในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เป็นขั้นตอนที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความ

โทรทัศน์ โดยแบ่งกระบวนการผลิตออกเป็น 
ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ 

โทรทัศน์ โดยแบ่งกระบวนการผลิตออกเป็น 
ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ Production)Production)ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ 
ในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เป็นขั้นตอนที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความ

Pre
ในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เป็นขั้นตอนที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความ

(Pre
ในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เป็นขั้นตอนที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เป็นขั้นตอนที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เป็นขั้นตอนที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความ

น่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ศึกษา และน าข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนผังรายการ จากนั้น
ในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เป็นขั้นตอนที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความ

น่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ศึกษา และน าข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนผังรายการ จากนั้น
ในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เป็นขั้นตอนที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เป็นขั้นตอนที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความ

น่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ศึกษา และน าข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนผังรายการ จากนั้น
จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
น่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ศึกษา และน าข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนผังรายการ จากนั้นน่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ศึกษา และน าข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนผังรายการ จากนั้นน่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ศึกษา และน าข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนผังรายการ จากนั้นน่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ศึกษา และน าข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนผังรายการ จากนั้น
จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
ที่ได้มาก าหนดเนื้อหาของรายการ จากนั้นจึงตามหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นแขกรับเชิญ 

น่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ศึกษา และน าข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนผังรายการ จากนั้นน่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ศึกษา และน าข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนผังรายการ จากนั้น
จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
น่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ศึกษา และน าข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนผังรายการ จากนั้น
จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
น่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ศึกษา และน าข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนผังรายการ จากนั้น
จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
ที่ได้มาก าหนดเนื้อหาของรายการ จากนั้นจึงตามหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นแขกรับเชิญ 
คือต้องเป็นบุคคลท าสิ่งของท ามือขายและเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนในการท า  และท า

น่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ศึกษา และน าข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนผังรายการ จากนั้น
จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
ที่ได้มาก าหนดเนื้อหาของรายการ จากนั้นจึงตามหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นแขกรับเชิญ 

น่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ศึกษา และน าข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนผังรายการ จากนั้น
จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
น่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ศึกษา และน าข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนผังรายการ จากนั้น
จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
ที่ได้มาก าหนดเนื้อหาของรายการ จากนั้นจึงตามหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นแขกรับเชิญ 
จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูลจึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
ที่ได้มาก าหนดเนื้อหาของรายการ จากนั้นจึงตามหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นแขกรับเชิญ 
คือต้องเป็นบุคคลท าสิ่งของท ามือขายและเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนในการท า  และท า
การสัมภาษณ์แขกรับเชิญก่อนเพื่อที่จะน าไปเขียนเป็นบทรายการได้ จากนั้นจึงประสานงานวันที่จะไป

จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
ที่ได้มาก าหนดเนื้อหาของรายการ จากนั้นจึงตามหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นแขกรับเชิญ 
จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
ที่ได้มาก าหนดเนื้อหาของรายการ จากนั้นจึงตามหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นแขกรับเชิญ 
คือต้องเป็นบุคคลท าสิ่งของท ามือขายและเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนในการท า  และท า
การสัมภาษณ์แขกรับเชิญก่อนเพื่อที่จะน าไปเขียนเป็นบทรายการได้ จากนั้นจึงประสานงานวันที่จะไป

จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
ที่ได้มาก าหนดเนื้อหาของรายการ จากนั้นจึงตามหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นแขกรับเชิญ 
คือต้องเป็นบุคคลท าสิ่งของท ามือขายและเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนในการท า  และท า

จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
ที่ได้มาก าหนดเนื้อหาของรายการ จากนั้นจึงตามหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นแขกรับเชิญ 
คือต้องเป็นบุคคลท าสิ่งของท ามือขายและเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนในการท า  และท า

จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
ที่ได้มาก าหนดเนื้อหาของรายการ จากนั้นจึงตามหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นแขกรับเชิญ 
คือต้องเป็นบุคคลท าสิ่งของท ามือขายและเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนในการท า  และท า

จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
ที่ได้มาก าหนดเนื้อหาของรายการ จากนั้นจึงตามหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นแขกรับเชิญ 
จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
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ที่ได้มาก าหนดเนื้อหาของรายการ จากนั้นจึงตามหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นแขกรับเชิญ 
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การสัมภาษณ์แขกรับเชิญก่อนเพื่อที่จะน าไปเขียนเป็นบทรายการได้ จากนั้นจึงประสานงานวันที่จะไป
ถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท า
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ขั้นตอนการผลิตรายการ 

การสัมภาษณ์แขกรับเชิญก่อนเพื่อที่จะน าไปเขียนเป็นบทรายการได้ จากนั้นจึงประสานงานวันที่จะไปการสัมภาษณ์แขกรับเชิญก่อนเพื่อที่จะน าไปเขียนเป็นบทรายการได้ จากนั้นจึงประสานงานวันที่จะไปการสัมภาษณ์แขกรับเชิญก่อนเพื่อที่จะน าไปเขียนเป็นบทรายการได้ จากนั้นจึงประสานงานวันที่จะไปการสัมภาษณ์แขกรับเชิญก่อนเพื่อที่จะน าไปเขียนเป็นบทรายการได้ จากนั้นจึงประสานงานวันที่จะไป
ถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท า
การสัมภาษณ์แขกรับเชิญก่อนเพื่อที่จะน าไปเขียนเป็นบทรายการได้ จากนั้นจึงประสานงานวันที่จะไป
ถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท า
การสัมภาษณ์แขกรับเชิญก่อนเพื่อที่จะน าไปเขียนเป็นบทรายการได้ จากนั้นจึงประสานงานวันที่จะไป
ถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท าถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท า

นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ 
จะมีความล าบากในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายท า เพราะต้องใช้รถสาธารณะ แต่ช่วงการถ่ายท า

ถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท าถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท าถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท า
ขั้นตอนการผลิตรายการ 

นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ 
จะมีความล าบากในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายท า เพราะต้องใช้รถสาธารณะ แต่ช่วงการถ่ายท า

ถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท า
2.  ขั้นตอนการผลิตรายการ 

ถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท าถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท าถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท าถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท าถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท า
ขั้นตอนการผลิตรายการ 

นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ 

ถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท า
Production)

นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ 

ถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท า
Production)

ถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท า
ขั้นตอนการผลิตรายการ 

ถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท า
ขั้นตอนการผลิตรายการ 

ถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท า
Production)

ถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท า
ขั้นตอนการผลิตรายการ 

ถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท าถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท าถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท า

นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ 
Production)

จะมีความล าบากในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายท า เพราะต้องใช้รถสาธารณะ แต่ช่วงการถ่ายท า

ขั้นตอนการผลิตรายการ 
นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ 

ขั้นตอนการผลิตรายการ 
นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ 

จะมีความล าบากในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายท า เพราะต้องใช้รถสาธารณะ แต่ช่วงการถ่ายท า
นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ 

จะมีความล าบากในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายท า เพราะต้องใช้รถสาธารณะ แต่ช่วงการถ่ายท า

ขั้นตอนการผลิตรายการ 
นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ 

จะมีความล าบากในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายท า เพราะต้องใช้รถสาธารณะ แต่ช่วงการถ่ายท า
นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ 

จะมีความล าบากในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายท า เพราะต้องใช้รถสาธารณะ แต่ช่วงการถ่ายท า
จะมีปัญหาแค่ในเรื่องของเสียงที่มีบางช่วงไม่เข้าไมค์ และพ้ืนที่บ้านค่อนข้างแคบท าให้แสงน้อย หามุม

นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ 
จะมีความล าบากในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายท า เพราะต้องใช้รถสาธารณะ แต่ช่วงการถ่ายท า

นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ 
จะมีความล าบากในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายท า เพราะต้องใช้รถสาธารณะ แต่ช่วงการถ่ายท า
จะมีปัญหาแค่ในเรื่องของเสียงที่มีบางช่วงไม่เข้าไมค์ และพ้ืนที่บ้านค่อนข้างแคบท าให้แสงน้อย หามุม
จะมีความล าบากในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายท า เพราะต้องใช้รถสาธารณะ แต่ช่วงการถ่ายท า
จะมีปัญหาแค่ในเรื่องของเสียงที่มีบางช่วงไม่เข้าไมค์ และพ้ืนที่บ้านค่อนข้างแคบท าให้แสงน้อย หามุม
จะมีความล าบากในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายท า เพราะต้องใช้รถสาธารณะ แต่ช่วงการถ่ายท าจะมีความล าบากในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายท า เพราะต้องใช้รถสาธารณะ แต่ช่วงการถ่ายท า
จะมีปัญหาแค่ในเรื่องของเสียงที่มีบางช่วงไม่เข้าไมค์ และพ้ืนที่บ้านค่อนข้างแคบท าให้แสงน้อย หามุม
ถ่ายล าบาก แต่โดยรวมก็สามารถให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้

จะมีความล าบากในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายท า เพราะต้องใช้รถสาธารณะ แต่ช่วงการถ่ายท า
จะมีปัญหาแค่ในเรื่องของเสียงที่มีบางช่วงไม่เข้าไมค์ และพ้ืนที่บ้านค่อนข้างแคบท าให้แสงน้อย หามุม
ถ่ายล าบาก แต่โดยรวมก็สามารถให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้
จะมีปัญหาแค่ในเรื่องของเสียงที่มีบางช่วงไม่เข้าไมค์ และพ้ืนที่บ้านค่อนข้างแคบท าให้แสงน้อย หามุม
ถ่ายล าบาก แต่โดยรวมก็สามารถให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้
จะมีปัญหาแค่ในเรื่องของเสียงที่มีบางช่วงไม่เข้าไมค์ และพ้ืนที่บ้านค่อนข้างแคบท าให้แสงน้อย หามุมจะมีปัญหาแค่ในเรื่องของเสียงที่มีบางช่วงไม่เข้าไมค์ และพ้ืนที่บ้านค่อนข้างแคบท าให้แสงน้อย หามุม
ถ่ายล าบาก แต่โดยรวมก็สามารถให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้
จะมีปัญหาแค่ในเรื่องของเสียงที่มีบางช่วงไม่เข้าไมค์ และพ้ืนที่บ้านค่อนข้างแคบท าให้แสงน้อย หามุม
ถ่ายล าบาก แต่โดยรวมก็สามารถให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้

ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ 

จะมีปัญหาแค่ในเรื่องของเสียงที่มีบางช่วงไม่เข้าไมค์ และพ้ืนที่บ้านค่อนข้างแคบท าให้แสงน้อย หามุม
ถ่ายล าบาก แต่โดยรวมก็สามารถให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้

ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ 

จะมีปัญหาแค่ในเรื่องของเสียงที่มีบางช่วงไม่เข้าไมค์ และพ้ืนที่บ้านค่อนข้างแคบท าให้แสงน้อย หามุม
ถ่ายล าบาก แต่โดยรวมก็สามารถให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้
จะมีปัญหาแค่ในเรื่องของเสียงที่มีบางช่วงไม่เข้าไมค์ และพ้ืนที่บ้านค่อนข้างแคบท าให้แสงน้อย หามุม
ถ่ายล าบาก แต่โดยรวมก็สามารถให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้

Post Production)
ถ่ายล าบาก แต่โดยรวมก็สามารถให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้ถ่ายล าบาก แต่โดยรวมก็สามารถให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้

ในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท
นั้นได้ใช้แผนผลิตชิ้นงานและข้อมูลที่ได้จากการนั้นได้ใช้แผนผลิตชิ้นงานและข้อมูลที่ได้จากการ

กสารต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการผลิตรายการท าแบบสอบถาม และหาข้อมูลเอ
โทรทัศน์ โดยแบ่งกระบวนการผลิตออกเป็น 

จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
ที่ได้มาก าหนดเนื้อหาของรายการ จากนั้นจึงตามหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นแขกรับเชิญ 
คือต้องเป็นบุคคลท าสิ่งของท ามือขายและเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนในการท า  และท า

ถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท า

นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ 

ถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท า
2.  

เป็นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ 
จะมีความล าบากในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายท า เพราะต้องใช้รถสาธารณะ แต่ช่วงการถ่ายท า
จะมีปัญหาแค่ในเรื่องของเสียงที่มีบางช่วงไม่เข้าไมค์ และพ้ืนที่บ้านค่อนข้างแคบท าให้แสงน้อย หามุม
ถ่ายล าบาก แต่โดยรวมก็สามารถให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้

ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ (Post-Production)

ความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบใน

ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ All of Production)
6 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

สรุปผลการด าเนินงาน
ในการสรุปผลการด าเนินงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภท

สิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย “Hand2Hand” นั้นได้ใช้แผนผลิตชิ้นงานและข้อมูลที่ได้จากการ
ท าแบบสอบถาม และหาข้อมูลเอกสารต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการผลิตรายการ

โทรทัศน์ โดยแบ่งกระบวนการผลิตออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ Pre-Production)
ในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เป็นขั้นตอนที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความ

น่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ศึกษา และน าข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนผังรายการ จากนั้น
จึงท าการเก็บข้อมูลส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาข้อมูล
ที่ได้มาก าหนดเนื้อหาของรายการ จากนั้นจึงตามหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นแขกรับเชิญ 
คือต้องเป็นบุคคลท าสิ่งของท ามือขายและเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนในการท า  และท า
การสัมภาษณ์แขกรับเชิญก่อนเพื่อที่จะน าไปเขียนเป็นบทรายการได้ จากนั้นจึงประสานงานวันที่จะไป
ถ่ายท ากับแขกรับเชิญและทีมงาน ติดต่อขอยืมอุปกรณ์จากทางคณะเพ่ือให้พร้อมกับการถ่ายท า

2.  ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production)
เป็นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ซึ่งต้องเดินทางไปถ่ายท าที่บ้านของเจ้าของอาชีพ 

จะมีความล าบากในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายท า เพราะต้องใช้รถสาธารณะ แต่ช่วงการถ่ายท า
จะมีปัญหาแค่ในเรื่องของเสียงที่มีบางช่วงไม่เข้าไมค์ และพ้ืนที่บ้านค่อนข้างแคบท าให้แสงน้อย หามุม
ถ่ายล าบาก แต่โดยรวมก็สามารถให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้

ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ (Post Production)
ในข้ันตอนหลังการผลิตรายการนั้นเป็นขั้นตอนในการล าดับภาพและเสียง โดย

สส่วนที่สส่วนที
ำ่ส่วนที่ำส่วนที่

ส่วนทีำ่ส่วนที่
ส่วนที
ำ่

ส่วนที่สำสส่วนที่สส่วนทีำ่ส่วนที่สส่วนที่
ส่วนที่สส่วนที
ำ่

ส่วนที่สส่วนที่
นส่วนที่นส่วนที่ 2น2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ นความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ 

ส่วนที่นส่วนที่ 3น3 ความพึงพอใจต่อลีลาการน าเสนอของรายการ นความพึงพอใจต่อลีลาการน าเสนอของรายการ 
ั1 ั1 ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการัความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการกความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการกความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ

ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ กความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ 
ความพึงพอใจต่อลีลาการน าเสนอของรายการ 
ก

ความพึงพอใจต่อลีลาการน าเสนอของรายการ 
หความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการหความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ

ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ หความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ อความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการอความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ
ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ อความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ สความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการสความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ
ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ สความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ มความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการมความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ
ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ มความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ ุความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ ุความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ 
ความพึงพอใจต่อลีลาการน าเสนอของรายการ 

ุ
ความพึงพอใจต่อลีลาการน าเสนอของรายการ 

ดความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการดความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ
ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ ดความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ (Content)ด(Content)ก(Format)ก(Format)

(Content)ก(Content)ล(Content)ล(Content)
ความพึงพอใจต่อลีลาการน าเสนอของรายการ 

ล
ความพึงพอใจต่อลีลาการน าเสนอของรายการ (

ล
(Style)
ล

Style)าStyle)าStyle)งStyle)งStyle)
ความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบใน

ง
ความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบใน
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รายการเพ่ือให้รายการออกมาสมบูรณ์ที่สุด ทั้งไตเติ้ลรายการและรายการ ซึ่งผลการด าเนินงานเป็นไป
ตามการวางแผนได้ดี ถึงแม้ว่าต้องตัดเนื้อหารายการบางส่วนออกเพ่ือให้รายการมีความกระชับและ
น่าสนใจยิ่งขึ้น ซึ่งการด าเนินอาจมีความล่าช้าเนื่องจากผู้ศึกษาไม่มีความช านาญทางด้านการตั ดต่อ
และการท ากราฟิกเท่าท่ีควร 

4.  ขั้นตอนการประเมินประสิทธิผลรายการ 
 ในข้ันตอนการประเมินประสิทธิผลของรายการนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการ

ด าเนินงานหลังจากการผลิตชั้นงานรายการ “Hand2Hand” เรียบร้อยแล้ว ผู้ศึกษาได้น างานชิ้นนี้ไป
ให้กลุ่มเป้าหมายตัวอย่างที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาที่มีอายุระหว่าง 18-22 ปี จ านวน 5 ท่าน 
ได้ข้อสรุปดังนี้ 
 รายการ Hand2hand เป็นรายการที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมด อีก
ทั้งยังด าเนินรายการโดยใช้ตัวเจ้าของอาชีพเองท าให้เข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึกของจ้าของอาชีพจริงๆ 
ท าให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ 
ท าให้มีทางเลือกในการหารายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงว๊อยโอเวอร์ก็ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และความ
ยาวรายการอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมดี 

การถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มี
ความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นัก 

โดยในภาพรวมของรายการ Hand2Hand กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ แต่แนะน าให้
แก้ไขในส่วนของว๊อยโอเวอร์ให้มีความสดใสขึ้น และควรน าเสนอวิธีท าให้ละเอียดกว่านี้  
 
อภิปรายผลการศึกษา 

การอภิปรายผลสามรถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคืออภิปรายผลการศึกษาและผลการ
ด าเนินงาน ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดั้งนี้ 

ในการผลิตชิ้นงานรายการ “Hand2Hand” มีความสอดกล้องกับทฤษฎีและแนวคิด
ต่างๆ ดังนี้ 

1.  จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี  และต้องเป็นผู้ที่มี
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้
ประกอบอาชีพที่เป็นท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง
มีความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท าเป็นอย่างดี สามารถสื่อสารไปยังผู้ชมได้ดี รวมถึงหลักในการสื่อสารที่
จะต้องค านึงถึงภาษาที่ใช้ให้เหมาะกับผู้รับสารนั้น ผู้ศึกษาได้เลือกตัวเจ้าของอาชีพที่อายุใกล้เคียงกับ
กลุ่มเป้าหมาย นั่นคือยังอยู่ ในช่วงนักศึกษา ท าให้ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร จะเข้าใจง่ายกับ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นได้ดี  

2.  จากแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ที่จะสัมฤทธิ์ผลได้ดีนั้นต้องน าเสนอ
ผ่านทางสื่อโทรทัศน์นั้น การสื่อสารเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจากบุคคลหนึ่งที่
เรียกว่า “ผู้ส่งสาร” ไปยังบุคคลหนึ่งที่เรียกว่า “ผู้รับสาร” แต่การสื่อสารจะสัมฤทธิ์ผลต่อคนหมู่มากก็

ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี
จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้อง

ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดีความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี
าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ 

ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดีความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี
าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ 

จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด 
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด 
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดีความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี

าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ 

จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด 
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดีความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี

จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องจากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้อง
จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสาร

จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด 
ที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสาร

จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้อง
จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสาร

จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องจะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด 
จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารจากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารจากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่

จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องจากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้อง
ที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่

จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องจากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้อง
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดีความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสาร
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด 
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารจากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสาร
จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้อง

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารจากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสาร
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด 

ที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้อง

ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี
าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้

ท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง

ที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องจะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด 

ที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องจะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องจะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด 

ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี
เป็นผู้ที่มี

และต้องเป็นผู้ที่มี
ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้

จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้อง
และต้องความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดีความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี

ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดีความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดีความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดีความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี

ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้
ท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง

และต้องความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่
ประกอบอาชีพที่เป็น
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่
ประกอบอาชีพที่เป็น

ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้
ประกอบอาชีพที่เป็นท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง

สามารถสื่อสารไปยังผู้ชมได้ดี
ท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึงท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง

สามารถสื่อสารไปยังผู้ชมได้ดี
ท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึงประกอบอาชีพที่เป็นท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง

สามารถสื่อสารไปยังผู้ชมได้ดี
ท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึงท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง

มีความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท าเป็นอย่างดี
ท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง

มีความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท าเป็นอย่างดี
ะต้องค านึงถึงภาษาที่ใช้ให้เหมาะกับผู้รับสารนั้น ผู้ศึกษาได้เลือกตัวเจ้าของอาชีพที่อายุใกล้เคียงกับ

ท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึงท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึงท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง
มีความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท าเป็นอย่างดี

ท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง
มีความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท าเป็นอย่างดี

ท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง
มีความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท าเป็นอย่างดี

ท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง
สามารถสื่อสารไปยังผู้ชมได้ดี

ท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึงท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง
สามารถสื่อสารไปยังผู้ชมได้ดี

ท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง
สามารถสื่อสารไปยังผู้ชมได้ดี

ะต้องค านึงถึงภาษาที่ใช้ให้เหมาะกับผู้รับสารนั้น ผู้ศึกษาได้เลือกตัวเจ้าของอาชีพที่อายุใกล้เคียงกับ

ท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึงท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึงท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึงท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง
สามารถสื่อสารไปยังผู้ชมได้ดี

ท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง
สามารถสื่อสารไปยังผู้ชมได้ดีมีความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท าเป็นอย่างดี สามารถสื่อสารไปยังผู้ชมได้ดีมีความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท าเป็นอย่างดี สามารถสื่อสารไปยังผู้ชมได้ดีมีความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท าเป็นอย่างดี สามารถสื่อสารไปยังผู้ชมได้ดีมีความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท าเป็นอย่างดีมีความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท าเป็นอย่างดี สามารถสื่อสารไปยังผู้ชมได้ดีสามารถสื่อสารไปยังผู้ชมได้ดี

ะต้องค านึงถึงภาษาที่ใช้ให้เหมาะกับผู้รับสารนั้น ผู้ศึกษาได้เลือกตัวเจ้าของอาชีพที่อายุใกล้เคียงกับ
สามารถสื่อสารไปยังผู้ชมได้ดีมีความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท าเป็นอย่างดี สามารถสื่อสารไปยังผู้ชมได้ดีมีความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท าเป็นอย่างดี สามารถสื่อสารไปยังผู้ชมได้ดีสามารถสื่อสารไปยังผู้ชมได้ดี

ะต้องค านึงถึงภาษาที่ใช้ให้เหมาะกับผู้รับสารนั้น ผู้ศึกษาได้เลือกตัวเจ้าของอาชีพที่อายุใกล้เคียงกับ

ที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารจากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสาร
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด 

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสาร
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด 
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดีความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี

าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ 

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารจากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่ที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้อง

ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี

ที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องจากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้อง

ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี
จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้อง

ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดีความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดีความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี
าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ 

ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี

ที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่ที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้อง

ที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้อง

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารจากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารจากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสาร

ในการผลิตชิ้นงานรายการ มีความสอดกล้องกับทฤษฎีและแนวคิดมีความสอดกล้องกับทฤษฎีและแนวคิดมีความสอดกล้องกับทฤษฎีและแนวคิดในการผลิตชิ้นงานรายการ

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสาร

ในการผลิตชิ้นงานรายการในการผลิตชิ้นงานรายการในการผลิตชิ้นงานรายการ

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารจากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสาร

“Hand2Hand” “Hand2Hand” มีความสอดกล้องกับทฤษฎีและแนวคิด“Hand2Hand” 
ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดั้งนี้
ในการผลิตชิ้นงานรายการในการผลิตชิ้นงานรายการในการผลิตชิ้นงานรายการ

ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดั้งนี้
มีความสอดกล้องกับทฤษฎีและแนวคิด

ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดั้งนี้ด าเนินงานด าเนินงาน ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดั้งนี้
ในการผลิตชิ้นงานรายการ มีความสอดกล้องกับทฤษฎีและแนวคิดมีความสอดกล้องกับทฤษฎีและแนวคิดมีความสอดกล้องกับทฤษฎีและแนวคิด

ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดั้งนี้
ในการผลิตชิ้นงานรายการ มีความสอดกล้องกับทฤษฎีและแนวคิด

ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดั้งนี้ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดั้งนี้
ส่วนคืออภิปรายผลการศึกษาและผลการการอภิปรายผลสามรถแบ่งออกเป็น

ในการผลิตชิ้นงานรายการในการผลิตชิ้นงานรายการ

การอภิปรายผลสามรถแบ่งออกเป็น
ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดั้งนี้
การอภิปรายผลสามรถแบ่งออกเป็น

ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดั้งนี้ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดั้งนี้
ในการผลิตชิ้นงานรายการ

การอภิปรายผลสามรถแบ่งออกเป็นการอภิปรายผลสามรถแบ่งออกเป็น

“Hand2Hand” 

การอภิปรายผลสามรถแบ่งออกเป็นการอภิปรายผลสามรถแบ่งออกเป็น
ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดั้งนี้
การอภิปรายผลสามรถแบ่งออกเป็น

ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดั้งนี้
ส่วนคืออภิปรายผลการศึกษาและผลการ

มีความสอดกล้องกับทฤษฎีและแนวคิดมีความสอดกล้องกับทฤษฎีและแนวคิดมีความสอดกล้องกับทฤษฎีและแนวคิด

ที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่

ส่วนคืออภิปรายผลการศึกษาและผลการส่วนคืออภิปรายผลการศึกษาและผลการส่วนคืออภิปรายผลการศึกษาและผลการ2 2 2 

“Hand2Hand” “Hand2Hand” 

ส่วนคืออภิปรายผลการศึกษาและผลการส่วนคืออภิปรายผลการศึกษาและผลการส่วนคืออภิปรายผลการศึกษาและผลการส่วนคืออภิปรายผลการศึกษาและผลการ
อภิปรายผลการศึกษาอภิปรายผลการศึกษาอภิปรายผลการศึกษา

การอภิปรายผลสามรถแบ่งออกเป็น

แก้ไขในส่วนของว๊อยโอเวอร์ให้มีความสดใสขึ้น และควรน าเสนอวิธีท าแก้ไขในส่วนของว๊อยโอเวอร์ให้มีความสดใสขึ้น และควรน าเสนอวิธีท าแก้ไขในส่วนของว๊อยโอเวอร์ให้มีความสดใสขึ้น และควรน าเสนอวิธีท า
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ แต่แนะน าให้

แก้ไขในส่วนของว๊อยโอเวอร์ให้มีความสดใสขึ้น และควรน าเสนอวิธีท า
โดยในภาพรวมของรายการ

แก้ไขในส่วนของว๊อยโอเวอร์ให้มีความสดใสขึ้น และควรน าเสนอวิธีท า
โดยในภาพรวมของรายการโดยในภาพรวมของรายการ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ แต่แนะน าให้กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ แต่แนะน าให้กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ แต่แนะน าให้

แก้ไขในส่วนของว๊อยโอเวอร์ให้มีความสดใสขึ้น และควรน าเสนอวิธีท าให้ละเอียดกว่านี้ แก้ไขในส่วนของว๊อยโอเวอร์ให้มีความสดใสขึ้น และควรน าเสนอวิธีท า
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ แต่แนะน าให้Hand2Hand Hand2Hand โดยในภาพรวมของรายการโดยในภาพรวมของรายการโดยในภาพรวมของรายการ

แก้ไขในส่วนของว๊อยโอเวอร์ให้มีความสดใสขึ้น และควรน าเสนอวิธีท าแก้ไขในส่วนของว๊อยโอเวอร์ให้มีความสดใสขึ้น และควรน าเสนอวิธีท า

ความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นัก
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ แต่แนะน าให้

ความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นักความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นัก
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ แต่แนะน าให้

ความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นัก
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ แต่แนะน าให้

ความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นักความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นักความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นัก
โดยในภาพรวมของรายการ

ความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นัก
โดยในภาพรวมของรายการโดยในภาพรวมของรายการ

ความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นักความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นักความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นัก
โดยในภาพรวมของรายการ Hand2Hand 

แก้ไขในส่วนของว๊อยโอเวอร์ให้มีความสดใสขึ้น และควรน าเสนอวิธีท าแก้ไขในส่วนของว๊อยโอเวอร์ให้มีความสดใสขึ้น และควรน าเสนอวิธีท า

การถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มี
ความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นัก

การถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มี
ความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นัก

การถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มี
ความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นักความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นัก

กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ แต่แนะน าให้Hand2Hand 
แก้ไขในส่วนของว๊อยโอเวอร์ให้มีความสดใสขึ้น และควรน าเสนอวิธีท า

การอภิปรายผลสามรถแบ่งออกเป็นการอภิปรายผลสามรถแบ่งออกเป็น

การถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มี
ความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นัก

การถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มีการถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มี
ความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นัก

การถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มีการถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มีการถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มี
ความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นัก

การถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มี
ความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นัก

การถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มี
ความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นัก

ยาวรายการอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมดี
การถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มีการถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มีการถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มี

ความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นักความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นัก

ยาวรายการอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมดียาวรายการอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมดี
การถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มี

ยาวรายการอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมดี
การถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มี

ท าให้มีทางเลือกในการหารายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงว๊อยโอเวอร์ก็ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และความท าให้มีทางเลือกในการหารายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงว๊อยโอเวอร์ก็ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และความท าให้มีทางเลือกในการหารายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงว๊อยโอเวอร์ก็ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และความ

การถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มี

ท าให้มีทางเลือกในการหารายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงว๊อยโอเวอร์ก็ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และความท าให้มีทางเลือกในการหารายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงว๊อยโอเวอร์ก็ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และความ

การถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มี
ความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นัก

ท าให้มีทางเลือกในการหารายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงว๊อยโอเวอร์ก็ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และความท าให้มีทางเลือกในการหารายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงว๊อยโอเวอร์ก็ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และความท าให้มีทางเลือกในการหารายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงว๊อยโอเวอร์ก็ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และความท าให้มีทางเลือกในการหารายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงว๊อยโอเวอร์ก็ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และความ

การถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มี
ความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นัก

การถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มีการถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มีการถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มีการถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มีการถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มีการถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มีการถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มีการถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มี
ความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นัก

การถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มี
ความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นัก

การถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มีการถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มี
ความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นักความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นักความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นัก

Hand2Hand 
ความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นัก

Hand2Hand 
ความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นักความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นัก

Hand2Hand 
แก้ไขในส่วนของว๊อยโอเวอร์ให้มีความสดใสขึ้น และควรน าเสนอวิธีท า

ท าให้มีทางเลือกในการหารายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงว๊อยโอเวอร์ก็ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และความท าให้มีทางเลือกในการหารายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงว๊อยโอเวอร์ก็ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และความ
เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ 

ท าให้มีทางเลือกในการหารายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงว๊อยโอเวอร์ก็ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และความ
ยาวรายการอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมดี
ท าให้มีทางเลือกในการหารายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงว๊อยโอเวอร์ก็ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และความ
ยาวรายการอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมดียาวรายการอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมดี

การถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มี

เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ 
ท าให้มีทางเลือกในการหารายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงว๊อยโอเวอร์ก็ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และความ

เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ 
ท าให้มีทางเลือกในการหารายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงว๊อยโอเวอร์ก็ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และความ

เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ 
ท าให้มีทางเลือกในการหารายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงว๊อยโอเวอร์ก็ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และความ

เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ 
ท าให้มีทางเลือกในการหารายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงว๊อยโอเวอร์ก็ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และความ

เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ 
ทั้งยังด าเนินรายการโดยใช้ตัวเจ้าของอาชีพเองท าให้เข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึกของจ้าของอาชีพจริงๆ 

เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ 
ทั้งยังด าเนินรายการโดยใช้ตัวเจ้าของอาชีพเองท าให้เข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึกของจ้าของอาชีพจริงๆ 

เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ 
ทั้งยังด าเนินรายการโดยใช้ตัวเจ้าของอาชีพเองท าให้เข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึกของจ้าของอาชีพจริงๆ 

เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ 
ทั้งยังด าเนินรายการโดยใช้ตัวเจ้าของอาชีพเองท าให้เข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึกของจ้าของอาชีพจริงๆ ทั้งยังด าเนินรายการโดยใช้ตัวเจ้าของอาชีพเองท าให้เข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึกของจ้าของอาชีพจริงๆ 

เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ 
ทั้งยังด าเนินรายการโดยใช้ตัวเจ้าของอาชีพเองท าให้เข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึกของจ้าของอาชีพจริงๆ 

เป็นรายการที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมด อีกเป็นรายการที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมด อีกเป็นรายการที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมด อีก
ทั้งยังด าเนินรายการโดยใช้ตัวเจ้าของอาชีพเองท าให้เข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึกของจ้าของอาชีพจริงๆ 

เป็นรายการที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมด อีก
ทั้งยังด าเนินรายการโดยใช้ตัวเจ้าของอาชีพเองท าให้เข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึกของจ้าของอาชีพจริงๆ ทั้งยังด าเนินรายการโดยใช้ตัวเจ้าของอาชีพเองท าให้เข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึกของจ้าของอาชีพจริงๆ 

เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ 
ท าให้มีทางเลือกในการหารายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงว๊อยโอเวอร์ก็ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และความ

เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ 
ท าให้มีทางเลือกในการหารายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงว๊อยโอเวอร์ก็ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และความท าให้มีทางเลือกในการหารายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงว๊อยโอเวอร์ก็ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และความ

การถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มี

กษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาที่มีอายุระหว่าง กษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาที่มีอายุระหว่าง 

เป็นรายการที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมด อีก
ทั้งยังด าเนินรายการโดยใช้ตัวเจ้าของอาชีพเองท าให้เข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึกของจ้าของอาชีพจริงๆ 

เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ 

เป็นรายการที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมด อีก
ทั้งยังด าเนินรายการโดยใช้ตัวเจ้าของอาชีพเองท าให้เข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึกของจ้าของอาชีพจริงๆ 

เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ 

เป็นรายการที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมด อีก
ทั้งยังด าเนินรายการโดยใช้ตัวเจ้าของอาชีพเองท าให้เข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึกของจ้าของอาชีพจริงๆ 

เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ 
ทั้งยังด าเนินรายการโดยใช้ตัวเจ้าของอาชีพเองท าให้เข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึกของจ้าของอาชีพจริงๆ 

เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ 
ทั้งยังด าเนินรายการโดยใช้ตัวเจ้าของอาชีพเองท าให้เข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึกของจ้าของอาชีพจริงๆ 

เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ 
ทั้งยังด าเนินรายการโดยใช้ตัวเจ้าของอาชีพเองท าให้เข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึกของจ้าของอาชีพจริงๆ 

เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ 
ท าให้มีทางเลือกในการหารายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงว๊อยโอเวอร์ก็ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และความท าให้มีทางเลือกในการหารายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงว๊อยโอเวอร์ก็ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และความท าให้มีทางเลือกในการหารายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงว๊อยโอเวอร์ก็ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และความ
ยาวรายการอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมดี
ท าให้มีทางเลือกในการหารายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงว๊อยโอเวอร์ก็ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และความท าให้มีทางเลือกในการหารายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงว๊อยโอเวอร์ก็ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และความ
ยาวรายการอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมดี

การถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มีการถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มีการถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มี
ยาวรายการอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมดี

การถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มี
ความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นัก

การถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มี
ความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นัก
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การอภิปรายผลสามรถแบ่งออกเป็นการอภิปรายผลสามรถแบ่งออกเป็น ส่วนคืออภิปรายผลการศึกษาและผลการ
ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดั้งนี้ด าเนินงาน

มีความสอดกล้องกับทฤษฎีและแนวคิด
ดังนี้

มีความสอดกล้องกับทฤษฎีและแนวคิด

ที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่ที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่ที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
เป็นผู้ที่มี
เป็นผู้ที่มีความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี

บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่
ประกอบอาชีพที่เป็น
มีความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท าเป็นอย่างดี

กลุ่มเป้าหมาย นั่นคือยังอยู่ ในช่วงนักศึกษา ท าให้ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร จะเข้าใจง่ายกับ
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ทั้งยังด าเนินรายการโดยใช้ตัวเจ้าของอาชีพเองท าให้เข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึกของจ้าของอาชีพจริงๆ 

เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ 
ท าให้มีทางเลือกในการหารายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงว๊อยโอเวอร์ก็ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และความ
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เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ 
ท าให้มีทางเลือกในการหารายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงว๊อยโอเวอร์ก็ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และความ
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ยาวรายการอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมดี
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Hand2Hand 
แก้ไขในส่วนของว๊อยโอเวอร์ให้มีความสดใสขึ้น และควรน าเสนอวิธีท า

ท าให้มีทางเลือกในการหารายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงว๊อยโอเวอร์ก็ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และความท าให้มีทางเลือกในการหารายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงว๊อยโอเวอร์ก็ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และความท าให้มีทางเลือกในการหารายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงว๊อยโอเวอร์ก็ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และความท าให้มีทางเลือกในการหารายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงว๊อยโอเวอร์ก็ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และความท าให้มีทางเลือกในการหารายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงว๊อยโอเวอร์ก็ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และความท าให้มีทางเลือกในการหารายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงว๊อยโอเวอร์ก็ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และความท าให้มีทางเลือกในการหารายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงว๊อยโอเวอร์ก็ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และความท าให้มีทางเลือกในการหารายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงว๊อยโอเวอร์ก็ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และความท าให้มีทางเลือกในการหารายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงว๊อยโอเวอร์ก็ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และความ

การถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มี

ท าให้มีทางเลือกในการหารายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงว๊อยโอเวอร์ก็ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และความ
ยาวรายการอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมดี

การถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มี
ยาวรายการอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมดียาวรายการอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมดี

การถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มี
ความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นัก

การถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มีการถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มีการถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มี
ความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นัก

การถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มี
ความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นัก

การถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มี
ความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นัก

การถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มีการถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มี
ความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นัก

การถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มี
ความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นัก

การถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มี
ความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นัก

Hand2Hand กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ แต่แนะน าให้
แก้ไขในส่วนของว๊อยโอเวอร์ให้มีความสดใสขึ้น และควรน าเสนอวิธีท า

การอภิปรายผลสามรถแบ่งออกเป็น

การถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มี
ความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นัก

โดยในภาพรวมของรายการ Hand2Hand 
แก้ไขในส่วนของว๊อยโอเวอร์ให้มีความสดใสขึ้น และควรน าเสนอวิธีท า

ความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นักความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นักความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นักความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นักความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นักความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นักความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นักความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นักความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นัก
โดยในภาพรวมของรายการ

ความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นักความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นัก
Hand2Hand 

ความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นัก
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ แต่แนะน าให้

ความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นัก
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ แต่แนะน าให้

ความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นัก
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ แต่แนะน าให้โดยในภาพรวมของรายการ

แก้ไขในส่วนของว๊อยโอเวอร์ให้มีความสดใสขึ้น และควรน าเสนอวิธีท า
Hand2Hand กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ แต่แนะน าให้กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ แต่แนะน าให้

แก้ไขในส่วนของว๊อยโอเวอร์ให้มีความสดใสขึ้น และควรน าเสนอวิธีท าให้ละเอียดกว่านี้ 
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ แต่แนะน าให้โดยในภาพรวมของรายการ

แก้ไขในส่วนของว๊อยโอเวอร์ให้มีความสดใสขึ้น และควรน าเสนอวิธีท า
โดยในภาพรวมของรายการ

แก้ไขในส่วนของว๊อยโอเวอร์ให้มีความสดใสขึ้น และควรน าเสนอวิธีท า
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ แต่แนะน าให้

แก้ไขในส่วนของว๊อยโอเวอร์ให้มีความสดใสขึ้น และควรน าเสนอวิธีท าแก้ไขในส่วนของว๊อยโอเวอร์ให้มีความสดใสขึ้น และควรน าเสนอวิธีท าแก้ไขในส่วนของว๊อยโอเวอร์ให้มีความสดใสขึ้น และควรน าเสนอวิธีท าแก้ไขในส่วนของว๊อยโอเวอร์ให้มีความสดใสขึ้น และควรน าเสนอวิธีท าแก้ไขในส่วนของว๊อยโอเวอร์ให้มีความสดใสขึ้น และควรน าเสนอวิธีท า

อภิปรายผลการศึกษา
การอภิปรายผลสามรถแบ่งออกเป็น

อภิปรายผลการศึกษา
ส่วนคืออภิปรายผลการศึกษาและผลการส่วนคืออภิปรายผลการศึกษาและผลการส่วนคืออภิปรายผลการศึกษาและผลการส่วนคืออภิปรายผลการศึกษาและผลการ

“Hand2Hand” 

2 2 ส่วนคืออภิปรายผลการศึกษาและผลการส่วนคืออภิปรายผลการศึกษาและผลการส่วนคืออภิปรายผลการศึกษาและผลการ

มีความสอดกล้องกับทฤษฎีและแนวคิด

ที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่

การอภิปรายผลสามรถแบ่งออกเป็น
ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดั้งนี้
การอภิปรายผลสามรถแบ่งออกเป็น

“Hand2Hand” 

การอภิปรายผลสามรถแบ่งออกเป็น
ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดั้งนี้
ในการผลิตชิ้นงานรายการ

การอภิปรายผลสามรถแบ่งออกเป็น
ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดั้งนี้
ในการผลิตชิ้นงานรายการ

ส่วนคืออภิปรายผลการศึกษาและผลการ
ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดั้งนี้ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดั้งนี้
ในการผลิตชิ้นงานรายการ มีความสอดกล้องกับทฤษฎีและแนวคิดมีความสอดกล้องกับทฤษฎีและแนวคิด

ด าเนินงาน

ดังนี้

ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดั้งนี้
ในการผลิตชิ้นงานรายการ

ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดั้งนี้
มีความสอดกล้องกับทฤษฎีและแนวคิด

ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดั้งนี้ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดั้งนี้
ในการผลิตชิ้นงานรายการในการผลิตชิ้นงานรายการ “Hand2Hand” “Hand2Hand” มีความสอดกล้องกับทฤษฎีและแนวคิด“Hand2Hand” ในการผลิตชิ้นงานรายการ

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสาร

ในการผลิตชิ้นงานรายการ

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสาร

ในการผลิตชิ้นงานรายการในการผลิตชิ้นงานรายการ มีความสอดกล้องกับทฤษฎีและแนวคิดในการผลิตชิ้นงานรายการ มีความสอดกล้องกับทฤษฎีและแนวคิด

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสาร
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด 

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารจากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้อง

ที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้อง

ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี
าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ 

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารจากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสาร
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด 
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี

าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ 

1.  จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสาร
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด 

ที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารจากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารจากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสาร
จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้อง

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสาร
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด 
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี

ที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้อง

ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้อง

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารจากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสาร
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด 

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสาร
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้อง

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสาร
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด 

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสาร
จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้อง

ที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้อง

ที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้อง

และต้อง
จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องจากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องจากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องจะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด 

ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่

จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด 
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี
จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด 
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี

าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ 

จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้อง
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี และต้อง

ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้

จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด 
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี

จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้อง
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้

จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด 
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดีความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดีความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่
ประกอบอาชีพที่เป็น

ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี
ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้

ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี
ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้

ท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่
ประกอบอาชีพที่เป็น
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่

ท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง
มีความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท าเป็นอย่างดี

ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้
ท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง

สามารถสื่อสารไปยังผู้ชมได้ดี
ท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง

มีความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท าเป็นอย่างดี
ท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึงท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง

สามารถสื่อสารไปยังผู้ชมได้ดี
ท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง

มีความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท าเป็นอย่างดี
ะต้องค านึงถึงภาษาที่ใช้ให้เหมาะกับผู้รับสารนั้น ผู้ศึกษาได้เลือกตัวเจ้าของอาชีพที่อายุใกล้เคียงกับ

ท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง
มีความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท าเป็นอย่างดี
ะต้องค านึงถึงภาษาที่ใช้ให้เหมาะกับผู้รับสารนั้น ผู้ศึกษาได้เลือกตัวเจ้าของอาชีพที่อายุใกล้เคียงกับ

ท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง
สามารถสื่อสารไปยังผู้ชมได้ดี

ท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึงท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง
สามารถสื่อสารไปยังผู้ชมได้ดี

ะต้องค านึงถึงภาษาที่ใช้ให้เหมาะกับผู้รับสารนั้น ผู้ศึกษาได้เลือกตัวเจ้าของอาชีพที่อายุใกล้เคียงกับ
มีความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท าเป็นอย่างดี สามารถสื่อสารไปยังผู้ชมได้ดี

ท าให้มีทางเลือกในการหารายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงว๊อยโอเวอร์ก็ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และความ

การถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มีการถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มี
ความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นักความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นัก

โดยในภาพรวมของรายการ

มีความสอดกล้องกับทฤษฎีและแนวคิด

ที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่
จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี

ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี และต้องเป็นผู้ที่มี
าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้

ท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง

จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด 
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ 
ประกอบอาชีพที่เป็นท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง
มีความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท าเป็นอย่างดี

ท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง
สามารถสื่อสารไปยังผู้ชมได้ดี รวมถึงหลักในการสื่อสารที่

ะต้องค านึงถึงภาษาที่ใช้ให้เหมาะกับผู้รับสารนั้น ผู้ศึกษาได้เลือกตัวเจ้าของอาชีพที่อายุใกล้เคียงกับ

กษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาที่มีอายุระหว่าง 

เป็นรายการที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมด อีก
ทั้งยังด าเนินรายการโดยใช้ตัวเจ้าของอาชีพเองท าให้เข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึกของจ้าของอาชีพจริงๆ 

เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ 
ท าให้มีทางเลือกในการหารายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงว๊อยโอเวอร์ก็ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น และความ
ยาวรายการอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมดี

การถ่ายท า มุมภาพ รวมถึงเสียงดนตรีประกอบท าให้เกิดความสนุก และกราฟิกที่ใช้มี
ความเป็นวัยรุ่นดี แต่น้ าเสียงของว๊อยโอเวอร์อาจจะดูไม่เข้ากับเสียงดนตรีมากเท่าไหร่นัก

โดยในภาพรวมของรายการ Hand2Hand กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ แต่แนะน าให้
แก้ไขในส่วนของว๊อยโอเวอร์ให้มีความสดใสขึ้น และควรน าเสนอวิธีท าให้ละเอียดกว่านี้ 

อภิปรายผลการศึกษา
การอภิปรายผลสามรถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคืออภิปรายผลการศึกษาและผลการ

ด าเนินงาน ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดั้งนี้
ในการผลิตชิ้นงานรายการ “Hand2Hand” มีความสอดกล้องกับทฤษฎีและแนวคิด

ดังนี้
จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารที่กล่าวมานั้น พบว่าผู้ส่งสารนั้นมีส่วนส าคัญที่

จะต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารให้เข้าใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี และต้องเป็นผู้ที่มี
บุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ ทางผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเลือกผู้
ประกอบอาชีพที่เป็นท ากระเป๋าหนังกลับด้วยมือ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องท าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  จึง
มีความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท าเป็นอย่างดี สามารถสื่อสารไปยังผู้ชมได้ดี รวมถึงหลักในการสื่อสารที่
ะต้องค านึงถึงภาษาที่ใช้ให้เหมาะกับผู้รับสารนั้น ผู้ศึกษาได้เลือกตัวเจ้าของอาชีพที่อายุใกล้เคียงกับ

กลุ่มเป้าหมาย นั่นคือยังอยู่ ในช่วงนักศึกษา ท าให้ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร จะเข้าใจง่ายกับ

สด าเนินงานหลังจากการผลิตชั้นงานรายการ สด าเนินงานหลังจากการผลิตชั้นงานรายการ 
ให้กลุ่มเป้าหมายตัวอย่างที่ก าลังศึสให้กลุ่มเป้าหมายตัวอย่างที่ก าลังศึ

ำด าเนินงานหลังจากการผลิตชั้นงานรายการ ำด าเนินงานหลังจากการผลิตชั้นงานรายการ 
ให้กลุ่มเป้าหมายตัวอย่างที่ก าลังศึ

ำ
ให้กลุ่มเป้าหมายตัวอย่างที่ก าลังศึสำสด าเนินงานหลังจากการผลิตชั้นงานรายการ สด าเนินงานหลังจากการผลิตชั้นงานรายการ ำด าเนินงานหลังจากการผลิตชั้นงานรายการ สด าเนินงานหลังจากการผลิตชั้นงานรายการ 
ให้กลุ่มเป้าหมายตัวอย่างที่ก าลังศึสให้กลุ่มเป้าหมายตัวอย่างที่ก าลังศึ

ำ
ให้กลุ่มเป้าหมายตัวอย่างที่ก าลังศึสให้กลุ่มเป้าหมายตัวอย่างที่ก าลังศึ

นในข้ันตอนการประเมินประสิทธิผลของรายการนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการนในข้ันตอนการประเมินประสิทธิผลของรายการนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการ
ด าเนินงานหลังจากการผลิตชั้นงานรายการ นด าเนินงานหลังจากการผลิตชั้นงานรายการ 

ัขั้นตอนการประเมินประสิทธิผลรายการัขั้นตอนการประเมินประสิทธิผลรายการกขั้นตอนการประเมินประสิทธิผลรายการกขั้นตอนการประเมินประสิทธิผลรายการ
ในข้ันตอนการประเมินประสิทธิผลของรายการนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการกในข้ันตอนการประเมินประสิทธิผลของรายการนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการ

ด าเนินงานหลังจากการผลิตชั้นงานรายการ 
ก

ด าเนินงานหลังจากการผลิตชั้นงานรายการ 
หขั้นตอนการประเมินประสิทธิผลรายการหขั้นตอนการประเมินประสิทธิผลรายการ

ในข้ันตอนการประเมินประสิทธิผลของรายการนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการหในข้ันตอนการประเมินประสิทธิผลของรายการนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการอขั้นตอนการประเมินประสิทธิผลรายการอขั้นตอนการประเมินประสิทธิผลรายการ
ในข้ันตอนการประเมินประสิทธิผลของรายการนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการอในข้ันตอนการประเมินประสิทธิผลของรายการนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสขั้นตอนการประเมินประสิทธิผลรายการสขั้นตอนการประเมินประสิทธิผลรายการ
ในข้ันตอนการประเมินประสิทธิผลของรายการนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสในข้ันตอนการประเมินประสิทธิผลของรายการนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการมขั้นตอนการประเมินประสิทธิผลรายการมขั้นตอนการประเมินประสิทธิผลรายการ
ในข้ันตอนการประเมินประสิทธิผลของรายการนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการมในข้ันตอนการประเมินประสิทธิผลของรายการนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการุในข้ันตอนการประเมินประสิทธิผลของรายการนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการุในข้ันตอนการประเมินประสิทธิผลของรายการนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการ

“Hand2Hand” 
ุ

“Hand2Hand” 
ดขั้นตอนการประเมินประสิทธิผลรายการดขั้นตอนการประเมินประสิทธิผลรายการ

ในข้ันตอนการประเมินประสิทธิผลของรายการนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการดในข้ันตอนการประเมินประสิทธิผลของรายการนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการกในข้ันตอนการประเมินประสิทธิผลของรายการนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการกในข้ันตอนการประเมินประสิทธิผลของรายการนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการ
เรียบร้อยแล้ว ผู้ศึกษาได้น างานชิ้นนี้ไป
ก
เรียบร้อยแล้ว ผู้ศึกษาได้น างานชิ้นนี้ไป
ลในข้ันตอนการประเมินประสิทธิผลของรายการนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการลในข้ันตอนการประเมินประสิทธิผลของรายการนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการ

เรียบร้อยแล้ว ผู้ศึกษาได้น างานชิ้นนี้ไป
ล

เรียบร้อยแล้ว ผู้ศึกษาได้น างานชิ้นนี้ไปาในข้ันตอนการประเมินประสิทธิผลของรายการนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการาในข้ันตอนการประเมินประสิทธิผลของรายการนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการ
เรียบร้อยแล้ว ผู้ศึกษาได้น างานชิ้นนี้ไปาเรียบร้อยแล้ว ผู้ศึกษาได้น างานชิ้นนี้ไปงในข้ันตอนการประเมินประสิทธิผลของรายการนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการงในข้ันตอนการประเมินประสิทธิผลของรายการนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการ
เรียบร้อยแล้ว ผู้ศึกษาได้น างานชิ้นนี้ไปงเรียบร้อยแล้ว ผู้ศึกษาได้น างานชิ้นนี้ไป
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ต่อเมื่อสารได้ถูกน าเสนอผ่านช่องทางสื่อที่เรียกว่าวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ดังวัตถุประสงค์
ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์ที่กล่าวว่า เพ่ือเป็นการถ่ายทอดความรู้และน าเสนอความคิดเห็นนั้น 
ผู้ศึกษาจึงได้น าทฤษฎีนี้มาใช้ในการจัดท ารายการแนะน าอาชีพ เพราะรายการประเภทนี้จ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องใช้การสื่อสารเพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นภาพความเป็นจริงให้เข้าใจกระบวนการท างาน เข้าใจถึง
ความคิดของเจ้าของอาชีพ และให้ความรู้ต่างๆ เพื่อสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

3.  จากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาได้น าเอากระบวนการเลือกรับ
สารที่ประกอบไปด้วยสามขั้นตอน ดังที่ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็นหรือ
ความสนใจเดิมที่มีอยู่ และน ามากล่ันกรองตีความ จนสุดท้ายจะเกิดการจดจ า แต่จะเลือกจดจ าในสิ่ง
ที่ตรงกับความสนใจ ผู้ศึกษาจึงใช้แนวคิดนี้ในการเลือกน าเสนอสินค้าที่เป็นที่นิยมในสั งคมวัยรุ่น 
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจ และจดจ าได้ดีที่สุด 

4.  จากแนวคิดเกี่ยวกับแรงบันดาลใจนั้น พบว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่สามารถ
ผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของบันได
สามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรงบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง ว่า
ผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากการกระท านั้น จะสามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน 
โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า
จะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายได้ 

5.  จากแนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นนั้น รายการ Hand2hand นั้นมีความสอดคล้องกับทฤษฎี
นี้ เนื่องด้วยเป็นรายการที่น าเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่วัยรุ่น ซึ่งในแนวคิดนี้ได้
กล่าวไว้ว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพ
อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมีความเหมาะสม
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่ 

6.  จากแนวคิดเก่ียวกับการสร้างสรรค์ที่ได้กล่าวว่าจะต้องเป็นสิ่งใหม่หรือคิดต่อยอดจาก
ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น  ผู้ศึกษาได้น ามาใช้เป็น
แนวทางในการน าเสนอสินค้า และเนื้อหารายการที่ต้องน าเสนอออกมาให้ผู้ชมได้เห็นถึงการ
สร้างสรรค์ผลงานของบุคคลนั้นๆ ให้เห็นว่ามีการพัฒนาสินค้าอย่างไร เพ่ือเป็นการจุดประกาย
ความคิดท่ีมีอยู่ในตัวผู้ชม แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์
จึงเป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึน 

7.  รายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้อง ศึกษารายการที่เก่ียวข้องทั้งรายการที่เกี่ยวกับอาชีพและ
รายการที่สร้างแรงบันดาลใจ ผู้ศึกษาได้น าเทคนิคต่างๆ ในการน าเสนอ อาทิ มุมภาพในการถ่ายท า 
การใช้กราฟิก รวมถึงเนื้อหา มาประยุกต์ใช้กับรายการ Hand2Hand ได้เป็นอย่างด ี
 
ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตชิ้นงาน 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

1.  ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-production)  

ให้เห็นว่ามีการพัฒนาสินค้าอย่างไร 
ความคิดท่ีมีอยู่ในตัวผู้ชม แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้

ให้เห็นว่ามีการพัฒนาสินค้าอย่างไร 
ออกมาให้ผู้ชมได้เห็นถึงการ

สร้างสรรค์ผลงานของบุคคลนั้นๆ ให้เห็นว่ามีการพัฒนาสินค้าอย่างไร 
ความคิดท่ีมีอยู่ในตัวผู้ชม แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้
สร้างสรรค์ผลงานของบุคคลนั้นๆ 
ความคิดท่ีมีอยู่ในตัวผู้ชม แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้ความคิดท่ีมีอยู่ในตัวผู้ชม แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้
สร้างสรรค์ผลงานของบุคคลนั้นๆ สร้างสรรค์ผลงานของบุคคลนั้นๆ สร้างสรรค์ผลงานของบุคคลนั้นๆ 
ความคิดท่ีมีอยู่ในตัวผู้ชม แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้

สินค้า และ
สร้างสรรค์ผลงานของบุคคลนั้นๆ ให้เห็นว่ามีการพัฒนาสินค้าอย่างไร 

น าเสนอเนื้อหารายการที่ต้องเนื้อหารายการที่ต้อง
ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น

สินค้า และ
ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น

เนื้อหารายการที่ต้อง
ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น

เนื้อหารายการที่ต้อง
ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้นความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้นความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น

เนื้อหารายการที่ต้อง
ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น

น าเสนอเนื้อหารายการที่ต้อง
ให้เห็นว่ามีการพัฒนาสินค้าอย่างไร 

ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น
แนวทางในการน าเสนอสินค้า และ
สร้างสรรค์ผลงานของบุคคลนั้นๆ 

ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้นความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น
เนื้อหารายการที่ต้อง

ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้นความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น
แนวทางในการน าเสนอ

กษาได้น ามาใช้เป็น
ออกมาให้ผู้ชมได้เห็นถึงการ

ให้เห็นว่ามีการพัฒนาสินค้าอย่างไร เพ่ือเป็นการจุดประกาย
ความคิดท่ีมีอยู่ในตัวผู้ชม แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้

เป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึน

กษาได้น ามาใช้เป็น
ออกมาให้ผู้ชมได้เห็นถึงการ

ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น
แนวทางในการน าเสนอ
ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น

ออกมาให้ผู้ชมได้เห็นถึงการแนวทางในการน าเสนอ ออกมาให้ผู้ชมได้เห็นถึงการ
เพ่ือเป็นการจุดประกาย

แนวทางในการน าเสนอ
สร้างสรรค์ผลงานของบุคคลนั้นๆ 

ออกมาให้ผู้ชมได้เห็นถึงการ
เพ่ือเป็นการจุดประกาย

นความคิดสร้างสรรค์

ออกมาให้ผู้ชมได้เห็นถึงการ
เพ่ือเป็นการจุดประกายสร้างสรรค์ผลงานของบุคคลนั้นๆ เพ่ือเป็นการจุดประกายเพ่ือเป็นการจุดประกาย

นความคิดสร้างสรรค์
สร้างสรรค์ผลงานของบุคคลนั้นๆ สร้างสรรค์ผลงานของบุคคลนั้นๆ 
ความคิดท่ีมีอยู่ในตัวผู้ชม แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้
สร้างสรรค์ผลงานของบุคคลนั้นๆ เพ่ือเป็นการจุดประกายเพ่ือเป็นการจุดประกาย
ความคิดท่ีมีอยู่ในตัวผู้ชม แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้

ให้เห็นว่ามีการพัฒนาสินค้าอย่างไร 
ความคิดท่ีมีอยู่ในตัวผู้ชม แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้

เพ่ือเป็นการจุดประกายสร้างสรรค์ผลงานของบุคคลนั้นๆ 
ความคิดท่ีมีอยู่ในตัวผู้ชม แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้
สร้างสรรค์ผลงานของบุคคลนั้นๆ 
ความคิดท่ีมีอยู่ในตัวผู้ชม แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้ความคิดท่ีมีอยู่ในตัวผู้ชม แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์ความคิดท่ีมีอยู่ในตัวผู้ชม แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้ความคิดท่ีมีอยู่ในตัวผู้ชม แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้

เป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึน
ความคิดท่ีมีอยู่ในตัวผู้ชม แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้ความคิดท่ีมีอยู่ในตัวผู้ชม แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้

เป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึน
นความคิดสร้างสรรค์ความคิดท่ีมีอยู่ในตัวผู้ชม แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์นความคิดสร้างสรรค์ความคิดท่ีมีอยู่ในตัวผู้ชม แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้

เป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึน
ศึกษารายการที่เก่ียวข้องทั้งรายการที่เกี่ยวกับอาชีพและ

เป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึนเป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึนเป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึนเป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึนเป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึน
ศึกษารายการที่เก่ียวข้องทั้งรายการที่เกี่ยวกับอาชีพและ

เป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึนเป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึน
ศึกษารายการที่เก่ียวข้องทั้งรายการที่เกี่ยวกับอาชีพและ

เป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึนเป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึนเป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึน
รายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้อง

เป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึน
รายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ศึกษาได้น าเทคนิคต่างๆ

เป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึนเป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึนเป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึน
รายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้อง

เป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึน
รายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้อง

เป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึน
รายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้อง ศึกษารายการที่เก่ียวข้องทั้งรายการที่เกี่ยวกับอาชีพและ

เป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึนเป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึน
ศึกษารายการที่เก่ียวข้องทั้งรายการที่เกี่ยวกับอาชีพและ

เป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึน
ศึกษารายการที่เก่ียวข้องทั้งรายการที่เกี่ยวกับอาชีพและ

ผู้ศึกษาได้น าเทคนิคต่างๆ

เป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึน
ศึกษารายการที่เก่ียวข้องทั้งรายการที่เกี่ยวกับอาชีพและศึกษารายการที่เก่ียวข้องทั้งรายการที่เกี่ยวกับอาชีพและศึกษารายการที่เก่ียวข้องทั้งรายการที่เกี่ยวกับอาชีพและรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้อง ศึกษารายการที่เก่ียวข้องทั้งรายการที่เกี่ยวกับอาชีพและรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้อง ศึกษารายการที่เก่ียวข้องทั้งรายการที่เกี่ยวกับอาชีพและรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้อง ศึกษารายการที่เก่ียวข้องทั้งรายการที่เกี่ยวกับอาชีพและรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้อง ศึกษารายการที่เก่ียวข้องทั้งรายการที่เกี่ยวกับอาชีพและรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้อง ศึกษารายการที่เก่ียวข้องทั้งรายการที่เกี่ยวกับอาชีพและศึกษารายการที่เก่ียวข้องทั้งรายการที่เกี่ยวกับอาชีพและรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้อง ศึกษารายการที่เก่ียวข้องทั้งรายการที่เกี่ยวกับอาชีพและรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้อง ศึกษารายการที่เก่ียวข้องทั้งรายการที่เกี่ยวกับอาชีพและศึกษารายการที่เก่ียวข้องทั้งรายการที่เกี่ยวกับอาชีพและ

ผู้ศึกษาได้น าเทคนิคต่างๆผู้ศึกษาได้น าเทคนิคต่างๆรายการที่สร้างแรงบันดาลใจ ผู้ศึกษาได้น าเทคนิคต่างๆ

ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้นความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น
เนื้อหารายการที่ต้อง

ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น
เนื้อหารายการที่ต้อง

ให้เห็นว่ามีการพัฒนาสินค้าอย่างไร 
ความคิดท่ีมีอยู่ในตัวผู้ชม แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้

ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้นความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น
ออกมาให้ผู้ชมได้เห็นถึงการ

ให้เห็นว่ามีการพัฒนาสินค้าอย่างไร 

ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น
น าเสนอน าเสนอออกมาให้ผู้ชมได้เห็นถึงการ

ให้เห็นว่ามีการพัฒนาสินค้าอย่างไร ให้เห็นว่ามีการพัฒนาสินค้าอย่างไร ให้เห็นว่ามีการพัฒนาสินค้าอย่างไร ให้เห็นว่ามีการพัฒนาสินค้าอย่างไร 
ความคิดท่ีมีอยู่ในตัวผู้ชม แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้ความคิดท่ีมีอยู่ในตัวผู้ชม แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้

กษาได้น ามาใช้เป็นผู้ศึผู้ศึผู้ศึกษาได้น ามาใช้เป็น
ออกมาให้ผู้ชมได้เห็นถึงการ

ยวกับการสร้างสรรค์ที่ได้กล่าว
ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น

ยวกับการสร้างสรรค์ที่ได้กล่าว
ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น

ว่าจะต้องเป็นสิ่งใหม่หรือคิดต่อยอดจากว่าจะต้องเป็นสิ่งใหม่หรือคิดต่อยอดจากยวกับการสร้างสรรค์ที่ได้กล่าวยวกับการสร้างสรรค์ที่ได้กล่าว
ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น

ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่
ยวกับการสร้างสรรค์ที่ได้กล่าวว่าจะต้องเป็นสิ่งใหม่หรือคิดต่อยอดจากยวกับการสร้างสรรค์ที่ได้กล่าวว่าจะต้องเป็นสิ่งใหม่หรือคิดต่อยอดจากยวกับการสร้างสรรค์ที่ได้กล่าวว่าจะต้องเป็นสิ่งใหม่หรือคิดต่อยอดจาก

ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น

ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่
แนวคิดเก่ียวกับการสร้างสรรค์ที่ได้กล่าว

ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น

ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่
ว่าจะต้องเป็นสิ่งใหม่หรือคิดต่อยอดจาก

ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่
แนวคิดเก่ี

ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่
จาก

ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น

ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่
แนวคิดเก่ีแนวคิดเก่ี

ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่
จาก

ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น

ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่

ยวกับการสร้างสรรค์ที่ได้กล่าว

กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่

ยวกับการสร้างสรรค์ที่ได้กล่าว

กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่

ยวกับการสร้างสรรค์ที่ได้กล่าว

กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่

ยวกับการสร้างสรรค์ที่ได้กล่าว

กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมีกลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมีกลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมีกลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่

ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น

กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมีกลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมีกลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมีกลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมีกลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่

อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้

ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่

อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมีกลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมีกลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่

อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่

ยวกับการสร้างสรรค์ที่ได้กล่าวยวกับการสร้างสรรค์ที่ได้กล่าว

อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้

ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่
ว่าจะต้องเป็นสิ่งใหม่หรือคิดต่อยอดจาก

ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่
ว่าจะต้องเป็นสิ่งใหม่หรือคิดต่อยอดจาก

ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น
ว่าจะต้องเป็นสิ่งใหม่หรือคิดต่อยอดจากว่าจะต้องเป็นสิ่งใหม่หรือคิดต่อยอดจาก

อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้
กล่าวไว้ว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพ
อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี

กล่าวไว้ว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพกล่าวไว้ว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพ
อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้
กล่าวไว้ว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพกล่าวไว้ว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพ
อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี

กล่าวไว้ว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพ

กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่

กล่าวไว้ว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพ
อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้
กล่าวไว้ว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพ
อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้
กล่าวไว้ว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพกล่าวไว้ว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพ
อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้
กล่าวไว้ว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพ
อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี

กล่าวไว้ว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพกล่าวไว้ว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพกล่าวไว้ว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพ
อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้

นี้ เนื่องด้วยเป็นรายการที่น าเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่วัยรุ่น ซึ่งในแนวนี้ เนื่องด้วยเป็นรายการที่น าเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่วัยรุ่น ซึ่งในแนวนี้ เนื่องด้วยเป็นรายการที่น าเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่วัยรุ่น ซึ่งในแนว
กล่าวไว้ว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพ
นี้ เนื่องด้วยเป็นรายการที่น าเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่วัยรุ่น ซึ่งในแนว
กล่าวไว้ว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพ
นี้ เนื่องด้วยเป็นรายการที่น าเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่วัยรุ่น ซึ่งในแนว

จากแนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นนั้น รายการ 
นี้ เนื่องด้วยเป็นรายการที่น าเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่วัยรุ่น ซึ่งในแนว

จากแนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นนั้น รายการ 
นี้ เนื่องด้วยเป็นรายการที่น าเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่วัยรุ่น ซึ่งในแนว

จากแนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นนั้น รายการ จากแนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นนั้น รายการ 
นี้ เนื่องด้วยเป็นรายการที่น าเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่วัยรุ่น ซึ่งในแนว

จากแนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นนั้น รายการ 
นี้ เนื่องด้วยเป็นรายการที่น าเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่วัยรุ่น ซึ่งในแนว

Hand2hand Hand2hand จากแนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นนั้น รายการ Hand2hand นั้นมีความสอดคล้องกับทฤษฎี
นี้ เนื่องด้วยเป็นรายการที่น าเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่วัยรุ่น ซึ่งในแนว

Hand2hand จากแนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นนั้น รายการ จากแนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นนั้น รายการ 
นี้ เนื่องด้วยเป็นรายการที่น าเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่วัยรุ่น ซึ่งในแนว

จากแนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นนั้น รายการ 
นี้ เนื่องด้วยเป็นรายการที่น าเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่วัยรุ่น ซึ่งในแนว

คุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับ

จากแนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นนั้น รายการ 

โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า
คุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับ

โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า
คุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับ

โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า
คุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับ

จากแนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นนั้น รายการ Hand2hand 
นี้ เนื่องด้วยเป็นรายการที่น าเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่วัยรุ่น ซึ่งในแนว
กล่าวไว้ว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพ
อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้

โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า
คุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับ

โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าโดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า
คุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับ

โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าโดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าโดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าโดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า
คุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับ

โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า
คุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับ

โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า
คุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับ

ผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากการกระท านั้น ผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากการกระท านั้น 
โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าโดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า

คุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับ

ผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากการกระท านั้น ผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากการกระท านั้น 
โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า
ผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากการกระท านั้น ผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากการกระท านั้น 
โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า

จะ
โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า

น าในการสร้างแรงบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องน าในการสร้างแรงบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องน าในการสร้างแรงบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องน าในการสร้างแรงบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องน าในการสร้างแรงบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องน าในการสร้างแรงบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้อง
ผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากการกระท านั้น 
โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า

คุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับ

น าในการสร้างแรงบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้อง
ผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากการกระท านั้น ผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากการกระท านั้น ผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากการกระท านั้น ผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากการกระท านั้น 
โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า

คุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับ

ผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากการกระท านั้น 
โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าโดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าโดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าโดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าโดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า

คุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับ
โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า

คุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับ
โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าโดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า

คุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับ

จากแนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นนั้น รายการ 
นี้ เนื่องด้วยเป็นรายการที่น าเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่วัยรุ่น ซึ่งในแนว

จากแนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นนั้น รายการ 

น าในการสร้างแรงบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องน าในการสร้างแรงบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้อง
ผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ 

น าในการสร้างแรงบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้อง
ผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากการกระท านั้น 

น าในการสร้างแรงบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้อง
ผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากการกระท านั้น 
โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า

ผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ 
น าในการสร้างแรงบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้อง

ผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ 
น าในการสร้างแรงบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้อง

ผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ 
น าในการสร้างแรงบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้อง

ผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ 
น าในการสร้างแรงบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้อง

ผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ 
แรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่สามารถจากแนวคิดเกี่ยวกับแรงบันดาลใจนั้น จากแนวคิดเกี่ยวกับแรงบันดาลใจนั้น จากแนวคิดเกี่ยวกับแรงบันดาลใจนั้น 

ผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ 
จากแนวคิดเกี่ยวกับแรงบันดาลใจนั้น จากแนวคิดเกี่ยวกับแรงบันดาลใจนั้น 

เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจ และจดจ าได้ดีที่สุดเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจ และจดจ าได้ดีที่สุด
ที่ตรงกับความสนใจ ผู้ศึกษาจึงใช้แนวคิดนี้ในการเลือกน าเสนอสินค้าที่เป็นที่นิยมในสั
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจ และจดจ าได้ดีที่สุด

จากแนวคิดเกี่ยวกับแรงบันดาลใจนั้น 

ที่ตรงกับความสนใจ ผู้ศึกษาจึงใช้แนวคิดนี้ในการเลือกน าเสนอสินค้าที่เป็นที่นิยมในสัที่ตรงกับความสนใจ ผู้ศึกษาจึงใช้แนวคิดนี้ในการเลือกน าเสนอสินค้าที่เป็นที่นิยมในสั
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจ และจดจ าได้ดีที่สุด

จากแนวคิดเกี่ยวกับแรงบันดาลใจนั้น จากแนวคิดเกี่ยวกับแรงบันดาลใจนั้น จากแนวคิดเกี่ยวกับแรงบันดาลใจนั้น 
ผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ 

น าในการสร้างแรงบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้อง
ผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ 

น าในการสร้างแรงบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้อง
ผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากการกระท านั้น 

น าในการสร้างแรงบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้อง
ผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากการกระท านั้น 
โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า

และน ามากล่ันกรองตีความ จนสุดท้ายจะเกิดการจดจ า แต่จะเลือกจดจ าในสิ่งและน ามากล่ันกรองตีความ จนสุดท้ายจะเกิดการจดจ า แต่จะเลือกจดจ าในสิ่ง
ที่ตรงกับความสนใจ ผู้ศึกษาจึงใช้แนวคิดนี้ในการเลือกน าเสนอสินค้าที่เป็นที่นิยมในสั
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจ และจดจ าได้ดีที่สุด

จากแนวคิดเกี่ยวกับแรงบันดาลใจนั้น 
ผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ 

แรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่สามารถแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่สามารถ
ผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ 

จากแนวคิดเกี่ยวกับแรงบันดาลใจนั้น 
ผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ 

จากแนวคิดเกี่ยวกับแรงบันดาลใจนั้น 
ผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ 

จากแนวคิดเกี่ยวกับแรงบันดาลใจนั้น 
ผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ 

น าในการสร้างแรงบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องน าในการสร้างแรงบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องน าในการสร้างแรงบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้อง
ผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากการกระท านั้น 

น าในการสร้างแรงบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้อง
ผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากการกระท านั้น 
โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า
ผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากการกระท านั้น สามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน
โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า

สามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน
โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า
ผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากการกระท านั้น 
โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า

คุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับ
โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า

คุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับ
โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าโดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า

จากแนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นนั้น รายการ 
นี้ เนื่องด้วยเป็นรายการที่น าเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่วัยรุ่น ซึ่งในแนว

จากแนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นนั้น รายการ 
นี้ เนื่องด้วยเป็นรายการที่น าเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่วัยรุ่น ซึ่งในแนว

จากแนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นนั้น รายการ จากแนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นนั้น รายการ จากแนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นนั้น รายการ 
นี้ เนื่องด้วยเป็นรายการที่น าเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่วัยรุ่น ซึ่งในแนวนี้ เนื่องด้วยเป็นรายการที่น าเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่วัยรุ่น ซึ่งในแนวนี้ เนื่องด้วยเป็นรายการที่น าเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่วัยรุ่น ซึ่งในแนวนี้ เนื่องด้วยเป็นรายการที่น าเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่วัยรุ่น ซึ่งในแนว
กล่าวไว้ว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพกล่าวไว้ว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพ
อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้
กล่าวไว้ว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพกล่าวไว้ว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพกล่าวไว้ว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพ
อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมีกลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่

ความเหมาะสม
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่

ว่าจะต้องเป็นสิ่งใหม่หรือคิดต่อยอดจากว่าจะต้องเป็นสิ่งใหม่หรือคิดต่อยอดจาก
กษาได้น ามาใช้เป็นความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้นความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น

เพ่ือเป็นการจุดประกายสร้างสรรค์ผลงานของบุคคลนั้นๆ 
ความคิดท่ีมีอยู่ในตัวผู้ชม แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้

เป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึน
รายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้อง

ที่ตรงกับความสนใจ ผู้ศึกษาจึงใช้แนวคิดนี้ในการเลือกน าเสนอสินค้าที่เป็นที่นิยมในสั
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจ และจดจ าได้ดีที่สุด

จากแนวคิดเกี่ยวกับแรงบันดาลใจนั้น พบว่า
ผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ 

น าในการสร้างแรงบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้อง
ผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากการกระท านั้น 
โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า

เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจ และจดจ าได้ดีที่สุดเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจ และจดจ าได้ดีที่สุด
จากแนวคิดเกี่ยวกับแรงบันดาลใจนั้น จากแนวคิดเกี่ยวกับแรงบันดาลใจนั้น จากแนวคิดเกี่ยวกับแรงบันดาลใจนั้น 

ผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ 
จากแนวคิดเกี่ยวกับแรงบันดาลใจนั้น จากแนวคิดเกี่ยวกับแรงบันดาลใจนั้น 

ผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ 
แรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่สามารถ

ผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ 
น าในการสร้างแรงบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้อง

ผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ 
น าในการสร้างแรงบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้อง

ผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ 
น าในการสร้างแรงบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้อง

ผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ 
น าในการสร้างแรงบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้อง

ผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ 
น าในการสร้างแรงบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้อง

ผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากการกระท านั้น 
โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า

น าในการสร้างแรงบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องน าในการสร้างแรงบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้อง
ผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากการกระท านั้น 
โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า

คุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับ

จากแนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นนั้น รายการ 
นี้ เนื่องด้วยเป็นรายการที่น าเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่วัยรุ่น ซึ่งในแนว

น าในการสร้างแรงบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องน าในการสร้างแรงบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องน าในการสร้างแรงบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องน าในการสร้างแรงบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องน าในการสร้างแรงบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องน าในการสร้างแรงบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้องน าในการสร้างแรงบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้อง
ผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากการกระท านั้น ผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากการกระท านั้น 
โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า
ผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากการกระท านั้น ผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากการกระท านั้น 
โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า
ผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากการกระท านั้น ผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากการกระท านั้น ผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากการกระท านั้น 
โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า

คุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับ

ผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากการกระท านั้น 
โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าโดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าโดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าโดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า

คุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับ
โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า

คุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับ
โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า

คุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับ
โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าโดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าโดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า

คุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับ
โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า

คุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับ

จากแนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นนั้น รายการ Hand2hand 
นี้ เนื่องด้วยเป็นรายการที่น าเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่วัยรุ่น ซึ่งในแนว
กล่าวไว้ว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพ
อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้

โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า
คุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับ

จากแนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นนั้น รายการ 
นี้ เนื่องด้วยเป็นรายการที่น าเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่วัยรุ่น ซึ่งในแนว

โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า
คุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับ

จากแนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นนั้น รายการ 
นี้ เนื่องด้วยเป็นรายการที่น าเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่วัยรุ่น ซึ่งในแนว

Hand2hand นั้นมีความสอดคล้องกับทฤษฎี
นี้ เนื่องด้วยเป็นรายการที่น าเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่วัยรุ่น ซึ่งในแนว

จากแนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นนั้น รายการ จากแนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นนั้น รายการ Hand2hand Hand2hand จากแนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นนั้น รายการ 
นี้ เนื่องด้วยเป็นรายการที่น าเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่วัยรุ่น ซึ่งในแนว

จากแนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นนั้น รายการ 
นี้ เนื่องด้วยเป็นรายการที่น าเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่วัยรุ่น ซึ่งในแนว

จากแนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นนั้น รายการ จากแนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นนั้น รายการ 
นี้ เนื่องด้วยเป็นรายการที่น าเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่วัยรุ่น ซึ่งในแนวนี้ เนื่องด้วยเป็นรายการที่น าเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่วัยรุ่น ซึ่งในแนวนี้ เนื่องด้วยเป็นรายการที่น าเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่วัยรุ่น ซึ่งในแนว
กล่าวไว้ว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพ
นี้ เนื่องด้วยเป็นรายการที่น าเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่วัยรุ่น ซึ่งในแนว
กล่าวไว้ว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพ
นี้ เนื่องด้วยเป็นรายการที่น าเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่วัยรุ่น ซึ่งในแนว
กล่าวไว้ว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพ
อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้
กล่าวไว้ว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพกล่าวไว้ว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพกล่าวไว้ว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพกล่าวไว้ว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพ
อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี

กล่าวไว้ว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพกล่าวไว้ว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพ
อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้
กล่าวไว้ว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพ
อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้
กล่าวไว้ว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพ
อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่

กล่าวไว้ว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพ
อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี

กล่าวไว้ว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพ
อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้
กล่าวไว้ว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพ
อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมีกลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่

ว่าจะต้องเป็นสิ่งใหม่หรือคิดต่อยอดจาก
ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น

อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่

ยวกับการสร้างสรรค์ที่ได้กล่าว

อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่

อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่

อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่

อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมีกลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมีกลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมีกลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมีกลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่

6.  
ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น

กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมีกลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่

ยวกับการสร้างสรรค์ที่ได้กล่าว

กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่

ยวกับการสร้างสรรค์ที่ได้กล่าว

กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่

ยวกับการสร้างสรรค์ที่ได้กล่าว

กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่

จากแนวคิดเก่ี
ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น

ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่
จาก

ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น

ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่
แนวคิดเก่ี

ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่
แนวคิดเก่ี

ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่
ว่าจะต้องเป็นสิ่งใหม่หรือคิดต่อยอดจาก

ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่
แนวคิดเก่ียวกับการสร้างสรรค์ที่ได้กล่าว

ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น

ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่
ยวกับการสร้างสรรค์ที่ได้กล่าวว่าจะต้องเป็นสิ่งใหม่หรือคิดต่อยอดจาก

ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น
ยวกับการสร้างสรรค์ที่ได้กล่าว

ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น
สินค้า และ

ว่าจะต้องเป็นสิ่งใหม่หรือคิดต่อยอดจากยวกับการสร้างสรรค์ที่ได้กล่าวว่าจะต้องเป็นสิ่งใหม่หรือคิดต่อยอดจากว่าจะต้องเป็นสิ่งใหม่หรือคิดต่อยอดจากยวกับการสร้างสรรค์ที่ได้กล่าว
ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น

ยวกับการสร้างสรรค์ที่ได้กล่าว
ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น ผู้ศึกษาได้น ามาใช้เป็น

ออกมาให้ผู้ชมได้เห็นถึงการ
ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น

น าเสนอออกมาให้ผู้ชมได้เห็นถึงการ
ให้เห็นว่ามีการพัฒนาสินค้าอย่างไร 

ความคิดท่ีมีอยู่ในตัวผู้ชม แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้

ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้นความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้นความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น
สินค้า และเนื้อหารายการที่ต้อง

ให้เห็นว่ามีการพัฒนาสินค้าอย่างไร 
ความคิดท่ีมีอยู่ในตัวผู้ชม แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้

ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น
แนวทางในการน าเสนอ
ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้นความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้นความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้นความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น

เนื้อหารายการที่ต้อง
ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น
แนวทางในการน าเสนอสินค้า และ
สร้างสรรค์ผลงานของบุคคลนั้นๆ 

ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น
เนื้อหารายการที่ต้องน าเสนอ

ให้เห็นว่ามีการพัฒนาสินค้าอย่างไร 

ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น
เนื้อหารายการที่ต้อง

ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้นความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้นความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น
เนื้อหารายการที่ต้อง

ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น
แนวทางในการน าเสนอสินค้า และ
ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น

เนื้อหารายการที่ต้อง
ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น

ออกมาให้ผู้ชมได้เห็นถึงการ
เพ่ือเป็นการจุดประกาย

เนื้อหารายการที่ต้องเนื้อหารายการที่ต้องน าเสนอแนวทางในการน าเสนอ
สร้างสรรค์ผลงานของบุคคลนั้นๆ 
ความคิดท่ีมีอยู่ในตัวผู้ชม แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้

สินค้า และ
สร้างสรรค์ผลงานของบุคคลนั้นๆ ให้เห็นว่ามีการพัฒนาสินค้าอย่างไร 

สินค้า และ
สร้างสรรค์ผลงานของบุคคลนั้นๆ 
ความคิดท่ีมีอยู่ในตัวผู้ชม แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้

ออกมาให้ผู้ชมได้เห็นถึงการ
เพ่ือเป็นการจุดประกาย

นความคิดสร้างสรรค์

แนวทางในการน าเสนอ
สร้างสรรค์ผลงานของบุคคลนั้นๆ 

ออกมาให้ผู้ชมได้เห็นถึงการ
สร้างสรรค์ผลงานของบุคคลนั้นๆ ให้เห็นว่ามีการพัฒนาสินค้าอย่างไร 
ความคิดท่ีมีอยู่ในตัวผู้ชม แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้

ให้เห็นว่ามีการพัฒนาสินค้าอย่างไร ให้เห็นว่ามีการพัฒนาสินค้าอย่างไร 
ความคิดท่ีมีอยู่ในตัวผู้ชม แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้
สร้างสรรค์ผลงานของบุคคลนั้นๆ 
ความคิดท่ีมีอยู่ในตัวผู้ชม แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้

เป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึน

เพ่ือเป็นการจุดประกาย
ความคิดท่ีมีอยู่ในตัวผู้ชม แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์

ให้เห็นว่ามีการพัฒนาสินค้าอย่างไร 
ความคิดท่ีมีอยู่ในตัวผู้ชม แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้ความคิดท่ีมีอยู่ในตัวผู้ชม แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้

เป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึน
ความคิดท่ีมีอยู่ในตัวผู้ชม แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้ความคิดท่ีมีอยู่ในตัวผู้ชม แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้

เป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึน
รายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้อง

ความคิดท่ีมีอยู่ในตัวผู้ชม แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้

ศึกษารายการที่เก่ียวข้องทั้งรายการที่เกี่ยวกับอาชีพและ
เป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึน

รายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
เป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึนเป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึน

ศึกษารายการที่เก่ียวข้องทั้งรายการที่เกี่ยวกับอาชีพและ
เป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึน

รายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ศึกษาได้น าเทคนิคต่างๆ

เป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึน
รายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ศึกษาได้น าเทคนิคต่างๆ
ศึกษารายการที่เก่ียวข้องทั้งรายการที่เกี่ยวกับอาชีพและ

เป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึน
ศึกษารายการที่เก่ียวข้องทั้งรายการที่เกี่ยวกับอาชีพและ

ผู้ศึกษาได้น าเทคนิคต่างๆ
รายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้อง ศึกษารายการที่เก่ียวข้องทั้งรายการที่เกี่ยวกับอาชีพและ

จะสามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน
โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่าโดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า

คุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับคุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับ

กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมี
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่

กษาได้น ามาใช้เป็น
ออกมาให้ผู้ชมได้เห็นถึงการ

ให้เห็นว่ามีการพัฒนาสินค้าอย่างไร เพ่ือเป็นการจุดประกาย
ความคิดท่ีมีอยู่ในตัวผู้ชม แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์

เป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึน
ศึกษารายการที่เก่ียวข้องทั้งรายการที่เกี่ยวกับอาชีพและ

ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น
แนวทางในการน าเสนอ
สร้างสรรค์ผลงานของบุคคลนั้นๆ 
ความคิดท่ีมีอยู่ในตัวผู้ชม แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้

เป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึน
รายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้อง ศึกษารายการที่เก่ียวข้องทั้งรายการที่เกี่ยวกับอาชีพและศึกษารายการที่เก่ียวข้องทั้งรายการที่เกี่ยวกับอาชีพและ

รายการที่สร้างแรงบันดาลใจ ผู้ศึกษาได้น าเทคนิคต่างๆ ในการน าเสนอ

และน ามากล่ันกรองตีความ จนสุดท้ายจะเกิดการจดจ า แต่จะเลือกจดจ าในสิ่ง
ที่ตรงกับความสนใจ ผู้ศึกษาจึงใช้แนวคิดนี้ในการเลือกน าเสนอสินค้าที่เป็นที่นิยมในสั
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจ และจดจ าได้ดีที่สุด

จากแนวคิดเกี่ยวกับแรงบันดาลใจนั้น พบว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่สามารถ
ผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเริ่มต้นที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ 
สามขั้นของการเป็นผู้น าในการสร้างแรงบันดาลใจ ที่กล่าวไว้ว่าต้อง
ผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากการกระท านั้น จะสามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน
โดยต้องไม่มีความย่อท้อ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้คัดเลือกตัวบุคคลที่น ามาออกรายการ ว่า

คุณลักษณะที่เป็นผู้น าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับ

จากแนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นนั้น รายการ Hand2hand นั้นมีความสอดคล้องกับทฤษฎี
นี้ เนื่องด้วยเป็นรายการที่น าเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่วัยรุ่น ซึ่งในแนว
กล่าวไว้ว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความสนใจอาชีพ
อย่างจริงจัง ฉะนั้นการน าเสนอช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แนะน าให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสินค้าประเภทแฮนด์เมดจึงมีความเหมาะสม
ในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงาน และได้แสดงถึงความสามารถท่ีมีอยู่

6. จากแนวคิดเก่ียวกับการสร้างสรรค์ที่ได้กล่าวว่าจะต้องเป็นสิ่งใหม่หรือคิดต่อยอดจาก
ความรู้สู่สิ่งใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น ผู้ศึกษาได้น ามาใช้เป็น
แนวทางในการน าเสนอสินค้า และเนื้อหารายการที่ต้องน าเสนอออกมาให้ผู้ชมได้เห็นถึงการ
สร้างสรรค์ผลงานของบุคคลนั้นๆ ให้เห็นว่ามีการพัฒนาสินค้าอย่างไร เพ่ือเป็นการจุดประกาย
ความคิดท่ีมีอยู่ในตัวผู้ชม แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์

เป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึน
รายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้อง ศึกษารายการที่เก่ียวข้องทั้งรายการที่เกี่ยวกับอาชีพและ

รายการที่สร้างแรงบันดาลใจ ผู้ศึกษาได้น าเทคนิคต่างๆ ในการน าเสนอ

สารที่ประกอบไปด้วยสามขั้นตอน ดังที่ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสารสารที่ประกอบไปด้วยสามขั้นตอน ดังที่ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสาร
ความสนใจเดิมที่มีอยู่สความสนใจเดิมที่มีอยู่

ำ3.ำ3.
ารที่ประกอบไปด้วยสามขั้นตอน ดังที่ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสารำารที่ประกอบไปด้วยสามขั้นตอน ดังที่ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสาร

ความสนใจเดิมที่มีอยู่
ำ

ความสนใจเดิมที่มีอยู่สำสารที่ประกอบไปด้วยสามขั้นตอน ดังที่ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสารสารที่ประกอบไปด้วยสามขั้นตอน ดังที่ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสารำารที่ประกอบไปด้วยสามขั้นตอน ดังที่ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสารสารที่ประกอบไปด้วยสามขั้นตอน ดังที่ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสาร
ความสนใจเดิมที่มีอยู่สความสนใจเดิมที่มีอยู่

ำ
ความสนใจเดิมที่มีอยู่สความสนใจเดิมที่มีอยู

น่จากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้นจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้
ารที่ประกอบไปด้วยสามขั้นตอน ดังที่ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสารนารที่ประกอบไปด้วยสามขั้นตอน ดังที่ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสาร

ัความคิดของเจ้าของอาชีพ ัความคิดของเจ้าของอาชีพ กและกและ
จากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้กจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้

ารที่ประกอบไปด้วยสามขั้นตอน ดังที่ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสาร
ก

ารที่ประกอบไปด้วยสามขั้นตอน ดังที่ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสาร
หและหและให้ความรู้ต่างๆ เพื่อหให้ความรู้ต่างๆ เพื่อ

จากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้หจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้อให้ความรู้ต่างๆ เพื่ออให้ความรู้ต่างๆ เพื่อ
จากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้อจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้สให้ความรู้ต่างๆ เพื่อสให้ความรู้ต่างๆ เพื่อ
จากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้สจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้มให้ความรู้ต่างๆ เพื่อมให้ความรู้ต่างๆ เพื่อสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวันมสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวัน
จากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้มจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนีุ้จากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนีุ้จากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้

ารที่ประกอบไปด้วยสามขั้นตอน ดังที่ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสาร
ุ

ารที่ประกอบไปด้วยสามขั้นตอน ดังที่ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสาร
ดสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวันดสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวัน

จากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ดจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนีก้สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวันกสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวัน
จากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนีก้จากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ ผู้ศึกษาได้น าเอากระบวนการเลือกรับกผู้ศึกษาได้น าเอากระบวนการเลือกรับ

ารที่ประกอบไปด้วยสามขั้นตอน ดังที่ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสาร
ก

ารที่ประกอบไปด้วยสามขั้นตอน ดังที่ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสาร
ลสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวันลสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวัน

ผู้ศึกษาได้น าเอากระบวนการเลือกรับลผู้ศึกษาได้น าเอากระบวนการเลือกรับ
ารที่ประกอบไปด้วยสามขั้นตอน ดังที่ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสาร

ล
ารที่ประกอบไปด้วยสามขั้นตอน ดังที่ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็นหรือ

ล
ที่สอดคล้องกับความคิดเห็นหรือาผู้ศึกษาได้น าเอากระบวนการเลือกรับาผู้ศึกษาได้น าเอากระบวนการเลือกรับ
ที่สอดคล้องกับความคิดเห็นหรือาที่สอดคล้องกับความคิดเห็นหรืองผู้ศึกษาได้น าเอากระบวนการเลือกรับงผู้ศึกษาได้น าเอากระบวนการเลือกรับ
ที่สอดคล้องกับความคิดเห็นหรืองที่สอดคล้องกับความคิดเห็นหรือ

และน ามากล่ันกรองตีความ จนสุดท้ายจะเกิดการจดจ า แต่จะเลือกจดจ าในสิ่ง
ง

และน ามากล่ันกรองตีความ จนสุดท้ายจะเกิดการจดจ า แต่จะเลือกจดจ าในสิ่ง
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 ปัญหาจะอยู่ที่ความต้องการที่จะน าเสนอรายการของผู้ศึกษาเองที่ยังไม่มีความ
ชัดเจนว่าต้องการสื่ออะไรกับคนดู รวมถึงการหาวิธีการน าเสนอที่ดูแปลกใหม่ที่มีความแตกต่างจาก
รายการที่เคยมีมา รวมถึงตัวเจ้าของอาชีพเป็นบุคคลที่ไม่ใช่คนมีชื่อเสียง เราจึงต้องหาวิธีการน าเสนอ
ให้ออกมาดูน่าสนใจมากขึ้น เพราะฉะนั้นการเลือกแขกรับเชิญมาออกรายการนั้น ต้องดูด้วยว่าสินค้าที่
จะน าเสนอนั้นมีความแปลกใหม่ และน่าสนใจอย่างไรด้วย และสามารถเป็นตัวอย่างของการประกอบ
อาชีพเสริมได้ดี สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าอาชีพที่ท าอยู่สามารถสร้างรายได้ได้จริง  

2.  ขั้นตอนการผลิต (Production)  
 เนื่องจากอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาที่มี เลยท าให้อุปกรณ์ไม่ครบ จึง

ต้องไปหาซื้อเพ่ิมเติม รวมถึงบ้านของแขกรับเชิญค่อนข้างไกลและลึก ตัวผู้ศึกษาเองนั้นไม่มีรถส่วนตัว 
จึงจ าเป็นต้องขนอุปกรณ์กันไปทางรถโดยสาร ค่อนข้างล าบากมาก ส่วนในเรื่องของการถ่ายท าจะมี
ปัญหาในเรื่องของการอัดเสียง เนื่องจากไมค์ที่ใช้อัดเสียงมีปัญหา ท าให้บางช่วงเสียงไม่เข้าไมค์เลย ท า
ให้ต้องไปใช้เสียงหัวกล้องแทน รวมถึงข้างบ้านมีก่อสร้าง อาจจะมีบางช่วงที่มีเสียงก่อสร้างเข้ามาบ้าง 
แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นัก  

3.  ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ (Post-Production) 
  ขั้นตอนนี้เป็นการเรียงล าดับเรื่องราว และการตัดต่อภาพและเสียงให้มีความ

เชื่อมโยงกัน ปัญหาที่พบก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพ
ไฟล์อาจจะลดลงไปบ้าง รวมถึงท าให้การตัด การแก้ท าได้ล าบากกว่าเดิมนิดหน่อย  
 
ข้อเสนอแนะในการผลิตครั้งต่อไป  

1. ขั้นตอนที่ส าคัญ คือ ขั้นตอนก่อนการเตรียมการผลิตควรมีแนวคิดหลัก (concept) 
และวัตถุประสงค์ของรายการให้แน่ชัด เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น และศึกษาตัวบุคคลให้แน่ชัด และตัวสินค้าควรเป็นสินค้าที่น่าสนใจ เพราะจะดึงดูดคนดู
ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงศึกษาถึงวิธีการสัมภาษณ์ พยายามพูดคุยกับแขกรับเชิญ ความความรู้จักไว้ให้มาก 
เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง รวมถึงอาชีพประเภท
สิ่งของท ามือจะต้องมีพวกวัสดุ อุปกรณ์มากมาย เราจ าเป็นต้องสอบถามกับแขกรับเชิญก่อนว่าวัสดุ
อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า  

2. ก่อนวันถ่ายท าควรตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อม และถ้าใช้กล้องหลายตัว ก็ควรตั้งค่า
กล้องให้เท่ากัน ตั้งค่าสีให้เท่ากัน ทางที่ดีควรตั้งค่าให้โทนสีของภาพอยู่ในระดับกลางๆ ไว้จะดีที่สุด 
เราจะได้สามารถไปปรับสีได้ง่ายกว่า รวมถึงพยายามเป็นกันเองกับแขกรับเชิญให้มาก เพราะเวลาแขก
รับเชิญตอบค าถามจะได้มีความเป็นกันเองได้ดี และเวลาถ่ายพวกอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆ ก็ควรถ่ายมาให้
ชัด และถ่ายมาเผื่อให้เยอะมากที่สุด  

3. ในขั้นตอนหลังการผลิตรายการ เมื่อเราไปถ่ายงานมา มีฟุตเทจเรียบร้อยแล้ว ควรจะ
ส ารองฟุตไว้หลายๆที่ และการเลือกดนตรีประกอบรายการก็ส าคัญ เมื่อกลุ่มตัวอย่างเราคือวัยรุ่น เรา
ก็ควรเลือกดนตรีที่ค่อนข้างกระตุ้นอารมณ์ หรือไม่อาจจะเป็นดนตรีที่วัยรุ่นก าลังนิยมฟังกันอยู่ตอนนั้น 
จะช่วยให้มีความน่าสนใจมากขึ้น 

อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า 
มากมาย เราจ าเป็นต้องสอบถามกับแขกรับเชิญก่อนว่าวัสดุ

อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า 
วรตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อม

อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า 
วรตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อม และถ้าใช้กล้องหลายตัว ก็ควรตั้งค่าวรตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมวรตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อม

อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า 
วัสดุ อุปกรณ์

อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า 
วรตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อม

วัสดุ อุปกรณ์
อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า 

มากมาย เราจ าเป็นต้องสอบถามกับแขกรับเชิญก่อนว่าวัสดุมากมาย เราจ าเป็นต้องสอบถามกับแขกรับเชิญก่อนว่าวัสดุมากมาย เราจ าเป็นต้องสอบถามกับแขกรับเชิญก่อนว่าวัสดุ
เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 

วัสดุ อุปกรณ์
เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 

มากมาย เราจ าเป็นต้องสอบถามกับแขกรับเชิญก่อนว่าวัสดุมากมาย เราจ าเป็นต้องสอบถามกับแขกรับเชิญก่อนว่าวัสดุ
เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 

มากมาย เราจ าเป็นต้องสอบถามกับแขกรับเชิญก่อนว่าวัสดุมากมาย เราจ าเป็นต้องสอบถามกับแขกรับเชิญก่อนว่าวัสดุ
เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 

มากมาย เราจ าเป็นต้องสอบถามกับแขกรับเชิญก่อนว่าวัสดุมากมาย เราจ าเป็นต้องสอบถามกับแขกรับเชิญก่อนว่าวัสดุ
อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า 

เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 
พวกวัสดุ อุปกรณ์

อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า 

เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 
มากมาย เราจ าเป็นต้องสอบถามกับแขกรับเชิญก่อนว่าวัสดุ

เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 
สิ่งของท ามือจะต้องมี

รวมถึงอาชีพประเภท
มากมาย เราจ าเป็นต้องสอบถามกับแขกรับเชิญก่อนว่าวัสดุ

อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า 
วรตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อม และถ้าใช้กล้องหลายตัว ก็ควรตั้งค่า

ควรตั้งค่าให้โทนสีของภาพอยู่ในระดับกลางๆ ไว้จะดีที่สุด 

รวมถึงอาชีพประเภท
มากมาย เราจ าเป็นต้องสอบถามกับแขกรับเชิญก่อนว่าวัสดุ

เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 
สิ่งของท ามือจะต้องมี
เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 

มากมาย เราจ าเป็นต้องสอบถามกับแขกรับเชิญก่อนว่าวัสดุสิ่งของท ามือจะต้องมี มากมาย เราจ าเป็นต้องสอบถามกับแขกรับเชิญก่อนว่าวัสดุสิ่งของท ามือจะต้องมี
อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า 

มากมาย เราจ าเป็นต้องสอบถามกับแขกรับเชิญก่อนว่าวัสดุ

และถ้าใช้กล้องหลายตัว ก็ควรตั้งค่า

มากมาย เราจ าเป็นต้องสอบถามกับแขกรับเชิญก่อนว่าวัสดุ
อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า 

และถ้าใช้กล้องหลายตัว ก็ควรตั้งค่า
อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า 

และถ้าใช้กล้องหลายตัว ก็ควรตั้งค่า
อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า 

และถ้าใช้กล้องหลายตัว ก็ควรตั้งค่า
ควรตั้งค่าให้โทนสีของภาพอยู่ในระดับกลางๆ ไว้จะดีที่สุด 

อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า 
ก่อนวันถ่า

อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า 
และถ้าใช้กล้องหลายตัว ก็ควรตั้งค่าและถ้าใช้กล้องหลายตัว ก็ควรตั้งค่าและถ้าใช้กล้องหลายตัว ก็ควรตั้งค่าก่อนวันถ่าก่อนวันถ่า2.

กล้องให้เท่ากัน ตั้งค่าสีให้เท่ากัน ทางที่ดี
ก่อนวันถ่า2. ก่อนวันถ่า

กล้องให้เท่ากัน ตั้งค่าสีให้เท่ากัน ทางที่ดี
และถ้าใช้กล้องหลายตัว ก็ควรตั้งค่าก่อนวันถ่า และถ้าใช้กล้องหลายตัว ก็ควรตั้งค่าและถ้าใช้กล้องหลายตัว ก็ควรตั้งค่าและถ้าใช้กล้องหลายตัว ก็ควรตั้งค่า

กล้องให้เท่ากัน ตั้งค่าสีให้เท่ากัน ทางที่ดีควรตั้งค่าให้โทนสีของภาพอยู่ในระดับกลางๆ ไว้จะดีที่สุด 
รวมถึงพยายามเป็นกันเองกับแขกรับเชิญให้มาก เพราะเวลาแขก

ควรตั้งค่าให้โทนสีของภาพอยู่ในระดับกลางๆ ไว้จะดีที่สุด กล้องให้เท่ากัน ตั้งค่าสีให้เท่ากัน ทางที่ดีควรตั้งค่าให้โทนสีของภาพอยู่ในระดับกลางๆ ไว้จะดีที่สุด กล้องให้เท่ากัน ตั้งค่าสีให้เท่ากัน ทางที่ดีควรตั้งค่าให้โทนสีของภาพอยู่ในระดับกลางๆ ไว้จะดีที่สุด ควรตั้งค่าให้โทนสีของภาพอยู่ในระดับกลางๆ ไว้จะดีที่สุด 
รวมถึงพยายามเป็นกันเองกับแขกรับเชิญให้มาก เพราะเวลาแขก

กล้องให้เท่ากัน ตั้งค่าสีให้เท่ากัน ทางที่ดีควรตั้งค่าให้โทนสีของภาพอยู่ในระดับกลางๆ ไว้จะดีที่สุด กล้องให้เท่ากัน ตั้งค่าสีให้เท่ากัน ทางที่ดีควรตั้งค่าให้โทนสีของภาพอยู่ในระดับกลางๆ ไว้จะดีที่สุด 
รวมถึงพยายามเป็นกันเองกับแขกรับเชิญให้มาก เพราะเวลาแขก

กล้องให้เท่ากัน ตั้งค่าสีให้เท่ากัน ทางที่ดีกล้องให้เท่ากัน ตั้งค่าสีให้เท่ากัน ทางที่ดีกล้องให้เท่ากัน ตั้งค่าสีให้เท่ากัน ทางที่ดีกล้องให้เท่ากัน ตั้งค่าสีให้เท่ากัน ทางที่ดีกล้องให้เท่ากัน ตั้งค่าสีให้เท่ากัน ทางที่ดี
เราจะได้สามารถไปปรับสีได้ง่ายกว่า 
รับเชิญตอบค าถามจะได้มีความเป็นกันเองได้ดี

ควรตั้งค่าให้โทนสีของภาพอยู่ในระดับกลางๆ ไว้จะดีที่สุด กล้องให้เท่ากัน ตั้งค่าสีให้เท่ากัน ทางที่ดีควรตั้งค่าให้โทนสีของภาพอยู่ในระดับกลางๆ ไว้จะดีที่สุด 
รวมถึงพยายามเป็นกันเองกับแขกรับเชิญให้มาก เพราะเวลาแขกเราจะได้สามารถไปปรับสีได้ง่ายกว่า 

ควรตั้งค่าให้โทนสีของภาพอยู่ในระดับกลางๆ ไว้จะดีที่สุด 
รวมถึงพยายามเป็นกันเองกับแขกรับเชิญให้มาก เพราะเวลาแขก

ควรตั้งค่าให้โทนสีของภาพอยู่ในระดับกลางๆ ไว้จะดีที่สุด 
รวมถึงพยายามเป็นกันเองกับแขกรับเชิญให้มาก เพราะเวลาแขก

ควรตั้งค่าให้โทนสีของภาพอยู่ในระดับกลางๆ ไว้จะดีที่สุด 
รวมถึงพยายามเป็นกันเองกับแขกรับเชิญให้มาก เพราะเวลาแขก

และเวลาถ่ายพวกอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆ ก็ควรถ่ายมาให้

ควรตั้งค่าให้โทนสีของภาพอยู่ในระดับกลางๆ ไว้จะดีที่สุด ควรตั้งค่าให้โทนสีของภาพอยู่ในระดับกลางๆ ไว้จะดีที่สุด ควรตั้งค่าให้โทนสีของภาพอยู่ในระดับกลางๆ ไว้จะดีที่สุด 
รวมถึงพยายามเป็นกันเองกับแขกรับเชิญให้มาก เพราะเวลาแขก

ควรตั้งค่าให้โทนสีของภาพอยู่ในระดับกลางๆ ไว้จะดีที่สุด 
รวมถึงพยายามเป็นกันเองกับแขกรับเชิญให้มาก เพราะเวลาแขกเราจะได้สามารถไปปรับสีได้ง่ายกว่า รวมถึงพยายามเป็นกันเองกับแขกรับเชิญให้มาก เพราะเวลาแขกรวมถึงพยายามเป็นกันเองกับแขกรับเชิญให้มาก เพราะเวลาแขกเราจะได้สามารถไปปรับสีได้ง่ายกว่า รวมถึงพยายามเป็นกันเองกับแขกรับเชิญให้มาก เพราะเวลาแขกรวมถึงพยายามเป็นกันเองกับแขกรับเชิญให้มาก เพราะเวลาแขกเราจะได้สามารถไปปรับสีได้ง่ายกว่า เราจะได้สามารถไปปรับสีได้ง่ายกว่า รวมถึงพยายามเป็นกันเองกับแขกรับเชิญให้มาก เพราะเวลาแขกรวมถึงพยายามเป็นกันเองกับแขกรับเชิญให้มาก เพราะเวลาแขก

และเวลาถ่ายพวกอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆ ก็ควรถ่ายมาให้
รวมถึงพยายามเป็นกันเองกับแขกรับเชิญให้มาก เพราะเวลาแขกเราจะได้สามารถไปปรับสีได้ง่ายกว่า รวมถึงพยายามเป็นกันเองกับแขกรับเชิญให้มาก เพราะเวลาแขกรวมถึงพยายามเป็นกันเองกับแขกรับเชิญให้มาก เพราะเวลาแขกรวมถึงพยายามเป็นกันเองกับแขกรับเชิญให้มาก เพราะเวลาแขก

รับเชิญตอบค าถามจะได้มีความเป็นกันเองได้ดี และเวลาถ่ายพวกอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆ ก็ควรถ่ายมาให้รับเชิญตอบค าถามจะได้มีความเป็นกันเองได้ดี

เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 
วัสดุ อุปกรณ์

เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 
มากมาย เราจ าเป็นต้องสอบถามกับแขกรับเชิญก่อนว่าวัสดุ

อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า 
วรตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อม

เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 
พยายามพูดคุยกับแขกรับเชิญ ความความรู้จักไว้ให้มาก 

เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 
มากมาย เราจ าเป็นต้องสอบถามกับแขกรับเชิญก่อนว่าวัสดุ

อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า 

เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 
มากมาย เราจ าเป็นต้องสอบถามกับแขกรับเชิญก่อนว่าวัสดุมากมาย เราจ าเป็นต้องสอบถามกับแขกรับเชิญก่อนว่าวัสดุ

อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า 
มากมาย เราจ าเป็นต้องสอบถามกับแขกรับเชิญก่อนว่าวัสดุ

อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า 

พยายามพูดคุยกับแขกรับเชิญ ความความรู้จักไว้ให้มาก 
รวมถึงอาชีพประเภทเพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง รวมถึงอาชีพประเภท

มากมาย เราจ าเป็นต้องสอบถามกับแขกรับเชิญก่อนว่าวัสดุ

ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงศึกษาถึงวิธีการสัมภาษณ์
เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 
ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงศึกษาถึงวิธีการสัมภาษณ์
เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 

พยายามพูดคุยกับแขกรับเชิญ ความความรู้จักไว้ให้มาก ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงศึกษาถึงวิธีการสัมภาษณ์ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงศึกษาถึงวิธีการสัมภาษณ์
เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 

และตัวสินค้าควรเป็นสินค้าที่น่าสนใจ เพราะจะดึงดูดคนดู
พยายามพูดคุยกับแขกรับเชิญ ความความรู้จักไว้ให้มาก 

เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 

และศึกษาตัวบุคคลให้แน่ชัด
ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงศึกษาถึงวิธีการสัมภาษณ์ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงศึกษาถึงวิธีการสัมภาษณ์
เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 

และศึกษาตัวบุคคลให้แน่ชัด และตัวสินค้าควรเป็นสินค้าที่น่าสนใจ เพราะจะดึงดูดคนดู
พยายามพูดคุยกับแขกรับเชิญ ความความรู้จักไว้ให้มาก 

และตัวสินค้าควรเป็นสินค้าที่น่าสนใจ เพราะจะดึงดูดคนดูและตัวสินค้าควรเป็นสินค้าที่น่าสนใจ เพราะจะดึงดูดคนดู
ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงศึกษาถึงวิธีการสัมภาษณ์

และศึกษาตัวบุคคลให้แน่ชัด
ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงศึกษาถึงวิธีการสัมภาษณ์
เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 

และศึกษาตัวบุคคลให้แน่ชัดและศึกษาตัวบุคคลให้แน่ชัด
ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงศึกษาถึงวิธีการสัมภาษณ์ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงศึกษาถึงวิธีการสัมภาษณ์

และศึกษาตัวบุคคลให้แน่ชัด
ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงศึกษาถึงวิธีการสัมภาษณ์
เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 

และตัวสินค้าควรเป็นสินค้าที่น่าสนใจ เพราะจะดึงดูดคนดู
เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้

และตัวสินค้าควรเป็นสินค้าที่น่าสนใจ เพราะจะดึงดูดคนดู
พยายามพูดคุยกับแขกรับเชิญ ความความรู้จักไว้ให้มาก 

เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้
และตัวสินค้าควรเป็นสินค้าที่น่าสนใจ เพราะจะดึงดูดคนดู

เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้
และศึกษาตัวบุคคลให้แน่ชัด และตัวสินค้าควรเป็นสินค้าที่น่าสนใจ เพราะจะดึงดูดคนดู

ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงศึกษาถึงวิธีการสัมภาษณ์

เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้
และตัวสินค้าควรเป็นสินค้าที่น่าสนใจ เพราะจะดึงดูดคนดู

ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงศึกษาถึงวิธีการสัมภาษณ์

และวัตถุประสงค์ของรายการให้แน่ชัด เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้
และศึกษาตัวบุคคลให้แน่ชัด

เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้
และศึกษาตัวบุคคลให้แน่ชัด

ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงศึกษาถึงวิธีการสัมภาษณ์

และวัตถุประสงค์ของรายการให้แน่ชัด
ชัดเจนยิ่งขึ้น
และวัตถุประสงค์ของรายการให้แน่ชัด

ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงศึกษาถึงวิธีการสัมภาษณ์

เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้
และตัวสินค้าควรเป็นสินค้าที่น่าสนใจ เพราะจะดึงดูดคนดูและตัวสินค้าควรเป็นสินค้าที่น่าสนใจ เพราะจะดึงดูดคนดู

และวัตถุประสงค์ของรายการให้แน่ชัดและวัตถุประสงค์ของรายการให้แน่ชัด
ชัดเจนยิ่งขึ้น
และวัตถุประสงค์ของรายการให้แน่ชัด
ชัดเจนยิ่งขึ้น
ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงศึกษาถึงวิธีการสัมภาษณ์
เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 

และวัตถุประสงค์ของรายการให้แน่ชัด
และศึกษาตัวบุคคลให้แน่ชัด

เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้
และตัวสินค้าควรเป็นสินค้าที่น่าสนใจ เพราะจะดึงดูดคนดู

เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้
และตัวสินค้าควรเป็นสินค้าที่น่าสนใจ เพราะจะดึงดูดคนดู

เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้
และตัวสินค้าควรเป็นสินค้าที่น่าสนใจ เพราะจะดึงดูดคนดู

เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้และวัตถุประสงค์ของรายการให้แน่ชัดและวัตถุประสงค์ของรายการให้แน่ชัด
และศึกษาตัวบุคคลให้แน่ชัด

เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้
และตัวสินค้าควรเป็นสินค้าที่น่าสนใจ เพราะจะดึงดูดคนดู

และวัตถุประสงค์ของรายการให้แน่ชัดและวัตถุประสงค์ของรายการให้แน่ชัด เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้
ขั้นตอนก่อนการเตรียมการผลิตควรมีแนวคิดหลัก

เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้
และตัวสินค้าควรเป็นสินค้าที่น่าสนใจ เพราะจะดึงดูดคนดู

1.

และศึกษาตัวบุคคลให้แน่ชัดและศึกษาตัวบุคคลให้แน่ชัด

ขั้นตอนที่ส าคัญ
และวัตถุประสงค์ของรายการให้แน่ชัด

ขั้นตอนที่ส าคัญ
และวัตถุประสงค์ของรายการให้แน่ชัดและวัตถุประสงค์ของรายการให้แน่ชัด

ขั้นตอนก่อนการเตรียมการผลิตควรมีแนวคิดหลักขั้นตอนก่อนการเตรียมการผลิตควรมีแนวคิดหลัก
เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้

และตัวสินค้าควรเป็นสินค้าที่น่าสนใจ เพราะจะดึงดูดคนดู
พยายามพูดคุยกับแขกรับเชิญ ความความรู้จักไว้ให้มาก 

คือ
เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้

ขั้นตอนก่อนการเตรียมการผลิตควรมีแนวคิดหลัก

และตัวสินค้าควรเป็นสินค้าที่น่าสนใจ เพราะจะดึงดูดคนดูและตัวสินค้าควรเป็นสินค้าที่น่าสนใจ เพราะจะดึงดูดคนดูและตัวสินค้าควรเป็นสินค้าที่น่าสนใจ เพราะจะดึงดูดคนดู
พยายามพูดคุยกับแขกรับเชิญ ความความรู้จักไว้ให้มาก 

ขั้นตอนก่อนการเตรียมการผลิตควรมีแนวคิดหลักขั้นตอนก่อนการเตรียมการผลิตควรมีแนวคิดหลัก
เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้

ขั้นตอนก่อนการเตรียมการผลิตควรมีแนวคิดหลัก
เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้

ขั้นตอนก่อนการเตรียมการผลิตควรมีแนวคิดหลักขั้นตอนก่อนการเตรียมการผลิตควรมีแนวคิดหลักขั้นตอนก่อนการเตรียมการผลิตควรมีแนวคิดหลัก
เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้

และตัวสินค้าควรเป็นสินค้าที่น่าสนใจ เพราะจะดึงดูดคนดู

ขั้นตอนก่อนการเตรียมการผลิตควรมีแนวคิดหลักขั้นตอนก่อนการเตรียมการผลิตควรมีแนวคิดหลัก
ข้อเสนอแนะในการผลิตครั้งต่อไป

ขั้นตอนก่อนการเตรียมการผลิตควรมีแนวคิดหลักขั้นตอนก่อนการเตรียมการผลิตควรมีแนวคิดหลัก
เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้

ข้อเสนอแนะในการผลิตครั้งต่อไปข้อเสนอแนะในการผลิตครั้งต่อไปข้อเสนอแนะในการผลิตครั้งต่อไปข้อเสนอแนะในการผลิตครั้งต่อไป
ขั้นตอนที่ส าคัญ

ไฟล์อาจจะลดลงไปบ้าง รวมถึงท าให้การตัด การแก้ท าได้ล าไฟล์อาจจะลดลงไปบ้าง รวมถึงท าให้การตัด การแก้ท าได้ล าบากกว่าเดิมนิดหน่อย 
เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพ
ไฟล์อาจจะลดลงไปบ้าง รวมถึงท าให้การตัด การแก้ท าได้ล าบากกว่าเดิมนิดหน่อย 
เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพ
ไฟล์อาจจะลดลงไปบ้าง รวมถึงท าให้การตัด การแก้ท าได้ล า
เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพ

บากกว่าเดิมนิดหน่อย บากกว่าเดิมนิดหน่อย บากกว่าเดิมนิดหน่อย 
เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพ
ไฟล์อาจจะลดลงไปบ้าง รวมถึงท าให้การตัด การแก้ท าได้ล าไฟล์อาจจะลดลงไปบ้าง รวมถึงท าให้การตัด การแก้ท าได้ล า
เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพ

ก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพ

ก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้องก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้องปัญหาที่พบปัญหาที่พบ
เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพ

ปัญหาที่พบ
เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพ

ก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้องก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้องปัญหาที่พบก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้องก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้องก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพ
ไฟล์อาจจะลดลงไปบ้าง รวมถึงท าให้การตัด การแก้ท าได้ล าไฟล์อาจจะลดลงไปบ้าง รวมถึงท าให้การตัด การแก้ท าได้ล า

ก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้องก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้องก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพ
ไฟล์อาจจะลดลงไปบ้าง รวมถึงท าให้การตัด การแก้ท าได้ล า

คือ ขั้นตอนก่อนการเตรียมการผลิตควรมีแนวคิดหลัก

ปัญหาที่พบ
 ขั้นตอนนี้เป็นการเรียงล าดับเรื่องราว ขั้นตอนนี้เป็นการเรียงล าดับเรื่องราว

ก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้อง
 ขั้นตอนนี้เป็นการเรียงล าดับเรื่องราว ดต่อภาพและเสียงให้มีความดต่อภาพและเสียงให้มีความ

ก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้อง
และการตั

ก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้อง
และการตั

ก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้อง

Production)Production)ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ 
 ขั้นตอนนี้เป็นการเรียงล าดับเรื่องราว ขั้นตอนนี้เป็นการเรียงล าดับเรื่องราว

ก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้องก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้อง

Production)ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ 
 ขั้นตอนนี้เป็นการเรียงล าดับเรื่องราว
ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ 
 ขั้นตอนนี้เป็นการเรียงล าดับเรื่องราว

Production)Production)
และการตัและการตั

ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ 
 ขั้นตอนนี้เป็นการเรียงล าดับเรื่องราว

ก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้อง

(Postขั้นตอนหลังการผลิตรายการ ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ (Post(Post(Post Production)
 ขั้นตอนนี้เป็นการเรียงล าดับเรื่องราว

ก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้อง

(Post
 ขั้นตอนนี้เป็นการเรียงล าดับเรื่องราว ขั้นตอนนี้เป็นการเรียงล าดับเรื่องราว ขั้นตอนนี้เป็นการเรียงล าดับเรื่องราว ขั้นตอนนี้เป็นการเรียงล าดับเรื่องราว ขั้นตอนนี้เป็นการเรียงล าดับเรื่องราว ขั้นตอนนี้เป็นการเรียงล าดับเรื่องราว

ก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้อง
 ขั้นตอนนี้เป็นการเรียงล าดับเรื่องราว

ก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้อง
 ขั้นตอนนี้เป็นการเรียงล าดับเรื่องราว

ก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้องก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้องก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้องก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพ

ก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพ

ก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้องก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพ
ไฟล์อาจจะลดลงไปบ้าง รวมถึงท าให้การตัด การแก้ท าได้ล า

ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ 
 ขั้นตอนนี้เป็นการเรียงล าดับเรื่องราว

ให้ต้องไปใช้เสียงหัวกล้องแทน รวมถึงข้างบ้านมีก่อสร้าง อาจจะมีบางช่วงที่มีเสียงก่อสร้างเข้ามาบ้าง ให้ต้องไปใช้เสียงหัวกล้องแทน รวมถึงข้างบ้านมีก่อสร้าง อาจจะมีบางช่วงที่มีเสียงก่อสร้างเข้ามาบ้าง ให้ต้องไปใช้เสียงหัวกล้องแทน รวมถึงข้างบ้านมีก่อสร้าง อาจจะมีบางช่วงที่มีเสียงก่อสร้างเข้ามาบ้าง ให้ต้องไปใช้เสียงหัวกล้องแทน รวมถึงข้างบ้านมีก่อสร้าง อาจจะมีบางช่วงที่มีเสียงก่อสร้างเข้ามาบ้าง ให้ต้องไปใช้เสียงหัวกล้องแทน รวมถึงข้างบ้านมีก่อสร้าง อาจจะมีบางช่วงที่มีเสียงก่อสร้างเข้ามาบ้าง ให้ต้องไปใช้เสียงหัวกล้องแทน รวมถึงข้างบ้านมีก่อสร้าง อาจจะมีบางช่วงที่มีเสียงก่อสร้างเข้ามาบ้าง ให้ต้องไปใช้เสียงหัวกล้องแทน รวมถึงข้างบ้านมีก่อสร้าง อาจจะมีบางช่วงที่มีเสียงก่อสร้างเข้ามาบ้าง ให้ต้องไปใช้เสียงหัวกล้องแทน รวมถึงข้างบ้านมีก่อสร้าง อาจจะมีบางช่วงที่มีเสียงก่อสร้างเข้ามาบ้าง ให้ต้องไปใช้เสียงหัวกล้องแทน รวมถึงข้างบ้านมีก่อสร้าง อาจจะมีบางช่วงที่มีเสียงก่อสร้างเข้ามาบ้าง ให้ต้องไปใช้เสียงหัวกล้องแทน รวมถึงข้างบ้านมีก่อสร้าง อาจจะมีบางช่วงที่มีเสียงก่อสร้างเข้ามาบ้าง 
ปัญหาในเรื่องของการอัดเสียง เนื่องจากไมค์ที่ใช้อัดเสียงมีปัญหา ท าให้บางช่วงเสียงไม่เข้าไมค์เลย ท า
ให้ต้องไปใช้เสียงหัวกล้องแทน รวมถึงข้างบ้านมีก่อสร้าง อาจจะมีบางช่วงที่มีเสียงก่อสร้างเข้ามาบ้าง 
ปัญหาในเรื่องของการอัดเสียง เนื่องจากไมค์ที่ใช้อัดเสียงมีปัญหา ท าให้บางช่วงเสียงไม่เข้าไมค์เลย ท าปัญหาในเรื่องของการอัดเสียง เนื่องจากไมค์ที่ใช้อัดเสียงมีปัญหา ท าให้บางช่วงเสียงไม่เข้าไมค์เลย ท าปัญหาในเรื่องของการอัดเสียง เนื่องจากไมค์ที่ใช้อัดเสียงมีปัญหา ท าให้บางช่วงเสียงไม่เข้าไมค์เลย ท า
ให้ต้องไปใช้เสียงหัวกล้องแทน รวมถึงข้างบ้านมีก่อสร้าง อาจจะมีบางช่วงที่มีเสียงก่อสร้างเข้ามาบ้าง 
ปัญหาในเรื่องของการอัดเสียง เนื่องจากไมค์ที่ใช้อัดเสียงมีปัญหา ท าให้บางช่วงเสียงไม่เข้าไมค์เลย ท า
จึงจ าเป็นต้องขนอุปกรณ์กันไปทางรถโดยสาร ค่อนข้างล าบากมาก ส่วนในเรื่องของการถ่ายท าจะมีจึงจ าเป็นต้องขนอุปกรณ์กันไปทางรถโดยสาร ค่อนข้างล าบากมาก ส่วนในเรื่องของการถ่ายท าจะมี
ต้องไปหาซื้อเพ่ิมเติม รวมถึงบ้านของแขกรับเชิญค่อนข้างไกลและลึก ตัวผู้ศึกษาเองนั้นไม่มีรถส่วนตัว 
จึงจ าเป็นต้องขนอุปกรณ์กันไปทางรถโดยสาร ค่อนข้างล าบากมาก ส่วนในเรื่องของการถ่ายท าจะมี
ปัญหาในเรื่องของการอัดเสียง เนื่องจากไมค์ที่ใช้อัดเสียงมีปัญหา ท าให้บางช่วงเสียงไม่เข้าไมค์เลย ท า

ต้องไปหาซื้อเพ่ิมเติม รวมถึงบ้านของแขกรับเชิญค่อนข้างไกลและลึก ตัวผู้ศึกษาเองนั้นไม่มีรถส่วนตัว ต้องไปหาซื้อเพ่ิมเติม รวมถึงบ้านของแขกรับเชิญค่อนข้างไกลและลึก ตัวผู้ศึกษาเองนั้นไม่มีรถส่วนตัว 
จึงจ าเป็นต้องขนอุปกรณ์กันไปทางรถโดยสาร ค่อนข้างล าบากมาก ส่วนในเรื่องของการถ่ายท าจะมี
ปัญหาในเรื่องของการอัดเสียง เนื่องจากไมค์ที่ใช้อัดเสียงมีปัญหา ท าให้บางช่วงเสียงไม่เข้าไมค์เลย ท าปัญหาในเรื่องของการอัดเสียง เนื่องจากไมค์ที่ใช้อัดเสียงมีปัญหา ท าให้บางช่วงเสียงไม่เข้าไมค์เลย ท า
ให้ต้องไปใช้เสียงหัวกล้องแทน รวมถึงข้างบ้านมีก่อสร้าง อาจจะมีบางช่วงที่มีเสียงก่อสร้างเข้ามาบ้าง ให้ต้องไปใช้เสียงหัวกล้องแทน รวมถึงข้างบ้านมีก่อสร้าง อาจจะมีบางช่วงที่มีเสียงก่อสร้างเข้ามาบ้าง ให้ต้องไปใช้เสียงหัวกล้องแทน รวมถึงข้างบ้านมีก่อสร้าง อาจจะมีบางช่วงที่มีเสียงก่อสร้างเข้ามาบ้าง ให้ต้องไปใช้เสียงหัวกล้องแทน รวมถึงข้างบ้านมีก่อสร้าง อาจจะมีบางช่วงที่มีเสียงก่อสร้างเข้ามาบ้าง 

Production)Production)

เนื่องจากอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาที่มี เลยท าให้อุปกรณ์ไม่ครบ จึงเนื่องจากอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาที่มี เลยท าให้อุปกรณ์ไม่ครบ จึง
ต้องไปหาซื้อเพ่ิมเติม รวมถึงบ้านของแขกรับเชิญค่อนข้างไกลและลึก ตัวผู้ศึกษาเองนั้นไม่มีรถส่วนตัว 
จึงจ าเป็นต้องขนอุปกรณ์กันไปทางรถโดยสาร ค่อนข้างล าบากมาก ส่วนในเรื่องของการถ่ายท าจะมี
ปัญหาในเรื่องของการอัดเสียง เนื่องจากไมค์ที่ใช้อัดเสียงมีปัญหา ท าให้บางช่วงเสียงไม่เข้าไมค์เลย ท า
ให้ต้องไปใช้เสียงหัวกล้องแทน รวมถึงข้างบ้านมีก่อสร้าง อาจจะมีบางช่วงที่มีเสียงก่อสร้างเข้ามาบ้าง 

จึงจ าเป็นต้องขนอุปกรณ์กันไปทางรถโดยสาร ค่อนข้างล าบากมาก ส่วนในเรื่องของการถ่ายท าจะมี
ปัญหาในเรื่องของการอัดเสียง เนื่องจากไมค์ที่ใช้อัดเสียงมีปัญหา ท าให้บางช่วงเสียงไม่เข้าไมค์เลย ท า
ให้ต้องไปใช้เสียงหัวกล้องแทน รวมถึงข้างบ้านมีก่อสร้าง อาจจะมีบางช่วงที่มีเสียงก่อสร้างเข้ามาบ้าง 

จึงจ าเป็นต้องขนอุปกรณ์กันไปทางรถโดยสาร ค่อนข้างล าบากมาก ส่วนในเรื่องของการถ่ายท าจะมี
ปัญหาในเรื่องของการอัดเสียง เนื่องจากไมค์ที่ใช้อัดเสียงมีปัญหา ท าให้บางช่วงเสียงไม่เข้าไมค์เลย ท า
ให้ต้องไปใช้เสียงหัวกล้องแทน รวมถึงข้างบ้านมีก่อสร้าง อาจจะมีบางช่วงที่มีเสียงก่อสร้างเข้ามาบ้าง 
ปัญหาในเรื่องของการอัดเสียง เนื่องจากไมค์ที่ใช้อัดเสียงมีปัญหา ท าให้บางช่วงเสียงไม่เข้าไมค์เลย ท า
ให้ต้องไปใช้เสียงหัวกล้องแทน รวมถึงข้างบ้านมีก่อสร้าง อาจจะมีบางช่วงที่มีเสียงก่อสร้างเข้ามาบ้าง 
ปัญหาในเรื่องของการอัดเสียง เนื่องจากไมค์ที่ใช้อัดเสียงมีปัญหา ท าให้บางช่วงเสียงไม่เข้าไมค์เลย ท า
ให้ต้องไปใช้เสียงหัวกล้องแทน รวมถึงข้างบ้านมีก่อสร้าง อาจจะมีบางช่วงที่มีเสียงก่อสร้างเข้ามาบ้าง 
ปัญหาในเรื่องของการอัดเสียง เนื่องจากไมค์ที่ใช้อัดเสียงมีปัญหา ท าให้บางช่วงเสียงไม่เข้าไมค์เลย ท า
ให้ต้องไปใช้เสียงหัวกล้องแทน รวมถึงข้างบ้านมีก่อสร้าง อาจจะมีบางช่วงที่มีเสียงก่อสร้างเข้ามาบ้าง 
แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นัก

ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ 
 ขั้นตอนนี้เป็นการเรียงล าดับเรื่องราว

Production)
และการตัดต่อภาพและเสียงให้มีความดต่อภาพและเสียงให้มีความ

ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ 
 ขั้นตอนนี้เป็นการเรียงล าดับเรื่องราว

ปัญหาที่พบ
เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพ

ดต่อภาพและเสียงให้มีความ
ก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้อง

 ขั้นตอนนี้เป็นการเรียงล าดับเรื่องราว
ก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้อง

 ขั้นตอนนี้เป็นการเรียงล าดับเรื่องราว

เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพ
ไฟล์อาจจะลดลงไปบ้าง รวมถึงท าให้การตัด การแก้ท าได้ล า

ข้อเสนอแนะในการผลิตครั้งต่อไป
ขั้นตอนที่ส าคัญ1. ขั้นตอนก่อนการเตรียมการผลิตควรมีแนวคิดหลัก

และวัตถุประสงค์ของรายการให้แน่ชัด
ชัดเจนยิ่งขึ้น

เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้
และตัวสินค้าควรเป็นสินค้าที่น่าสนใจ เพราะจะดึงดูดคนดูชัดเจนยิ่งขึ้น

ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงศึกษาถึงวิธีการสัมภาษณ์
และตัวสินค้าควรเป็นสินค้าที่น่าสนใจ เพราะจะดึงดูดคนดู

พยายามพูดคุยกับแขกรับเชิญ ความความรู้จักไว้ให้มาก พยายามพูดคุยกับแขกรับเชิญ ความความรู้จักไว้ให้มาก 
รวมถึงอาชีพประเภทเพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 

อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า 

กล้องให้เท่ากัน ตั้งค่าสีให้เท่ากัน ทางที่ดี
เราจะได้สามารถไปปรับสีได้ง่ายกว่า 

ต้องไปหาซื้อเพ่ิมเติม รวมถึงบ้านของแขกรับเชิญค่อนข้างไกลและลึก ตัวผู้ศึกษาเองนั้นไม่มีรถส่วนตัว 
จึงจ าเป็นต้องขนอุปกรณ์กันไปทางรถโดยสาร ค่อนข้างล าบากมาก ส่วนในเรื่องของการถ่ายท าจะมี
ปัญหาในเรื่องของการอัดเสียง เนื่องจากไมค์ที่ใช้อัดเสียงมีปัญหา ท าให้บางช่วงเสียงไม่เข้าไมค์เลย ท า
ให้ต้องไปใช้เสียงหัวกล้องแทน รวมถึงข้างบ้านมีก่อสร้าง อาจจะมีบางช่วงที่มีเสียงก่อสร้างเข้ามาบ้าง 

Production)
และการตั

จึงจ าเป็นต้องขนอุปกรณ์กันไปทางรถโดยสาร ค่อนข้างล าบากมาก ส่วนในเรื่องของการถ่ายท าจะมีจึงจ าเป็นต้องขนอุปกรณ์กันไปทางรถโดยสาร ค่อนข้างล าบากมาก ส่วนในเรื่องของการถ่ายท าจะมี
ปัญหาในเรื่องของการอัดเสียง เนื่องจากไมค์ที่ใช้อัดเสียงมีปัญหา ท าให้บางช่วงเสียงไม่เข้าไมค์เลย ท าปัญหาในเรื่องของการอัดเสียง เนื่องจากไมค์ที่ใช้อัดเสียงมีปัญหา ท าให้บางช่วงเสียงไม่เข้าไมค์เลย ท าปัญหาในเรื่องของการอัดเสียง เนื่องจากไมค์ที่ใช้อัดเสียงมีปัญหา ท าให้บางช่วงเสียงไม่เข้าไมค์เลย ท า
ให้ต้องไปใช้เสียงหัวกล้องแทน รวมถึงข้างบ้านมีก่อสร้าง อาจจะมีบางช่วงที่มีเสียงก่อสร้างเข้ามาบ้าง 
ปัญหาในเรื่องของการอัดเสียง เนื่องจากไมค์ที่ใช้อัดเสียงมีปัญหา ท าให้บางช่วงเสียงไม่เข้าไมค์เลย ท าปัญหาในเรื่องของการอัดเสียง เนื่องจากไมค์ที่ใช้อัดเสียงมีปัญหา ท าให้บางช่วงเสียงไม่เข้าไมค์เลย ท าปัญหาในเรื่องของการอัดเสียง เนื่องจากไมค์ที่ใช้อัดเสียงมีปัญหา ท าให้บางช่วงเสียงไม่เข้าไมค์เลย ท า
ให้ต้องไปใช้เสียงหัวกล้องแทน รวมถึงข้างบ้านมีก่อสร้าง อาจจะมีบางช่วงที่มีเสียงก่อสร้างเข้ามาบ้าง 
ปัญหาในเรื่องของการอัดเสียง เนื่องจากไมค์ที่ใช้อัดเสียงมีปัญหา ท าให้บางช่วงเสียงไม่เข้าไมค์เลย ท า
ให้ต้องไปใช้เสียงหัวกล้องแทน รวมถึงข้างบ้านมีก่อสร้าง อาจจะมีบางช่วงที่มีเสียงก่อสร้างเข้ามาบ้าง ให้ต้องไปใช้เสียงหัวกล้องแทน รวมถึงข้างบ้านมีก่อสร้าง อาจจะมีบางช่วงที่มีเสียงก่อสร้างเข้ามาบ้าง ให้ต้องไปใช้เสียงหัวกล้องแทน รวมถึงข้างบ้านมีก่อสร้าง อาจจะมีบางช่วงที่มีเสียงก่อสร้างเข้ามาบ้าง ให้ต้องไปใช้เสียงหัวกล้องแทน รวมถึงข้างบ้านมีก่อสร้าง อาจจะมีบางช่วงที่มีเสียงก่อสร้างเข้ามาบ้าง ให้ต้องไปใช้เสียงหัวกล้องแทน รวมถึงข้างบ้านมีก่อสร้าง อาจจะมีบางช่วงที่มีเสียงก่อสร้างเข้ามาบ้าง ให้ต้องไปใช้เสียงหัวกล้องแทน รวมถึงข้างบ้านมีก่อสร้าง อาจจะมีบางช่วงที่มีเสียงก่อสร้างเข้ามาบ้าง ให้ต้องไปใช้เสียงหัวกล้องแทน รวมถึงข้างบ้านมีก่อสร้าง อาจจะมีบางช่วงที่มีเสียงก่อสร้างเข้ามาบ้าง ให้ต้องไปใช้เสียงหัวกล้องแทน รวมถึงข้างบ้านมีก่อสร้าง อาจจะมีบางช่วงที่มีเสียงก่อสร้างเข้ามาบ้าง ให้ต้องไปใช้เสียงหัวกล้องแทน รวมถึงข้างบ้านมีก่อสร้าง อาจจะมีบางช่วงที่มีเสียงก่อสร้างเข้ามาบ้าง 

ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ 
 ขั้นตอนนี้เป็นการเรียงล าดับเรื่องราว
ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ (Post-Production)
 ขั้นตอนนี้เป็นการเรียงล าดับเรื่องราว

ก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพ
ไฟล์อาจจะลดลงไปบ้าง รวมถึงท าให้การตัด การแก้ท าได้ล า

(Post Production)ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ 
 ขั้นตอนนี้เป็นการเรียงล าดับเรื่องราว
ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ (Postขั้นตอนหลังการผลิตรายการ 
 ขั้นตอนนี้เป็นการเรียงล าดับเรื่องราว
ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ Production)ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ 
 ขั้นตอนนี้เป็นการเรียงล าดับเรื่องราว

ก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้อง

Production)
 ขั้นตอนนี้เป็นการเรียงล าดับเรื่องราว ขั้นตอนนี้เป็นการเรียงล าดับเรื่องราว และการตั

ก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้อง
ดต่อภาพและเสียงให้มีความ

ก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้อง
 ขั้นตอนนี้เป็นการเรียงล าดับเรื่องราว

ก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้อง
 ขั้นตอนนี้เป็นการเรียงล าดับเรื่องราว ขั้นตอนนี้เป็นการเรียงล าดับเรื่องราว

ก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้องปัญหาที่พบก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพ
ไฟล์อาจจะลดลงไปบ้าง รวมถึงท าให้การตัด การแก้ท าได้ล า

คือ ขั้นตอนก่อนการเตรียมการผลิตควรมีแนวคิดหลัก

ก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพ
ไฟล์อาจจะลดลงไปบ้าง รวมถึงท าให้การตัด การแก้ท าได้ล า

ก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้องก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้องก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้องก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้องก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้องก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้องก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้องก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้องปัญหาที่พบ
เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพ

ก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้องก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพ

ก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพ
ไฟล์อาจจะลดลงไปบ้าง รวมถึงท าให้การตัด การแก้ท าได้ล า
เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพ

บากกว่าเดิมนิดหน่อย 
เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพ
ไฟล์อาจจะลดลงไปบ้าง รวมถึงท าให้การตัด การแก้ท าได้ล า
เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพ
ไฟล์อาจจะลดลงไปบ้าง รวมถึงท าให้การตัด การแก้ท าได้ล าบากกว่าเดิมนิดหน่อย บากกว่าเดิมนิดหน่อย ไฟล์อาจจะลดลงไปบ้าง รวมถึงท าให้การตัด การแก้ท าได้ล าไฟล์อาจจะลดลงไปบ้าง รวมถึงท าให้การตัด การแก้ท าได้ล าไฟล์อาจจะลดลงไปบ้าง รวมถึงท าให้การตัด การแก้ท าได้ล า

ข้อเสนอแนะในการผลิตครั้งต่อไป
ขั้นตอนที่ส าคัญ

ข้อเสนอแนะในการผลิตครั้งต่อไปข้อเสนอแนะในการผลิตครั้งต่อไป
ขั้นตอนก่อนการเตรียมการผลิตควรมีแนวคิดหลัก

เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้

ข้อเสนอแนะในการผลิตครั้งต่อไป
ขั้นตอนก่อนการเตรียมการผลิตควรมีแนวคิดหลักขั้นตอนก่อนการเตรียมการผลิตควรมีแนวคิดหลักขั้นตอนก่อนการเตรียมการผลิตควรมีแนวคิดหลัก

เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้
และตัวสินค้าควรเป็นสินค้าที่น่าสนใจ เพราะจะดึงดูดคนดู

ขั้นตอนก่อนการเตรียมการผลิตควรมีแนวคิดหลัก
เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้

ขั้นตอนก่อนการเตรียมการผลิตควรมีแนวคิดหลักขั้นตอนก่อนการเตรียมการผลิตควรมีแนวคิดหลัก
เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้

ขั้นตอนก่อนการเตรียมการผลิตควรมีแนวคิดหลักขั้นตอนก่อนการเตรียมการผลิตควรมีแนวคิดหลัก
เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้

และตัวสินค้าควรเป็นสินค้าที่น่าสนใจ เพราะจะดึงดูดคนดู
พยายามพูดคุยกับแขกรับเชิญ ความความรู้จักไว้ให้มาก 

คือ
และวัตถุประสงค์ของรายการให้แน่ชัด เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้

ขั้นตอนก่อนการเตรียมการผลิตควรมีแนวคิดหลัก
เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้

และตัวสินค้าควรเป็นสินค้าที่น่าสนใจ เพราะจะดึงดูดคนดู
พยายามพูดคุยกับแขกรับเชิญ ความความรู้จักไว้ให้มาก 

ขั้นตอนที่ส าคัญ
และวัตถุประสงค์ของรายการให้แน่ชัด

1.
และวัตถุประสงค์ของรายการให้แน่ชัด

และศึกษาตัวบุคคลให้แน่ชัด

ขั้นตอนก่อนการเตรียมการผลิตควรมีแนวคิดหลัก
เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้

และตัวสินค้าควรเป็นสินค้าที่น่าสนใจ เพราะจะดึงดูดคนดู
เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้และวัตถุประสงค์ของรายการให้แน่ชัดและวัตถุประสงค์ของรายการให้แน่ชัด

และศึกษาตัวบุคคลให้แน่ชัด
เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้

และตัวสินค้าควรเป็นสินค้าที่น่าสนใจ เพราะจะดึงดูดคนดู
เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้

และตัวสินค้าควรเป็นสินค้าที่น่าสนใจ เพราะจะดึงดูดคนดู
เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้และวัตถุประสงค์ของรายการให้แน่ชัด

ชัดเจนยิ่งขึ้น
ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงศึกษาถึงวิธีการสัมภาษณ์
เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 

และวัตถุประสงค์ของรายการให้แน่ชัด
และศึกษาตัวบุคคลให้แน่ชัด

และวัตถุประสงค์ของรายการให้แน่ชัด เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้
และตัวสินค้าควรเป็นสินค้าที่น่าสนใจ เพราะจะดึงดูดคนดู

และวัตถุประสงค์ของรายการให้แน่ชัด
ชัดเจนยิ่งขึ้น
ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงศึกษาถึงวิธีการสัมภาษณ์

และวัตถุประสงค์ของรายการให้แน่ชัด
และศึกษาตัวบุคคลให้แน่ชัด

เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้
และศึกษาตัวบุคคลให้แน่ชัด

ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงศึกษาถึงวิธีการสัมภาษณ์

เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้
และศึกษาตัวบุคคลให้แน่ชัด และตัวสินค้าควรเป็นสินค้าที่น่าสนใจ เพราะจะดึงดูดคนดู

ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงศึกษาถึงวิธีการสัมภาษณ์

เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้
และตัวสินค้าควรเป็นสินค้าที่น่าสนใจ เพราะจะดึงดูดคนดู

ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงศึกษาถึงวิธีการสัมภาษณ์ พยายามพูดคุยกับแขกรับเชิญ ความความรู้จักไว้ให้มาก 

เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้
และตัวสินค้าควรเป็นสินค้าที่น่าสนใจ เพราะจะดึงดูดคนดูและตัวสินค้าควรเป็นสินค้าที่น่าสนใจ เพราะจะดึงดูดคนดูและศึกษาตัวบุคคลให้แน่ชัด

ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงศึกษาถึงวิธีการสัมภาษณ์
เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 

และศึกษาตัวบุคคลให้แน่ชัด
ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงศึกษาถึงวิธีการสัมภาษณ์
เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 

และศึกษาตัวบุคคลให้แน่ชัด
ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงศึกษาถึงวิธีการสัมภาษณ์

และศึกษาตัวบุคคลให้แน่ชัด
ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงศึกษาถึงวิธีการสัมภาษณ์

และตัวสินค้าควรเป็นสินค้าที่น่าสนใจ เพราะจะดึงดูดคนดูและศึกษาตัวบุคคลให้แน่ชัด และตัวสินค้าควรเป็นสินค้าที่น่าสนใจ เพราะจะดึงดูดคนดู
พยายามพูดคุยกับแขกรับเชิญ ความความรู้จักไว้ให้มาก 

และศึกษาตัวบุคคลให้แน่ชัด
ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงศึกษาถึงวิธีการสัมภาษณ์
เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 

และตัวสินค้าควรเป็นสินค้าที่น่าสนใจ เพราะจะดึงดูดคนดู
พยายามพูดคุยกับแขกรับเชิญ ความความรู้จักไว้ให้มาก 

เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 
ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงศึกษาถึงวิธีการสัมภาษณ์
เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 

วัสดุ อุปกรณ์

พยายามพูดคุยกับแขกรับเชิญ ความความรู้จักไว้ให้มาก พยายามพูดคุยกับแขกรับเชิญ ความความรู้จักไว้ให้มาก พยายามพูดคุยกับแขกรับเชิญ ความความรู้จักไว้ให้มาก ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงศึกษาถึงวิธีการสัมภาษณ์
เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 
ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงศึกษาถึงวิธีการสัมภาษณ์ พยายามพูดคุยกับแขกรับเชิญ ความความรู้จักไว้ให้มาก 
เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 

พยายามพูดคุยกับแขกรับเชิญ ความความรู้จักไว้ให้มาก 
เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง รวมถึงอาชีพประเภท

มากมาย เราจ าเป็นต้องสอบถามกับแขกรับเชิญก่อนว่าวัสดุ

พยายามพูดคุยกับแขกรับเชิญ ความความรู้จักไว้ให้มาก 
เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 

มากมาย เราจ าเป็นต้องสอบถามกับแขกรับเชิญก่อนว่าวัสดุ
อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า 

วรตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อม

เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 
วัสดุ อุปกรณ์มากมาย เราจ าเป็นต้องสอบถามกับแขกรับเชิญก่อนว่าวัสดุ

อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า 
วรตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อม

เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 
สิ่งของท ามือจะต้องมี
เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 

มากมาย เราจ าเป็นต้องสอบถามกับแขกรับเชิญก่อนว่าวัสดุ
เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 
สิ่งของท ามือจะต้องมีพวกวัสดุ อุปกรณ์
อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า 

เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 
มากมาย เราจ าเป็นต้องสอบถามกับแขกรับเชิญก่อนว่าวัสดุ

อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า 

เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 
มากมาย เราจ าเป็นต้องสอบถามกับแขกรับเชิญก่อนว่าวัสดุ

เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 
มากมาย เราจ าเป็นต้องสอบถามกับแขกรับเชิญก่อนว่าวัสดุ

เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 
วัสดุ อุปกรณ์

เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 
มากมาย เราจ าเป็นต้องสอบถามกับแขกรับเชิญก่อนว่าวัสดุมากมาย เราจ าเป็นต้องสอบถามกับแขกรับเชิญก่อนว่าวัสดุมากมาย เราจ าเป็นต้องสอบถามกับแขกรับเชิญก่อนว่าวัสดุมากมาย เราจ าเป็นต้องสอบถามกับแขกรับเชิญก่อนว่าวัสดุสิ่งของท ามือจะต้องมี

อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า 
วัสดุ อุปกรณ์

อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า 
วัสดุ อุปกรณ์

อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า 
วรตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อม

มากมาย เราจ าเป็นต้องสอบถามกับแขกรับเชิญก่อนว่าวัสดุ

และถ้าใช้กล้องหลายตัว ก็ควรตั้งค่า

สิ่งของท ามือจะต้องมี
อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า 

มากมาย เราจ าเป็นต้องสอบถามกับแขกรับเชิญก่อนว่าวัสดุ
อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า 

ท าค
อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า 

วรตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อม และถ้าใช้กล้องหลายตัว ก็ควรตั้งค่า
อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า 

2. ก่อนวันถ่า
กล้องให้เท่ากัน ตั้งค่าสีให้เท่ากัน ทางที่ดี

และถ้าใช้กล้องหลายตัว ก็ควรตั้งค่า
อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า 

และถ้าใช้กล้องหลายตัว ก็ควรตั้งค่า
ควรตั้งค่าให้โทนสีของภาพอยู่ในระดับกลางๆ ไว้จะดีที่สุด 

ก่อนวันถ่า
กล้องให้เท่ากัน ตั้งค่าสีให้เท่ากัน ทางที่ดี

ก่อนวันถ่าก่อนวันถ่า
กล้องให้เท่ากัน ตั้งค่าสีให้เท่ากัน ทางที่ดี
เราจะได้สามารถไปปรับสีได้ง่ายกว่า 

และถ้าใช้กล้องหลายตัว ก็ควรตั้งค่า
ควรตั้งค่าให้โทนสีของภาพอยู่ในระดับกลางๆ ไว้จะดีที่สุด 

รวมถึงพยายามเป็นกันเองกับแขกรับเชิญให้มาก เพราะเวลาแขก
กล้องให้เท่ากัน ตั้งค่าสีให้เท่ากัน ทางที่ดี
เราจะได้สามารถไปปรับสีได้ง่ายกว่า 

ควรตั้งค่าให้โทนสีของภาพอยู่ในระดับกลางๆ ไว้จะดีที่สุด ควรตั้งค่าให้โทนสีของภาพอยู่ในระดับกลางๆ ไว้จะดีที่สุด 
รวมถึงพยายามเป็นกันเองกับแขกรับเชิญให้มาก เพราะเวลาแขก

กล้องให้เท่ากัน ตั้งค่าสีให้เท่ากัน ทางที่ดี
เราจะได้สามารถไปปรับสีได้ง่ายกว่า รวมถึงพยายามเป็นกันเองกับแขกรับเชิญให้มาก เพราะเวลาแขก
รับเชิญตอบค าถามจะได้มีความเป็นกันเองได้ดี

รวมถึงพยายามเป็นกันเองกับแขกรับเชิญให้มาก เพราะเวลาแขก
รับเชิญตอบค าถามจะได้มีความเป็นกันเองได้ดี

ควรตั้งค่าให้โทนสีของภาพอยู่ในระดับกลางๆ ไว้จะดีที่สุด 
รวมถึงพยายามเป็นกันเองกับแขกรับเชิญให้มาก เพราะเวลาแขก

ควรตั้งค่าให้โทนสีของภาพอยู่ในระดับกลางๆ ไว้จะดีที่สุด 
รวมถึงพยายามเป็นกันเองกับแขกรับเชิญให้มาก เพราะเวลาแขก

และเวลาถ่ายพวกอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆ ก็ควรถ่ายมาให้
เราจะได้สามารถไปปรับสีได้ง่ายกว่า รวมถึงพยายามเป็นกันเองกับแขกรับเชิญให้มาก เพราะเวลาแขก

Production)
และการตั

ก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้องปัญหาที่พบ
เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพ

เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้
และตัวสินค้าควรเป็นสินค้าที่น่าสนใจ เพราะจะดึงดูดคนดู

รวมถึงอาชีพประเภท
มากมาย เราจ าเป็นต้องสอบถามกับแขกรับเชิญก่อนว่าวัสดุ

อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า 

เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง 
สิ่งของท ามือจะต้องมี
อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า 

2. ก่อนวันถ่ายท า วรตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อม และถ้าใช้กล้องหลายตัว ก็ควรตั้งค่า
กล้องให้เท่ากัน ตั้งค่าสีให้เท่ากัน ทางที่ดีควรตั้งค่าให้โทนสีของภาพอยู่ในระดับกลางๆ ไว้จะดีที่สุด 
เราจะได้สามารถไปปรับสีได้ง่ายกว่า รวมถึงพยายามเป็นกันเองกับแขกรับเชิญให้มาก เพราะเวลาแขก
รับเชิญตอบค าถามจะได้มีความเป็นกันเองได้ดี และเวลาถ่ายพวกอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆ ก็ควรถ่ายมาให้

เนื่องจากอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาที่มี เลยท าให้อุปกรณ์ไม่ครบ จึง
ต้องไปหาซื้อเพ่ิมเติม รวมถึงบ้านของแขกรับเชิญค่อนข้างไกลและลึก ตัวผู้ศึกษาเองนั้นไม่มีรถส่วนตัว 
จึงจ าเป็นต้องขนอุปกรณ์กันไปทางรถโดยสาร ค่อนข้างล าบากมาก ส่วนในเรื่องของการถ่ายท าจะมี
ปัญหาในเรื่องของการอัดเสียง เนื่องจากไมค์ที่ใช้อัดเสียงมีปัญหา ท าให้บางช่วงเสียงไม่เข้าไมค์เลย ท า
ให้ต้องไปใช้เสียงหัวกล้องแทน รวมถึงข้างบ้านมีก่อสร้าง อาจจะมีบางช่วงที่มีเสียงก่อสร้างเข้ามาบ้าง 
แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นัก

ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ Production)
 ขั้นตอนนี้เป็นการเรียงล าดับเรื่องราว และการตัดต่อภาพและเสียงให้มีความ

ปัญหาที่พบก็คือในการตัดครั้งแรกใช้โปรแกรมไฟนอลคัทโปร แต่พอครั้งต่อไปจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปร เลยต้องเรนเดอร์ไฟล์มาเป็นก้อนเพ่ือนเอามาตัดต่อ ท าให้คุณภาพ
ไฟล์อาจจะลดลงไปบ้าง รวมถึงท าให้การตัด การแก้ท าได้ล าบากกว่าเดิมนิดหน่อย 

ข้อเสนอแนะในการผลิตครั้งต่อไป
1. ขั้นตอนที่ส าคัญ คือ ขั้นตอนก่อนการเตรียมการผลิตควรมีแนวคิดหลัก

และวัตถุประสงค์ของรายการให้แน่ชัด เพ่ือที่จะท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบรายการได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น และศึกษาตัวบุคคลให้แน่ชัด และตัวสินค้าควรเป็นสินค้าที่น่าสนใจ เพราะจะดึงดูดคนดู
ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงศึกษาถึงวิธีการสัมภาษณ์ พยายามพูดคุยกับแขกรับเชิญ ความความรู้จักไว้ให้มาก 
เพ่ือให้แขกมีความไว้ใจเรา เวลาพูดคุยสอบถามกันจริงตอนถ่ายจะได้ไม่เกร็ง รวมถึงอาชีพประเภท
สิ่งของท ามือจะต้องมีพวกวัสดุ อุปกรณ์มากมาย เราจ าเป็นต้องสอบถามกับแขกรับเชิญก่อนว่าวัสดุ
อุปกรณ์พร้อมให้ถ่ายท าหรือไม่ หรือมีข้ันตอนไหนบ้างที่ไม่สะดวกให้ถ่ายท า 

ก่อนวันถ่ายท าควรตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อม และถ้าใช้กล้องหลายตัว ก็ควรตั้งค่า
กล้องให้เท่ากัน ตั้งค่าสีให้เท่ากัน ทางที่ดีควรตั้งค่าให้โทนสีของภาพอยู่ในระดับกลางๆ ไว้จะดีที่สุด 
เราจะได้สามารถไปปรับสีได้ง่ายกว่า รวมถึงพยายามเป็นกันเองกับแขกรับเชิญให้มาก เพราะเวลาแขก
รับเชิญตอบค าถามจะได้มีความเป็นกันเองได้ดี และเวลาถ่ายพวกอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆ ก็ควรถ่ายมาให้

สำ
อาชีพเสริมได้ดี สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าอาชีพที่ท าอยู่สามารถสร้างรายได้ได้จริง ำอาชีพเสริมได้ดี สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าอาชีพที่ท าอยู่สามารถสร้างรายได้ได้จริง 

2.  ำ2.  ขั้นตอนการผลิตำขั้นตอนการผลิตสำส2.  ส2.  ำ2.  ส2.  นอาชีพเสริมได้ดี สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าอาชีพที่ท าอยู่สามารถสร้างรายได้ได้จริง นอาชีพเสริมได้ดี สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าอาชีพที่ท าอยู่สามารถสร้างรายได้ได้จริง 
ขั้นตอนการผลิตนขั้นตอนการผลิต

ัจะน าเสนอนั้นมีความแปลกใหม่ และน่าสนใจอย่างไรด้วย และสามารถเป็นตัวอย่างของการประกอบัจะน าเสนอนั้นมีความแปลกใหม่ และน่าสนใจอย่างไรด้วย และสามารถเป็นตัวอย่างของการประกอบกจะน าเสนอนั้นมีความแปลกใหม่ และน่าสนใจอย่างไรด้วย และสามารถเป็นตัวอย่างของการประกอบกจะน าเสนอนั้นมีความแปลกใหม่ และน่าสนใจอย่างไรด้วย และสามารถเป็นตัวอย่างของการประกอบ
อาชีพเสริมได้ดี สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าอาชีพที่ท าอยู่สามารถสร้างรายได้ได้จริง กอาชีพเสริมได้ดี สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าอาชีพที่ท าอยู่สามารถสร้างรายได้ได้จริง 

ขั้นตอนการผลิต
ก

ขั้นตอนการผลิต
หจะน าเสนอนั้นมีความแปลกใหม่ และน่าสนใจอย่างไรด้วย และสามารถเป็นตัวอย่างของการประกอบหจะน าเสนอนั้นมีความแปลกใหม่ และน่าสนใจอย่างไรด้วย และสามารถเป็นตัวอย่างของการประกอบ

อาชีพเสริมได้ดี สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าอาชีพที่ท าอยู่สามารถสร้างรายได้ได้จริง หอาชีพเสริมได้ดี สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าอาชีพที่ท าอยู่สามารถสร้างรายได้ได้จริง อจะน าเสนอนั้นมีความแปลกใหม่ และน่าสนใจอย่างไรด้วย และสามารถเป็นตัวอย่างของการประกอบอจะน าเสนอนั้นมีความแปลกใหม่ และน่าสนใจอย่างไรด้วย และสามารถเป็นตัวอย่างของการประกอบ
อาชีพเสริมได้ดี สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าอาชีพที่ท าอยู่สามารถสร้างรายได้ได้จริง ออาชีพเสริมได้ดี สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าอาชีพที่ท าอยู่สามารถสร้างรายได้ได้จริง สจะน าเสนอนั้นมีความแปลกใหม่ และน่าสนใจอย่างไรด้วย และสามารถเป็นตัวอย่างของการประกอบสจะน าเสนอนั้นมีความแปลกใหม่ และน่าสนใจอย่างไรด้วย และสามารถเป็นตัวอย่างของการประกอบ
อาชีพเสริมได้ดี สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าอาชีพที่ท าอยู่สามารถสร้างรายได้ได้จริง สอาชีพเสริมได้ดี สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าอาชีพที่ท าอยู่สามารถสร้างรายได้ได้จริง มจะน าเสนอนั้นมีความแปลกใหม่ และน่าสนใจอย่างไรด้วย และสามารถเป็นตัวอย่างของการประกอบมจะน าเสนอนั้นมีความแปลกใหม่ และน่าสนใจอย่างไรด้วย และสามารถเป็นตัวอย่างของการประกอบ
อาชีพเสริมได้ดี สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าอาชีพที่ท าอยู่สามารถสร้างรายได้ได้จริง มอาชีพเสริมได้ดี สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าอาชีพที่ท าอยู่สามารถสร้างรายได้ได้จริง ุอาชีพเสริมได้ดี สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าอาชีพที่ท าอยู่สามารถสร้างรายได้ได้จริง ุอาชีพเสริมได้ดี สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าอาชีพที่ท าอยู่สามารถสร้างรายได้ได้จริง ดจะน าเสนอนั้นมีความแปลกใหม่ และน่าสนใจอย่างไรด้วย และสามารถเป็นตัวอย่างของการประกอบดจะน าเสนอนั้นมีความแปลกใหม่ และน่าสนใจอย่างไรด้วย และสามารถเป็นตัวอย่างของการประกอบ
อาชีพเสริมได้ดี สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าอาชีพที่ท าอยู่สามารถสร้างรายได้ได้จริง ดอาชีพเสริมได้ดี สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าอาชีพที่ท าอยู่สามารถสร้างรายได้ได้จริง กจะน าเสนอนั้นมีความแปลกใหม่ และน่าสนใจอย่างไรด้วย และสามารถเป็นตัวอย่างของการประกอบกจะน าเสนอนั้นมีความแปลกใหม่ และน่าสนใจอย่างไรด้วย และสามารถเป็นตัวอย่างของการประกอบ
อาชีพเสริมได้ดี สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าอาชีพที่ท าอยู่สามารถสร้างรายได้ได้จริง กอาชีพเสริมได้ดี สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าอาชีพที่ท าอยู่สามารถสร้างรายได้ได้จริง ลอาชีพเสริมได้ดี สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าอาชีพที่ท าอยู่สามารถสร้างรายได้ได้จริง ลอาชีพเสริมได้ดี สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าอาชีพที่ท าอยู่สามารถสร้างรายได้ได้จริง าอาชีพเสริมได้ดี สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าอาชีพที่ท าอยู่สามารถสร้างรายได้ได้จริง าอาชีพเสริมได้ดี สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าอาชีพที่ท าอยู่สามารถสร้างรายได้ได้จริง งอาชีพเสริมได้ดี สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าอาชีพที่ท าอยู่สามารถสร้างรายได้ได้จริง งอาชีพเสริมได้ดี สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าอาชีพที่ท าอยู่สามารถสร้างรายได้ได้จริง 

เนื่องจากอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาที่มี เลยท าให้อุปกรณ์ไม่ครบ จึง
ง
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http://business.vayoclub.com/index.php?topic=5088.0 
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สุปรีดี  สุวรรณบูรณ์
3&catid=033&catid=033&catid=03

สุปรีดี  สุวรรณบูรณ์สุปรีดี  สุวรรณบูรณ์ กรกฎาคม
http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter
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เสียงสะท้อนจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน
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การคิดเชิงสร้างสรรค์. การคิดเชิงสร้างสรรค์การคิดเชิงสร้างสรรค์ กรุงเทพฯ การคิดเชิงสร้างสรรค์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ การคิดเชิงสร้างสรรค์การคิดเชิงสร้างสรรค์
กรุงเทพมหานคร

การคิดเชิงสร้างสรรค์
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร์จิตวิทยาวัยรุ่นจิตวิทยาวัยรุ่น กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อนักร้องเกาหลี
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด

กรุงเทพมหานคร

ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อนักร้องเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อนักร้องเกาหลี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กรุงเทพมหานคร คณะครุศาสตร์
กรุงเทพฯ การคิดเชิงสร้างสรรค์ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 

เข้าถึงได้จาก 

การรู้จักพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อนักร้องเกาหลี
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด

กรุงเทพมหานคร
การคิดเชิงสร้างสรรค์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัท ซัคเซส มีเดีย

คณะครุศาสตร์
บริษัท ซัคเซส มีเดีย

จิตวิทยาวัยรุ่น
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

จิตวิทยาวัยรุ่น
การคิดเชิงสร้างสรรค์

จิตวิทยาวัยรุ่น

เข้าถึงเมื่อ การสร้างแรงบันดาลใจ
http://register.utcc.ac.th/KM

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์

เข้าถึงเมื่อ 

2556. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์
http://www.unigang.com/Article/

ท าอาชีพเสริมดีอย่างไร
http://www.unigang.com/Article/

7. เข้าถึงเมื่อ เข้าถึงเมื่อ เข้าถึงได้จาก เข้าถึงเมื่อ เข้าถึงได้จาก เข้าถึงได้จาก 
8%http://www.thaiarcheep.com/%E

E0%
%B

%B A

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าถึงเมื่อ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
http://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result/pollhttp://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result/poll

2556. สร อักษรสกุลสร อักษรสกุล

สุปรีดี  สุวรรณบูรณ์
http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter

ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อนักร้องเกาหลี
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กรุงเทพมหานคร คณะครุศาสตร์
การคิดเชิงสร้างสรรค์ กรุงเทพฯ 

เข้าถึงได้จาก 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครจิตวิทยาวัยรุ่น กรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร์กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร

การคิดเชิงสร้างสรรค์การคิดเชิงสร้างสรรค์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ การคิดเชิงสร้างสรรค์การคิดเชิงสร้างสรรค์การคิดเชิงสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ การคิดเชิงสร้างสรรค์การคิดเชิงสร้างสรรค์. 

เข้าถึงเมื่อ กรกฎาคม 2556. 
http://register.utcc.ac.th/KM2553/

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์
http://www.unigang.com/Article/

กุมภาพันธ์ 

กรกฎาคม การสร้างแรงบันดาลใจ. เข้าถึงเมื่อ เข้าถึงเมื่อ 12 กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
html

2556. เข้าถึงได้จาก เข้าถึงเมื่อ กรกฎาคม 
F5.html

เข้าถึงเมื่อ 
http://www.unigang.com/Article/849

กุมภาพันธ์ 2557. 
http://www.thaiarcheep.com/%E0%

%9E%E0% %80

http://register.utcc.ac.th/KM
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์

http://www.unigang.com/Article/

2553http://register.utcc.ac.th/KM 33http://register.utcc.ac.th/KMhttp://register.utcc.ac.th/KM
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์

http://register.utcc.ac.th/KM
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์

2553
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์ สิงหาคม 2556. สิงหาคม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์

http://www.unigang.com/Article/
ท าอาชีพเสริมดีอย่างไร

เข้าถึงเมื่อ สิงหาคม สิงหาคม 

เข้าถึงได้จาก 

7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์
http://www.unigang.com/Article/

เข้าถึงเมื่อ 17 
http://www.unigang.com/Article/http://www.unigang.com/Article/

17 กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ 
http://www.thaiarcheep.com/%E

17 กุมภาพันธ์ 
http://www.thaiarcheep.com/%E

เข้าถึงเมื่อ 
http://www.thaiarcheep.com/%E

%B
http://www.thaiarcheep.com/%Ehttp://www.thaiarcheep.com/%E AD%E %B8

AA%E
http://www.thaiarcheep.com/%E AD%E

B8
0%

AA%E
AD%E

0%

เสียงสะท้อนจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน

%
%E080% 0%8%AA%E B8%A

เสียงสะท้อนจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน. เข้าถึงเมื่อ 
http://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result/poll

เข้าถึงเมื่อ 

8% B9%

เสียงสะท้อนจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน
http://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result/poll

%B
html

เสียงสะท้อนจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน

%
%E

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เสียงสะท้อนจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน
%B8 A1.html

เสียงสะท้อนจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบันเสียงสะท้อนจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน เข้าถึงเมื่อ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2556. 

สื่อกับบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมไทย

%A
เสียงสะท้อนจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน

0%
เสียงสะท้อนจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบันมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2556. 
เสียงสะท้อนจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบันเสียงสะท้อนจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน

http://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result/poll
เสียงสะท้อนจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน

http://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result/poll
เสียงสะท้อนจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน

http://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result/poll
เสียงสะท้อนจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบันเสียงสะท้อนจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบันมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เข้าถึงได้จาก 
สื่อกับบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมไทย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2556. 

สื่อกับบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมไทย

. เสียงสะท้อนจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน
เข้าถึงได้จาก 

เสียงสะท้อนจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน
เข้าถึงได้จาก 

เสียงสะท้อนจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบันเสียงสะท้อนจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน เข้าถึงเมื่อ 
http://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result/poll

เสียงสะท้อนจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน
เข้าถึงได้จาก 

สื่อกับบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมไทย

เสียงสะท้อนจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน
http://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result/poll

สื่อกับบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมไทย
เข้าถึงได้จาก 

สื่อกับบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมไทย
http://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result/pollhttp://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result/pollhttp://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result/pollhttp://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result/poll

สื่อกับบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมไทย
http://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result/poll

สื่อกับบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมไทย 12 กรกฎาคมเข้าถึงเมื่อ 

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1341539605&grpid

สื่อกับบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมไทยสื่อกับบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมไทยสื่อกับบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมไทย

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1341539605&grpid

สร อักษรสกุล. สื่อกับบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมไทย
เข้าถึงได้จาก

เข้าถึงเมื่อ 12สื่อกับบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมไทยสื่อกับบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมไทยสื่อกับบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมไทยสื่อกับบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมไทย
เข้าถึงได้จาก
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1341539605&grpid

สื่อกับบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมไทย

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1341539605&grpid

สื่อกับบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมไทย
เข้าถึงได้จาก
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1341539605&grpidhttp://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1341539605&grpidhttp://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1341539605&grpidhttp://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1341539605&grpid

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เข้าถึงเมื่อ 

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1341539605&grpidhttp://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1341539605&grpidhttp://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1341539605&grpid
3&catid=03

สุปรีดี  สุวรรณบูรณ์

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1341539605&grpidhttp://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1341539605&grpid

2556. 
3&catid=03

สุปรีดี  สุวรรณบูรณ์
3&catid=03

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter

กรกฎาคม
1 6

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter

เข้าถึงเมื่อ 20 20 กรกฎาคม
http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter

อาชีพเสริม อีกหนึ่งทางเลือกส าคัญในยุคปัจจุบัน
http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter

อาชีพเสริม อีกหนึ่งทางเลือกส าคัญในยุคปัจจุบัน
http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter

เข้าถึงเมื่อ 
http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapterhttp://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter

เข้าถึงเมื่อ 

เข้าถึงได้จาก 
http://register.utcc.ac.th/KM

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์

เข้าถึงเมื่อ 

กรกฎาคม 2556. 

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1341539605&grpid

เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 

สร อักษรสกุล
เข้าถึงได้จาก
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1341539605&grpid
3&catid=03

สุปรีดี  สุวรรณบูรณ์. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter1-6.html

อาชีพเสริม อีกหนึ่งทางเลือกส าคัญในยุคปัจจุบัน. เข้าถึงเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ การรู้จัก
ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อนักร้องเกาหลี
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จิตวิทยาวัยรุ่น กรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. การคิดเชิงสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ บริษัท ซัคเซส มีเดีย

การสร้างแรงบันดาลใจ เข้าถึงเมื่อ 12 กรกฎาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://register.utcc.ac.th/KM2553/33F html

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์. เข้าถึงเมื่อ 7 สิงหาคม 2556. 
http://www.unigang.com/Article/849

ท าอาชีพเสริมดีอย่างไร. เข้าถึงเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2557. เข้าถึงได้จาก 
http://www.thaiarcheep.com/%E %B8%AD%E0%B8%B
%B8%B5%E0%B8%9 0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B %A3
%E0%B8%A1 html

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. เสียงสะท้อนจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบัน เข้าถึงเมื่อ 
2556. เข้าถึงได้จาก http://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result/poll

สร อักษรสกุล สื่อกับบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมไทย. เข้าถึงเมื่อ 12 กรกฎาคม 2556. 
เข้าถึงได้จาก
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1341539605&grpid
3&catid=03

สุปรีดี  สุวรรณบูรณ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. เข้าถึงเมื่อ 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter html

อาชีพเสริม อีกหนึ่งทางเลือกส าคัญในยุคปัจจุบัน เข้าถึงเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 

สสตะเวทินสสตะเวทิน
พิศาลชนะกุลสพิศาลชนะกุล

ำ2556): 4.ำ2556): 4.
สตะเวทินำสตะเวทิน. ำ. การสื่อสารมวลชนำการสื่อสารมวลชนำ

พิศาลชนะกุล
ำ

พิศาลชนะกุลสำสสตะเวทินสสตะเวทินำสตะเวทินสสตะเวทิน
พิศาลชนะกุลสพิศาลชนะกุล

ำ
พิศาลชนะกุลสพิศาลชนะกุล

น2556): 4.น2556): 4.
การสื่อสารมวลชนนการสื่อสารมวลชนนั

ส านักงานนโยบายแลัส านักงานนโยบายแลกัส านักงานนโยบายแลกส านักงานนโยบายแลกการสื่อสารมวลชนกการสื่อสารมวลชน
หส านักงานนโยบายแลหส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหะยุทธศาสตร์การค้าหอะยุทธศาสตร์การค้าอะยุทธศาสตร์การค้าอสะยุทธศาสตร์การค้าสะยุทธศาสตร์การค้าสมะยุทธศาสตร์การค้ามะยุทธศาสตร์การค้า.ม.มุ

เอสุเอส
ดTPSO JournalดTPSO JournalดกTPSO JournalกTPSO Journalก
พริ้นติ้งเฮ้าส์
ก

พริ้นติ้งเฮ้าส
ล์

พริ้นติ้งเฮ้าส
ล์

พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2540.
ล

, 2540.า, 2540.า, 2540.ง
ของนักเรียนสตรีระดับมัธยมศึกษา

ง
ของนักเรียนสตรีระดับมัธยมศึกษา

http://register.utcc.ac.th/KM2553/33F5.html
http://www.thaiarcheep.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1.html
http://www.thaiarcheep.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1.html
http://www.thaiarcheep.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1.html
http://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result/poll568.php
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1341539605&grpid=03&catid=03
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1341539605&grpid=03&catid=03
http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter1-6.html
http://business.vayoclub.com/index.php?topic=5088.0


69 

 

 

DifferenceArt. ตลาดเด็กแนว : Indy in town. เข้าถึงเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2557. เข้าถึงได้จาก 
http://www.thaigoodview.com/node/128434 

Nopparat [นามแฝง]. วัยรุ่นกับสื่อ:ภาพสะท้อนผู้ใหญ่ในอนาคต. เข้าถึงเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2557. เข้าถึงได้จากhttp://www.mediamonitor.in.th/main/news/2011-07-05-
06-20-17/525-2012-02-15-10-33-49.html 

 
การสัมภาษณ์ 
ชัยวัฒน์ เพชรทับ. ผู้ควบคุมรายการคนหัวรั้น. สัมภาษณ์, 24 กันยายน 2556. 
พิลันดา รัตนอมรเลิศ. โปรดิวเซอร์รายการอาชีพนอกกระแส. สัมภาษณ์, 11 กันยายน 2556. 
วินัย สัตตะรุจาวงษ์. ผู้ก ากับรายการเป็น อยู่ คือ. สัมภาษณ์, 12 กันยายน 2556. 
 

ผู้ก ากับรายการเป็น อยู่ คือ
โปรดิวเซอร์รายการอาชีพนอกกระแส

ผู้ก ากับรายการเป็น อยู่ คือ
โปรดิวเซอร์รายการอาชีพนอกกระแส

ผู้ควบคุมรายการคนหัวรั้น
โปรดิวเซอร์รายการอาชีพนอกกระแส

ผู้ก ากับรายการเป็น อยู่ คือ กันยายน กันยายน 
โปรดิวเซอร์รายการอาชีพนอกกระแส

ผู้ก ากับรายการเป็น อยู่ คือ สัมภาษณ์ผู้ก ากับรายการเป็น อยู่ คือผู้ก ากับรายการเป็น อยู่ คือ

ผู้ควบคุมรายการคนหัวรั้น. สัมภาษณ์
โปรดิวเซอร์รายการอาชีพนอกกระแส

ผู้ก ากับรายการเป็น อยู่ คือ. สัมภาษณ์ กันยายน 

สการสัมภาษณ์สการสัมภาษณ์
ชัยวัฒน์ เพชรทับสชัยวัฒน์ เพชรทับ

ำการสัมภาษณ์ำการสัมภาษณ์สำสการสัมภาษณ์สการสัมภาษณ์ำการสัมภาษณ์สการสัมภาษณ์
ชัยวัฒน์ เพชรทับสชัยวัฒน์ เพชรทับ

ำ
ชัยวัฒน์ เพชรทับสชัยวัฒน์ เพชรทับ

นั
20 ั20- ั-17 ั17/ ั/ก525ก525-ก- ห2012ห2012-ห-02ห02อ02อ02-อ-15อ15ส10ส10-ส-33ส33ม33ม33-ม-49ม49.ม.htmlมhtmlุดhtmlดhtmlกลาง



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวก

สำสำส นกัหอสมุดกลาง



71 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพ

และการสร้างแรงบันดาลใจ 
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แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพแบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพแบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพแบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพแบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพแบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพแบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพแบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพแบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพ

และการสร้างแรงบันดาลใจ
แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพแบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพแบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพแบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพแบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพ

และการสร้างแรงบันดาลใจ

ภาคผนวก ก
แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพแบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพแบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพแบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพ

ภาคผนวก ก
แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพ

ภาคผนวก กภาคผนวก กภาคผนวก กภาคผนวก กภาคผนวก ก
แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพแบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพ

ภาคผนวก ก
แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพแบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพ

และการสร้างแรงบันดาลใจ
แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพ

และการสร้างแรงบันดาลใจ
แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพแบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพ

และการสร้างแรงบันดาลใจ
แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพแบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพ

ภาคผนวก ก
แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพ

และการสร้างแรงบันดาลใจ
แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพ

ภาคผนวก กภาคผนวก ก
แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพ

ภาคผนวก กภาคผนวก ก
แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพ

และการสร้างแรงบันดาลใจ
แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพ

และการสร้างแรงบันดาลใจ
แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพแบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพแบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพแบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพแบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพแบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพแบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพแบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพแบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพแบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพ

และการสร้างแรงบันดาลใจ
แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพแบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพแบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพแบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพ

และการสร้างแรงบันดาลใจและการสร้างแรงบันดาลใจและการสร้างแรงบันดาลใจและการสร้างแรงบันดาลใจและการสร้างแรงบันดาลใจ
แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพแบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพแบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพ

ภาคผนวก ก
แบบสัมภาษณ์เจาะลึกค าถามส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาชีพ

และการสร้างแรงบันดาลใจ

สำสำส นกัหอสมุดกลาง
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แบบสัมภาษณ์เจาะลึกผู้เชี่ยวชาญในการผลิตรายการทางโทรทัศน์ 
 

1.  ค าถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการทางโทรทัศน์ 
- รูปแบบรายการที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันหรือที่เคยรับผิดชอบมาก่อน 
- จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ 
- จุดประสงค์ของรายการ 
- กลุ่มเป้าหมายของรายการ 
- ผลตอบรับของรายการ 
- ความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน 
- แนวโน้มรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในอนาคต 

2.  ค าถามด้านเนื้อหารายการ 
- มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร 
- ค าถามท่ีใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร 
- มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร 

3.  ค าถามด้านวิธีการน าเสนอรายการ 
- มีวิธีการเลือกพิธีกรอย่างไร 
- มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ 
- ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง  

4.  ค าถามเพื่อแนะแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า
มือส าหรับวัยรุ่นไทย 

- เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น 
- วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ 

5.  ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ 
- ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ 
- แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
- ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ

ส าหรับวัยรุ่นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ
 แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ
 แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ
 แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ
 แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ

- แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ

ส าหรับวัยรุ่นไทย
 ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ

ส าหรับวัยรุ่นไทยส าหรับวัยรุ่นไทยส าหรับวัยรุ่นไทย

 แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ

 ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ
 แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ
 แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

5.  ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ5.  ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
 ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ

5.  ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
 ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ
 แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

5.  ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
 ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ

5.  ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
 ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ
 แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

5.  ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ5.  ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
 ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ

5.  ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ5.  ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
 ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ
 แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

 วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
5.  ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ

 ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ

 วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
5.  ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ

 ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ

 วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
5.  ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ

 ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ

 วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
5.  ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ

 วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
5.  ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ

 วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
5.  ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ

 วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ

 ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ

 วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
5.  ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ

 วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
5.  ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ

 ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ

 วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
5.  ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ

 วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
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 ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ

ส าหรับวัยรุ่นไทย
 ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ

ส าหรับวัยรุ่นไทย

 ค าถามท่ีใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร
 มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร

 มีวิธีการเลือกพิธีกรอย่างไร
 มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ

- แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
- ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ

ส าหรับวัยรุ่นไทย

 ความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน
 แนวโน้มรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในอนาคต

2.  ค าถามด้านเนื้อหารายการ
 มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร
 ค าถามท่ีใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร
 มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร

3.  ค าถามด้านวิธีการน าเสนอรายการ
 มีวิธีการเลือกพิธีกรอย่างไร
 มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ
 ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้ ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง 

4.  ค าถามเพื่อแนะแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท า
มือส าหรับวัยรุ่นไทย

 เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น
 วิธีการตัดต่อเพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ

5.  ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
 ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ

- แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือ

ส าหรับวัยรุ่นไทย

ส กลุ่มเป้าหมายของรายการส กลุ่มเป้าหมายของรายการ
 ผลตอบรับของรายการส ผลตอบรับของรายการ

ำ
 จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ

ำ
 จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ
 จุดประสงค์ของรายการำ จุดประสงค์ของรายการ
 กลุ่มเป้าหมายของรายการำ กลุ่มเป้าหมายของรายการสำส
 จุดประสงค์ของรายการ

ส
 จุดประสงค์ของรายการำ จุดประสงค์ของรายการ

ส
 จุดประสงค์ของรายการ
 กลุ่มเป้าหมายของรายการส กลุ่มเป้าหมายของรายการำ กลุ่มเป้าหมายของรายการส กลุ่มเป้าหมายของรายการ
 ผลตอบรับของรายการส ผลตอบรับของรายการ

ำ
 ผลตอบรับของรายการส ผลตอบรับของรายการ

น
 จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ

น
 จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ
 จุดประสงค์ของรายการน จุดประสงค์ของรายการ
 กลุ่มเป้าหมายของรายการน กลุ่มเป้าหมายของรายการ

 จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจั จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจก จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจก จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ
 จุดประสงค์ของรายการก จุดประสงค์ของรายการ ห จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจห จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจอ จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจอ จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจส จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจส จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจม จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจม จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจุด จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจด จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจกลาง
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ภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ข

แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย

สำสำส นกัหอสมุดกลาง
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แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริม
ประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย 

 
ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลไปใช้ในการท าจุลนิพนธ์ เรื่อง "การ
ผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย" เพ่ือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการท าจุลนิพนธ์ระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ เอกวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ข้อมูลในการสอบถามมีทั้งหมด 4 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย 
ตอนที่ 3 ทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริม
ประเภทสิ่งของท ามือ 
ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
ตอนที ่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัว  
1.1 เพศ   
         ชาย                               หญิง 
1.2 อายุ 
         ต่ ากว่า 18 ปี                     18-22 ปี                       23-27 ปี                  28 ขึ้นไป 
1.3 อาชีพ 
         นักเรียน/นักศึกษา             ข้าราชการ                    พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
         พนักงานบริษัท                  ธุรกิจส่วนตัว                  อ่ืนๆ…………………… 
1.4 ระดับการศึกษา 
         ต่ ากว่าปริญญาตรี              ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า            สูงกว่าปริญญาตรี 
1.5 รายได้ต่อเดือน 
         ต่ ากว่า 5,000 บาท                5,001 - 10,000 บาท                 10,001 - 15,000 บาท 
         15,001 - 20,000 บาท            20,001 - 25,000 บาท             2  5,001 บาทข้ึนไป 
 
ตอนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์ 
2.1 วันใดที่ท่านเปิดรับชมรายการโทรทัศน์บ่อยท่ีสุด  
         จันทร์ – ศุกร์                       เสาร์ – อาทิตย์                    วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
2.2 ช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่รับชมรายการโทรทัศน์  
          06:00 - 09:59 น.                10:00 - 12:59 น.                     13:00 - 16:59 น. 
          17:00 - 19:59 น.                20:00 - 23:59 น.                     00:00 น. เป็นต้นไป 
 

001 001 000 บาท              บาท 001 
,000 บาท

กว่าปริญญาตรี           ญญาตรี หรือ เทียบเท่า       ญญาตรี หรือ เทียบเท่า       ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า       ญญาตรี หรือ เทียบเท่า       ญญาตรี หรือ เทียบเท่า       

000 

กว่าปริญญาตรี           ญญาตรี หรือ เทียบเท่า       ญญาตรี หรือ เทียบเท่า       ปริกว่าปริญญาตรี           กว่าปริญญาตรี           
รายได้ต่อเดือน

สูงกว่าปริญญาตรี

             
บาท

ต่ ากว่าปริญญาตรี           
รายได้ต่อเดือน

    สูงกว่าปริญญาตรี
1.5 รายได้ต่อเดือนรายได้ต่อเดือน

15 000 
บาทข้ึนไป

ต่ ากว่า 10 001 
001 

ต่ ากว่า ต่ ากว่า 1010
22  5 001 15 000 000 20001 001 20 001 15 000 20 001 

แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์
วันใดที่ท่านเปิดรับชมรายการโทรทัศน์บ่อยท่ีสุด 

แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์
วันใดที่ท่านเปิดรับชมรายการโทรทัศน์บ่อยท่ีสุด วันใดที่ท่านเปิดรับชมรายการโทรทัศน์บ่อยท่ีสุด 

สูงกว่าปริญญาตรีปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า       

5

ญญาตรี หรือ เทียบเท่า       ญญาตรี หรือ เทียบเท่า       ญญาตรี หรือ เทียบเท่า       

000 บาทบาท000 

สูงกว่าปริญญาตรีสูงกว่าปริญญาตรีสูงกว่าปริญญาตรีสูงกว่าปริญญาตรี  ญญาตรี หรือ เทียบเท่า       กว่าปริญญาตรี           ญญาตรี หรือ เทียบเท่า       กว่าปริญญาตรี           

……………………อ่ืนๆพนักงานบริษัท
ระดับการศึกษา

กว่าปริญญาตรี           กว่าปริญญาตรี           

พนักงานบริษัทพนักงานบริษัทพนักงานบริษัท
ระดับการศึกษา

กว่าปริญญาตรี           

ธุรกิจส่วนตัว
 ข้าราชการ                  

ธุรกิจส่วนตัว
 ข้าราชการ                  

ธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน/นักศึกษา  ข้าราชการ                  

ธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน/นักศึกษา
พนักงานบริษัท
นักเรียน/นักศึกษา  ข้าราชการ                  นักเรียน/นักศึกษานักเรียน/นักศึกษา
พนักงานบริษัท
นักเรียน/นักศึกษา
พนักงานบริษัท

ระดับการศึกษา

นักเรียน/นักศึกษา  ข้าราชการ                  พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ                  พนักงานรัฐวิสาหกิจ
อ่ืนๆ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ
อ่ืนๆ

 ข้าราชการ                  พนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานรัฐวิสาหกิจนักเรียน/นักศึกษานักเรียน/นักศึกษา พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทพนักงานบริษัท

 ข้าราชการ                   ข้าราชการ                   ข้าราชการ                  
ธุรกิจส่วนตัว

 ข้าราชการ                  
………………………………………………………………

ปี

พนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานรัฐวิสาหกิจ

                 

 ข้าราชการ                   ข้าราชการ                  

                 23                   23ปีปี 18

หญิง                                                      

แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัว

18

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัว

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัว

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัว

ทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริมทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริม

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

ทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริมทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริมทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริมทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริม
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย

ทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริมทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริม
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย

ทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริม
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย

ทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริม
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย

ทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริม
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมายพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย

ทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริม
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย

ตอน ดังนี้

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมายพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมายพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย
ทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริมทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริมทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริม

ตอน ดังนี้

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย
ทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริมทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริมทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริม

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย
ทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริม

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย
ทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริม

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย
ทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริมทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริมทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริม

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัว

                           

                   ปี

นักเรียน/นักศึกษา

ระดับการศึกษา
กว่าปริญญาตรี           

         

แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์

ตอน ดังนี้

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย
ทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริม

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมายพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมายพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย
ทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริม

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมายพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมายพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย
ทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริม

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย
ทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริม

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย
ทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริมทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริมทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริมทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริมทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริมทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริมทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริมทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริมทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริมทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริม

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

ทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริม

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัว

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัว

18-22 ปี                     

แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัว

หญิง

แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัว

                                                      หญิง

18ปี                     23 27                                    23                 

 ข้าราชการ                  

                 

 ข้าราชการ                  

                 ปี

พนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานรัฐวิสาหกิจ
อ่ืนๆ……………………

 ข้าราชการ                   ข้าราชการ                  
ธุรกิจส่วนตัว                  

 ข้าราชการ                  นักเรียน/นักศึกษา
พนักงานบริษัท

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ                  นักเรียน/นักศึกษา             ข้าราชการ                   ข้าราชการ                  พนักงานรัฐวิสาหกิจ
อ่ืนๆ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ                  นักเรียน/นักศึกษา
พนักงานบริษัท

ระดับการศึกษา

นักเรียน/นักศึกษา            นักเรียน/นักศึกษา  ข้าราชการ                    พนักงานรัฐวิสาหกิจนักเรียน/นักศึกษา
พนักงานบริษัท
นักเรียน/นักศึกษา  ข้าราชการ                  

                  ธุรกิจส่วนตัว
 ข้าราชการ                  

ธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวพนักงานบริษัท
ระดับการศึกษา

กว่าปริญญาตรี           

พนักงานบริษัท
ระดับการศึกษา

กว่าปริญญาตรี           

พนักงานบริษัท                  อ่ืนๆ                  ……………………

กว่าปริญญาตรี           ญญาตรี หรือ เทียบเท่า       กว่าปริญญาตรี             ญญาตรี หรือ เทียบเท่า       สูงกว่าปริญญาตรีญญาตรี หรือ เทียบเท่า           

- 10,000 บาท

ญญาตรี หรือ เทียบเท่า       ญญาตรี หรือ เทียบเท่า       ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า       

    5

กว่าปริญญาตรี           
รายได้ต่อเดือน

สูงกว่าปริญญาตรีปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า       ญญาตรี หรือ เทียบเท่า       กว่าปริญญาตรี           ญญาตรี หรือ เทียบเท่า       

10 000 

ญญาตรี หรือ เทียบเท่า       ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า       กว่าปริญญาตรี           ญญาตรี หรือ เทียบเท่า       สูงกว่าปริญญาตรี
รายได้ต่อเดือน

ต่ ากว่า             10 001 -
001 

รายได้ต่อเดือน
001              

    20,001 - 25,000 บาท
000 บาท            

บาท
001 5,001 ต่ ากว่า 

15 001 
10

5 001 
   

           2  20 000 000 

แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์

           

แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์
วันใดที่ท่านเปิดรับชมรายการโทรทัศน์บ่อยท่ีสุด 

แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์
วันใดที่ท่านเปิดรับชมรายการโทรทัศน์บ่อยท่ีสุด 

แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์
วันใดที่ท่านเปิดรับชมรายการโทรทัศน์บ่อยท่ีสุด 

แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์

แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัว

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

         ต่ ากว่าปริญญาตรี           สูงกว่าปริญญาตรี
1.5 รายได้ต่อเดือน
         ต่ ากว่า 5,000                 10,001 - 15 000 

15,001 - 20,000 บาท บาท             2  5,001 บาทข้ึนไป

แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์
วันใดที่ท่านเปิดรับชมรายการโทรทัศน์บ่อยท่ีสุด 

ตอน ดังนี้

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย
ทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริม

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย

ทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่น าเสนอชีพเสริม

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัว

                             หญิง

18 ปี                     18-22                    23-27 ปี                

นักเรียน/นักศึกษา             ข้าราชการ                    พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท                  ธุรกิจส่วนตัว                  อ่ืนๆ……………………

ระดับการศึกษา
    ต่ ากว่าปริญญาตรี             ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า           สูงกว่าปริญญาตรี
1.5 รายได้ต่อเดือน
         000 บาท                5 001 10,000 บาท             15,000 

15 บาท           25,000 บาท 001 บาทข้ึนไป

แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์
วันใดที่ท่านเปิดรับชมรายการโทรทัศน์บ่อยท่ีสุด 

สสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากรสสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากรำ
ผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ำ
ผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ของการท าจุลนิพนธ์ระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ เอกวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีำของการท าจุลนิพนธ์ระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ เอกวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากรำสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากรสำส
ของการท าจุลนิพนธ์ระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ เอกวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยี

ส
ของการท าจุลนิพนธ์ระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ เอกวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีำของการท าจุลนิพนธ์ระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ เอกวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยี

ส
ของการท าจุลนิพนธ์ระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ เอกวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากรสสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากรำสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากรสสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากรน
ผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

น
ผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ของการท าจุลนิพนธ์ระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ เอกวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีนของการท าจุลนิพนธ์ระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ เอกวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากรนสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยัผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยกผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยกผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ของการท าจุลนิพนธ์ระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ เอกวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีกของการท าจุลนิพนธ์ระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ เอกวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ก
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

หผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยหผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ของการท าจุลนิพนธ์ระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ เอกวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีหของการท าจุลนิพนธ์ระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ เอกวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีอผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยอผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ของการท าจุลนิพนธ์ระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ เอกวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีอของการท าจุลนิพนธ์ระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ เอกวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีสผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยสผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ของการท าจุลนิพนธ์ระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ เอกวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีสของการท าจุลนิพนธ์ระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ เอกวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีมผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยมผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ของการท าจุลนิพนธ์ระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ เอกวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีมของการท าจุลนิพนธ์ระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ เอกวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีุของการท าจุลนิพนธ์ระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ เอกวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีุของการท าจุลนิพนธ์ระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ เอกวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีดผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยดผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ของการท าจุลนิพนธ์ระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ เอกวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีดของการท าจุลนิพนธ์ระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ เอกวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีกผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยกผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ของการท าจุลนิพนธ์ระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ เอกวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีกของการท าจุลนิพนธ์ระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ เอกวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีลผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยลผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ของการท าจุลนิพนธ์ระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ เอกวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีลของการท าจุลนิพนธ์ระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ เอกวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีาของการท าจุลนิพนธ์ระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ เอกวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีาของการท าจุลนิพนธ์ระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ เอกวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีงของการท าจุลนิพนธ์ระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ เอกวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีงของการท าจุลนิพนธ์ระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ เอกวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยี
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2.3 ประเภทรายการที่ท่านชอบรับชมมากท่ีสุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
          รายการข่าว (News)                          รายการบันเทิง (Entertainment) 
          รายการสนทนา (Talk show)               รายการสารคดี (Documentary) 
          รายการเรียลลิตี้ (Reality)                   รายการเกมส์โชว์ (Games show) 
          รายการปกิณกะ (Variety show)          รายการสาระบันเทิง (Edutainment)  
2.4 ท่านเคยรับชมรายการแนะน าอาชีพหรือไม่ 
          เคย                    ไม่เคย (ข้ามไปตอนท่ี 3) 
2.5 ท่านเคยรับชมรายการใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
          รายการหนึ่งสมองสองมือ               รายการเส้นทางเศรษฐี 
          รายการอาชีพนอกกระแส              รายการ Good Job 
          รายการวัยมันคันมือ                      รายการอายุน้อยร้อยล้าน 
          รายการคนหัวรั้น                          รายการคุยกันวันเสาร์ 
          รายกาคนกล้าฝัน                          อ่ืนๆ………………………………. 
2.6 ท่านเลือกรับชมรายการเพราะปัจจัยใดมากที่สุด (ตอบเพียงข้อเดียว) 
          พิธีกร                     เจ้าของอาชีพ              สินค้าที่น าเสนอ          เนื้อหารายการ 
          วิธีการน าเสนอ       กราฟิกรายการ              ภาพ                        เสียงดนตรีประกอบ                            
2.7 ท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย 
3.1 ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่ 
          สนใจ                  ไม่สนใจ  
3.2 ถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ท่านสนใจ
หรือไม ่
         สนใจ                   ไม่สนใจ เพราะ………………………………………………………………………………. 
3.3 ปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ท่านหันมารับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ (ตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ) 
          มีการใช้เทคนิค Stop Motion ในรายการ 
          มีการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของอาชีพ 
          การตัดต่อที่กระชับฉับไว 
          ภาพที่น าเสนอมีการออกแบบมุมกล้องท่ีแปลก มีความน่าสนใจ และมีลูกเล่น  
          การน าเสนอที่ไม่ต้องมีเสียงบรรยาย แต่ใช้ภาพ เสียงดนตรี และตัวหนังสือเป็นตัวเล่าเรื่อง 
          สินค้าท่ีน าเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ดัง 
          เจ้าของอาชีพต้องเป็นบุคคลมีชื่อเสียง 

……………………………………………………………………………….ไม่สนใจ เพราะ  สนใจ                 ……………………………………………………………………………….
ปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ท่านหันมารับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ 

ไม่สนใจ เพราะ……………………………………………………………………………….
ปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ท่านหันมารับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ ปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ท่านหันมารับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ 

ไม่สนใจ เพราะ
ปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ท่านหันมารับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ 

ไม่สนใจ เพราะ

ถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามืถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามืถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามืถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามืถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามื

ไม่สนใจ เพราะ

ถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามืถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามืถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ท่านสนใจ

……………………………………………………………………………….
ปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ท่านหันมารับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ 

อส าหรับวัยรุ่นไทย ท่านสนใจถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามื3.2 อส าหรับวัยรุ่นไทย ท่านสนใจ
หรือไม่หรือไม่

……………………………………………………………………………….
ปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ท่านหันมารับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ 

……………………………………………………………………………….
ปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ท่านหันมารับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ 
  สนใจ                   สนใจ                 ……………………………………………………………………………….

ปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ท่านหันมารับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ 
……………………………………………………………………………….

ปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ท่านหันมารับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ ปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ท่านหันมารับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ ปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ท่านหันมารับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ ปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ท่านหันมารับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ ปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ท่านหันมารับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ ปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ท่านหันมารับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ ปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ท่านหันมารับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ ปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ท่านหันมารับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ ปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ท่านหันมารับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ ปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ท่านหันมารับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ ปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ท่านหันมารับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ 
ข้อ)1 

Stop Motion Stop Motion ในรายการ
มีการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของอาชีพ

ในรายการStop Motion ในรายการในรายการมีการใช้เทคนิค Stop Motion ในรายการในรายการStop Motion Stop Motion ในรายการ
มีการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของอาชีพมีการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของอาชีพมีการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของอาชีพ

อส าหรับวัยรุ่นไทย ท่านสนใจถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามืถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามืถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามื

ไม่สนใจ เพราะ
ปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ท่านหันมารับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ 

ถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ท่านสนใจถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามื

……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….
ปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ท่านหันมารับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ 

อส าหรับวัยรุ่นไทย ท่านสนใจอส าหรับวัยรุ่นไทย ท่านสนใจอส าหรับวัยรุ่นไทย ท่านสนใจอส าหรับวัยรุ่นไทย ท่านสนใจ
ไม่สนใจ 

ถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามืถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามืถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามื
ไม่สนใจ ไม่สนใจ 

ถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามืถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามื

ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่
ไม่สนใจ ไม่สนใจ 

ถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามื

ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่
สนใจ                

ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่
สนใจ                

ถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามืถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามื

ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่
สนใจ                สนใจ                

ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่
สนใจ                

ถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามืถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามื

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

สนใจ                

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่

สนใจ                

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของ

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่

แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่

แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่

แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่

แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของ

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

ท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไร

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

ท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไรท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไรท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไรท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไรท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไรท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไรท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไรท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไรท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไร
พ                     พ                     

ท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไร
พ                     

ท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไร
วิธีการน าเสนอวิธีการน าเสนอ

ท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไร
วิธีการน าเสนอ

ท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไร
พ                     พ                     กราฟิกรายการ           วิธีการน าเสนอวิธีการน าเสนอ กราฟิกรายการ           กราฟิกรายการ           

ท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เสียงดนตรีประกอบ                           พ                     พ                     
ท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไร

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

แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของ

พิธีกร            พิธีกร            เจ้าของอาชีพ              เจ้าของอาชีพ              เจ้าของอาชีพ              สิเจ้าของอาชีพ              นค้าที่น าเสนอ        เนื้อหารายการนค้าที่น าเสนอ      นค้าที่น าเสนอ      
ตอบเพียงข้อเดียวตอบเพียงข้อเดียวท่านเลือกรับชมรายการเพราะปัจจัยใดมากที่สุด ท่านเลือกรับชมรายการเพราะปัจจัยใดมากที่สุด 

เจ้าของอาชีพ              เจ้าของอาชีพ              เจ้าของอาชีพ              เจ้าของอาชีพ              
ตอบเพียงข้อเดียวท่านเลือกรับชมรายการเพราะปัจจัยใดมากที่สุด ท่านเลือกรับชมรายการเพราะปัจจัยใดมากที่สุด 

พิธีกร            
ท่านเลือกรับชมรายการเพราะปัจจัยใดมากที่สุด 

พิธีกร            

……………………………….
ตอบเพียงข้อเดียว

……………………………….
ตอบเพียงข้อเดียว

นค้าที่น าเสนอ      

รายกาคนกล้าฝันรายกาคนกล้าฝัน                                                                            อ่ืนๆ                         
ท่านเลือกรับชมรายการเพราะปัจจัยใดมากที่สุด 

เจ้าของอาชีพ              

 อ่ืนๆ อ่ืนๆ อ่ืนๆ อ่ืนๆ
ท่านเลือกรับชมรายการเพราะปัจจัยใดมากที่สุด 

 อ่ืนๆ
ท่านเลือกรับชมรายการเพราะปัจจัยใดมากที่สุด ท่านเลือกรับชมรายการเพราะปัจจัยใดมากที่สุด ตอบเพียงข้อเดียว

เจ้าของอาชีพ              
กราฟิกรายการ           

ท่านเลือกรับชมรายการเพราะปัจจัยใดมากที่สุด ท่านเลือกรับชมรายการเพราะปัจจัยใดมากที่สุด 
เจ้าของอาชีพ              

ท่านเลือกรับชมรายการเพราะปัจจัยใดมากที่สุด 
เจ้าของอาชีพ              

ท่านเลือกรับชมรายการเพราะปัจจัยใดมากที่สุด 
เจ้าของอาชีพ              

ท่านเลือกรับชมรายการเพราะปัจจัยใดมากที่สุด ท่านเลือกรับชมรายการเพราะปัจจัยใดมากที่สุด 
เจ้าของอาชีพ              เจ้าของอาชีพ              เจ้าของอาชีพ              เจ้าของอาชีพ              

กราฟิกรายการ           
เจ้าของอาชีพ              

กราฟิกรายการ           
เจ้าของอาชีพ              

กราฟิกรายการ           กราฟิกรายการ           
ท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไร

กราฟิกรายการ           
ท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไร

กราฟิกรายการ           
ท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไร

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

                         
ท่านเลือกรับชมรายการเพราะปัจจัยใดมากที่สุด 

                         
ท่านเลือกรับชมรายการเพราะปัจจัยใดมากที่สุด ท่านเลือกรับชมรายการเพราะปัจจัยใดมากที่สุด 

รายการคุยกันวันเสาร์    รายการคุยกันวันเสาร์รายการคุยกันวันเสาร์รายการคุยกันวันเสาร์รายการคุยกันวันเสาร์รายการคนหัวรั้นรายการคนหัวรั้น
รายการอายุน้อยร้อยล้านรายการวัยมันคันมือ                  รายการอายุน้อยร้อยล้านรายการวัยมันคันมือ                  รายการวัยมันคันมือ                  รายการอายุน้อยร้อยล้าน    

รายการ            
รายการวัยมันคันมือ                  

รายการเส้นทางเศรษฐีรายการเส้นทางเศรษฐี
รายการ 

รายการวัยมันคันมือ                  รายการอายุน้อยร้อยล้าน
รายการคุยกันวันเสาร์รายการคุยกันวันเสาร์รายการคุยกันวันเสาร์

……………………………….
ตอบเพียงข้อเดียว

……………………………….
ตอบเพียงข้อเดียว

นค้าที่น าเสนอ      

ตอบได้มากกว่า ตอบได้มากกว่า 
นึ่งสมองสองมือ            

           
รายการวัยมันคันมือ                  รายการอายุน้อยร้อยล้าน

รายการคุยกันวันเสาร์

Good Job
รายการอายุน้อยร้อยล้าน
รายการคุยกันวันเสาร์

รายการวัยมันคันมือ                  
รายการคนหัวรั้น
รายการวัยมันคันมือ                  รายการวัยมันคันมือ                  

รายการคุยกันวันเสาร์
รายกาคนกล้าฝัน                         

ท่านเลือกรับชมรายการเพราะปัจจัยใดมากที่สุด 
……………………………….

ท่านเลือกรับชมรายการเพราะปัจจัยใดมากที่สุด ตอบเพียงข้อเดียว)
นค้าที่น าเสนอ      นค้าที่น าเสนอ      

ท่านเลือกรับชมรายการเพราะปัจจัยใดมากที่สุด 
พิธีกร            
วิธีการน าเสนอ

ท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไร

  เนื้อหารายการ
เสียงดนตรีประกอบ                           

                  

ท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไรท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่
สนใจ                

อส าหรับวัยรุ่นไทย ท่านสนใจถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามื

       
ปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ท่านหันมารับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ 

ได้มากกว่า 1 
มีการใช้เทคนิค 
มีการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของอาชีพ

   รายการเส้นทางเศรษฐี
           รายการ 

รายการวัยมันคันมือ                  รายการอายุน้อยร้อยล้าน
รายการคุยกันวันเสาร์

……………………………….
ตอบเพียงข้อเดียว

นค้าที่น าเสนอ      

รายการ 
    รายการอายุน้อยร้อยล้านรายการวัยมันคันมือ                  รายการอายุน้อยร้อยล้านรายการวัยมันคันมือ                  รายการอายุน้อยร้อยล้าน

รายการคนหัวรั้น รายการคุยกันวันเสาร์รายการคุยกันวันเสาร์                         รายการคุยกันวันเสาร์รายการคุยกันวันเสาร์
                         

ท่านเลือกรับชมรายการเพราะปัจจัยใดมากที่สุด 
รายกาคนกล้าฝัน                          อ่ืนๆ……………………………….

ท่านเลือกรับชมรายการเพราะปัจจัยใดมากที่สุด (ตอบเพียงข้อเดียว
เจ้าของอาชีพ              

กราฟิกรายการ           
ท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไร

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

……………………………….                         รายกาคนกล้าฝันรายกาคนกล้าฝัน                          อ่ืนๆ อ่ืนๆ
ท่านเลือกรับชมรายการเพราะปัจจัยใดมากที่สุด 

……………………………….
ตอบเพียงข้อเดียวท่านเลือกรับชมรายการเพราะปัจจัยใดมากที่สุด 

เจ้าของอาชีพ              

 อ่ืนๆ
ท่านเลือกรับชมรายการเพราะปัจจัยใดมากที่สุด ท่านเลือกรับชมรายการเพราะปัจจัยใดมากที่สุด 

พิธีกร            
ท่านเลือกรับชมรายการเพราะปัจจัยใดมากที่สุด ตอบเพียงข้อเดียวท่านเลือกรับชมรายการเพราะปัจจัยใดมากที่สุด 

เจ้าของอาชีพ              
ตอบเพียงข้อเดียวท่านเลือกรับชมรายการเพราะปัจจัยใดมากที่สุด 

เจ้าของอาชีพ              
ท่านเลือกรับชมรายการเพราะปัจจัยใดมากที่สุด 

เจ้าของอาชีพ              นค้าที่น าเสนอ      
พ                     
นค้าที่น าเสนอ          เนื้อหารายการเจ้าของอาชีพ              สิเจ้าของอาชีพ              เจ้าของอาชีพ              พิธีกร            สิ

  ภาพ                     
ท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไร

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

แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของ

กราฟิกรายการ           
ท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไร

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

กราฟิกรายการ           กราฟิกรายการ           พ                     พ                     วิธีการน าเสนอ      
ท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไร

      กราฟิกรายการ           
ท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไร

พ                     
ท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไร

พ                     
ท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไรท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไรท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไร

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

ท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไรท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไรท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไรท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไรท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไรท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไรท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่

แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่

แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่

แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่
สนใจ                

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทยรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่

สนใจ                

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่

ไม่สนใจ 

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย
ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่

สนใจ                
ถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามื

ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่
สนใจ                

ถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามื

ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่
สนใจ                

ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่
สนใจ                

ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่
ไม่สนใจ 

ถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามืถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามื
ไม่สนใจ 

ถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามื
ไม่สนใจ 

ถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามืถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ท่านสนใจถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ท่านสนใจ

……………………………………………………………………………….
ปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ท่านหันมารับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ 

ถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามืถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามืถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามื

ไม่สนใจ เพราะ
ปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ท่านหันมารับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ 

ถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ท่านสนใจถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามืถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามืถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามืถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามื

  สนใจ                 ไม่สนใจ เพราะ

ถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามืถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามืถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามืถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามืถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ท่านสนใจ
หรือไม่

  สนใจ                 ไม่สนใจ เพราะไม่สนใจ เพราะ
ปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ท่านหันมารับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ 

……………………………………………………………………………….
ปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ท่านหันมารับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ 
  สนใจ                   ไม่สนใจ เพราะ……………………………………………………………………………….

ปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ท่านหันมารับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ 
ไม่สนใจ เพราะไม่สนใจ เพราะ……………………………………………………………………………….  สนใจ                 

ปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ท่านหันมารับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ 
……………………………………………………………………………….

ปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ท่านหันมารับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ 
……………………………………………………………………………….

ปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ท่านหันมารับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ ปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ท่านหันมารับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ 
ข้อ)

ปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ท่านหันมารับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ ปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ท่านหันมารับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ 

มีการใช้เทคนิค 

ปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ท่านหันมารับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ 

Stop Motion Stop Motion ในรายการ
มีการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของอาชีพ

ในรายการ
มีการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของอาชีพ

Stop Motion 

……………………………….
ตอบเพียงข้อเดียว

นค้าที่น าเสนอ      
เสียงดนตรีประกอบ                           พ                     วิธีการน าเสนอ

ท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไร

แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของ

3.2 ถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ท่านสนใจ
หรือไม่
         สนใจ                 ……………………………………………………………………………….

ปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ท่านหันมารับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ 
1 ข้อ)

มีการใช้เทคนิค Stop Motion ในรายการ
มีการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของอาชีพ

ตอบได้มากกว่า 
นึ่งสมองสองมือ            รายการเส้นทางเศรษฐี

รายการอาชีพนอกกระแส             รายการ Good Job
รายการวัยมันคันมือ                      รายการอายุน้อยร้อยล้าน
รายการคนหัวรั้น                         รายการคุยกันวันเสาร์
รายกาคนกล้าฝัน                          อ่ืนๆ……………………………….

ท่านเลือกรับชมรายการเพราะปัจจัยใดมากที่สุด ตอบเพียงข้อเดียว)
พิธีกร                     เจ้าของอาชีพ              สินค้าที่น าเสนอ        เนื้อหารายการ
วิธีการน าเสนอ      กราฟิกรายการ             พ                       เสียงดนตรีประกอบ                           

ท่านคิดว่ารายการแนะน าอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันยังขาดความน่าสนใจในด้านใดหรือไม่และอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย

ท่านมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่
สนใจ                ไม่สนใจ 

3.2 ถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย ท่านสนใจ
หรือไม่
         สนใจ                 ไม่สนใจ เพราะ……………………………………………………………………………….

ปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ท่านหันมารับชมรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ 
ได้มากกว่า 1 ข้อ

มีการใช้เทคนิค Stop Motion ในรายการ
มีการใช้ภาพวาดการ์ตูนประกอบการสนทนาของเจ้าของอาชีพ

สเคย  สเคย  
ท่านเคยรับชมรายการใดบ้าง สท่านเคยรับชมรายการใดบ้าง 

ำท่านเคยรับชมรายการแนะน าอาชีพหรือไม่ำท่านเคยรับชมรายการแนะน าอาชีพหรือไม่
เคย  ำเคย                    ำ                  สำสเคย  สเคย  ำเคย  สเคย  

ท่านเคยรับชมรายการใดบ้าง สท่านเคยรับชมรายการใดบ้าง 
ำ

ท่านเคยรับชมรายการใดบ้าง สท่านเคยรับชมรายการใดบ้าง 
นท่านเคยรับชมรายการแนะน าอาชีพหรือไม่นท่านเคยรับชมรายการแนะน าอาชีพหรือไม่ัรายการปกิณกะ (ัรายการปกิณกะ (กรายการปกิณกะ (กรายการปกิณกะ (Variety show)       กVariety show)       

ท่านเคยรับชมรายการแนะน าอาชีพหรือไม่กท่านเคยรับชมรายการแนะน าอาชีพหรือไม่หVariety show)       หVariety show)       
ท่านเคยรับชมรายการแนะน าอาชีพหรือไม่หท่านเคยรับชมรายการแนะน าอาชีพหรือไม่อVariety show)       อVariety show)       
ท่านเคยรับชมรายการแนะน าอาชีพหรือไม่อท่านเคยรับชมรายการแนะน าอาชีพหรือไมส่Variety show)       สVariety show)         ส  
ท่านเคยรับชมรายการแนะน าอาชีพหรือไมส่ท่านเคยรับชมรายการแนะน าอาชีพหรือไมส่สมรายการสาระบันเทิง มรายการสาระบันเทิง ุ

3)
ุ

3)
ดรายการสาระบันเทิง ดรายการสาระบันเทิง กรายการสาระบันเทิง กรายการสาระบันเทิง ลรายการสาระบันเทิง ลรายการสาระบันเทิง 

าง
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3.4 ท่านอยากให้รายการน าเสนอข้อมูลในด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
         ประวัติเจ้าของอาชีพ       จุดเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ       แหล่งที่มาของวัสดุ อุปกรณ์            
         วิธีการท า                     วิธีออกแบบผลงาน                     แรงบันดาลใจในการสร้างงาน 
          อุปสรรคที่พบเจอ           ช่องทางจ าหน่ายผลงาน            สิ่งที่ได้จากการท างานประเภทนี้    
3.5 ท่านชื่นชอบการด าเนินรายการแบบไหน (ตอบเพียงข้อเดียว) 
          พิธีกรน าเสนอรายการคนเดียว    
          พิธีกรน าเสนอรายการหลายคน 
          ไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ ใช้การ Voice Over (การบรรยายด้วยเสียง)  
          ไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ แต่ใช้เจ้าของอาชีพเป็นตัวด าเนินรายการ 
3.6 รูปแบบรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือแบบใดที่ท่านชื่นชอบมากที่สุด (ตอบ
เพียงข้อเดียว) 
          รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ 
ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ 
          รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ
สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ 
          รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า
ด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ 
 
ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

******* ขอขอบคุณทุกท่านส าหรับความร่วมมือในการท าแบบสอบถามค่ะ ******* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

านส าหรับความร่วมมือในการท าแบบสอบถามค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านส าหรับความร่วมมือในการท าแบบสอบถามค่ะ ******* านส าหรับความร่วมมือในการท าแบบสอบถามค่ะ านส าหรับความร่วมมือในการท าแบบสอบถามค่ะ ขอขอบคุณทุกท่******* ******* ขอขอบคุณทุกท่านส าหรับความร่วมมือในการท าแบบสอบถามค่ะ านส าหรับความร่วมมือในการท าแบบสอบถามค่ะ านส าหรับความร่วมมือในการท าแบบสอบถามค่ะ านส าหรับความร่วมมือในการท าแบบสอบถามค่ะ านส าหรับความร่วมมือในการท าแบบสอบถามค่ะ ขอขอบคุณทุกท่ขอขอบคุณทุกท่านส าหรับความร่วมมือในการท าแบบสอบถามค่ะ านส าหรับความร่วมมือในการท าแบบสอบถามค่ะ ขอขอบคุณทุกท่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

านส าหรับความร่วมมือในการท าแบบสอบถามค่ะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

านส าหรับความร่วมมือในการท าแบบสอบถามค่ะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

านส าหรับความร่วมมือในการท าแบบสอบถามค่ะ านส าหรับความร่วมมือในการท าแบบสอบถามค่ะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

านส าหรับความร่วมมือในการท าแบบสอบถามค่ะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

านส าหรับความร่วมมือในการท าแบบสอบถามค่ะ 

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

านส าหรับความร่วมมือในการท าแบบสอบถามค่ะ านส าหรับความร่วมมือในการท าแบบสอบถามค่ะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

านส าหรับความร่วมมือในการท าแบบสอบถามค่ะ านส าหรับความร่วมมือในการท าแบบสอบถามค่ะ 

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

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ
 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า

ด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า
ด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า
ด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า
ด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า
ด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า
ด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า
ด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า
ด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ
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สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ
 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า

สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ
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 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ
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 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ
สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ
สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ
ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ
สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า
ด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า
ด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า
ด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ 
ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ

รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ 
ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ
ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ

รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ 

รูปแบบรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือแบบใดที่ท่านชื่นชอบมากที่สุด 
ไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ แต่ใช้เจ้าของอาชีพเป็นตัวด าเนินรายการ

รูปแบบรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือแบบใดที่ท่านชื่นชอบมากที่สุด 
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รูปแบบรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือแบบใดที่ท่านชื่นชอบมากที่สุด 

รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ 

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ
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รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ 
ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ
สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ
สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า
ด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า
สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ

ด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

******* *******

ไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ แต่ใช้เจ้าของอาชีพเป็นตัวด าเนินรายการ
รูปแบบรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือแบบใดที่ท่านชื่นชอบมากที่สุด 

รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ 

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ

รูปแบบรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือแบบใดที่ท่านชื่นชอบมากที่สุด รูปแบบรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือแบบใดที่ท่านชื่นชอบมากที่สุด 

รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ 
ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ

รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ 
ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ
สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า
ด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ
 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ

สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ
 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ

สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ
 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า
สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า
ด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ

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

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า
ด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า
ด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า
ด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า
ด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า
ด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า
ด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า
ด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

านส าหรับความร่วมมือในการท าแบบสอบถามค่ะ 

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

านส าหรับความร่วมมือในการท าแบบสอบถามค่ะ 

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

านส าหรับความร่วมมือในการท าแบบสอบถามค่ะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

านส าหรับความร่วมมือในการท าแบบสอบถามค่ะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

านส าหรับความร่วมมือในการท าแบบสอบถามค่ะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

านส าหรับความร่วมมือในการท าแบบสอบถามค่ะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบคุณทุกท่านส าหรับความร่วมมือในการท าแบบสอบถามค่ะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

******* 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

านส าหรับความร่วมมือในการท าแบบสอบถามค่ะ านส าหรับความร่วมมือในการท าแบบสอบถามค่ะ ขอขอบคุณทุกท่ขอขอบคุณทุกท่านส าหรับความร่วมมือในการท าแบบสอบถามค่ะ านส าหรับความร่วมมือในการท าแบบสอบถามค่ะ านส าหรับความร่วมมือในการท าแบบสอบถามค่ะ านส าหรับความร่วมมือในการท าแบบสอบถามค่ะ ******* ขอขอบคุณทุกท่ขอขอบคุณทุกท่านส าหรับความร่วมมือในการท าแบบสอบถามค่ะ ******* ขอขอบคุณทุกท่านส าหรับความร่วมมือในการท าแบบสอบถามค่ะ านส าหรับความร่วมมือในการท าแบบสอบถามค่ะ 

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า
ด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ

านส าหรับความร่วมมือในการท าแบบสอบถามค่ะ 

Voice Over 
ไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ แต่ใช้เจ้าของอาชีพเป็นตัวด าเนินรายการ

รูปแบบรายการที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือแบบใดที่ท่านชื่นชอบมากที่สุด 

รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลัก เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ 
ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบอาชีพ

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายหรือ
สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ

 รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่ เนื้อหาที่มีข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า
ด้านการประกอบอาชีพและเนื้อหาที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

******* ขอขอบคุณทุกท่านส าหรับความร่วมมือในการท าแบบสอบถามค่ะ *******

สพิธีกรน าเสนอรายการหลายคนสพิธีกรน าเสนอรายการหลายคน
ไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ ใช้การ สไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ ใช้การ 
ำพิธีกรน าเสนอรายการคนเดียว   ำพิธีกรน าเสนอรายการคนเดียว   

พิธีกรน าเสนอรายการหลายคนำพิธีกรน าเสนอรายการหลายคน
ไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ ใช้การ 
ำ

ไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ ใช้การ สำสพิธีกรน าเสนอรายการหลายคนสพิธีกรน าเสนอรายการหลายคนำพิธีกรน าเสนอรายการหลายคนสพิธีกรน าเสนอรายการหลายคน
ไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ ใช้การ สไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ ใช้การ 
ำ

ไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ ใช้การ สไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ ใช้การ 
นพิธีกรน าเสนอรายการคนเดียว   นพิธีกรน าเสนอรายการคนเดียว   

พิธีกรน าเสนอรายการหลายคนนพิธีกรน าเสนอรายการหลายคน
ัท่านชื่นชอบการด าเนินรายการแบบไหนัท่านชื่นชอบการด าเนินรายการแบบไหนกท่านชื่นชอบการด าเนินรายการแบบไหนกท่านชื่นชอบการด าเนินรายการแบบไหน

พิธีกรน าเสนอรายการคนเดียว   กพิธีกรน าเสนอรายการคนเดียว   หท่านชื่นชอบการด าเนินรายการแบบไหนหท่านชื่นชอบการด าเนินรายการแบบไหน
พิธีกรน าเสนอรายการคนเดียว   หพิธีกรน าเสนอรายการคนเดียว   อท่านชื่นชอบการด าเนินรายการแบบไหนอท่านชื่นชอบการด าเนินรายการแบบไหน
พิธีกรน าเสนอรายการคนเดียว   อพิธีกรน าเสนอรายการคนเดียว   สท่านชื่นชอบการด าเนินรายการแบบไหนสท่านชื่นชอบการด าเนินรายการแบบไหน (ส(ตอบเพียงข้อเดียวสตอบเพียงข้อเดียวมตอบเพียงข้อเดียวมตอบเพียงข้อเดียวุดตอบเพียงข้อเดียวดตอบเพียงข้อเดียวกตอบเพียงข้อเดียวกตอบเพียงข้อเดียว)ก) ลาง
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ภาคผนวก ค 
แนวค าถามเพื่อประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (Focus group) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แนวค าถามเพื่อประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (แนวค าถามเพื่อประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (แนวค าถามเพื่อประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (แนวค าถามเพื่อประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (แนวค าถามเพื่อประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (แนวค าถามเพื่อประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (แนวค าถามเพื่อประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (แนวค าถามเพื่อประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (แนวค าถามเพื่อประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (แนวค าถามเพื่อประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (แนวค าถามเพื่อประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (
ภาคผนวก ค

แนวค าถามเพื่อประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (
ภาคผนวก คภาคผนวก คภาคผนวก คภาคผนวก ค

แนวค าถามเพื่อประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (แนวค าถามเพื่อประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (แนวค าถามเพื่อประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (แนวค าถามเพื่อประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (แนวค าถามเพื่อประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (แนวค าถามเพื่อประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (แนวค าถามเพื่อประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (แนวค าถามเพื่อประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (
ภาคผนวก ค

แนวค าถามเพื่อประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (
ภาคผนวก ค

แนวค าถามเพื่อประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (
ภาคผนวก ค

แนวค าถามเพื่อประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (แนวค าถามเพื่อประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (แนวค าถามเพื่อประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (แนวค าถามเพื่อประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (แนวค าถามเพื่อประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (แนวค าถามเพื่อประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (แนวค าถามเพื่อประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (แนวค าถามเพื่อประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (แนวค าถามเพื่อประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (แนวค าถามเพื่อประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (แนวค าถามเพื่อประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (แนวค าถามเพื่อประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (แนวค าถามเพื่อประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (แนวค าถามเพื่อประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (แนวค าถามเพื่อประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (
ภาคผนวก ค

แนวค าถามเพื่อประเมินรายการหลังการผลิตโดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (

สำสำส นกัหอสมุดกลาง
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แบบสอบถามการสนทนาแบบกลุ่ม 
ในหัวข้อ ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชม 

รายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือส าหรับวัยรุ่นไทย 
 

1.  ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ (Format) 
- คุณรู้สึกอย่างไรกับวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วง 
- คุณคิดว่ารายการ Hand2Hand มีความน่าสนใจหรือไม่ เพราะเหตุใด 

2.  ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ (Content) 
- หลังจากรับชมรายการ คุณเข้าใจถึงที่มาของผลงานที่น าเสนอว่าอย่างไร 
- หลังจากรับชมรายการคุณคิดว่า Concept ส าคัญของรายการคืออะไร 
- หลังจากรับชมรายการคุณได้รับแรงบันดาลใจ หรือแนวทางในการน าไปประกอบอาชีพเสริม

หรือไม่ อย่างไร 
3.  ความพึงพอใจต่อลีลาการน าเสนอของรายการ (Style) 

- คุณรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอโดยไม่ใช้พิธีกรเป็นตัวด าเนินรายการ 
- คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่ 

4.  ความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบในรายการ (Post 
Production) 

- คุณคิดว่าวิธีการถ่ายท า มุมภาพของรายการมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
- คุณคิดว่าในแต่ละช่วงของรายการมีความเชื่อมโยงกันดีหรือไม่ อย่างไร 
- ดนตรีที่ใช้ประกอบรายการสามารถกระตุ้นความรู้สึกของคุณได้หรือไม่ อย่างไร 
- คุณคิดว่ากราฟิกต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

5.  ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ (All of Production) 
- หลังจากได้รับชมรายการ Hand2Hand ท่านรับประโยชน์อย่างไรบ้าง 
- ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ

ส าหรับวัยรุ่นไทย เหมาะสมกับคุณหรือไม่ อย่างไร 
6.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

- คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ
ให้มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ
ให้มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้น

 คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ
ให้มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้น

 คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ
ให้มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้น

 คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ
6.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

 คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ

ส าหรับวัยรุ่นไทย เหมาะสมกับคุณหรือไม่ อย่างไร
6.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ส าหรับวัยรุ่นไทย เหมาะสมกับคุณหรือไม่ อย่างไร
6.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม6.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ส าหรับวัยรุ่นไทย เหมาะสมกับคุณหรือไม่ อย่างไร

 คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ

ส าหรับวัยรุ่นไทย เหมาะสมกับคุณหรือไม่ อย่างไร
6.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

 คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ

ส าหรับวัยรุ่นไทย เหมาะสมกับคุณหรือไม่ อย่างไรส าหรับวัยรุ่นไทย เหมาะสมกับคุณหรือไม่ อย่างไรส าหรับวัยรุ่นไทย เหมาะสมกับคุณหรือไม่ อย่างไรส าหรับวัยรุ่นไทย เหมาะสมกับคุณหรือไม่ อย่างไร
6.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

 คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ
ให้มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้น

ส าหรับวัยรุ่นไทย เหมาะสมกับคุณหรือไม่ อย่างไร
6.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ส าหรับวัยรุ่นไทย เหมาะสมกับคุณหรือไม่ อย่างไร
6.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

 คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ
6.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

 คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ
ให้มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้น

 คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ
ให้มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้น

 คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ
ให้มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้นให้มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้นให้มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้นให้มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้นให้มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้นให้มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้นให้มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้น

ส าหรับวัยรุ่นไทย เหมาะสมกับคุณหรือไม่ อย่างไร
6.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ส าหรับวัยรุ่นไทย เหมาะสมกับคุณหรือไม่ อย่างไร
6.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

 คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ
ให้มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้น

 ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ

 คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ
ให้มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้น

 คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ

 ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ
ส าหรับวัยรุ่นไทย เหมาะสมกับคุณหรือไม่ อย่างไร

 ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ
ส าหรับวัยรุ่นไทย เหมาะสมกับคุณหรือไม่ อย่างไร

 ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ
ส าหรับวัยรุ่นไทย เหมาะสมกับคุณหรือไม่ อย่างไร

 ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ
 หลังจากได้รับชมรายการ
 ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ

ส าหรับวัยรุ่นไทย เหมาะสมกับคุณหรือไม่ อย่างไร

 หลังจากได้รับชมรายการ
 ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ

ท่านรับประโยชน์อย่างไรบ้าง
 ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ
 หลังจากได้รับชมรายการ
 ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ

ส าหรับวัยรุ่นไทย เหมาะสมกับคุณหรือไม่ อย่างไรส าหรับวัยรุ่นไทย เหมาะสมกับคุณหรือไม่ อย่างไร

 หลังจากได้รับชมรายการ หลังจากได้รับชมรายการ
 ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ
 หลังจากได้รับชมรายการ
 ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ

ส าหรับวัยรุ่นไทย เหมาะสมกับคุณหรือไม่ อย่างไร

ท่านรับประโยชน์อย่างไรบ้างHand2Hand 
 ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ

(All of Production)
ท่านรับประโยชน์อย่างไรบ้าง

5.  ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ 
Hand2Hand 

 ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ

5.  ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ 
Hand2Hand 

 ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ

5.  ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ 5.  ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ 
Hand2Hand Hand2Hand 

5.  ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ 
 หลังจากได้รับชมรายการ

5.  ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ 

 ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ

(All of Production)(All of Production)
ท่านรับประโยชน์อย่างไรบ้าง

5.  ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ 5.  ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ 
 หลังจากได้รับชมรายการ

5.  ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ 
 หลังจากได้รับชมรายการ
 ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ

5.  ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ 
 หลังจากได้รับชมรายการ Hand2Hand 

(All of Production)(All of Production)
ท่านรับประโยชน์อย่างไรบ้าง

(All of Production)
ท่านรับประโยชน์อย่างไรบ้าง

5.  ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ 
 คุณคิดว่ากราฟิกต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร

5.  ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ 
Hand2Hand 

 คุณคิดว่ากราฟิกต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
5.  ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ 

 คุณคิดว่ากราฟิกต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
5.  ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ 

 คุณคิดว่ากราฟิกต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร คุณคิดว่ากราฟิกต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร คุณคิดว่ากราฟิกต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร

 หลังจากได้รับชมรายการ

 คุณคิดว่ากราฟิกต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
5.  ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ 

 คุณคิดว่ากราฟิกต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
5.  ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ 5.  ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ 

 คุณคิดว่ากราฟิกต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
(All of Production)

 ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ

 คุณคิดว่ากราฟิกต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร คุณคิดว่ากราฟิกต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร คุณคิดว่ากราฟิกต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
5.  ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ 

 คุณคิดว่ากราฟิกต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร

ท่านรับประโยชน์อย่างไรบ้างท่านรับประโยชน์อย่างไรบ้าง
 ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ

ท่านรับประโยชน์อย่างไรบ้าง
 ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ

 คุณคิดว่ากราฟิกต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
 ดนตรีที่ใช้ประกอบรายการสามารถกระตุ้นความรู้สึกของคุณได้หรือไม่ อย่างไร ดนตรีที่ใช้ประกอบรายการสามารถกระตุ้นความรู้สึกของคุณได้หรือไม่ อย่างไร
 คุณคิดว่ากราฟิกต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
 ดนตรีที่ใช้ประกอบรายการสามารถกระตุ้นความรู้สึกของคุณได้หรือไม่ อย่างไร ดนตรีที่ใช้ประกอบรายการสามารถกระตุ้นความรู้สึกของคุณได้หรือไม่ อย่างไร
 คุณคิดว่ากราฟิกต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
 ดนตรีที่ใช้ประกอบรายการสามารถกระตุ้นความรู้สึกของคุณได้หรือไม่ อย่างไร ดนตรีที่ใช้ประกอบรายการสามารถกระตุ้นความรู้สึกของคุณได้หรือไม่ อย่างไร
 คุณคิดว่ากราฟิกต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร คุณคิดว่ากราฟิกต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร

(All of Production)(All of Production)

 ดนตรีที่ใช้ประกอบรายการสามารถกระตุ้นความรู้สึกของคุณได้หรือไม่ อย่างไร

ท่านรับประโยชน์อย่างไรบ้างท่านรับประโยชน์อย่างไรบ้าง

 ดนตรีที่ใช้ประกอบรายการสามารถกระตุ้นความรู้สึกของคุณได้หรือไม่ อย่างไร
 คุณคิดว่ากราฟิกต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
 ดนตรีที่ใช้ประกอบรายการสามารถกระตุ้นความรู้สึกของคุณได้หรือไม่ อย่างไร
 คุณคิดว่ากราฟิกต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
 ดนตรีที่ใช้ประกอบรายการสามารถกระตุ้นความรู้สึกของคุณได้หรือไม่ อย่างไร ดนตรีที่ใช้ประกอบรายการสามารถกระตุ้นความรู้สึกของคุณได้หรือไม่ อย่างไร
 คุณคิดว่ากราฟิกต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
 ดนตรีที่ใช้ประกอบรายการสามารถกระตุ้นความรู้สึกของคุณได้หรือไม่ อย่างไร
 คุณคิดว่ากราฟิกต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร คุณคิดว่ากราฟิกต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
 ดนตรีที่ใช้ประกอบรายการสามารถกระตุ้นความรู้สึกของคุณได้หรือไม่ อย่างไร ดนตรีที่ใช้ประกอบรายการสามารถกระตุ้นความรู้สึกของคุณได้หรือไม่ อย่างไร
 คุณคิดว่าในแต่ละช่วงของรายการมีความเชื่อมโยงกันดีหรือไม่ อย่างไร คุณคิดว่าในแต่ละช่วงของรายการมีความเชื่อมโยงกันดีหรือไม่ อย่างไร
 ดนตรีที่ใช้ประกอบรายการสามารถกระตุ้นความรู้สึกของคุณได้หรือไม่ อย่างไร
 คุณคิดว่ากราฟิกต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร

 คุณคิดว่าในแต่ละช่วงของรายการมีความเชื่อมโยงกันดีหรือไม่ อย่างไร คุณคิดว่าในแต่ละช่วงของรายการมีความเชื่อมโยงกันดีหรือไม่ อย่างไร
 ดนตรีที่ใช้ประกอบรายการสามารถกระตุ้นความรู้สึกของคุณได้หรือไม่ อย่างไร
 คุณคิดว่าในแต่ละช่วงของรายการมีความเชื่อมโยงกันดีหรือไม่ อย่างไร
 ดนตรีที่ใช้ประกอบรายการสามารถกระตุ้นความรู้สึกของคุณได้หรือไม่ อย่างไร
 คุณคิดว่าในแต่ละช่วงของรายการมีความเชื่อมโยงกันดีหรือไม่ อย่างไร
 คุณคิดว่าวิธีการถ่ายท า มุมภาพของรายการมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
 คุณคิดว่าในแต่ละช่วงของรายการมีความเชื่อมโยงกันดีหรือไม่ อย่างไร
 คุณคิดว่าวิธีการถ่ายท า มุมภาพของรายการมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
 คุณคิดว่าในแต่ละช่วงของรายการมีความเชื่อมโยงกันดีหรือไม่ อย่างไร
 คุณคิดว่าวิธีการถ่ายท า มุมภาพของรายการมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร คุณคิดว่าวิธีการถ่ายท า มุมภาพของรายการมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
 คุณคิดว่าในแต่ละช่วงของรายการมีความเชื่อมโยงกันดีหรือไม่ อย่างไร
 คุณคิดว่าวิธีการถ่ายท า มุมภาพของรายการมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร คุณคิดว่าวิธีการถ่ายท า มุมภาพของรายการมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร คุณคิดว่าวิธีการถ่ายท า มุมภาพของรายการมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร คุณคิดว่าวิธีการถ่ายท า มุมภาพของรายการมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
 คุณคิดว่าในแต่ละช่วงของรายการมีความเชื่อมโยงกันดีหรือไม่ อย่างไร
 คุณคิดว่าวิธีการถ่ายท า มุมภาพของรายการมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร คุณคิดว่าวิธีการถ่ายท า มุมภาพของรายการมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร คุณคิดว่าวิธีการถ่ายท า มุมภาพของรายการมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
 คุณคิดว่าในแต่ละช่วงของรายการมีความเชื่อมโยงกันดีหรือไม่ อย่างไร
 คุณคิดว่าวิธีการถ่ายท า มุมภาพของรายการมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
 คุณคิดว่าในแต่ละช่วงของรายการมีความเชื่อมโยงกันดีหรือไม่ อย่างไร

4.  ความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบในรายการ 4.  ความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบในรายการ 4.  ความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบในรายการ 4.  ความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบในรายการ 4.  ความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบในรายการ 4.  ความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบในรายการ 4.  ความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบในรายการ 4.  ความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบในรายการ 4.  ความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบในรายการ 
 คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่
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 คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่
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 คุณคิดว่าวิธีการถ่ายท า มุมภาพของรายการมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
 คุณคิดว่าในแต่ละช่วงของรายการมีความเชื่อมโยงกันดีหรือไม่ อย่างไร
 ดนตรีที่ใช้ประกอบรายการสามารถกระตุ้นความรู้สึกของคุณได้หรือไม่ อย่างไร
 คุณคิดว่ากราฟิกต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร

 คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่ คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่ คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่ คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่ คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่ คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่
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 คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่

4.  ความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบในรายการ 
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4.  ความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบในรายการ 

 คุณรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอโดยไม่ใช้พิธีกรเป็นตัวด าเนินรายการ คุณรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอโดยไม่ใช้พิธีกรเป็นตัวด าเนินรายการ
 คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่ คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่ คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่ คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่ คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่
 คุณรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอโดยไม่ใช้พิธีกรเป็นตัวด าเนินรายการ คุณรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอโดยไม่ใช้พิธีกรเป็นตัวด าเนินรายการ คุณรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอโดยไม่ใช้พิธีกรเป็นตัวด าเนินรายการ
 คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่
 คุณรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอโดยไม่ใช้พิธีกรเป็นตัวด าเนินรายการ
 คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่
 คุณรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอโดยไม่ใช้พิธีกรเป็นตัวด าเนินรายการ คุณรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอโดยไม่ใช้พิธีกรเป็นตัวด าเนินรายการ คุณรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอโดยไม่ใช้พิธีกรเป็นตัวด าเนินรายการ
 คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่
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 คุณรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอโดยไม่ใช้พิธีกรเป็นตัวด าเนินรายการ คุณรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอโดยไม่ใช้พิธีกรเป็นตัวด าเนินรายการ
 คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่
 คุณรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอโดยไม่ใช้พิธีกรเป็นตัวด าเนินรายการ
 คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่
 คุณรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอโดยไม่ใช้พิธีกรเป็นตัวด าเนินรายการ
 คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่
 คุณรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอโดยไม่ใช้พิธีกรเป็นตัวด าเนินรายการ คุณรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอโดยไม่ใช้พิธีกรเป็นตัวด าเนินรายการ คุณรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอโดยไม่ใช้พิธีกรเป็นตัวด าเนินรายการ
 คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่ คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่

4.  ความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบในรายการ 
 คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่

4.  ความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบในรายการ 
 คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่
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 คุณคิดว่าวิธีการถ่ายท า มุมภาพของรายการมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
 คุณคิดว่าในแต่ละช่วงของรายการมีความเชื่อมโยงกันดีหรือไม่ อย่างไร
 คุณคิดว่าวิธีการถ่ายท า มุมภาพของรายการมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร

(Style)3.  ความพึงพอใจต่อลีลาการน าเสนอของรายการ 3.  ความพึงพอใจต่อลีลาการน าเสนอของรายการ 
 คุณรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอโดยไม่ใช้พิธีกรเป็นตัวด าเนินรายการ

3.  ความพึงพอใจต่อลีลาการน าเสนอของรายการ 
 คุณรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอโดยไม่ใช้พิธีกรเป็นตัวด าเนินรายการ คุณรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอโดยไม่ใช้พิธีกรเป็นตัวด าเนินรายการ
 คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่

 หลังจากรับชมรายการคุณได้รับแรงบันดาลใจ หรือแนวทางในการน าไปประกอบอาชีพเสริม หลังจากรับชมรายการคุณได้รับแรงบันดาลใจ หรือแนวทางในการน าไปประกอบอาชีพเสริม หลังจากรับชมรายการคุณได้รับแรงบันดาลใจ หรือแนวทางในการน าไปประกอบอาชีพเสริม หลังจากรับชมรายการคุณได้รับแรงบันดาลใจ หรือแนวทางในการน าไปประกอบอาชีพเสริม หลังจากรับชมรายการคุณได้รับแรงบันดาลใจ หรือแนวทางในการน าไปประกอบอาชีพเสริม หลังจากรับชมรายการคุณได้รับแรงบันดาลใจ หรือแนวทางในการน าไปประกอบอาชีพเสริม หลังจากรับชมรายการคุณได้รับแรงบันดาลใจ หรือแนวทางในการน าไปประกอบอาชีพเสริม หลังจากรับชมรายการคุณได้รับแรงบันดาลใจ หรือแนวทางในการน าไปประกอบอาชีพเสริม
Concept Concept Concept 

 หลังจากรับชมรายการ คุณเข้าใจถึงที่มาของผลงานที่น าเสนอว่าอย่างไร
Concept 

 หลังจากรับชมรายการคุณได้รับแรงบันดาลใจ หรือแนวทางในการน าไปประกอบอาชีพเสริม

 หลังจากรับชมรายการ คุณเข้าใจถึงที่มาของผลงานที่น าเสนอว่าอย่างไร หลังจากรับชมรายการ คุณเข้าใจถึงที่มาของผลงานที่น าเสนอว่าอย่างไร
Concept ส าคัญของรายการคืออะไร

 หลังจากรับชมรายการคุณได้รับแรงบันดาลใจ หรือแนวทางในการน าไปประกอบอาชีพเสริม หลังจากรับชมรายการคุณได้รับแรงบันดาลใจ หรือแนวทางในการน าไปประกอบอาชีพเสริม

(Style)
 คุณรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอโดยไม่ใช้พิธีกรเป็นตัวด าเนินรายการ

(Style)(Style)
 คุณรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอโดยไม่ใช้พิธีกรเป็นตัวด าเนินรายการ
 คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่

(Content)(Content)
 หลังจากรับชมรายการ คุณเข้าใจถึงที่มาของผลงานที่น าเสนอว่าอย่างไร

Concept 
 หลังจากรับชมรายการคุณได้รับแรงบันดาลใจ หรือแนวทางในการน าไปประกอบอาชีพเสริม

ส าคัญของรายการคืออะไร
 หลังจากรับชมรายการคุณได้รับแรงบันดาลใจ หรือแนวทางในการน าไปประกอบอาชีพเสริม

ส าคัญของรายการคืออะไร
 หลังจากรับชมรายการคุณได้รับแรงบันดาลใจ หรือแนวทางในการน าไปประกอบอาชีพเสริม หลังจากรับชมรายการคุณได้รับแรงบันดาลใจ หรือแนวทางในการน าไปประกอบอาชีพเสริม หลังจากรับชมรายการคุณได้รับแรงบันดาลใจ หรือแนวทางในการน าไปประกอบอาชีพเสริม

3.  ความพึงพอใจต่อลีลาการน าเสนอของรายการ 3.  ความพึงพอใจต่อลีลาการน าเสนอของรายการ 
 คุณรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอโดยไม่ใช้พิธีกรเป็นตัวด าเนินรายการ คุณรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอโดยไม่ใช้พิธีกรเป็นตัวด าเนินรายการ
 คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่
 คุณรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอโดยไม่ใช้พิธีกรเป็นตัวด าเนินรายการ คุณรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอโดยไม่ใช้พิธีกรเป็นตัวด าเนินรายการ
 คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่ คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่
 คุณรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอโดยไม่ใช้พิธีกรเป็นตัวด าเนินรายการ
 คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่

4.  ความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบในรายการ 
 คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่

4.  ความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบในรายการ 
 คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่

 คุณคิดว่าวิธีการถ่ายท า มุมภาพของรายการมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
 คุณคิดว่าในแต่ละช่วงของรายการมีความเชื่อมโยงกันดีหรือไม่ อย่างไร
 คุณคิดว่าวิธีการถ่ายท า มุมภาพของรายการมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร คุณคิดว่าวิธีการถ่ายท า มุมภาพของรายการมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
 คุณคิดว่าในแต่ละช่วงของรายการมีความเชื่อมโยงกันดีหรือไม่ อย่างไร
 คุณคิดว่าวิธีการถ่ายท า มุมภาพของรายการมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร คุณคิดว่าวิธีการถ่ายท า มุมภาพของรายการมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
 คุณคิดว่าในแต่ละช่วงของรายการมีความเชื่อมโยงกันดีหรือไม่ อย่างไร
 คุณคิดว่าวิธีการถ่ายท า มุมภาพของรายการมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร คุณคิดว่าวิธีการถ่ายท า มุมภาพของรายการมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
 คุณคิดว่าในแต่ละช่วงของรายการมีความเชื่อมโยงกันดีหรือไม่ อย่างไร คุณคิดว่าในแต่ละช่วงของรายการมีความเชื่อมโยงกันดีหรือไม่ อย่างไร คุณคิดว่าในแต่ละช่วงของรายการมีความเชื่อมโยงกันดีหรือไม่ อย่างไร คุณคิดว่าในแต่ละช่วงของรายการมีความเชื่อมโยงกันดีหรือไม่ อย่างไร
 ดนตรีที่ใช้ประกอบรายการสามารถกระตุ้นความรู้สึกของคุณได้หรือไม่ อย่างไร ดนตรีที่ใช้ประกอบรายการสามารถกระตุ้นความรู้สึกของคุณได้หรือไม่ อย่างไร ดนตรีที่ใช้ประกอบรายการสามารถกระตุ้นความรู้สึกของคุณได้หรือไม่ อย่างไร
 คุณคิดว่ากราฟิกต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
 ดนตรีที่ใช้ประกอบรายการสามารถกระตุ้นความรู้สึกของคุณได้หรือไม่ อย่างไร ดนตรีที่ใช้ประกอบรายการสามารถกระตุ้นความรู้สึกของคุณได้หรือไม่ อย่างไร
 คุณคิดว่ากราฟิกต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
 ดนตรีที่ใช้ประกอบรายการสามารถกระตุ้นความรู้สึกของคุณได้หรือไม่ อย่างไร

5.  ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ 
 หลังจากได้รับชมรายการ หลังจากได้รับชมรายการ
 ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ

ส าหรับวัยรุ่นไทย เหมาะสมกับคุณหรือไม่ อย่างไรส าหรับวัยรุ่นไทย เหมาะสมกับคุณหรือไม่ อย่างไร

 คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ
ให้มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้น

 หลังจากรับชมรายการ คุณเข้าใจถึงที่มาของผลงานที่น าเสนอว่าอย่างไร
Concept ส าคัญของรายการคืออะไร

 หลังจากรับชมรายการคุณได้รับแรงบันดาลใจ หรือแนวทางในการน าไปประกอบอาชีพเสริม

(Style)
 คุณรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอโดยไม่ใช้พิธีกรเป็นตัวด าเนินรายการ
 คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่

Concept Concept 
 หลังจากรับชมรายการคุณได้รับแรงบันดาลใจ หรือแนวทางในการน าไปประกอบอาชีพเสริม หลังจากรับชมรายการคุณได้รับแรงบันดาลใจ หรือแนวทางในการน าไปประกอบอาชีพเสริม หลังจากรับชมรายการคุณได้รับแรงบันดาลใจ หรือแนวทางในการน าไปประกอบอาชีพเสริม หลังจากรับชมรายการคุณได้รับแรงบันดาลใจ หรือแนวทางในการน าไปประกอบอาชีพเสริม หลังจากรับชมรายการคุณได้รับแรงบันดาลใจ หรือแนวทางในการน าไปประกอบอาชีพเสริม หลังจากรับชมรายการคุณได้รับแรงบันดาลใจ หรือแนวทางในการน าไปประกอบอาชีพเสริม หลังจากรับชมรายการคุณได้รับแรงบันดาลใจ หรือแนวทางในการน าไปประกอบอาชีพเสริม หลังจากรับชมรายการคุณได้รับแรงบันดาลใจ หรือแนวทางในการน าไปประกอบอาชีพเสริม หลังจากรับชมรายการคุณได้รับแรงบันดาลใจ หรือแนวทางในการน าไปประกอบอาชีพเสริม

3.  ความพึงพอใจต่อลีลาการน าเสนอของรายการ 
 คุณรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอโดยไม่ใช้พิธีกรเป็นตัวด าเนินรายการ
 คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่

3.  ความพึงพอใจต่อลีลาการน าเสนอของรายการ 3.  ความพึงพอใจต่อลีลาการน าเสนอของรายการ (Style)
 คุณรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอโดยไม่ใช้พิธีกรเป็นตัวด าเนินรายการ
 คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่

4.  ความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบในรายการ 

 คุณคิดว่าวิธีการถ่ายท า มุมภาพของรายการมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
 คุณคิดว่าในแต่ละช่วงของรายการมีความเชื่อมโยงกันดีหรือไม่ อย่างไร

(Style)3.  ความพึงพอใจต่อลีลาการน าเสนอของรายการ 3.  ความพึงพอใจต่อลีลาการน าเสนอของรายการ 3.  ความพึงพอใจต่อลีลาการน าเสนอของรายการ 3.  ความพึงพอใจต่อลีลาการน าเสนอของรายการ 3.  ความพึงพอใจต่อลีลาการน าเสนอของรายการ 
 คุณรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอโดยไม่ใช้พิธีกรเป็นตัวด าเนินรายการ คุณรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอโดยไม่ใช้พิธีกรเป็นตัวด าเนินรายการ

3.  ความพึงพอใจต่อลีลาการน าเสนอของรายการ 
 คุณรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอโดยไม่ใช้พิธีกรเป็นตัวด าเนินรายการ
 คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่
 คุณรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอโดยไม่ใช้พิธีกรเป็นตัวด าเนินรายการ คุณรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอโดยไม่ใช้พิธีกรเป็นตัวด าเนินรายการ
 คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่
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5.  ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ 
Hand2Hand 

 ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ

5.  ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ 
Hand2Hand 

 ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ
Hand2Hand 

 ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ

(All of Production)
ท่านรับประโยชน์อย่างไรบ้างท่านรับประโยชน์อย่างไรบ้าง หลังจากได้รับชมรายการ

 ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ
ส าหรับวัยรุ่นไทย เหมาะสมกับคุณหรือไม่ อย่างไร

 หลังจากได้รับชมรายการ
 ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ

ส าหรับวัยรุ่นไทย เหมาะสมกับคุณหรือไม่ อย่างไร

 หลังจากได้รับชมรายการ
 ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ
 หลังจากได้รับชมรายการ
 ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ

ท่านรับประโยชน์อย่างไรบ้าง หลังจากได้รับชมรายการ
 ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ
 หลังจากได้รับชมรายการ
 ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ

ส าหรับวัยรุ่นไทย เหมาะสมกับคุณหรือไม่ อย่างไร
 ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ

ส าหรับวัยรุ่นไทย เหมาะสมกับคุณหรือไม่ อย่างไร
6.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

 ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ
ส าหรับวัยรุ่นไทย เหมาะสมกับคุณหรือไม่ อย่างไร

 ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ
ส าหรับวัยรุ่นไทย เหมาะสมกับคุณหรือไม่ อย่างไร

 ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ

 คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ
ให้มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้น

ส าหรับวัยรุ่นไทย เหมาะสมกับคุณหรือไม่ อย่างไรส าหรับวัยรุ่นไทย เหมาะสมกับคุณหรือไม่ อย่างไร
6.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

 คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ
ให้มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้น

ส าหรับวัยรุ่นไทย เหมาะสมกับคุณหรือไม่ อย่างไร
6.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ส าหรับวัยรุ่นไทย เหมาะสมกับคุณหรือไม่ อย่างไรส าหรับวัยรุ่นไทย เหมาะสมกับคุณหรือไม่ อย่างไรส าหรับวัยรุ่นไทย เหมาะสมกับคุณหรือไม่ อย่างไร
6.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

 คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ

ส าหรับวัยรุ่นไทย เหมาะสมกับคุณหรือไม่ อย่างไรส าหรับวัยรุ่นไทย เหมาะสมกับคุณหรือไม่ อย่างไรส าหรับวัยรุ่นไทย เหมาะสมกับคุณหรือไม่ อย่างไร
6.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ส าหรับวัยรุ่นไทย เหมาะสมกับคุณหรือไม่ อย่างไร
6.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

 คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ
6.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

 คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ
ให้มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้น

6.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ

6.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ

ให้มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้น
 คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ

6.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ

ให้มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้น
 คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ

ให้มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้น
 คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ

ให้มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้นให้มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้นให้มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้นให้มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้นให้มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้น

 คุณรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอโดยไม่ใช้พิธีกรเป็นตัวด าเนินรายการ
 คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่ คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่

4.  ความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบในรายการ 4.  ความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบในรายการ 

 คุณคิดว่ากราฟิกต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร

ส าหรับวัยรุ่นไทย เหมาะสมกับคุณหรือไม่ อย่างไร
6.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ
ให้มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้น

(Content)
 หลังจากรับชมรายการ คุณเข้าใจถึงที่มาของผลงานที่น าเสนอว่าอย่างไร
 หลังจากรับชมรายการคุณคิดว่า Concept ส าคัญของรายการคืออะไร
 หลังจากรับชมรายการคุณได้รับแรงบันดาลใจ หรือแนวทางในการน าไปประกอบอาชีพเสริม

3.  ความพึงพอใจต่อลีลาการน าเสนอของรายการ (Style)
 คุณรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอโดยไม่ใช้พิธีกรเป็นตัวด าเนินรายการ
 คุณคิดว่าเจ้าของอาชีพที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่

4.  ความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายท า ตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบในรายการ 

 คุณคิดว่าวิธีการถ่ายท า มุมภาพของรายการมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
 คุณคิดว่าในแต่ละช่วงของรายการมีความเชื่อมโยงกันดีหรือไม่ อย่างไร
 ดนตรีที่ใช้ประกอบรายการสามารถกระตุ้นความรู้สึกของคุณได้หรือไม่ อย่างไร
 คุณคิดว่ากราฟิกต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร

5.  ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ (All of Production)
 หลังจากได้รับชมรายการ Hand2Hand ท่านรับประโยชน์อย่างไรบ้าง
 ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสินค้าท ามือ

ส าหรับวัยรุ่นไทย เหมาะสมกับคุณหรือไม่ อย่างไร
6.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

 คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ
ให้มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้น

ส คุณคิดว่ารายการ ส คุณคิดว่ารายการ 
2.  ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ ส2.  ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ 

ำ
1.  ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ

ำ
1.  ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ

 คุณรู้สึกอย่างไรกับวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงำ คุณรู้สึกอย่างไรกับวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วง
 คุณคิดว่ารายการ ำ คุณคิดว่ารายการ 
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ำ

2.  ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ ส2.  ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ 
น

1.  ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ

น
1.  ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ
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 คุณรู้สึกอย่างไรกับวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงห คุณรู้สึกอย่างไรกับวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงอ1.  ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการอ1.  ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ
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มีความน่าสนใจหรือไ
ุ

มีความน่าสนใจหรือไ

ด คุณรู้สึกอย่างไรกับวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงด คุณรู้สึกอย่างไรกับวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงก คุณรู้สึกอย่างไรกับวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงก คุณรู้สึกอย่างไรกับวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วง ล
ม่ เพราะเหตุใด
ล

ม่ เพราะเหตุใดาม่ เพราะเหตุใดาม่ เพราะเหตุใด ง
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สำสำส นกัหอสมุดกลาง
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แกะเทปสัมภาษณ์พี่หนอย โปรดิวเซอร์รายการอาชีพนอกกระแส 
 
รูปแบบรายการที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน 

พ่ีหนอย : อาชีพนอกกระแสก็เป็นรายการกึ่งสารคดี กลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นวัยรุ่นทั่วๆไป 
ไปจนถึงวัยท างานไรเงี้ย แล้วก็เป็นรายการที่พูดถึงอาชีพที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของ
สังคม คือคนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้ไปหรือไม่รู้ว่ามีอาชีพนี้ คือรายการเราก็จะน าเสนอถึง
อาชีพนั้นๆ พูดถึงแรงบันดาลใจ ก็คือเหมือนแบ่งปันแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน เหมือนท าเรื่องใหม่ๆ
ให้คนที่ดูว่าสมมติว่าเรียนจบไปแล้วจะประกอบอาชีพอะไรที่นอกเหนือจากอาชีพหมอ อาชีพครู
อย่างเงี้ยได้บ้าง  
จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ 

พ่ีหนอย : คือเค้าอยากให้ท ารายการให้กับช่อง เหมือนแบบทางเนี้ย พ่ีๆเค้า พ่ีป้อง ก็
เหมือนคิดกับทางเอเจนซี่ที่ท าร่วมกัน เค้าก็รับรายการมา เค้าก็คือเหมือนคิดๆไปแล้วเค้าก็อยากท า
เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ 
คราฟในเรื่องของมุมภาพ ในเรื่องของอะไรๆ ยังเงี้ย จะเน้นแบบภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่
แบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะ
เล่าเรื่องยังไง เราก็จะมีส่วนของเล่าเรื่องเป็นภาพ คือเป็นภาพยนตร์ เป็นอะไรยังงี้ เข้ามาใช้ด้วย 
อย่างเช่น ตอนเปิดอาชีพนอกกระแสก็จะเป็นแบบว่าเป็นวอยซ์โอเวอร์ของคนประกอบอาชีพนั้นๆพูด
ถึงอาชีพของเค้าในแง่มุมต่างๆ เป็นวอยซ์โอเวอร์ขึ้นมา แล้วก็ส่วนภาพที่เล่าเรื่องบางทีก็จะเป็นชีวิต
ของเค้า แบบตื่นเช้ามาท าอะไร หรือว่าเป็นถาพของเค้าตอนที่ก าลังจะเริ่มท างาน คือก็ในสามเบรกก็
จะค่อยๆเล่าไป 
ผลตอบรับของรายการ 

พ่ีหนอย : ก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้น 
พ่ีเบส : บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน

วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี 
ผลตอบรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออ รายการดีนะ 

พ่ีหนอย : ส่วนใหญ่เท่าที่รู้ feedback คือก็จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน แบบก็ดู
รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ
พ่ีไปเห็นในกระทู้พันทิปเหมือนกันไรงี้อ่ะ แบบว่าพูดถึงส าหรับคนที่ว่างงาน หาอาชีพ คือมันก็จะมี
รายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วน
ใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ก็แบบเหมือนพูดถึงอาชีพคร่าวๆ
ไรงี้ แต่เหมือนว่าเราอยากดึงให้แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาลใจของ
เค้าอ่ะ 
ความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน 

ก็อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบพ่ีว่าวัยรุ่นบางทีเหมือนเค้าก็ต้องการแรงบันดาลใจอะไรที่
จุดประกายในชีวิตอ่ะ มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากท ารายการนี้ขึ้นมา แล้วก็แบบเหมือนเดี๋ยวนี้ส่วน
ใหญ่สิ่งที่ออกไปก็เหมือนอยากสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิตอ่ะ อย่างแบบกบนอกกะลา หรือว่าคนค้น

รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบรายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ
คือก็จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน แบบก็ดู

รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบรายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบรายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ
งส าหรับคนที่ว่างงาน หาอาชีพ คือมันก็จะมี

รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบรายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ
พ่ีไปเห็นในกระทู้พันทิปเหมือนกันไรงี้อ่ะ แบบว่าพูดถึพ่ีไปเห็นในกระทู้พันทิปเหมือนกันไรงี้อ่ะ แบบว่าพูดถึงส าหรับคนที่ว่างงาน หาอาชีพ คือมันก็จะมีพ่ีไปเห็นในกระทู้พันทิปเหมือนกันไรงี้อ่ะ แบบว่าพูดถึ
รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ

ส่วนใหญ่เท่าที่รู้ 
รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบรายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ
พ่ีไปเห็นในกระทู้พันทิปเหมือนกันไรงี้อ่ะ แบบว่าพูดถึ
รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ

ส่วนใหญ่เท่าที่รู้ 
รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ

ส่วนใหญ่เท่าที่รู้ 
รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ

คือก็จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน แบบก็ดูfeedback feedback คือก็จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน แบบก็ดูคือก็จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน แบบก็ดู
ลตอบรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออ รายการดีนะ

ส่วนใหญ่เท่าที่รู้ 
ลตอบรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออ รายการดีนะ

feedback 
ลตอบรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออ รายการดีนะลตอบรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออ รายการดีนะ

feedback feedback feedback คือก็จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน แบบก็ดูคือก็จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน แบบก็ดู
รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ

ลตอบรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออ รายการดีนะ
ส่วนใหญ่เท่าที่รู้ 

รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ

ลตอบรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออ รายการดีนะลตอบรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออ รายการดีนะลตอบรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออ รายการดีนะลตอบรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออ รายการดีนะ
พ่ีหนอย คือก็จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน แบบก็ดู

รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ
งส าหรับคนที่ว่างงาน หาอาชีพ คือมันก็จะมี

รายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วน

คือก็จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน แบบก็ดู
ลตอบรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออ รายการดีนะผลตอบรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออ รายการดีนะ

คือก็จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน แบบก็ดูคือก็จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน แบบก็ดู
รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบรายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ

คือก็จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน แบบก็ดู
รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ

งส าหรับคนที่ว่างงาน หาอาชีพ คือมันก็จะมี

คือก็จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน แบบก็ดู
รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบรายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ

งส าหรับคนที่ว่างงาน หาอาชีพ คือมันก็จะมี
รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบรายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ
พ่ีไปเห็นในกระทู้พันทิปเหมือนกันไรงี้อ่ะ แบบว่าพูดถึ
รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบรายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ

งส าหรับคนที่ว่างงาน หาอาชีพ คือมันก็จะมี
รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ

งส าหรับคนที่ว่างงาน หาอาชีพ คือมันก็จะมี
รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบรายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ
พ่ีไปเห็นในกระทู้พันทิปเหมือนกันไรงี้อ่ะ แบบว่าพูดถึ
รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ

งส าหรับคนที่ว่างงาน หาอาชีพ คือมันก็จะมีพ่ีไปเห็นในกระทู้พันทิปเหมือนกันไรงี้อ่ะ แบบว่าพูดถึงส าหรับคนที่ว่างงาน หาอาชีพ คือมันก็จะมีงส าหรับคนที่ว่างงาน หาอาชีพ คือมันก็จะมีพ่ีไปเห็นในกระทู้พันทิปเหมือนกันไรงี้อ่ะ แบบว่าพูดถึพ่ีไปเห็นในกระทู้พันทิปเหมือนกันไรงี้อ่ะ แบบว่าพูดถึ
รายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วน
พ่ีไปเห็นในกระทู้พันทิปเหมือนกันไรงี้อ่ะ แบบว่าพูดถึพ่ีไปเห็นในกระทู้พันทิปเหมือนกันไรงี้อ่ะ แบบว่าพูดถึ
รายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วน

งส าหรับคนที่ว่างงาน หาอาชีพ คือมันก็จะมีพ่ีไปเห็นในกระทู้พันทิปเหมือนกันไรงี้อ่ะ แบบว่าพูดถึงส าหรับคนที่ว่างงาน หาอาชีพ คือมันก็จะมีพ่ีไปเห็นในกระทู้พันทิปเหมือนกันไรงี้อ่ะ แบบว่าพูดถึ
รายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนรายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วน
ใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ก็แบบเหมือนพูดถึงอาชีพคร่าวๆ
รายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วน
พ่ีไปเห็นในกระทู้พันทิปเหมือนกันไรงี้อ่ะ แบบว่าพูดถึ
รายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนรายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนรายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนรายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วน
ใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ก็แบบเหมือนพูดถึงอาชีพคร่าวๆ
รายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนรายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วน
ใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ก็แบบเหมือนพูดถึงอาชีพคร่าวๆ
รายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนรายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วน
ใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ก็แบบเหมือนพูดถึงอาชีพคร่าวๆ
รายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วน
ใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ก็แบบเหมือนพูดถึงอาชีพคร่าวๆ

แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาลใจของ

รายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนรายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วน
ใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ก็แบบเหมือนพูดถึงอาชีพคร่าวๆ
รายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนรายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วน
ใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ก็แบบเหมือนพูดถึงอาชีพคร่าวๆ
รายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วน
ใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ก็แบบเหมือนพูดถึงอาชีพคร่าวๆ
รายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนรายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วน
ใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ก็แบบเหมือนพูดถึงอาชีพคร่าวๆ
รายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วน
ใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ก็แบบเหมือนพูดถึงอาชีพคร่าวๆ

แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาลใจของ

รายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนรายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนรายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนรายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วน
ใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ก็แบบเหมือนพูดถึงอาชีพคร่าวๆ
รายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วน
ใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ก็แบบเหมือนพูดถึงอาชีพคร่าวๆใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ก็แบบเหมือนพูดถึงอาชีพคร่าวๆใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ก็แบบเหมือนพูดถึงอาชีพคร่าวๆใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ก็แบบเหมือนพูดถึงอาชีพคร่าวๆ

แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาลใจของ
ใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ก็แบบเหมือนพูดถึงอาชีพคร่าวๆใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ก็แบบเหมือนพูดถึงอาชีพคร่าวๆ

แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาลใจของแขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาลใจของไรงี้ แต่เหมือนว่าเราอยากดึงให้แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาลใจของ

ลตอบรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออ รายการดีนะ
ส่วนใหญ่เท่าที่รู้ 

ลตอบรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออ รายการดีนะ
ส่วนใหญ่เท่าที่รู้ 

รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบรายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ
พ่ีไปเห็นในกระทู้พันทิปเหมือนกันไรงี้อ่ะ แบบว่าพูดถึ

วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี 

คือก็จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน แบบก็ดู
รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ

คือก็จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน แบบก็ดูคือก็จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน แบบก็ดู
รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบรายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบรายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ
พ่ีไปเห็นในกระทู้พันทิปเหมือนกันไรงี้อ่ะ แบบว่าพูดถึ
รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ

วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี 

คือก็จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน แบบก็ดูคือก็จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน แบบก็ดู

วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี 
ลตอบรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออ รายการดีนะ

วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี 
ลตอบรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออ รายการดีนะ

วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี 
ลตอบรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออ รายการดีนะ

บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน
วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี 

บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน
วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี 

บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน
วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี 
ลตอบรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออ รายการดีนะ

บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกในบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน
วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี 

บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกในบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน
วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี 

พ่ีเบส 
วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี 
ลตอบรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออ รายการดีนะลตอบรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออ รายการดีนะ

บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกในบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน
วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี 
ลตอบรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออ รายการดีนะ

บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน
ก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้น

บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน
วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี 

ก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้น
บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน

ก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้น
บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน

วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี 

ก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้นก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้น
บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน

วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี 

พ่ีหนอย : ก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้นก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้น
บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน

ก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้น
บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน

วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี 

ก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้นก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้น
บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกในบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน

พ่ีหนอย 

วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี 

ก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้น
บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน

ก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้นก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้น
บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน

ก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้น
บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน

ก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้น
บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน

ก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้นก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้นก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้น
บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกในบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน

พ่ีหนอย พ่ีหนอย ก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้นก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้นก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้น
ผลตอบรับของรายการ

พ่ีเบส พ่ีเบส 
ก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้นก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้นก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้นก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้น

บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน
วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี 

ก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้น
บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกในบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน

วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี 
บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกในบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน

วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี 

ก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้นก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้นก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้นก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้น
บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน

ก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้น
ผลตอบรับของรายการ

ของเค้า แบบตื่นเช้ามาท าอะไร หรือว่าเป็นถาพของเค้าตอนที่ก าลังจะเริ่มท างาน คือก็ในสามเบรกก็ของเค้า แบบตื่นเช้ามาท าอะไร หรือว่าเป็นถาพของเค้าตอนที่ก าลังจะเริ่มท างาน คือก็ในสามเบรกก็ของเค้า แบบตื่นเช้ามาท าอะไร หรือว่าเป็นถาพของเค้าตอนที่ก าลังจะเริ่มท างาน คือก็ในสามเบรกก็ของเค้า แบบตื่นเช้ามาท าอะไร หรือว่าเป็นถาพของเค้าตอนที่ก าลังจะเริ่มท างาน คือก็ในสามเบรกก็
ถึงอาชีพของเค้าในแง่มุมต่างๆ เป็นวอยซ์โอเวอร์ขึ้นมา แล้วก็ส่วนภาพที่เล่าเรื่องบางทีก็จะเป็นชีวิต
ของเค้า แบบตื่นเช้ามาท าอะไร หรือว่าเป็นถาพของเค้าตอนที่ก าลังจะเริ่มท างาน คือก็ในสามเบรกก็
ถึงอาชีพของเค้าในแง่มุมต่างๆ เป็นวอยซ์โอเวอร์ขึ้นมา แล้วก็ส่วนภาพที่เล่าเรื่องบางทีก็จะเป็นชีวิต
ของเค้า แบบตื่นเช้ามาท าอะไร หรือว่าเป็นถาพของเค้าตอนที่ก าลังจะเริ่มท างาน คือก็ในสามเบรกก็
ถึงอาชีพของเค้าในแง่มุมต่างๆ เป็นวอยซ์โอเวอร์ขึ้นมา แล้วก็ส่วนภาพที่เล่าเรื่องบางทีก็จะเป็นชีวิตถึงอาชีพของเค้าในแง่มุมต่างๆ เป็นวอยซ์โอเวอร์ขึ้นมา แล้วก็ส่วนภาพที่เล่าเรื่องบางทีก็จะเป็นชีวิต
ของเค้า แบบตื่นเช้ามาท าอะไร หรือว่าเป็นถาพของเค้าตอนที่ก าลังจะเริ่มท างาน คือก็ในสามเบรกก็

เป็นแบบว่าเป็นวอยซ์โอเวอร์ของคนประกอบอาชีพนั้นๆพูด
ถึงอาชีพของเค้าในแง่มุมต่างๆ เป็นวอยซ์โอเวอร์ขึ้นมา แล้วก็ส่วนภาพที่เล่าเรื่องบางทีก็จะเป็นชีวิต

เป็นแบบว่าเป็นวอยซ์โอเวอร์ของคนประกอบอาชีพนั้นๆพูด
ถึงอาชีพของเค้าในแง่มุมต่างๆ เป็นวอยซ์โอเวอร์ขึ้นมา แล้วก็ส่วนภาพที่เล่าเรื่องบางทีก็จะเป็นชีวิต
อย่างเช่น ตอนเปิดอาชีพนอกกระแสก็จะ
ถึงอาชีพของเค้าในแง่มุมต่างๆ เป็นวอยซ์โอเวอร์ขึ้นมา แล้วก็ส่วนภาพที่เล่าเรื่องบางทีก็จะเป็นชีวิต
อย่างเช่น ตอนเปิดอาชีพนอกกระแสก็จะอย่างเช่น ตอนเปิดอาชีพนอกกระแสก็จะเป็นแบบว่าเป็นวอยซ์โอเวอร์ของคนประกอบอาชีพนั้นๆพูดเป็นแบบว่าเป็นวอยซ์โอเวอร์ของคนประกอบอาชีพนั้นๆพูด
ถึงอาชีพของเค้าในแง่มุมต่างๆ เป็นวอยซ์โอเวอร์ขึ้นมา แล้วก็ส่วนภาพที่เล่าเรื่องบางทีก็จะเป็นชีวิตถึงอาชีพของเค้าในแง่มุมต่างๆ เป็นวอยซ์โอเวอร์ขึ้นมา แล้วก็ส่วนภาพที่เล่าเรื่องบางทีก็จะเป็นชีวิต
ของเค้า แบบตื่นเช้ามาท าอะไร หรือว่าเป็นถาพของเค้าตอนที่ก าลังจะเริ่มท างาน คือก็ในสามเบรกก็
ถึงอาชีพของเค้าในแง่มุมต่างๆ เป็นวอยซ์โอเวอร์ขึ้นมา แล้วก็ส่วนภาพที่เล่าเรื่องบางทีก็จะเป็นชีวิต

เป็นแบบว่าเป็นวอยซ์โอเวอร์ของคนประกอบอาชีพนั้นๆพูดอย่างเช่น ตอนเปิดอาชีพนอกกระแสก็จะอย่างเช่น ตอนเปิดอาชีพนอกกระแสก็จะ
ถึงอาชีพของเค้าในแง่มุมต่างๆ เป็นวอยซ์โอเวอร์ขึ้นมา แล้วก็ส่วนภาพที่เล่าเรื่องบางทีก็จะเป็นชีวิตถึงอาชีพของเค้าในแง่มุมต่างๆ เป็นวอยซ์โอเวอร์ขึ้นมา แล้วก็ส่วนภาพที่เล่าเรื่องบางทีก็จะเป็นชีวิต
ของเค้า แบบตื่นเช้ามาท าอะไร หรือว่าเป็นถาพของเค้าตอนที่ก าลังจะเริ่มท างาน คือก็ในสามเบรกก็
ถึงอาชีพของเค้าในแง่มุมต่างๆ เป็นวอยซ์โอเวอร์ขึ้นมา แล้วก็ส่วนภาพที่เล่าเรื่องบางทีก็จะเป็นชีวิต
ของเค้า แบบตื่นเช้ามาท าอะไร หรือว่าเป็นถาพของเค้าตอนที่ก าลังจะเริ่มท างาน คือก็ในสามเบรกก็

เป็นแบบว่าเป็นวอยซ์โอเวอร์ของคนประกอบอาชีพนั้นๆพูด
เล่าเรื่องยังไง เราก็จะมีส่วนของเล่าเรื่องเป็นภาพ คือเป็นภาพยนตร์ เป็นอะไรยังงี้ เข้ามาใช้ด้วย เล่าเรื่องยังไง เราก็จะมีส่วนของเล่าเรื่องเป็นภาพ คือเป็นภาพยนตร์ เป็นอะไรยังงี้ เข้ามาใช้ด้วย 

เป็นแบบว่าเป็นวอยซ์โอเวอร์ของคนประกอบอาชีพนั้นๆพูด
เล่าเรื่องยังไง เราก็จะมีส่วนของเล่าเรื่องเป็นภาพ คือเป็นภาพยนตร์ เป็นอะไรยังงี้ เข้ามาใช้ด้วย 

เป็นแบบว่าเป็นวอยซ์โอเวอร์ของคนประกอบอาชีพนั้นๆพูด
เล่าเรื่องยังไง เราก็จะมีส่วนของเล่าเรื่องเป็นภาพ คือเป็นภาพยนตร์ เป็นอะไรยังงี้ เข้ามาใช้ด้วย เล่าเรื่องยังไง เราก็จะมีส่วนของเล่าเรื่องเป็นภาพ คือเป็นภาพยนตร์ เป็นอะไรยังงี้ เข้ามาใช้ด้วย เล่าเรื่องยังไง เราก็จะมีส่วนของเล่าเรื่องเป็นภาพ คือเป็นภาพยนตร์ เป็นอะไรยังงี้ เข้ามาใช้ด้วย 
อย่างเช่น ตอนเปิดอาชีพนอกกระแสก็จะ
เล่าเรื่องยังไง เราก็จะมีส่วนของเล่าเรื่องเป็นภาพ คือเป็นภาพยนตร์ เป็นอะไรยังงี้ เข้ามาใช้ด้วย 
อย่างเช่น ตอนเปิดอาชีพนอกกระแสก็จะ
เล่าเรื่องยังไง เราก็จะมีส่วนของเล่าเรื่องเป็นภาพ คือเป็นภาพยนตร์ เป็นอะไรยังงี้ เข้ามาใช้ด้วย 
แบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะ
เล่าเรื่องยังไง เราก็จะมีส่วนของเล่าเรื่องเป็นภาพ คือเป็นภาพยนตร์ เป็นอะไรยังงี้ เข้ามาใช้ด้วย เล่าเรื่องยังไง เราก็จะมีส่วนของเล่าเรื่องเป็นภาพ คือเป็นภาพยนตร์ เป็นอะไรยังงี้ เข้ามาใช้ด้วย เล่าเรื่องยังไง เราก็จะมีส่วนของเล่าเรื่องเป็นภาพ คือเป็นภาพยนตร์ เป็นอะไรยังงี้ เข้ามาใช้ด้วย 
อย่างเช่น ตอนเปิดอาชีพนอกกระแสก็จะเป็นแบบว่าเป็นวอยซ์โอเวอร์ของคนประกอบอาชีพนั้นๆพูด
ถึงอาชีพของเค้าในแง่มุมต่างๆ เป็นวอยซ์โอเวอร์ขึ้นมา แล้วก็ส่วนภาพที่เล่าเรื่องบางทีก็จะเป็นชีวิต

แบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะ
เล่าเรื่องยังไง เราก็จะมีส่วนของเล่าเรื่องเป็นภาพ คือเป็นภาพยนตร์ เป็นอะไรยังงี้ เข้ามาใช้ด้วย 
แบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะ
เล่าเรื่องยังไง เราก็จะมีส่วนของเล่าเรื่องเป็นภาพ คือเป็นภาพยนตร์ เป็นอะไรยังงี้ เข้ามาใช้ด้วย 
แบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะ
เล่าเรื่องยังไง เราก็จะมีส่วนของเล่าเรื่องเป็นภาพ คือเป็นภาพยนตร์ เป็นอะไรยังงี้ เข้ามาใช้ด้วย 

เป็นแบบว่าเป็นวอยซ์โอเวอร์ของคนประกอบอาชีพนั้นๆพูด
ถึงอาชีพของเค้าในแง่มุมต่างๆ เป็นวอยซ์โอเวอร์ขึ้นมา แล้วก็ส่วนภาพที่เล่าเรื่องบางทีก็จะเป็นชีวิต
ของเค้า แบบตื่นเช้ามาท าอะไร หรือว่าเป็นถาพของเค้าตอนที่ก าลังจะเริ่มท างาน คือก็ในสามเบรกก็ของเค้า แบบตื่นเช้ามาท าอะไร หรือว่าเป็นถาพของเค้าตอนที่ก าลังจะเริ่มท างาน คือก็ในสามเบรกก็

แบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะแบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะ
เล่าเรื่องยังไง เราก็จะมีส่วนของเล่าเรื่องเป็นภาพ คือเป็นภาพยนตร์ เป็นอะไรยังงี้ เข้ามาใช้ด้วย 
แบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะแบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะ
เล่าเรื่องยังไง เราก็จะมีส่วนของเล่าเรื่องเป็นภาพ คือเป็นภาพยนตร์ เป็นอะไรยังงี้ เข้ามาใช้ด้วย 
แบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะแบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะแบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะแบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะ
เล่าเรื่องยังไง เราก็จะมีส่วนของเล่าเรื่องเป็นภาพ คือเป็นภาพยนตร์ เป็นอะไรยังงี้ เข้ามาใช้ด้วย 
แบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะ
เล่าเรื่องยังไง เราก็จะมีส่วนของเล่าเรื่องเป็นภาพ คือเป็นภาพยนตร์ เป็นอะไรยังงี้ เข้ามาใช้ด้วย 

คราฟในเรื่องของมุมภาพ ในเรื่องของอะไรๆ ยังเงี้ย จะเน้นคราฟในเรื่องของมุมภาพ ในเรื่องของอะไรๆ ยังเงี้ย จะเน้น
แบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะแบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะแบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะ
เล่าเรื่องยังไง เราก็จะมีส่วนของเล่าเรื่องเป็นภาพ คือเป็นภาพยนตร์ เป็นอะไรยังงี้ เข้ามาใช้ด้วย 
แบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะ
เล่าเรื่องยังไง เราก็จะมีส่วนของเล่าเรื่องเป็นภาพ คือเป็นภาพยนตร์ เป็นอะไรยังงี้ เข้ามาใช้ด้วย 

คราฟในเรื่องของมุมภาพ ในเรื่องของอะไรๆ ยังเงี้ย จะเน้นคราฟในเรื่องของมุมภาพ ในเรื่องของอะไรๆ ยังเงี้ย จะเน้น
เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ 
คราฟในเรื่องของมุมภาพ ในเรื่องของอะไรๆ ยังเงี้ย จะเน้น
แบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะ
คราฟในเรื่องของมุมภาพ ในเรื่องของอะไรๆ ยังเงี้ย จะเน้น
แบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะ

เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ 
แบบภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่

เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ 
แบบภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่

แบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะ

เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ 
คราฟในเรื่องของมุมภาพ ในเรื่องของอะไรๆ ยังเงี้ย จะเน้น
แบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะ
เล่าเรื่องยังไง เราก็จะมีส่วนของเล่าเรื่องเป็นภาพ คือเป็นภาพยนตร์ เป็นอะไรยังงี้ เข้ามาใช้ด้วย 

เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ 
คราฟในเรื่องของมุมภาพ ในเรื่องของอะไรๆ ยังเงี้ย จะเน้น
เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ 
คราฟในเรื่องของมุมภาพ ในเรื่องของอะไรๆ ยังเงี้ย จะเน้นคราฟในเรื่องของมุมภาพ ในเรื่องของอะไรๆ ยังเงี้ย จะเน้น
แบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะ
เล่าเรื่องยังไง เราก็จะมีส่วนของเล่าเรื่องเป็นภาพ คือเป็นภาพยนตร์ เป็นอะไรยังงี้ เข้ามาใช้ด้วย 

คราฟในเรื่องของมุมภาพ ในเรื่องของอะไรๆ ยังเงี้ย จะเน้นคราฟในเรื่องของมุมภาพ ในเรื่องของอะไรๆ ยังเงี้ย จะเน้น
แบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะ
คราฟในเรื่องของมุมภาพ ในเรื่องของอะไรๆ ยังเงี้ย จะเน้น
แบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะ
คราฟในเรื่องของมุมภาพ ในเรื่องของอะไรๆ ยังเงี้ย จะเน้น
แบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะ
คราฟในเรื่องของมุมภาพ ในเรื่องของอะไรๆ ยังเงี้ย จะเน้นคราฟในเรื่องของมุมภาพ ในเรื่องของอะไรๆ ยังเงี้ย จะเน้น
แบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะแบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะแบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะ
เล่าเรื่องยังไง เราก็จะมีส่วนของเล่าเรื่องเป็นภาพ คือเป็นภาพยนตร์ เป็นอะไรยังงี้ เข้ามาใช้ด้วย 
แบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะ
เล่าเรื่องยังไง เราก็จะมีส่วนของเล่าเรื่องเป็นภาพ คือเป็นภาพยนตร์ เป็นอะไรยังงี้ เข้ามาใช้ด้วย 
แบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะ
เล่าเรื่องยังไง เราก็จะมีส่วนของเล่าเรื่องเป็นภาพ คือเป็นภาพยนตร์ เป็นอะไรยังงี้ เข้ามาใช้ด้วย เล่าเรื่องยังไง เราก็จะมีส่วนของเล่าเรื่องเป็นภาพ คือเป็นภาพยนตร์ เป็นอะไรยังงี้ เข้ามาใช้ด้วย 

เป็นแบบว่าเป็นวอยซ์โอเวอร์ของคนประกอบอาชีพนั้นๆพูด
เล่าเรื่องยังไง เราก็จะมีส่วนของเล่าเรื่องเป็นภาพ คือเป็นภาพยนตร์ เป็นอะไรยังงี้ เข้ามาใช้ด้วย 

เป็นแบบว่าเป็นวอยซ์โอเวอร์ของคนประกอบอาชีพนั้นๆพูด
เล่าเรื่องยังไง เราก็จะมีส่วนของเล่าเรื่องเป็นภาพ คือเป็นภาพยนตร์ เป็นอะไรยังงี้ เข้ามาใช้ด้วย 

เป็นแบบว่าเป็นวอยซ์โอเวอร์ของคนประกอบอาชีพนั้นๆพูด
ถึงอาชีพของเค้าในแง่มุมต่างๆ เป็นวอยซ์โอเวอร์ขึ้นมา แล้วก็ส่วนภาพที่เล่าเรื่องบางทีก็จะเป็นชีวิต
ของเค้า แบบตื่นเช้ามาท าอะไร หรือว่าเป็นถาพของเค้าตอนที่ก าลังจะเริ่มท างาน คือก็ในสามเบรกก็
ถึงอาชีพของเค้าในแง่มุมต่างๆ เป็นวอยซ์โอเวอร์ขึ้นมา แล้วก็ส่วนภาพที่เล่าเรื่องบางทีก็จะเป็นชีวิต

เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ 
เหมือนคิดกับทางเอเจนซี่ที่ท าร่วมกัน เค้าก็รับรายการมา เค้าก็คือเหมือนคิดๆไปแล้วเค้าก็อยากท า
เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ 
คราฟในเรื่องของมุมภาพ ในเรื่องของอะไรๆ ยังเงี้ย จะเน้น
เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ 
คราฟในเรื่องของมุมภาพ ในเรื่องของอะไรๆ ยังเงี้ย จะเน้นคราฟในเรื่องของมุมภาพ ในเรื่องของอะไรๆ ยังเงี้ย จะเน้น
แบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะ

เหมือนคิดกับทางเอเจนซี่ที่ท าร่วมกัน เค้าก็รับรายการมา เค้าก็คือเหมือนคิดๆไปแล้วเค้าก็อยากท าเหมือนคิดกับทางเอเจนซี่ที่ท าร่วมกัน เค้าก็รับรายการมา เค้าก็คือเหมือนคิดๆไปแล้วเค้าก็อยากท าเหมือนคิดกับทางเอเจนซี่ที่ท าร่วมกัน เค้าก็รับรายการมา เค้าก็คือเหมือนคิดๆไปแล้วเค้าก็อยากท า
เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ 
เหมือนคิดกับทางเอเจนซี่ที่ท าร่วมกัน เค้าก็รับรายการมา เค้าก็คือเหมือนคิดๆไปแล้วเค้าก็อยากท าเหมือนคิดกับทางเอเจนซี่ที่ท าร่วมกัน เค้าก็รับรายการมา เค้าก็คือเหมือนคิดๆไปแล้วเค้าก็อยากท า
เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ 
เหมือนคิดกับทางเอเจนซี่ที่ท าร่วมกัน เค้าก็รับรายการมา เค้าก็คือเหมือนคิดๆไปแล้วเค้าก็อยากท าเหมือนคิดกับทางเอเจนซี่ที่ท าร่วมกัน เค้าก็รับรายการมา เค้าก็คือเหมือนคิดๆไปแล้วเค้าก็อยากท า
เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ 
เหมือนคิดกับทางเอเจนซี่ที่ท าร่วมกัน เค้าก็รับรายการมา เค้าก็คือเหมือนคิดๆไปแล้วเค้าก็อยากท าเหมือนคิดกับทางเอเจนซี่ที่ท าร่วมกัน เค้าก็รับรายการมา เค้าก็คือเหมือนคิดๆไปแล้วเค้าก็อยากท าเหมือนคิดกับทางเอเจนซี่ที่ท าร่วมกัน เค้าก็รับรายการมา เค้าก็คือเหมือนคิดๆไปแล้วเค้าก็อยากท าเหมือนคิดกับทางเอเจนซี่ที่ท าร่วมกัน เค้าก็รับรายการมา เค้าก็คือเหมือนคิดๆไปแล้วเค้าก็อยากท าเหมือนคิดกับทางเอเจนซี่ที่ท าร่วมกัน เค้าก็รับรายการมา เค้าก็คือเหมือนคิดๆไปแล้วเค้าก็อยากท าเหมือนคิดกับทางเอเจนซี่ที่ท าร่วมกัน เค้าก็รับรายการมา เค้าก็คือเหมือนคิดๆไปแล้วเค้าก็อยากท า

คือเค้าอยากให้ท ารายการให้กับช่อง เหมือนแบบทางเนี้ยคือเค้าอยากให้ท ารายการให้กับช่อง เหมือนแบบทางเนี้ยคือเค้าอยากให้ท ารายการให้กับช่อง เหมือนแบบทางเนี้ย
เหมือนคิดกับทางเอเจนซี่ที่ท าร่วมกัน เค้าก็รับรายการมา เค้าก็คือเหมือนคิดๆไปแล้วเค้าก็อยากท า

คือเค้าอยากให้ท ารายการให้กับช่อง เหมือนแบบทางเนี้ยคือเค้าอยากให้ท ารายการให้กับช่อง เหมือนแบบทางเนี้ย
จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ

ที่ดูว่าสมมติว่าเรียนจบไปแล้วจะประกอบอาชีพอะไรที่นอกเหนือจากอาชีพหมอ อาชีพครู

จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ
คือเค้าอยากให้ท ารายการให้กับช่อง เหมือนแบบทางเนี้ย

จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ
คือเค้าอยากให้ท ารายการให้กับช่อง เหมือนแบบทางเนี้ยคือเค้าอยากให้ท ารายการให้กับช่อง เหมือนแบบทางเนี้ย

เหมือนคิดกับทางเอเจนซี่ที่ท าร่วมกัน เค้าก็รับรายการมา เค้าก็คือเหมือนคิดๆไปแล้วเค้าก็อยากท าเหมือนคิดกับทางเอเจนซี่ที่ท าร่วมกัน เค้าก็รับรายการมา เค้าก็คือเหมือนคิดๆไปแล้วเค้าก็อยากท า
เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ 
เหมือนคิดกับทางเอเจนซี่ที่ท าร่วมกัน เค้าก็รับรายการมา เค้าก็คือเหมือนคิดๆไปแล้วเค้าก็อยากท า
เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ 

แบบภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่
เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ 
คราฟในเรื่องของมุมภาพ ในเรื่องของอะไรๆ ยังเงี้ย จะเน้น
แบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะ

ที่ดูว่าสมมติว่าเรียนจบไปแล้วจะประกอบอาชีพอะไรที่นอกเหนือจากอาชีพหมอ อาชีพครูที่ดูว่าสมมติว่าเรียนจบไปแล้วจะประกอบอาชีพอะไรที่นอกเหนือจากอาชีพหมอ อาชีพครู

จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ
คือเค้าอยากให้ท ารายการให้กับช่อง เหมือนแบบทางเนี้ย

เหมือนคิดกับทางเอเจนซี่ที่ท าร่วมกัน เค้าก็รับรายการมา เค้าก็คือเหมือนคิดๆไปแล้วเค้าก็อยากท า
คือเค้าอยากให้ท ารายการให้กับช่อง เหมือนแบบทางเนี้ย

เหมือนคิดกับทางเอเจนซี่ที่ท าร่วมกัน เค้าก็รับรายการมา เค้าก็คือเหมือนคิดๆไปแล้วเค้าก็อยากท า
คือเค้าอยากให้ท ารายการให้กับช่อง เหมือนแบบทางเนี้ย

เหมือนคิดกับทางเอเจนซี่ที่ท าร่วมกัน เค้าก็รับรายการมา เค้าก็คือเหมือนคิดๆไปแล้วเค้าก็อยากท า
คือเค้าอยากให้ท ารายการให้กับช่อง เหมือนแบบทางเนี้ย

เหมือนคิดกับทางเอเจนซี่ที่ท าร่วมกัน เค้าก็รับรายการมา เค้าก็คือเหมือนคิดๆไปแล้วเค้าก็อยากท าเหมือนคิดกับทางเอเจนซี่ที่ท าร่วมกัน เค้าก็รับรายการมา เค้าก็คือเหมือนคิดๆไปแล้วเค้าก็อยากท า
เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ 
คราฟในเรื่องของมุมภาพ ในเรื่องของอะไรๆ ยังเงี้ย จะเน้น
เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ 
คราฟในเรื่องของมุมภาพ ในเรื่องของอะไรๆ ยังเงี้ย จะเน้น
แบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะ

แบบภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่แบบภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่
แบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะ

แบบภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่
แบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะ
คราฟในเรื่องของมุมภาพ ในเรื่องของอะไรๆ ยังเงี้ย จะเน้น
แบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะ
เล่าเรื่องยังไง เราก็จะมีส่วนของเล่าเรื่องเป็นภาพ คือเป็นภาพยนตร์ เป็นอะไรยังงี้ เข้ามาใช้ด้วย 
แบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะ
เล่าเรื่องยังไง เราก็จะมีส่วนของเล่าเรื่องเป็นภาพ คือเป็นภาพยนตร์ เป็นอะไรยังงี้ เข้ามาใช้ด้วย 
แบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะ

เป็นแบบว่าเป็นวอยซ์โอเวอร์ของคนประกอบอาชีพนั้นๆพูด
ถึงอาชีพของเค้าในแง่มุมต่างๆ เป็นวอยซ์โอเวอร์ขึ้นมา แล้วก็ส่วนภาพที่เล่าเรื่องบางทีก็จะเป็นชีวิต
ของเค้า แบบตื่นเช้ามาท าอะไร หรือว่าเป็นถาพของเค้าตอนที่ก าลังจะเริ่มท างาน คือก็ในสามเบรกก็
ถึงอาชีพของเค้าในแง่มุมต่างๆ เป็นวอยซ์โอเวอร์ขึ้นมา แล้วก็ส่วนภาพที่เล่าเรื่องบางทีก็จะเป็นชีวิตถึงอาชีพของเค้าในแง่มุมต่างๆ เป็นวอยซ์โอเวอร์ขึ้นมา แล้วก็ส่วนภาพที่เล่าเรื่องบางทีก็จะเป็นชีวิต
ของเค้า แบบตื่นเช้ามาท าอะไร หรือว่าเป็นถาพของเค้าตอนที่ก าลังจะเริ่มท างาน คือก็ในสามเบรกก็
ถึงอาชีพของเค้าในแง่มุมต่างๆ เป็นวอยซ์โอเวอร์ขึ้นมา แล้วก็ส่วนภาพที่เล่าเรื่องบางทีก็จะเป็นชีวิตถึงอาชีพของเค้าในแง่มุมต่างๆ เป็นวอยซ์โอเวอร์ขึ้นมา แล้วก็ส่วนภาพที่เล่าเรื่องบางทีก็จะเป็นชีวิต
ของเค้า แบบตื่นเช้ามาท าอะไร หรือว่าเป็นถาพของเค้าตอนที่ก าลังจะเริ่มท างาน คือก็ในสามเบรกก็
ถึงอาชีพของเค้าในแง่มุมต่างๆ เป็นวอยซ์โอเวอร์ขึ้นมา แล้วก็ส่วนภาพที่เล่าเรื่องบางทีก็จะเป็นชีวิตถึงอาชีพของเค้าในแง่มุมต่างๆ เป็นวอยซ์โอเวอร์ขึ้นมา แล้วก็ส่วนภาพที่เล่าเรื่องบางทีก็จะเป็นชีวิต
ของเค้า แบบตื่นเช้ามาท าอะไร หรือว่าเป็นถาพของเค้าตอนที่ก าลังจะเริ่มท างาน คือก็ในสามเบรกก็ของเค้า แบบตื่นเช้ามาท าอะไร หรือว่าเป็นถาพของเค้าตอนที่ก าลังจะเริ่มท างาน คือก็ในสามเบรกก็ของเค้า แบบตื่นเช้ามาท าอะไร หรือว่าเป็นถาพของเค้าตอนที่ก าลังจะเริ่มท างาน คือก็ในสามเบรกก็

ผลตอบรับของรายการ
จะค่อยๆเล่าไป
ผลตอบรับของรายการ

บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน
วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี 

บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน
วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี 
ลตอบรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออ รายการดีนะลตอบรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออ รายการดีนะ

รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบรายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ
พ่ีไปเห็นในกระทู้พันทิปเหมือนกันไรงี้อ่ะ แบบว่าพูดถึ
รายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วน
ใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ก็แบบเหมือนพูดถึงอาชีพคร่าวๆ

ที่ดูว่าสมมติว่าเรียนจบไปแล้วจะประกอบอาชีพอะไรที่นอกเหนือจากอาชีพหมอ อาชีพครู

จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ
คือเค้าอยากให้ท ารายการให้กับช่อง เหมือนแบบทางเนี้ย

เหมือนคิดกับทางเอเจนซี่ที่ท าร่วมกัน เค้าก็รับรายการมา เค้าก็คือเหมือนคิดๆไปแล้วเค้าก็อยากท า
เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ 
คราฟในเรื่องของมุมภาพ ในเรื่องของอะไรๆ ยังเงี้ย จะเน้นแบบภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่
แบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะ

จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจจุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ
คือเค้าอยากให้ท ารายการให้กับช่อง เหมือนแบบทางเนี้ยคือเค้าอยากให้ท ารายการให้กับช่อง เหมือนแบบทางเนี้ยคือเค้าอยากให้ท ารายการให้กับช่อง เหมือนแบบทางเนี้ย

เหมือนคิดกับทางเอเจนซี่ที่ท าร่วมกัน เค้าก็รับรายการมา เค้าก็คือเหมือนคิดๆไปแล้วเค้าก็อยากท า
คือเค้าอยากให้ท ารายการให้กับช่อง เหมือนแบบทางเนี้ยคือเค้าอยากให้ท ารายการให้กับช่อง เหมือนแบบทางเนี้ย

เหมือนคิดกับทางเอเจนซี่ที่ท าร่วมกัน เค้าก็รับรายการมา เค้าก็คือเหมือนคิดๆไปแล้วเค้าก็อยากท าเหมือนคิดกับทางเอเจนซี่ที่ท าร่วมกัน เค้าก็รับรายการมา เค้าก็คือเหมือนคิดๆไปแล้วเค้าก็อยากท าเหมือนคิดกับทางเอเจนซี่ที่ท าร่วมกัน เค้าก็รับรายการมา เค้าก็คือเหมือนคิดๆไปแล้วเค้าก็อยากท าเหมือนคิดกับทางเอเจนซี่ที่ท าร่วมกัน เค้าก็รับรายการมา เค้าก็คือเหมือนคิดๆไปแล้วเค้าก็อยากท าเหมือนคิดกับทางเอเจนซี่ที่ท าร่วมกัน เค้าก็รับรายการมา เค้าก็คือเหมือนคิดๆไปแล้วเค้าก็อยากท าเหมือนคิดกับทางเอเจนซี่ที่ท าร่วมกัน เค้าก็รับรายการมา เค้าก็คือเหมือนคิดๆไปแล้วเค้าก็อยากท าเหมือนคิดกับทางเอเจนซี่ที่ท าร่วมกัน เค้าก็รับรายการมา เค้าก็คือเหมือนคิดๆไปแล้วเค้าก็อยากท า
เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ 
เหมือนคิดกับทางเอเจนซี่ที่ท าร่วมกัน เค้าก็รับรายการมา เค้าก็คือเหมือนคิดๆไปแล้วเค้าก็อยากท า
เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ 
เหมือนคิดกับทางเอเจนซี่ที่ท าร่วมกัน เค้าก็รับรายการมา เค้าก็คือเหมือนคิดๆไปแล้วเค้าก็อยากท า
เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ 
เหมือนคิดกับทางเอเจนซี่ที่ท าร่วมกัน เค้าก็รับรายการมา เค้าก็คือเหมือนคิดๆไปแล้วเค้าก็อยากท าเหมือนคิดกับทางเอเจนซี่ที่ท าร่วมกัน เค้าก็รับรายการมา เค้าก็คือเหมือนคิดๆไปแล้วเค้าก็อยากท าเหมือนคิดกับทางเอเจนซี่ที่ท าร่วมกัน เค้าก็รับรายการมา เค้าก็คือเหมือนคิดๆไปแล้วเค้าก็อยากท า
เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ 
คราฟในเรื่องของมุมภาพ ในเรื่องของอะไรๆ ยังเงี้ย จะเน้น
แบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะ

เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ 
คราฟในเรื่องของมุมภาพ ในเรื่องของอะไรๆ ยังเงี้ย จะเน้น
แบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะ
เล่าเรื่องยังไง เราก็จะมีส่วนของเล่าเรื่องเป็นภาพ คือเป็นภาพยนตร์ เป็นอะไรยังงี้ เข้ามาใช้ด้วย 

เป็นแบบว่าเป็นวอยซ์โอเวอร์ของคนประกอบอาชีพนั้นๆพูด
ถึงอาชีพของเค้าในแง่มุมต่างๆ เป็นวอยซ์โอเวอร์ขึ้นมา แล้วก็ส่วนภาพที่เล่าเรื่องบางทีก็จะเป็นชีวิต
ของเค้า แบบตื่นเช้ามาท าอะไร หรือว่าเป็นถาพของเค้าตอนที่ก าลังจะเริ่มท างาน คือก็ในสามเบรกก็

เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ 
คราฟในเรื่องของมุมภาพ ในเรื่องของอะไรๆ ยังเงี้ย จะเน้น
เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ 

แบบภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่
เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ 
คราฟในเรื่องของมุมภาพ ในเรื่องของอะไรๆ ยังเงี้ย จะเน้น
แบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะ

เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ 
คราฟในเรื่องของมุมภาพ ในเรื่องของอะไรๆ ยังเงี้ย จะเน้น
เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ 
คราฟในเรื่องของมุมภาพ ในเรื่องของอะไรๆ ยังเงี้ย จะเน้น
แบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะ
คราฟในเรื่องของมุมภาพ ในเรื่องของอะไรๆ ยังเงี้ย จะเน้นคราฟในเรื่องของมุมภาพ ในเรื่องของอะไรๆ ยังเงี้ย จะเน้นคราฟในเรื่องของมุมภาพ ในเรื่องของอะไรๆ ยังเงี้ย จะเน้น
แบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะ
เล่าเรื่องยังไง เราก็จะมีส่วนของเล่าเรื่องเป็นภาพ คือเป็นภาพยนตร์ เป็นอะไรยังงี้ เข้ามาใช้ด้วย 
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บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน

ก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้น
บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน

ก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้น

วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี 

ก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้น
บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน

พ่ีหนอย ก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้น
บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน

วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี 

พ่ีหนอย : ก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้น
บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน

ก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้น
บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน

วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี 

ก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้น
บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน

วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี 

ก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้น
บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน

วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี 

ก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้น
บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกในบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน: 

วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี 
ลตอบรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออ รายการดีนะ

พ่ีเบส 
วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี 
ลตอบรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออ รายการดีนะ

บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน
วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี 

บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน
วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี 

บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกในบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกในบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน
วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี 

บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน
วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี 
ลตอบรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออ รายการดีนะ

บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน
วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี 
ลตอบรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออ รายการดีนะ

ส่วนใหญ่เท่าที่รู้ 

วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี 
ลตอบรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออ รายการดีนะ

วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี 
ลตอบรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออ รายการดีนะ

วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี 

คือก็จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน แบบก็ดู

วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี 

คือก็จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน แบบก็ดู
รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ
พ่ีไปเห็นในกระทู้พันทิปเหมือนกันไรงี้อ่ะ แบบว่าพูดถึ

ลตอบรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออ รายการดีนะ
ส่วนใหญ่เท่าที่รู้ 

รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ
พ่ีไปเห็นในกระทู้พันทิปเหมือนกันไรงี้อ่ะ แบบว่าพูดถึ

ลตอบรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออ รายการดีนะ
พ่ีหนอย 

ลตอบรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออ รายการดีนะลตอบรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออ รายการดีนะลตอบรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออ รายการดีนะ
พ่ีหนอย : ส่วนใหญ่เท่าที่รู้ 

รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ
คือก็จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน แบบก็ดู

รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ
feedback 

ลตอบรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออ รายการดีนะลตอบรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออ รายการดีนะลตอบรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออ รายการดีนะ
feedback 

ลตอบรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออ รายการดีนะ
ส่วนใหญ่เท่าที่รู้ คือก็จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน แบบก็ดู

รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ
คือก็จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน แบบก็ดูfeedback คือก็จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน แบบก็ดู

รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ
พ่ีไปเห็นในกระทู้พันทิปเหมือนกันไรงี้อ่ะ แบบว่าพูดถึ

ส่วนใหญ่เท่าที่รู้ 
รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ

ส่วนใหญ่เท่าที่รู้ 
รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ
พ่ีไปเห็นในกระทู้พันทิปเหมือนกันไรงี้อ่ะ แบบว่าพูดถึ

คือก็จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน แบบก็ดู
รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ

งส าหรับคนที่ว่างงาน หาอาชีพ คือมันก็จะมี

พ่ีหนอย 
รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ

คือก็จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน แบบก็ดู
รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ
พ่ีไปเห็นในกระทู้พันทิปเหมือนกันไรงี้อ่ะ แบบว่าพูดถึงส าหรับคนที่ว่างงาน หาอาชีพ คือมันก็จะมี

ส่วนใหญ่เท่าที่รู้ 
รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบรายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบรายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ
พ่ีไปเห็นในกระทู้พันทิปเหมือนกันไรงี้อ่ะ แบบว่าพูดถึ
รายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วน

รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ
งส าหรับคนที่ว่างงาน หาอาชีพ คือมันก็จะมี

รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ
งส าหรับคนที่ว่างงาน หาอาชีพ คือมันก็จะมี

รายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วน
พ่ีไปเห็นในกระทู้พันทิปเหมือนกันไรงี้อ่ะ แบบว่าพูดถึ
รายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วน
พ่ีไปเห็นในกระทู้พันทิปเหมือนกันไรงี้อ่ะ แบบว่าพูดถึพ่ีไปเห็นในกระทู้พันทิปเหมือนกันไรงี้อ่ะ แบบว่าพูดถึ
รายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วน
ใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ก็แบบเหมือนพูดถึงอาชีพคร่าวๆ

งส าหรับคนที่ว่างงาน หาอาชีพ คือมันก็จะมี
รายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วน
ใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ก็แบบเหมือนพูดถึงอาชีพคร่าวๆ

พ่ีไปเห็นในกระทู้พันทิปเหมือนกันไรงี้อ่ะ แบบว่าพูดถึ
รายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วน
ใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ก็แบบเหมือนพูดถึงอาชีพคร่าวๆ
รายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนรายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วน
ใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ก็แบบเหมือนพูดถึงอาชีพคร่าวๆ
รายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนรายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วน
ใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ก็แบบเหมือนพูดถึงอาชีพคร่าวๆ

แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาลใจของ

รายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วน
ใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ก็แบบเหมือนพูดถึงอาชีพคร่าวๆ

แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาลใจของ

รายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วน
ใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ก็แบบเหมือนพูดถึงอาชีพคร่าวๆ
รายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนรายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วน
ใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ก็แบบเหมือนพูดถึงอาชีพคร่าวๆ

แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาลใจของ
ใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ก็แบบเหมือนพูดถึงอาชีพคร่าวๆใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ก็แบบเหมือนพูดถึงอาชีพคร่าวๆ

เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ 
แบบภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่

แบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะแบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะ
เล่าเรื่องยังไง เราก็จะมีส่วนของเล่าเรื่องเป็นภาพ คือเป็นภาพยนตร์ เป็นอะไรยังงี้ เข้ามาใช้ด้วย เล่าเรื่องยังไง เราก็จะมีส่วนของเล่าเรื่องเป็นภาพ คือเป็นภาพยนตร์ เป็นอะไรยังงี้ เข้ามาใช้ด้วย 
อย่างเช่น ตอนเปิดอาชีพนอกกระแสก็จะ

บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน

คือก็จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน แบบก็ดู
รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ

งส าหรับคนที่ว่างงาน หาอาชีพ คือมันก็จะมี
รายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วนรายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วน
ใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ก็แบบเหมือนพูดถึงอาชีพคร่าวๆ

ผลตอบรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออ รายการดีนะ
พ่ีหนอย 

รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ
พ่ีไปเห็นในกระทู้พันทิปเหมือนกันไรงี้อ่ะ แบบว่าพูดถึ
รายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วน
ใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ก็แบบเหมือนพูดถึงอาชีพคร่าวๆ
ไรงี้ แต่เหมือนว่าเราอยากดึงให้
ใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ก็แบบเหมือนพูดถึงอาชีพคร่าวๆ

แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาลใจของ

ที่ดูว่าสมมติว่าเรียนจบไปแล้วจะประกอบอาชีพอะไรที่นอกเหนือจากอาชีพหมอ อาชีพครู

จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ
: คือเค้าอยากให้ท ารายการให้กับช่อง เหมือนแบบทางเนี้ย

เหมือนคิดกับทางเอเจนซี่ที่ท าร่วมกัน เค้าก็รับรายการมา เค้าก็คือเหมือนคิดๆไปแล้วเค้าก็อยากท า
เป็นแนวสตริปเปอร์ยังเงี้ย เป็นรายการที่แบบดูเป็นสตริปเปอร์ด้วย ต้องเป็นรายการที่มีความคราฟ 
คราฟในเรื่องของมุมภาพ ในเรื่องของอะไรๆ ยังเงี้ย จะเน้นแบบภาพสวย เน้นการตัดต่อเล่าเรื่องที่
แบบดูได้เรื่อยๆ อะไรยังเงี้ย เลยมาลงตัวที่อาชีพนอกกระแส ทีนี้เราก็เหมือนตกตระกอนกันว่าเราจะ
เล่าเรื่องยังไง เราก็จะมีส่วนของเล่าเรื่องเป็นภาพ คือเป็นภาพยนตร์ เป็นอะไรยังงี้ เข้ามาใช้ด้วย 
อย่างเช่น ตอนเปิดอาชีพนอกกระแสก็จะเป็นแบบว่าเป็นวอยซ์โอเวอร์ของคนประกอบอาชีพนั้นๆพูด
ถึงอาชีพของเค้าในแง่มุมต่างๆ เป็นวอยซ์โอเวอร์ขึ้นมา แล้วก็ส่วนภาพที่เล่าเรื่องบางทีก็จะเป็นชีวิต
ของเค้า แบบตื่นเช้ามาท าอะไร หรือว่าเป็นถาพของเค้าตอนที่ก าลังจะเริ่มท างาน คือก็ในสามเบรกก็
จะค่อยๆเล่าไป
ผลตอบรับของรายการ

พ่ีหนอย : ก็ตอนนี้ก็ท ามาปีกว่าๆแล้ว ก็แบบคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้น
พ่ีเบส บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะดู คือคนที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท างานเป็นพวกใน

วงการ เป็นครีเอทีฟ เป็นเอเจนซี่ เค้าก็จะคุยกับพ่ีป้อง บอกออฟฟิตพ่ีท ารายการนี้เหรอ เค้าบอกเห้ยดี 
ผลตอบรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออ รายการดีนะ

พ่ีหนอย : ส่วนใหญ่เท่าที่รู้ feedback คือก็จะรู้จากคนในวงการเดียวกัน แบบก็ดู
รายการนี้ เพราะอาจจะด้วยมุมภาพ ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจให้เค้าอยากดู แล้วก็จะเป็นแบบ
พ่ีไปเห็นในกระทู้พันทิปเหมือนกันไรงี้อ่ะ แบบว่าพูดถึงส าหรับคนที่ว่างงาน หาอาชีพ คือมันก็จะมี
รายการเกี่ยวกับอาชีพไรเงี้ย แต่ว่าของเราก็จะต่างกับรายการอ่ืนๆ ตรงที่จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่ง ส่วน
ใหญ่เค้าจะเป็นแบบรายการถ่ายในสตู หรือไม่ก็แบบว่าไปที่ท างาน ก็แบบเหมือนพูดถึงอาชีพคร่าวๆ
ไรงี้ แต่เหมือนว่าเราอยากดึงให้แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เล่าเรื่องของเค้า แล้วก็แรงบันดาลใจของ

สอาชีพนั้นๆ พูดถึงแรงบันดาลใจ ก็คือเหมือนแบ่งปันแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน เหมือนท าเรื่องใหม่ๆสอาชีพนั้นๆ พูดถึงแรงบันดาลใจ ก็คือเหมือนแบ่งปันแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน เหมือนท าเรื่องใหม่ๆ
ที่ดูว่าสมมติว่าเรียนจบไปแล้วจะประกอบอาชีพอะไรที่นอกเหนือจากอาชีพหมอ อาชีพครูสที่ดูว่าสมมติว่าเรียนจบไปแล้วจะประกอบอาชีพอะไรที่นอกเหนือจากอาชีพหมอ อาชีพครู

ำสังคม คือคนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้ไปหรือไม่รู้ว่ามีอาชีพนี้ คือรายการเราก็จะน าเสนอถึงำสังคม คือคนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้ไปหรือไม่รู้ว่ามีอาชีพนี้ คือรายการเราก็จะน าเสนอถึง
อาชีพนั้นๆ พูดถึงแรงบันดาลใจ ก็คือเหมือนแบ่งปันแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน เหมือนท าเรื่องใหม่ๆำอาชีพนั้นๆ พูดถึงแรงบันดาลใจ ก็คือเหมือนแบ่งปันแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน เหมือนท าเรื่องใหม่ๆ

ที่ดูว่าสมมติว่าเรียนจบไปแล้วจะประกอบอาชีพอะไรที่นอกเหนือจากอาชีพหมอ อาชีพครู
ำ

ที่ดูว่าสมมติว่าเรียนจบไปแล้วจะประกอบอาชีพอะไรที่นอกเหนือจากอาชีพหมอ อาชีพครูสำส
สังคม คือคนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้ไปหรือไม่รู้ว่ามีอาชีพนี้ คือรายการเราก็จะน าเสนอถึง

ส
สังคม คือคนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้ไปหรือไม่รู้ว่ามีอาชีพนี้ คือรายการเราก็จะน าเสนอถึงำสังคม คือคนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้ไปหรือไม่รู้ว่ามีอาชีพนี้ คือรายการเราก็จะน าเสนอถึง

ส
สังคม คือคนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้ไปหรือไม่รู้ว่ามีอาชีพนี้ คือรายการเราก็จะน าเสนอถึง
อาชีพนั้นๆ พูดถึงแรงบันดาลใจ ก็คือเหมือนแบ่งปันแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน เหมือนท าเรื่องใหม่ๆสอาชีพนั้นๆ พูดถึงแรงบันดาลใจ ก็คือเหมือนแบ่งปันแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน เหมือนท าเรื่องใหม่ๆำอาชีพนั้นๆ พูดถึงแรงบันดาลใจ ก็คือเหมือนแบ่งปันแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน เหมือนท าเรื่องใหม่ๆสอาชีพนั้นๆ พูดถึงแรงบันดาลใจ ก็คือเหมือนแบ่งปันแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน เหมือนท าเรื่องใหม่ๆ

ที่ดูว่าสมมติว่าเรียนจบไปแล้วจะประกอบอาชีพอะไรที่นอกเหนือจากอาชีพหมอ อาชีพครูสที่ดูว่าสมมติว่าเรียนจบไปแล้วจะประกอบอาชีพอะไรที่นอกเหนือจากอาชีพหมอ อาชีพครู
ำ

ที่ดูว่าสมมติว่าเรียนจบไปแล้วจะประกอบอาชีพอะไรที่นอกเหนือจากอาชีพหมอ อาชีพครูสที่ดูว่าสมมติว่าเรียนจบไปแล้วจะประกอบอาชีพอะไรที่นอกเหนือจากอาชีพหมอ อาชีพครู
นสังคม คือคนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้ไปหรือไม่รู้ว่ามีอาชีพนี้ คือรายการเราก็จะน าเสนอถึงนสังคม คือคนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้ไปหรือไม่รู้ว่ามีอาชีพนี้ คือรายการเราก็จะน าเสนอถึง

อาชีพนั้นๆ พูดถึงแรงบันดาลใจ ก็คือเหมือนแบ่งปันแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน เหมือนท าเรื่องใหม่ๆนอาชีพนั้นๆ พูดถึงแรงบันดาลใจ ก็คือเหมือนแบ่งปันแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน เหมือนท าเรื่องใหม่ๆ
ัไปจนถึงวัยท างานไรเงี้ย ัไปจนถึงวัยท างานไรเงี้ยกแล้วก็เป็นรายการที่พูดถึงอาชีพที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของกแล้วก็เป็นรายการที่พูดถึงอาชีพที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของ

สังคม คือคนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้ไปหรือไม่รู้ว่ามีอาชีพนี้ คือรายการเราก็จะน าเสนอถึงกสังคม คือคนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้ไปหรือไม่รู้ว่ามีอาชีพนี้ คือรายการเราก็จะน าเสนอถึง
อาชีพนั้นๆ พูดถึงแรงบันดาลใจ ก็คือเหมือนแบ่งปันแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน เหมือนท าเรื่องใหม่ๆ

ก
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หแล้วก็เป็นรายการที่พูดถึงอาชีพที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของหแล้วก็เป็นรายการที่พูดถึงอาชีพที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของ
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สังคม คือคนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้ไปหรือไม่รู้ว่ามีอาชีพนี้ คือรายการเราก็จะน าเสนอถึงอสังคม คือคนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้ไปหรือไม่รู้ว่ามีอาชีพนี้ คือรายการเราก็จะน าเสนอถึงสแล้วก็เป็นรายการที่พูดถึงอาชีพที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของสแล้วก็เป็นรายการที่พูดถึงอาชีพที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของ
สังคม คือคนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้ไปหรือไม่รู้ว่ามีอาชีพนี้ คือรายการเราก็จะน าเสนอถึงสสังคม คือคนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้ไปหรือไม่รู้ว่ามีอาชีพนี้ คือรายการเราก็จะน าเสนอถึงมแล้วก็เป็นรายการที่พูดถึงอาชีพที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของมแล้วก็เป็นรายการที่พูดถึงอาชีพที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของ
สังคม คือคนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้ไปหรือไม่รู้ว่ามีอาชีพนี้ คือรายการเราก็จะน าเสนอถึงมสังคม คือคนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้ไปหรือไม่รู้ว่ามีอาชีพนี้ คือรายการเราก็จะน าเสนอถึงุสังคม คือคนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้ไปหรือไม่รู้ว่ามีอาชีพนี้ คือรายการเราก็จะน าเสนอถึงุสังคม คือคนส่วนใหญ่บางคนอาจจะมองข้ามนี้ไปหรือไม่รู้ว่ามีอาชีพนี้ คือรายการเราก็จะน าเสนอถึง
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ดแล้วก็เป็นรายการที่พูดถึงอาชีพที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของดแล้วก็เป็นรายการที่พูดถึงอาชีพที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของ
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คนอะไรอย่างงี้ ก็อยากจุดประกายให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจในการด าเนินชีวิตเหมือนกัน แต่มันขึ้นอยู่
กับแต่ละคน แต่ละทีมว่าเค้าจะน าเสนออกมาในรูปแบบยังไง 
แนวโน้มรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในอนาคต 

น่าจะเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ เพราะว่าอย่างเรื่องของภาพหรือของอะไรอย่างงี้ คือเดี๋ยวนี้แบบ
ว่าคนจับกล้อง DSLR ใครก็ถ่ายได้ใช่มะ เพราะฉะนั้นตอนนี้คือใครที่แบบมีกล้องก็สามารถท ารายการ
ได้เหมือนกัน สามารถสร้างหนังได้เหมือนกัน สร้างเอมวีได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นในอนาคตก็คงจะมี
คนที่ผลิตรายการประเภทนี้ออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่านอกจากมันจะให้ความรู้แล้ว คือเหมือน
แบบมุมภาพของพ่ีไรงี้ ก็เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่จะดึงดูดคนดูรู้สึกอยากติดตามเหมือนกันไรเงี้ย ก็น่าจะ
มากขึ้นเรื่อยๆนะ แต่ว่าทีนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับคนท าแล้วว่าเค้าอ่ะมีวิธีที่ดึงดูดคนดูได้ยังไง 
มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร 

ก็ของอาชีพนอกกระแสเนี่ยเบรกแรกจะพูดถึงเนื้อหาคร่าวๆของอาชีพว่าเป็นอาชีพ
เกี่ยวกับอะไร มีหน้าที่ท าอะไรบ้าง คือจะพูดกันแบบเหมือนนิยามของอาชีพโดยหลักๆ แล้วก็พูดถึงว่า
มารู้จักกับอาชีพนี้ได้ยังไง ประมาณนี้ ก็คือจะพูดถึงนิยามเกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึง
ประวัติของคนท่ีท าอาชีพนั้นๆ ของแขกรับเชิญเราว่า จบมาจากที่ไหน ท าอะไรมาก่อน แล้วมารู้จักกับ
อาชีพนี้ได้ยังไง แล้วเสน่ห์ของอาชีพนี้ที่ท าเราแบบหลงใหลแล้วก็อยู่กับมันได้ถึงทุกวันนี้คืออะไร เบรก
สามก็จะพูดถึง ..บางทีก็จะพูดถึงเรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามี
กระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้วก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้
แรงบันดาลใจในการท าอาชีพนี้มาจากตรงไหน ประมาณนี้ แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท า
อาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะพ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพ
อ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง ความสุขในการท างาน 
ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร 

คือ format สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า
จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก
แขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้อีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบ
แสง ออกแบบอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ Content พวกนั้นยังไง หรือว่าบางคนเป็น Artist เป็น
สถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงาน
ศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรือแบบคนท างานคราฟต่างๆ เช่น ท ากลอง ท า
กีตาร์แฮนด์เมด พวกงานแฮนด์เมดไรเงี้ย คือเดี๋ยวนี้ของที่มันมาจากโรงงานเยอะ เลยท าให้ของที่เป็น
แฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อย
อยู่ที่ยังท างานแฮนด์เมดแบบนี้ เราก็เหมือนจับประเด็น อาจจะเป็นเนี่ย ช่างท ารองเท้าหนังแฮนด์เมด
อย่างพ่อพ่ีแฮคอะไรยังเงี้ย อันนี้ก็ถือว่าน้อยคนนะ เพราะว่ารองเท้าส่วนใหญ่ก็มาจากโรงงานใช่มะ แต่
นี่คือเค้าท ามือทุกกระบวนการ 
มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร 

ดูจากสิ่งที่เค้าท าเป็นหลักก่อน อย่างเช่น…พ่ีมีอยู่เทปหนึ่งที่เป็น เค้าอ่ะเปิด Dog Cafa 
คือเป็นร้านอาหารสุนัข แบบคือเป็นร้านอาหารส าหรับสุนัขโดยเฉพาะ คือไม่ใช่ร้านอาหารที่แบบคน
เอาสุนัขเข้ามาด้วย คือเค้าจะมีเมนูที่ท าเพ่ือน้องๆสุนัขโดยเฉพาะ พี่ก็แบบเห้ยงานนี้น่าสนใจ แต่เราจะ

ศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรืศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรื
สถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงาน
ศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรือแบบคนท างานคราฟต่างๆ เช่น ท ากลอง ท า
กีตาร์แฮนด์เมด พวกงานแฮนด์เมดไรเงี้ย คือเดี๋ยวนี้ของที่มันมาจากโรงงานเยอะ เลยท าให้ของที่เป็น
ศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรืศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรื
กีตาร์แฮนด์เมด พวกงานแฮนด์เมดไรเงี้ย คือเดี๋ยวนี้ของที่มันมาจากโรงงานเยอะ เลยท าให้ของที่เป็นกีตาร์แฮนด์เมด พวกงานแฮนด์เมดไรเงี้ย คือเดี๋ยวนี้ของที่มันมาจากโรงงานเยอะ เลยท าให้ของที่เป็น
ศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรืศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรืศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรื
กีตาร์แฮนด์เมด พวกงานแฮนด์เมดไรเงี้ย คือเดี๋ยวนี้ของที่มันมาจากโรงงานเยอะ เลยท าให้ของที่เป็น
ศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรื
สถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงาน
ศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรืศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรื
สถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงานสถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงานสถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงานสถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงาน
แสง ออกแบบอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ 
สถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงาน
แสง ออกแบบอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ 
สถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงานสถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงาน
แสง ออกแบบอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ Content 
สถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงานสถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงาน

พวกนั้นยังไง หรือว่าบางคนเป็น 
สถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงานสถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงาน
ศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรือแบบคนท างานคราฟต่างๆ เช่น ท ากลอง ท าอแบบคนท างานคราฟต่างๆ เช่น ท ากลอง ท า

แสง ออกแบบอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ 
สถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงาน
ศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรื

Content Content แสง ออกแบบอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ แสง ออกแบบอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ 
สถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงาน

พวกนั้นยังไง หรือว่าบางคนเป็น 
สถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงาน

อแบบคนท างานคราฟต่างๆ เช่น ท ากลอง ท า
กีตาร์แฮนด์เมด พวกงานแฮนด์เมดไรเงี้ย คือเดี๋ยวนี้ของที่มันมาจากโรงงานเยอะ เลยท าให้ของที่เป็น
แฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อย

Artist 
สถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงาน
แสง ออกแบบอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ 
สถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงาน
แสง ออกแบบอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ 
สถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงานสถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงานสถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงาน
ศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรื
สถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงาน

อแบบคนท างานคราฟต่างๆ เช่น ท ากลอง ท า
กีตาร์แฮนด์เมด พวกงานแฮนด์เมดไรเงี้ย คือเดี๋ยวนี้ของที่มันมาจากโรงงานเยอะ เลยท าให้ของที่เป็น
ศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรือแบบคนท างานคราฟต่างๆ เช่น ท ากลอง ท า
กีตาร์แฮนด์เมด พวกงานแฮนด์เมดไรเงี้ย คือเดี๋ยวนี้ของที่มันมาจากโรงงานเยอะ เลยท าให้ของที่เป็น
ศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรืศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรื
กีตาร์แฮนด์เมด พวกงานแฮนด์เมดไรเงี้ย คือเดี๋ยวนี้ของที่มันมาจากโรงงานเยอะ เลยท าให้ของที่เป็น
ศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรือแบบคนท างานคราฟต่างๆ เช่น ท ากลอง ท าอแบบคนท างานคราฟต่างๆ เช่น ท ากลอง ท า
กีตาร์แฮนด์เมด พวกงานแฮนด์เมดไรเงี้ย คือเดี๋ยวนี้ของที่มันมาจากโรงงานเยอะ เลยท าให้ของที่เป็น

อแบบคนท างานคราฟต่างๆ เช่น ท ากลอง ท า
กีตาร์แฮนด์เมด พวกงานแฮนด์เมดไรเงี้ย คือเดี๋ยวนี้ของที่มันมาจากโรงงานเยอะ เลยท าให้ของที่เป็น

อแบบคนท างานคราฟต่างๆ เช่น ท ากลอง ท าศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรื
กีตาร์แฮนด์เมด พวกงานแฮนด์เมดไรเงี้ย คือเดี๋ยวนี้ของที่มันมาจากโรงงานเยอะ เลยท าให้ของที่เป็น
ศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรื
กีตาร์แฮนด์เมด พวกงานแฮนด์เมดไรเงี้ย คือเดี๋ยวนี้ของที่มันมาจากโรงงานเยอะ เลยท าให้ของที่เป็นกีตาร์แฮนด์เมด พวกงานแฮนด์เมดไรเงี้ย คือเดี๋ยวนี้ของที่มันมาจากโรงงานเยอะ เลยท าให้ของที่เป็นกีตาร์แฮนด์เมด พวกงานแฮนด์เมดไรเงี้ย คือเดี๋ยวนี้ของที่มันมาจากโรงงานเยอะ เลยท าให้ของที่เป็นกีตาร์แฮนด์เมด พวกงานแฮนด์เมดไรเงี้ย คือเดี๋ยวนี้ของที่มันมาจากโรงงานเยอะ เลยท าให้ของที่เป็นกีตาร์แฮนด์เมด พวกงานแฮนด์เมดไรเงี้ย คือเดี๋ยวนี้ของที่มันมาจากโรงงานเยอะ เลยท าให้ของที่เป็น
แฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อย
กีตาร์แฮนด์เมด พวกงานแฮนด์เมดไรเงี้ย คือเดี๋ยวนี้ของที่มันมาจากโรงงานเยอะ เลยท าให้ของที่เป็นกีตาร์แฮนด์เมด พวกงานแฮนด์เมดไรเงี้ย คือเดี๋ยวนี้ของที่มันมาจากโรงงานเยอะ เลยท าให้ของที่เป็น
แฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อย
กีตาร์แฮนด์เมด พวกงานแฮนด์เมดไรเงี้ย คือเดี๋ยวนี้ของที่มันมาจากโรงงานเยอะ เลยท าให้ของที่เป็นกีตาร์แฮนด์เมด พวกงานแฮนด์เมดไรเงี้ย คือเดี๋ยวนี้ของที่มันมาจากโรงงานเยอะ เลยท าให้ของที่เป็น
แฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อยแฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อย

หมือนจับประเด็น อาจจะเป็นเนี่ย ช่างท ารองเท้าหนังแฮนด์เมด
แฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อยแฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อยแฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อยแฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อยแฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อย

หมือนจับประเด็น อาจจะเป็นเนี่ย ช่างท ารองเท้าหนังแฮนด์เมด
แฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อยแฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อย

หมือนจับประเด็น อาจจะเป็นเนี่ย ช่างท ารองเท้าหนังแฮนด์เมด
แฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อยแฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อย
อยู่ที่ยังท างานแฮนด์เมดแบบนี้ เราก็เ
แฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อย
อยู่ที่ยังท างานแฮนด์เมดแบบนี้ เราก็เ
อย่างพ่อพ่ีแฮคอะไรยังเงี้ย อันนี้ก็ถือว่าน้อยคนนะ เพราะว่ารองเท้าส่วนใหญ่ก็มาจากโรงงานใช่มะ แต่

แฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อยแฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อย
หมือนจับประเด็น อาจจะเป็นเนี่ย ช่างท ารองเท้าหนังแฮนด์เมด

แฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อย
อยู่ที่ยังท างานแฮนด์เมดแบบนี้ เราก็เ
แฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อย
อยู่ที่ยังท างานแฮนด์เมดแบบนี้ เราก็เ
แฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อย

หมือนจับประเด็น อาจจะเป็นเนี่ย ช่างท ารองเท้าหนังแฮนด์เมด
แฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อยแฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อย

หมือนจับประเด็น อาจจะเป็นเนี่ย ช่างท ารองเท้าหนังแฮนด์เมด
แฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อย

หมือนจับประเด็น อาจจะเป็นเนี่ย ช่างท ารองเท้าหนังแฮนด์เมด
อย่างพ่อพ่ีแฮคอะไรยังเงี้ย อันนี้ก็ถือว่าน้อยคนนะ เพราะว่ารองเท้าส่วนใหญ่ก็มาจากโรงงานใช่มะ แต่

แฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อยแฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อยแฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อย
หมือนจับประเด็น อาจจะเป็นเนี่ย ช่างท ารองเท้าหนังแฮนด์เมด

แฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อย
หมือนจับประเด็น อาจจะเป็นเนี่ย ช่างท ารองเท้าหนังแฮนด์เมด

แฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อย
อยู่ที่ยังท างานแฮนด์เมดแบบนี้ เราก็เหมือนจับประเด็น อาจจะเป็นเนี่ย ช่างท ารองเท้าหนังแฮนด์เมดอยู่ที่ยังท างานแฮนด์เมดแบบนี้ เราก็เหมือนจับประเด็น อาจจะเป็นเนี่ย ช่างท ารองเท้าหนังแฮนด์เมดอยู่ที่ยังท างานแฮนด์เมดแบบนี้ เราก็เหมือนจับประเด็น อาจจะเป็นเนี่ย ช่างท ารองเท้าหนังแฮนด์เมดหมือนจับประเด็น อาจจะเป็นเนี่ย ช่างท ารองเท้าหนังแฮนด์เมด
อย่างพ่อพ่ีแฮคอะไรยังเงี้ย อันนี้ก็ถือว่าน้อยคนนะ เพราะว่ารองเท้าส่วนใหญ่ก็มาจากโรงงานใช่มะ แต่

หมือนจับประเด็น อาจจะเป็นเนี่ย ช่างท ารองเท้าหนังแฮนด์เมดอยู่ที่ยังท างานแฮนด์เมดแบบนี้ เราก็เหมือนจับประเด็น อาจจะเป็นเนี่ย ช่างท ารองเท้าหนังแฮนด์เมดอยู่ที่ยังท างานแฮนด์เมดแบบนี้ เราก็เหมือนจับประเด็น อาจจะเป็นเนี่ย ช่างท ารองเท้าหนังแฮนด์เมดหมือนจับประเด็น อาจจะเป็นเนี่ย ช่างท ารองเท้าหนังแฮนด์เมด
อย่างพ่อพ่ีแฮคอะไรยังเงี้ย อันนี้ก็ถือว่าน้อยคนนะ เพราะว่ารองเท้าส่วนใหญ่ก็มาจากโรงงานใช่มะ แต่อย่างพ่อพ่ีแฮคอะไรยังเงี้ย อันนี้ก็ถือว่าน้อยคนนะ เพราะว่ารองเท้าส่วนใหญ่ก็มาจากโรงงานใช่มะ แต่

พวกนั้นยังไง หรือว่าบางคนเป็น พวกนั้นยังไง หรือว่าบางคนเป็น แสง ออกแบบอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ แสง ออกแบบอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ แสง ออกแบบอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ 
สถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงาน
ศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรืศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรื
กีตาร์แฮนด์เมด พวกงานแฮนด์เมดไรเงี้ย คือเดี๋ยวนี้ของที่มันมาจากโรงงานเยอะ เลยท าให้ของที่เป็น

พวกนั้นยังไง หรือว่าบางคนเป็น Content พวกนั้นยังไง หรือว่าบางคนเป็น พวกนั้นยังไง หรือว่าบางคนเป็น 
สถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงาน

พวกนั้นยังไง หรือว่าบางคนเป็น 
สถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงานสถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงาน

อแบบคนท างานคราฟต่างๆ เช่น ท ากลอง ท าศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรือแบบคนท างานคราฟต่างๆ เช่น ท ากลอง ท าศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรืศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรื
กีตาร์แฮนด์เมด พวกงานแฮนด์เมดไรเงี้ย คือเดี๋ยวนี้ของที่มันมาจากโรงงานเยอะ เลยท าให้ของที่เป็น

อแบบคนท างานคราฟต่างๆ เช่น ท ากลอง ท า

พวกนั้นยังไง หรือว่าบางคนเป็น พวกนั้นยังไง หรือว่าบางคนเป็น พวกนั้นยังไง หรือว่าบางคนเป็น พวกนั้นยังไง หรือว่าบางคนเป็น 
สถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงานสถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงาน

แขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้
แสง ออกแบบอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ 
แขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้แขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้อีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบอีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบแขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้แขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้
แสง ออกแบบอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ 

จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก
อีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบแขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้แขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้อีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบ

พวกนั้นยังไง หรือว่าบางคนเป็น 

จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก
แขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้
จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก
แขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้
แสง ออกแบบอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ 

จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตกจุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก
อีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบ

จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตกจุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก
แขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้แขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้
จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก
แขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้
แสง ออกแบบอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ แสง ออกแบบอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ 

จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตกจุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก
แขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้แขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้
จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตกจุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก
แขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้
แสง ออกแบบอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ แสง ออกแบบอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ 

จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก
สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า

จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก
แขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้

สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า
จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก

สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า
จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก
แขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้

สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่าสามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า
จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก
แขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้

format สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า
จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก

สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า
จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตกจุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก
แขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้

สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่าสามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า
จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตกจุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก

format 
จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตกจุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก
แขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้

format 
จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก

สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า
จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก

สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า
จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก

สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า
จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก

สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่าสามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่าสามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า
จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก

สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่าสามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า
จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก

ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไรค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร
format 

ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร
สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า

ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไรค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไรค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร
สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า

จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก

ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร

จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก

ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร
สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า

ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร
สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่าสามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า

จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก

ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร
สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า

จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก
แขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้แขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้

ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไรค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไรค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร
สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า

จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตกจุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตกจุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก
อีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบอีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบ

ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร
สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่าสามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า

อ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง ความสุขในการท างานอ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง ความสุขในการท างาน
ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร
อ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง ความสุขในการท างานอ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง ความสุขในการท างาน
ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไรค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร

สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า

อ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง ความสุขในการท างาน

สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า
จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก

อ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง ความสุขในการท างาน
ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร
อ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง ความสุขในการท างาน
ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร
อ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง ความสุขในการท างานอ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง ความสุขในการท างาน
ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร
อ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง ความสุขในการท างาน
ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไรค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร

สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า

อ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง ความสุขในการท างานอ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง ความสุขในการท างาน
อาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะพ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพอาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะพ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพ
อ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง ความสุขในการท างาน
ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร

อาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะพ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพอาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะพ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพ
อ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง ความสุขในการท างาน
อาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะพ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพ
อ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง ความสุขในการท างาน
อาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะพ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพ

ท าอาชีพนี้มาจากตรงไหน ประมาณนี้ แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท า
อาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะพ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพ

ท าอาชีพนี้มาจากตรงไหน ประมาณนี้ แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท า
อาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะพ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพ

ท าอาชีพนี้มาจากตรงไหน ประมาณนี้ แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท า
กระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้วก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้

ท าอาชีพนี้มาจากตรงไหน ประมาณนี้ แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท า
อาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะพ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพ

กระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้วก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้
ท าอาชีพนี้มาจากตรงไหน ประมาณนี้ แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท า

กระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้วก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้
ท าอาชีพนี้มาจากตรงไหน ประมาณนี้ แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท า

กระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้วก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้
ท าอาชีพนี้มาจากตรงไหน ประมาณนี้ แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท า

กระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้วก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้กระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้วก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้กระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้วก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้
ท าอาชีพนี้มาจากตรงไหน ประมาณนี้ แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท าท าอาชีพนี้มาจากตรงไหน ประมาณนี้ แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท า

อาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะพ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพ
ท าอาชีพนี้มาจากตรงไหน ประมาณนี้ แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท า

กระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้วก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้กระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้วก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้กระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้วก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้
บางทีก็จะพูดถึงเรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามี

กระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้วก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้กระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้วก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้
ท าอาชีพนี้มาจากตรงไหน ประมาณนี้ แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท าท าอาชีพนี้มาจากตรงไหน ประมาณนี้ แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท า

อาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะพ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพอาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะพ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพ

บางทีก็จะพูดถึงเรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีบางทีก็จะพูดถึงเรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามี
กระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้วก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้

บางทีก็จะพูดถึงเรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามี
กระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้วก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้

บางทีก็จะพูดถึงเรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีบางทีก็จะพูดถึงเรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามี
กระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้วก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้

บางทีก็จะพูดถึงเรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามี
กระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้วก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้

บางทีก็จะพูดถึงเรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามี
อาชีพนี้ได้ยังไง แล้วเสน่ห์ของอาชีพนี้ที่ท าเราแบบหลงใหลแล้วก็อยู่กับมันได้ถึงทุกวันนี้คืออะไร เบรก

บางทีก็จะพูดถึงเรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีบางทีก็จะพูดถึงเรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามี
กระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้วก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้

ท าอาชีพนี้มาจากตรงไหน ประมาณนี้ แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท า

อาชีพนี้ได้ยังไง แล้วเสน่ห์ของอาชีพนี้ที่ท าเราแบบหลงใหลแล้วก็อยู่กับมันได้ถึงทุกวันนี้คืออะไร เบรก
บางทีก็จะพูดถึงเรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามี

อาชีพนี้ได้ยังไง แล้วเสน่ห์ของอาชีพนี้ที่ท าเราแบบหลงใหลแล้วก็อยู่กับมันได้ถึงทุกวันนี้คืออะไร เบรก
บางทีก็จะพูดถึงเรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามี

อาชีพนี้ได้ยังไง แล้วเสน่ห์ของอาชีพนี้ที่ท าเราแบบหลงใหลแล้วก็อยู่กับมันได้ถึงทุกวันนี้คืออะไร เบรก
บางทีก็จะพูดถึงเรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีบางทีก็จะพูดถึงเรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามี

กระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้วก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้
ท าอาชีพนี้มาจากตรงไหน ประมาณนี้ แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท า

อาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะพ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพ
อ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง ความสุขในการท างาน
ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไรค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร

อาชีพนี้ได้ยังไง แล้วเสน่ห์ของอาชีพนี้ที่ท าเราแบบหลงใหลแล้วก็อยู่กับมันได้ถึงทุกวันนี้คืออะไร เบรกอาชีพนี้ได้ยังไง แล้วเสน่ห์ของอาชีพนี้ที่ท าเราแบบหลงใหลแล้วก็อยู่กับมันได้ถึงทุกวันนี้คืออะไร เบรก
บางทีก็จะพูดถึงเรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามี

อาชีพนี้ได้ยังไง แล้วเสน่ห์ของอาชีพนี้ที่ท าเราแบบหลงใหลแล้วก็อยู่กับมันได้ถึงทุกวันนี้คืออะไร เบรกอาชีพนี้ได้ยังไง แล้วเสน่ห์ของอาชีพนี้ที่ท าเราแบบหลงใหลแล้วก็อยู่กับมันได้ถึงทุกวันนี้คืออะไร เบรก
บางทีก็จะพูดถึงเรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามี

อาชีพนี้ได้ยังไง แล้วเสน่ห์ของอาชีพนี้ที่ท าเราแบบหลงใหลแล้วก็อยู่กับมันได้ถึงทุกวันนี้คืออะไร เบรก
ประวัติของคนท่ีท าอาชีพนั้นๆ ของแขกรับเชิญเราว่า จบมาจากที่ไหน ท าอะไรมาก่อน แล้วมารู้จักกับ
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ประวัติของคนท่ีท าอาชีพนั้นๆ ของแขกรับเชิญเราว่า จบมาจากที่ไหน ท าอะไรมาก่อน แล้วมารู้จักกับประวัติของคนท่ีท าอาชีพนั้นๆ ของแขกรับเชิญเราว่า จบมาจากที่ไหน ท าอะไรมาก่อน แล้วมารู้จักกับ
อาชีพนี้ได้ยังไง แล้วเสน่ห์ของอาชีพนี้ที่ท าเราแบบหลงใหลแล้วก็อยู่กับมันได้ถึงทุกวันนี้คืออะไร เบรก

เกี่ยวกับอะไร มีหน้าที่ท าอะไรบ้าง คือจะพูดกันแบบเหมือนนิยามของอาชีพโดยหลักๆ แล้วก็พูดถึงว่าเกี่ยวกับอะไร มีหน้าที่ท าอะไรบ้าง คือจะพูดกันแบบเหมือนนิยามของอาชีพโดยหลักๆ แล้วก็พูดถึงว่า
มารู้จักกับอาชีพนี้ได้ยังไง ประมาณนี้ ก็คือจะพูดถึงนิยามเกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึง
เกี่ยวกับอะไร มีหน้าที่ท าอะไรบ้าง คือจะพูดกันแบบเหมือนนิยามของอาชีพโดยหลักๆ แล้วก็พูดถึงว่า
มารู้จักกับอาชีพนี้ได้ยังไง ประมาณนี้ ก็คือจะพูดถึงนิยามเกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึง
เกี่ยวกับอะไร มีหน้าที่ท าอะไรบ้าง คือจะพูดกันแบบเหมือนนิยามของอาชีพโดยหลักๆ แล้วก็พูดถึงว่าเกี่ยวกับอะไร มีหน้าที่ท าอะไรบ้าง คือจะพูดกันแบบเหมือนนิยามของอาชีพโดยหลักๆ แล้วก็พูดถึงว่า
มารู้จักกับอาชีพนี้ได้ยังไง ประมาณนี้ ก็คือจะพูดถึงนิยามเกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึง
เกี่ยวกับอะไร มีหน้าที่ท าอะไรบ้าง คือจะพูดกันแบบเหมือนนิยามของอาชีพโดยหลักๆ แล้วก็พูดถึงว่า

ก็ของอาชีพนอกกระแสเนี่ยเบรกแรกจะพูดถึงเนื้อหาคร่าวๆของอาชีพว่าเป็นอาชีพ
เกี่ยวกับอะไร มีหน้าที่ท าอะไรบ้าง คือจะพูดกันแบบเหมือนนิยามของอาชีพโดยหลักๆ แล้วก็พูดถึงว่าเกี่ยวกับอะไร มีหน้าที่ท าอะไรบ้าง คือจะพูดกันแบบเหมือนนิยามของอาชีพโดยหลักๆ แล้วก็พูดถึงว่า

ก็ของอาชีพนอกกระแสเนี่ยเบรกแรกจะพูดถึงเนื้อหาคร่าวๆของอาชีพว่าเป็นอาชีพ
เกี่ยวกับอะไร มีหน้าที่ท าอะไรบ้าง คือจะพูดกันแบบเหมือนนิยามของอาชีพโดยหลักๆ แล้วก็พูดถึงว่า

ก็ของอาชีพนอกกระแสเนี่ยเบรกแรกจะพูดถึงเนื้อหาคร่าวๆของอาชีพว่าเป็นอาชีพ
เกี่ยวกับอะไร มีหน้าที่ท าอะไรบ้าง คือจะพูดกันแบบเหมือนนิยามของอาชีพโดยหลักๆ แล้วก็พูดถึงว่า

ก็ของอาชีพนอกกระแสเนี่ยเบรกแรกจะพูดถึงเนื้อหาคร่าวๆของอาชีพว่าเป็นอาชีพ
เกี่ยวกับอะไร มีหน้าที่ท าอะไรบ้าง คือจะพูดกันแบบเหมือนนิยามของอาชีพโดยหลักๆ แล้วก็พูดถึงว่า

ก็ของอาชีพนอกกระแสเนี่ยเบรกแรกจะพูดถึงเนื้อหาคร่าวๆของอาชีพว่าเป็นอาชีพก็ของอาชีพนอกกระแสเนี่ยเบรกแรกจะพูดถึงเนื้อหาคร่าวๆของอาชีพว่าเป็นอาชีพ
เกี่ยวกับอะไร มีหน้าที่ท าอะไรบ้าง คือจะพูดกันแบบเหมือนนิยามของอาชีพโดยหลักๆ แล้วก็พูดถึงว่า

ก็ของอาชีพนอกกระแสเนี่ยเบรกแรกจะพูดถึงเนื้อหาคร่าวๆของอาชีพว่าเป็นอาชีพ
มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร

แบบมุมภาพของพ่ีไรงี้ ก็เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่จะดึงดูดคนดูรู้สึกอยากติดตามเหมือนกันไรเงี้ย ก็น่าจะ
มากขึ้นเรื่อยๆนะ แต่ว่าทีนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับคนท าแล้วว่าเค้าอ่ะมีวิธีที่ดึงดูดคนดูได้ยังไง
มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร

ก็ของอาชีพนอกกระแสเนี่ยเบรกแรกจะพูดถึงเนื้อหาคร่าวๆของอาชีพว่าเป็นอาชีพ

มากขึ้นเรื่อยๆนะ แต่ว่าทีนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับคนท าแล้วว่าเค้าอ่ะมีวิธีที่ดึงดูดคนดูได้ยังไงมากขึ้นเรื่อยๆนะ แต่ว่าทีนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับคนท าแล้วว่าเค้าอ่ะมีวิธีที่ดึงดูดคนดูได้ยังไง

ก็ของอาชีพนอกกระแสเนี่ยเบรกแรกจะพูดถึงเนื้อหาคร่าวๆของอาชีพว่าเป็นอาชีพก็ของอาชีพนอกกระแสเนี่ยเบรกแรกจะพูดถึงเนื้อหาคร่าวๆของอาชีพว่าเป็นอาชีพ
เกี่ยวกับอะไร มีหน้าที่ท าอะไรบ้าง คือจะพูดกันแบบเหมือนนิยามของอาชีพโดยหลักๆ แล้วก็พูดถึงว่าเกี่ยวกับอะไร มีหน้าที่ท าอะไรบ้าง คือจะพูดกันแบบเหมือนนิยามของอาชีพโดยหลักๆ แล้วก็พูดถึงว่า
มารู้จักกับอาชีพนี้ได้ยังไง ประมาณนี้ ก็คือจะพูดถึงนิยามเกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึง
เกี่ยวกับอะไร มีหน้าที่ท าอะไรบ้าง คือจะพูดกันแบบเหมือนนิยามของอาชีพโดยหลักๆ แล้วก็พูดถึงว่า
มารู้จักกับอาชีพนี้ได้ยังไง ประมาณนี้ ก็คือจะพูดถึงนิยามเกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึง
ประวัติของคนท่ีท าอาชีพนั้นๆ ของแขกรับเชิญเราว่า จบมาจากที่ไหน ท าอะไรมาก่อน แล้วมารู้จักกับ
มารู้จักกับอาชีพนี้ได้ยังไง ประมาณนี้ ก็คือจะพูดถึงนิยามเกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงมารู้จักกับอาชีพนี้ได้ยังไง ประมาณนี้ ก็คือจะพูดถึงนิยามเกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึง
ประวัติของคนท่ีท าอาชีพนั้นๆ ของแขกรับเชิญเราว่า จบมาจากที่ไหน ท าอะไรมาก่อน แล้วมารู้จักกับ
อาชีพนี้ได้ยังไง แล้วเสน่ห์ของอาชีพนี้ที่ท าเราแบบหลงใหลแล้วก็อยู่กับมันได้ถึงทุกวันนี้คืออะไร เบรก

แบบมุมภาพของพ่ีไรงี้ ก็เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่จะดึงดูดคนดูรู้สึกอยากติดตามเหมือนกันไรเงี้ย ก็น่าจะแบบมุมภาพของพ่ีไรงี้ ก็เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่จะดึงดูดคนดูรู้สึกอยากติดตามเหมือนกันไรเงี้ย ก็น่าจะ
มากขึ้นเรื่อยๆนะ แต่ว่าทีนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับคนท าแล้วว่าเค้าอ่ะมีวิธีที่ดึงดูดคนดูได้ยังไง
มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร

ก็ของอาชีพนอกกระแสเนี่ยเบรกแรกจะพูดถึงเนื้อหาคร่าวๆของอาชีพว่าเป็นอาชีพ
เกี่ยวกับอะไร มีหน้าที่ท าอะไรบ้าง คือจะพูดกันแบบเหมือนนิยามของอาชีพโดยหลักๆ แล้วก็พูดถึงว่า

ก็ของอาชีพนอกกระแสเนี่ยเบรกแรกจะพูดถึงเนื้อหาคร่าวๆของอาชีพว่าเป็นอาชีพ
เกี่ยวกับอะไร มีหน้าที่ท าอะไรบ้าง คือจะพูดกันแบบเหมือนนิยามของอาชีพโดยหลักๆ แล้วก็พูดถึงว่า

ก็ของอาชีพนอกกระแสเนี่ยเบรกแรกจะพูดถึงเนื้อหาคร่าวๆของอาชีพว่าเป็นอาชีพ
เกี่ยวกับอะไร มีหน้าที่ท าอะไรบ้าง คือจะพูดกันแบบเหมือนนิยามของอาชีพโดยหลักๆ แล้วก็พูดถึงว่า

ก็ของอาชีพนอกกระแสเนี่ยเบรกแรกจะพูดถึงเนื้อหาคร่าวๆของอาชีพว่าเป็นอาชีพก็ของอาชีพนอกกระแสเนี่ยเบรกแรกจะพูดถึงเนื้อหาคร่าวๆของอาชีพว่าเป็นอาชีพ
เกี่ยวกับอะไร มีหน้าที่ท าอะไรบ้าง คือจะพูดกันแบบเหมือนนิยามของอาชีพโดยหลักๆ แล้วก็พูดถึงว่า

ก็ของอาชีพนอกกระแสเนี่ยเบรกแรกจะพูดถึงเนื้อหาคร่าวๆของอาชีพว่าเป็นอาชีพ
เกี่ยวกับอะไร มีหน้าที่ท าอะไรบ้าง คือจะพูดกันแบบเหมือนนิยามของอาชีพโดยหลักๆ แล้วก็พูดถึงว่า
มารู้จักกับอาชีพนี้ได้ยังไง ประมาณนี้ ก็คือจะพูดถึงนิยามเกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึง
เกี่ยวกับอะไร มีหน้าที่ท าอะไรบ้าง คือจะพูดกันแบบเหมือนนิยามของอาชีพโดยหลักๆ แล้วก็พูดถึงว่า
มารู้จักกับอาชีพนี้ได้ยังไง ประมาณนี้ ก็คือจะพูดถึงนิยามเกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึง
เกี่ยวกับอะไร มีหน้าที่ท าอะไรบ้าง คือจะพูดกันแบบเหมือนนิยามของอาชีพโดยหลักๆ แล้วก็พูดถึงว่า
มารู้จักกับอาชีพนี้ได้ยังไง ประมาณนี้ ก็คือจะพูดถึงนิยามเกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึง
ประวัติของคนท่ีท าอาชีพนั้นๆ ของแขกรับเชิญเราว่า จบมาจากที่ไหน ท าอะไรมาก่อน แล้วมารู้จักกับ
มารู้จักกับอาชีพนี้ได้ยังไง ประมาณนี้ ก็คือจะพูดถึงนิยามเกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงมารู้จักกับอาชีพนี้ได้ยังไง ประมาณนี้ ก็คือจะพูดถึงนิยามเกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึง
ประวัติของคนท่ีท าอาชีพนั้นๆ ของแขกรับเชิญเราว่า จบมาจากที่ไหน ท าอะไรมาก่อน แล้วมารู้จักกับ
อาชีพนี้ได้ยังไง แล้วเสน่ห์ของอาชีพนี้ที่ท าเราแบบหลงใหลแล้วก็อยู่กับมันได้ถึงทุกวันนี้คืออะไร เบรก
ประวัติของคนท่ีท าอาชีพนั้นๆ ของแขกรับเชิญเราว่า จบมาจากที่ไหน ท าอะไรมาก่อน แล้วมารู้จักกับประวัติของคนท่ีท าอาชีพนั้นๆ ของแขกรับเชิญเราว่า จบมาจากที่ไหน ท าอะไรมาก่อน แล้วมารู้จักกับ
อาชีพนี้ได้ยังไง แล้วเสน่ห์ของอาชีพนี้ที่ท าเราแบบหลงใหลแล้วก็อยู่กับมันได้ถึงทุกวันนี้คืออะไร เบรก
ประวัติของคนท่ีท าอาชีพนั้นๆ ของแขกรับเชิญเราว่า จบมาจากที่ไหน ท าอะไรมาก่อน แล้วมารู้จักกับ
อาชีพนี้ได้ยังไง แล้วเสน่ห์ของอาชีพนี้ที่ท าเราแบบหลงใหลแล้วก็อยู่กับมันได้ถึงทุกวันนี้คืออะไร เบรก
ประวัติของคนท่ีท าอาชีพนั้นๆ ของแขกรับเชิญเราว่า จบมาจากที่ไหน ท าอะไรมาก่อน แล้วมารู้จักกับ
อาชีพนี้ได้ยังไง แล้วเสน่ห์ของอาชีพนี้ที่ท าเราแบบหลงใหลแล้วก็อยู่กับมันได้ถึงทุกวันนี้คืออะไร เบรก

บางทีก็จะพูดถึงเรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามี

ประวัติของคนท่ีท าอาชีพนั้นๆ ของแขกรับเชิญเราว่า จบมาจากที่ไหน ท าอะไรมาก่อน แล้วมารู้จักกับ
อาชีพนี้ได้ยังไง แล้วเสน่ห์ของอาชีพนี้ที่ท าเราแบบหลงใหลแล้วก็อยู่กับมันได้ถึงทุกวันนี้คืออะไร เบรก

บางทีก็จะพูดถึงเรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามี
อาชีพนี้ได้ยังไง แล้วเสน่ห์ของอาชีพนี้ที่ท าเราแบบหลงใหลแล้วก็อยู่กับมันได้ถึงทุกวันนี้คืออะไร เบรก

กระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้วก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้กระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้วก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้
แรงบันดาลใจในการ
อาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะพ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพ

ท าอาชีพนี้มาจากตรงไหน ประมาณนี้ แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท าท าอาชีพนี้มาจากตรงไหน ประมาณนี้ แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท า
อาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะพ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพ

ท าอาชีพนี้มาจากตรงไหน ประมาณนี้ แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท าท าอาชีพนี้มาจากตรงไหน ประมาณนี้ แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท า
อาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะพ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพ

ท าอาชีพนี้มาจากตรงไหน ประมาณนี้ แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท า
อาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะพ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพ

ท าอาชีพนี้มาจากตรงไหน ประมาณนี้ แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท า
อาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะพ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพอาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะพ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพ
อ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง ความสุขในการท างานอ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง ความสุขในการท างานอ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง ความสุขในการท างาน
ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร
อ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง ความสุขในการท างานอ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง ความสุขในการท างาน
ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร

จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก
สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า

จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตกจุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก
แขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้
จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก

อีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบอีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบ
Artist แสง ออกแบบอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ แสง ออกแบบอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ 

ศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรื
กีตาร์แฮนด์เมด พวกงานแฮนด์เมดไรเงี้ย คือเดี๋ยวนี้ของที่มันมาจากโรงงานเยอะ เลยท าให้ของที่เป็น
แฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อย
อยู่ที่ยังท างานแฮนด์เมดแบบนี้ เราก็เ

แบบมุมภาพของพ่ีไรงี้ ก็เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่จะดึงดูดคนดูรู้สึกอยากติดตามเหมือนกันไรเงี้ย ก็น่าจะ
มากขึ้นเรื่อยๆนะ แต่ว่าทีนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับคนท าแล้วว่าเค้าอ่ะมีวิธีที่ดึงดูดคนดูได้ยังไง
มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร

ก็ของอาชีพนอกกระแสเนี่ยเบรกแรกจะพูดถึงเนื้อหาคร่าวๆของอาชีพว่าเป็นอาชีพ
เกี่ยวกับอะไร มีหน้าที่ท าอะไรบ้าง คือจะพูดกันแบบเหมือนนิยามของอาชีพโดยหลักๆ แล้วก็พูดถึงว่า
มารู้จักกับอาชีพนี้ได้ยังไง ประมาณนี้ ก็คือจะพูดถึงนิยามเกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึง
ประวัติของคนท่ีท าอาชีพนั้นๆ ของแขกรับเชิญเราว่า จบมาจากที่ไหน ท าอะไรมาก่อน แล้วมารู้จักกับ
อาชีพนี้ได้ยังไง แล้วเสน่ห์ของอาชีพนี้ที่ท าเราแบบหลงใหลแล้วก็อยู่กับมันได้ถึงทุกวันนี้คืออะไร เบรก

มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร
ก็ของอาชีพนอกกระแสเนี่ยเบรกแรกจะพูดถึงเนื้อหาคร่าวๆของอาชีพว่าเป็นอาชีพก็ของอาชีพนอกกระแสเนี่ยเบรกแรกจะพูดถึงเนื้อหาคร่าวๆของอาชีพว่าเป็นอาชีพก็ของอาชีพนอกกระแสเนี่ยเบรกแรกจะพูดถึงเนื้อหาคร่าวๆของอาชีพว่าเป็นอาชีพ

เกี่ยวกับอะไร มีหน้าที่ท าอะไรบ้าง คือจะพูดกันแบบเหมือนนิยามของอาชีพโดยหลักๆ แล้วก็พูดถึงว่า
ก็ของอาชีพนอกกระแสเนี่ยเบรกแรกจะพูดถึงเนื้อหาคร่าวๆของอาชีพว่าเป็นอาชีพก็ของอาชีพนอกกระแสเนี่ยเบรกแรกจะพูดถึงเนื้อหาคร่าวๆของอาชีพว่าเป็นอาชีพก็ของอาชีพนอกกระแสเนี่ยเบรกแรกจะพูดถึงเนื้อหาคร่าวๆของอาชีพว่าเป็นอาชีพ

เกี่ยวกับอะไร มีหน้าที่ท าอะไรบ้าง คือจะพูดกันแบบเหมือนนิยามของอาชีพโดยหลักๆ แล้วก็พูดถึงว่า
ก็ของอาชีพนอกกระแสเนี่ยเบรกแรกจะพูดถึงเนื้อหาคร่าวๆของอาชีพว่าเป็นอาชีพก็ของอาชีพนอกกระแสเนี่ยเบรกแรกจะพูดถึงเนื้อหาคร่าวๆของอาชีพว่าเป็นอาชีพ

เกี่ยวกับอะไร มีหน้าที่ท าอะไรบ้าง คือจะพูดกันแบบเหมือนนิยามของอาชีพโดยหลักๆ แล้วก็พูดถึงว่า
ก็ของอาชีพนอกกระแสเนี่ยเบรกแรกจะพูดถึงเนื้อหาคร่าวๆของอาชีพว่าเป็นอาชีพ

เกี่ยวกับอะไร มีหน้าที่ท าอะไรบ้าง คือจะพูดกันแบบเหมือนนิยามของอาชีพโดยหลักๆ แล้วก็พูดถึงว่าเกี่ยวกับอะไร มีหน้าที่ท าอะไรบ้าง คือจะพูดกันแบบเหมือนนิยามของอาชีพโดยหลักๆ แล้วก็พูดถึงว่าเกี่ยวกับอะไร มีหน้าที่ท าอะไรบ้าง คือจะพูดกันแบบเหมือนนิยามของอาชีพโดยหลักๆ แล้วก็พูดถึงว่าเกี่ยวกับอะไร มีหน้าที่ท าอะไรบ้าง คือจะพูดกันแบบเหมือนนิยามของอาชีพโดยหลักๆ แล้วก็พูดถึงว่าเกี่ยวกับอะไร มีหน้าที่ท าอะไรบ้าง คือจะพูดกันแบบเหมือนนิยามของอาชีพโดยหลักๆ แล้วก็พูดถึงว่า
มารู้จักกับอาชีพนี้ได้ยังไง ประมาณนี้ ก็คือจะพูดถึงนิยามเกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึง
เกี่ยวกับอะไร มีหน้าที่ท าอะไรบ้าง คือจะพูดกันแบบเหมือนนิยามของอาชีพโดยหลักๆ แล้วก็พูดถึงว่า
มารู้จักกับอาชีพนี้ได้ยังไง ประมาณนี้ ก็คือจะพูดถึงนิยามเกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึง
เกี่ยวกับอะไร มีหน้าที่ท าอะไรบ้าง คือจะพูดกันแบบเหมือนนิยามของอาชีพโดยหลักๆ แล้วก็พูดถึงว่า
มารู้จักกับอาชีพนี้ได้ยังไง ประมาณนี้ ก็คือจะพูดถึงนิยามเกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึง
เกี่ยวกับอะไร มีหน้าที่ท าอะไรบ้าง คือจะพูดกันแบบเหมือนนิยามของอาชีพโดยหลักๆ แล้วก็พูดถึงว่าเกี่ยวกับอะไร มีหน้าที่ท าอะไรบ้าง คือจะพูดกันแบบเหมือนนิยามของอาชีพโดยหลักๆ แล้วก็พูดถึงว่าเกี่ยวกับอะไร มีหน้าที่ท าอะไรบ้าง คือจะพูดกันแบบเหมือนนิยามของอาชีพโดยหลักๆ แล้วก็พูดถึงว่า
มารู้จักกับอาชีพนี้ได้ยังไง ประมาณนี้ ก็คือจะพูดถึงนิยามเกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึง
ประวัติของคนท่ีท าอาชีพนั้นๆ ของแขกรับเชิญเราว่า จบมาจากที่ไหน ท าอะไรมาก่อน แล้วมารู้จักกับ
อาชีพนี้ได้ยังไง แล้วเสน่ห์ของอาชีพนี้ที่ท าเราแบบหลงใหลแล้วก็อยู่กับมันได้ถึงทุกวันนี้คืออะไร เบรก

เกี่ยวกับอะไร มีหน้าที่ท าอะไรบ้าง คือจะพูดกันแบบเหมือนนิยามของอาชีพโดยหลักๆ แล้วก็พูดถึงว่า
มารู้จักกับอาชีพนี้ได้ยังไง ประมาณนี้ ก็คือจะพูดถึงนิยามเกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงมารู้จักกับอาชีพนี้ได้ยังไง ประมาณนี้ ก็คือจะพูดถึงนิยามเกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึง
ประวัติของคนท่ีท าอาชีพนั้นๆ ของแขกรับเชิญเราว่า จบมาจากที่ไหน ท าอะไรมาก่อน แล้วมารู้จักกับ
อาชีพนี้ได้ยังไง แล้วเสน่ห์ของอาชีพนี้ที่ท าเราแบบหลงใหลแล้วก็อยู่กับมันได้ถึงทุกวันนี้คืออะไร เบรก

บางทีก็จะพูดถึงเรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามี
กระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้วก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้

ท าอาชีพนี้มาจากตรงไหน ประมาณนี้ แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท า
อาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะพ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพ

มารู้จักกับอาชีพนี้ได้ยังไง ประมาณนี้ ก็คือจะพูดถึงนิยามเกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงมารู้จักกับอาชีพนี้ได้ยังไง ประมาณนี้ ก็คือจะพูดถึงนิยามเกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงมารู้จักกับอาชีพนี้ได้ยังไง ประมาณนี้ ก็คือจะพูดถึงนิยามเกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงมารู้จักกับอาชีพนี้ได้ยังไง ประมาณนี้ ก็คือจะพูดถึงนิยามเกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงมารู้จักกับอาชีพนี้ได้ยังไง ประมาณนี้ ก็คือจะพูดถึงนิยามเกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงมารู้จักกับอาชีพนี้ได้ยังไง ประมาณนี้ ก็คือจะพูดถึงนิยามเกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึงมารู้จักกับอาชีพนี้ได้ยังไง ประมาณนี้ ก็คือจะพูดถึงนิยามเกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึง
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ท าอาชีพนี้มาจากตรงไหน ประมาณนี้ แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท า

อาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะพ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพ
ท าอาชีพนี้มาจากตรงไหน ประมาณนี้ แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท าท าอาชีพนี้มาจากตรงไหน ประมาณนี้ แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท าท าอาชีพนี้มาจากตรงไหน ประมาณนี้ แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท า

อาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะพ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพอาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะพ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพอาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะพ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพ
อ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง ความสุขในการท างาน
อาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะพ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพ
อ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง ความสุขในการท างาน
อาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะพ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพอาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะพ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพ
อ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง ความสุขในการท างาน
ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร
อ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง ความสุขในการท างานอ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง ความสุขในการท างานอ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง ความสุขในการท างานอ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง ความสุขในการท างาน
ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร

สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า

อ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง ความสุขในการท างานอ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง ความสุขในการท างาน
ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร
อ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง ความสุขในการท างาน
ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร
อ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง ความสุขในการท างาน
ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร

สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า
จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก

อ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง ความสุขในการท างาน
ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร

สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า

อ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง ความสุขในการท างาน
ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร

สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า
ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร

สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า
จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก

อีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบ

ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร
สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า

ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร
สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า

จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก
แขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้

ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร
สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า

จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก

ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร
คือ 

จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก

ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร
สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า

จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก

ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร
สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า

ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร
format สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า

จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก
สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่าสามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า

จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก
สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า

จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก
สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า

จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก
แขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้

format สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า
จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก

format สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า
จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตกจุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก
แขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้

format 
จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก

สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า
จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก
แขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้

สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า
จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก
แขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้

สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า
จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก
แขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้

สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า
จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตกจุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตกจุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก
แขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้
แสง ออกแบบอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ 

จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก
แขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้
แสง ออกแบบอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ 

จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก
แขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้
จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก
แขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้
จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตกจุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตกจุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก

อีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบ
จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก
แขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้
แสง ออกแบบอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ 

จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก
แขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้อีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบ

พวกนั้นยังไง หรือว่าบางคนเป็น 
แขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้
แสง ออกแบบอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ 
สถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงาน

อีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบแขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้อีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบแขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้
แสง ออกแบบอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ 
แขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้
แสง ออกแบบอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ พวกนั้นยังไง หรือว่าบางคนเป็น 
สถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงาน

พวกนั้นยังไง หรือว่าบางคนเป็น 
สถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงาน
ศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรือแบบคนท างานคราฟต่างๆ เช่น ท ากลอง ท า
กีตาร์แฮนด์เมด พวกงานแฮนด์เมดไรเงี้ย คือเดี๋ยวนี้ของที่มันมาจากโรงงานเยอะ เลยท าให้ของที่เป็น

Content พวกนั้นยังไง หรือว่าบางคนเป็น Content แสง ออกแบบอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ 
สถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงาน
ศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรื
กีตาร์แฮนด์เมด พวกงานแฮนด์เมดไรเงี้ย คือเดี๋ยวนี้ของที่มันมาจากโรงงานเยอะ เลยท าให้ของที่เป็น

แสง ออกแบบอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ 
สถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงาน

พวกนั้นยังไง หรือว่าบางคนเป็น แสง ออกแบบอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ Content Content 
สถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงาน
แสง ออกแบบอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ 
สถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงาน
ศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรื

พวกนั้นยังไง หรือว่าบางคนเป็น 
สถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงาน
ศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรือแบบคนท างานคราฟต่างๆ เช่น ท ากลอง ท า

Content 
สถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงาน
แสง ออกแบบอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ แสง ออกแบบอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ แสง ออกแบบอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ 
สถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงาน
แสง ออกแบบอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ 
สถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงานสถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงานสถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงานสถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงานสถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงานสถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงาน
ศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรื
กีตาร์แฮนด์เมด พวกงานแฮนด์เมดไรเงี้ย คือเดี๋ยวนี้ของที่มันมาจากโรงงานเยอะ เลยท าให้ของที่เป็น

สถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงาน
ศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรื
สถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงาน
ศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรื
กีตาร์แฮนด์เมด พวกงานแฮนด์เมดไรเงี้ย คือเดี๋ยวนี้ของที่มันมาจากโรงงานเยอะ เลยท าให้ของที่เป็น

สถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงาน
อแบบคนท างานคราฟต่างๆ เช่น ท ากลอง ท า

กีตาร์แฮนด์เมด พวกงานแฮนด์เมดไรเงี้ย คือเดี๋ยวนี้ของที่มันมาจากโรงงานเยอะ เลยท าให้ของที่เป็น

สถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงาน
ศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรื
สถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงาน
ศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรือแบบคนท างานคราฟต่างๆ เช่น ท ากลอง ท า
กีตาร์แฮนด์เมด พวกงานแฮนด์เมดไรเงี้ย คือเดี๋ยวนี้ของที่มันมาจากโรงงานเยอะ เลยท าให้ของที่เป็น
ศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรืศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรืศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรื
กีตาร์แฮนด์เมด พวกงานแฮนด์เมดไรเงี้ย คือเดี๋ยวนี้ของที่มันมาจากโรงงานเยอะ เลยท าให้ของที่เป็น
แฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อย

อแบบคนท างานคราฟต่างๆ เช่น ท ากลอง ท า
กีตาร์แฮนด์เมด พวกงานแฮนด์เมดไรเงี้ย คือเดี๋ยวนี้ของที่มันมาจากโรงงานเยอะ เลยท าให้ของที่เป็น

อแบบคนท างานคราฟต่างๆ เช่น ท ากลอง ท า
กีตาร์แฮนด์เมด พวกงานแฮนด์เมดไรเงี้ย คือเดี๋ยวนี้ของที่มันมาจากโรงงานเยอะ เลยท าให้ของที่เป็น
แฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อย
กีตาร์แฮนด์เมด พวกงานแฮนด์เมดไรเงี้ย คือเดี๋ยวนี้ของที่มันมาจากโรงงานเยอะ เลยท าให้ของที่เป็น
แฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อย
กีตาร์แฮนด์เมด พวกงานแฮนด์เมดไรเงี้ย คือเดี๋ยวนี้ของที่มันมาจากโรงงานเยอะ เลยท าให้ของที่เป็นกีตาร์แฮนด์เมด พวกงานแฮนด์เมดไรเงี้ย คือเดี๋ยวนี้ของที่มันมาจากโรงงานเยอะ เลยท าให้ของที่เป็น
แฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อย
อยู่ที่ยังท างานแฮนด์เมดแบบนี้ เราก็เ

กีตาร์แฮนด์เมด พวกงานแฮนด์เมดไรเงี้ย คือเดี๋ยวนี้ของที่มันมาจากโรงงานเยอะ เลยท าให้ของที่เป็น
แฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อย

หมือนจับประเด็น อาจจะเป็นเนี่ย ช่างท ารองเท้าหนังแฮนด์เมด
แฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อย
อยู่ที่ยังท างานแฮนด์เมดแบบนี้ เราก็เ
แฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อยแฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อย

หมือนจับประเด็น อาจจะเป็นเนี่ย ช่างท ารองเท้าหนังแฮนด์เมด
แฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อย
อยู่ที่ยังท างานแฮนด์เมดแบบนี้ เราก็เหมือนจับประเด็น อาจจะเป็นเนี่ย ช่างท ารองเท้าหนังแฮนด์เมด
อย่างพ่อพ่ีแฮคอะไรยังเงี้ย อันนี้ก็ถือว่าน้อยคนนะ เพราะว่ารองเท้าส่วนใหญ่ก็มาจากโรงงานใช่มะ แต่

แฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อย
หมือนจับประเด็น อาจจะเป็นเนี่ย ช่างท ารองเท้าหนังแฮนด์เมด

อย่างพ่อพ่ีแฮคอะไรยังเงี้ย อันนี้ก็ถือว่าน้อยคนนะ เพราะว่ารองเท้าส่วนใหญ่ก็มาจากโรงงานใช่มะ แต่

แฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อย
หมือนจับประเด็น อาจจะเป็นเนี่ย ช่างท ารองเท้าหนังแฮนด์เมด

แฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อย
หมือนจับประเด็น อาจจะเป็นเนี่ย ช่างท ารองเท้าหนังแฮนด์เมด

อย่างพ่อพ่ีแฮคอะไรยังเงี้ย อันนี้ก็ถือว่าน้อยคนนะ เพราะว่ารองเท้าส่วนใหญ่ก็มาจากโรงงานใช่มะ แต่
อยู่ที่ยังท างานแฮนด์เมดแบบนี้ เราก็เหมือนจับประเด็น อาจจะเป็นเนี่ย ช่างท ารองเท้าหนังแฮนด์เมด

มารู้จักกับอาชีพนี้ได้ยังไง ประมาณนี้ ก็คือจะพูดถึงนิยามเกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึง
ประวัติของคนท่ีท าอาชีพนั้นๆ ของแขกรับเชิญเราว่า จบมาจากที่ไหน ท าอะไรมาก่อน แล้วมารู้จักกับ
อาชีพนี้ได้ยังไง แล้วเสน่ห์ของอาชีพนี้ที่ท าเราแบบหลงใหลแล้วก็อยู่กับมันได้ถึงทุกวันนี้คืออะไร เบรกอาชีพนี้ได้ยังไง แล้วเสน่ห์ของอาชีพนี้ที่ท าเราแบบหลงใหลแล้วก็อยู่กับมันได้ถึงทุกวันนี้คืออะไร เบรก

บางทีก็จะพูดถึงเรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีบางทีก็จะพูดถึงเรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามีบางทีก็จะพูดถึงเรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามี
กระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้วก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้

สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า
จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก

พวกนั้นยังไง หรือว่าบางคนเป็น Artist แสง ออกแบบอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ 
สถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงาน
ศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรือแบบคนท างานคราฟต่างๆ เช่น ท ากลอง ท า
กีตาร์แฮนด์เมด พวกงานแฮนด์เมดไรเงี้ย คือเดี๋ยวนี้ของที่มันมาจากโรงงานเยอะ เลยท าให้ของที่เป็น
แฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อย
อยู่ที่ยังท างานแฮนด์เมดแบบนี้ เราก็เหมือนจับประเด็น อาจจะเป็นเนี่ย ช่างท ารองเท้าหนังแฮนด์เมด
อย่างพ่อพ่ีแฮคอะไรยังเงี้ย อันนี้ก็ถือว่าน้อยคนนะ เพราะว่ารองเท้าส่วนใหญ่ก็มาจากโรงงานใช่มะ แต่

แบบมุมภาพของพ่ีไรงี้ ก็เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่จะดึงดูดคนดูรู้สึกอยากติดตามเหมือนกันไรเงี้ย ก็น่าจะ
มากขึ้นเรื่อยๆนะ แต่ว่าทีนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับคนท าแล้วว่าเค้าอ่ะมีวิธีที่ดึงดูดคนดูได้ยังไง
มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร

ก็ของอาชีพนอกกระแสเนี่ยเบรกแรกจะพูดถึงเนื้อหาคร่าวๆของอาชีพว่าเป็นอาชีพ
เกี่ยวกับอะไร มีหน้าที่ท าอะไรบ้าง คือจะพูดกันแบบเหมือนนิยามของอาชีพโดยหลักๆ แล้วก็พูดถึงว่า
มารู้จักกับอาชีพนี้ได้ยังไง ประมาณนี้ ก็คือจะพูดถึงนิยามเกี่ยวกับอาชีพโดยรวม เบรกสองก็จะพูดถึง
ประวัติของคนท่ีท าอาชีพนั้นๆ ของแขกรับเชิญเราว่า จบมาจากที่ไหน ท าอะไรมาก่อน แล้วมารู้จักกับ
อาชีพนี้ได้ยังไง แล้วเสน่ห์ของอาชีพนี้ที่ท าเราแบบหลงใหลแล้วก็อยู่กับมันได้ถึงทุกวันนี้คืออะไร เบรก

บางทีก็จะพูดถึงเรื่องอุปสรรค แล้วก็มีพูดถึงเรื่องขั้นตอนการท างานว่าเค้ามี
กระบวนการท างาน การคิดยังไงบ้าง แล้วก็พูดถึงแรงบันดาลใจ แบบแบ่งปันแรงบันดาลใจ ว่าเค้าได้
แรงบันดาลใจในการท าอาชีพนี้มาจากตรงไหน ประมาณนี้ แล้วก็ฝากแง่คิดถึงคนรุ่นหลังที่อยากจะท า
อาชีพนี้หรืออยากจะเดินทางสายนี้ ควรมีทักษะพ้ืนฐานยังไงบ้าง หรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพ
อ่ืนๆ เค้าแบบจะฝากแง่คิดอะไรให้คนรุ่นหลังได้บ้าง ความสุขในการท างาน
ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร

คือ format สามเบรคอ่ะ มันจะเป็นแนวนี้ใช่มะ เราก็ต้องดูที่อาชีพแต่ละอาชีพนั้นว่า
จุดเด่นของอาชีพนั้นอยู่ตรงไหน คือบางทีอาชีพมันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้น มันเป็นสาขาที่มันแตก
แขนงมาจากอาชีพหลัก อย่างเช่น ดีไซน์เนอร์ มันก็จะแตกมาได้อีกว่าจะเป็นนักออกแบบไม้ ออกแบบ
แสง ออกแบบอะไรแบบนี้ อยู่ที่เราจะเล่นกับ Content พวกนั้นยังไง หรือว่าบางคนเป็น Artist พวกนั้นยังไง หรือว่าบางคนเป็น 
สถาปนิก มันก็จะมีแยกไปอีกว่าสถาปนิกจะมีสถาปนิกอะไรบ้าง แบบบางอันก็จะเป็นนักสร้างงาน
ศิลปะ ซึ่งแบบว่าเค้าท าอันนี้เป็นอาชีพแต่เราไม่รู้ หรือแบบคนท างานคราฟต่างๆ เช่น ท ากลอง ท า
กีตาร์แฮนด์เมด พวกงานแฮนด์เมดไรเงี้ย คือเดี๋ยวนี้ของที่มันมาจากโรงงานเยอะ เลยท าให้ของที่เป็น
แฮนด์เมดอ่ะมีน้อย แล้วแบบตอนนี้แฮนด์เมดมันก็เริ่มมีอะไรมากขึ้น คือเหมือนก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อย
อยู่ที่ยังท างานแฮนด์เมดแบบนี้ เราก็เหมือนจับประเด็น อาจจะเป็นเนี่ย ช่างท ารองเท้าหนังแฮนด์เมด
อย่างพ่อพ่ีแฮคอะไรยังเงี้ย อันนี้ก็ถือว่าน้อยคนนะ เพราะว่ารองเท้าส่วนใหญ่ก็มาจากโรงงานใช่มะ แต่

สคนที่ผลิตรายการประเภทนี้ออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่านอกจากมันจะให้ความรู้แล้ว คือเหมือนสคนที่ผลิตรายการประเภทนี้ออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่านอกจากมันจะให้ความรู้แล้ว คือเหมือน
แบบมุมภาพของพ่ีไรงี้ ก็เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่จะดึงดูดคนดูรู้สึกอยากติดตามเหมือนกันไรเงี้ย ก็น่าจะสแบบมุมภาพของพ่ีไรงี้ ก็เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่จะดึงดูดคนดูรู้สึกอยากติดตามเหมือนกันไรเงี้ย ก็น่าจะ

ำได้เหมือนกัน สามารถำได้เหมือนกัน สามารถ
คนที่ผลิตรายการประเภทนี้ออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่านอกจากมันจะให้ความรู้แล้ว คือเหมือนำคนที่ผลิตรายการประเภทนี้ออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่านอกจากมันจะให้ความรู้แล้ว คือเหมือน
แบบมุมภาพของพ่ีไรงี้ ก็เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่จะดึงดูดคนดูรู้สึกอยากติดตามเหมือนกันไรเงี้ย ก็น่าจะ

ำ
แบบมุมภาพของพ่ีไรงี้ ก็เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่จะดึงดูดคนดูรู้สึกอยากติดตามเหมือนกันไรเงี้ย ก็น่าจะสำสคนที่ผลิตรายการประเภทนี้ออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่านอกจากมันจะให้ความรู้แล้ว คือเหมือนสคนที่ผลิตรายการประเภทนี้ออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่านอกจากมันจะให้ความรู้แล้ว คือเหมือนำคนที่ผลิตรายการประเภทนี้ออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่านอกจากมันจะให้ความรู้แล้ว คือเหมือนสคนที่ผลิตรายการประเภทนี้ออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่านอกจากมันจะให้ความรู้แล้ว คือเหมือน
แบบมุมภาพของพ่ีไรงี้ ก็เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่จะดึงดูดคนดูรู้สึกอยากติดตามเหมือนกันไรเงี้ย ก็น่าจะสแบบมุมภาพของพ่ีไรงี้ ก็เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่จะดึงดูดคนดูรู้สึกอยากติดตามเหมือนกันไรเงี้ย ก็น่าจะ

ำ
แบบมุมภาพของพ่ีไรงี้ ก็เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่จะดึงดูดคนดูรู้สึกอยากติดตามเหมือนกันไรเงี้ย ก็น่าจะสแบบมุมภาพของพ่ีไรงี้ ก็เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่จะดึงดูดคนดูรู้สึกอยากติดตามเหมือนกันไรเงี้ย ก็น่าจะ

นได้เหมือนกัน สามารถนได้เหมือนกัน สามารถสร้างหนังได้เหมือนกัน สร้างเอมวีได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นในอนาคตก็คงจะมีนสร้างหนังได้เหมือนกัน สร้างเอมวีได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นในอนาคตก็คงจะมี
คนที่ผลิตรายการประเภทนี้ออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่านอกจากมันจะให้ความรู้แล้ว คือเหมือนนคนที่ผลิตรายการประเภทนี้ออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่านอกจากมันจะให้ความรู้แล้ว คือเหมือน

ัDSLR ัDSLR ใครก็ถ่ายได้ใช่มะ เพราะฉะนั้นตอนนี้คือใครที่แบบมีกล้องก็สามารถท ารายการัใครก็ถ่ายได้ใช่มะ เพราะฉะนั้นตอนนี้คือใครที่แบบมีกล้องก็สามารถท ารายการกใครก็ถ่ายได้ใช่มะ เพราะฉะนั้นตอนนี้คือใครที่แบบมีกล้องก็สามารถท ารายการกใครก็ถ่ายได้ใช่มะ เพราะฉะนั้นตอนนี้คือใครที่แบบมีกล้องก็สามารถท ารายการ
สร้างหนังได้เหมือนกัน สร้างเอมวีได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นในอนาคตก็คงจะมีกสร้างหนังได้เหมือนกัน สร้างเอมวีได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นในอนาคตก็คงจะมี

คนที่ผลิตรายการประเภทนี้ออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่านอกจากมันจะให้ความรู้แล้ว คือเหมือน
ก

คนที่ผลิตรายการประเภทนี้ออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่านอกจากมันจะให้ความรู้แล้ว คือเหมือน
หใครก็ถ่ายได้ใช่มะ เพราะฉะนั้นตอนนี้คือใครที่แบบมีกล้องก็สามารถท ารายการหใครก็ถ่ายได้ใช่มะ เพราะฉะนั้นตอนนี้คือใครที่แบบมีกล้องก็สามารถท ารายการ

สร้างหนังได้เหมือนกัน สร้างเอมวีได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นในอนาคตก็คงจะมีหสร้างหนังได้เหมือนกัน สร้างเอมวีได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นในอนาคตก็คงจะมีอใครก็ถ่ายได้ใช่มะ เพราะฉะนั้นตอนนี้คือใครที่แบบมีกล้องก็สามารถท ารายการอใครก็ถ่ายได้ใช่มะ เพราะฉะนั้นตอนนี้คือใครที่แบบมีกล้องก็สามารถท ารายการ
สร้างหนังได้เหมือนกัน สร้างเอมวีได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นในอนาคตก็คงจะมีอสร้างหนังได้เหมือนกัน สร้างเอมวีได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นในอนาคตก็คงจะมีสใครก็ถ่ายได้ใช่มะ เพราะฉะนั้นตอนนี้คือใครที่แบบมีกล้องก็สามารถท ารายการสใครก็ถ่ายได้ใช่มะ เพราะฉะนั้นตอนนี้คือใครที่แบบมีกล้องก็สามารถท ารายการ
สร้างหนังได้เหมือนกัน สร้างเอมวีได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นในอนาคตก็คงจะมีสสร้างหนังได้เหมือนกัน สร้างเอมวีได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นในอนาคตก็คงจะมีมใครก็ถ่ายได้ใช่มะ เพราะฉะนั้นตอนนี้คือใครที่แบบมีกล้องก็สามารถท ารายการมใครก็ถ่ายได้ใช่มะ เพราะฉะนั้นตอนนี้คือใครที่แบบมีกล้องก็สามารถท ารายการ
สร้างหนังได้เหมือนกัน สร้างเอมวีได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นในอนาคตก็คงจะมีมสร้างหนังได้เหมือนกัน สร้างเอมวีได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นในอนาคตก็คงจะมีุสร้างหนังได้เหมือนกัน สร้างเอมวีได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นในอนาคตก็คงจะมีุสร้างหนังได้เหมือนกัน สร้างเอมวีได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นในอนาคตก็คงจะมี

คนที่ผลิตรายการประเภทนี้ออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่านอกจากมันจะให้ความรู้แล้ว คือเหมือน
ุ

คนที่ผลิตรายการประเภทนี้ออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่านอกจากมันจะให้ความรู้แล้ว คือเหมือน

ดใครก็ถ่ายได้ใช่มะ เพราะฉะนั้นตอนนี้คือใครที่แบบมีกล้องก็สามารถท ารายการดใครก็ถ่ายได้ใช่มะ เพราะฉะนั้นตอนนี้คือใครที่แบบมีกล้องก็สามารถท ารายการ
สร้างหนังได้เหมือนกัน สร้างเอมวีได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นในอนาคตก็คงจะมีดสร้างหนังได้เหมือนกัน สร้างเอมวีได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นในอนาคตก็คงจะมีกใครก็ถ่ายได้ใช่มะ เพราะฉะนั้นตอนนี้คือใครที่แบบมีกล้องก็สามารถท ารายการกใครก็ถ่ายได้ใช่มะ เพราะฉะนั้นตอนนี้คือใครที่แบบมีกล้องก็สามารถท ารายการ
สร้างหนังได้เหมือนกัน สร้างเอมวีได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นในอนาคตก็คงจะมีกสร้างหนังได้เหมือนกัน สร้างเอมวีได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นในอนาคตก็คงจะมีลใครก็ถ่ายได้ใช่มะ เพราะฉะนั้นตอนนี้คือใครที่แบบมีกล้องก็สามารถท ารายการลใครก็ถ่ายได้ใช่มะ เพราะฉะนั้นตอนนี้คือใครที่แบบมีกล้องก็สามารถท ารายการ
สร้างหนังได้เหมือนกัน สร้างเอมวีได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นในอนาคตก็คงจะมีลสร้างหนังได้เหมือนกัน สร้างเอมวีได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นในอนาคตก็คงจะมี

คนที่ผลิตรายการประเภทนี้ออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่านอกจากมันจะให้ความรู้แล้ว คือเหมือน
ล

คนที่ผลิตรายการประเภทนี้ออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่านอกจากมันจะให้ความรู้แล้ว คือเหมือนาสร้างหนังได้เหมือนกัน สร้างเอมวีได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นในอนาคตก็คงจะมีาสร้างหนังได้เหมือนกัน สร้างเอมวีได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นในอนาคตก็คงจะมี
คนที่ผลิตรายการประเภทนี้ออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่านอกจากมันจะให้ความรู้แล้ว คือเหมือนาคนที่ผลิตรายการประเภทนี้ออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่านอกจากมันจะให้ความรู้แล้ว คือเหมือนงสร้างหนังได้เหมือนกัน สร้างเอมวีได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นในอนาคตก็คงจะมีงสร้างหนังได้เหมือนกัน สร้างเอมวีได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นในอนาคตก็คงจะมี
คนที่ผลิตรายการประเภทนี้ออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่านอกจากมันจะให้ความรู้แล้ว คือเหมือนงคนที่ผลิตรายการประเภทนี้ออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่านอกจากมันจะให้ความรู้แล้ว คือเหมือน
แบบมุมภาพของพ่ีไรงี้ ก็เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่จะดึงดูดคนดูรู้สึกอยากติดตามเหมือนกันไรเงี้ย ก็น่าจะ

ง
แบบมุมภาพของพ่ีไรงี้ ก็เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่จะดึงดูดคนดูรู้สึกอยากติดตามเหมือนกันไรเงี้ย ก็น่าจะ
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ท าไงให้มันเป็นอาชีพออกมา เราก็แบบเหมือนตั้งชื่ออาชีพให้เค้าว่าเค้าคือ Dog Masterchef เพราะ
เค้าคิดเมนู คือบางทีแบบเค้าท ายังงี้เป็นอาชีพโดยที่เค้าไม่รู้ว่ามันสร้างเงินให้เค้าได้ คือเค้าท าด้วยใจรัก 
เป็นชีวิตประจ าวันเค้า บางทีเราต้องดึงตรงนี้ว่าเห้ยมันก็คืออาชีพนะ เพราะว่าเค้าท าทุกวัน เป็นสิ่งที่
สร้างรายได้ให้กับเค้าเหมือนกัน บางทีก็ไปเจออะไรที่น่าสนใจอย่างเช่น สมมติเป็นจิวเวอรี่ดีไซเนอร์งี้ 
เราก็ต้องดูแบรนด์ที่แบบว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจ เพราะว่าจิวเวอรี่ดีไซเนอร์ในไทยก็จะมี
หลายแบรนด์ใช่มะ ก็อยู่ที่เราว่าเราจะดึงแบรนด์ไหน ก็ดูเนื้อหาแล้วเห้ยน่าสนใจงี้ด้วย แบบตัวเค้ามี
กระบวนการคิด หรือมีอะไรที่แบบดึงดูด มันฟังแล้วแบบว่าเห้ยอันนี้น่าจะเอามาท าเป็นอาชีพได้ พ่ีก็
จะเลือกมาจากตรงนี้ด้วย 
มีวิธีการเลือกพิธีกรอย่างไร 

รายการนี้จะไม่ใช้พิธีกร เพราะว่าเราอยากให้เล่าผ่านตัวแขกรับเชิญมากกว่า เพราะว่า
คนที่ท าอาชีพนี้จริงๆ ก็คือแขกรับเชิญที่เราไปสัมภาษณ์ เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราอยากจะได้จากเค้า 
คือก็อยากให้เค้าเป็นคนเล่าเอง ให้เค้าเป็นตัวเค้าแบบเหมือนพูดคุย แบบพ่ีเบสก็จะอยู่หลังกล้องใช่มะ 
ให้เค้าพูดคุยกับพ่ีเบสเหมือนเล่าเรื่องให้ฟังมากกว่าว่าชีวิตการท างานต่างๆ แรงบันดาลใจต่างๆ 
เหมือนคุยกับกล้องคุยกับคนดูโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพิธีกร 
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ 

คือ…พ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจนจบนะ แต่ว่าคือเปิดเรื่องมาให้
น่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจ
มากน้อยแค่ไหน คือถ้าคนที่ไม่สนใจในอาชีพนั้นโดยตรงเค้าก็ไม่ดูหรอก เค้าก็อยากดูแต่อาชีพที่เค้า
สนใจ แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับการเปิดเรื่อง การเล่าเรื่องในแต่ละช่วงของเราไรงี้ เปิดมาด้วยยังงี้ เล่า
ต่อมาเป็นแบบไหน เห็นเค้าท างาน คือได้เห็นกระบวนการท างานเค้า มันท าให้คนดูแบบว่าเหมือนเห็น
ภาพมากขึ้นอ่ะ ว่าแบบเค้ามีวิธีการท ายังไง มีการใช้ชีวิตยังไง คือส่วนนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูดดู
เหมือนกัน แบบกระบวนการท างาน กระบวนการคิดของเค้า แรงบันดาลใจของเค้า อันนี้ก็จะเป็น
หลักๆของอาชีพ 
ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง  

ก็มีส่วนด้วย อย่างเช่นบางอาชีพที่สนุก อย่างเช่นแบบ light  Designer เค้าเป็นนัก
ออกแบบแสงที่ออกแบบตามเวที ถ้าเพลงเราไม่สนุก ตัดต่อไม่สนุก มนก็กลายเป็นอะไรที่น่าเบื่อได้
เทปหนึ่ง มันก็อยู่ที่ในแต่ละเทปอ่ะ เพราะว่าอาชีพมันไม่มีแพนเทินตายตัวว่าเราต้องใช้เพลงนี้ทุกเทป 
คีย์ซีนต้องเป็นแบบนี้ทุกเทป แต่เราจะเปลี่ยนไปตามแขกรับเชิญของเราให้เข้ากับเค้า อย่างซาวด์ดีไซ
เนอร์ยังงี้ แบบเกี่ยวกับเสียง เพราะฉะนั้นเพลงมัน เสียงก็ต้องดึงดูดเป็นอันดับแรก หรืออย่างเป็น
แบบอย่างท านาฬิกา คือนาฬิกาเป็นสิ่งที่เราต้องใช้เวลาอยู่กับมัน เราจะตัดต่อไงให้คนได้ใช้เวลาอยู่กับ
การดูช่างท านาฬิกา อะไรยังงี้ด้วย มันก็มีส่วนเหมือนกัน 
เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น 

ก็เรื่องของแรงบันดาลใจส าคัญที่สุดส าหรับรายการนี้ แบบเหมือนอยากให้วัยรุ่นฟังแล้ว
ได้แง่คิดอะไรกลับไป ไม่ใช่แค่การดูรายการจบแค่รู้ว่าอาชีพนี้คืออะไร อันนี้คือส่วนส าคัญที่จะดึงดูด
วัยรุ่น  
 

เทปหนึ่ง มันก็อยู่ที่ในแต่ละเทปอ่ะ เพราะว่าอาชีพมันไม่มีแพนเทินตายตัวว่าเราต้องใช้เพลงนี้ทุกเทป เทปหนึ่ง มันก็อยู่ที่ในแต่ละเทปอ่ะ เพราะว่าอาชีพมันไม่มีแพนเทินตายตัวว่าเราต้องใช้เพลงนี้ทุกเทป 
ตัดต่อไม่สนุก มนก็กลายเป็นอะไรที่น่าเบื่อได้

เทปหนึ่ง มันก็อยู่ที่ในแต่ละเทปอ่ะ เพราะว่าอาชีพมันไม่มีแพนเทินตายตัวว่าเราต้องใช้เพลงนี้ทุกเทป เทปหนึ่ง มันก็อยู่ที่ในแต่ละเทปอ่ะ เพราะว่าอาชีพมันไม่มีแพนเทินตายตัวว่าเราต้องใช้เพลงนี้ทุกเทป เทปหนึ่ง มันก็อยู่ที่ในแต่ละเทปอ่ะ เพราะว่าอาชีพมันไม่มีแพนเทินตายตัวว่าเราต้องใช้เพลงนี้ทุกเทป 
คีย์ซีนต้องเป็นแบบนี้ทุกเทป แต่เราจะเปลี่ยนไปตามแขกรับเชิญของเราให้เข้ากับเค้า อย่างซาวด์ดีไซ
เทปหนึ่ง มันก็อยู่ที่ในแต่ละเทปอ่ะ เพราะว่าอาชีพมันไม่มีแพนเทินตายตัวว่าเราต้องใช้เพลงนี้ทุกเทป เทปหนึ่ง มันก็อยู่ที่ในแต่ละเทปอ่ะ เพราะว่าอาชีพมันไม่มีแพนเทินตายตัวว่าเราต้องใช้เพลงนี้ทุกเทป 
คีย์ซีนต้องเป็นแบบนี้ทุกเทป แต่เราจะเปลี่ยนไปตามแขกรับเชิญของเราให้เข้ากับเค้า อย่างซาวด์ดีไซ

ออกแบบแสงที่ออกแบบตามเวที ถ้าเพลงเราไม่สนุก
เทปหนึ่ง มันก็อยู่ที่ในแต่ละเทปอ่ะ เพราะว่าอาชีพมันไม่มีแพนเทินตายตัวว่าเราต้องใช้เพลงนี้ทุกเทป 
ออกแบบแสงที่ออกแบบตามเวที ถ้าเพลงเราไม่สนุก
เทปหนึ่ง มันก็อยู่ที่ในแต่ละเทปอ่ะ เพราะว่าอาชีพมันไม่มีแพนเทินตายตัวว่าเราต้องใช้เพลงนี้ทุกเทป เทปหนึ่ง มันก็อยู่ที่ในแต่ละเทปอ่ะ เพราะว่าอาชีพมันไม่มีแพนเทินตายตัวว่าเราต้องใช้เพลงนี้ทุกเทป เทปหนึ่ง มันก็อยู่ที่ในแต่ละเทปอ่ะ เพราะว่าอาชีพมันไม่มีแพนเทินตายตัวว่าเราต้องใช้เพลงนี้ทุกเทป 
คีย์ซีนต้องเป็นแบบนี้ทุกเทป แต่เราจะเปลี่ยนไปตามแขกรับเชิญของเราให้เข้ากับเค้า อย่างซาวด์ดีไซ
เทปหนึ่ง มันก็อยู่ที่ในแต่ละเทปอ่ะ เพราะว่าอาชีพมันไม่มีแพนเทินตายตัวว่าเราต้องใช้เพลงนี้ทุกเทป 
ออกแบบแสงที่ออกแบบตามเวที ถ้าเพลงเราไม่สนุก
เทปหนึ่ง มันก็อยู่ที่ในแต่ละเทปอ่ะ เพราะว่าอาชีพมันไม่มีแพนเทินตายตัวว่าเราต้องใช้เพลงนี้ทุกเทป 
ออกแบบแสงที่ออกแบบตามเวที ถ้าเพลงเราไม่สนุก
เทปหนึ่ง มันก็อยู่ที่ในแต่ละเทปอ่ะ เพราะว่าอาชีพมันไม่มีแพนเทินตายตัวว่าเราต้องใช้เพลงนี้ทุกเทป 

ตัดต่อไม่สนุก มนก็กลายเป็นอะไรที่น่าเบื่อได้ออกแบบแสงที่ออกแบบตามเวที ถ้าเพลงเราไม่สนุก
ก็มีส่วนด้วย อย่างเช่นบางอาชีพที่สนุก อย่างเช่นแบบ 

ตัดต่อไม่สนุก มนก็กลายเป็นอะไรที่น่าเบื่อได้
ก็มีส่วนด้วย อย่างเช่นบางอาชีพที่สนุก อย่างเช่นแบบ 
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ภาพมากขึ้นอ่ะ ว่าแบบเค้ามีวิธีการท ายังไง มีการใช้ชีวิตยังไง คือส่วนนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูดดูภาพมากขึ้นอ่ะ ว่าแบบเค้ามีวิธีการท ายังไง มีการใช้ชีวิตยังไง คือส่วนนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูดดู
ต่อมาเป็นแบบไหน เห็นเค้าท างาน คือได้เห็นกระบวนการท างานเค้า มันท าให้คนดูแบบว่าเหมือนเห็นต่อมาเป็นแบบไหน เห็นเค้าท างาน คือได้เห็นกระบวนการท างานเค้า มันท าให้คนดูแบบว่าเหมือนเห็น
ภาพมากขึ้นอ่ะ ว่าแบบเค้ามีวิธีการท ายังไง มีการใช้ชีวิตยังไง คือส่วนนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูดดู

แบบกระบวนการท างาน กระบวนการคิดของเค้า แรงบันดาลใจของเค้า อันนี้ก็จะเป็น
ภาพมากขึ้นอ่ะ ว่าแบบเค้ามีวิธีการท ายังไง มีการใช้ชีวิตยังไง คือส่วนนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูดดู

แบบกระบวนการท างาน กระบวนการคิดของเค้า แรงบันดาลใจของเค้า อันนี้ก็จะเป็น

ต่อมาเป็นแบบไหน เห็นเค้าท างาน คือได้เห็นกระบวนการท างานเค้า มันท าให้คนดูแบบว่าเหมือนเห็นต่อมาเป็นแบบไหน เห็นเค้าท างาน คือได้เห็นกระบวนการท างานเค้า มันท าให้คนดูแบบว่าเหมือนเห็น
ภาพมากขึ้นอ่ะ ว่าแบบเค้ามีวิธีการท ายังไง มีการใช้ชีวิตยังไง คือส่วนนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูดดู
ต่อมาเป็นแบบไหน เห็นเค้าท างาน คือได้เห็นกระบวนการท างานเค้า มันท าให้คนดูแบบว่าเหมือนเห็นต่อมาเป็นแบบไหน เห็นเค้าท างาน คือได้เห็นกระบวนการท างานเค้า มันท าให้คนดูแบบว่าเหมือนเห็น
ภาพมากขึ้นอ่ะ ว่าแบบเค้ามีวิธีการท ายังไง มีการใช้ชีวิตยังไง คือส่วนนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูดดูภาพมากขึ้นอ่ะ ว่าแบบเค้ามีวิธีการท ายังไง มีการใช้ชีวิตยังไง คือส่วนนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูดดู

แบบกระบวนการท างาน กระบวนการคิดของเค้า แรงบันดาลใจของเค้า อันนี้ก็จะเป็น

ต่อมาเป็นแบบไหน เห็นเค้าท างาน คือได้เห็นกระบวนการท างานเค้า มันท าให้คนดูแบบว่าเหมือนเห็นต่อมาเป็นแบบไหน เห็นเค้าท างาน คือได้เห็นกระบวนการท างานเค้า มันท าให้คนดูแบบว่าเหมือนเห็น
ภาพมากขึ้นอ่ะ ว่าแบบเค้ามีวิธีการท ายังไง มีการใช้ชีวิตยังไง คือส่วนนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูดดู
ต่อมาเป็นแบบไหน เห็นเค้าท างาน คือได้เห็นกระบวนการท างานเค้า มันท าให้คนดูแบบว่าเหมือนเห็น
ภาพมากขึ้นอ่ะ ว่าแบบเค้ามีวิธีการท ายังไง มีการใช้ชีวิตยังไง คือส่วนนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูดดู
ต่อมาเป็นแบบไหน เห็นเค้าท างาน คือได้เห็นกระบวนการท างานเค้า มันท าให้คนดูแบบว่าเหมือนเห็นต่อมาเป็นแบบไหน เห็นเค้าท างาน คือได้เห็นกระบวนการท างานเค้า มันท าให้คนดูแบบว่าเหมือนเห็น
ภาพมากขึ้นอ่ะ ว่าแบบเค้ามีวิธีการท ายังไง มีการใช้ชีวิตยังไง คือส่วนนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูดดู
ต่อมาเป็นแบบไหน เห็นเค้าท างาน คือได้เห็นกระบวนการท างานเค้า มันท าให้คนดูแบบว่าเหมือนเห็น
ภาพมากขึ้นอ่ะ ว่าแบบเค้ามีวิธีการท ายังไง มีการใช้ชีวิตยังไง คือส่วนนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูดดูภาพมากขึ้นอ่ะ ว่าแบบเค้ามีวิธีการท ายังไง มีการใช้ชีวิตยังไง คือส่วนนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูดดู

แบบกระบวนการท างาน กระบวนการคิดของเค้า แรงบันดาลใจของเค้า อันนี้ก็จะเป็น

ต่อมาเป็นแบบไหน เห็นเค้าท างาน คือได้เห็นกระบวนการท างานเค้า มันท าให้คนดูแบบว่าเหมือนเห็นต่อมาเป็นแบบไหน เห็นเค้าท างาน คือได้เห็นกระบวนการท างานเค้า มันท าให้คนดูแบบว่าเหมือนเห็นต่อมาเป็นแบบไหน เห็นเค้าท างาน คือได้เห็นกระบวนการท างานเค้า มันท าให้คนดูแบบว่าเหมือนเห็นต่อมาเป็นแบบไหน เห็นเค้าท างาน คือได้เห็นกระบวนการท างานเค้า มันท าให้คนดูแบบว่าเหมือนเห็นต่อมาเป็นแบบไหน เห็นเค้าท างาน คือได้เห็นกระบวนการท างานเค้า มันท าให้คนดูแบบว่าเหมือนเห็น
สนใจ แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับการเปิดเรื่อง สนใจ แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับการเปิดเรื่อง 
ต่อมาเป็นแบบไหน เห็นเค้าท างาน คือได้เห็นกระบวนการท างานเค้า มันท าให้คนดูแบบว่าเหมือนเห็น
ภาพมากขึ้นอ่ะ ว่าแบบเค้ามีวิธีการท ายังไง มีการใช้ชีวิตยังไง คือส่วนนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูดดู

สนใจ แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับการเปิดเรื่อง สนใจ แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับการเปิดเรื่อง 
ต่อมาเป็นแบบไหน เห็นเค้าท างาน คือได้เห็นกระบวนการท างานเค้า มันท าให้คนดูแบบว่าเหมือนเห็น

การเล่าเรื่องในแต่ละช่วงของเราไรงี้ เปิดมาด้วยยังงี้ เล่า
ต่อมาเป็นแบบไหน เห็นเค้าท างาน คือได้เห็นกระบวนการท างานเค้า มันท าให้คนดูแบบว่าเหมือนเห็น
สนใจ แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับการเปิดเรื่อง สนใจ แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับการเปิดเรื่อง 
มากน้อยแค่ไหน คือถ้าคนที่ไม่สนใจในอาชีพนั้นโดยตรงเค้าก็ไม่ดูหรอก เค้าก็อยากดูแต่อาชีพที่เค้า
สนใจ แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับการเปิดเรื่อง 
มากน้อยแค่ไหน คือถ้าคนที่ไม่สนใจในอาชีพนั้นโดยตรงเค้าก็ไม่ดูหรอก เค้าก็อยากดูแต่อาชีพที่เค้า
สนใจ แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับการเปิดเรื่อง 
มากน้อยแค่ไหน คือถ้าคนที่ไม่สนใจในอาชีพนั้นโดยตรงเค้าก็ไม่ดูหรอก เค้าก็อยากดูแต่อาชีพที่เค้า
น่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจ
มากน้อยแค่ไหน คือถ้าคนที่ไม่สนใจในอาชีพนั้นโดยตรงเค้าก็ไม่ดูหรอก เค้าก็อยากดูแต่อาชีพที่เค้า
สนใจ แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับการเปิดเรื่อง 

น่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจ
มากน้อยแค่ไหน คือถ้าคนที่ไม่สนใจในอาชีพนั้นโดยตรงเค้าก็ไม่ดูหรอก เค้าก็อยากดูแต่อาชีพที่เค้า
น่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจ
มากน้อยแค่ไหน คือถ้าคนที่ไม่สนใจในอาชีพนั้นโดยตรงเค้าก็ไม่ดูหรอก เค้าก็อยากดูแต่อาชีพที่เค้า
น่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจ
มากน้อยแค่ไหน คือถ้าคนที่ไม่สนใจในอาชีพนั้นโดยตรงเค้าก็ไม่ดูหรอก เค้าก็อยากดูแต่อาชีพที่เค้า
น่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจน่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจ
มากน้อยแค่ไหน คือถ้าคนที่ไม่สนใจในอาชีพนั้นโดยตรงเค้าก็ไม่ดูหรอก เค้าก็อยากดูแต่อาชีพที่เค้ามากน้อยแค่ไหน คือถ้าคนที่ไม่สนใจในอาชีพนั้นโดยตรงเค้าก็ไม่ดูหรอก เค้าก็อยากดูแต่อาชีพที่เค้า

การเล่าเรื่องในแต่ละช่วงของเราไรงี้ เปิดมาด้วยยังงี้ เล่า
มากน้อยแค่ไหน คือถ้าคนที่ไม่สนใจในอาชีพนั้นโดยตรงเค้าก็ไม่ดูหรอก เค้าก็อยากดูแต่อาชีพที่เค้า
น่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจ

พ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจ
น่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจน่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจน่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจ
มากน้อยแค่ไหน คือถ้าคนที่ไม่สนใจในอาชีพนั้นโดยตรงเค้าก็ไม่ดูหรอก เค้าก็อยากดูแต่อาชีพที่เค้ามากน้อยแค่ไหน คือถ้าคนที่ไม่สนใจในอาชีพนั้นโดยตรงเค้าก็ไม่ดูหรอก เค้าก็อยากดูแต่อาชีพที่เค้า
สนใจ แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับการเปิดเรื่อง 
มากน้อยแค่ไหน คือถ้าคนที่ไม่สนใจในอาชีพนั้นโดยตรงเค้าก็ไม่ดูหรอก เค้าก็อยากดูแต่อาชีพที่เค้า
สนใจ แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับการเปิดเรื่อง 

พ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจ
น่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจ

พ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจพ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจ
น่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจ

นจบนะ แต่ว่าคือเปิดเรื่องมาให้
น่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจ

พ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจพ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจ
น่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจ

พ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจ
น่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจ

พ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจนจบนะ แต่ว่าคือเปิดเรื่องมาให้พ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจพ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจ
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ

พ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจพ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจ
น่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจ
มากน้อยแค่ไหน คือถ้าคนที่ไม่สนใจในอาชีพนั้นโดยตรงเค้าก็ไม่ดูหรอก เค้าก็อยากดูแต่อาชีพที่เค้า

นจบนะ แต่ว่าคือเปิดเรื่องมาให้นจบนะ แต่ว่าคือเปิดเรื่องมาให้
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ

พ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจพ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจพ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจ
น่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจ
มากน้อยแค่ไหน คือถ้าคนที่ไม่สนใจในอาชีพนั้นโดยตรงเค้าก็ไม่ดูหรอก เค้าก็อยากดูแต่อาชีพที่เค้า

การเล่าเรื่องในแต่ละช่วงของเราไรงี้ เปิดมาด้วยยังงี้ เล่าการเล่าเรื่องในแต่ละช่วงของเราไรงี้ เปิดมาด้วยยังงี้ เล่า
ต่อมาเป็นแบบไหน เห็นเค้าท างาน คือได้เห็นกระบวนการท างานเค้า มันท าให้คนดูแบบว่าเหมือนเห็น
ภาพมากขึ้นอ่ะ ว่าแบบเค้ามีวิธีการท ายังไง มีการใช้ชีวิตยังไง คือส่วนนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูดดู

มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการมีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการมีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการมีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการมีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการมีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการมีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ
พ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจ

มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ
พ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจ

เหมือนคุยกับกล้องคุยกับคนดูโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพิธีกรเหมือนคุยกับกล้องคุยกับคนดูโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพิธีกร
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการมีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการมีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการมีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการมีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ

พ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจ

เหมือนคุยกับกล้องคุยกับคนดูโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพิธีกรเหมือนคุยกับกล้องคุยกับคนดูโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพิธีกร
ให้เค้าพูดคุยกับพ่ีเบสเหมือนเล่าเรื่องให้ฟังมากกว่าว่าชีวิตการท างานต่างๆ แรงบันดาลใจต่างๆ 
เหมือนคุยกับกล้องคุยกับคนดูโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพิธีกร
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ
เหมือนคุยกับกล้องคุยกับคนดูโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพิธีกร
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ

ให้เค้าพูดคุยกับพ่ีเบสเหมือนเล่าเรื่องให้ฟังมากกว่าว่าชีวิตการท างานต่างๆ แรงบันดาลใจต่างๆ ให้เค้าพูดคุยกับพ่ีเบสเหมือนเล่าเรื่องให้ฟังมากกว่าว่าชีวิตการท างานต่างๆ แรงบันดาลใจต่างๆ ให้เค้าพูดคุยกับพ่ีเบสเหมือนเล่าเรื่องให้ฟังมากกว่าว่าชีวิตการท างานต่างๆ แรงบันดาลใจต่างๆ 

มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ

ให้เค้าพูดคุยกับพ่ีเบสเหมือนเล่าเรื่องให้ฟังมากกว่าว่าชีวิตการท างานต่างๆ แรงบันดาลใจต่างๆ ให้เค้าพูดคุยกับพ่ีเบสเหมือนเล่าเรื่องให้ฟังมากกว่าว่าชีวิตการท างานต่างๆ แรงบันดาลใจต่างๆ 
เหมือนคุยกับกล้องคุยกับคนดูโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพิธีกร
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ

พ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจ

ให้เค้าพูดคุยกับพ่ีเบสเหมือนเล่าเรื่องให้ฟังมากกว่าว่าชีวิตการท างานต่างๆ แรงบันดาลใจต่างๆ ให้เค้าพูดคุยกับพ่ีเบสเหมือนเล่าเรื่องให้ฟังมากกว่าว่าชีวิตการท างานต่างๆ แรงบันดาลใจต่างๆ 
เหมือนคุยกับกล้องคุยกับคนดูโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพิธีกร
ให้เค้าพูดคุยกับพ่ีเบสเหมือนเล่าเรื่องให้ฟังมากกว่าว่าชีวิตการท างานต่างๆ แรงบันดาลใจต่างๆ 
เหมือนคุยกับกล้องคุยกับคนดูโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพิธีกรเหมือนคุยกับกล้องคุยกับคนดูโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพิธีกร
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ

พ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจ

เหมือนคุยกับกล้องคุยกับคนดูโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพิธีกรเหมือนคุยกับกล้องคุยกับคนดูโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพิธีกร
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ
เหมือนคุยกับกล้องคุยกับคนดูโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพิธีกร
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ
เหมือนคุยกับกล้องคุยกับคนดูโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพิธีกร
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ
เหมือนคุยกับกล้องคุยกับคนดูโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพิธีกรเหมือนคุยกับกล้องคุยกับคนดูโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพิธีกรเหมือนคุยกับกล้องคุยกับคนดูโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพิธีกร
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการมีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ

พ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจ
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ

พ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจ
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ

พ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจพ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจ
น่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจ

พ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจ
น่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจ

พ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจพ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจ
น่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจ
มากน้อยแค่ไหน คือถ้าคนที่ไม่สนใจในอาชีพนั้นโดยตรงเค้าก็ไม่ดูหรอก เค้าก็อยากดูแต่อาชีพที่เค้า

การเล่าเรื่องในแต่ละช่วงของเราไรงี้ เปิดมาด้วยยังงี้ เล่า
มากน้อยแค่ไหน คือถ้าคนที่ไม่สนใจในอาชีพนั้นโดยตรงเค้าก็ไม่ดูหรอก เค้าก็อยากดูแต่อาชีพที่เค้า

ให้เค้าพูดคุยกับพ่ีเบสเหมือนเล่าเรื่องให้ฟังมากกว่าว่าชีวิตการท างานต่างๆ แรงบันดาลใจต่างๆ 
คือก็อยากให้เค้าเป็นคนเล่าเอง ให้เค้าเป็นตัวเค้าแบบเหมือนพูดคุย แบบพ่ีเบสก็จะอยู่หลังกล้องใช่มะ 
ให้เค้าพูดคุยกับพ่ีเบสเหมือนเล่าเรื่องให้ฟังมากกว่าว่าชีวิตการท างานต่างๆ แรงบันดาลใจต่างๆ 
คือก็อยากให้เค้าเป็นคนเล่าเอง ให้เค้าเป็นตัวเค้าแบบเหมือนพูดคุย แบบพ่ีเบสก็จะอยู่หลังกล้องใช่มะ 
ให้เค้าพูดคุยกับพ่ีเบสเหมือนเล่าเรื่องให้ฟังมากกว่าว่าชีวิตการท างานต่างๆ แรงบันดาลใจต่างๆ 
เหมือนคุยกับกล้องคุยกับคนดูโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพิธีกร
ให้เค้าพูดคุยกับพ่ีเบสเหมือนเล่าเรื่องให้ฟังมากกว่าว่าชีวิตการท างานต่างๆ แรงบันดาลใจต่างๆ 
เหมือนคุยกับกล้องคุยกับคนดูโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพิธีกรเหมือนคุยกับกล้องคุยกับคนดูโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพิธีกร
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ

คือก็อยากให้เค้าเป็นคนเล่าเอง ให้เค้าเป็นตัวเค้าแบบเหมือนพูดคุย แบบพ่ีเบสก็จะอยู่หลังกล้องใช่มะ คือก็อยากให้เค้าเป็นคนเล่าเอง ให้เค้าเป็นตัวเค้าแบบเหมือนพูดคุย แบบพ่ีเบสก็จะอยู่หลังกล้องใช่มะ 
ให้เค้าพูดคุยกับพ่ีเบสเหมือนเล่าเรื่องให้ฟังมากกว่าว่าชีวิตการท างานต่างๆ แรงบันดาลใจต่างๆ 
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น่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจ

นจบนะ แต่ว่าคือเปิดเรื่องมาให้
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ
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มากน้อยแค่ไหน คือถ้าคนที่ไม่สนใจในอาชีพนั้นโดยตรงเค้าก็ไม่ดูหรอก เค้าก็อยากดูแต่อาชีพที่เค้า
สนใจ แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับการเปิดเรื่อง 
มากน้อยแค่ไหน คือถ้าคนที่ไม่สนใจในอาชีพนั้นโดยตรงเค้าก็ไม่ดูหรอก เค้าก็อยากดูแต่อาชีพที่เค้ามากน้อยแค่ไหน คือถ้าคนที่ไม่สนใจในอาชีพนั้นโดยตรงเค้าก็ไม่ดูหรอก เค้าก็อยากดูแต่อาชีพที่เค้า

การเล่าเรื่องในแต่ละช่วงของเราไรงี้ เปิดมาด้วยยังงี้ เล่า
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ต่อมาเป็นแบบไหน เห็นเค้าท างาน คือได้เห็นกระบวนการท างานเค้า มันท าให้คนดูแบบว่าเหมือนเห็นต่อมาเป็นแบบไหน เห็นเค้าท างาน คือได้เห็นกระบวนการท างานเค้า มันท าให้คนดูแบบว่าเหมือนเห็น
ภาพมากขึ้นอ่ะ ว่าแบบเค้ามีวิธีการท ายังไง มีการใช้ชีวิตยังไง คือส่วนนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูดดู
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แบบกระบวนการท างาน กระบวนการคิดของเค้า แรงบันดาลใจของเค้า อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกัน 
หลักๆของอาชีพ

แบบกระบวนการท างาน กระบวนการคิดของเค้า แรงบันดาลใจของเค้า อันนี้ก็จะเป็น
หลักๆของอาชีพ
ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง 

เค้าเป็นนัก

เทปหนึ่ง มันก็อยู่ที่ในแต่ละเทปอ่ะ เพราะว่าอาชีพมันไม่มีแพนเทินตายตัวว่าเราต้องใช้เพลงนี้ทุกเทป เทปหนึ่ง มันก็อยู่ที่ในแต่ละเทปอ่ะ เพราะว่าอาชีพมันไม่มีแพนเทินตายตัวว่าเราต้องใช้เพลงนี้ทุกเทป 
คีย์ซีนต้องเป็นแบบนี้ทุกเทป แต่เราจะเปลี่ยนไปตามแขกรับเชิญของเราให้เข้ากับเค้า อย่างซาวด์ดีไซ
เนอร์ยังงี้ แบบเกี่ยวกั
แบบอย่างท านาฬิกา คือนาฬิกาเป็นสิ่งที่เราต้องใช้เวลาอยู่กับมัน เราจะตัดต่อไงให้คนได้ใช้เวลาอยู่กับ
การดูช่างท านาฬิกา อะไรยังงี้ด้วย มันก็มีส่วนเหมือนกัน
เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น

รายการนี้จะไม่ใช้พิธีกร เพราะว่าเราอยากให้เล่าผ่านตัวแขกรับเชิญมากกว่า เพราะว่า
คนที่ท าอาชีพนี้จริงๆ ก็คือแขกรับเชิญที่เราไปสัมภาษณ์ เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราอยากจะได้จากเค้า 
คือก็อยากให้เค้าเป็นคนเล่าเอง ให้เค้าเป็นตัวเค้าแบบเหมือนพูดคุย แบบพ่ีเบสก็จะอยู่หลังกล้องใช่มะ 
ให้เค้าพูดคุยกับพ่ีเบสเหมือนเล่าเรื่องให้ฟังมากกว่าว่าชีวิตการท างานต่างๆ แรงบันดาลใจต่างๆ 
เหมือนคุยกับกล้องคุยกับคนดูโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพิธีกร
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ

รายการนี้จะไม่ใช้พิธีกร เพราะว่าเราอยากให้เล่าผ่านตัวแขกรับเชิญมากกว่า เพราะว่ารายการนี้จะไม่ใช้พิธีกร เพราะว่าเราอยากให้เล่าผ่านตัวแขกรับเชิญมากกว่า เพราะว่า
คนที่ท าอาชีพนี้จริงๆ ก็คือแขกรับเชิญที่เราไปสัมภาษณ์ เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราอยากจะได้จากเค้า คนที่ท าอาชีพนี้จริงๆ ก็คือแขกรับเชิญที่เราไปสัมภาษณ์ เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราอยากจะได้จากเค้า คนที่ท าอาชีพนี้จริงๆ ก็คือแขกรับเชิญที่เราไปสัมภาษณ์ เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราอยากจะได้จากเค้า 
คือก็อยากให้เค้าเป็นคนเล่าเอง ให้เค้าเป็นตัวเค้าแบบเหมือนพูดคุย แบบพ่ีเบสก็จะอยู่หลังกล้องใช่มะ 
คนที่ท าอาชีพนี้จริงๆ ก็คือแขกรับเชิญที่เราไปสัมภาษณ์ เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราอยากจะได้จากเค้า คนที่ท าอาชีพนี้จริงๆ ก็คือแขกรับเชิญที่เราไปสัมภาษณ์ เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราอยากจะได้จากเค้า คนที่ท าอาชีพนี้จริงๆ ก็คือแขกรับเชิญที่เราไปสัมภาษณ์ เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราอยากจะได้จากเค้า 
คือก็อยากให้เค้าเป็นคนเล่าเอง ให้เค้าเป็นตัวเค้าแบบเหมือนพูดคุย แบบพ่ีเบสก็จะอยู่หลังกล้องใช่มะ 
คนที่ท าอาชีพนี้จริงๆ ก็คือแขกรับเชิญที่เราไปสัมภาษณ์ เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราอยากจะได้จากเค้า คนที่ท าอาชีพนี้จริงๆ ก็คือแขกรับเชิญที่เราไปสัมภาษณ์ เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราอยากจะได้จากเค้า 
คือก็อยากให้เค้าเป็นคนเล่าเอง ให้เค้าเป็นตัวเค้าแบบเหมือนพูดคุย แบบพ่ีเบสก็จะอยู่หลังกล้องใช่มะ คือก็อยากให้เค้าเป็นคนเล่าเอง ให้เค้าเป็นตัวเค้าแบบเหมือนพูดคุย แบบพ่ีเบสก็จะอยู่หลังกล้องใช่มะ คือก็อยากให้เค้าเป็นคนเล่าเอง ให้เค้าเป็นตัวเค้าแบบเหมือนพูดคุย แบบพ่ีเบสก็จะอยู่หลังกล้องใช่มะ คือก็อยากให้เค้าเป็นคนเล่าเอง ให้เค้าเป็นตัวเค้าแบบเหมือนพูดคุย แบบพ่ีเบสก็จะอยู่หลังกล้องใช่มะ คือก็อยากให้เค้าเป็นคนเล่าเอง ให้เค้าเป็นตัวเค้าแบบเหมือนพูดคุย แบบพ่ีเบสก็จะอยู่หลังกล้องใช่มะ คือก็อยากให้เค้าเป็นคนเล่าเอง ให้เค้าเป็นตัวเค้าแบบเหมือนพูดคุย แบบพ่ีเบสก็จะอยู่หลังกล้องใช่มะ คือก็อยากให้เค้าเป็นคนเล่าเอง ให้เค้าเป็นตัวเค้าแบบเหมือนพูดคุย แบบพ่ีเบสก็จะอยู่หลังกล้องใช่มะ 
ให้เค้าพูดคุยกับพ่ีเบสเหมือนเล่าเรื่องให้ฟังมากกว่าว่าชีวิตการท างานต่างๆ แรงบันดาลใจต่างๆ 
คือก็อยากให้เค้าเป็นคนเล่าเอง ให้เค้าเป็นตัวเค้าแบบเหมือนพูดคุย แบบพ่ีเบสก็จะอยู่หลังกล้องใช่มะ คือก็อยากให้เค้าเป็นคนเล่าเอง ให้เค้าเป็นตัวเค้าแบบเหมือนพูดคุย แบบพ่ีเบสก็จะอยู่หลังกล้องใช่มะ คือก็อยากให้เค้าเป็นคนเล่าเอง ให้เค้าเป็นตัวเค้าแบบเหมือนพูดคุย แบบพ่ีเบสก็จะอยู่หลังกล้องใช่มะ คือก็อยากให้เค้าเป็นคนเล่าเอง ให้เค้าเป็นตัวเค้าแบบเหมือนพูดคุย แบบพ่ีเบสก็จะอยู่หลังกล้องใช่มะ 
ให้เค้าพูดคุยกับพ่ีเบสเหมือนเล่าเรื่องให้ฟังมากกว่าว่าชีวิตการท างานต่างๆ แรงบันดาลใจต่างๆ 
เหมือนคุยกับกล้องคุยกับคนดูโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพิธีกร
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ

คือก็อยากให้เค้าเป็นคนเล่าเอง ให้เค้าเป็นตัวเค้าแบบเหมือนพูดคุย แบบพ่ีเบสก็จะอยู่หลังกล้องใช่มะ 
ให้เค้าพูดคุยกับพ่ีเบสเหมือนเล่าเรื่องให้ฟังมากกว่าว่าชีวิตการท างานต่างๆ แรงบันดาลใจต่างๆ ให้เค้าพูดคุยกับพ่ีเบสเหมือนเล่าเรื่องให้ฟังมากกว่าว่าชีวิตการท างานต่างๆ แรงบันดาลใจต่างๆ 
เหมือนคุยกับกล้องคุยกับคนดูโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพิธีกร
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ

พ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจ
น่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจ
มากน้อยแค่ไหน คือถ้าคนที่ไม่สนใจในอาชีพนั้นโดยตรงเค้าก็ไม่ดูหรอก เค้าก็อยากดูแต่อาชีพที่เค้า

การเล่าเรื่องในแต่ละช่วงของเราไรงี้ เปิดมาด้วยยังงี้ เล่า

ให้เค้าพูดคุยกับพ่ีเบสเหมือนเล่าเรื่องให้ฟังมากกว่าว่าชีวิตการท างานต่างๆ แรงบันดาลใจต่างๆ ให้เค้าพูดคุยกับพ่ีเบสเหมือนเล่าเรื่องให้ฟังมากกว่าว่าชีวิตการท างานต่างๆ แรงบันดาลใจต่างๆ ให้เค้าพูดคุยกับพ่ีเบสเหมือนเล่าเรื่องให้ฟังมากกว่าว่าชีวิตการท างานต่างๆ แรงบันดาลใจต่างๆ ให้เค้าพูดคุยกับพ่ีเบสเหมือนเล่าเรื่องให้ฟังมากกว่าว่าชีวิตการท างานต่างๆ แรงบันดาลใจต่างๆ ให้เค้าพูดคุยกับพ่ีเบสเหมือนเล่าเรื่องให้ฟังมากกว่าว่าชีวิตการท างานต่างๆ แรงบันดาลใจต่างๆ ให้เค้าพูดคุยกับพ่ีเบสเหมือนเล่าเรื่องให้ฟังมากกว่าว่าชีวิตการท างานต่างๆ แรงบันดาลใจต่างๆ ให้เค้าพูดคุยกับพ่ีเบสเหมือนเล่าเรื่องให้ฟังมากกว่าว่าชีวิตการท างานต่างๆ แรงบันดาลใจต่างๆ 
เหมือนคุยกับกล้องคุยกับคนดูโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพิธีกร
ให้เค้าพูดคุยกับพ่ีเบสเหมือนเล่าเรื่องให้ฟังมากกว่าว่าชีวิตการท างานต่างๆ แรงบันดาลใจต่างๆ ให้เค้าพูดคุยกับพ่ีเบสเหมือนเล่าเรื่องให้ฟังมากกว่าว่าชีวิตการท างานต่างๆ แรงบันดาลใจต่างๆ 
เหมือนคุยกับกล้องคุยกับคนดูโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพิธีกร
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ

ให้เค้าพูดคุยกับพ่ีเบสเหมือนเล่าเรื่องให้ฟังมากกว่าว่าชีวิตการท างานต่างๆ แรงบันดาลใจต่างๆ 
เหมือนคุยกับกล้องคุยกับคนดูโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพิธีกร
ให้เค้าพูดคุยกับพ่ีเบสเหมือนเล่าเรื่องให้ฟังมากกว่าว่าชีวิตการท างานต่างๆ แรงบันดาลใจต่างๆ 
เหมือนคุยกับกล้องคุยกับคนดูโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพิธีกร
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ
เหมือนคุยกับกล้องคุยกับคนดูโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพิธีกรเหมือนคุยกับกล้องคุยกับคนดูโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพิธีกรเหมือนคุยกับกล้องคุยกับคนดูโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพิธีกร
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ

พ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจ

เหมือนคุยกับกล้องคุยกับคนดูโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพิธีกรเหมือนคุยกับกล้องคุยกับคนดูโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพิธีกร
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ
เหมือนคุยกับกล้องคุยกับคนดูโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพิธีกร
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการมีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ

พ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจ
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการมีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการมีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการมีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการมีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการมีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ

พ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจ
น่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจ
มากน้อยแค่ไหน คือถ้าคนที่ไม่สนใจในอาชีพนั้นโดยตรงเค้าก็ไม่ดูหรอก เค้าก็อยากดูแต่อาชีพที่เค้า

การเล่าเรื่องในแต่ละช่วงของเราไรงี้ เปิดมาด้วยยังงี้ เล่า
ต่อมาเป็นแบบไหน เห็นเค้าท างาน คือได้เห็นกระบวนการท างานเค้า มันท าให้คนดูแบบว่าเหมือนเห็น
ภาพมากขึ้นอ่ะ ว่าแบบเค้ามีวิธีการท ายังไง มีการใช้ชีวิตยังไง คือส่วนนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูดดู

มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ
พ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจ

น่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจ
มากน้อยแค่ไหน คือถ้าคนที่ไม่สนใจในอาชีพนั้นโดยตรงเค้าก็ไม่ดูหรอก เค้าก็อยากดูแต่อาชีพที่เค้า

มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ
พ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจพ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจพ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจพ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจพ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจนจบนะ แต่ว่าคือเปิดเรื่องมาให้พ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจพ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจ

น่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจ
พ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจพ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจ

น่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจ
นจบนะ แต่ว่าคือเปิดเรื่องมาให้

น่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจ
พ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจ

น่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจ
พ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจ

น่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจ
พ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจ

น่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจ
มากน้อยแค่ไหน คือถ้าคนที่ไม่สนใจในอาชีพนั้นโดยตรงเค้าก็ไม่ดูหรอก เค้าก็อยากดูแต่อาชีพที่เค้า
สนใจ แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับการเปิดเรื่อง 

น่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจน่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจน่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจ
มากน้อยแค่ไหน คือถ้าคนที่ไม่สนใจในอาชีพนั้นโดยตรงเค้าก็ไม่ดูหรอก เค้าก็อยากดูแต่อาชีพที่เค้า

การเล่าเรื่องในแต่ละช่วงของเราไรงี้ เปิดมาด้วยยังงี้ เล่า

น่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจน่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจน่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจ
มากน้อยแค่ไหน คือถ้าคนที่ไม่สนใจในอาชีพนั้นโดยตรงเค้าก็ไม่ดูหรอก เค้าก็อยากดูแต่อาชีพที่เค้า
น่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจ
มากน้อยแค่ไหน คือถ้าคนที่ไม่สนใจในอาชีพนั้นโดยตรงเค้าก็ไม่ดูหรอก เค้าก็อยากดูแต่อาชีพที่เค้า
น่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจ
มากน้อยแค่ไหน คือถ้าคนที่ไม่สนใจในอาชีพนั้นโดยตรงเค้าก็ไม่ดูหรอก เค้าก็อยากดูแต่อาชีพที่เค้า
น่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจ
มากน้อยแค่ไหน คือถ้าคนที่ไม่สนใจในอาชีพนั้นโดยตรงเค้าก็ไม่ดูหรอก เค้าก็อยากดูแต่อาชีพที่เค้า
สนใจ แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับการเปิดเรื่อง 
มากน้อยแค่ไหน คือถ้าคนที่ไม่สนใจในอาชีพนั้นโดยตรงเค้าก็ไม่ดูหรอก เค้าก็อยากดูแต่อาชีพที่เค้ามากน้อยแค่ไหน คือถ้าคนที่ไม่สนใจในอาชีพนั้นโดยตรงเค้าก็ไม่ดูหรอก เค้าก็อยากดูแต่อาชีพที่เค้ามากน้อยแค่ไหน คือถ้าคนที่ไม่สนใจในอาชีพนั้นโดยตรงเค้าก็ไม่ดูหรอก เค้าก็อยากดูแต่อาชีพที่เค้า
สนใจ แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับการเปิดเรื่อง สนใจ แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับการเปิดเรื่อง สนใจ แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับการเปิดเรื่อง การเล่าเรื่องในแต่ละช่วงของเราไรงี้ เปิดมาด้วยยังงี้ เล่า
ต่อมาเป็นแบบไหน เห็นเค้าท างาน คือได้เห็นกระบวนการท างานเค้า มันท าให้คนดูแบบว่าเหมือนเห็น
สนใจ แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับการเปิดเรื่อง 
ต่อมาเป็นแบบไหน เห็นเค้าท างาน คือได้เห็นกระบวนการท างานเค้า มันท าให้คนดูแบบว่าเหมือนเห็น
สนใจ แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับการเปิดเรื่อง สนใจ แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับการเปิดเรื่อง 
ต่อมาเป็นแบบไหน เห็นเค้าท างาน คือได้เห็นกระบวนการท างานเค้า มันท าให้คนดูแบบว่าเหมือนเห็น
ภาพมากขึ้นอ่ะ ว่าแบบเค้ามีวิธีการท ายังไง มีการใช้ชีวิตยังไง คือส่วนนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูดดู
ต่อมาเป็นแบบไหน เห็นเค้าท างาน คือได้เห็นกระบวนการท างานเค้า มันท าให้คนดูแบบว่าเหมือนเห็นต่อมาเป็นแบบไหน เห็นเค้าท างาน คือได้เห็นกระบวนการท างานเค้า มันท าให้คนดูแบบว่าเหมือนเห็นต่อมาเป็นแบบไหน เห็นเค้าท างาน คือได้เห็นกระบวนการท างานเค้า มันท าให้คนดูแบบว่าเหมือนเห็นต่อมาเป็นแบบไหน เห็นเค้าท างาน คือได้เห็นกระบวนการท างานเค้า มันท าให้คนดูแบบว่าเหมือนเห็น
ภาพมากขึ้นอ่ะ ว่าแบบเค้ามีวิธีการท ายังไง มีการใช้ชีวิตยังไง คือส่วนนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูดดู

แบบกระบวนการท างาน กระบวนการคิดของเค้า แรงบันดาลใจของเค้า อันนี้ก็จะเป็น

ต่อมาเป็นแบบไหน เห็นเค้าท างาน คือได้เห็นกระบวนการท างานเค้า มันท าให้คนดูแบบว่าเหมือนเห็นต่อมาเป็นแบบไหน เห็นเค้าท างาน คือได้เห็นกระบวนการท างานเค้า มันท าให้คนดูแบบว่าเหมือนเห็น
ภาพมากขึ้นอ่ะ ว่าแบบเค้ามีวิธีการท ายังไง มีการใช้ชีวิตยังไง คือส่วนนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูดดู
ต่อมาเป็นแบบไหน เห็นเค้าท างาน คือได้เห็นกระบวนการท างานเค้า มันท าให้คนดูแบบว่าเหมือนเห็น
ภาพมากขึ้นอ่ะ ว่าแบบเค้ามีวิธีการท ายังไง มีการใช้ชีวิตยังไง คือส่วนนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูดดู
ต่อมาเป็นแบบไหน เห็นเค้าท างาน คือได้เห็นกระบวนการท างานเค้า มันท าให้คนดูแบบว่าเหมือนเห็น
ภาพมากขึ้นอ่ะ ว่าแบบเค้ามีวิธีการท ายังไง มีการใช้ชีวิตยังไง คือส่วนนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูดดู

แบบกระบวนการท างาน กระบวนการคิดของเค้า แรงบันดาลใจของเค้า อันนี้ก็จะเป็น

ต่อมาเป็นแบบไหน เห็นเค้าท างาน คือได้เห็นกระบวนการท างานเค้า มันท าให้คนดูแบบว่าเหมือนเห็น
ภาพมากขึ้นอ่ะ ว่าแบบเค้ามีวิธีการท ายังไง มีการใช้ชีวิตยังไง คือส่วนนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูดดู

แบบกระบวนการท างาน กระบวนการคิดของเค้า แรงบันดาลใจของเค้า อันนี้ก็จะเป็น

ต่อมาเป็นแบบไหน เห็นเค้าท างาน คือได้เห็นกระบวนการท างานเค้า มันท าให้คนดูแบบว่าเหมือนเห็น
ภาพมากขึ้นอ่ะ ว่าแบบเค้ามีวิธีการท ายังไง มีการใช้ชีวิตยังไง คือส่วนนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูดดู
ต่อมาเป็นแบบไหน เห็นเค้าท างาน คือได้เห็นกระบวนการท างานเค้า มันท าให้คนดูแบบว่าเหมือนเห็น
ภาพมากขึ้นอ่ะ ว่าแบบเค้ามีวิธีการท ายังไง มีการใช้ชีวิตยังไง คือส่วนนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูดดู

แบบกระบวนการท างาน กระบวนการคิดของเค้า แรงบันดาลใจของเค้า อันนี้ก็จะเป็น
ภาพมากขึ้นอ่ะ ว่าแบบเค้ามีวิธีการท ายังไง มีการใช้ชีวิตยังไง คือส่วนนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูดดูภาพมากขึ้นอ่ะ ว่าแบบเค้ามีวิธีการท ายังไง มีการใช้ชีวิตยังไง คือส่วนนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูดดู

แบบกระบวนการท างาน กระบวนการคิดของเค้า แรงบันดาลใจของเค้า อันนี้ก็จะเป็น
ภาพมากขึ้นอ่ะ ว่าแบบเค้ามีวิธีการท ายังไง มีการใช้ชีวิตยังไง คือส่วนนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูดดู

แบบกระบวนการท างาน กระบวนการคิดของเค้า แรงบันดาลใจของเค้า อันนี้ก็จะเป็น
ภาพมากขึ้นอ่ะ ว่าแบบเค้ามีวิธีการท ายังไง มีการใช้ชีวิตยังไง คือส่วนนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูดดู

แบบกระบวนการท างาน กระบวนการคิดของเค้า แรงบันดาลใจของเค้า อันนี้ก็จะเป็น

ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง 

ภาพมากขึ้นอ่ะ ว่าแบบเค้ามีวิธีการท ายังไง มีการใช้ชีวิตยังไง คือส่วนนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูดดู
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เนอร์ยังงี้ แบบเกี่ยวกั

เทปหนึ่ง มันก็อยู่ที่ในแต่ละเทปอ่ะ เพราะว่าอาชีพมันไม่มีแพนเทินตายตัวว่าเราต้องใช้เพลงนี้ทุกเทป 
คีย์ซีนต้องเป็นแบบนี้ทุกเทป แต่เราจะเปลี่ยนไปตามแขกรับเชิญของเราให้เข้ากับเค้า อย่างซาวด์ดีไซ
เทปหนึ่ง มันก็อยู่ที่ในแต่ละเทปอ่ะ เพราะว่าอาชีพมันไม่มีแพนเทินตายตัวว่าเราต้องใช้เพลงนี้ทุกเทป 
คีย์ซีนต้องเป็นแบบนี้ทุกเทป แต่เราจะเปลี่ยนไปตามแขกรับเชิญของเราให้เข้ากับเค้า อย่างซาวด์ดีไซ

บเสียง เพราะฉะนั้นเพลงมัน เสียงก็ต้องดึงดูดเป็นอันดับแรก หรืออย่างเป็น
คีย์ซีนต้องเป็นแบบนี้ทุกเทป แต่เราจะเปลี่ยนไปตามแขกรับเชิญของเราให้เข้ากับเค้า อย่างซาวด์ดีไซ
เนอร์ยังงี้ แบบเกี่ยวกั
คีย์ซีนต้องเป็นแบบนี้ทุกเทป แต่เราจะเปลี่ยนไปตามแขกรับเชิญของเราให้เข้ากับเค้า อย่างซาวด์ดีไซคีย์ซีนต้องเป็นแบบนี้ทุกเทป แต่เราจะเปลี่ยนไปตามแขกรับเชิญของเราให้เข้ากับเค้า อย่างซาวด์ดีไซ
เนอร์ยังงี้ แบบเกี่ยวกับเสียง เพราะฉะนั้นเพลงมัน เสียงก็ต้องดึงดูดเป็นอันดับแรก หรืออย่างเป็นเนอร์ยังงี้ แบบเกี่ยวกับเสียง เพราะฉะนั้นเพลงมัน เสียงก็ต้องดึงดูดเป็นอันดับแรก หรืออย่างเป็นเนอร์ยังงี้ แบบเกี่ยวกั
แบบอย่างท านาฬิกา คือนาฬิกาเป็นสิ่งที่เราต้องใช้เวลาอยู่กับมัน เราจะตัดต่อไงให้คนได้ใช้เวลาอยู่กับ

คีย์ซีนต้องเป็นแบบนี้ทุกเทป แต่เราจะเปลี่ยนไปตามแขกรับเชิญของเราให้เข้ากับเค้า อย่างซาวด์ดีไซ
บเสียง เพราะฉะนั้นเพลงมัน เสียงก็ต้องดึงดูดเป็นอันดับแรก หรืออย่างเป็น

แบบอย่างท านาฬิกา คือนาฬิกาเป็นสิ่งที่เราต้องใช้เวลาอยู่กับมัน เราจะตัดต่อไงให้คนได้ใช้เวลาอยู่กับ
บเสียง เพราะฉะนั้นเพลงมัน เสียงก็ต้องดึงดูดเป็นอันดับแรก หรืออย่างเป็น

แบบอย่างท านาฬิกา คือนาฬิกาเป็นสิ่งที่เราต้องใช้เวลาอยู่กับมัน เราจะตัดต่อไงให้คนได้ใช้เวลาอยู่กับ
บเสียง เพราะฉะนั้นเพลงมัน เสียงก็ต้องดึงดูดเป็นอันดับแรก หรืออย่างเป็น

คีย์ซีนต้องเป็นแบบนี้ทุกเทป แต่เราจะเปลี่ยนไปตามแขกรับเชิญของเราให้เข้ากับเค้า อย่างซาวด์ดีไซ
บเสียง เพราะฉะนั้นเพลงมัน เสียงก็ต้องดึงดูดเป็นอันดับแรก หรืออย่างเป็น

แบบอย่างท านาฬิกา คือนาฬิกาเป็นสิ่งที่เราต้องใช้เวลาอยู่กับมัน เราจะตัดต่อไงให้คนได้ใช้เวลาอยู่กับ
บเสียง เพราะฉะนั้นเพลงมัน เสียงก็ต้องดึงดูดเป็นอันดับแรก หรืออย่างเป็น

แบบอย่างท านาฬิกา คือนาฬิกาเป็นสิ่งที่เราต้องใช้เวลาอยู่กับมัน เราจะตัดต่อไงให้คนได้ใช้เวลาอยู่กับ
การดูช่างท านาฬิกา อะไรยังงี้ด้วย มันก็มีส่วนเหมือนกัน

บเสียง เพราะฉะนั้นเพลงมัน เสียงก็ต้องดึงดูดเป็นอันดับแรก หรืออย่างเป็น
แบบอย่างท านาฬิกา คือนาฬิกาเป็นสิ่งที่เราต้องใช้เวลาอยู่กับมัน เราจะตัดต่อไงให้คนได้ใช้เวลาอยู่กับ
การดูช่างท านาฬิกา อะไรยังงี้ด้วย มันก็มีส่วนเหมือนกัน

บเสียง เพราะฉะนั้นเพลงมัน เสียงก็ต้องดึงดูดเป็นอันดับแรก หรืออย่างเป็น
แบบอย่างท านาฬิกา คือนาฬิกาเป็นสิ่งที่เราต้องใช้เวลาอยู่กับมัน เราจะตัดต่อไงให้คนได้ใช้เวลาอยู่กับ

บเสียง เพราะฉะนั้นเพลงมัน เสียงก็ต้องดึงดูดเป็นอันดับแรก หรืออย่างเป็น
แบบอย่างท านาฬิกา คือนาฬิกาเป็นสิ่งที่เราต้องใช้เวลาอยู่กับมัน เราจะตัดต่อไงให้คนได้ใช้เวลาอยู่กับ
การดูช่างท านาฬิกา อะไรยังงี้ด้วย มันก็มีส่วนเหมือนกัน
แบบอย่างท านาฬิกา คือนาฬิกาเป็นสิ่งที่เราต้องใช้เวลาอยู่กับมัน เราจะตัดต่อไงให้คนได้ใช้เวลาอยู่กับแบบอย่างท านาฬิกา คือนาฬิกาเป็นสิ่งที่เราต้องใช้เวลาอยู่กับมัน เราจะตัดต่อไงให้คนได้ใช้เวลาอยู่กับ

ให้เค้าพูดคุยกับพ่ีเบสเหมือนเล่าเรื่องให้ฟังมากกว่าว่าชีวิตการท างานต่างๆ แรงบันดาลใจต่างๆ 

มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการมีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ
นจบนะ แต่ว่าคือเปิดเรื่องมาให้พ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจพ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจ

น่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจ

ภาพมากขึ้นอ่ะ ว่าแบบเค้ามีวิธีการท ายังไง มีการใช้ชีวิตยังไง คือส่วนนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูดดู
แบบกระบวนการท างาน กระบวนการคิดของเค้า แรงบันดาลใจของเค้า อันนี้ก็จะเป็น

light  Designer เค้าเป็นนัก
ตัดต่อไม่สนุก มนก็กลายเป็นอะไรที่น่าเบื่อได้

เทปหนึ่ง มันก็อยู่ที่ในแต่ละเทปอ่ะ เพราะว่าอาชีพมันไม่มีแพนเทินตายตัวว่าเราต้องใช้เพลงนี้ทุกเทป 
คีย์ซีนต้องเป็นแบบนี้ทุกเทป แต่เราจะเปลี่ยนไปตามแขกรับเชิญของเราให้เข้ากับเค้า อย่างซาวด์ดีไซ

บเสียง เพราะฉะนั้นเพลงมัน เสียงก็ต้องดึงดูดเป็นอันดับแรก หรืออย่างเป็น
แบบอย่างท านาฬิกา คือนาฬิกาเป็นสิ่งที่เราต้องใช้เวลาอยู่กับมัน เราจะตัดต่อไงให้คนได้ใช้เวลาอยู่กับ

ออกแบบแสงที่ออกแบบตามเวที ถ้าเพลงเราไม่สนุก
เทปหนึ่ง มันก็อยู่ที่ในแต่ละเทปอ่ะ เพราะว่าอาชีพมันไม่มีแพนเทินตายตัวว่าเราต้องใช้เพลงนี้ทุกเทป 
คีย์ซีนต้องเป็นแบบนี้ทุกเทป แต่เราจะเปลี่ยนไปตามแขกรับเชิญของเราให้เข้ากับเค้า อย่างซาวด์ดีไซ
เนอร์ยังงี้ แบบเกี่ยวกับเสียง เพราะฉะนั้นเพลงมัน เสียงก็ต้องดึงดูดเป็นอันดับแรก หรืออย่างเป็นเนอร์ยังงี้ แบบเกี่ยวกับเสียง เพราะฉะนั้นเพลงมัน เสียงก็ต้องดึงดูดเป็นอันดับแรก หรืออย่างเป็นเนอร์ยังงี้ แบบเกี่ยวกั
แบบอย่างท านาฬิกา คือนาฬิกาเป็นสิ่งที่เราต้องใช้เวลาอยู่กับมัน เราจะตัดต่อไงให้คนได้ใช้เวลาอยู่กับแบบอย่างท านาฬิกา คือนาฬิกาเป็นสิ่งที่เราต้องใช้เวลาอยู่กับมัน เราจะตัดต่อไงให้คนได้ใช้เวลาอยู่กับ
การดูช่างท านาฬิกา อะไรยังงี้ด้วย มันก็มีส่วนเหมือนกัน

รายการนี้จะไม่ใช้พิธีกร เพราะว่าเราอยากให้เล่าผ่านตัวแขกรับเชิญมากกว่า เพราะว่า
คนที่ท าอาชีพนี้จริงๆ ก็คือแขกรับเชิญที่เราไปสัมภาษณ์ เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราอยากจะได้จากเค้า 
คือก็อยากให้เค้าเป็นคนเล่าเอง ให้เค้าเป็นตัวเค้าแบบเหมือนพูดคุย แบบพ่ีเบสก็จะอยู่หลังกล้องใช่มะ 
ให้เค้าพูดคุยกับพ่ีเบสเหมือนเล่าเรื่องให้ฟังมากกว่าว่าชีวิตการท างานต่างๆ แรงบันดาลใจต่างๆ 
เหมือนคุยกับกล้องคุยกับคนดูโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพิธีกร
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ

…พ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องติดตามดูรายการพ่ีจนจบนะ แต่ว่าคือเปิดเรื่องมาให้
น่าสนใจ แพทเทินของอาชีพต้องเปิดเร่ืองมาให้น่าสนใจก่อนว่าเราพูดถึงอะไร แล้วอาชีพนี้น่าสนใจ
มากน้อยแค่ไหน คือถ้าคนที่ไม่สนใจในอาชีพนั้นโดยตรงเค้าก็ไม่ดูหรอก เค้าก็อยากดูแต่อาชีพที่เค้า
สนใจ แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับการเปิดเรื่อง การเล่าเรื่องในแต่ละช่วงของเราไรงี้ เปิดมาด้วยยังงี้ เล่า
ต่อมาเป็นแบบไหน เห็นเค้าท างาน คือได้เห็นกระบวนการท างานเค้า มันท าให้คนดูแบบว่าเหมือนเห็น
ภาพมากขึ้นอ่ะ ว่าแบบเค้ามีวิธีการท ายังไง มีการใช้ชีวิตยังไง คือส่วนนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดึงดูดดู
เหมือนกัน แบบกระบวนการท างาน กระบวนการคิดของเค้า แรงบันดาลใจของเค้า อันนี้ก็จะเป็น
หลักๆของอาชีพ
ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง 

ก็มีส่วนด้วย อย่างเช่นบางอาชีพที่สนุก อย่างเช่นแบบ light  Designer เค้าเป็นนัก
ออกแบบแสงที่ออกแบบตามเวที ถ้าเพลงเราไม่สนุก ตัดต่อไม่สนุก มนก็กลายเป็นอะไรที่น่าเบื่อได้
เทปหนึ่ง มันก็อยู่ที่ในแต่ละเทปอ่ะ เพราะว่าอาชีพมันไม่มีแพนเทินตายตัวว่าเราต้องใช้เพลงนี้ทุกเทป 
คีย์ซีนต้องเป็นแบบนี้ทุกเทป แต่เราจะเปลี่ยนไปตามแขกรับเชิญของเราให้เข้ากับเค้า อย่างซาวด์ดีไซ
เนอร์ยังงี้ แบบเกี่ยวกับเสียง เพราะฉะนั้นเพลงมัน เสียงก็ต้องดึงดูดเป็นอันดับแรก หรืออย่างเป็น
แบบอย่างท านาฬิกา คือนาฬิกาเป็นสิ่งที่เราต้องใช้เวลาอยู่กับมัน เราจะตัดต่อไงให้คนได้ใช้เวลาอยู่กับ
การดูช่างท านาฬิกา อะไรยังงี้ด้วย มันก็มีส่วนเหมือนกัน
เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น

สกระบวนการคิด หรือมีอะไรที่แบบดึงดูด มันฟังแล้วแบบว่าเห้ยอันนี้น่าจะเอามาท าเป็นอาชีพได้ พ่ีก็สกระบวนการคิด หรือมีอะไรที่แบบดึงดูด มันฟังแล้วแบบว่าเห้ยอันนี้น่าจะเอามาท าเป็นอาชีพได้ พ่ีก็
จะเลือกมาจากตรงนี้ด้วยสจะเลือกมาจากตรงนี้ด้วย

ำ
เราก็ต้องดูแบรนด์ที่แบบว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจ เพราะว่าจิวเวอรี่ดีไซเนอร์ในไทยก็จะมี

ำ
เราก็ต้องดูแบรนด์ที่แบบว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจ เพราะว่าจิวเวอรี่ดีไซเนอร์ในไทยก็จะมี
หลายแบรนด์ ำหลายแบรนด์ใช่มะ ก็อยู่ที่เราว่าเราจะดึงแบรนด์ไหน ก็ดูเนื้อหาแล้วเห้ยน่าสนใจงี้ด้วย แบบตัวเค้ามีำใช่มะ ก็อยู่ที่เราว่าเราจะดึงแบรนด์ไหน ก็ดูเนื้อหาแล้วเห้ยน่าสนใจงี้ด้วย แบบตัวเค้ามีหลายแบรนด์ใช่มะ ก็อยู่ที่เราว่าเราจะดึงแบรนด์ไหน ก็ดูเนื้อหาแล้วเห้ยน่าสนใจงี้ด้วย แบบตัวเค้ามีหลายแบรนด์ ำหลายแบรนด์ใช่มะ ก็อยู่ที่เราว่าเราจะดึงแบรนด์ไหน ก็ดูเนื้อหาแล้วเห้ยน่าสนใจงี้ด้วย แบบตัวเค้ามีหลายแบรนด์
กระบวนการคิด หรือมีอะไรที่แบบดึงดูด มันฟังแล้วแบบว่าเห้ยอันนี้น่าจะเอามาท าเป็นอาชีพได้ พ่ีก็ำกระบวนการคิด หรือมีอะไรที่แบบดึงดูด มันฟังแล้วแบบว่าเห้ยอันนี้น่าจะเอามาท าเป็นอาชีพได้ พ่ีก็
จะเลือกมาจากตรงนี้ด้วย

ำ
จะเลือกมาจากตรงนี้ด้วยสำสกระบวนการคิด หรือมีอะไรที่แบบดึงดูด มันฟังแล้วแบบว่าเห้ยอันนี้น่าจะเอามาท าเป็นอาชีพได้ พ่ีก็สกระบวนการคิด หรือมีอะไรที่แบบดึงดูด มันฟังแล้วแบบว่าเห้ยอันนี้น่าจะเอามาท าเป็นอาชีพได้ พ่ีก็ำกระบวนการคิด หรือมีอะไรที่แบบดึงดูด มันฟังแล้วแบบว่าเห้ยอันนี้น่าจะเอามาท าเป็นอาชีพได้ พ่ีก็สกระบวนการคิด หรือมีอะไรที่แบบดึงดูด มันฟังแล้วแบบว่าเห้ยอันนี้น่าจะเอามาท าเป็นอาชีพได้ พ่ีก็
จะเลือกมาจากตรงนี้ด้วยสจะเลือกมาจากตรงนี้ด้วย

ำ
จะเลือกมาจากตรงนี้ด้วยสจะเลือกมาจากตรงนี้ด้วย

น
เราก็ต้องดูแบรนด์ที่แบบว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจ เพราะว่าจิวเวอรี่ดีไซเนอร์ในไทยก็จะมี

น
เราก็ต้องดูแบรนด์ที่แบบว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจ เพราะว่าจิวเวอรี่ดีไซเนอร์ในไทยก็จะมี

ใช่มะ ก็อยู่ที่เราว่าเราจะดึงแบรนด์ไหน ก็ดูเนื้อหาแล้วเห้ยน่าสนใจงี้ด้วย แบบตัวเค้ามีนใช่มะ ก็อยู่ที่เราว่าเราจะดึงแบรนด์ไหน ก็ดูเนื้อหาแล้วเห้ยน่าสนใจงี้ด้วย แบบตัวเค้ามี
กระบวนการคิด หรือมีอะไรที่แบบดึงดูด มันฟังแล้วแบบว่าเห้ยอันนี้น่าจะเอามาท าเป็นอาชีพได้ พ่ีก็นกระบวนการคิด หรือมีอะไรที่แบบดึงดูด มันฟังแล้วแบบว่าเห้ยอันนี้น่าจะเอามาท าเป็นอาชีพได้ พ่ีก็

เราก็ต้องดูแบรนด์ที่แบบว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจ เพราะว่าจิวเวอรี่ดีไซเนอร์ในไทยก็จะมีัเราก็ต้องดูแบรนด์ที่แบบว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจ เพราะว่าจิวเวอรี่ดีไซเนอร์ในไทยก็จะมีกเราก็ต้องดูแบรนด์ที่แบบว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจ เพราะว่าจิวเวอรี่ดีไซเนอร์ในไทยก็จะมีกเราก็ต้องดูแบรนด์ที่แบบว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจ เพราะว่าจิวเวอรี่ดีไซเนอร์ในไทยก็จะมี
ใช่มะ ก็อยู่ที่เราว่าเราจะดึงแบรนด์ไหน ก็ดูเนื้อหาแล้วเห้ยน่าสนใจงี้ด้วย แบบตัวเค้ามีกใช่มะ ก็อยู่ที่เราว่าเราจะดึงแบรนด์ไหน ก็ดูเนื้อหาแล้วเห้ยน่าสนใจงี้ด้วย แบบตัวเค้ามี

กระบวนการคิด หรือมีอะไรที่แบบดึงดูด มันฟังแล้วแบบว่าเห้ยอันนี้น่าจะเอามาท าเป็นอาชีพได้ พ่ีก็
ก

กระบวนการคิด หรือมีอะไรที่แบบดึงดูด มันฟังแล้วแบบว่าเห้ยอันนี้น่าจะเอามาท าเป็นอาชีพได้ พ่ีก็
หเราก็ต้องดูแบรนด์ที่แบบว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจ เพราะว่าจิวเวอรี่ดีไซเนอร์ในไทยก็จะมีหเราก็ต้องดูแบรนด์ที่แบบว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจ เพราะว่าจิวเวอรี่ดีไซเนอร์ในไทยก็จะมี

ใช่มะ ก็อยู่ที่เราว่าเราจะดึงแบรนด์ไหน ก็ดูเนื้อหาแล้วเห้ยน่าสนใจงี้ด้วย แบบตัวเค้ามีหใช่มะ ก็อยู่ที่เราว่าเราจะดึงแบรนด์ไหน ก็ดูเนื้อหาแล้วเห้ยน่าสนใจงี้ด้วย แบบตัวเค้ามีอเราก็ต้องดูแบรนด์ที่แบบว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจ เพราะว่าจิวเวอรี่ดีไซเนอร์ในไทยก็จะมีอเราก็ต้องดูแบรนด์ที่แบบว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจ เพราะว่าจิวเวอรี่ดีไซเนอร์ในไทยก็จะมี
ใช่มะ ก็อยู่ที่เราว่าเราจะดึงแบรนด์ไหน ก็ดูเนื้อหาแล้วเห้ยน่าสนใจงี้ด้วย แบบตัวเค้ามีอใช่มะ ก็อยู่ที่เราว่าเราจะดึงแบรนด์ไหน ก็ดูเนื้อหาแล้วเห้ยน่าสนใจงี้ด้วย แบบตัวเค้ามีสเราก็ต้องดูแบรนด์ที่แบบว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจ เพราะว่าจิวเวอรี่ดีไซเนอร์ในไทยก็จะมีสเราก็ต้องดูแบรนด์ที่แบบว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจ เพราะว่าจิวเวอรี่ดีไซเนอร์ในไทยก็จะมี
ใช่มะ ก็อยู่ที่เราว่าเราจะดึงแบรนด์ไหน ก็ดูเนื้อหาแล้วเห้ยน่าสนใจงี้ด้วย แบบตัวเค้ามีสใช่มะ ก็อยู่ที่เราว่าเราจะดึงแบรนด์ไหน ก็ดูเนื้อหาแล้วเห้ยน่าสนใจงี้ด้วย แบบตัวเค้ามีมเราก็ต้องดูแบรนด์ที่แบบว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจ เพราะว่าจิวเวอรี่ดีไซเนอร์ในไทยก็จะมีมเราก็ต้องดูแบรนด์ที่แบบว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจ เพราะว่าจิวเวอรี่ดีไซเนอร์ในไทยก็จะมี
ใช่มะ ก็อยู่ที่เราว่าเราจะดึงแบรนด์ไหน ก็ดูเนื้อหาแล้วเห้ยน่าสนใจงี้ด้วย แบบตัวเค้ามีมใช่มะ ก็อยู่ที่เราว่าเราจะดึงแบรนด์ไหน ก็ดูเนื้อหาแล้วเห้ยน่าสนใจงี้ด้วย แบบตัวเค้ามีุใช่มะ ก็อยู่ที่เราว่าเราจะดึงแบรนด์ไหน ก็ดูเนื้อหาแล้วเห้ยน่าสนใจงี้ด้วย แบบตัวเค้ามีุใช่มะ ก็อยู่ที่เราว่าเราจะดึงแบรนด์ไหน ก็ดูเนื้อหาแล้วเห้ยน่าสนใจงี้ด้วย แบบตัวเค้ามี

กระบวนการคิด หรือมีอะไรที่แบบดึงดูด มันฟังแล้วแบบว่าเห้ยอันนี้น่าจะเอามาท าเป็นอาชีพได้ พ่ีก็
ุ

กระบวนการคิด หรือมีอะไรที่แบบดึงดูด มันฟังแล้วแบบว่าเห้ยอันนี้น่าจะเอามาท าเป็นอาชีพได้ พ่ีก็

ดเราก็ต้องดูแบรนด์ที่แบบว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจ เพราะว่าจิวเวอรี่ดีไซเนอร์ในไทยก็จะมีดเราก็ต้องดูแบรนด์ที่แบบว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจ เพราะว่าจิวเวอรี่ดีไซเนอร์ในไทยก็จะมี
ใช่มะ ก็อยู่ที่เราว่าเราจะดึงแบรนด์ไหน ก็ดูเนื้อหาแล้วเห้ยน่าสนใจงี้ด้วย แบบตัวเค้ามีดใช่มะ ก็อยู่ที่เราว่าเราจะดึงแบรนด์ไหน ก็ดูเนื้อหาแล้วเห้ยน่าสนใจงี้ด้วย แบบตัวเค้ามีกเราก็ต้องดูแบรนด์ที่แบบว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจ เพราะว่าจิวเวอรี่ดีไซเนอร์ในไทยก็จะมีกเราก็ต้องดูแบรนด์ที่แบบว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจ เพราะว่าจิวเวอรี่ดีไซเนอร์ในไทยก็จะมี
ใช่มะ ก็อยู่ที่เราว่าเราจะดึงแบรนด์ไหน ก็ดูเนื้อหาแล้วเห้ยน่าสนใจงี้ด้วย แบบตัวเค้ามีกใช่มะ ก็อยู่ที่เราว่าเราจะดึงแบรนด์ไหน ก็ดูเนื้อหาแล้วเห้ยน่าสนใจงี้ด้วย แบบตัวเค้ามีลเราก็ต้องดูแบรนด์ที่แบบว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจ เพราะว่าจิวเวอรี่ดีไซเนอร์ในไทยก็จะมีลเราก็ต้องดูแบรนด์ที่แบบว่าเค้ามีคอนเซปหรือไอเดียที่น่าสนใจ เพราะว่าจิวเวอรี่ดีไซเนอร์ในไทยก็จะมี
ใช่มะ ก็อยู่ที่เราว่าเราจะดึงแบรนด์ไหน ก็ดูเนื้อหาแล้วเห้ยน่าสนใจงี้ด้วย แบบตัวเค้ามีลใช่มะ ก็อยู่ที่เราว่าเราจะดึงแบรนด์ไหน ก็ดูเนื้อหาแล้วเห้ยน่าสนใจงี้ด้วย แบบตัวเค้ามี

กระบวนการคิด หรือมีอะไรที่แบบดึงดูด มันฟังแล้วแบบว่าเห้ยอันนี้น่าจะเอามาท าเป็นอาชีพได้ พ่ีก็
ล

กระบวนการคิด หรือมีอะไรที่แบบดึงดูด มันฟังแล้วแบบว่าเห้ยอันนี้น่าจะเอามาท าเป็นอาชีพได้ พ่ีก็าใช่มะ ก็อยู่ที่เราว่าเราจะดึงแบรนด์ไหน ก็ดูเนื้อหาแล้วเห้ยน่าสนใจงี้ด้วย แบบตัวเค้ามีาใช่มะ ก็อยู่ที่เราว่าเราจะดึงแบรนด์ไหน ก็ดูเนื้อหาแล้วเห้ยน่าสนใจงี้ด้วย แบบตัวเค้ามี
กระบวนการคิด หรือมีอะไรที่แบบดึงดูด มันฟังแล้วแบบว่าเห้ยอันนี้น่าจะเอามาท าเป็นอาชีพได้ พ่ีก็ากระบวนการคิด หรือมีอะไรที่แบบดึงดูด มันฟังแล้วแบบว่าเห้ยอันนี้น่าจะเอามาท าเป็นอาชีพได้ พ่ีก็งใช่มะ ก็อยู่ที่เราว่าเราจะดึงแบรนด์ไหน ก็ดูเนื้อหาแล้วเห้ยน่าสนใจงี้ด้วย แบบตัวเค้ามีงใช่มะ ก็อยู่ที่เราว่าเราจะดึงแบรนด์ไหน ก็ดูเนื้อหาแล้วเห้ยน่าสนใจงี้ด้วย แบบตัวเค้ามี
กระบวนการคิด หรือมีอะไรที่แบบดึงดูด มันฟังแล้วแบบว่าเห้ยอันนี้น่าจะเอามาท าเป็นอาชีพได้ พ่ีก็งกระบวนการคิด หรือมีอะไรที่แบบดึงดูด มันฟังแล้วแบบว่าเห้ยอันนี้น่าจะเอามาท าเป็นอาชีพได้ พ่ีก็
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ควรจะแบ่งเนื้อหาอย่างไรในแต่ละช่วง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นรู้สึกถึงความสุขจากการ
ประกอบอาชีพประเภทของท ามือ 

พ่ีเบส : คือมันมีตอนเทปรีแพร์ เคยดูมะ คือต้องถ่ายให้เค้าดูมีความสุข คือตอนนั้นที่เค้า
ท าอ่ะเค้าก็บอกว่า คนทั่วไปอาจคิดว่าวันจันทร์มันเป็นวันที่แบบว่าเบื่อไม่อยากมาท างาน นี่หมายถึง
เทปนั้นนะ แต่ลองคิดกลับกันว่าท ายังไงให้วันจันทร์อ่ะเป็นวันที่แบบ เห้ยถึงวันจันทร์แล้วเราอยากจะ
ไปท างาน อันนี้เป็นมุมมองที่เค้าสอดแทรกแนวคิดมาเพ่ือคนดูรู้สึกว่าแบบ เออถ้าเราไปในท าสิ่งที่เรา
รัก เราไปท าอะไรที่เราอยากท าจริงๆอ่ะ จากวันท างานที่น่าเบื่อมันจะกลายเป็นวันที่เราอยากจะไปทุก
วัน เหมือนกลายเป็นวันพักผ่อน 

พ่ีหนอย : คือถ้าเราได้ท าอะไรที่เราชอบหรือมีความสุขอยู่กับสิ่งที่เราท า ทุกวันอ่ะมันจะ
ไม่ใช่วันท างาน มันจะเหมือนเป็นวันหยุดของเรา 

พ่ีเบส : มันเหมือนกับแบบหาจุด หาตรงความสุขที่เค้าได้เนี่ยแหละพ่ีว่านะ มันอินสไปร์
คนดูเหมือนกัน เพราะความสุขที่รับแต่ละคนไม่เหมือนกัน เพราะได้มาท าในอาชีพที่แบบว่าเค้าชอบ 
เค้ารัก เราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดู 

พ่ีหนอย : เรื่องภาพก็เป็นส่วนส าคัญอย่างเช่น เวลาเราอยากให้คนดูดูแล้วรู้สึกอยากมี
ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู
ละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุข
บนสีหน้าเค้า แบบอะไรทุกอย่างก็ท าให้เรายิ้มตามได้ ท าให้เราร้องไห้ตามได้ เออพวกเนี้ยก็ส าคัญ จุด
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เพราะฉะนั้นการตัดต่อภาพ การเรียบเรียงภาพแต่ละภาพให้มันไปตามกราฟที่เราอยากได้ก็เป็นส่วนเพราะฉะนั้นการตัดต่อภาพ การเรียบเรียงภาพแต่ละภาพให้มันไปตามกราฟที่เราอยากได้ก็เป็นส่วนเพราะฉะนั้นการตัดต่อภาพ การเรียบเรียงภาพแต่ละภาพให้มันไปตามกราฟที่เราอยากได้ก็เป็นส่วน

ก็มีส่วนช่วยเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นการตัดต่อภาพ การเรียบเรียงภาพแต่ละภาพให้มันไปตามกราฟที่เราอยากได้ก็เป็นส่วน
ส าคัญ เรื่องของเพลงที่น ามาใช้ เรื่องของกราฟิกที่ข้ึน เช่น ส าคัญ เรื่องของเพลงที่น ามาใช้ เรื่องของกราฟิกที่ข้ึน เช่น ก็มีส่วนช่วยเหมือนกันก็มีส่วนช่วยเหมือนกันส าคัญ เรื่องของเพลงที่น ามาใช้ เรื่องของกราฟิกที่ข้ึน เช่น ส าคัญ เรื่องของเพลงที่น ามาใช้ เรื่องของกราฟิกที่ข้ึน เช่น ส าคัญ เรื่องของเพลงที่น ามาใช้ เรื่องของกราฟิกที่ข้ึน เช่น 
ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ

ก็มีส่วนช่วยเหมือนกันส าคัญ เรื่องของเพลงที่น ามาใช้ เรื่องของกราฟิกที่ข้ึน เช่น ก็มีส่วนช่วยเหมือนกัน
ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ

ส่วนใหญ่เราเน้นที่แขกรับเชิญเป็นหลัก เพราะฉะนั้นปัญหาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่แขกรับส่วนใหญ่เราเน้นที่แขกรับเชิญเป็นหลัก เพราะฉะนั้นปัญหาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่แขกรับ
ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ

ส่วนใหญ่เราเน้นที่แขกรับเชิญเป็นหลัก เพราะฉะนั้นปัญหาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่แขกรับ
ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ

ส่วนใหญ่เราเน้นที่แขกรับเชิญเป็นหลัก เพราะฉะนั้นปัญหาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่แขกรับ
ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ

ส่วนใหญ่เราเน้นที่แขกรับเชิญเป็นหลัก เพราะฉะนั้นปัญหาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่แขกรับ
เชิญ เหมือนบางคนเค้าไม่ค่อยได้ออกทีวี เค้าเจอกล้อง เค้าเกร็ง แล้วบางคนก็เลิกลัก ต่อให้ต้องคุยกับ

ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
ส่วนใหญ่เราเน้นที่แขกรับเชิญเป็นหลัก เพราะฉะนั้นปัญหาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่แขกรับ

ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
ส่วนใหญ่เราเน้นที่แขกรับเชิญเป็นหลัก เพราะฉะนั้นปัญหาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่แขกรับ

ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
ส่วนใหญ่เราเน้นที่แขกรับเชิญเป็นหลัก เพราะฉะนั้นปัญหาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่แขกรับส่วนใหญ่เราเน้นที่แขกรับเชิญเป็นหลัก เพราะฉะนั้นปัญหาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่แขกรับ

ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
ส่วนใหญ่เราเน้นที่แขกรับเชิญเป็นหลัก เพราะฉะนั้นปัญหาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่แขกรับส่วนใหญ่เราเน้นที่แขกรับเชิญเป็นหลัก เพราะฉะนั้นปัญหาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่แขกรับ

เชิญ เหมือนบางคนเค้าไม่ค่อยได้ออกทีวี เค้าเจอกล้อง เค้าเกร็ง แล้วบางคนก็เลิกลัก ต่อให้ต้องคุยกับ
ส่วนใหญ่เราเน้นที่แขกรับเชิญเป็นหลัก เพราะฉะนั้นปัญหาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่แขกรับส่วนใหญ่เราเน้นที่แขกรับเชิญเป็นหลัก เพราะฉะนั้นปัญหาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่แขกรับ

ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
ส่วนใหญ่เราเน้นที่แขกรับเชิญเป็นหลัก เพราะฉะนั้นปัญหาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่แขกรับส่วนใหญ่เราเน้นที่แขกรับเชิญเป็นหลัก เพราะฉะนั้นปัญหาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่แขกรับส่วนใหญ่เราเน้นที่แขกรับเชิญเป็นหลัก เพราะฉะนั้นปัญหาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่แขกรับส่วนใหญ่เราเน้นที่แขกรับเชิญเป็นหลัก เพราะฉะนั้นปัญหาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่แขกรับ

เชิญ เหมือนบางคนเค้าไม่ค่อยได้ออกทีวี เค้าเจอกล้อง เค้าเกร็ง แล้วบางคนก็เลิกลัก ต่อให้ต้องคุยกับเชิญ เหมือนบางคนเค้าไม่ค่อยได้ออกทีวี เค้าเจอกล้อง เค้าเกร็ง แล้วบางคนก็เลิกลัก ต่อให้ต้องคุยกับเชิญ เหมือนบางคนเค้าไม่ค่อยได้ออกทีวี เค้าเจอกล้อง เค้าเกร็ง แล้วบางคนก็เลิกลัก ต่อให้ต้องคุยกับ

หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ 
อะไรยังงี้ ประมาณนี้ คือเรื่องของการตัดต่ออ่ะ อย่างของพวกพ่ีจะแบบเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ 
หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ 
อะไรยังงี้ ประมาณนี้ คือเรื่องของการตัดต่ออ่ะ อย่างของพวกพ่ีจะแบบเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ 
เพราะฉะนั้นการตัดต่อภาพ การเรียบเรียงภาพแต่ละภาพให้มันไปตามกราฟที่เราอยากได้ก็เป็นส่วน
ส าคัญ เรื่องของเพลงที่น ามาใช้ เรื่องของกราฟิกที่ข้ึน เช่น 

หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ 
หนึ่ง เบรกสองมันจะค่อยๆเป็นกราฟข้ึนไป แล้วเบรกสามอ่ะเราจะต้องมีแบบจุดที่พูดถึงแรงบันดาลใจ
หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ 
อะไรยังงี้ ประมาณนี้ คือเรื่องของการตัดต่ออ่ะ อย่างของพวกพ่ีจะแบบเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ 
เพราะฉะนั้นการตัดต่อภาพ การเรียบเรียงภาพแต่ละภาพให้มันไปตามกราฟที่เราอยากได้ก็เป็นส่วน

หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ 
อะไรยังงี้ ประมาณนี้ คือเรื่องของการตัดต่ออ่ะ อย่างของพวกพ่ีจะแบบเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ อะไรยังงี้ ประมาณนี้ คือเรื่องของการตัดต่ออ่ะ อย่างของพวกพ่ีจะแบบเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ 
เพราะฉะนั้นการตัดต่อภาพ การเรียบเรียงภาพแต่ละภาพให้มันไปตามกราฟที่เราอยากได้ก็เป็นส่วนเพราะฉะนั้นการตัดต่อภาพ การเรียบเรียงภาพแต่ละภาพให้มันไปตามกราฟที่เราอยากได้ก็เป็นส่วนเพราะฉะนั้นการตัดต่อภาพ การเรียบเรียงภาพแต่ละภาพให้มันไปตามกราฟที่เราอยากได้ก็เป็นส่วนเพราะฉะนั้นการตัดต่อภาพ การเรียบเรียงภาพแต่ละภาพให้มันไปตามกราฟที่เราอยากได้ก็เป็นส่วน
ส าคัญ เรื่องของเพลงที่น ามาใช้ เรื่องของกราฟิกที่ข้ึน เช่น 
เพราะฉะนั้นการตัดต่อภาพ การเรียบเรียงภาพแต่ละภาพให้มันไปตามกราฟที่เราอยากได้ก็เป็นส่วน

หนึ่ง เบรกสองมันจะค่อยๆเป็นกราฟข้ึนไป แล้วเบรกสามอ่ะเราจะต้องมีแบบจุดที่พูดถึงแรงบันดาลใจหนึ่ง เบรกสองมันจะค่อยๆเป็นกราฟข้ึนไป แล้วเบรกสามอ่ะเราจะต้องมีแบบจุดที่พูดถึงแรงบันดาลใจ
หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ 
อะไรยังงี้ ประมาณนี้ คือเรื่องของการตัดต่ออ่ะ อย่างของพวกพ่ีจะแบบเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ 
หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ 
อะไรยังงี้ ประมาณนี้ คือเรื่องของการตัดต่ออ่ะ อย่างของพวกพ่ีจะแบบเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ 

หนึ่ง เบรกสองมันจะค่อยๆเป็นกราฟข้ึนไป แล้วเบรกสามอ่ะเราจะต้องมีแบบจุดที่พูดถึงแรงบันดาลใจ
หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ 
หนึ่ง เบรกสองมันจะค่อยๆเป็นกราฟข้ึนไป แล้วเบรกสามอ่ะเราจะต้องมีแบบจุดที่พูดถึงแรงบันดาลใจ
หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ 
หนึ่ง เบรกสองมันจะค่อยๆเป็นกราฟข้ึนไป แล้วเบรกสามอ่ะเราจะต้องมีแบบจุดที่พูดถึงแรงบันดาลใจหนึ่ง เบรกสองมันจะค่อยๆเป็นกราฟข้ึนไป แล้วเบรกสามอ่ะเราจะต้องมีแบบจุดที่พูดถึงแรงบันดาลใจหนึ่ง เบรกสองมันจะค่อยๆเป็นกราฟข้ึนไป แล้วเบรกสามอ่ะเราจะต้องมีแบบจุดที่พูดถึงแรงบันดาลใจ
หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ 

เล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรก
หนึ่ง เบรกสองมันจะค่อยๆเป็นกราฟข้ึนไป แล้วเบรกสามอ่ะเราจะต้องมีแบบจุดที่พูดถึงแรงบันดาลใจ
หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ 

เล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรก
หนึ่ง เบรกสองมันจะค่อยๆเป็นกราฟข้ึนไป แล้วเบรกสามอ่ะเราจะต้องมีแบบจุดที่พูดถึงแรงบันดาลใจ
เล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรก
หนึ่ง เบรกสองมันจะค่อยๆเป็นกราฟข้ึนไป แล้วเบรกสามอ่ะเราจะต้องมีแบบจุดที่พูดถึงแรงบันดาลใจ
หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ 

เล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรกเล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรก
หนึ่ง เบรกสองมันจะค่อยๆเป็นกราฟข้ึนไป แล้วเบรกสามอ่ะเราจะต้องมีแบบจุดที่พูดถึงแรงบันดาลใจ
เล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรกเล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรก
หนึ่ง เบรกสองมันจะค่อยๆเป็นกราฟข้ึนไป แล้วเบรกสามอ่ะเราจะต้องมีแบบจุดที่พูดถึงแรงบันดาลใจ
เล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรก
หนึ่ง เบรกสองมันจะค่อยๆเป็นกราฟข้ึนไป แล้วเบรกสามอ่ะเราจะต้องมีแบบจุดที่พูดถึงแรงบันดาลใจ
หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ 

เล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรกเล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรก
หนึ่ง เบรกสองมันจะค่อยๆเป็นกราฟข้ึนไป แล้วเบรกสามอ่ะเราจะต้องมีแบบจุดที่พูดถึงแรงบันดาลใจ
เล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรกเล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรก
หนึ่ง เบรกสองมันจะค่อยๆเป็นกราฟข้ึนไป แล้วเบรกสามอ่ะเราจะต้องมีแบบจุดที่พูดถึงแรงบันดาลใจ
หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ 

เล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรก
คือพอมันเป็นสารคดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรา อย่างน้อยเราต้องเล่าเรื่องได้ มันอาจจะต้อง

เล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรก
หนึ่ง เบรกสองมันจะค่อยๆเป็นกราฟข้ึนไป แล้วเบรกสามอ่ะเราจะต้องมีแบบจุดที่พูดถึงแรงบันดาลใจ

คือพอมันเป็นสารคดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรา อย่างน้อยเราต้องเล่าเรื่องได้ มันอาจจะต้อง
เล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรก

คือพอมันเป็นสารคดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรา อย่างน้อยเราต้องเล่าเรื่องได้ มันอาจจะต้อง
เล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรก
หนึ่ง เบรกสองมันจะค่อยๆเป็นกราฟข้ึนไป แล้วเบรกสามอ่ะเราจะต้องมีแบบจุดที่พูดถึงแรงบันดาลใจ

คือพอมันเป็นสารคดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรา อย่างน้อยเราต้องเล่าเรื่องได้ มันอาจจะต้องคือพอมันเป็นสารคดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรา อย่างน้อยเราต้องเล่าเรื่องได้ มันอาจจะต้อง
เล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรก
หนึ่ง เบรกสองมันจะค่อยๆเป็นกราฟข้ึนไป แล้วเบรกสามอ่ะเราจะต้องมีแบบจุดที่พูดถึงแรงบันดาลใจ

คือพอมันเป็นสารคดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรา อย่างน้อยเราต้องเล่าเรื่องได้ มันอาจจะต้องคือพอมันเป็นสารคดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรา อย่างน้อยเราต้องเล่าเรื่องได้ มันอาจจะต้อง
เล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรก

คือพอมันเป็นสารคดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรา อย่างน้อยเราต้องเล่าเรื่องได้ มันอาจจะต้อง
เล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรก
หนึ่ง เบรกสองมันจะค่อยๆเป็นกราฟข้ึนไป แล้วเบรกสามอ่ะเราจะต้องมีแบบจุดที่พูดถึงแรงบันดาลใจ
เล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรก
หนึ่ง เบรกสองมันจะค่อยๆเป็นกราฟข้ึนไป แล้วเบรกสามอ่ะเราจะต้องมีแบบจุดที่พูดถึงแรงบันดาลใจ

คือพอมันเป็นสารคดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรา อย่างน้อยเราต้องเล่าเรื่องได้ มันอาจจะต้องคือพอมันเป็นสารคดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรา อย่างน้อยเราต้องเล่าเรื่องได้ มันอาจจะต้อง
เล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรกเล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรก

คือพอมันเป็นสารคดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรา อย่างน้อยเราต้องเล่าเรื่องได้ มันอาจจะต้อง
เล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรกเล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรก
หนึ่ง เบรกสองมันจะค่อยๆเป็นกราฟข้ึนไป แล้วเบรกสามอ่ะเราจะต้องมีแบบจุดที่พูดถึงแรงบันดาลใจ

คือพอมันเป็นสารคดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรา อย่างน้อยเราต้องเล่าเรื่องได้ มันอาจจะต้อง
เล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรก

คือพอมันเป็นสารคดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรา อย่างน้อยเราต้องเล่าเรื่องได้ มันอาจจะต้อง
เล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรก

คือพอมันเป็นสารคดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรา อย่างน้อยเราต้องเล่าเรื่องได้ มันอาจจะต้อง
เล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรก

คือพอมันเป็นสารคดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรา อย่างน้อยเราต้องเล่าเรื่องได้ มันอาจจะต้อง
เล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรก

คือพอมันเป็นสารคดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรา อย่างน้อยเราต้องเล่าเรื่องได้ มันอาจจะต้อง
วิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ

คือพอมันเป็นสารคดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรา อย่างน้อยเราต้องเล่าเรื่องได้ มันอาจจะต้องคือพอมันเป็นสารคดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรา อย่างน้อยเราต้องเล่าเรื่องได้ มันอาจจะต้อง
เล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรก

คือพอมันเป็นสารคดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรา อย่างน้อยเราต้องเล่าเรื่องได้ มันอาจจะต้องคือพอมันเป็นสารคดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรา อย่างน้อยเราต้องเล่าเรื่องได้ มันอาจจะต้อง
เล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรก

วิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
คือพอมันเป็นสารคดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรา อย่างน้อยเราต้องเล่าเรื่องได้ มันอาจจะต้อง

วิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
คือพอมันเป็นสารคดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรา อย่างน้อยเราต้องเล่าเรื่องได้ มันอาจจะต้อง

วิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
คือพอมันเป็นสารคดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรา อย่างน้อยเราต้องเล่าเรื่องได้ มันอาจจะต้องคือพอมันเป็นสารคดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรา อย่างน้อยเราต้องเล่าเรื่องได้ มันอาจจะต้อง

วิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
คือพอมันเป็นสารคดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรา อย่างน้อยเราต้องเล่าเรื่องได้ มันอาจจะต้อง

เล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรก

วิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
คือพอมันเป็นสารคดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรา อย่างน้อยเราต้องเล่าเรื่องได้ มันอาจจะต้อง

วิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
คือพอมันเป็นสารคดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรา อย่างน้อยเราต้องเล่าเรื่องได้ มันอาจจะต้องคือพอมันเป็นสารคดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรา อย่างน้อยเราต้องเล่าเรื่องได้ มันอาจจะต้อง

วิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
คือพอมันเป็นสารคดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรา อย่างน้อยเราต้องเล่าเรื่องได้ มันอาจจะต้อง

เล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรก
หนึ่ง เบรกสองมันจะค่อยๆเป็นกราฟข้ึนไป แล้วเบรกสามอ่ะเราจะต้องมีแบบจุดที่พูดถึงแรงบันดาลใจ

วิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจวิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
คือพอมันเป็นสารคดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรา อย่างน้อยเราต้องเล่าเรื่องได้ มันอาจจะต้อง

เล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรกเล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรก
หนึ่ง เบรกสองมันจะค่อยๆเป็นกราฟข้ึนไป แล้วเบรกสามอ่ะเราจะต้องมีแบบจุดที่พูดถึงแรงบันดาลใจ
เล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรกเล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรก
หนึ่ง เบรกสองมันจะค่อยๆเป็นกราฟข้ึนไป แล้วเบรกสามอ่ะเราจะต้องมีแบบจุดที่พูดถึงแรงบันดาลใจ

คือพอมันเป็นสารคดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรา อย่างน้อยเราต้องเล่าเรื่องได้ มันอาจจะต้องคือพอมันเป็นสารคดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรา อย่างน้อยเราต้องเล่าเรื่องได้ มันอาจจะต้อง
วิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจวิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจวิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ

คือพอมันเป็นสารคดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรา อย่างน้อยเราต้องเล่าเรื่องได้ มันอาจจะต้องคือพอมันเป็นสารคดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรา อย่างน้อยเราต้องเล่าเรื่องได้ มันอาจจะต้อง
เล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรก

คือพอมันเป็นสารคดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรา อย่างน้อยเราต้องเล่าเรื่องได้ มันอาจจะต้อง

แล้วเราก็มีความสุขเหมือนกัน
ภาพนั้นให้ได้ทัน พอเอามาใส่แล้วแบบ พอเห็นเค้ายิ้ม เค้าอะไรยังงี้ เค้าแบบมีความสุขจังเลย เราดูภาพนั้นให้ได้ทัน พอเอามาใส่แล้วแบบ พอเห็นเค้ายิ้ม เค้าอะไรยังงี้ เค้าแบบมีความสุขจังเลย เราดู

ขเหมือนกัน
วิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ

ภาพนั้นให้ได้ทัน พอเอามาใส่แล้วแบบ พอเห็นเค้ายิ้ม เค้าอะไรยังงี้ เค้าแบบมีความสุขจังเลย เราดูภาพนั้นให้ได้ทัน พอเอามาใส่แล้วแบบ พอเห็นเค้ายิ้ม เค้าอะไรยังงี้ เค้าแบบมีความสุขจังเลย เราดูภาพนั้นให้ได้ทัน พอเอามาใส่แล้วแบบ พอเห็นเค้ายิ้ม เค้าอะไรยังงี้ เค้าแบบมีความสุขจังเลย เราดูภาพนั้นให้ได้ทัน พอเอามาใส่แล้วแบบ พอเห็นเค้ายิ้ม เค้าอะไรยังงี้ เค้าแบบมีความสุขจังเลย เราดู
เล็กๆน้อยๆ คือบางทีอ่ะเวลาที่พวกพ่ีถ่ายแขกรับเชิญอ่ะ เค้าจะยิ้มออกมาแบบไม่รู้ตัว เราก็ต้องเก็บ
ภาพนั้นให้ได้ทัน พอเอามาใส่แล้วแบบ พอเห็นเค้ายิ้ม เค้าอะไรยังงี้ เค้าแบบมีความสุขจังเลย เราดู
เล็กๆน้อยๆ คือบางทีอ่ะเวลาที่พวกพ่ีถ่ายแขกรับเชิญอ่ะ เค้าจะยิ้มออกมาแบบไม่รู้ตัว เราก็ต้องเก็บ
ภาพนั้นให้ได้ทัน พอเอามาใส่แล้วแบบ พอเห็นเค้ายิ้ม เค้าอะไรยังงี้ เค้าแบบมีความสุขจังเลย เราดู
เล็กๆน้อยๆ คือบางทีอ่ะเวลาที่พวกพ่ีถ่ายแขกรับเชิญอ่ะ เค้าจะยิ้มออกมาแบบไม่รู้ตัว เราก็ต้องเก็บเล็กๆน้อยๆ คือบางทีอ่ะเวลาที่พวกพ่ีถ่ายแขกรับเชิญอ่ะ เค้าจะยิ้มออกมาแบบไม่รู้ตัว เราก็ต้องเก็บ
ภาพนั้นให้ได้ทัน พอเอามาใส่แล้วแบบ พอเห็นเค้ายิ้ม เค้าอะไรยังงี้ เค้าแบบมีความสุขจังเลย เราดู

มตามได้ ท าให้เราร้องไห้ตามได้ เออพวกเนี้ยก็ส าคัญ จุด
เล็กๆน้อยๆ คือบางทีอ่ะเวลาที่พวกพ่ีถ่ายแขกรับเชิญอ่ะ เค้าจะยิ้มออกมาแบบไม่รู้ตัว เราก็ต้องเก็บ

มตามได้ ท าให้เราร้องไห้ตามได้ เออพวกเนี้ยก็ส าคัญ จุด
เล็กๆน้อยๆ คือบางทีอ่ะเวลาที่พวกพ่ีถ่ายแขกรับเชิญอ่ะ เค้าจะยิ้มออกมาแบบไม่รู้ตัว เราก็ต้องเก็บ
บนสีหน้าเค้า แบบอะไรทุกอย่างก็ท าให้เรายิ้
เล็กๆน้อยๆ คือบางทีอ่ะเวลาที่พวกพ่ีถ่ายแขกรับเชิญอ่ะ เค้าจะยิ้มออกมาแบบไม่รู้ตัว เราก็ต้องเก็บ
บนสีหน้าเค้า แบบอะไรทุกอย่างก็ท าให้เรายิ้มตามได้ ท าให้เราร้องไห้ตามได้ เออพวกเนี้ยก็ส าคัญ จุดมตามได้ ท าให้เราร้องไห้ตามได้ เออพวกเนี้ยก็ส าคัญ จุด
เล็กๆน้อยๆ คือบางทีอ่ะเวลาที่พวกพ่ีถ่ายแขกรับเชิญอ่ะ เค้าจะยิ้มออกมาแบบไม่รู้ตัว เราก็ต้องเก็บเล็กๆน้อยๆ คือบางทีอ่ะเวลาที่พวกพ่ีถ่ายแขกรับเชิญอ่ะ เค้าจะยิ้มออกมาแบบไม่รู้ตัว เราก็ต้องเก็บ
ภาพนั้นให้ได้ทัน พอเอามาใส่แล้วแบบ พอเห็นเค้ายิ้ม เค้าอะไรยังงี้ เค้าแบบมีความสุขจังเลย เราดู
เล็กๆน้อยๆ คือบางทีอ่ะเวลาที่พวกพ่ีถ่ายแขกรับเชิญอ่ะ เค้าจะยิ้มออกมาแบบไม่รู้ตัว เราก็ต้องเก็บ

มตามได้ ท าให้เราร้องไห้ตามได้ เออพวกเนี้ยก็ส าคัญ จุดบนสีหน้าเค้า แบบอะไรทุกอย่างก็ท าให้เรายิ้บนสีหน้าเค้า แบบอะไรทุกอย่างก็ท าให้เรายิ้บนสีหน้าเค้า แบบอะไรทุกอย่างก็ท าให้เรายิ้
เล็กๆน้อยๆ คือบางทีอ่ะเวลาที่พวกพ่ีถ่ายแขกรับเชิญอ่ะ เค้าจะยิ้มออกมาแบบไม่รู้ตัว เราก็ต้องเก็บเล็กๆน้อยๆ คือบางทีอ่ะเวลาที่พวกพ่ีถ่ายแขกรับเชิญอ่ะ เค้าจะยิ้มออกมาแบบไม่รู้ตัว เราก็ต้องเก็บ
ภาพนั้นให้ได้ทัน พอเอามาใส่แล้วแบบ พอเห็นเค้ายิ้ม เค้าอะไรยังงี้ เค้าแบบมีความสุขจังเลย เราดู
เล็กๆน้อยๆ คือบางทีอ่ะเวลาที่พวกพ่ีถ่ายแขกรับเชิญอ่ะ เค้าจะยิ้มออกมาแบบไม่รู้ตัว เราก็ต้องเก็บ
ภาพนั้นให้ได้ทัน พอเอามาใส่แล้วแบบ พอเห็นเค้ายิ้ม เค้าอะไรยังงี้ เค้าแบบมีความสุขจังเลย เราดู

ละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุข
มตามได้ ท าให้เราร้องไห้ตามได้ เออพวกเนี้ยก็ส าคัญ จุด

ละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุขละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุข
มตามได้ ท าให้เราร้องไห้ตามได้ เออพวกเนี้ยก็ส าคัญ จุด

ละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุข
มตามได้ ท าให้เราร้องไห้ตามได้ เออพวกเนี้ยก็ส าคัญ จุด

ละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุขละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุข
บนสีหน้าเค้า แบบอะไรทุกอย่างก็ท าให้เรายิ้
ละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุข
บนสีหน้าเค้า แบบอะไรทุกอย่างก็ท าให้เรายิ้
ละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุข
ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู
ละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุขละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุข
บนสีหน้าเค้า แบบอะไรทุกอย่างก็ท าให้เรายิ้
เล็กๆน้อยๆ คือบางทีอ่ะเวลาที่พวกพ่ีถ่ายแขกรับเชิญอ่ะ เค้าจะยิ้มออกมาแบบไม่รู้ตัว เราก็ต้องเก็บ

ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู
ละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุข
ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู
ละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุข
ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู
ละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุขละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุข

มตามได้ ท าให้เราร้องไห้ตามได้ เออพวกเนี้ยก็ส าคัญ จุด
เล็กๆน้อยๆ คือบางทีอ่ะเวลาที่พวกพ่ีถ่ายแขกรับเชิญอ่ะ เค้าจะยิ้มออกมาแบบไม่รู้ตัว เราก็ต้องเก็บ
ภาพนั้นให้ได้ทัน พอเอามาใส่แล้วแบบ พอเห็นเค้ายิ้ม เค้าอะไรยังงี้ เค้าแบบมีความสุขจังเลย เราดู

วิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจวิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ

ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดูความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู
ละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุข
ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดูความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดูความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู
ละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุข
ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู

เวลาเราอยากให้คนดูดูแล้วรู้สึกอยากมี
ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู

เวลาเราอยากให้คนดูดูแล้วรู้สึกอยากมี
ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู

เวลาเราอยากให้คนดูดูแล้วรู้สึกอยากมี
ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู
ละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุข
ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู
ละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุข

เรื่องภาพก็เป็นส่วนส าคัญอย่างเช่น 
ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดูความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดูความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดูความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู
ละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุข
ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู
ละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุข

เรื่องภาพก็เป็นส่วนส าคัญอย่างเช่น เรื่องภาพก็เป็นส่วนส าคัญอย่างเช่น 
เราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดู

พ่ีหนอย 
ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู

เรื่องภาพก็เป็นส่วนส าคัญอย่างเช่น 
ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู

เราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดู
เวลาเราอยากให้คนดูดูแล้วรู้สึกอยากมี

เราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดูเราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดู
เวลาเราอยากให้คนดูดูแล้วรู้สึกอยากมีเวลาเราอยากให้คนดูดูแล้วรู้สึกอยากมี

ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู

เราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดูเราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดู
เรื่องภาพก็เป็นส่วนส าคัญอย่างเช่น 

ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู
ละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุข

เราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดูเราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดู
เรื่องภาพก็เป็นส่วนส าคัญอย่างเช่น 

เราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดู
เรื่องภาพก็เป็นส่วนส าคัญอย่างเช่น เรื่องภาพก็เป็นส่วนส าคัญอย่างเช่น 

ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู
ละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุข

เรื่องภาพก็เป็นส่วนส าคัญอย่างเช่น เรื่องภาพก็เป็นส่วนส าคัญอย่างเช่น 
ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู

เรื่องภาพก็เป็นส่วนส าคัญอย่างเช่น 
ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู

เรื่องภาพก็เป็นส่วนส าคัญอย่างเช่น 
ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู

เรื่องภาพก็เป็นส่วนส าคัญอย่างเช่น เรื่องภาพก็เป็นส่วนส าคัญอย่างเช่น 
ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดูความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู
ละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุข
ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู
ละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุข
ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู
ละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุขละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุข

มตามได้ ท าให้เราร้องไห้ตามได้ เออพวกเนี้ยก็ส าคัญ จุด
ละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุข

มตามได้ ท าให้เราร้องไห้ตามได้ เออพวกเนี้ยก็ส าคัญ จุด
ละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุขละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุข

มตามได้ ท าให้เราร้องไห้ตามได้ เออพวกเนี้ยก็ส าคัญ จุด
เล็กๆน้อยๆ คือบางทีอ่ะเวลาที่พวกพ่ีถ่ายแขกรับเชิญอ่ะ เค้าจะยิ้มออกมาแบบไม่รู้ตัว เราก็ต้องเก็บ
ภาพนั้นให้ได้ทัน พอเอามาใส่แล้วแบบ พอเห็นเค้ายิ้ม เค้าอะไรยังงี้ เค้าแบบมีความสุขจังเลย เราดู
เล็กๆน้อยๆ คือบางทีอ่ะเวลาที่พวกพ่ีถ่ายแขกรับเชิญอ่ะ เค้าจะยิ้มออกมาแบบไม่รู้ตัว เราก็ต้องเก็บ

เราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดู
เพราะความสุขที่รับแต่ละคนไม่เหมือนกัน

เราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดู
เพราะความสุขที่รับแต่ละคนไม่เหมือนกัน

เราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดู
เรื่องภาพก็เป็นส่วนส าคัญอย่างเช่น 

เราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดู
เรื่องภาพก็เป็นส่วนส าคัญอย่างเช่น เรื่องภาพก็เป็นส่วนส าคัญอย่างเช่น 

ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู

เพราะได้มาท าในอาชีพที่แบบว่าเค้าชอบ เพราะความสุขที่รับแต่ละคนไม่เหมือนกัน
เราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดู

เพราะความสุขที่รับแต่ละคนไม่เหมือนกัน
เราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดู

เพราะความสุขที่รับแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะความสุขที่รับแต่ละคนไม่เหมือนกัน
เราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดู

เพราะความสุขที่รับแต่ละคนไม่เหมือนกัน
มันเหมือนกับแบบหาจุด หาตรงความสุขที่เค้าได้เนี่ยแหละพ่ีว่านะ มันอินสไปร์

เพราะความสุขที่รับแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะความสุขที่รับแต่ละคนไม่เหมือนกัน
มันเหมือนกับแบบหาจุด หาตรงความสุขที่เค้าได้เนี่ยแหละพ่ีว่านะ มันอินสไปร์

เพราะความสุขที่รับแต่ละคนไม่เหมือนกัน
มันเหมือนกับแบบหาจุด หาตรงความสุขที่เค้าได้เนี่ยแหละพ่ีว่านะ มันอินสไปร์

เพราะความสุขที่รับแต่ละคนไม่เหมือนกัน
มันเหมือนกับแบบหาจุด หาตรงความสุขที่เค้าได้เนี่ยแหละพ่ีว่านะ มันอินสไปร์

เพราะความสุขที่รับแต่ละคนไม่เหมือนกัน
มันเหมือนกับแบบหาจุด หาตรงความสุขที่เค้าได้เนี่ยแหละพ่ีว่านะ มันอินสไปร์มันเหมือนกับแบบหาจุด หาตรงความสุขที่เค้าได้เนี่ยแหละพ่ีว่านะ มันอินสไปร์

เพราะความสุขที่รับแต่ละคนไม่เหมือนกัน
มันเหมือนกับแบบหาจุด หาตรงความสุขที่เค้าได้เนี่ยแหละพ่ีว่านะ มันอินสไปร์

ไม่ใช่วันท างาน มันจะเหมือนเป็นวันหยุดของเรา
คือถ้าเราได้ท าอะไรที่เราชอบหรือมีความสุขอยู่กับสิ่งที่เราท า ทุกวันอ่ะมันจะ

ไม่ใช่วันท างาน มันจะเหมือนเป็นวันหยุดของเรา
มันเหมือนกับแบบหาจุด หาตรงความสุขที่เค้าได้เนี่ยแหละพ่ีว่านะ มันอินสไปร์

คือถ้าเราได้ท าอะไรที่เราชอบหรือมีความสุขอยู่กับสิ่งที่เราท า ทุกวันอ่ะมันจะคือถ้าเราได้ท าอะไรที่เราชอบหรือมีความสุขอยู่กับสิ่งที่เราท า ทุกวันอ่ะมันจะ

มันเหมือนกับแบบหาจุด หาตรงความสุขที่เค้าได้เนี่ยแหละพ่ีว่านะ มันอินสไปร์มันเหมือนกับแบบหาจุด หาตรงความสุขที่เค้าได้เนี่ยแหละพ่ีว่านะ มันอินสไปร์
เพราะความสุขที่รับแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะความสุขที่รับแต่ละคนไม่เหมือนกัน

เราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดู
เพราะความสุขที่รับแต่ละคนไม่เหมือนกัน

เราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดูเราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดู
เรื่องภาพก็เป็นส่วนส าคัญอย่างเช่น 

ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู

คือถ้าเราได้ท าอะไรที่เราชอบหรือมีความสุขอยู่กับสิ่งที่เราท า ทุกวันอ่ะมันจะ
ไม่ใช่วันท างาน มันจะเหมือนเป็นวันหยุดของเรา

มันเหมือนกับแบบหาจุด หาตรงความสุขที่เค้าได้เนี่ยแหละพ่ีว่านะ มันอินสไปร์
เพราะความสุขที่รับแต่ละคนไม่เหมือนกัน

มันเหมือนกับแบบหาจุด หาตรงความสุขที่เค้าได้เนี่ยแหละพ่ีว่านะ มันอินสไปร์
เพราะได้มาท าในอาชีพที่แบบว่าเค้าชอบ 

มันเหมือนกับแบบหาจุด หาตรงความสุขที่เค้าได้เนี่ยแหละพ่ีว่านะ มันอินสไปร์
เพราะได้มาท าในอาชีพที่แบบว่าเค้าชอบ 

มันเหมือนกับแบบหาจุด หาตรงความสุขที่เค้าได้เนี่ยแหละพ่ีว่านะ มันอินสไปร์มันเหมือนกับแบบหาจุด หาตรงความสุขที่เค้าได้เนี่ยแหละพ่ีว่านะ มันอินสไปร์
เพราะความสุขที่รับแต่ละคนไม่เหมือนกัน

มันเหมือนกับแบบหาจุด หาตรงความสุขที่เค้าได้เนี่ยแหละพ่ีว่านะ มันอินสไปร์

เราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดู
เพราะความสุขที่รับแต่ละคนไม่เหมือนกัน

เราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดูเราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดู
เรื่องภาพก็เป็นส่วนส าคัญอย่างเช่น 

เราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดูเราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดู
เรื่องภาพก็เป็นส่วนส าคัญอย่างเช่น 

ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู
เวลาเราอยากให้คนดูดูแล้วรู้สึกอยากมีเวลาเราอยากให้คนดูดูแล้วรู้สึกอยากมี

ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู
เวลาเราอยากให้คนดูดูแล้วรู้สึกอยากมี

ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู
พ่ีหนอย 

ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู
ละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุข
บนสีหน้าเค้า แบบอะไรทุกอย่างก็ท าให้เรายิ้

เวลาเราอยากให้คนดูดูแล้วรู้สึกอยากมี
ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู
ละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุข
ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู

มตามได้ ท าให้เราร้องไห้ตามได้ เออพวกเนี้ยก็ส าคัญ จุดบนสีหน้าเค้า แบบอะไรทุกอย่างก็ท าให้เรายิ้
เล็กๆน้อยๆ คือบางทีอ่ะเวลาที่พวกพ่ีถ่ายแขกรับเชิญอ่ะ เค้าจะยิ้มออกมาแบบไม่รู้ตัว เราก็ต้องเก็บ
ภาพนั้นให้ได้ทัน พอเอามาใส่แล้วแบบ พอเห็นเค้ายิ้ม เค้าอะไรยังงี้ เค้าแบบมีความสุขจังเลย เราดู
เล็กๆน้อยๆ คือบางทีอ่ะเวลาที่พวกพ่ีถ่ายแขกรับเชิญอ่ะ เค้าจะยิ้มออกมาแบบไม่รู้ตัว เราก็ต้องเก็บเล็กๆน้อยๆ คือบางทีอ่ะเวลาที่พวกพ่ีถ่ายแขกรับเชิญอ่ะ เค้าจะยิ้มออกมาแบบไม่รู้ตัว เราก็ต้องเก็บ
ภาพนั้นให้ได้ทัน พอเอามาใส่แล้วแบบ พอเห็นเค้ายิ้ม เค้าอะไรยังงี้ เค้าแบบมีความสุขจังเลย เราดู
เล็กๆน้อยๆ คือบางทีอ่ะเวลาที่พวกพ่ีถ่ายแขกรับเชิญอ่ะ เค้าจะยิ้มออกมาแบบไม่รู้ตัว เราก็ต้องเก็บเล็กๆน้อยๆ คือบางทีอ่ะเวลาที่พวกพ่ีถ่ายแขกรับเชิญอ่ะ เค้าจะยิ้มออกมาแบบไม่รู้ตัว เราก็ต้องเก็บ
ภาพนั้นให้ได้ทัน พอเอามาใส่แล้วแบบ พอเห็นเค้ายิ้ม เค้าอะไรยังงี้ เค้าแบบมีความสุขจังเลย เราดู
เล็กๆน้อยๆ คือบางทีอ่ะเวลาที่พวกพ่ีถ่ายแขกรับเชิญอ่ะ เค้าจะยิ้มออกมาแบบไม่รู้ตัว เราก็ต้องเก็บ
ภาพนั้นให้ได้ทัน พอเอามาใส่แล้วแบบ พอเห็นเค้ายิ้ม เค้าอะไรยังงี้ เค้าแบบมีความสุขจังเลย เราดู
เล็กๆน้อยๆ คือบางทีอ่ะเวลาที่พวกพ่ีถ่ายแขกรับเชิญอ่ะ เค้าจะยิ้มออกมาแบบไม่รู้ตัว เราก็ต้องเก็บ
ภาพนั้นให้ได้ทัน พอเอามาใส่แล้วแบบ พอเห็นเค้ายิ้ม เค้าอะไรยังงี้ เค้าแบบมีความสุขจังเลย เราดูภาพนั้นให้ได้ทัน พอเอามาใส่แล้วแบบ พอเห็นเค้ายิ้ม เค้าอะไรยังงี้ เค้าแบบมีความสุขจังเลย เราดู

วิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
แล้วเราก็มีความสุแล้วเราก็มีความสุ
วิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ

เล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรก
คือพอมันเป็นสารคดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรา อย่างน้อยเราต้องเล่าเรื่องได้ มันอาจจะต้อง

เล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรกเล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรก
หนึ่ง เบรกสองมันจะค่อยๆเป็นกราฟข้ึนไป แล้วเบรกสามอ่ะเราจะต้องมีแบบจุดที่พูดถึงแรงบันดาลใจ
เล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรก
หนึ่ง เบรกสองมันจะค่อยๆเป็นกราฟข้ึนไป แล้วเบรกสามอ่ะเราจะต้องมีแบบจุดที่พูดถึงแรงบันดาลใจหนึ่ง เบรกสองมันจะค่อยๆเป็นกราฟข้ึนไป แล้วเบรกสามอ่ะเราจะต้องมีแบบจุดที่พูดถึงแรงบันดาลใจ
หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ 
อะไรยังงี้ ประมาณนี้ คือเรื่องของการตัดต่ออ่ะ อย่างของพวกพ่ีจะแบบเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ 
หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ 

เพราะฉะนั้นการตัดต่อภาพ การเรียบเรียงภาพแต่ละภาพให้มันไปตามกราฟที่เราอยากได้ก็เป็นส่วนเพราะฉะนั้นการตัดต่อภาพ การเรียบเรียงภาพแต่ละภาพให้มันไปตามกราฟที่เราอยากได้ก็เป็นส่วน
ส าคัญ เรื่องของเพลงที่น ามาใช้ เรื่องของกราฟิกที่ข้ึน เช่น 
ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ

ส่วนใหญ่เราเน้นที่แขกรับเชิญเป็นหลัก เพราะฉะนั้นปัญหาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่แขกรับ
เชิญ เหมือนบางคนเค้าไม่ค่อยได้ออกทีวี เค้าเจอกล้อง เค้าเกร็ง แล้วบางคนก็เลิกลัก ต่อให้ต้องคุยกับ
เบสเงี้ยเค้าก็จะแอบมองกล้องตลอด เราต้องคอนโทรลเค้า หรือแบบเป็นคนแก่เงี้ย เรามีวิธีการพูด

คือถ้าเราได้ท าอะไรที่เราชอบหรือมีความสุขอยู่กับสิ่งที่เราท า ทุกวันอ่ะมันจะ
ไม่ใช่วันท างาน มันจะเหมือนเป็นวันหยุดของเรา

มันเหมือนกับแบบหาจุด หาตรงความสุขที่เค้าได้เนี่ยแหละพ่ีว่านะ มันอินสไปร์
เพราะความสุขที่รับแต่ละคนไม่เหมือนกัน

เราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดู
เรื่องภาพก็เป็นส่วนส าคัญอย่างเช่น 

ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู

ไม่ใช่วันท างาน มันจะเหมือนเป็นวันหยุดของเราไม่ใช่วันท างาน มันจะเหมือนเป็นวันหยุดของเรา
มันเหมือนกับแบบหาจุด หาตรงความสุขที่เค้าได้เนี่ยแหละพ่ีว่านะ มันอินสไปร์มันเหมือนกับแบบหาจุด หาตรงความสุขที่เค้าได้เนี่ยแหละพ่ีว่านะ มันอินสไปร์มันเหมือนกับแบบหาจุด หาตรงความสุขที่เค้าได้เนี่ยแหละพ่ีว่านะ มันอินสไปร์

เพราะความสุขที่รับแต่ละคนไม่เหมือนกัน
มันเหมือนกับแบบหาจุด หาตรงความสุขที่เค้าได้เนี่ยแหละพ่ีว่านะ มันอินสไปร์มันเหมือนกับแบบหาจุด หาตรงความสุขที่เค้าได้เนี่ยแหละพ่ีว่านะ มันอินสไปร์มันเหมือนกับแบบหาจุด หาตรงความสุขที่เค้าได้เนี่ยแหละพ่ีว่านะ มันอินสไปร์

เพราะความสุขที่รับแต่ละคนไม่เหมือนกัน
มันเหมือนกับแบบหาจุด หาตรงความสุขที่เค้าได้เนี่ยแหละพ่ีว่านะ มันอินสไปร์มันเหมือนกับแบบหาจุด หาตรงความสุขที่เค้าได้เนี่ยแหละพ่ีว่านะ มันอินสไปร์

เพราะความสุขที่รับแต่ละคนไม่เหมือนกัน
มันเหมือนกับแบบหาจุด หาตรงความสุขที่เค้าได้เนี่ยแหละพ่ีว่านะ มันอินสไปร์

เพราะความสุขที่รับแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะความสุขที่รับแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะความสุขที่รับแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะความสุขที่รับแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะความสุขที่รับแต่ละคนไม่เหมือนกัน
เราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดู

เพราะความสุขที่รับแต่ละคนไม่เหมือนกัน
เราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดู

เพราะความสุขที่รับแต่ละคนไม่เหมือนกัน
เราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดู

เพราะความสุขที่รับแต่ละคนไม่เหมือนกัน เพราะได้มาท าในอาชีพที่แบบว่าเค้าชอบ เพราะความสุขที่รับแต่ละคนไม่เหมือนกัน
เราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดู

เรื่องภาพก็เป็นส่วนส าคัญอย่างเช่น 
ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู

เพราะความสุขที่รับแต่ละคนไม่เหมือนกัน
เราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดูเราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดู

เรื่องภาพก็เป็นส่วนส าคัญอย่างเช่น 
ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู
ละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุข

มตามได้ ท าให้เราร้องไห้ตามได้ เออพวกเนี้ยก็ส าคัญ จุด
เล็กๆน้อยๆ คือบางทีอ่ะเวลาที่พวกพ่ีถ่ายแขกรับเชิญอ่ะ เค้าจะยิ้มออกมาแบบไม่รู้ตัว เราก็ต้องเก็บ
ภาพนั้นให้ได้ทัน พอเอามาใส่แล้วแบบ พอเห็นเค้ายิ้ม เค้าอะไรยังงี้ เค้าแบบมีความสุขจังเลย เราดู

เราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดูเราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดูเราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดูเราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดูเราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดูเราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดูเราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดู
เรื่องภาพก็เป็นส่วนส าคัญอย่างเช่น 

เราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดู
เวลาเราอยากให้คนดูดูแล้วรู้สึกอยากมี

เราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดู
เรื่องภาพก็เป็นส่วนส าคัญอย่างเช่น 

ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู

เราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดู
เรื่องภาพก็เป็นส่วนส าคัญอย่างเช่น 

เราต้องพยายามค้นตรงจุดนั้นว่าคุณได้อะไรมากจากการที่ท าตรงนั้น ดึงมาให้คนดูได้ดู
พ่ีหนอย : เรื่องภาพก็เป็นส่วนส าคัญอย่างเช่น 

ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู
เรื่องภาพก็เป็นส่วนส าคัญอย่างเช่น เรื่องภาพก็เป็นส่วนส าคัญอย่างเช่น เรื่องภาพก็เป็นส่วนส าคัญอย่างเช่น 

ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู
ละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุข

เรื่องภาพก็เป็นส่วนส าคัญอย่างเช่น เรื่องภาพก็เป็นส่วนส าคัญอย่างเช่น 
ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู

เรื่องภาพก็เป็นส่วนส าคัญอย่างเช่น 
ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู

เวลาเราอยากให้คนดูดูแล้วรู้สึกอยากมี
ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู
ละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุข

เวลาเราอยากให้คนดูดูแล้วรู้สึกอยากมี
ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู
ละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุข
ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู
ละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุข
ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดูความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดูความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู
ละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุข
ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู
ละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุข

มตามได้ ท าให้เราร้องไห้ตามได้ เออพวกเนี้ยก็ส าคัญ จุด
เล็กๆน้อยๆ คือบางทีอ่ะเวลาที่พวกพ่ีถ่ายแขกรับเชิญอ่ะ เค้าจะยิ้มออกมาแบบไม่รู้ตัว เราก็ต้องเก็บ
ภาพนั้นให้ได้ทัน พอเอามาใส่แล้วแบบ พอเห็นเค้ายิ้ม เค้าอะไรยังงี้ เค้าแบบมีความสุขจังเลย เราดู

วิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ

ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู
ละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุข
บนสีหน้าเค้า แบบอะไรทุกอย่างก็ท าให้เรายิ้
เล็กๆน้อยๆ คือบางทีอ่ะเวลาที่พวกพ่ีถ่ายแขกรับเชิญอ่ะ เค้าจะยิ้มออกมาแบบไม่รู้ตัว เราก็ต้องเก็บ

ความสุข สิ่งที่เราถ่ายออกมาผ่านกล้อง ก็ต้องดูแล้วแบบเรามีความสุขเหมือนกัน เช่นแบบเวลาเราดู
ละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุขละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุขละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุขละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุขละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุขละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุขละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุขละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุขละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุข
บนสีหน้าเค้า แบบอะไรทุกอย่างก็ท าให้เรายิ้
ละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุขละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุข

มตามได้ ท าให้เราร้องไห้ตามได้ เออพวกเนี้ยก็ส าคัญ จุด
ละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุข

มตามได้ ท าให้เราร้องไห้ตามได้ เออพวกเนี้ยก็ส าคัญ จุด
ละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุข

มตามได้ ท าให้เราร้องไห้ตามได้ เออพวกเนี้ยก็ส าคัญ จุด
ละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุข

มตามได้ ท าให้เราร้องไห้ตามได้ เออพวกเนี้ยก็ส าคัญ จุด
ละครแล้วเรายิ้มตามอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าสิ่งในนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ภาพมันสะท้อนออกมา ความสุข
บนสีหน้าเค้า แบบอะไรทุกอย่างก็ท าให้เรายิ้
เล็กๆน้อยๆ คือบางทีอ่ะเวลาที่พวกพ่ีถ่ายแขกรับเชิญอ่ะ เค้าจะยิ้มออกมาแบบไม่รู้ตัว เราก็ต้องเก็บ
ภาพนั้นให้ได้ทัน พอเอามาใส่แล้วแบบ พอเห็นเค้ายิ้ม เค้าอะไรยังงี้ เค้าแบบมีความสุขจังเลย เราดู

มตามได้ ท าให้เราร้องไห้ตามได้ เออพวกเนี้ยก็ส าคัญ จุดมตามได้ ท าให้เราร้องไห้ตามได้ เออพวกเนี้ยก็ส าคัญ จุดมตามได้ ท าให้เราร้องไห้ตามได้ เออพวกเนี้ยก็ส าคัญ จุด
เล็กๆน้อยๆ คือบางทีอ่ะเวลาที่พวกพ่ีถ่ายแขกรับเชิญอ่ะ เค้าจะยิ้มออกมาแบบไม่รู้ตัว เราก็ต้องเก็บ
ภาพนั้นให้ได้ทัน พอเอามาใส่แล้วแบบ พอเห็นเค้ายิ้ม เค้าอะไรยังงี้ เค้าแบบมีความสุขจังเลย เราดู

มตามได้ ท าให้เราร้องไห้ตามได้ เออพวกเนี้ยก็ส าคัญ จุดบนสีหน้าเค้า แบบอะไรทุกอย่างก็ท าให้เรายิ้บนสีหน้าเค้า แบบอะไรทุกอย่างก็ท าให้เรายิ้
เล็กๆน้อยๆ คือบางทีอ่ะเวลาที่พวกพ่ีถ่ายแขกรับเชิญอ่ะ เค้าจะยิ้มออกมาแบบไม่รู้ตัว เราก็ต้องเก็บ

มตามได้ ท าให้เราร้องไห้ตามได้ เออพวกเนี้ยก็ส าคัญ จุด
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เล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรกเล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรกเล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรก
หนึ่ง เบรกสองมันจะค่อยๆเป็นกราฟข้ึนไป แล้วเบรกสามอ่ะเราจะต้องมีแบบจุดที่พูดถึงแรงบันดาลใจ
เล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรก
หนึ่ง เบรกสองมันจะค่อยๆเป็นกราฟข้ึนไป แล้วเบรกสามอ่ะเราจะต้องมีแบบจุดที่พูดถึงแรงบันดาลใจ
หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ 

เล่าเป็นแบบหนังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่าเรื่องเป็นกราฟยังไงให้มีจุดพีค อย่างอาชีพนอกกระแส เบรก
หนึ่ง เบรกสองมันจะค่อยๆเป็นกราฟข้ึนไป แล้วเบรกสามอ่ะเราจะต้องมีแบบจุดที่พูดถึงแรงบันดาลใจ
หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ 
หนึ่ง เบรกสองมันจะค่อยๆเป็นกราฟข้ึนไป แล้วเบรกสามอ่ะเราจะต้องมีแบบจุดที่พูดถึงแรงบันดาลใจ
หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ 
อะไรยังงี้ ประมาณนี้ คือเรื่องของการตัดต่ออ่ะ อย่างของพวกพ่ีจะแบบเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ 

หนึ่ง เบรกสองมันจะค่อยๆเป็นกราฟข้ึนไป แล้วเบรกสามอ่ะเราจะต้องมีแบบจุดที่พูดถึงแรงบันดาลใจหนึ่ง เบรกสองมันจะค่อยๆเป็นกราฟข้ึนไป แล้วเบรกสามอ่ะเราจะต้องมีแบบจุดที่พูดถึงแรงบันดาลใจหนึ่ง เบรกสองมันจะค่อยๆเป็นกราฟข้ึนไป แล้วเบรกสามอ่ะเราจะต้องมีแบบจุดที่พูดถึงแรงบันดาลใจหนึ่ง เบรกสองมันจะค่อยๆเป็นกราฟข้ึนไป แล้วเบรกสามอ่ะเราจะต้องมีแบบจุดที่พูดถึงแรงบันดาลใจ
หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ 
หนึ่ง เบรกสองมันจะค่อยๆเป็นกราฟข้ึนไป แล้วเบรกสามอ่ะเราจะต้องมีแบบจุดที่พูดถึงแรงบันดาลใจ
หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ 
หนึ่ง เบรกสองมันจะค่อยๆเป็นกราฟข้ึนไป แล้วเบรกสามอ่ะเราจะต้องมีแบบจุดที่พูดถึงแรงบันดาลใจ
หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ 
อะไรยังงี้ ประมาณนี้ คือเรื่องของการตัดต่ออ่ะ อย่างของพวกพ่ีจะแบบเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ 

หนึ่ง เบรกสองมันจะค่อยๆเป็นกราฟข้ึนไป แล้วเบรกสามอ่ะเราจะต้องมีแบบจุดที่พูดถึงแรงบันดาลใจ
หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ 
อะไรยังงี้ ประมาณนี้ คือเรื่องของการตัดต่ออ่ะ อย่างของพวกพ่ีจะแบบเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ 
เพราะฉะนั้นการตัดต่อภาพ การเรียบเรียงภาพแต่ละภาพให้มันไปตามกราฟที่เราอยากได้ก็เป็นส่วน
ส าคัญ เรื่องของเพลงที่น ามาใช้ เรื่องของกราฟิกที่ข้ึน เช่น 

หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ 
อะไรยังงี้ ประมาณนี้ คือเรื่องของการตัดต่ออ่ะ อย่างของพวกพ่ีจะแบบเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ 
เพราะฉะนั้นการตัดต่อภาพ การเรียบเรียงภาพแต่ละภาพให้มันไปตามกราฟที่เราอยากได้ก็เป็นส่วน
ส าคัญ เรื่องของเพลงที่น ามาใช้ เรื่องของกราฟิกที่ข้ึน เช่น 

หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ 
อะไรยังงี้ ประมาณนี้ คือเรื่องของการตัดต่ออ่ะ อย่างของพวกพ่ีจะแบบเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ 
หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ 
อะไรยังงี้ ประมาณนี้ คือเรื่องของการตัดต่ออ่ะ อย่างของพวกพ่ีจะแบบเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ 
หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ 
อะไรยังงี้ ประมาณนี้ คือเรื่องของการตัดต่ออ่ะ อย่างของพวกพ่ีจะแบบเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ 
เพราะฉะนั้นการตัดต่อภาพ การเรียบเรียงภาพแต่ละภาพให้มันไปตามกราฟที่เราอยากได้ก็เป็นส่วน

หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ 
อะไรยังงี้ ประมาณนี้ คือเรื่องของการตัดต่ออ่ะ อย่างของพวกพ่ีจะแบบเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ 
เพราะฉะนั้นการตัดต่อภาพ การเรียบเรียงภาพแต่ละภาพให้มันไปตามกราฟที่เราอยากได้ก็เป็นส่วน

หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ 
อะไรยังงี้ ประมาณนี้ คือเรื่องของการตัดต่ออ่ะ อย่างของพวกพ่ีจะแบบเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ 
หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ 
อะไรยังงี้ ประมาณนี้ คือเรื่องของการตัดต่ออ่ะ อย่างของพวกพ่ีจะแบบเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ 
หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ 
อะไรยังงี้ ประมาณนี้ คือเรื่องของการตัดต่ออ่ะ อย่างของพวกพ่ีจะแบบเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ 
หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ 
อะไรยังงี้ ประมาณนี้ คือเรื่องของการตัดต่ออ่ะ อย่างของพวกพ่ีจะแบบเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ 
หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ 
อะไรยังงี้ ประมาณนี้ คือเรื่องของการตัดต่ออ่ะ อย่างของพวกพ่ีจะแบบเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ 
หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ 
อะไรยังงี้ ประมาณนี้ คือเรื่องของการตัดต่ออ่ะ อย่างของพวกพ่ีจะแบบเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ 
หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ 
อะไรยังงี้ ประมาณนี้ คือเรื่องของการตัดต่ออ่ะ อย่างของพวกพ่ีจะแบบเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ 
เพราะฉะนั้นการตัดต่อภาพ การเรียบเรียงภาพแต่ละภาพให้มันไปตามกราฟที่เราอยากได้ก็เป็นส่วน

หรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วกระแทกใจคนดูไปด้วย มันต้องมีจุดที่แบบเค้าพูดถึงแล้วแบบเออจริงหว่ะ 
อะไรยังงี้ ประมาณนี้ คือเรื่องของการตัดต่ออ่ะ อย่างของพวกพ่ีจะแบบเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ อะไรยังงี้ ประมาณนี้ คือเรื่องของการตัดต่ออ่ะ อย่างของพวกพ่ีจะแบบเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ อะไรยังงี้ ประมาณนี้ คือเรื่องของการตัดต่ออ่ะ อย่างของพวกพ่ีจะแบบเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ อะไรยังงี้ ประมาณนี้ คือเรื่องของการตัดต่ออ่ะ อย่างของพวกพ่ีจะแบบเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ 
เพราะฉะนั้นการตัดต่อภาพ การเรียบเรียงภาพแต่ละภาพให้มันไปตามกราฟที่เราอยากได้ก็เป็นส่วน
ส าคัญ เรื่องของเพลงที่น ามาใช้ เรื่องของกราฟิกที่ข้ึน เช่น 

อะไรยังงี้ ประมาณนี้ คือเรื่องของการตัดต่ออ่ะ อย่างของพวกพ่ีจะแบบเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ 
เพราะฉะนั้นการตัดต่อภาพ การเรียบเรียงภาพแต่ละภาพให้มันไปตามกราฟที่เราอยากได้ก็เป็นส่วน
อะไรยังงี้ ประมาณนี้ คือเรื่องของการตัดต่ออ่ะ อย่างของพวกพ่ีจะแบบเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ 
เพราะฉะนั้นการตัดต่อภาพ การเรียบเรียงภาพแต่ละภาพให้มันไปตามกราฟที่เราอยากได้ก็เป็นส่วน
ส าคัญ เรื่องของเพลงที่น ามาใช้ เรื่องของกราฟิกที่ข้ึน เช่น 

อะไรยังงี้ ประมาณนี้ คือเรื่องของการตัดต่ออ่ะ อย่างของพวกพ่ีจะแบบเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ 
เพราะฉะนั้นการตัดต่อภาพ การเรียบเรียงภาพแต่ละภาพให้มันไปตามกราฟที่เราอยากได้ก็เป็นส่วน

ก็มีส่วนช่วยเหมือนกัน

อะไรยังงี้ ประมาณนี้ คือเรื่องของการตัดต่ออ่ะ อย่างของพวกพ่ีจะแบบเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ 
เพราะฉะนั้นการตัดต่อภาพ การเรียบเรียงภาพแต่ละภาพให้มันไปตามกราฟที่เราอยากได้ก็เป็นส่วน
อะไรยังงี้ ประมาณนี้ คือเรื่องของการตัดต่ออ่ะ อย่างของพวกพ่ีจะแบบเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพ 
เพราะฉะนั้นการตัดต่อภาพ การเรียบเรียงภาพแต่ละภาพให้มันไปตามกราฟที่เราอยากได้ก็เป็นส่วน
ส าคัญ เรื่องของเพลงที่น ามาใช้ เรื่องของกราฟิกที่ข้ึน เช่น font ก็มีส่วนช่วยเหมือนกัน
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หงคิดกลับกันว่าท ายังไงให้วันจันทร์อ่ะเป็นวันที่แบบ เห้ยถึงวันจันทร์แล้วเราอยากจะหงคิดกลับกันว่าท ายังไงให้วันจันทร์อ่ะเป็นวันที่แบบ เห้ยถึงวันจันทร์แล้วเราอยากจะ
ไปท างาน อันนี้เป็นมุมมองที่เค้าสอดแทรกแนวคิดมาเพ่ือคนดูรู้สึกว่าแบบ เออถ้าเราไปในท าสิ่งที่เราหไปท างาน อันนี้เป็นมุมมองที่เค้าสอดแทรกแนวคิดมาเพ่ือคนดูรู้สึกว่าแบบ เออถ้าเราไปในท าสิ่งที่เราองคิดกลับกันว่าท ายังไงให้วันจันทร์อ่ะเป็นวันที่แบบ เห้ยถึงวันจันทร์แล้วเราอยากจะองคิดกลับกันว่าท ายังไงให้วันจันทร์อ่ะเป็นวันที่แบบ เห้ยถึงวันจันทร์แล้วเราอยากจะ
ไปท างาน อันนี้เป็นมุมมองที่เค้าสอดแทรกแนวคิดมาเพ่ือคนดูรู้สึกว่าแบบ เออถ้าเราไปในท าสิ่งที่เราอไปท างาน อันนี้เป็นมุมมองที่เค้าสอดแทรกแนวคิดมาเพ่ือคนดูรู้สึกว่าแบบ เออถ้าเราไปในท าสิ่งที่เราสงคิดกลับกันว่าท ายังไงให้วันจันทร์อ่ะเป็นวันที่แบบ เห้ยถึงวันจันทร์แล้วเราอยากจะสงคิดกลับกันว่าท ายังไงให้วันจันทร์อ่ะเป็นวันที่แบบ เห้ยถึงวันจันทร์แล้วเราอยากจะ
ไปท างาน อันนี้เป็นมุมมองที่เค้าสอดแทรกแนวคิดมาเพ่ือคนดูรู้สึกว่าแบบ เออถ้าเราไปในท าสิ่งที่เราสไปท างาน อันนี้เป็นมุมมองที่เค้าสอดแทรกแนวคิดมาเพ่ือคนดูรู้สึกว่าแบบ เออถ้าเราไปในท าสิ่งที่เรามงคิดกลับกันว่าท ายังไงให้วันจันทร์อ่ะเป็นวันที่แบบ เห้ยถึงวันจันทร์แล้วเราอยากจะมงคิดกลับกันว่าท ายังไงให้วันจันทร์อ่ะเป็นวันที่แบบ เห้ยถึงวันจันทร์แล้วเราอยากจะ
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ดงคิดกลับกันว่าท ายังไงให้วันจันทร์อ่ะเป็นวันที่แบบ เห้ยถึงวันจันทร์แล้วเราอยากจะดงคิดกลับกันว่าท ายังไงให้วันจันทร์อ่ะเป็นวันที่แบบ เห้ยถึงวันจันทร์แล้วเราอยากจะ
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แหละ อย่างคนแก่เค้าจะบ่นจุกจิก เราก็ต้องเหมือนเป็นมิตรกับเค้า คือสิ่งหนึ่งที่ดีส าหรับเราคือ เรา
ต้องเป็นมิตรกับแขกรับเชิญ แล้วพอแขกรับเชิญเป็นมิตรกับเราเค้าก็จะเต็มที่กับเราเหมือนกัน 
แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

คือเราเป็นทีมเวิคอ่ะ พอปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่ากับคนใดคนหนึ่ง ทุกคนในกองก็ต้องช่วยกัน 
เหมือนบางทีแบบว่าแก้ปัญหาไม่ได้คือคนอ่ืนในกองเห็นก็ต้องเข้าไปช่วย เพราะมันต้องท างานร่วมกัน 
ก็ต้องช่วยๆกันไป 
ค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ
วัยรุ่นไทย 

ก็ความสุขมันก็ต้องแสดงออกมาทางสีหน้า ทางเสียงที่เค้าพูดออกมา ฟังแล้วมันก็ต้อง
แบบมีความสุข หรือดูแล้วมันต้องมีความสุขตามไปด้วย ส าหรับในเรื่องความเป็นแฮนด์เมดยังเงี้ย มัน
เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ เราดูแล้วก็ต้องสามารถหยิบจับอะไรใกล้ตัวมาปรับใช้กับสิ่งที่เราน าเสนอได้
เหมือนกัน อย่างเช่นแบบท าสมุดเล่มหนึ่ง เราดูจากทิวเทอเรียล สมมติดูจากจุลของเมย์ ดูมาแล้วเงี้ย
คนดูก็ต้องคิดแล้วว่าเห้ยมันท าง่ายจัง เราจะมีวิธีมาปรับใช้กับเราได้ยังไง ก็ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้ว
เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยาก
จนถึงขั้นแบบว่าเห้ยอันนี้ก็เกินไป 

พ่ีหนอย : การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็
น่าจะมีเวลาคุยกับแขกรับเชิญเยอะกว่า ก็ยิ่งท าให้เค้าสบายๆได้ แต่ว่าบางคนก็กลัวกล้องก็ต้องดูดีๆ ก็
ต้องมีวิธีจัดการกับแขกรับเชิญของเรา 

พ่ีเบส : บางทีพ่ีคุยกับแขกอ่ะ มันจะมีบางจังหวะที่เราถามไปแล้วเค้าคิด ไอ้ตอนที่คิดอ่ะ
มันอาจจะท าให้เค้ากังวลว่า เห้ยจะต้องพูดไรดี เห้ยพูดผิดหรือเปล่า พูดถูกหรือเปล่า ตรงนี้มันจะท า
ให้เค้าไม่เป็นธรรมชาติ เวลาพ่ีบรีฟพ่ีก็จะแบบตอนตอบนะครับก็ตอบออกมาเลย คิดอะไรก็ตอบ
ออกมา แบบว่าสมมติผมถามไปปุ๊ปก็เล่าเหมือนเล่าให้เพ่ือนฟัง เพราะถ้าให้เค้าเตรียมค าถาม แบบเรา
ไปบอกเค้าว่าเดี๋ยวตอบประมาณนี้ ตอบยังงี้ เค้าจะกังวลละว่าจะต้องตอบอะไร จะตอบผิดหรือเปล่ า 
แบบนี้มันจะยิ่งท าให้เค้าตอบไม่เป็นธรรมชาติ ให้เค้าพูดออกมาเลย 

พ่ีหนอย : แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป
ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา
ยังไง สมมติว่าแขกรับเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ี
จะมีวิธีจัดการกับมันยังไงอะไรยังงี้ อาจจะต้องแบบเหมือนเป็นเพ่ือนเราคนหนึ่งเหมือนกัน หรือเป็นพ่ี
น้องที่รู้จักมันจะช่วยให้การท างานง่ายข้ึน 
 
 
    
 
 
 
 

บเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ีบเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ี
ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา

บเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ีบเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ีบเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ี
จะมีวิธีจัดการกับมันยังไงอะไรยังงี้ อาจจะต้องแบบเหมือนเป็นเพ่ือนเราคนหนึ่งเหมือนกัน หรือเป็นพ่ี

บเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ีบเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ี
จะมีวิธีจัดการกับมันยังไงอะไรยังงี้ อาจจะต้องแบบเหมือนเป็นเพ่ือนเราคนหนึ่งเหมือนกัน หรือเป็นพ่ีจะมีวิธีจัดการกับมันยังไงอะไรยังงี้ อาจจะต้องแบบเหมือนเป็นเพ่ือนเราคนหนึ่งเหมือนกัน หรือเป็นพ่ี

ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหายังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา
บเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ีบเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ีบเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ี

จะมีวิธีจัดการกับมันยังไงอะไรยังงี้ อาจจะต้องแบบเหมือนเป็นเพ่ือนเราคนหนึ่งเหมือนกัน หรือเป็นพ่ี
บเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ี

ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา
บเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ีบเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ี

ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหายังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา
แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป

ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา
แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป

ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา
แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป

ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา
แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป

ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหายังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา
แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไปแต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป

ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหายังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา
แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป

ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหายังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา
บเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ี

พ่ีหนอย 
ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา

บเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ี

แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไปแต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป
ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา

แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไปพ่ีหนอย พ่ีหนอย 
ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา

แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป
ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา

บเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ี
จะมีวิธีจัดการกับมันยังไงอะไรยังงี้ อาจจะต้องแบบเหมือนเป็นเพ่ือนเราคนหนึ่งเหมือนกัน หรือเป็นพ่ี

แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป
ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหายังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา

แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป
ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหายังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา

บเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ี
ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา
ยังไง สมมติว่าแขกรั
ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา

บเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ี
จะมีวิธีจัดการกับมันยังไงอะไรยังงี้ อาจจะต้องแบบเหมือนเป็นเพ่ือนเราคนหนึ่งเหมือนกัน หรือเป็นพ่ี

ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหายังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา
บเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ีบเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ีบเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ี

จะมีวิธีจัดการกับมันยังไงอะไรยังงี้ อาจจะต้องแบบเหมือนเป็นเพ่ือนเราคนหนึ่งเหมือนกัน หรือเป็นพ่ี
ยังไง สมมติว่าแขกรัยังไง สมมติว่าแขกรัยังไง สมมติว่าแขกรั
จะมีวิธีจัดการกับมันยังไงอะไรยังงี้ อาจจะต้องแบบเหมือนเป็นเพ่ือนเราคนหนึ่งเหมือนกัน หรือเป็นพ่ี
ยังไง สมมติว่าแขกรับเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ีบเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ี
จะมีวิธีจัดการกับมันยังไงอะไรยังงี้ อาจจะต้องแบบเหมือนเป็นเพ่ือนเราคนหนึ่งเหมือนกัน หรือเป็นพ่ี

บเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ี
จะมีวิธีจัดการกับมันยังไงอะไรยังงี้ อาจจะต้องแบบเหมือนเป็นเพ่ือนเราคนหนึ่งเหมือนกัน หรือเป็นพ่ี

บเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ีบเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ี
จะมีวิธีจัดการกับมันยังไงอะไรยังงี้ อาจจะต้องแบบเหมือนเป็นเพ่ือนเราคนหนึ่งเหมือนกัน หรือเป็นพ่ีจะมีวิธีจัดการกับมันยังไงอะไรยังงี้ อาจจะต้องแบบเหมือนเป็นเพ่ือนเราคนหนึ่งเหมือนกัน หรือเป็นพ่ีจะมีวิธีจัดการกับมันยังไงอะไรยังงี้ อาจจะต้องแบบเหมือนเป็นเพ่ือนเราคนหนึ่งเหมือนกัน หรือเป็นพ่ีจะมีวิธีจัดการกับมันยังไงอะไรยังงี้ อาจจะต้องแบบเหมือนเป็นเพ่ือนเราคนหนึ่งเหมือนกัน หรือเป็นพ่ีจะมีวิธีจัดการกับมันยังไงอะไรยังงี้ อาจจะต้องแบบเหมือนเป็นเพ่ือนเราคนหนึ่งเหมือนกัน หรือเป็นพ่ีจะมีวิธีจัดการกับมันยังไงอะไรยังงี้ อาจจะต้องแบบเหมือนเป็นเพ่ือนเราคนหนึ่งเหมือนกัน หรือเป็นพ่ี
น้องที่รู้จักมันจะช่วยให้การท างานง่ายข้ึน
จะมีวิธีจัดการกับมันยังไงอะไรยังงี้ อาจจะต้องแบบเหมือนเป็นเพ่ือนเราคนหนึ่งเหมือนกัน หรือเป็นพ่ีจะมีวิธีจัดการกับมันยังไงอะไรยังงี้ อาจจะต้องแบบเหมือนเป็นเพ่ือนเราคนหนึ่งเหมือนกัน หรือเป็นพ่ี
น้องที่รู้จักมันจะช่วยให้การท างานง่ายข้ึน
จะมีวิธีจัดการกับมันยังไงอะไรยังงี้ อาจจะต้องแบบเหมือนเป็นเพ่ือนเราคนหนึ่งเหมือนกัน หรือเป็นพ่ีจะมีวิธีจัดการกับมันยังไงอะไรยังงี้ อาจจะต้องแบบเหมือนเป็นเพ่ือนเราคนหนึ่งเหมือนกัน หรือเป็นพ่ี
น้องที่รู้จักมันจะช่วยให้การท างานง่ายข้ึนน้องที่รู้จักมันจะช่วยให้การท างานง่ายข้ึนน้องที่รู้จักมันจะช่วยให้การท างานง่ายข้ึนน้องที่รู้จักมันจะช่วยให้การท างานง่ายข้ึนน้องที่รู้จักมันจะช่วยให้การท างานง่ายข้ึนน้องที่รู้จักมันจะช่วยให้การท างานง่ายข้ึนน้องที่รู้จักมันจะช่วยให้การท างานง่ายข้ึนน้องที่รู้จักมันจะช่วยให้การท างานง่ายข้ึนน้องที่รู้จักมันจะช่วยให้การท างานง่ายข้ึนน้องที่รู้จักมันจะช่วยให้การท างานง่ายข้ึนน้องที่รู้จักมันจะช่วยให้การท างานง่ายข้ึนน้องที่รู้จักมันจะช่วยให้การท างานง่ายข้ึนน้องที่รู้จักมันจะช่วยให้การท างานง่ายข้ึนน้องที่รู้จักมันจะช่วยให้การท างานง่ายข้ึน

แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไปแต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไปแต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป
ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา

แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป
ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา

บเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ีบเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ี
จะมีวิธีจัดการกับมันยังไงอะไรยังงี้ อาจจะต้องแบบเหมือนเป็นเพ่ือนเราคนหนึ่งเหมือนกัน หรือเป็นพ่ี

แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไปแต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป
ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา

บเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ี

แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป
ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหายังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา

บเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ี
ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา

บเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ีบเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ี
จะมีวิธีจัดการกับมันยังไงอะไรยังงี้ อาจจะต้องแบบเหมือนเป็นเพ่ือนเราคนหนึ่งเหมือนกัน หรือเป็นพ่ี

บเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ี

แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไปแต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป
ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา

แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป
ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา

แบบนี้มันจะยิ่งท าให้เค้าตอบไม่เป็นธรรมชาติ ให้เค้าพูดออกมาเลย
แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป

แบบนี้มันจะยิ่งท าให้เค้าตอบไม่เป็นธรรมชาติ ให้เค้าพูดออกมาเลย
แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป

แบบนี้มันจะยิ่งท าให้เค้าตอบไม่เป็นธรรมชาติ ให้เค้าพูดออกมาเลยแบบนี้มันจะยิ่งท าให้เค้าตอบไม่เป็นธรรมชาติ ให้เค้าพูดออกมาเลย
แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป

แบบนี้มันจะยิ่งท าให้เค้าตอบไม่เป็นธรรมชาติ ให้เค้าพูดออกมาเลย
แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป

ไปบอกเค้าว่าเดี๋ยวตอบประมาณนี้ ตอบยังงี้ เค้าจะกังวลละว่าจะต้องตอบอะไร จะตอบผิดหรือเปล่
แบบนี้มันจะยิ่งท าให้เค้าตอบไม่เป็นธรรมชาติ ให้เค้าพูดออกมาเลยแบบนี้มันจะยิ่งท าให้เค้าตอบไม่เป็นธรรมชาติ ให้เค้าพูดออกมาเลย

แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป

ไปบอกเค้าว่าเดี๋ยวตอบประมาณนี้ ตอบยังงี้ เค้าจะกังวลละว่าจะต้องตอบอะไร จะตอบผิดหรือเปล่ไปบอกเค้าว่าเดี๋ยวตอบประมาณนี้ ตอบยังงี้ เค้าจะกังวลละว่าจะต้องตอบอะไร จะตอบผิดหรือเปล่ไปบอกเค้าว่าเดี๋ยวตอบประมาณนี้ ตอบยังงี้ เค้าจะกังวลละว่าจะต้องตอบอะไร จะตอบผิดหรือเปล่
แบบนี้มันจะยิ่งท าให้เค้าตอบไม่เป็นธรรมชาติ ให้เค้าพูดออกมาเลย
ไปบอกเค้าว่าเดี๋ยวตอบประมาณนี้ ตอบยังงี้ เค้าจะกังวลละว่าจะต้องตอบอะไร จะตอบผิดหรือเปล่
แบบนี้มันจะยิ่งท าให้เค้าตอบไม่เป็นธรรมชาติ ให้เค้าพูดออกมาเลย

พ่ีหนอย พ่ีหนอย แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป

ไปบอกเค้าว่าเดี๋ยวตอบประมาณนี้ ตอบยังงี้ เค้าจะกังวลละว่าจะต้องตอบอะไร จะตอบผิดหรือเปล่ไปบอกเค้าว่าเดี๋ยวตอบประมาณนี้ ตอบยังงี้ เค้าจะกังวลละว่าจะต้องตอบอะไร จะตอบผิดหรือเปล่
แบบนี้มันจะยิ่งท าให้เค้าตอบไม่เป็นธรรมชาติ ให้เค้าพูดออกมาเลย
ไปบอกเค้าว่าเดี๋ยวตอบประมาณนี้ ตอบยังงี้ เค้าจะกังวลละว่าจะต้องตอบอะไร จะตอบผิดหรือเปล่
แบบนี้มันจะยิ่งท าให้เค้าตอบไม่เป็นธรรมชาติ ให้เค้าพูดออกมาเลย

แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไปแต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป

ไปบอกเค้าว่าเดี๋ยวตอบประมาณนี้ ตอบยังงี้ เค้าจะกังวลละว่าจะต้องตอบอะไร จะตอบผิดหรือเปล่
ออกมา แบบว่าสมมติผมถามไปปุ๊ปก็เล่าเหมือนเล่าให้เพ่ือนฟัง เพราะถ้าให้เค้าเตรียมค าถาม แบบเรา
ไปบอกเค้าว่าเดี๋ยวตอบประมาณนี้ ตอบยังงี้ เค้าจะกังวลละว่าจะต้องตอบอะไร จะตอบผิดหรือเปล่
แบบนี้มันจะยิ่งท าให้เค้าตอบไม่เป็นธรรมชาติ ให้เค้าพูดออกมาเลย

ออกมา แบบว่าสมมติผมถามไปปุ๊ปก็เล่าเหมือนเล่าให้เพ่ือนฟัง เพราะถ้าให้เค้าเตรียมค าถาม แบบเรา
ไปบอกเค้าว่าเดี๋ยวตอบประมาณนี้ ตอบยังงี้ เค้าจะกังวลละว่าจะต้องตอบอะไร จะตอบผิดหรือเปล่
ออกมา แบบว่าสมมติผมถามไปปุ๊ปก็เล่าเหมือนเล่าให้เพ่ือนฟัง เพราะถ้าให้เค้าเตรียมค าถาม แบบเรา
ไปบอกเค้าว่าเดี๋ยวตอบประมาณนี้ ตอบยังงี้ เค้าจะกังวลละว่าจะต้องตอบอะไร จะตอบผิดหรือเปล่
แบบนี้มันจะยิ่งท าให้เค้าตอบไม่เป็นธรรมชาติ ให้เค้าพูดออกมาเลย

ออกมา แบบว่าสมมติผมถามไปปุ๊ปก็เล่าเหมือนเล่าให้เพ่ือนฟัง เพราะถ้าให้เค้าเตรียมค าถาม แบบเราออกมา แบบว่าสมมติผมถามไปปุ๊ปก็เล่าเหมือนเล่าให้เพ่ือนฟัง เพราะถ้าให้เค้าเตรียมค าถาม แบบเรา
ไปบอกเค้าว่าเดี๋ยวตอบประมาณนี้ ตอบยังงี้ เค้าจะกังวลละว่าจะต้องตอบอะไร จะตอบผิดหรือเปล่
แบบนี้มันจะยิ่งท าให้เค้าตอบไม่เป็นธรรมชาติ ให้เค้าพูดออกมาเลย

ออกมา แบบว่าสมมติผมถามไปปุ๊ปก็เล่าเหมือนเล่าให้เพ่ือนฟัง เพราะถ้าให้เค้าเตรียมค าถาม แบบเราออกมา แบบว่าสมมติผมถามไปปุ๊ปก็เล่าเหมือนเล่าให้เพ่ือนฟัง เพราะถ้าให้เค้าเตรียมค าถาม แบบเรา
ไปบอกเค้าว่าเดี๋ยวตอบประมาณนี้ ตอบยังงี้ เค้าจะกังวลละว่าจะต้องตอบอะไร จะตอบผิดหรือเปล่
ออกมา แบบว่าสมมติผมถามไปปุ๊ปก็เล่าเหมือนเล่าให้เพ่ือนฟัง เพราะถ้าให้เค้าเตรียมค าถาม แบบเรา
ไปบอกเค้าว่าเดี๋ยวตอบประมาณนี้ ตอบยังงี้ เค้าจะกังวลละว่าจะต้องตอบอะไร จะตอบผิดหรือเปล่
แบบนี้มันจะยิ่งท าให้เค้าตอบไม่เป็นธรรมชาติ ให้เค้าพูดออกมาเลย

ออกมา แบบว่าสมมติผมถามไปปุ๊ปก็เล่าเหมือนเล่าให้เพ่ือนฟัง เพราะถ้าให้เค้าเตรียมค าถาม แบบเรา
ไปบอกเค้าว่าเดี๋ยวตอบประมาณนี้ ตอบยังงี้ เค้าจะกังวลละว่าจะต้องตอบอะไร จะตอบผิดหรือเปล่
ออกมา แบบว่าสมมติผมถามไปปุ๊ปก็เล่าเหมือนเล่าให้เพ่ือนฟัง เพราะถ้าให้เค้าเตรียมค าถาม แบบเรา

แบบนี้มันจะยิ่งท าให้เค้าตอบไม่เป็นธรรมชาติ ให้เค้าพูดออกมาเลย

ออกมา แบบว่าสมมติผมถามไปปุ๊ปก็เล่าเหมือนเล่าให้เพ่ือนฟัง เพราะถ้าให้เค้าเตรียมค าถาม แบบเราออกมา แบบว่าสมมติผมถามไปปุ๊ปก็เล่าเหมือนเล่าให้เพ่ือนฟัง เพราะถ้าให้เค้าเตรียมค าถาม แบบเรา
ไปบอกเค้าว่าเดี๋ยวตอบประมาณนี้ ตอบยังงี้ เค้าจะกังวลละว่าจะต้องตอบอะไร จะตอบผิดหรือเปล่ไปบอกเค้าว่าเดี๋ยวตอบประมาณนี้ ตอบยังงี้ เค้าจะกังวลละว่าจะต้องตอบอะไร จะตอบผิดหรือเปล่
ออกมา แบบว่าสมมติผมถามไปปุ๊ปก็เล่าเหมือนเล่าให้เพ่ือนฟัง เพราะถ้าให้เค้าเตรียมค าถาม แบบเราออกมา แบบว่าสมมติผมถามไปปุ๊ปก็เล่าเหมือนเล่าให้เพ่ือนฟัง เพราะถ้าให้เค้าเตรียมค าถาม แบบเรา
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มันอาจจะท าให้เค้ากังวลว่า เห้ยจะต้องพูดไรดี เห้ยพูดผิดหรือเปล่า พูดถูกหรือเปล่า ตรงนี้มันจะท า

บางทีพ่ีคุยกับแขกอ่ะ มันจะมีบางจังหวะที่เราถามไปแล้วเค้าคิด ไอ้ตอนที่คิดอ่ะ
มันอาจจะท าให้เค้ากังวลว่า เห้ยจะต้องพูดไรดี เห้ยพูดผิดหรือเปล่า พูดถูกหรือเปล่า ตรงนี้มันจะท า

บางทีพ่ีคุยกับแขกอ่ะ มันจะมีบางจังหวะที่เราถามไปแล้วเค้าคิด ไอ้ตอนที่คิดอ่ะ
ต้องมีวิธีจัดการกับแขกรับเชิญของเรา

บางทีพ่ีคุยกับแขกอ่ะ มันจะมีบางจังหวะที่เราถามไปแล้วเค้าคิด ไอ้ตอนที่คิดอ่ะบางทีพ่ีคุยกับแขกอ่ะ มันจะมีบางจังหวะที่เราถามไปแล้วเค้าคิด ไอ้ตอนที่คิดอ่ะ
ต้องมีวิธีจัดการกับแขกรับเชิญของเรา

บางทีพ่ีคุยกับแขกอ่ะ มันจะมีบางจังหวะที่เราถามไปแล้วเค้าคิด ไอ้ตอนที่คิดอ่ะ

ๆได้ แต่ว่าบางคนก็กลัวกล้องก็ต้องดูดีๆ ก็ๆได้ แต่ว่าบางคนก็กลัวกล้องก็ต้องดูดีๆ ก็น่าจะมีเวลาคุยกับแขกรับเชิญเยอะกว่า ก็ยิ่งท าให้เค้าสบายน่าจะมีเวลาคุยกับแขกรับเชิญเยอะกว่า ก็ยิ่งท าให้เค้าสบายๆได้ แต่ว่าบางคนก็กลัวกล้องก็ต้องดูดีๆ ก็ๆได้ แต่ว่าบางคนก็กลัวกล้องก็ต้องดูดีๆ ก็ๆได้ แต่ว่าบางคนก็กลัวกล้องก็ต้องดูดีๆ ก็

บางทีพ่ีคุยกับแขกอ่ะ มันจะมีบางจังหวะที่เราถามไปแล้วเค้าคิด ไอ้ตอนที่คิดอ่ะ

ๆได้ แต่ว่าบางคนก็กลัวกล้องก็ต้องดูดีๆ ก็น่าจะมีเวลาคุยกับแขกรับเชิญเยอะกว่า ก็ยิ่งท าให้เค้าสบายน่าจะมีเวลาคุยกับแขกรับเชิญเยอะกว่า ก็ยิ่งท าให้เค้าสบาย
การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็

น่าจะมีเวลาคุยกับแขกรับเชิญเยอะกว่า ก็ยิ่งท าให้เค้าสบายน่าจะมีเวลาคุยกับแขกรับเชิญเยอะกว่า ก็ยิ่งท าให้เค้าสบายน่าจะมีเวลาคุยกับแขกรับเชิญเยอะกว่า ก็ยิ่งท าให้เค้าสบาย
ต้องมีวิธีจัดการกับแขกรับเชิญของเรา

บางทีพ่ีคุยกับแขกอ่ะ มันจะมีบางจังหวะที่เราถามไปแล้วเค้าคิด ไอ้ตอนที่คิดอ่ะ
ต้องมีวิธีจัดการกับแขกรับเชิญของเรา

พ่ีเบส 

การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็
ๆได้ แต่ว่าบางคนก็กลัวกล้องก็ต้องดูดีๆ ก็

การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็
ๆได้ แต่ว่าบางคนก็กลัวกล้องก็ต้องดูดีๆ ก็

การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็พ่ีหนอย พ่ีหนอย 
น่าจะมีเวลาคุยกับแขกรับเชิญเยอะกว่า ก็ยิ่งท าให้เค้าสบาย

: พ่ีหนอย 
น่าจะมีเวลาคุยกับแขกรับเชิญเยอะกว่า ก็ยิ่งท าให้เค้าสบาย

การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็พ่ีหนอย การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็
น่าจะมีเวลาคุยกับแขกรับเชิญเยอะกว่า ก็ยิ่งท าให้เค้าสบาย
ต้องมีวิธีจัดการกับแขกรับเชิญของเรา

การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็
น่าจะมีเวลาคุยกับแขกรับเชิญเยอะกว่า ก็ยิ่งท าให้เค้าสบาย

บางทีพ่ีคุยกับแขกอ่ะ มันจะมีบางจังหวะที่เราถามไปแล้วเค้าคิด ไอ้ตอนที่คิดอ่ะ
มันอาจจะท าให้เค้ากังวลว่า เห้ยจะต้องพูดไรดี เห้ยพูดผิดหรือเปล่า พูดถูกหรือเปล่า ตรงนี้มันจะท า

เค้าไม่เป็นธรรมชาติ เวลาพ่ีบรีฟพ่ีก็จะแบบตอนตอบนะครับก็ตอบออกมาเลย คิดอะไรก็ตอบเค้าไม่เป็นธรรมชาติ เวลาพ่ีบรีฟพ่ีก็จะแบบตอนตอบนะครับก็ตอบออกมาเลย คิดอะไรก็ตอบ

จนถึงขั้นแบบว่าเห้ยอันนี้ก็เกินไปจนถึงขั้นแบบว่าเห้ยอันนี้ก็เกินไปจนถึงขั้นแบบว่าเห้ยอันนี้ก็เกินไปจนถึงขั้นแบบว่าเห้ยอันนี้ก็เกินไป
เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยากเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยาก

การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็

เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยากเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยาก

การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็

เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยากเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยาก
คนดูก็ต้องคิดแล้วว่าเห้ยมันท าง่ายจัง เราจะมีวิธีมาปรับใช้กับเราได้ยังไง ก็ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้ว
เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยาก
จนถึงขั้นแบบว่าเห้ยอันนี้ก็เกินไป
เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยาก
จนถึงขั้นแบบว่าเห้ยอันนี้ก็เกินไป

คนดูก็ต้องคิดแล้วว่าเห้ยมันท าง่ายจัง เราจะมีวิธีมาปรับใช้กับเราได้ยังไง ก็ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้ว
เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยาก
คนดูก็ต้องคิดแล้วว่าเห้ยมันท าง่ายจัง เราจะมีวิธีมาปรับใช้กับเราได้ยังไง ก็ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้วคนดูก็ต้องคิดแล้วว่าเห้ยมันท าง่ายจัง เราจะมีวิธีมาปรับใช้กับเราได้ยังไง ก็ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้ว
เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยากเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยาก
คนดูก็ต้องคิดแล้วว่าเห้ยมันท าง่ายจัง เราจะมีวิธีมาปรับใช้กับเราได้ยังไง ก็ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้วคนดูก็ต้องคิดแล้วว่าเห้ยมันท าง่ายจัง เราจะมีวิธีมาปรับใช้กับเราได้ยังไง ก็ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้ว
เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยาก

การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็

คนดูก็ต้องคิดแล้วว่าเห้ยมันท าง่ายจัง เราจะมีวิธีมาปรับใช้กับเราได้ยังไง ก็ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้วคนดูก็ต้องคิดแล้วว่าเห้ยมันท าง่ายจัง เราจะมีวิธีมาปรับใช้กับเราได้ยังไง ก็ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้ว
เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยาก
คนดูก็ต้องคิดแล้วว่าเห้ยมันท าง่ายจัง เราจะมีวิธีมาปรับใช้กับเราได้ยังไง ก็ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้ว
เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยากเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยาก

การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็

เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยากเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยากเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยากเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยากเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยากเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยาก

การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็
น่าจะมีเวลาคุยกับแขกรับเชิญเยอะกว่า ก็ยิ่งท าให้เค้าสบาย

การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็
น่าจะมีเวลาคุยกับแขกรับเชิญเยอะกว่า ก็ยิ่งท าให้เค้าสบาย

การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็
น่าจะมีเวลาคุยกับแขกรับเชิญเยอะกว่า ก็ยิ่งท าให้เค้าสบาย

บางทีพ่ีคุยกับแขกอ่ะ มันจะมีบางจังหวะที่เราถามไปแล้วเค้าคิด ไอ้ตอนที่คิดอ่ะ

คนดูก็ต้องคิดแล้วว่าเห้ยมันท าง่ายจัง เราจะมีวิธีมาปรับใช้กับเราได้ยังไง ก็ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้ว
เหมือนกัน อย่างเช่นแบบท าสมุดเล่มหนึ่ง เราดูจากทิวเทอเรียล สมมติดูจากจุลของเมย์ ดูมาแล้วเงี้ย
คนดูก็ต้องคิดแล้วว่าเห้ยมันท าง่ายจัง เราจะมีวิธีมาปรับใช้กับเราได้ยังไง ก็ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้ว
เหมือนกัน อย่างเช่นแบบท าสมุดเล่มหนึ่ง เราดูจากทิวเทอเรียล สมมติดูจากจุลของเมย์ ดูมาแล้วเงี้ย
คนดูก็ต้องคิดแล้วว่าเห้ยมันท าง่ายจัง เราจะมีวิธีมาปรับใช้กับเราได้ยังไง ก็ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้ว
เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยาก
คนดูก็ต้องคิดแล้วว่าเห้ยมันท าง่ายจัง เราจะมีวิธีมาปรับใช้กับเราได้ยังไง ก็ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้ว
เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยากเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยาก
จนถึงขั้นแบบว่าเห้ยอันนี้ก็เกินไป

เหมือนกัน อย่างเช่นแบบท าสมุดเล่มหนึ่ง เราดูจากทิวเทอเรียล สมมติดูจากจุลของเมย์ ดูมาแล้วเงี้ยเหมือนกัน อย่างเช่นแบบท าสมุดเล่มหนึ่ง เราดูจากทิวเทอเรียล สมมติดูจากจุลของเมย์ ดูมาแล้วเงี้ยเหมือนกัน อย่างเช่นแบบท าสมุดเล่มหนึ่ง เราดูจากทิวเทอเรียล สมมติดูจากจุลของเมย์ ดูมาแล้วเงี้ยเหมือนกัน อย่างเช่นแบบท าสมุดเล่มหนึ่ง เราดูจากทิวเทอเรียล สมมติดูจากจุลของเมย์ ดูมาแล้วเงี้ย
เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ เราดูแล้วก็ต้องสามารถหยิบจับอะไรใกล้ตัวมาปรับใช้กับสิ่งที่เราน าเสนอได้
เหมือนกัน อย่างเช่นแบบท าสมุดเล่มหนึ่ง เราดูจากทิวเทอเรียล สมมติดูจากจุลของเมย์ ดูมาแล้วเงี้ยเหมือนกัน อย่างเช่นแบบท าสมุดเล่มหนึ่ง เราดูจากทิวเทอเรียล สมมติดูจากจุลของเมย์ ดูมาแล้วเงี้ย
เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ เราดูแล้วก็ต้องสามารถหยิบจับอะไรใกล้ตัวมาปรับใช้กับสิ่งที่เราน าเสนอได้
เหมือนกัน อย่างเช่นแบบท าสมุดเล่มหนึ่ง เราดูจากทิวเทอเรียล สมมติดูจากจุลของเมย์ ดูมาแล้วเงี้ย
เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ เราดูแล้วก็ต้องสามารถหยิบจับอะไรใกล้ตัวมาปรับใช้กับสิ่งที่เราน าเสนอได้
เหมือนกัน อย่างเช่นแบบท าสมุดเล่มหนึ่ง เราดูจากทิวเทอเรียล สมมติดูจากจุลของเมย์ ดูมาแล้วเงี้ย
เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ เราดูแล้วก็ต้องสามารถหยิบจับอะไรใกล้ตัวมาปรับใช้กับสิ่งที่เราน าเสนอได้
เหมือนกัน อย่างเช่นแบบท าสมุดเล่มหนึ่ง เราดูจากทิวเทอเรียล สมมติดูจากจุลของเมย์ ดูมาแล้วเงี้ย
เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ เราดูแล้วก็ต้องสามารถหยิบจับอะไรใกล้ตัวมาปรับใช้กับสิ่งที่เราน าเสนอได้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ เราดูแล้วก็ต้องสามารถหยิบจับอะไรใกล้ตัวมาปรับใช้กับสิ่งที่เราน าเสนอได้
เหมือนกัน อย่างเช่นแบบท าสมุดเล่มหนึ่ง เราดูจากทิวเทอเรียล สมมติดูจากจุลของเมย์ ดูมาแล้วเงี้ย
เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ เราดูแล้วก็ต้องสามารถหยิบจับอะไรใกล้ตัวมาปรับใช้กับสิ่งที่เราน าเสนอได้
แบบมีความสุข หรือดูแล้วมันต้องมีความสุขตามไปด้วย ส าหรับในเรื่องความเป็นแฮนด์เมดยังเงี้ย มัน

ก็ความสุขมันก็ต้องแสดงออกมาทางสีหน้า ทางเสียงที่เค้าพูดออกมา ฟังแล้วมันก็ต้อง
แบบมีความสุข หรือดูแล้วมันต้องมีความสุขตามไปด้วย ส าหรับในเรื่องความเป็นแฮนด์เมดยังเงี้ย มัน
เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ เราดูแล้วก็ต้องสามารถหยิบจับอะไรใกล้ตัวมาปรับใช้กับสิ่งที่เราน าเสนอได้

ก็ความสุขมันก็ต้องแสดงออกมาทางสีหน้า ทางเสียงที่เค้าพูดออกมา ฟังแล้วมันก็ต้องก็ความสุขมันก็ต้องแสดงออกมาทางสีหน้า ทางเสียงที่เค้าพูดออกมา ฟังแล้วมันก็ต้อง
แบบมีความสุข หรือดูแล้วมันต้องมีความสุขตามไปด้วย ส าหรับในเรื่องความเป็นแฮนด์เมดยังเงี้ย มัน
เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ เราดูแล้วก็ต้องสามารถหยิบจับอะไรใกล้ตัวมาปรับใช้กับสิ่งที่เราน าเสนอได้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ เราดูแล้วก็ต้องสามารถหยิบจับอะไรใกล้ตัวมาปรับใช้กับสิ่งที่เราน าเสนอได้
เหมือนกัน อย่างเช่นแบบท าสมุดเล่มหนึ่ง เราดูจากทิวเทอเรียล สมมติดูจากจุลของเมย์ ดูมาแล้วเงี้ยเหมือนกัน อย่างเช่นแบบท าสมุดเล่มหนึ่ง เราดูจากทิวเทอเรียล สมมติดูจากจุลของเมย์ ดูมาแล้วเงี้ย
คนดูก็ต้องคิดแล้วว่าเห้ยมันท าง่ายจัง เราจะมีวิธีมาปรับใช้กับเราได้ยังไง ก็ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้ว
เหมือนกัน อย่างเช่นแบบท าสมุดเล่มหนึ่ง เราดูจากทิวเทอเรียล สมมติดูจากจุลของเมย์ ดูมาแล้วเงี้ย
คนดูก็ต้องคิดแล้วว่าเห้ยมันท าง่ายจัง เราจะมีวิธีมาปรับใช้กับเราได้ยังไง ก็ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้ว
เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยาก
คนดูก็ต้องคิดแล้วว่าเห้ยมันท าง่ายจัง เราจะมีวิธีมาปรับใช้กับเราได้ยังไง ก็ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้วคนดูก็ต้องคิดแล้วว่าเห้ยมันท าง่ายจัง เราจะมีวิธีมาปรับใช้กับเราได้ยังไง ก็ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้ว
เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยาก

ก็ความสุขมันก็ต้องแสดงออกมาทางสีหน้า ทางเสียงที่เค้าพูดออกมา ฟังแล้วมันก็ต้อง
แบบมีความสุข หรือดูแล้วมันต้องมีความสุขตามไปด้วย ส าหรับในเรื่องความเป็นแฮนด์เมดยังเงี้ย มัน
เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ เราดูแล้วก็ต้องสามารถหยิบจับอะไรใกล้ตัวมาปรับใช้กับสิ่งที่เราน าเสนอได้
เหมือนกัน อย่างเช่นแบบท าสมุดเล่มหนึ่ง เราดูจากทิวเทอเรียล สมมติดูจากจุลของเมย์ ดูมาแล้วเงี้ย

แบบมีความสุข หรือดูแล้วมันต้องมีความสุขตามไปด้วย ส าหรับในเรื่องความเป็นแฮนด์เมดยังเงี้ย มัน
เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ เราดูแล้วก็ต้องสามารถหยิบจับอะไรใกล้ตัวมาปรับใช้กับสิ่งที่เราน าเสนอได้
เหมือนกัน อย่างเช่นแบบท าสมุดเล่มหนึ่ง เราดูจากทิวเทอเรียล สมมติดูจากจุลของเมย์ ดูมาแล้วเงี้ย

แบบมีความสุข หรือดูแล้วมันต้องมีความสุขตามไปด้วย ส าหรับในเรื่องความเป็นแฮนด์เมดยังเงี้ย มันแบบมีความสุข หรือดูแล้วมันต้องมีความสุขตามไปด้วย ส าหรับในเรื่องความเป็นแฮนด์เมดยังเงี้ย มัน
เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ เราดูแล้วก็ต้องสามารถหยิบจับอะไรใกล้ตัวมาปรับใช้กับสิ่งที่เราน าเสนอได้
เหมือนกัน อย่างเช่นแบบท าสมุดเล่มหนึ่ง เราดูจากทิวเทอเรียล สมมติดูจากจุลของเมย์ ดูมาแล้วเงี้ย
เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ เราดูแล้วก็ต้องสามารถหยิบจับอะไรใกล้ตัวมาปรับใช้กับสิ่งที่เราน าเสนอได้
เหมือนกัน อย่างเช่นแบบท าสมุดเล่มหนึ่ง เราดูจากทิวเทอเรียล สมมติดูจากจุลของเมย์ ดูมาแล้วเงี้ย
เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ เราดูแล้วก็ต้องสามารถหยิบจับอะไรใกล้ตัวมาปรับใช้กับสิ่งที่เราน าเสนอได้
เหมือนกัน อย่างเช่นแบบท าสมุดเล่มหนึ่ง เราดูจากทิวเทอเรียล สมมติดูจากจุลของเมย์ ดูมาแล้วเงี้ย
เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ เราดูแล้วก็ต้องสามารถหยิบจับอะไรใกล้ตัวมาปรับใช้กับสิ่งที่เราน าเสนอได้
เหมือนกัน อย่างเช่นแบบท าสมุดเล่มหนึ่ง เราดูจากทิวเทอเรียล สมมติดูจากจุลของเมย์ ดูมาแล้วเงี้ย
คนดูก็ต้องคิดแล้วว่าเห้ยมันท าง่ายจัง เราจะมีวิธีมาปรับใช้กับเราได้ยังไง ก็ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้ว
เหมือนกัน อย่างเช่นแบบท าสมุดเล่มหนึ่ง เราดูจากทิวเทอเรียล สมมติดูจากจุลของเมย์ ดูมาแล้วเงี้ย
คนดูก็ต้องคิดแล้วว่าเห้ยมันท าง่ายจัง เราจะมีวิธีมาปรับใช้กับเราได้ยังไง ก็ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้ว
เหมือนกัน อย่างเช่นแบบท าสมุดเล่มหนึ่ง เราดูจากทิวเทอเรียล สมมติดูจากจุลของเมย์ ดูมาแล้วเงี้ย
คนดูก็ต้องคิดแล้วว่าเห้ยมันท าง่ายจัง เราจะมีวิธีมาปรับใช้กับเราได้ยังไง ก็ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้ว
เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยาก
คนดูก็ต้องคิดแล้วว่าเห้ยมันท าง่ายจัง เราจะมีวิธีมาปรับใช้กับเราได้ยังไง ก็ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้วคนดูก็ต้องคิดแล้วว่าเห้ยมันท าง่ายจัง เราจะมีวิธีมาปรับใช้กับเราได้ยังไง ก็ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้ว
เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยาก
จนถึงขั้นแบบว่าเห้ยอันนี้ก็เกินไป
เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยากเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยากเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยากเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยาก
จนถึงขั้นแบบว่าเห้ยอันนี้ก็เกินไป

พ่ีหนอย 
น่าจะมีเวลาคุยกับแขกรับเชิญเยอะกว่า ก็ยิ่งท าให้เค้าสบาย

เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยาก

การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็
จนถึงขั้นแบบว่าเห้ยอันนี้ก็เกินไปจนถึงขั้นแบบว่าเห้ยอันนี้ก็เกินไป

ๆได้ แต่ว่าบางคนก็กลัวกล้องก็ต้องดูดีๆ ก็น่าจะมีเวลาคุยกับแขกรับเชิญเยอะกว่า ก็ยิ่งท าให้เค้าสบาย
ต้องมีวิธีจัดการกับแขกรับเชิญของเรา

พ่ีเบส 
ต้องมีวิธีจัดการกับแขกรับเชิญของเรา

บางทีพ่ีคุยกับแขกอ่ะ มันจะมีบางจังหวะที่เราถามไปแล้วเค้าคิด ไอ้ตอนที่คิดอ่ะ
ต้องมีวิธีจัดการกับแขกรับเชิญของเราต้องมีวิธีจัดการกับแขกรับเชิญของเราต้องมีวิธีจัดการกับแขกรับเชิญของเรา

บางทีพ่ีคุยกับแขกอ่ะ มันจะมีบางจังหวะที่เราถามไปแล้วเค้าคิด ไอ้ตอนที่คิดอ่ะบางทีพ่ีคุยกับแขกอ่ะ มันจะมีบางจังหวะที่เราถามไปแล้วเค้าคิด ไอ้ตอนที่คิดอ่ะบางทีพ่ีคุยกับแขกอ่ะ มันจะมีบางจังหวะที่เราถามไปแล้วเค้าคิด ไอ้ตอนที่คิดอ่ะบางทีพ่ีคุยกับแขกอ่ะ มันจะมีบางจังหวะที่เราถามไปแล้วเค้าคิด ไอ้ตอนที่คิดอ่ะบางทีพ่ีคุยกับแขกอ่ะ มันจะมีบางจังหวะที่เราถามไปแล้วเค้าคิด ไอ้ตอนที่คิดอ่ะ
มันอาจจะท าให้เค้ากังวลว่า เห้ยจะต้องพูดไรดี เห้ยพูดผิดหรือเปล่า พูดถูกหรือเปล่า ตรงนี้มันจะท ามันอาจจะท าให้เค้ากังวลว่า เห้ยจะต้องพูดไรดี เห้ยพูดผิดหรือเปล่า พูดถูกหรือเปล่า ตรงนี้มันจะท ามันอาจจะท าให้เค้ากังวลว่า เห้ยจะต้องพูดไรดี เห้ยพูดผิดหรือเปล่า พูดถูกหรือเปล่า ตรงนี้มันจะท า

เค้าไม่เป็นธรรมชาติ เวลาพ่ีบรีฟพ่ีก็จะแบบตอนตอบนะครับก็ตอบออกมาเลย คิดอะไรก็ตอบ
มันอาจจะท าให้เค้ากังวลว่า เห้ยจะต้องพูดไรดี เห้ยพูดผิดหรือเปล่า พูดถูกหรือเปล่า ตรงนี้มันจะท ามันอาจจะท าให้เค้ากังวลว่า เห้ยจะต้องพูดไรดี เห้ยพูดผิดหรือเปล่า พูดถูกหรือเปล่า ตรงนี้มันจะท า

เค้าไม่เป็นธรรมชาติ เวลาพ่ีบรีฟพ่ีก็จะแบบตอนตอบนะครับก็ตอบออกมาเลย คิดอะไรก็ตอบ
มันอาจจะท าให้เค้ากังวลว่า เห้ยจะต้องพูดไรดี เห้ยพูดผิดหรือเปล่า พูดถูกหรือเปล่า ตรงนี้มันจะท า

เค้าไม่เป็นธรรมชาติ เวลาพ่ีบรีฟพ่ีก็จะแบบตอนตอบนะครับก็ตอบออกมาเลย คิดอะไรก็ตอบ
ออกมา แบบว่าสมมติผมถามไปปุ๊ปก็เล่าเหมือนเล่าให้เพ่ือนฟัง เพราะถ้าให้เค้าเตรียมค าถาม แบบเราออกมา แบบว่าสมมติผมถามไปปุ๊ปก็เล่าเหมือนเล่าให้เพ่ือนฟัง เพราะถ้าให้เค้าเตรียมค าถาม แบบเรา
ไปบอกเค้าว่าเดี๋ยวตอบประมาณนี้ ตอบยังงี้ เค้าจะกังวลละว่าจะต้องตอบอะไร จะตอบผิดหรือเปล่
ออกมา แบบว่าสมมติผมถามไปปุ๊ปก็เล่าเหมือนเล่าให้เพ่ือนฟัง เพราะถ้าให้เค้าเตรียมค าถาม แบบเรา
ไปบอกเค้าว่าเดี๋ยวตอบประมาณนี้ ตอบยังงี้ เค้าจะกังวลละว่าจะต้องตอบอะไร จะตอบผิดหรือเปล่ไปบอกเค้าว่าเดี๋ยวตอบประมาณนี้ ตอบยังงี้ เค้าจะกังวลละว่าจะต้องตอบอะไร จะตอบผิดหรือเปล่
แบบนี้มันจะยิ่งท าให้เค้าตอบไม่เป็นธรรมชาติ ให้เค้าพูดออกมาเลย

แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป
ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา

บเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ียังไง สมมติว่าแขกรั
จะมีวิธีจัดการกับมันยังไงอะไรยังงี้ อาจจะต้องแบบเหมือนเป็นเพ่ือนเราคนหนึ่งเหมือนกัน หรือเป็นพ่ี
น้องที่รู้จักมันจะช่วยให้การท างานง่ายข้ึน

ก็ความสุขมันก็ต้องแสดงออกมาทางสีหน้า ทางเสียงที่เค้าพูดออกมา ฟังแล้วมันก็ต้อง
แบบมีความสุข หรือดูแล้วมันต้องมีความสุขตามไปด้วย ส าหรับในเรื่องความเป็นแฮนด์เมดยังเงี้ย มัน
เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ เราดูแล้วก็ต้องสามารถหยิบจับอะไรใกล้ตัวมาปรับใช้กับสิ่งที่เราน าเสนอได้
เหมือนกัน อย่างเช่นแบบท าสมุดเล่มหนึ่ง เราดูจากทิวเทอเรียล สมมติดูจากจุลของเมย์ ดูมาแล้วเงี้ย
คนดูก็ต้องคิดแล้วว่าเห้ยมันท าง่ายจัง เราจะมีวิธีมาปรับใช้กับเราได้ยังไง ก็ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้ว
เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยาก

แบบมีความสุข หรือดูแล้วมันต้องมีความสุขตามไปด้วย ส าหรับในเรื่องความเป็นแฮนด์เมดยังเงี้ย มันแบบมีความสุข หรือดูแล้วมันต้องมีความสุขตามไปด้วย ส าหรับในเรื่องความเป็นแฮนด์เมดยังเงี้ย มัน
เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ เราดูแล้วก็ต้องสามารถหยิบจับอะไรใกล้ตัวมาปรับใช้กับสิ่งที่เราน าเสนอได้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ เราดูแล้วก็ต้องสามารถหยิบจับอะไรใกล้ตัวมาปรับใช้กับสิ่งที่เราน าเสนอได้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ เราดูแล้วก็ต้องสามารถหยิบจับอะไรใกล้ตัวมาปรับใช้กับสิ่งที่เราน าเสนอได้
เหมือนกัน อย่างเช่นแบบท าสมุดเล่มหนึ่ง เราดูจากทิวเทอเรียล สมมติดูจากจุลของเมย์ ดูมาแล้วเงี้ย
เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ เราดูแล้วก็ต้องสามารถหยิบจับอะไรใกล้ตัวมาปรับใช้กับสิ่งที่เราน าเสนอได้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ เราดูแล้วก็ต้องสามารถหยิบจับอะไรใกล้ตัวมาปรับใช้กับสิ่งที่เราน าเสนอได้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ เราดูแล้วก็ต้องสามารถหยิบจับอะไรใกล้ตัวมาปรับใช้กับสิ่งที่เราน าเสนอได้
เหมือนกัน อย่างเช่นแบบท าสมุดเล่มหนึ่ง เราดูจากทิวเทอเรียล สมมติดูจากจุลของเมย์ ดูมาแล้วเงี้ย
เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ เราดูแล้วก็ต้องสามารถหยิบจับอะไรใกล้ตัวมาปรับใช้กับสิ่งที่เราน าเสนอได้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ เราดูแล้วก็ต้องสามารถหยิบจับอะไรใกล้ตัวมาปรับใช้กับสิ่งที่เราน าเสนอได้
เหมือนกัน อย่างเช่นแบบท าสมุดเล่มหนึ่ง เราดูจากทิวเทอเรียล สมมติดูจากจุลของเมย์ ดูมาแล้วเงี้ย
เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ เราดูแล้วก็ต้องสามารถหยิบจับอะไรใกล้ตัวมาปรับใช้กับสิ่งที่เราน าเสนอได้
เหมือนกัน อย่างเช่นแบบท าสมุดเล่มหนึ่ง เราดูจากทิวเทอเรียล สมมติดูจากจุลของเมย์ ดูมาแล้วเงี้ยเหมือนกัน อย่างเช่นแบบท าสมุดเล่มหนึ่ง เราดูจากทิวเทอเรียล สมมติดูจากจุลของเมย์ ดูมาแล้วเงี้ยเหมือนกัน อย่างเช่นแบบท าสมุดเล่มหนึ่ง เราดูจากทิวเทอเรียล สมมติดูจากจุลของเมย์ ดูมาแล้วเงี้ยเหมือนกัน อย่างเช่นแบบท าสมุดเล่มหนึ่ง เราดูจากทิวเทอเรียล สมมติดูจากจุลของเมย์ ดูมาแล้วเงี้ยเหมือนกัน อย่างเช่นแบบท าสมุดเล่มหนึ่ง เราดูจากทิวเทอเรียล สมมติดูจากจุลของเมย์ ดูมาแล้วเงี้ยเหมือนกัน อย่างเช่นแบบท าสมุดเล่มหนึ่ง เราดูจากทิวเทอเรียล สมมติดูจากจุลของเมย์ ดูมาแล้วเงี้ยเหมือนกัน อย่างเช่นแบบท าสมุดเล่มหนึ่ง เราดูจากทิวเทอเรียล สมมติดูจากจุลของเมย์ ดูมาแล้วเงี้ยเหมือนกัน อย่างเช่นแบบท าสมุดเล่มหนึ่ง เราดูจากทิวเทอเรียล สมมติดูจากจุลของเมย์ ดูมาแล้วเงี้ยเหมือนกัน อย่างเช่นแบบท าสมุดเล่มหนึ่ง เราดูจากทิวเทอเรียล สมมติดูจากจุลของเมย์ ดูมาแล้วเงี้ยเหมือนกัน อย่างเช่นแบบท าสมุดเล่มหนึ่ง เราดูจากทิวเทอเรียล สมมติดูจากจุลของเมย์ ดูมาแล้วเงี้ย
คนดูก็ต้องคิดแล้วว่าเห้ยมันท าง่ายจัง เราจะมีวิธีมาปรับใช้กับเราได้ยังไง ก็ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้ว
เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยาก
จนถึงขั้นแบบว่าเห้ยอันนี้ก็เกินไป

เหมือนกัน อย่างเช่นแบบท าสมุดเล่มหนึ่ง เราดูจากทิวเทอเรียล สมมติดูจากจุลของเมย์ ดูมาแล้วเงี้ย
คนดูก็ต้องคิดแล้วว่าเห้ยมันท าง่ายจัง เราจะมีวิธีมาปรับใช้กับเราได้ยังไง ก็ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้วคนดูก็ต้องคิดแล้วว่าเห้ยมันท าง่ายจัง เราจะมีวิธีมาปรับใช้กับเราได้ยังไง ก็ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้ว
เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยาก

การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็
น่าจะมีเวลาคุยกับแขกรับเชิญเยอะกว่า ก็ยิ่งท าให้เค้าสบาย

บางทีพ่ีคุยกับแขกอ่ะ มันจะมีบางจังหวะที่เราถามไปแล้วเค้าคิด ไอ้ตอนที่คิดอ่ะ

คนดูก็ต้องคิดแล้วว่าเห้ยมันท าง่ายจัง เราจะมีวิธีมาปรับใช้กับเราได้ยังไง ก็ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้วคนดูก็ต้องคิดแล้วว่าเห้ยมันท าง่ายจัง เราจะมีวิธีมาปรับใช้กับเราได้ยังไง ก็ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้วคนดูก็ต้องคิดแล้วว่าเห้ยมันท าง่ายจัง เราจะมีวิธีมาปรับใช้กับเราได้ยังไง ก็ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้วคนดูก็ต้องคิดแล้วว่าเห้ยมันท าง่ายจัง เราจะมีวิธีมาปรับใช้กับเราได้ยังไง ก็ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้วคนดูก็ต้องคิดแล้วว่าเห้ยมันท าง่ายจัง เราจะมีวิธีมาปรับใช้กับเราได้ยังไง ก็ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้วคนดูก็ต้องคิดแล้วว่าเห้ยมันท าง่ายจัง เราจะมีวิธีมาปรับใช้กับเราได้ยังไง ก็ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้วคนดูก็ต้องคิดแล้วว่าเห้ยมันท าง่ายจัง เราจะมีวิธีมาปรับใช้กับเราได้ยังไง ก็ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้ว
เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยาก
คนดูก็ต้องคิดแล้วว่าเห้ยมันท าง่ายจัง เราจะมีวิธีมาปรับใช้กับเราได้ยังไง ก็ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้ว
เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยาก
คนดูก็ต้องคิดแล้วว่าเห้ยมันท าง่ายจัง เราจะมีวิธีมาปรับใช้กับเราได้ยังไง ก็ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้ว
เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยาก
คนดูก็ต้องคิดแล้วว่าเห้ยมันท าง่ายจัง เราจะมีวิธีมาปรับใช้กับเราได้ยังไง ก็ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้ว
เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยาก
คนดูก็ต้องคิดแล้วว่าเห้ยมันท าง่ายจัง เราจะมีวิธีมาปรับใช้กับเราได้ยังไง ก็ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้ว
เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยาก
จนถึงขั้นแบบว่าเห้ยอันนี้ก็เกินไป
เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยากเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยากเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยาก

การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็

เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยากเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยากเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยากเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยาก

การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็

เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยาก
จนถึงขั้นแบบว่าเห้ยอันนี้ก็เกินไปจนถึงขั้นแบบว่าเห้ยอันนี้ก็เกินไป

การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็
น่าจะมีเวลาคุยกับแขกรับเชิญเยอะกว่า ก็ยิ่งท าให้เค้าสบายๆได้ แต่ว่าบางคนก็กลัวกล้องก็ต้องดูดีๆ ก็

บางทีพ่ีคุยกับแขกอ่ะ มันจะมีบางจังหวะที่เราถามไปแล้วเค้าคิด ไอ้ตอนที่คิดอ่ะ
มันอาจจะท าให้เค้ากังวลว่า เห้ยจะต้องพูดไรดี เห้ยพูดผิดหรือเปล่า พูดถูกหรือเปล่า ตรงนี้มันจะท า

เค้าไม่เป็นธรรมชาติ เวลาพ่ีบรีฟพ่ีก็จะแบบตอนตอบนะครับก็ตอบออกมาเลย คิดอะไรก็ตอบ

การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็
น่าจะมีเวลาคุยกับแขกรับเชิญเยอะกว่า ก็ยิ่งท าให้เค้าสบาย
ต้องมีวิธีจัดการกับแขกรับเชิญของเรา

การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็พ่ีหนอย : 
น่าจะมีเวลาคุยกับแขกรับเชิญเยอะกว่า ก็ยิ่งท าให้เค้าสบาย

การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็
น่าจะมีเวลาคุยกับแขกรับเชิญเยอะกว่า ก็ยิ่งท าให้เค้าสบาย

การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็
ๆได้ แต่ว่าบางคนก็กลัวกล้องก็ต้องดูดีๆ ก็

การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็
ๆได้ แต่ว่าบางคนก็กลัวกล้องก็ต้องดูดีๆ ก็

การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็
น่าจะมีเวลาคุยกับแขกรับเชิญเยอะกว่า ก็ยิ่งท าให้เค้าสบาย
ต้องมีวิธีจัดการกับแขกรับเชิญของเรา

พ่ีเบส : บางทีพ่ีคุยกับแขกอ่ะ มันจะมีบางจังหวะที่เราถามไปแล้วเค้าคิด ไอ้ตอนที่คิดอ่ะ

น่าจะมีเวลาคุยกับแขกรับเชิญเยอะกว่า ก็ยิ่งท าให้เค้าสบายๆได้ แต่ว่าบางคนก็กลัวกล้องก็ต้องดูดีๆ ก็ๆได้ แต่ว่าบางคนก็กลัวกล้องก็ต้องดูดีๆ ก็

บางทีพ่ีคุยกับแขกอ่ะ มันจะมีบางจังหวะที่เราถามไปแล้วเค้าคิด ไอ้ตอนที่คิดอ่ะ

ๆได้ แต่ว่าบางคนก็กลัวกล้องก็ต้องดูดีๆ ก็น่าจะมีเวลาคุยกับแขกรับเชิญเยอะกว่า ก็ยิ่งท าให้เค้าสบายน่าจะมีเวลาคุยกับแขกรับเชิญเยอะกว่า ก็ยิ่งท าให้เค้าสบายๆได้ แต่ว่าบางคนก็กลัวกล้องก็ต้องดูดีๆ ก็ๆได้ แต่ว่าบางคนก็กลัวกล้องก็ต้องดูดีๆ ก็
ต้องมีวิธีจัดการกับแขกรับเชิญของเรา

บางทีพ่ีคุยกับแขกอ่ะ มันจะมีบางจังหวะที่เราถามไปแล้วเค้าคิด ไอ้ตอนที่คิดอ่ะ
ต้องมีวิธีจัดการกับแขกรับเชิญของเรา

บางทีพ่ีคุยกับแขกอ่ะ มันจะมีบางจังหวะที่เราถามไปแล้วเค้าคิด ไอ้ตอนที่คิดอ่ะบางทีพ่ีคุยกับแขกอ่ะ มันจะมีบางจังหวะที่เราถามไปแล้วเค้าคิด ไอ้ตอนที่คิดอ่ะบางทีพ่ีคุยกับแขกอ่ะ มันจะมีบางจังหวะที่เราถามไปแล้วเค้าคิด ไอ้ตอนที่คิดอ่ะ
มันอาจจะท าให้เค้ากังวลว่า เห้ยจะต้องพูดไรดี เห้ยพูดผิดหรือเปล่า พูดถูกหรือเปล่า ตรงนี้มันจะท า

บางทีพ่ีคุยกับแขกอ่ะ มันจะมีบางจังหวะที่เราถามไปแล้วเค้าคิด ไอ้ตอนที่คิดอ่ะ
มันอาจจะท าให้เค้ากังวลว่า เห้ยจะต้องพูดไรดี เห้ยพูดผิดหรือเปล่า พูดถูกหรือเปล่า ตรงนี้มันจะท า

บางทีพ่ีคุยกับแขกอ่ะ มันจะมีบางจังหวะที่เราถามไปแล้วเค้าคิด ไอ้ตอนที่คิดอ่ะบางทีพ่ีคุยกับแขกอ่ะ มันจะมีบางจังหวะที่เราถามไปแล้วเค้าคิด ไอ้ตอนที่คิดอ่ะ
มันอาจจะท าให้เค้ากังวลว่า เห้ยจะต้องพูดไรดี เห้ยพูดผิดหรือเปล่า พูดถูกหรือเปล่า ตรงนี้มันจะท า

เค้าไม่เป็นธรรมชาติ เวลาพ่ีบรีฟพ่ีก็จะแบบตอนตอบนะครับก็ตอบออกมาเลย คิดอะไรก็ตอบ
มันอาจจะท าให้เค้ากังวลว่า เห้ยจะต้องพูดไรดี เห้ยพูดผิดหรือเปล่า พูดถูกหรือเปล่า ตรงนี้มันจะท ามันอาจจะท าให้เค้ากังวลว่า เห้ยจะต้องพูดไรดี เห้ยพูดผิดหรือเปล่า พูดถูกหรือเปล่า ตรงนี้มันจะท ามันอาจจะท าให้เค้ากังวลว่า เห้ยจะต้องพูดไรดี เห้ยพูดผิดหรือเปล่า พูดถูกหรือเปล่า ตรงนี้มันจะท ามันอาจจะท าให้เค้ากังวลว่า เห้ยจะต้องพูดไรดี เห้ยพูดผิดหรือเปล่า พูดถูกหรือเปล่า ตรงนี้มันจะท า

เค้าไม่เป็นธรรมชาติ เวลาพ่ีบรีฟพ่ีก็จะแบบตอนตอบนะครับก็ตอบออกมาเลย คิดอะไรก็ตอบ
ออกมา แบบว่าสมมติผมถามไปปุ๊ปก็เล่าเหมือนเล่าให้เพ่ือนฟัง เพราะถ้าให้เค้าเตรียมค าถาม แบบเรา

มันอาจจะท าให้เค้ากังวลว่า เห้ยจะต้องพูดไรดี เห้ยพูดผิดหรือเปล่า พูดถูกหรือเปล่า ตรงนี้มันจะท ามันอาจจะท าให้เค้ากังวลว่า เห้ยจะต้องพูดไรดี เห้ยพูดผิดหรือเปล่า พูดถูกหรือเปล่า ตรงนี้มันจะท า
เค้าไม่เป็นธรรมชาติ เวลาพ่ีบรีฟพ่ีก็จะแบบตอนตอบนะครับก็ตอบออกมาเลย คิดอะไรก็ตอบ

มันอาจจะท าให้เค้ากังวลว่า เห้ยจะต้องพูดไรดี เห้ยพูดผิดหรือเปล่า พูดถูกหรือเปล่า ตรงนี้มันจะท า
เค้าไม่เป็นธรรมชาติ เวลาพ่ีบรีฟพ่ีก็จะแบบตอนตอบนะครับก็ตอบออกมาเลย คิดอะไรก็ตอบ

มันอาจจะท าให้เค้ากังวลว่า เห้ยจะต้องพูดไรดี เห้ยพูดผิดหรือเปล่า พูดถูกหรือเปล่า ตรงนี้มันจะท า
เค้าไม่เป็นธรรมชาติ เวลาพ่ีบรีฟพ่ีก็จะแบบตอนตอบนะครับก็ตอบออกมาเลย คิดอะไรก็ตอบ

ออกมา แบบว่าสมมติผมถามไปปุ๊ปก็เล่าเหมือนเล่าให้เพ่ือนฟัง เพราะถ้าให้เค้าเตรียมค าถาม แบบเรา
ไปบอกเค้าว่าเดี๋ยวตอบประมาณนี้ ตอบยังงี้ เค้าจะกังวลละว่าจะต้องตอบอะไร จะตอบผิดหรือเปล่

มันอาจจะท าให้เค้ากังวลว่า เห้ยจะต้องพูดไรดี เห้ยพูดผิดหรือเปล่า พูดถูกหรือเปล่า ตรงนี้มันจะท า
เค้าไม่เป็นธรรมชาติ เวลาพ่ีบรีฟพ่ีก็จะแบบตอนตอบนะครับก็ตอบออกมาเลย คิดอะไรก็ตอบ

ออกมา แบบว่าสมมติผมถามไปปุ๊ปก็เล่าเหมือนเล่าให้เพ่ือนฟัง เพราะถ้าให้เค้าเตรียมค าถาม แบบเรา

มันอาจจะท าให้เค้ากังวลว่า เห้ยจะต้องพูดไรดี เห้ยพูดผิดหรือเปล่า พูดถูกหรือเปล่า ตรงนี้มันจะท า
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แบบนี้มันจะยิ่งท าให้เค้าตอบไม่เป็นธรรมชาติ ให้เค้าพูดออกมาเลย

ออกมา แบบว่าสมมติผมถามไปปุ๊ปก็เล่าเหมือนเล่าให้เพ่ือนฟัง เพราะถ้าให้เค้าเตรียมค าถาม แบบเรา
ไปบอกเค้าว่าเดี๋ยวตอบประมาณนี้ ตอบยังงี้ เค้าจะกังวลละว่าจะต้องตอบอะไร จะตอบผิดหรือเปล่
ออกมา แบบว่าสมมติผมถามไปปุ๊ปก็เล่าเหมือนเล่าให้เพ่ือนฟัง เพราะถ้าให้เค้าเตรียมค าถาม แบบเรา
ไปบอกเค้าว่าเดี๋ยวตอบประมาณนี้ ตอบยังงี้ เค้าจะกังวลละว่าจะต้องตอบอะไร จะตอบผิดหรือเปล่
แบบนี้มันจะยิ่งท าให้เค้าตอบไม่เป็นธรรมชาติ ให้เค้าพูดออกมาเลย

ออกมา แบบว่าสมมติผมถามไปปุ๊ปก็เล่าเหมือนเล่าให้เพ่ือนฟัง เพราะถ้าให้เค้าเตรียมค าถาม แบบเรา
ไปบอกเค้าว่าเดี๋ยวตอบประมาณนี้ ตอบยังงี้ เค้าจะกังวลละว่าจะต้องตอบอะไร จะตอบผิดหรือเปล่
แบบนี้มันจะยิ่งท าให้เค้าตอบไม่เป็นธรรมชาติ ให้เค้าพูดออกมาเลย

ออกมา แบบว่าสมมติผมถามไปปุ๊ปก็เล่าเหมือนเล่าให้เพ่ือนฟัง เพราะถ้าให้เค้าเตรียมค าถาม แบบเรา
ไปบอกเค้าว่าเดี๋ยวตอบประมาณนี้ ตอบยังงี้ เค้าจะกังวลละว่าจะต้องตอบอะไร จะตอบผิดหรือเปล่
แบบนี้มันจะยิ่งท าให้เค้าตอบไม่เป็นธรรมชาติ ให้เค้าพูดออกมาเลย

ออกมา แบบว่าสมมติผมถามไปปุ๊ปก็เล่าเหมือนเล่าให้เพ่ือนฟัง เพราะถ้าให้เค้าเตรียมค าถาม แบบเรา
ไปบอกเค้าว่าเดี๋ยวตอบประมาณนี้ ตอบยังงี้ เค้าจะกังวลละว่าจะต้องตอบอะไร จะตอบผิดหรือเปล่ไปบอกเค้าว่าเดี๋ยวตอบประมาณนี้ ตอบยังงี้ เค้าจะกังวลละว่าจะต้องตอบอะไร จะตอบผิดหรือเปล่ไปบอกเค้าว่าเดี๋ยวตอบประมาณนี้ ตอบยังงี้ เค้าจะกังวลละว่าจะต้องตอบอะไร จะตอบผิดหรือเปล่
แบบนี้มันจะยิ่งท าให้เค้าตอบไม่เป็นธรรมชาติ ให้เค้าพูดออกมาเลย

แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป
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ไปบอกเค้าว่าเดี๋ยวตอบประมาณนี้ ตอบยังงี้ เค้าจะกังวลละว่าจะต้องตอบอะไร จะตอบผิดหรือเปล่ไปบอกเค้าว่าเดี๋ยวตอบประมาณนี้ ตอบยังงี้ เค้าจะกังวลละว่าจะต้องตอบอะไร จะตอบผิดหรือเปล่ไปบอกเค้าว่าเดี๋ยวตอบประมาณนี้ ตอบยังงี้ เค้าจะกังวลละว่าจะต้องตอบอะไร จะตอบผิดหรือเปล่ไปบอกเค้าว่าเดี๋ยวตอบประมาณนี้ ตอบยังงี้ เค้าจะกังวลละว่าจะต้องตอบอะไร จะตอบผิดหรือเปล่
แบบนี้มันจะยิ่งท าให้เค้าตอบไม่เป็นธรรมชาติ ให้เค้าพูดออกมาเลย

แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป
แบบนี้มันจะยิ่งท าให้เค้าตอบไม่เป็นธรรมชาติ ให้เค้าพูดออกมาเลย

แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป
แบบนี้มันจะยิ่งท าให้เค้าตอบไม่เป็นธรรมชาติ ให้เค้าพูดออกมาเลย

แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป
ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา
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บเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ี
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ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา

บเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ี
จะมีวิธีจัดการกับมันยังไงอะไรยังงี้ อาจจะต้องแบบเหมือนเป็นเพ่ือนเราคนหนึ่งเหมือนกัน หรือเป็นพ่ี

พ่ีหนอย 
ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา

แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไปแต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไปแต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไปแต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป
ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา

พ่ีหนอย 
ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา

บเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ี

แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป
ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา

บเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ี

แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป
ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา

แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไปแต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป
ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา

แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป
ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา

แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป
ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา

แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป
ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา

แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป
ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา

แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป
ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา

บเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ี

แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป
ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหายังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหายังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหายังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา
ยังไง สมมติว่าแขกรั
จะมีวิธีจัดการกับมันยังไงอะไรยังงี้ อาจจะต้องแบบเหมือนเป็นเพ่ือนเราคนหนึ่งเหมือนกัน หรือเป็นพ่ี

ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา
บเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ี

ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา
บเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ี

จะมีวิธีจัดการกับมันยังไงอะไรยังงี้ อาจจะต้องแบบเหมือนเป็นเพ่ือนเราคนหนึ่งเหมือนกัน หรือเป็นพ่ี

ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา
บเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ี

จะมีวิธีจัดการกับมันยังไงอะไรยังงี้ อาจจะต้องแบบเหมือนเป็นเพ่ือนเราคนหนึ่งเหมือนกัน หรือเป็นพ่ี

ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหายังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา
บเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ีบเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ีบเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ี

จะมีวิธีจัดการกับมันยังไงอะไรยังงี้ อาจจะต้องแบบเหมือนเป็นเพ่ือนเราคนหนึ่งเหมือนกัน หรือเป็นพ่ี

ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา
บเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ีบเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ียังไง สมมติว่าแขกรั

จะมีวิธีจัดการกับมันยังไงอะไรยังงี้ อาจจะต้องแบบเหมือนเป็นเพ่ือนเราคนหนึ่งเหมือนกัน หรือเป็นพ่ี
น้องที่รู้จักมันจะช่วยให้การท างานง่ายข้ึน

บเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ี
จะมีวิธีจัดการกับมันยังไงอะไรยังงี้ อาจจะต้องแบบเหมือนเป็นเพ่ือนเราคนหนึ่งเหมือนกัน หรือเป็นพ่ี

บเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ี
จะมีวิธีจัดการกับมันยังไงอะไรยังงี้ อาจจะต้องแบบเหมือนเป็นเพ่ือนเราคนหนึ่งเหมือนกัน หรือเป็นพ่ีจะมีวิธีจัดการกับมันยังไงอะไรยังงี้ อาจจะต้องแบบเหมือนเป็นเพ่ือนเราคนหนึ่งเหมือนกัน หรือเป็นพ่ี
น้องที่รู้จักมันจะช่วยให้การท างานง่ายข้ึน
จะมีวิธีจัดการกับมันยังไงอะไรยังงี้ อาจจะต้องแบบเหมือนเป็นเพ่ือนเราคนหนึ่งเหมือนกัน หรือเป็นพ่ีจะมีวิธีจัดการกับมันยังไงอะไรยังงี้ อาจจะต้องแบบเหมือนเป็นเพ่ือนเราคนหนึ่งเหมือนกัน หรือเป็นพ่ี
น้องที่รู้จักมันจะช่วยให้การท างานง่ายข้ึน
จะมีวิธีจัดการกับมันยังไงอะไรยังงี้ อาจจะต้องแบบเหมือนเป็นเพ่ือนเราคนหนึ่งเหมือนกัน หรือเป็นพ่ี
น้องที่รู้จักมันจะช่วยให้การท างานง่ายข้ึนน้องที่รู้จักมันจะช่วยให้การท างานง่ายข้ึนน้องที่รู้จักมันจะช่วยให้การท างานง่ายข้ึน

คนดูก็ต้องคิดแล้วว่าเห้ยมันท าง่ายจัง เราจะมีวิธีมาปรับใช้กับเราได้ยังไง ก็ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้ว
เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยาก

การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็พ่ีหนอย การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็
น่าจะมีเวลาคุยกับแขกรับเชิญเยอะกว่า ก็ยิ่งท าให้เค้าสบาย

ออกมา แบบว่าสมมติผมถามไปปุ๊ปก็เล่าเหมือนเล่าให้เพ่ือนฟัง เพราะถ้าให้เค้าเตรียมค าถาม แบบเรา
ไปบอกเค้าว่าเดี๋ยวตอบประมาณนี้ ตอบยังงี้ เค้าจะกังวลละว่าจะต้องตอบอะไร จะตอบผิดหรือเปล่

แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป
ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา

บเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ี
ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา
ยังไง สมมติว่าแขกรับเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ียังไง สมมติว่าแขกรับเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ียังไง สมมติว่าแขกรั
จะมีวิธีจัดการกับมันยังไงอะไรยังงี้ อาจจะต้องแบบเหมือนเป็นเพ่ือนเราคนหนึ่งเหมือนกัน หรือเป็นพ่ี
น้องที่รู้จักมันจะช่วยให้การท างานง่ายข้ึน

ก็ความสุขมันก็ต้องแสดงออกมาทางสีหน้า ทางเสียงที่เค้าพูดออกมา ฟังแล้วมันก็ต้อง
แบบมีความสุข หรือดูแล้วมันต้องมีความสุขตามไปด้วย ส าหรับในเรื่องความเป็นแฮนด์เมดยังเงี้ย มัน
เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ เราดูแล้วก็ต้องสามารถหยิบจับอะไรใกล้ตัวมาปรับใช้กับสิ่งที่เราน าเสนอได้
เหมือนกัน อย่างเช่นแบบท าสมุดเล่มหนึ่ง เราดูจากทิวเทอเรียล สมมติดูจากจุลของเมย์ ดูมาแล้วเงี้ย
คนดูก็ต้องคิดแล้วว่าเห้ยมันท าง่ายจัง เราจะมีวิธีมาปรับใช้กับเราได้ยังไง ก็ต้องท าให้คนดูเค้าดูแล้ว
เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าของแฮนด์เมดเป็นสิ่งของที่เค้าต้องท าได้เหมือนกัน ไม่ยาก
จนถึงขั้นแบบว่าเห้ยอันนี้ก็เกินไป

พ่ีหนอย : การพูดคุยก็เป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน แต่แบบจุลก็น่าจะโชคดีตรงที่ว่าเมย็
น่าจะมีเวลาคุยกับแขกรับเชิญเยอะกว่า ก็ยิ่งท าให้เค้าสบายๆได้ แต่ว่าบางคนก็กลัวกล้องก็ต้องดูดีๆ ก็
ต้องมีวิธีจัดการกับแขกรับเชิญของเรา

พ่ีเบส บางทีพ่ีคุยกับแขกอ่ะ มันจะมีบางจังหวะที่เราถามไปแล้วเค้าคิด ไอ้ตอนที่คิดอ่ะ
มันอาจจะท าให้เค้ากังวลว่า เห้ยจะต้องพูดไรดี เห้ยพูดผิดหรือเปล่า พูดถูกหรือเปล่า ตรงนี้มันจะท า

เค้าไม่เป็นธรรมชาติ เวลาพ่ีบรีฟพ่ีก็จะแบบตอนตอบนะครับก็ตอบออกมาเลย คิดอะไรก็ตอบ
ออกมา แบบว่าสมมติผมถามไปปุ๊ปก็เล่าเหมือนเล่าให้เพ่ือนฟัง เพราะถ้าให้เค้าเตรียมค าถาม แบบเรา
ไปบอกเค้าว่าเดี๋ยวตอบประมาณนี้ ตอบยังงี้ เค้าจะกังวลละว่าจะต้องตอบอะไร จะตอบผิดหรือเปล่
แบบนี้มันจะยิ่งท าให้เค้าตอบไม่เป็นธรรมชาติ ให้เค้าพูดออกมาเลย

พ่ีหนอย : แต่ว่าถ้าเรามีประเด็นที่เราอยากได้ มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะยิงแทรกเข้าไป
ยังไงให้เค้าสามารถตอบออกมาเป็นประเด็นนั้นได้ ก็ต้องเป็นเรื่องหน้ากองเนอะว่าจะคิดแก้ปัญหา
ยังไง สมมติว่าแขกรับเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ียังไง สมมติว่าแขกรับเชิญพูดไม่ได้เลย เราก็ต้องเริ่มยิงละ อารมณ์เหมือนชวนคุยว่าเออถ้าเป็นยังงี้ พ่ียังไง สมมติว่าแขกรั
จะมีวิธีจัดการกับมันยังไงอะไรยังงี้ อาจจะต้องแบบเหมือนเป็นเพ่ือนเราคนหนึ่งเหมือนกัน หรือเป็นพ่ี
น้องที่รู้จักมันจะช่วยให้การท างานง่ายข้ึน

สค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับสค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ
วัยรุ่นไทยสวัยรุ่นไทย

ำ
เหมือนบางทีแบบว่าแก้ปัญหาไม่ได้คือคนอ่ืนในกองเห็นก็ต้องเข้าไปช่วย เพราะมันต้องท างานร่วมกัน 
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ก็ต้องช่วยๆกันไปำก็ต้องช่วยๆกันไป
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ัเหมือนบางทีแบบว่าแก้ปัญหาไม่ได้คือคนอ่ืนในกองเห็นก็ต้องเข้าไปช่วย เพราะมันต้องท างานร่วมกัน ัเหมือนบางทีแบบว่าแก้ปัญหาไม่ได้คือคนอ่ืนในกองเห็นก็ต้องเข้าไปช่วย เพราะมันต้องท างานร่วมกัน กเหมือนบางทีแบบว่าแก้ปัญหาไม่ได้คือคนอ่ืนในกองเห็นก็ต้องเข้าไปช่วย เพราะมันต้องท างานร่วมกัน กเหมือนบางทีแบบว่าแก้ปัญหาไม่ได้คือคนอ่ืนในกองเห็นก็ต้องเข้าไปช่วย เพราะมันต้องท างานร่วมกัน 

ค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ
ก

ค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ
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ุ
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แกะเทปสัมภาษณ์พี่เอ๋ย ผู้ก ากับรายการเป็น อยู่ คือ 
 
รูปแบบรายการที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน 

ถ้ากว้างสุดเป็นสารคดีเชิงอัตชีวประวัติ แต่มันก็ไม่ได้เป็นประวัติหรอก มันก็เป็นผลงาน
ด้วย แต่ว่าตัวโจทย์มันจริงๆเนี่ย มันก าลังพูดถึงแรงบันดาลใจ ทีนี้เวลาเราพูดถึงแรงบันดาลใจมันก็ค า
สวยๆ ค ากว้างๆ มันก็ไกลเกินตัว พ่ีก็เลยมองว่าสิ่งที่มันอาจจะสะท้อนสิ่งนี้ได้มันก็คือหน้าที่การงาน 
การใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร หรือมีนิสัยยังไง 
หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะเกิดค าตอบ
บางอย่าง มันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ท้ังสามอย่างเนี้ยมันจะมีค าตอบเร่ืองแรงบันดาลใจผ่านความเป็น
บุคคล 
จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ 

อยากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน เขาจะมีแนวทาง คือมีเพ่ือนท าหนังสือ 
เราอยากท ารายการ พ่ีก็เลยคิดชื่อรายการขึ้นมา ว่าเป็นอยู่คือ มองเป็นคอนเสปมันคือเวิปทูบี เวลาเรา
จะบีทูดู ซัมติงมันก็คือตัวเรา เหมือนบีมายเซล ก็คือแสดงความเป็นตัวตนของเรา เวิบทูบีแตกออกมา
ก็คืออิสแอมอาร์แตกออกมาก็เป็นแค่เรื่องเป็นอย่างเดียว เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ถูก
ตีความออกมาว่า เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง จูจี้ 
จุกจิก สนใจสิ่งรอบข้าง เป็นนี้ไม่ใช่เรื่องอาชีพเป็นนิสัยว่างั้น มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง เราก็จะ
เป็นอยู่อย่างนั้น เป็นกับอยู่จะสอดคล้องกัน กลายเป็นเรื่องที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคือ
อะไรให้ความหมายกับมัน  
จุดประสงค์ของรายการ 

ถ้าสุดๆ เลยคือได้ความคิดในการด าเนินชีวิตต่อไป ได้ข้อคิด ไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยๆ 
ผ่านการดูรายการ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรายการมันเลยไม่ได้เป็นแบบรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจาก
สิ่งของ เช่น มันอาจจะไม่ได้เกิดจากการประดิษฐ์อะไรได้ เกิดจากการสร้างอะไรได้ มันจะเกิดจากสิ่งที่
ค่อนข้างตกผลึกแล้ว แต่ว่าจะเป็นนามธรรมก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็แบบเวลาเรายิ่งนามธรรมมัน
ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ
พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้ 
กลุ่มเป้าหมายของรายการ 

ถ้าเน้นจริงๆก็คือช่วงมัธยมสี่จนถึง 25 เพราะว่าเค้าก าลังเปลี่ยนแปลงชีวิต เค้าก าลังมี
ทางเลือก เค้าก าลังค้นหาตัวเอง รายการมันอาจจะเชิงปรัชญาด้วยซ้ า แต่ว่ามันอาจจะถ่ายทอดง่ายๆ 
ถ่ายทอดสวยๆ เพลงเพราะๆ แต่จริงๆแล้วมันจะพยายามพาไปให้เข้าใจชีวิต ซึ่งมันว าคัญไงว่าถ้าเรา
บอก เมย์มีความสุข เราบอกเฉยๆอย่างเงี้ย มันไม่มีวันที่เราจะมีความสุข เราต้องท าให้เค้ารู้สึกให้ได้ 
เพราะฉะนั้นองค์ประกอบนั้นอ่ะ มันก็เลยมา และมาในจังหวะที่ดี ถูกต้อง ไม่ว่าจะความสุขหรือแรง
บันดาลใจหรือข้อคิด ถ้าเราไม่ท าให้มันถูกที่ ถูกเวลาเนี่ยมันเสียของ พ่ีก็เลยให้ความส าคัญกับการ
ถ่ายภาพ การตัดต่อ การพรีโปรทุกๆขั้นตอน เพ่ือให้มันตอบโจทย์สิ่งนั้น ถ้าถามกลุ่มเป้าหมายจริงๆก็
ประมาณนั้นแหละ คือคนที่ยังค้นหา หรือคนที่ยังมีเวลาที่จะเปลี่ยนแปลง หรือท างาน2-3ปี คิดจะ
เปลี่ยนงานก็ได้ หรือท างานไปซัก 5 ปี อยากจะมีอาชีพใหม่ๆ ได้ 

พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้
กลุ่มเป้าหมายของรายการ

เพราะว่าเค้าก าลังเปลี่ยนแปลงชีวิต เค้าก าลังมี
กลุ่มเป้าหมายของรายการ

ถ้าเน้นจริงๆก็คือช่วงมัธยมสี่จนถึง เพราะว่าเค้าก าลังเปลี่ยนแปลงชีวิต เค้าก าลังมีถ้าเน้นจริงๆก็คือช่วงมัธยมสี่จนถึง 

พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้

ถ้าเน้นจริงๆก็คือช่วงมัธยมสี่จนถึง 

พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้
ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ
พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้
ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ
พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้
ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ
พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้
ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ
พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้
ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ
พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้
ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ
พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้
ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ
พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้
ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ
พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้
ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ
พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้
ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ

เพราะว่าเค้าก าลังเปลี่ยนแปลงชีวิต เค้าก าลังมี
ทางเลือก เค้าก าลังค้นหาตัวเอง รายการมันอาจจะเชิงปรัชญาด้วยซ้ า แต่ว่ามันอาจจะถ่ายทอดง่ายๆ 

ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ
พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้
ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ
พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้
กลุ่มเป้าหมายของรายการ

เพราะว่าเค้าก าลังเปลี่ยนแปลงชีวิต เค้าก าลังมี

พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้

เพราะว่าเค้าก าลังเปลี่ยนแปลงชีวิต เค้าก าลังมี
กลุ่มเป้าหมายของรายการกลุ่มเป้าหมายของรายการ

เพราะว่าเค้าก าลังเปลี่ยนแปลงชีวิต เค้าก าลังมีเพราะว่าเค้าก าลังเปลี่ยนแปลงชีวิต เค้าก าลังมี
กลุ่มเป้าหมายของรายการ

ถ้าเน้นจริงๆก็คือช่วงมัธยมสี่จนถึง 
กลุ่มเป้าหมายของรายการ

เพราะว่าเค้าก าลังเปลี่ยนแปลงชีวิต เค้าก าลังมีถ้าเน้นจริงๆก็คือช่วงมัธยมสี่จนถึง เพราะว่าเค้าก าลังเปลี่ยนแปลงชีวิต เค้าก าลังมีเพราะว่าเค้าก าลังเปลี่ยนแปลงชีวิต เค้าก าลังมีถ้าเน้นจริงๆก็คือช่วงมัธยมสี่จนถึง ถ้าเน้นจริงๆก็คือช่วงมัธยมสี่จนถึง ถ้าเน้นจริงๆก็คือช่วงมัธยมสี่จนถึง ถ้าเน้นจริงๆก็คือช่วงมัธยมสี่จนถึง 
ทางเลือก เค้าก าลังค้นหาตัวเอง รายการมันอาจจะ

เพราะว่าเค้าก าลังเปลี่ยนแปลงชีวิต เค้าก าลังมีถ้าเน้นจริงๆก็คือช่วงมัธยมสี่จนถึง เพราะว่าเค้าก าลังเปลี่ยนแปลงชีวิต เค้าก าลังมี
ทางเลือก เค้าก าลังค้นหาตัวเอง รายการมันอาจจะเชิงปรัชญาด้วยซ้ า แต่ว่ามันอาจจะถ่ายทอดง่ายๆ 
ถ่ายทอดสวยๆ เพลงเพราะๆ แต่จริงๆแล้วมันจะพยายามพาไปให้เข้าใจชีวิต ซึ่งมันว าคัญไงว่าถ้าเรา

เชิงปรัชญาด้วยซ้ า แต่ว่ามันอาจจะถ่ายทอดง่ายๆ เชิงปรัชญาด้วยซ้ า แต่ว่ามันอาจจะถ่ายทอดง่ายๆ เชิงปรัชญาด้วยซ้ า แต่ว่ามันอาจจะถ่ายทอดง่ายๆ เชิงปรัชญาด้วยซ้ า แต่ว่ามันอาจจะถ่ายทอดง่ายๆ เชิงปรัชญาด้วยซ้ า แต่ว่ามันอาจจะถ่ายทอดง่ายๆ 
ถ่ายทอดสวยๆ เพลงเพราะๆ แต่จริงๆแล้วมันจะพยายามพาไปให้เข้าใจชีวิต ซึ่งมันว าคัญไงว่าถ้าเรา
ทางเลือก เค้าก าลังค้นหาตัวเอง รายการมันอาจจะเชิงปรัชญาด้วยซ้ า แต่ว่ามันอาจจะถ่ายทอดง่ายๆ ทางเลือก เค้าก าลังค้นหาตัวเอง รายการมันอาจจะเชิงปรัชญาด้วยซ้ า แต่ว่ามันอาจจะถ่ายทอดง่ายๆ 
ถ่ายทอดสวยๆ เพลงเพราะๆ แต่จริงๆแล้วมันจะพยายามพาไปให้เข้าใจชีวิต ซึ่งมันว าคัญไงว่าถ้าเรา
ทางเลือก เค้าก าลังค้นหาตัวเอง รายการมันอาจจะทางเลือก เค้าก าลังค้นหาตัวเอง รายการมันอาจจะทางเลือก เค้าก าลังค้นหาตัวเอง รายการมันอาจจะ
ถ่ายทอดสวยๆ เพลงเพราะๆ แต่จริงๆแล้วมันจะพยายามพาไปให้เข้าใจชีวิต ซึ่งมันว าคัญไงว่าถ้าเรา
ทางเลือก เค้าก าลังค้นหาตัวเอง รายการมันอาจจะ
ถ่ายทอดสวยๆ เพลงเพราะๆ แต่จริงๆแล้วมันจะพยายามพาไปให้เข้าใจชีวิต ซึ่งมันว าคัญไงว่าถ้าเรา
บอก เมย์มีความสุข เราบอกเฉยๆอย่างเงี้ย มันไม่มีวันที่เราจะมีความสุข เราต้องท าให้เค้ารู้สึกให้ได้ 

ทางเลือก เค้าก าลังค้นหาตัวเอง รายการมันอาจจะเชิงปรัชญาด้วยซ้ า แต่ว่ามันอาจจะถ่ายทอดง่ายๆ ทางเลือก เค้าก าลังค้นหาตัวเอง รายการมันอาจจะทางเลือก เค้าก าลังค้นหาตัวเอง รายการมันอาจจะทางเลือก เค้าก าลังค้นหาตัวเอง รายการมันอาจจะ
ถ่ายทอดสวยๆ เพลงเพราะๆ แต่จริงๆแล้วมันจะพยายามพาไปให้เข้าใจชีวิต ซึ่งมันว าคัญไงว่าถ้าเรา
ทางเลือก เค้าก าลังค้นหาตัวเอง รายการมันอาจจะทางเลือก เค้าก าลังค้นหาตัวเอง รายการมันอาจจะ
ถ่ายทอดสวยๆ เพลงเพราะๆ แต่จริงๆแล้วมันจะพยายามพาไปให้เข้าใจชีวิต ซึ่งมันว าคัญไงว่าถ้าเรา

เชิงปรัชญาด้วยซ้ า แต่ว่ามันอาจจะถ่ายทอดง่ายๆ 
ถ่ายทอดสวยๆ เพลงเพราะๆ แต่จริงๆแล้วมันจะพยายามพาไปให้เข้าใจชีวิต ซึ่งมันว าคัญไงว่าถ้าเราถ่ายทอดสวยๆ เพลงเพราะๆ แต่จริงๆแล้วมันจะพยายามพาไปให้เข้าใจชีวิต ซึ่งมันว าคัญไงว่าถ้าเรา

เชิงปรัชญาด้วยซ้ า แต่ว่ามันอาจจะถ่ายทอดง่ายๆ 
ถ่ายทอดสวยๆ เพลงเพราะๆ แต่จริงๆแล้วมันจะพยายามพาไปให้เข้าใจชีวิต ซึ่งมันว าคัญไงว่าถ้าเรา
บอก เมย์มีความสุข เราบอกเฉยๆอย่างเงี้ย มันไม่มีวันที่เราจะมีความสุข เราต้องท าให้เค้ารู้สึกให้ได้ 

เชิงปรัชญาด้วยซ้ า แต่ว่ามันอาจจะถ่ายทอดง่ายๆ เชิงปรัชญาด้วยซ้ า แต่ว่ามันอาจจะถ่ายทอดง่ายๆ เชิงปรัชญาด้วยซ้ า แต่ว่ามันอาจจะถ่ายทอดง่ายๆ 
ถ่ายทอดสวยๆ เพลงเพราะๆ แต่จริงๆแล้วมันจะพยายามพาไปให้เข้าใจชีวิต ซึ่งมันว าคัญไงว่าถ้าเราถ่ายทอดสวยๆ เพลงเพราะๆ แต่จริงๆแล้วมันจะพยายามพาไปให้เข้าใจชีวิต ซึ่งมันว าคัญไงว่าถ้าเราถ่ายทอดสวยๆ เพลงเพราะๆ แต่จริงๆแล้วมันจะพยายามพาไปให้เข้าใจชีวิต ซึ่งมันว าคัญไงว่าถ้าเราถ่ายทอดสวยๆ เพลงเพราะๆ แต่จริงๆแล้วมันจะพยายามพาไปให้เข้าใจชีวิต ซึ่งมันว าคัญไงว่าถ้าเราถ่ายทอดสวยๆ เพลงเพราะๆ แต่จริงๆแล้วมันจะพยายามพาไปให้เข้าใจชีวิต ซึ่งมันว าคัญไงว่าถ้าเรา
บอก เมย์มีความสุข เราบอกเฉยๆอย่างเงี้ย มันไม่มีวันที่เราจะมีความสุข เราต้องท าให้เค้ารู้สึกให้ได้ 
ถ่ายทอดสวยๆ เพลงเพราะๆ แต่จริงๆแล้วมันจะพยายามพาไปให้เข้าใจชีวิต ซึ่งมันว าคัญไงว่าถ้าเราถ่ายทอดสวยๆ เพลงเพราะๆ แต่จริงๆแล้วมันจะพยายามพาไปให้เข้าใจชีวิต ซึ่งมันว าคัญไงว่าถ้าเราถ่ายทอดสวยๆ เพลงเพราะๆ แต่จริงๆแล้วมันจะพยายามพาไปให้เข้าใจชีวิต ซึ่งมันว าคัญไงว่าถ้าเรา
บอก เมย์มีความสุข เราบอกเฉยๆอย่างเงี้ย มันไม่มีวันที่เราจะมีความสุข เราต้องท าให้เค้ารู้สึกให้ได้ บอก เมย์มีความสุข เราบอกเฉยๆอย่างเงี้ย มันไม่มีวันที่เราจะมีความสุข เราต้องท าให้เค้ารู้สึกให้ได้ 

ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ
พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้
ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ
พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้

ถ้าเน้นจริงๆก็คือช่วงมัธยมสี่จนถึง 

ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ
พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้
ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ
ค่อนข้างตกผลึกแล้ว แต่ว่าจะเป็นนามธรรมก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็แบบเวลาเรายิ่งนามธรรมมัน
ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ
ค่อนข้างตกผลึกแล้ว แต่ว่าจะเป็นนามธรรมก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็แบบเวลาเรายิ่งนามธรรมมันค่อนข้างตกผลึกแล้ว แต่ว่าจะเป็นนามธรรมก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็แบบเวลาเรายิ่งนามธรรมมัน
ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ
ค่อนข้างตกผลึกแล้ว แต่ว่าจะเป็นนามธรรมก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็แบบเวลาเรายิ่งนามธรรมมันค่อนข้างตกผลึกแล้ว แต่ว่าจะเป็นนามธรรมก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็แบบเวลาเรายิ่งนามธรรมมันค่อนข้างตกผลึกแล้ว แต่ว่าจะเป็นนามธรรมก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็แบบเวลาเรายิ่งนามธรรมมันค่อนข้างตกผลึกแล้ว แต่ว่าจะเป็นนามธรรมก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็แบบเวลาเรายิ่งนามธรรมมัน
ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ

สิ่งของ เช่น มันอาจจะไม่ได้เกิดจากการประดิษฐ์อะไรได้ เกิดจากการสร้างอะไรได้ มันจะเกิดจากสิ่งที่
ค่อนข้างตกผลึกแล้ว แต่ว่าจะเป็นนามธรรมก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็แบบเวลาเรายิ่งนามธรรมมันค่อนข้างตกผลึกแล้ว แต่ว่าจะเป็นนามธรรมก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็แบบเวลาเรายิ่งนามธรรมมัน
ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ

สิ่งของ เช่น มันอาจจะไม่ได้เกิดจากการประดิษฐ์อะไรได้ เกิดจากการสร้างอะไรได้ มันจะเกิดจากสิ่งที่
ค่อนข้างตกผลึกแล้ว แต่ว่าจะเป็นนามธรรมก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็แบบเวลาเรายิ่งนามธรรมมันค่อนข้างตกผลึกแล้ว แต่ว่าจะเป็นนามธรรมก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็แบบเวลาเรายิ่งนามธรรมมัน
ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ

สิ่งของ เช่น มันอาจจะไม่ได้เกิดจากการประดิษฐ์อะไรได้ เกิดจากการสร้างอะไรได้ มันจะเกิดจากสิ่งที่สิ่งของ เช่น มันอาจจะไม่ได้เกิดจากการประดิษฐ์อะไรได้ เกิดจากการสร้างอะไรได้ มันจะเกิดจากสิ่งที่
ค่อนข้างตกผลึกแล้ว แต่ว่าจะเป็นนามธรรมก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็แบบเวลาเรายิ่งนามธรรมมัน
สิ่งของ เช่น มันอาจจะไม่ได้เกิดจากการประดิษฐ์อะไรได้ เกิดจากการสร้างอะไรได้ มันจะเกิดจากสิ่งที่สิ่งของ เช่น มันอาจจะไม่ได้เกิดจากการประดิษฐ์อะไรได้ เกิดจากการสร้างอะไรได้ มันจะเกิดจากสิ่งที่
ค่อนข้างตกผลึกแล้ว แต่ว่าจะเป็นนามธรรมก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็แบบเวลาเรายิ่งนามธรรมมัน
สิ่งของ เช่น มันอาจจะไม่ได้เกิดจากการประดิษฐ์อะไรได้ เกิดจากการสร้างอะไรได้ มันจะเกิดจากสิ่งที่
ค่อนข้างตกผลึกแล้ว แต่ว่าจะเป็นนามธรรมก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็แบบเวลาเรายิ่งนามธรรมมัน
ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ

สิ่งของ เช่น มันอาจจะไม่ได้เกิดจากการประดิษฐ์อะไรได้ เกิดจากการสร้างอะไรได้ มันจะเกิดจากสิ่งที่สิ่งของ เช่น มันอาจจะไม่ได้เกิดจากการประดิษฐ์อะไรได้ เกิดจากการสร้างอะไรได้ มันจะเกิดจากสิ่งที่
ค่อนข้างตกผลึกแล้ว แต่ว่าจะเป็นนามธรรมก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็แบบเวลาเรายิ่งนามธรรมมันค่อนข้างตกผลึกแล้ว แต่ว่าจะเป็นนามธรรมก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็แบบเวลาเรายิ่งนามธรรมมัน
สิ่งของ เช่น มันอาจจะไม่ได้เกิดจากการประดิษฐ์อะไรได้ เกิดจากการสร้างอะไรได้ มันจะเกิดจากสิ่งที่สิ่งของ เช่น มันอาจจะไม่ได้เกิดจากการประดิษฐ์อะไรได้ เกิดจากการสร้างอะไรได้ มันจะเกิดจากสิ่งที่
ค่อนข้างตกผลึกแล้ว แต่ว่าจะเป็นนามธรรมก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็แบบเวลาเรายิ่งนามธรรมมัน
ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ

สิ่งของ เช่น มันอาจจะไม่ได้เกิดจากการประดิษฐ์อะไรได้ เกิดจากการสร้างอะไรได้ มันจะเกิดจากสิ่งที่
ผ่านการดูรายการ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรายการมันเลยไม่ได้เป็นแบบรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจาก
สิ่งของ เช่น มันอาจจะไม่ได้เกิดจากการประดิษฐ์อะไรได้ เกิดจากการสร้างอะไรได้ มันจะเกิดจากสิ่งที่
ค่อนข้างตกผลึกแล้ว แต่ว่าจะเป็นนามธรรมก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็แบบเวลาเรายิ่งนามธรรมมัน

ผ่านการดูรายการ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรายการมันเลยไม่ได้เป็นแบบรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจาก
สิ่งของ เช่น มันอาจจะไม่ได้เกิดจากการประดิษฐ์อะไรได้ เกิดจากการสร้างอะไรได้ มันจะเกิดจากสิ่งที่
ผ่านการดูรายการ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรายการมันเลยไม่ได้เป็นแบบรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจาก
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ถ้าสุดๆ เลยคือได้ความคิดในการด าเนินชีวิตต่อไป ได้ข้อคิด ไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยๆ ถ้าสุดๆ เลยคือได้ความคิดในการด าเนินชีวิตต่อไป ได้ข้อคิด ไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยๆ ถ้าสุดๆ เลยคือได้ความคิดในการด าเนินชีวิตต่อไป ได้ข้อคิด ไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยๆ 
ผ่านการดูรายการ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรายการมันเลยไม่ได้เป็นแบบรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากผ่านการดูรายการ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรายการมันเลยไม่ได้เป็นแบบรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจาก
สิ่งของ เช่น มันอาจจะไม่ได้เกิดจากการประดิษฐ์อะไรได้ เกิดจากการสร้างอะไรได้ มันจะเกิดจากสิ่งที่

ถ้าสุดๆ เลยคือได้ความคิดในการด าเนินชีวิตต่อไป ได้ข้อคิด ไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยๆ ถ้าสุดๆ เลยคือได้ความคิดในการด าเนินชีวิตต่อไป ได้ข้อคิด ไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยๆ ถ้าสุดๆ เลยคือได้ความคิดในการด าเนินชีวิตต่อไป ได้ข้อคิด ไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยๆ ถ้าสุดๆ เลยคือได้ความคิดในการด าเนินชีวิตต่อไป ได้ข้อคิด ไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยๆ ถ้าสุดๆ เลยคือได้ความคิดในการด าเนินชีวิตต่อไป ได้ข้อคิด ไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยๆ 
ผ่านการดูรายการ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรายการมันเลยไม่ได้เป็นแบบรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจาก

จุดประสงค์ของรายการจุดประสงค์ของรายการจุดประสงค์ของรายการจุดประสงค์ของรายการ
ถ้าสุดๆ เลยคือได้ความคิดในการด าเนินชีวิตต่อไป ได้ข้อคิด ไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยๆ 

เป็นกับอยู่จะสอดคล้องกัน กลายเป็นเรื่องที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคือกลายเป็นเรื่องที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคือเป็นกับอยู่จะสอดคล้องกัน กลายเป็นเรื่องที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคือ
เป็นนี้ไม่ใช่เรื่องอาชีพเป็นนิสัยว่างั้น

กลายเป็นเรื่องที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคือ
เป็นนี้ไม่ใช่เรื่องอาชีพเป็นนิสัยว่างั้น

เป็นกับอยู่จะสอดคล้องกัน
เป็นนี้ไม่ใช่เรื่องอาชีพเป็นนิสัยว่างั้นเป็นนี้ไม่ใช่เรื่องอาชีพเป็นนิสัยว่างั้น มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไงมองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง

กลายเป็นเรื่องที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคือกลายเป็นเรื่องที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคือกลายเป็นเรื่องที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคือ
มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไงเป็นนี้ไม่ใช่เรื่องอาชีพเป็นนิสัยว่างั้นเป็นนี้ไม่ใช่เรื่องอาชีพเป็นนิสัยว่างั้นเป็นนี้ไม่ใช่เรื่องอาชีพเป็นนิสัยว่างั้นเป็นนี้ไม่ใช่เรื่องอาชีพเป็นนิสัยว่างั้น

เป็นกับอยู่จะสอดคล้องกันเป็นกับอยู่จะสอดคล้องกัน
อะไรให้ความหมายกับมัน

เป็นกับอยู่จะสอดคล้องกัน
อะไรให้ความหมายกับมัน

เราจะตีความให้ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไงเราจะตีความให้ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง
มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง

เราจะตีความให้ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง
มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง

อยู่เป็นเป็น
สนใจสิ่งรอบข้าง

เป็น
สนใจสิ่งรอบข้าง

อยู่ เราจะตีความให้ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไงเป็นอะไรบ้างเป็นเป็น
เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ

เป็นอะไรบ้างคือ
เป็นนี้ไม่ใช่เรื่องอาชีพเป็นนิสัยว่างั้น

เป็นกับอยู่จะสอดคล้องกันเป็นกับอยู่จะสอดคล้องกัน

เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ
เราจะตีความให้ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง

เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ
เราจะตีความให้ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง

เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ
เราจะตีความให้ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง

เป็นนี้ไม่ใช่เรื่องอาชีพเป็นนิสัยว่างั้น
กลายเป็นเรื่องที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคือ

ถ้าสุดๆ เลยคือได้ความคิดในการด าเนินชีวิตต่อไป ได้ข้อคิด ไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยๆ ถ้าสุดๆ เลยคือได้ความคิดในการด าเนินชีวิตต่อไป ได้ข้อคิด ไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยๆ 

ก็คืออิสแอมอาร์แตกออกมาก็เป็นแค่เรื่องเป็นอย่างเดียวก็คืออิสแอมอาร์แตกออกมาก็เป็นแค่เรื่องเป็นอย่างเดียวก็คืออิสแอมอาร์แตกออกมาก็เป็นแค่เรื่องเป็นอย่างเดียวก็คืออิสแอมอาร์แตกออกมาก็เป็นแค่เรื่องเป็นอย่างเดียวก็คืออิสแอมอาร์แตกออกมาก็เป็นแค่เรื่องเป็นอย่างเดียว
เราจะตีความให้ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง

ก็คืออิสแอมอาร์แตกออกมาก็เป็นแค่เรื่องเป็นอย่างเดียว เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆเมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆเมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ
เราจะตีความให้ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง

เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ
เราจะตีความให้ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง

ก็คือแสดงความเป็นตัวตนของเราก็คือแสดงความเป็นตัวตนของเราเหมือนบีมายเซลเหมือนบีมายเซล
ก็คืออิสแอมอาร์แตกออกมาก็เป็นแค่เรื่องเป็นอย่างเดียวก็คืออิสแอมอาร์แตกออกมาก็เป็นแค่เรื่องเป็นอย่างเดียวก็คืออิสแอมอาร์แตกออกมาก็เป็นแค่เรื่องเป็นอย่างเดียวก็คืออิสแอมอาร์แตกออกมาก็เป็นแค่เรื่องเป็นอย่างเดียว

ก็คือแสดงความเป็นตัวตนของเราเหมือนบีมายเซลซัมติงมันก็คือตัวเรา
ก็คืออิสแอมอาร์แตกออกมาก็เป็นแค่เรื่องเป็นอย่างเดียว

ซัมติงมันก็คือตัวเราซัมติงมันก็คือตัวเรา
ก็คืออิสแอมอาร์แตกออกมาก็เป็นแค่เรื่องเป็นอย่างเดียว

มองเป็นคอนเสปมันคือเวิปทูบี
ก็คือแสดงความเป็นตัวตนของเรา

มองเป็นคอนเสปมันคือเวิปทูบีมองเป็นคอนเสปมันคือเวิปทูบี
ก็คือแสดงความเป็นตัวตนของเรา

เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ

พ่ีก็เลยคิดชื่อรายการขึ้นมาพ่ีก็เลยคิดชื่อรายการขึ้นมา มองเป็นคอนเสปมันคือเวิปทูบีพ่ีก็เลยคิดชื่อรายการขึ้นมาพ่ีก็เลยคิดชื่อรายการขึ้นมาพ่ีก็เลยคิดชื่อรายการขึ้นมา ว่าเป็นอยู่คือ
เหมือนบีมายเซล

ก็คืออิสแอมอาร์แตกออกมาก็เป็นแค่เรื่องเป็นอย่างเดียว
เป็นอะไรบ้าง

พ่ีก็เลยคิดชื่อรายการขึ้นมา ว่าเป็นอยู่คือพ่ีก็เลยคิดชื่อรายการขึ้นมาพ่ีก็เลยคิดชื่อรายการขึ้นมา ว่าเป็นอยู่คือว่าเป็นอยู่คือ
ก็คือแสดงความเป็นตัวตนของเรา
ว่าเป็นอยู่คือ

เหมือนบีมายเซลเหมือนบีมายเซล ก็คือแสดงความเป็นตัวตนของเราก็คือแสดงความเป็นตัวตนของเราก็คือแสดงความเป็นตัวตนของเราก็คือแสดงความเป็นตัวตนของเรา
ก็คืออิสแอมอาร์แตกออกมาก็เป็นแค่เรื่องเป็นอย่างเดียว

เราจะตีความให้ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง

ก็คือแสดงความเป็นตัวตนของเรา
ก็คืออิสแอมอาร์แตกออกมาก็เป็นแค่เรื่องเป็นอย่างเดียวก็คืออิสแอมอาร์แตกออกมาก็เป็นแค่เรื่องเป็นอย่างเดียวก็คืออิสแอมอาร์แตกออกมาก็เป็นแค่เรื่องเป็นอย่างเดียวก็คืออิสแอมอาร์แตกออกมาก็เป็นแค่เรื่องเป็นอย่างเดียวก็คืออิสแอมอาร์แตกออกมาก็เป็นแค่เรื่องเป็นอย่างเดียวก็คืออิสแอมอาร์แตกออกมาก็เป็นแค่เรื่องเป็นอย่างเดียว

เป็นอะไรบ้าง
ก็คืออิสแอมอาร์แตกออกมาก็เป็นแค่เรื่องเป็นอย่างเดียว

เป็นอะไรบ้าง
ก็คืออิสแอมอาร์แตกออกมาก็เป็นแค่เรื่องเป็นอย่างเดียว

เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไงเป็นอะไรบ้าง
เป็นนี้ไม่ใช่เรื่องอาชีพเป็นนิสัยว่างั้นเป็นนี้ไม่ใช่เรื่องอาชีพเป็นนิสัยว่างั้น

เป็นอะไรบ้าง
เป็นนี้ไม่ใช่เรื่องอาชีพเป็นนิสัยว่างั้น

กลายเป็นเรื่องที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคือ

ว่าเป็นอยู่คือพ่ีก็เลยคิดชื่อรายการขึ้นมา
อยากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน

พ่ีก็เลยคิดชื่อรายการขึ้นมา
เหมือนบีมายเซล

พ่ีก็เลยคิดชื่อรายการขึ้นมา
เหมือนบีมายเซล

ก็คืออิสแอมอาร์แตกออกมาก็เป็นแค่เรื่องเป็นอย่างเดียว

เขาจะมีแนวทางอยากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน
พ่ีก็เลยคิดชื่อรายการขึ้นมา

อยากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกันอยากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน
พ่ีก็เลยคิดชื่อรายการขึ้นมา

อยากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกันอยากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน
จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ

อยากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกันอยากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน
จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ

อยากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน
จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ

อยากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน
จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ

อยากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน
จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจจุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ

อยากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน
จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ

บางอย่าง มันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ทั้งสามอย่างเนี้ยมันจะมีค าตอบเร่ืองแรงบันดาลใจผ่านความเป็น

จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ

บางอย่าง มันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ทั้งสามอย่างเนี้ยมันจะมีค าตอบเร่ืองแรงบันดาลใจผ่านความเป็น

จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจจุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ
อยากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกันอยากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน

ว่าเป็นอยู่คือ
อยากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน

ว่าเป็นอยู่คือ
ก็คือแสดงความเป็นตัวตนของเรา
ว่าเป็นอยู่คือว่าเป็นอยู่คือ

ก็คือแสดงความเป็นตัวตนของเรา
เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ

หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะเกิดค าตอบหรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะเกิดค าตอบ
บางอย่าง มันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ทั้งสามอย่างเนี้ยมันจะมีค าตอบเร่ืองแรงบันดาลใจผ่านความเป็น

จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ
อยากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน เขาจะมีแนวทางเขาจะมีแนวทาง

จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจจุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ
อยากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน

จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ
อยากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน

พ่ีก็เลยคิดชื่อรายการขึ้นมาพ่ีก็เลยคิดชื่อรายการขึ้นมา มองเป็นคอนเสปมันคือเวิปทูบี
เหมือนบีมายเซล

ก็คืออิสแอมอาร์แตกออกมาก็เป็นแค่เรื่องเป็นอย่างเดียว
ก็คือแสดงความเป็นตัวตนของเราก็คือแสดงความเป็นตัวตนของเรา

เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ
ก็คือแสดงความเป็นตัวตนของเรา

เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ
ซัมติงมันก็คือตัวเรา

ก็คืออิสแอมอาร์แตกออกมาก็เป็นแค่เรื่องเป็นอย่างเดียว

สนใจสิ่งรอบข้าง

เวิบทูบีแตกออกมา
เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ

เราจะตีความให้ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง
ก็คืออิสแอมอาร์แตกออกมาก็เป็นแค่เรื่องเป็นอย่างเดียวก็คืออิสแอมอาร์แตกออกมาก็เป็นแค่เรื่องเป็นอย่างเดียว

มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไงมองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง
เป็นกับอยู่จะสอดคล้องกัน

อะไรให้ความหมายกับมัน
เป็นกับอยู่จะสอดคล้องกันเป็นกับอยู่จะสอดคล้องกันเป็นกับอยู่จะสอดคล้องกันเป็นกับอยู่จะสอดคล้องกัน

อะไรให้ความหมายกับมัน

ถ้าสุดๆ เลยคือได้ความคิดในการด าเนินชีวิตต่อไป ได้ข้อคิด ไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยๆ 
จุดประสงค์ของรายการจุดประสงค์ของรายการ

ถ้าสุดๆ เลยคือได้ความคิดในการด าเนินชีวิตต่อไป ได้ข้อคิด ไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยๆ ถ้าสุดๆ เลยคือได้ความคิดในการด าเนินชีวิตต่อไป ได้ข้อคิด ไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยๆ 
ผ่านการดูรายการ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรายการมันเลยไม่ได้เป็นแบบรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากผ่านการดูรายการ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรายการมันเลยไม่ได้เป็นแบบรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจาก
สิ่งของ เช่น มันอาจจะไม่ได้เกิดจากการประดิษฐ์อะไรได้ เกิดจากการสร้างอะไรได้ มันจะเกิดจากสิ่งที่
ผ่านการดูรายการ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรายการมันเลยไม่ได้เป็นแบบรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจาก
สิ่งของ เช่น มันอาจจะไม่ได้เกิดจากการประดิษฐ์อะไรได้ เกิดจากการสร้างอะไรได้ มันจะเกิดจากสิ่งที่สิ่งของ เช่น มันอาจจะไม่ได้เกิดจากการประดิษฐ์อะไรได้ เกิดจากการสร้างอะไรได้ มันจะเกิดจากสิ่งที่
ค่อนข้างตกผลึกแล้ว แต่ว่าจะเป็นนามธรรมก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็แบบเวลาเรายิ่งนามธรรมมัน
สิ่งของ เช่น มันอาจจะไม่ได้เกิดจากการประดิษฐ์อะไรได้ เกิดจากการสร้างอะไรได้ มันจะเกิดจากสิ่งที่
ค่อนข้างตกผลึกแล้ว แต่ว่าจะเป็นนามธรรมก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็แบบเวลาเรายิ่งนามธรรมมันค่อนข้างตกผลึกแล้ว แต่ว่าจะเป็นนามธรรมก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็แบบเวลาเรายิ่งนามธรรมมัน
ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ

กลุ่มเป้าหมายของรายการ

ทางเลือก เค้าก าลังค้นหาตัวเอง รายการมันอาจจะ
ถ่ายทอดสวยๆ เพลงเพราะๆ แต่จริงๆแล้วมันจะพยายามพาไปให้เข้าใจชีวิต ซึ่งมันว าคัญไงว่าถ้าเรา
บอก เมย์มีความสุข เราบอกเฉยๆอย่างเงี้ย มันไม่มีวันที่เราจะมีความสุข เราต้องท าให้เค้ารู้สึกให้ได้ 

ะ มันก็เลยมา และมาในจังหวะที่ดี ถูกต้อง ไม่ว่าจะความสุขหรือแรง

บางอย่าง มันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ทั้งสามอย่างเนี้ยมันจะมีค าตอบเร่ืองแรงบันดาลใจผ่านความเป็น

จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ
อยากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน

ว่าเป็นอยู่คือ
ก็คือแสดงความเป็นตัวตนของเรา

เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ

จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจจุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจจุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ
อยากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน

จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจจุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจจุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ
อยากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน

จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ
อยากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน

จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ
อยากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกันอยากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกันอยากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกันอยากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกันอยากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกันอยากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน

พ่ีก็เลยคิดชื่อรายการขึ้นมา
อยากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน

พ่ีก็เลยคิดชื่อรายการขึ้นมา
อยากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน เขาจะมีแนวทางอยากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน

พ่ีก็เลยคิดชื่อรายการขึ้นมา
เหมือนบีมายเซล

ก็คืออิสแอมอาร์แตกออกมาก็เป็นแค่เรื่องเป็นอย่างเดียว

พ่ีก็เลยคิดชื่อรายการขึ้นมาพ่ีก็เลยคิดชื่อรายการขึ้นมา ว่าเป็นอยู่คือ
เหมือนบีมายเซล ก็คือแสดงความเป็นตัวตนของเรา

ก็คืออิสแอมอาร์แตกออกมาก็เป็นแค่เรื่องเป็นอย่างเดียว
เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง

เป็นนี้ไม่ใช่เรื่องอาชีพเป็นนิสัยว่างั้น
กลายเป็นเรื่องที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคือ

ว่าเป็นอยู่คือพ่ีก็เลยคิดชื่อรายการขึ้นมา มองเป็นคอนเสปมันคือเวิปทูบีพ่ีก็เลยคิดชื่อรายการขึ้นมาพ่ีก็เลยคิดชื่อรายการขึ้นมาพ่ีก็เลยคิดชื่อรายการขึ้นมา ว่าเป็นอยู่คือ
ก็คือแสดงความเป็นตัวตนของเรา

มองเป็นคอนเสปมันคือเวิปทูบี
ก็คือแสดงความเป็นตัวตนของเรา

พ่ีก็เลยคิดชื่อรายการขึ้นมา
เหมือนบีมายเซล

ก็คืออิสแอมอาร์แตกออกมาก็เป็นแค่เรื่องเป็นอย่างเดียว

ว่าเป็นอยู่คือ
เหมือนบีมายเซล ก็คือแสดงความเป็นตัวตนของเราซัมติงมันก็คือตัวเรา

ก็คืออิสแอมอาร์แตกออกมาก็เป็นแค่เรื่องเป็นอย่างเดียว
เหมือนบีมายเซล ก็คือแสดงความเป็นตัวตนของเราเหมือนบีมายเซล

ก็คืออิสแอมอาร์แตกออกมาก็เป็นแค่เรื่องเป็นอย่างเดียว
ก็คือแสดงความเป็นตัวตนของเรา

ก็คืออิสแอมอาร์แตกออกมาก็เป็นแค่เรื่องเป็นอย่างเดียวก็คืออิสแอมอาร์แตกออกมาก็เป็นแค่เรื่องเป็นอย่างเดียว เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ
เราจะตีความให้ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง

เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ
เราจะตีความให้ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง

ก็คืออิสแอมอาร์แตกออกมาก็เป็นแค่เรื่องเป็นอย่างเดียว
เราจะตีความให้ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง

ก็คืออิสแอมอาร์แตกออกมาก็เป็นแค่เรื่องเป็นอย่างเดียวก็คืออิสแอมอาร์แตกออกมาก็เป็นแค่เรื่องเป็นอย่างเดียวก็คืออิสแอมอาร์แตกออกมาก็เป็นแค่เรื่องเป็นอย่างเดียว เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ
เราจะตีความให้ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง

เป็นนี้ไม่ใช่เรื่องอาชีพเป็นนิสัยว่างั้น
กลายเป็นเรื่องที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคือ

ถ้าสุดๆ เลยคือได้ความคิดในการด าเนินชีวิตต่อไป ได้ข้อคิด ไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยๆ 

คือ เป็นอะไรบ้าง
เป็นนี้ไม่ใช่เรื่องอาชีพเป็นนิสัยว่างั้น

เป็นกับอยู่จะสอดคล้องกัน

เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ
เราจะตีความให้ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไงเป็นอะไรบ้างเป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไงเราจะตีความให้ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไงเราจะตีความให้ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไงเราจะตีความให้ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไงอยู่เป็น

สนใจสิ่งรอบข้าง
อยู่ เป็นอะไรบ้าง
เป็นนี้ไม่ใช่เรื่องอาชีพเป็นนิสัยว่างั้น

เราจะตีความให้ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง
มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง

เราจะตีความให้ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง
มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง

อยู่
สนใจสิ่งรอบข้าง เป็นนี้ไม่ใช่เรื่องอาชีพเป็นนิสัยว่างั้น

เป็นกับอยู่จะสอดคล้องกัน
อะไรให้ความหมายกับมัน

เป็นนี้ไม่ใช่เรื่องอาชีพเป็นนิสัยว่างั้น มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไงมองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง
กลายเป็นเรื่องที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคือ
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เป็นกับอยู่จะสอดคล้องกัน

เป็นนี้ไม่ใช่เรื่องอาชีพเป็นนิสัยว่างั้น
กลายเป็นเรื่องที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคือกลายเป็นเรื่องที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคือเป็นกับอยู่จะสอดคล้องกัน กลายเป็นเรื่องที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคือกลายเป็นเรื่องที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคือเป็นกับอยู่จะสอดคล้องกัน

จุดประสงค์ของรายการ
ถ้าสุดๆ เลยคือได้ความคิดในการด าเนินชีวิตต่อไป ได้ข้อคิด ไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยๆ 
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ผ่านการดูรายการ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรายการมันเลยไม่ได้เป็นแบบรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจาก
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สิ่งของ เช่น มันอาจจะไม่ได้เกิดจากการประดิษฐ์อะไรได้ เกิดจากการสร้างอะไรได้ มันจะเกิดจากสิ่งที่
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ค่อนข้างตกผลึกแล้ว แต่ว่าจะเป็นนามธรรมก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็แบบเวลาเรายิ่งนามธรรมมัน
ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ

สิ่งของ เช่น มันอาจจะไม่ได้เกิดจากการประดิษฐ์อะไรได้ เกิดจากการสร้างอะไรได้ มันจะเกิดจากสิ่งที่
ค่อนข้างตกผลึกแล้ว แต่ว่าจะเป็นนามธรรมก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็แบบเวลาเรายิ่งนามธรรมมัน
สิ่งของ เช่น มันอาจจะไม่ได้เกิดจากการประดิษฐ์อะไรได้ เกิดจากการสร้างอะไรได้ มันจะเกิดจากสิ่งที่
ค่อนข้างตกผลึกแล้ว แต่ว่าจะเป็นนามธรรมก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็แบบเวลาเรายิ่งนามธรรมมัน
สิ่งของ เช่น มันอาจจะไม่ได้เกิดจากการประดิษฐ์อะไรได้ เกิดจากการสร้างอะไรได้ มันจะเกิดจากสิ่งที่สิ่งของ เช่น มันอาจจะไม่ได้เกิดจากการประดิษฐ์อะไรได้ เกิดจากการสร้างอะไรได้ มันจะเกิดจากสิ่งที่สิ่งของ เช่น มันอาจจะไม่ได้เกิดจากการประดิษฐ์อะไรได้ เกิดจากการสร้างอะไรได้ มันจะเกิดจากสิ่งที่
ค่อนข้างตกผลึกแล้ว แต่ว่าจะเป็นนามธรรมก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็แบบเวลาเรายิ่งนามธรรมมัน
สิ่งของ เช่น มันอาจจะไม่ได้เกิดจากการประดิษฐ์อะไรได้ เกิดจากการสร้างอะไรได้ มันจะเกิดจากสิ่งที่
ค่อนข้างตกผลึกแล้ว แต่ว่าจะเป็นนามธรรมก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็แบบเวลาเรายิ่งนามธรรมมัน
ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ

สิ่งของ เช่น มันอาจจะไม่ได้เกิดจากการประดิษฐ์อะไรได้ เกิดจากการสร้างอะไรได้ มันจะเกิดจากสิ่งที่
ค่อนข้างตกผลึกแล้ว แต่ว่าจะเป็นนามธรรมก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็แบบเวลาเรายิ่งนามธรรมมัน
ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ
ค่อนข้างตกผลึกแล้ว แต่ว่าจะเป็นนามธรรมก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็แบบเวลาเรายิ่งนามธรรมมัน
ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ
พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้

ค่อนข้างตกผลึกแล้ว แต่ว่าจะเป็นนามธรรมก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็แบบเวลาเรายิ่งนามธรรมมันค่อนข้างตกผลึกแล้ว แต่ว่าจะเป็นนามธรรมก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็แบบเวลาเรายิ่งนามธรรมมันค่อนข้างตกผลึกแล้ว แต่ว่าจะเป็นนามธรรมก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็แบบเวลาเรายิ่งนามธรรมมันค่อนข้างตกผลึกแล้ว แต่ว่าจะเป็นนามธรรมก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็แบบเวลาเรายิ่งนามธรรมมัน
ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ
ค่อนข้างตกผลึกแล้ว แต่ว่าจะเป็นนามธรรมก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็แบบเวลาเรายิ่งนามธรรมมัน
ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ
พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้

เพราะว่าเค้าก าลังเปลี่ยนแปลงชีวิต เค้าก าลังมี

ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ
พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้

ถ้าเน้นจริงๆก็คือช่วงมัธยมสี่จนถึง 

ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ
พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้
ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ
พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้
ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ
พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้
กลุ่มเป้าหมายของรายการ

ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ
พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้
ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ
พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้
ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ
พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้
ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ
พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้
ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ
พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้
ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ
พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้
ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ
พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้
กลุ่มเป้าหมายของรายการ
พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้

ถ้าเน้นจริงๆก็คือช่วงมัธยมสี่จนถึง เพราะว่าเค้าก าลังเปลี่ยนแปลงชีวิต เค้าก าลังมี

พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้
กลุ่มเป้าหมายของรายการ

ถ้าเน้นจริงๆก็คือช่วงมัธยมสี่จนถึง 25 เพราะว่าเค้าก าลังเปลี่ยนแปลงชีวิต เค้าก าลังมี

พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้
กลุ่มเป้าหมายของรายการ

ถ้าเน้นจริงๆก็คือช่วงมัธยมสี่จนถึง เพราะว่าเค้าก าลังเปลี่ยนแปลงชีวิต เค้าก าลังมีเพราะว่าเค้าก าลังเปลี่ยนแปลงชีวิต เค้าก าลังมีเพราะว่าเค้าก าลังเปลี่ยนแปลงชีวิต เค้าก าลังมี
เชิงปรัชญาด้วยซ้ า แต่ว่ามันอาจจะถ่ายทอดง่ายๆ 

ถ้าเน้นจริงๆก็คือช่วงมัธยมสี่จนถึง 
ทางเลือก เค้าก าลังค้นหาตัวเอง รายการมันอาจจะ

ถ้าเน้นจริงๆก็คือช่วงมัธยมสี่จนถึง ถ้าเน้นจริงๆก็คือช่วงมัธยมสี่จนถึง 
ทางเลือก เค้าก าลังค้นหาตัวเอง รายการมันอาจจะ
ถ่ายทอดสวยๆ เพลงเพราะๆ แต่จริงๆแล้วมันจะพยายามพาไปให้เข้าใจชีวิต ซึ่งมันว าคัญไงว่าถ้าเรา

เพราะว่าเค้าก าลังเปลี่ยนแปลงชีวิต เค้าก าลังมี
เชิงปรัชญาด้วยซ้ า แต่ว่ามันอาจจะถ่ายทอดง่ายๆ 

ถ่ายทอดสวยๆ เพลงเพราะๆ แต่จริงๆแล้วมันจะพยายามพาไปให้เข้าใจชีวิต ซึ่งมันว าคัญไงว่าถ้าเรา
ทางเลือก เค้าก าลังค้นหาตัวเอง รายการมันอาจจะ
ถ่ายทอดสวยๆ เพลงเพราะๆ แต่จริงๆแล้วมันจะพยายามพาไปให้เข้าใจชีวิต ซึ่งมันว าคัญไงว่าถ้าเรา

เชิงปรัชญาด้วยซ้ า แต่ว่ามันอาจจะถ่ายทอดง่ายๆ เชิงปรัชญาด้วยซ้ า แต่ว่ามันอาจจะถ่ายทอดง่ายๆ 
ถ่ายทอดสวยๆ เพลงเพราะๆ แต่จริงๆแล้วมันจะพยายามพาไปให้เข้าใจชีวิต ซึ่งมันว าคัญไงว่าถ้าเรา
ทางเลือก เค้าก าลังค้นหาตัวเอง รายการมันอาจจะ
ถ่ายทอดสวยๆ เพลงเพราะๆ แต่จริงๆแล้วมันจะพยายามพาไปให้เข้าใจชีวิต ซึ่งมันว าคัญไงว่าถ้าเรา
บอก เมย์มีความสุข เราบอกเฉยๆอย่างเงี้ย มันไม่มีวันที่เราจะมีความสุข เราต้องท าให้เค้ารู้สึกให้ได้ 
ถ่ายทอดสวยๆ เพลงเพราะๆ แต่จริงๆแล้วมันจะพยายามพาไปให้เข้าใจชีวิต ซึ่งมันว าคัญไงว่าถ้าเรา
บอก เมย์มีความสุข เราบอกเฉยๆอย่างเงี้ย มันไม่มีวันที่เราจะมีความสุข เราต้องท าให้เค้ารู้สึกให้ได้ 

เชิงปรัชญาด้วยซ้ า แต่ว่ามันอาจจะถ่ายทอดง่ายๆ 
ถ่ายทอดสวยๆ เพลงเพราะๆ แต่จริงๆแล้วมันจะพยายามพาไปให้เข้าใจชีวิต ซึ่งมันว าคัญไงว่าถ้าเรา

เชิงปรัชญาด้วยซ้ า แต่ว่ามันอาจจะถ่ายทอดง่ายๆ 
ถ่ายทอดสวยๆ เพลงเพราะๆ แต่จริงๆแล้วมันจะพยายามพาไปให้เข้าใจชีวิต ซึ่งมันว าคัญไงว่าถ้าเรา
บอก เมย์มีความสุข เราบอกเฉยๆอย่างเงี้ย มันไม่มีวันที่เราจะมีความสุข เราต้องท าให้เค้ารู้สึกให้ได้ 
ถ่ายทอดสวยๆ เพลงเพราะๆ แต่จริงๆแล้วมันจะพยายามพาไปให้เข้าใจชีวิต ซึ่งมันว าคัญไงว่าถ้าเราถ่ายทอดสวยๆ เพลงเพราะๆ แต่จริงๆแล้วมันจะพยายามพาไปให้เข้าใจชีวิต ซึ่งมันว าคัญไงว่าถ้าเรา

มองเป็นคอนเสปมันคือเวิปทูบี
ก็คือแสดงความเป็นตัวตนของเรา

เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆเมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ
เราจะตีความให้ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไงเป็น

เป็นนี้ไม่ใช่เรื่องอาชีพเป็นนิสัยว่างั้น

ถ้าสุดๆ เลยคือได้ความคิดในการด าเนินชีวิตต่อไป ได้ข้อคิด ไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยๆ 
ผ่านการดูรายการ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรายการมันเลยไม่ได้เป็นแบบรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจาก
สิ่งของ เช่น มันอาจจะไม่ได้เกิดจากการประดิษฐ์อะไรได้ เกิดจากการสร้างอะไรได้ มันจะเกิดจากสิ่งที่

ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ

เพราะว่าเค้าก าลังเปลี่ยนแปลงชีวิต เค้าก าลังมี

ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ
พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้
กลุ่มเป้าหมายของรายการ

ถ้าเน้นจริงๆก็คือช่วงมัธยมสี่จนถึง 
ทางเลือก เค้าก าลังค้นหาตัวเอง รายการมันอาจจะเชิงปรัชญาด้วยซ้ า แต่ว่ามันอาจจะถ่ายทอดง่ายๆ 
ถ่ายทอดสวยๆ เพลงเพราะๆ แต่จริงๆแล้วมันจะพยายามพาไปให้เข้าใจชีวิต ซึ่งมันว าคัญไงว่าถ้าเรา
บอก เมย์มีความสุข เราบอกเฉยๆอย่างเงี้ย มันไม่มีวันที่เราจะมีความสุข เราต้องท าให้เค้ารู้สึกให้ได้ 

หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะเกิดค าตอบ
บางอย่าง มันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ทั้งสามอย่างเนี้ยมันจะมีค าตอบเร่ืองแรงบันดาลใจผ่านความเป็น

จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ
อยากท ากันเองจริงๆมีเพ่ือนคนหนึ่งท าไปด้วยกัน เขาจะมีแนวทาง

พ่ีก็เลยคิดชื่อรายการขึ้นมา ว่าเป็นอยู่คือ มองเป็นคอนเสปมันคือเวิปทูบี
ซัมติงมันก็คือตัวเรา เหมือนบีมายเซล ก็คือแสดงความเป็นตัวตนของเรา เวิบทูบีแตกออกมา

ก็คืออิสแอมอาร์แตกออกมาก็เป็นแค่เรื่องเป็นอย่างเดียว เมื่อเราท าข้อมูลไปเรื่อยๆ
เป็น อยู่ คือ เป็นอะไรบ้าง เราจะตีความให้ละเอียดขึ้นว่าเป็นคนนิสัยยังไง

สนใจสิ่งรอบข้าง เป็นนี้ไม่ใช่เรื่องอาชีพเป็นนิสัยว่างั้น มองภาพรวมเวลาเราเป็นยังไง
เป็นกับอยู่จะสอดคล้องกัน กลายเป็นเรื่องที่เราต้องมาขมวดเป็นความคิดว่าชีวิตคือ

อะไรให้ความหมายกับมัน
จุดประสงค์ของรายการ

ถ้าสุดๆ เลยคือได้ความคิดในการด าเนินชีวิตต่อไป ได้ข้อคิด ไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยๆ 
ผ่านการดูรายการ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรายการมันเลยไม่ได้เป็นแบบรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจาก
สิ่งของ เช่น มันอาจจะไม่ได้เกิดจากการประดิษฐ์อะไรได้ เกิดจากการสร้างอะไรได้ มันจะเกิดจากสิ่งที่
ค่อนข้างตกผลึกแล้ว แต่ว่าจะเป็นนามธรรมก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็แบบเวลาเรายิ่งนามธรรมมัน
ยิ่งเข้าใจยาก แต่เมื่อเข้าใจยาก พอเข้าใจแล้วมันจะฟังลึกมาก เหมือนสมมติว่าเราก าลังพูดเรื่องความ
พอดี ความรู้ แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะจ าความรู้นั้นได้
กลุ่มเป้าหมายของรายการ

ถ้าเน้นจริงๆก็คือช่วงมัธยมสี่จนถึง 25 เพราะว่าเค้าก าลังเปลี่ยนแปลงชีวิต เค้าก าลังมี
ทางเลือก เค้าก าลังค้นหาตัวเอง รายการมันอาจจะเชิงปรัชญาด้วยซ้ า แต่ว่ามันอาจจะถ่ายทอดง่ายๆ 
ถ่ายทอดสวยๆ เพลงเพราะๆ แต่จริงๆแล้วมันจะพยายามพาไปให้เข้าใจชีวิต ซึ่งมันว าคัญไงว่าถ้าเรา
บอก เมย์มีความสุข เราบอกเฉยๆอย่างเงี้ย มันไม่มีวันที่เราจะมีความสุข เราต้องท าให้เค้ารู้สึกให้ได้ 

ะ มันก็เลยมา และมาในจังหวะที่ดี ถูกต้อง ไม่ว่าจะความสุขหรือแรง

สการใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร หรือมีนิสัยยังไง สการใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร หรือมีนิสัยยังไง 
หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะเกิดค าตอบสหรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะเกิดค าตอบ

ำ
ด้วย แต่ว่าตัวโจทย์มันจริงๆเนี่ย มันก าลังพูดถึงแรงบันดาลใจ ทีนี้เวลาเราพูดถึงแรงบันดาลใจมันก็ค า

ำ
ด้วย แต่ว่าตัวโจทย์มันจริงๆเนี่ย มันก าลังพูดถึงแรงบันดาลใจ ทีนี้เวลาเราพูดถึงแรงบันดาลใจมันก็ค า
สวยๆ ค ากว้างๆ มันก็ไกลเกินตัว พ่ีก็เลยมองว่าสิ่งที่มันอาจจะสะท้อนสิ่งนี้ได้มันก็คือหน้าที่การงาน ำสวยๆ ค ากว้างๆ มันก็ไกลเกินตัว พ่ีก็เลยมองว่าสิ่งที่มันอาจจะสะท้อนสิ่งนี้ได้มันก็คือหน้าที่การงาน 
การใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร หรือมีนิสัยยังไง ำการใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร หรือมีนิสัยยังไง 
หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะเกิดค าตอบ

ำ
หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะเกิดค าตอบสำสการใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร หรือมีนิสัยยังไง สการใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร หรือมีนิสัยยังไง ำการใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร หรือมีนิสัยยังไง สการใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร หรือมีนิสัยยังไง 
หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะเกิดค าตอบสหรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะเกิดค าตอบ

ำ
หรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะเกิดค าตอบสหรือเค้ามีบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่ชอบแบบไหน รวมถึงเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็จะเกิดค าตอบ

น
ด้วย แต่ว่าตัวโจทย์มันจริงๆเนี่ย มันก าลังพูดถึงแรงบันดาลใจ ทีนี้เวลาเราพูดถึงแรงบันดาลใจมันก็ค า

น
ด้วย แต่ว่าตัวโจทย์มันจริงๆเนี่ย มันก าลังพูดถึงแรงบันดาลใจ ทีนี้เวลาเราพูดถึงแรงบันดาลใจมันก็ค า
สวยๆ ค ากว้างๆ มันก็ไกลเกินตัว พ่ีก็เลยมองว่าสิ่งที่มันอาจจะสะท้อนสิ่งนี้ได้มันก็คือหน้าที่การงาน นสวยๆ ค ากว้างๆ มันก็ไกลเกินตัว พ่ีก็เลยมองว่าสิ่งที่มันอาจจะสะท้อนสิ่งนี้ได้มันก็คือหน้าที่การงาน 
การใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร หรือมีนิสัยยังไง นการใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร หรือมีนิสัยยังไง 

ด้วย แต่ว่าตัวโจทย์มันจริงๆเนี่ย มันก าลังพูดถึงแรงบันดาลใจ ทีนี้เวลาเราพูดถึงแรงบันดาลใจมันก็ค าัด้วย แต่ว่าตัวโจทย์มันจริงๆเนี่ย มันก าลังพูดถึงแรงบันดาลใจ ทีนี้เวลาเราพูดถึงแรงบันดาลใจมันก็ค ากด้วย แต่ว่าตัวโจทย์มันจริงๆเนี่ย มันก าลังพูดถึงแรงบันดาลใจ ทีนี้เวลาเราพูดถึงแรงบันดาลใจมันก็ค ากด้วย แต่ว่าตัวโจทย์มันจริงๆเนี่ย มันก าลังพูดถึงแรงบันดาลใจ ทีนี้เวลาเราพูดถึงแรงบันดาลใจมันก็ค า
สวยๆ ค ากว้างๆ มันก็ไกลเกินตัว พ่ีก็เลยมองว่าสิ่งที่มันอาจจะสะท้อนสิ่งนี้ได้มันก็คือหน้าที่การงาน กสวยๆ ค ากว้างๆ มันก็ไกลเกินตัว พ่ีก็เลยมองว่าสิ่งที่มันอาจจะสะท้อนสิ่งนี้ได้มันก็คือหน้าที่การงาน 
การใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร หรือมีนิสัยยังไง 

ก
การใช้ชีวิต แล้วก็สิ่งที่เค้ามองโลก มองสังคม มันก็คือการที่บอกว่าเค้าเป็นอาชีพอะไร หรือมีนิสัยยังไง 
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ผลตอบรับของรายการ 
จริงๆดี ดีแบบผ่านประสบการณ์ตรง คือจะบอกว่าเราจะวัดจากเรตติ้งยาก เพราะ

รายการมันอยู่ช่องไทยพีบีเอส แล้วมันไม่ได้มีโฆษณา มันไม่ได้มีการวัดเรตติ้งแบบชาวบ้าน แบบช่อง 3 
5 7 9 เพราะฉะนั้นเรตติ้งที่เราวัดพยายามวัดจากตัวยูทูป ตัวเฟสบุก ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ค แต่ว่าก็อีก
นั่นแหละพวกพ่ีก็เป็นพวกศิลปินนิดหน่อย เราก็ไม่จะโอเวอร์ เช่น เราไม่โปรโมท  เราไม่ทวีต เราไม่
พยายามท าอะไรที่เหมือนสร้างระแส โปรโมทรายการ 1 สัปดาห์ต่อครั้งพอ ถ้ามันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็
คิดว่า ถ้ามันยังไงก็แล้วแต่มันก็จะไปอยู่ในออนไลน์ เราก็เลยไม่ได้สนใจเรตติ้ง แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉย
กับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่องแรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหาตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้
เรามองว่ามันน่าสนใจและมีคนดู ซึ่งช่องเองเค้าก็เชื่อในเรื่องพวกนี้ 
ความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน 

คือเยอะๆ มันเป็นค าเกร่อเกินไปละ เอะอะคนก็ใช้ค านี้ รายการที่แบบสร้างแรงบันดาล
ใจซึ่งมันง่าย ถามว่าดีมั้ย ก็ดูที่ผลลัพธ์มันละกัน เพราะบางครั้งค ามันก็เป็นแค่นิยามแบบหนึ่ง ถ้าตัว
รายการมันดี เช่นบางรายการเค้าก็ใช้ค าว่าแรงบันดาลใจเหมือนกัน แต่ว่าเค้าท าเรื่องที่หดหู่มาก แล้ว
เราก็ได้แรงบันดาลใจจากความทุกข์ สมมติมันเป็นรายการชีวิตแย่ๆ ปรากฏว่าเค้าก็ปิดท้ายว่าหวังว่า
มันจะเป็นแรงบนัดาลใจ มันก็ท าให้เราเห็นมุมชีวิตอีกมุมหนึ่ง แล้วเกิดแรงบันดาลใจ เพราะฉะนั้นพ่ีก็
เลยไม่ค่อยติดกับค านี้ เพียงแต่เราต้องรู้ค าตอบว่าสิ่งที่เราท ามันให้แรงบันดาลใจจริงๆมั้ย 
แนวโน้มรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในอนาคต 

พ่ีว่าถ้ามองว่ามันเป็นค ากว้างๆ สวยๆเนี่ย มันก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่าโลกมันซับซ้อน 
คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันดาลใจยังไงมันก็ไปได้ 
เพราะว่าโลกเนี่ย พอมันยิ่งยุ่ง คนมันยิ่งแย่ง มันก็จะยิ่งล าบากอ่ะ คือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะ 
เช่น จบไปจะหางานท า พ่อแม่หรือปัญหาต่างๆของครอบครัว พวกเนี้ยพอคนเรามีชีวิตปั๊ป มันจะ
ตามมาด้วยปัญหาไง เพราะมันเกิดความต้องการ เกิดความชอบไม่ชอบ เพราะฉะนั้นเวลามันเกิด
ปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรง
บันดาลใจเนี่ย พ่ีว่ามันก็จะเป็นค าตอบของยุคสมัย มันอาจจะเป็นยุคนี้ ตอบค าถามนี้ ตอบแบบนี้ พอ
ยุคหน้ามันก็ตอบอีกอย่าง 
มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร 

เราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นใน
ฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง คืออันนี้มันจะเหมือนเป็นนิสัยอ่ะ เช่นเป็นคน
ตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่า
เราเป็นคนยังไง สิ่งแวดล้อมท่ีเราอยู่มันจะเป็นแบนั้น เวลาเราจะดูคนเราก็จะดูจากมิติอ่ืนนอกจากสาย
อาชีพ เราก็ดูสิ่งแวดล้อมที่เค้าเป็นว่า อ๋ออยู่บ้านแบบนี้ อยู่แบบธรรมชาติ อยู่แบบน้อย อยู่แบบมาก 
อยู่แบบวัตถุนิยม อยู่แบบไหนมันก็จะสะท้อน ส่วนก้อนที่สามคือก้อนคือ ก้อนคือมันเหมือนเป็น
บทสรุป เป็นค าตอบของชีวิตที่แต่ละคนได้ แต่ว่าจริงๆ พ่ีท างานจริง พ่ีไม่ได้เรียงเป็น อยู่ คือหรอก 
บางทีอาจจะเป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ มันไม่ได้เป๊ะแบบนั้น มันเหมือนกับว่าท าไมเราต้องอยู่ในกรอบ 
บางทีถ้าทุกตอนมันถูกเสนอเป็น format เนี่ย เราก็จะรู้สึกว่า โอ้มาละก้อนเป็น มาละก้อนอยู่ บางที
มันไม่จ าเป็น ในการเล่าเรื่องเพ่ือให้มันมีการสื่อสาร บางทีเราอาจจะเห็นว่าเค้านั่งท าอยู่ก็ได้แต่ท าได้ไม่

เราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นในเราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นในเราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นในเราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นใน
ฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง คืออันนี้มันจะเหมือนเป็นนิสัยอ่ะ เช่นเป็นคน

เราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นในเราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นใน
ฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง คืออันนี้มันจะเหมือนเป็นนิสัยอ่ะ เช่นเป็นคน

เราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นในเราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นในเราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นใน
ฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง คืออันนี้มันจะเหมือนเป็นนิสัยอ่ะ เช่นเป็นคน

เราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นใน
มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร

เราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นใน

ยุคหน้ามันก็ตอบอีกอย่าง
มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไรมีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไรมีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร

เราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นใน

ยุคหน้ามันก็ตอบอีกอย่าง
มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร

เราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นใน

ยุคหน้ามันก็ตอบอีกอย่างยุคหน้ามันก็ตอบอีกอย่าง
มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร

เราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นใน
ฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง คืออันนี้มันจะเหมือนเป็นนิสัยอ่ะ เช่นเป็นคน
ตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่า

ยุคหน้ามันก็ตอบอีกอย่าง
มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร
ยุคหน้ามันก็ตอบอีกอย่าง
มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร

เราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นใน
มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร

เราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นใน
ฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง คืออันนี้มันจะเหมือนเป็นนิสัยอ่ะ เช่นเป็นคน

เราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นในเราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นในเราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นใน
ฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง คืออันนี้มันจะเหมือนเป็นนิสัยอ่ะ เช่นเป็นคน

เราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นใน
ฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง คืออันนี้มันจะเหมือนเป็นนิสัยอ่ะ เช่นเป็นคน

เราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นในเราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นใน
ฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง คืออันนี้มันจะเหมือนเป็นนิสัยอ่ะ เช่นเป็นคน

เราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นใน
ฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง คืออันนี้มันจะเหมือนเป็นนิสัยอ่ะ เช่นเป็นคน

เราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นในเราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นใน
ฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง คืออันนี้มันจะเหมือนเป็นนิสัยอ่ะ เช่นเป็นคน

เราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นใน
ฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง คืออันนี้มันจะเหมือนเป็นนิสัยอ่ะ เช่นเป็นคนฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง คืออันนี้มันจะเหมือนเป็นนิสัยอ่ะ เช่นเป็นคนฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง คืออันนี้มันจะเหมือนเป็นนิสัยอ่ะ เช่นเป็นคน
ตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่า
ฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง คืออันนี้มันจะเหมือนเป็นนิสัยอ่ะ เช่นเป็นคนฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง คืออันนี้มันจะเหมือนเป็นนิสัยอ่ะ เช่นเป็นคน
ตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่า
ฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง คืออันนี้มันจะเหมือนเป็นนิสัยอ่ะ เช่นเป็นคนฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง คืออันนี้มันจะเหมือนเป็นนิสัยอ่ะ เช่นเป็นคน
ตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่าตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่า
เราเป็นคนยังไง สิ่งแวดล้อมท่ีเราอยู่มันจะเป็นแบนั้น เวลาเราจะดูคนเราก็จะดูจากมิติอ่ืนนอกจากสาย
ตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่าตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่าตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่าตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่าตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่า
เราเป็นคนยังไง สิ่งแวดล้อมท่ีเราอยู่มันจะเป็นแบนั้น เวลาเราจะดูคนเราก็จะดูจากมิติอ่ืนนอกจากสาย
ตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่าตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่า
เราเป็นคนยังไง สิ่งแวดล้อมท่ีเราอยู่มันจะเป็นแบนั้น เวลาเราจะดูคนเราก็จะดูจากมิติอ่ืนนอกจากสาย
ตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่าตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่า
เราเป็นคนยังไง สิ่งแวดล้อมท่ีเราอยู่มันจะเป็นแบนั้น เวลาเราจะดูคนเราก็จะดูจากมิติอ่ืนนอกจากสาย
ตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่า
เราเป็นคนยังไง สิ่งแวดล้อมท่ีเราอยู่มันจะเป็นแบนั้น เวลาเราจะดูคนเราก็จะดูจากมิติอ่ืนนอกจากสาย
อาชีพ เราก็ดูสิ่งแวดล้อมที่เค้าเป็นว่า อ๋ออยู่บ้านแบบนี้ อยู่แบบธรรมชาติ อยู่แบบน้อย อยู่แบบมาก 

ตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่าตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่า
เราเป็นคนยังไง สิ่งแวดล้อมท่ีเราอยู่มันจะเป็นแบนั้น เวลาเราจะดูคนเราก็จะดูจากมิติอ่ืนนอกจากสาย
ตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่า
เราเป็นคนยังไง สิ่งแวดล้อมท่ีเราอยู่มันจะเป็นแบนั้น เวลาเราจะดูคนเราก็จะดูจากมิติอ่ืนนอกจากสาย
ตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่าตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่า
เราเป็นคนยังไง สิ่งแวดล้อมท่ีเราอยู่มันจะเป็นแบนั้น เวลาเราจะดูคนเราก็จะดูจากมิติอ่ืนนอกจากสาย
ตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่า
เราเป็นคนยังไง สิ่งแวดล้อมท่ีเราอยู่มันจะเป็นแบนั้น เวลาเราจะดูคนเราก็จะดูจากมิติอ่ืนนอกจากสาย
ตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่าตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่า
เราเป็นคนยังไง สิ่งแวดล้อมท่ีเราอยู่มันจะเป็นแบนั้น เวลาเราจะดูคนเราก็จะดูจากมิติอ่ืนนอกจากสาย
ตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่า
เราเป็นคนยังไง สิ่งแวดล้อมท่ีเราอยู่มันจะเป็นแบนั้น เวลาเราจะดูคนเราก็จะดูจากมิติอ่ืนนอกจากสาย
อาชีพ เราก็ดูสิ่งแวดล้อมที่เค้าเป็นว่า อ๋ออยู่บ้านแบบนี้ อยู่แบบธรรมชาติ อยู่แบบน้อย อยู่แบบมาก 

ตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่าตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่า
เราเป็นคนยังไง สิ่งแวดล้อมท่ีเราอยู่มันจะเป็นแบนั้น เวลาเราจะดูคนเราก็จะดูจากมิติอ่ืนนอกจากสาย
ตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่า
เราเป็นคนยังไง สิ่งแวดล้อมท่ีเราอยู่มันจะเป็นแบนั้น เวลาเราจะดูคนเราก็จะดูจากมิติอ่ืนนอกจากสาย
ตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่า
เราเป็นคนยังไง สิ่งแวดล้อมท่ีเราอยู่มันจะเป็นแบนั้น เวลาเราจะดูคนเราก็จะดูจากมิติอ่ืนนอกจากสายเราเป็นคนยังไง สิ่งแวดล้อมท่ีเราอยู่มันจะเป็นแบนั้น เวลาเราจะดูคนเราก็จะดูจากมิติอ่ืนนอกจากสายเราเป็นคนยังไง สิ่งแวดล้อมท่ีเราอยู่มันจะเป็นแบนั้น เวลาเราจะดูคนเราก็จะดูจากมิติอ่ืนนอกจากสาย
อาชีพ เราก็ดูสิ่งแวดล้อมที่เค้าเป็นว่า อ๋ออยู่บ้านแบบนี้ อยู่แบบธรรมชาติ อยู่แบบน้อย อยู่แบบมาก 
เราเป็นคนยังไง สิ่งแวดล้อมท่ีเราอยู่มันจะเป็นแบนั้น เวลาเราจะดูคนเราก็จะดูจากมิติอ่ืนนอกจากสายเราเป็นคนยังไง สิ่งแวดล้อมท่ีเราอยู่มันจะเป็นแบนั้น เวลาเราจะดูคนเราก็จะดูจากมิติอ่ืนนอกจากสาย
อาชีพ เราก็ดูสิ่งแวดล้อมที่เค้าเป็นว่า อ๋ออยู่บ้านแบบนี้ อยู่แบบธรรมชาติ อยู่แบบน้อย อยู่แบบมาก อาชีพ เราก็ดูสิ่งแวดล้อมที่เค้าเป็นว่า อ๋ออยู่บ้านแบบนี้ อยู่แบบธรรมชาติ อยู่แบบน้อย อยู่แบบมาก 

มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไรมีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร
เราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นในเราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นใน

ฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง คืออันนี้มันจะเหมือนเป็นนิสัยอ่ะ เช่นเป็นคน

บันดาลใจเนี่ย พ่ีว่ามันก็จะเป็นค าตอบของยุคสมัย มันอาจจะเป็นยุคนี้ ตอบค าถามนี้ ตอบแบบนี้ พอ

เราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นในเราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นในเราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นในเราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นในเราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นใน
ฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง คืออันนี้มันจะเหมือนเป็นนิสัยอ่ะ เช่นเป็นคน

เราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นใน

บันดาลใจเนี่ย พ่ีว่ามันก็จะเป็นค าตอบของยุคสมัย มันอาจจะเป็นยุคนี้ ตอบค าถามนี้ ตอบแบบนี้ พอบันดาลใจเนี่ย พ่ีว่ามันก็จะเป็นค าตอบของยุคสมัย มันอาจจะเป็นยุคนี้ ตอบค าถามนี้ ตอบแบบนี้ พอบันดาลใจเนี่ย พ่ีว่ามันก็จะเป็นค าตอบของยุคสมัย มันอาจจะเป็นยุคนี้ ตอบค าถามนี้ ตอบแบบนี้ พอบันดาลใจเนี่ย พ่ีว่ามันก็จะเป็นค าตอบของยุคสมัย มันอาจจะเป็นยุคนี้ ตอบค าถามนี้ ตอบแบบนี้ พอบันดาลใจเนี่ย พ่ีว่ามันก็จะเป็นค าตอบของยุคสมัย มันอาจจะเป็นยุคนี้ ตอบค าถามนี้ ตอบแบบนี้ พอบันดาลใจเนี่ย พ่ีว่ามันก็จะเป็นค าตอบของยุคสมัย มันอาจจะเป็นยุคนี้ ตอบค าถามนี้ ตอบแบบนี้ พอ
ปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรง
บันดาลใจเนี่ย พ่ีว่ามันก็จะเป็นค าตอบของยุคสมัย มันอาจจะเป็นยุคนี้ ตอบค าถามนี้ ตอบแบบนี้ พอ
ปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรง
บันดาลใจเนี่ย พ่ีว่ามันก็จะเป็นค าตอบของยุคสมัย มันอาจจะเป็นยุคนี้ ตอบค าถามนี้ ตอบแบบนี้ พอบันดาลใจเนี่ย พ่ีว่ามันก็จะเป็นค าตอบของยุคสมัย มันอาจจะเป็นยุคนี้ ตอบค าถามนี้ ตอบแบบนี้ พอ
ปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรงปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรง
บันดาลใจเนี่ย พ่ีว่ามันก็จะเป็นค าตอบของยุคสมัย มันอาจจะเป็นยุคนี้ ตอบค าถามนี้ ตอบแบบนี้ พอ
ปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรงปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรง
บันดาลใจเนี่ย พ่ีว่ามันก็จะเป็นค าตอบของยุคสมัย มันอาจจะเป็นยุคนี้ ตอบค าถามนี้ ตอบแบบนี้ พอ
ปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรง
บันดาลใจเนี่ย พ่ีว่ามันก็จะเป็นค าตอบของยุคสมัย มันอาจจะเป็นยุคนี้ ตอบค าถามนี้ ตอบแบบนี้ พอ
ยุคหน้ามันก็ตอบอีกอย่างยุคหน้ามันก็ตอบอีกอย่าง

ปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรงปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรง
บันดาลใจเนี่ย พ่ีว่ามันก็จะเป็นค าตอบของยุคสมัย มันอาจจะเป็นยุคนี้ ตอบค าถามนี้ ตอบแบบนี้ พอ
ปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรง
บันดาลใจเนี่ย พ่ีว่ามันก็จะเป็นค าตอบของยุคสมัย มันอาจจะเป็นยุคนี้ ตอบค าถามนี้ ตอบแบบนี้ พอ
ยุคหน้ามันก็ตอบอีกอย่าง

ปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรง
ตามมาด้วยปัญหาไง เพราะมันเกิดความต้องการ เกิดความชอบไม่ชอบ เพราะฉะนั้นเวลามันเกิด
ปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรง
บันดาลใจเนี่ย พ่ีว่ามันก็จะเป็นค าตอบของยุคสมัย มันอาจจะเป็นยุคนี้ ตอบค าถามนี้ ตอบแบบนี้ พอ

ตามมาด้วยปัญหาไง เพราะมันเกิดความต้องการ เกิดความชอบไม่ชอบ เพราะฉะนั้นเวลามันเกิด
ปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรง
ตามมาด้วยปัญหาไง เพราะมันเกิดความต้องการ เกิดความชอบไม่ชอบ เพราะฉะนั้นเวลามันเกิด
ปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรง
บันดาลใจเนี่ย พ่ีว่ามันก็จะเป็นค าตอบของยุคสมัย มันอาจจะเป็นยุคนี้ ตอบค าถามนี้ ตอบแบบนี้ พอ

ตามมาด้วยปัญหาไง เพราะมันเกิดความต้องการ เกิดความชอบไม่ชอบ เพราะฉะนั้นเวลามันเกิด
ปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรง
บันดาลใจเนี่ย พ่ีว่ามันก็จะเป็นค าตอบของยุคสมัย มันอาจจะเป็นยุคนี้ ตอบค าถามนี้ ตอบแบบนี้ พอ

ตามมาด้วยปัญหาไง เพราะมันเกิดความต้องการ เกิดความชอบไม่ชอบ เพราะฉะนั้นเวลามันเกิดตามมาด้วยปัญหาไง เพราะมันเกิดความต้องการ เกิดความชอบไม่ชอบ เพราะฉะนั้นเวลามันเกิด
ปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรง
ตามมาด้วยปัญหาไง เพราะมันเกิดความต้องการ เกิดความชอบไม่ชอบ เพราะฉะนั้นเวลามันเกิด
ปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรง
บันดาลใจเนี่ย พ่ีว่ามันก็จะเป็นค าตอบของยุคสมัย มันอาจจะเป็นยุคนี้ ตอบค าถามนี้ ตอบแบบนี้ พอ

ตามมาด้วยปัญหาไง เพราะมันเกิดความต้องการ เกิดความชอบไม่ชอบ เพราะฉะนั้นเวลามันเกิด
ปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรง
ตามมาด้วยปัญหาไง เพราะมันเกิดความต้องการ เกิดความชอบไม่ชอบ เพราะฉะนั้นเวลามันเกิด

บันดาลใจเนี่ย พ่ีว่ามันก็จะเป็นค าตอบของยุคสมัย มันอาจจะเป็นยุคนี้ ตอบค าถามนี้ ตอบแบบนี้ พอ

ตามมาด้วยปัญหาไง เพราะมันเกิดความต้องการ เกิดความชอบไม่ชอบ เพราะฉะนั้นเวลามันเกิดตามมาด้วยปัญหาไง เพราะมันเกิดความต้องการ เกิดความชอบไม่ชอบ เพราะฉะนั้นเวลามันเกิด
ปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรงปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรง
ตามมาด้วยปัญหาไง เพราะมันเกิดความต้องการ เกิดความชอบไม่ชอบ เพราะฉะนั้นเวลามันเกิดตามมาด้วยปัญหาไง เพราะมันเกิดความต้องการ เกิดความชอบไม่ชอบ เพราะฉะนั้นเวลามันเกิด
ปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรง
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ปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรง
ตามมาด้วยปัญหาไง เพราะมันเกิดความต้องการ เกิดความชอบไม่ชอบ เพราะฉะนั้นเวลามันเกิด
ปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรง
ตามมาด้วยปัญหาไง เพราะมันเกิดความต้องการ เกิดความชอบไม่ชอบ เพราะฉะนั้นเวลามันเกิด
ปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรง
ตามมาด้วยปัญหาไง เพราะมันเกิดความต้องการ เกิดความชอบไม่ชอบ เพราะฉะนั้นเวลามันเกิดตามมาด้วยปัญหาไง เพราะมันเกิดความต้องการ เกิดความชอบไม่ชอบ เพราะฉะนั้นเวลามันเกิดตามมาด้วยปัญหาไง เพราะมันเกิดความต้องการ เกิดความชอบไม่ชอบ เพราะฉะนั้นเวลามันเกิด
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ปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรง

เช่น จบไปจะหางานท า พ่อแม่หรือปัญหาต่างๆของครอบครัว พวกเนี้ยพอคนเรามีชีวิตปั๊ป มันจะ
ตามมาด้วยปัญหาไง เพราะมันเกิดความต้องการ เกิดความชอบไม่ชอบ เพราะฉะนั้นเวลามันเกิด
เช่น จบไปจะหางานท า พ่อแม่หรือปัญหาต่างๆของครอบครัว พวกเนี้ยพอคนเรามีชีวิตปั๊ป มันจะ
ตามมาด้วยปัญหาไง เพราะมันเกิดความต้องการ เกิดความชอบไม่ชอบ เพราะฉะนั้นเวลามันเกิด
เช่น จบไปจะหางานท า พ่อแม่หรือปัญหาต่างๆของครอบครัว พวกเนี้ยพอคนเรามีชีวิตปั๊ป มันจะ
ตามมาด้วยปัญหาไง เพราะมันเกิดความต้องการ เกิดความชอบไม่ชอบ เพราะฉะนั้นเวลามันเกิด
เช่น จบไปจะหางานท า พ่อแม่หรือปัญหาต่างๆของครอบครัว พวกเนี้ยพอคนเรามีชีวิตปั๊ป มันจะเช่น จบไปจะหางานท า พ่อแม่หรือปัญหาต่างๆของครอบครัว พวกเนี้ยพอคนเรามีชีวิตปั๊ป มันจะ
ตามมาด้วยปัญหาไง เพราะมันเกิดความต้องการ เกิดความชอบไม่ชอบ เพราะฉะนั้นเวลามันเกิด
ปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรง

เช่น จบไปจะหางานท า พ่อแม่หรือปัญหาต่างๆของครอบครัว พวกเนี้ยพอคนเรามีชีวิตปั๊ป มันจะ
ตามมาด้วยปัญหาไง เพราะมันเกิดความต้องการ เกิดความชอบไม่ชอบ เพราะฉะนั้นเวลามันเกิด
ปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรง

เช่น จบไปจะหางานท า พ่อแม่หรือปัญหาต่างๆของครอบครัว พวกเนี้ยพอคนเรามีชีวิตปั๊ป มันจะ
ตามมาด้วยปัญหาไง เพราะมันเกิดความต้องการ เกิดความชอบไม่ชอบ เพราะฉะนั้นเวลามันเกิด
เช่น จบไปจะหางานท า พ่อแม่หรือปัญหาต่างๆของครอบครัว พวกเนี้ยพอคนเรามีชีวิตปั๊ป มันจะ
ตามมาด้วยปัญหาไง เพราะมันเกิดความต้องการ เกิดความชอบไม่ชอบ เพราะฉะนั้นเวลามันเกิดตามมาด้วยปัญหาไง เพราะมันเกิดความต้องการ เกิดความชอบไม่ชอบ เพราะฉะนั้นเวลามันเกิด
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เช่น จบไปจะหางานท า พ่อแม่หรือปัญหาต่างๆของครอบครัว พวกเนี้ยพอคนเรามีชีวิตปั๊ป มันจะ
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ปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรง
บันดาลใจเนี่ย พ่ีว่ามันก็จะเป็นค าตอบของยุคสมัย มันอาจจะเป็นยุคนี้ ตอบค าถามนี้ ตอบแบบนี้ พอ

เช่น จบไปจะหางานท า พ่อแม่หรือปัญหาต่างๆของครอบครัว พวกเนี้ยพอคนเรามีชีวิตปั๊ป มันจะเช่น จบไปจะหางานท า พ่อแม่หรือปัญหาต่างๆของครอบครัว พวกเนี้ยพอคนเรามีชีวิตปั๊ป มันจะเช่น จบไปจะหางานท า พ่อแม่หรือปัญหาต่างๆของครอบครัว พวกเนี้ยพอคนเรามีชีวิตปั๊ป มันจะ
ตามมาด้วยปัญหาไง เพราะมันเกิดความต้องการ เกิดความชอบไม่ชอบ เพราะฉะนั้นเวลามันเกิด
เช่น จบไปจะหางานท า พ่อแม่หรือปัญหาต่างๆของครอบครัว พวกเนี้ยพอคนเรามีชีวิตปั๊ป มันจะ
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เช่น จบไปจะหางานท า พ่อแม่หรือปัญหาต่างๆของครอบครัว พวกเนี้ยพอคนเรามีชีวิตปั๊ป มันจะ
เพราะว่าโลกเนี่ย พอมันยิ่งยุ่ง คนมันยิ่งแย่ง มันก็จะยิ่งล าบากอ่ะ คือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะ 
เช่น จบไปจะหางานท า พ่อแม่หรือปัญหาต่างๆของครอบครัว พวกเนี้ยพอคนเรามีชีวิตปั๊ป มันจะ
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ตามมาด้วยปัญหาไง เพราะมันเกิดความต้องการ เกิดความชอบไม่ชอบ เพราะฉะนั้นเวลามันเกิด

เพราะว่าโลกเนี่ย พอมันยิ่งยุ่ง คนมันยิ่งแย่ง มันก็จะยิ่งล าบากอ่ะ คือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะ เพราะว่าโลกเนี่ย พอมันยิ่งยุ่ง คนมันยิ่งแย่ง มันก็จะยิ่งล าบากอ่ะ คือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะ 
เช่น จบไปจะหางานท า พ่อแม่หรือปัญหาต่างๆของครอบครัว พวกเนี้ยพอคนเรามีชีวิตปั๊ป มันจะ
เพราะว่าโลกเนี่ย พอมันยิ่งยุ่ง คนมันยิ่งแย่ง มันก็จะยิ่งล าบากอ่ะ คือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะ เพราะว่าโลกเนี่ย พอมันยิ่งยุ่ง คนมันยิ่งแย่ง มันก็จะยิ่งล าบากอ่ะ คือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะ 
เช่น จบไปจะหางานท า พ่อแม่หรือปัญหาต่างๆของครอบครัว พวกเนี้ยพอคนเรามีชีวิตปั๊ป มันจะเช่น จบไปจะหางานท า พ่อแม่หรือปัญหาต่างๆของครอบครัว พวกเนี้ยพอคนเรามีชีวิตปั๊ป มันจะ
ตามมาด้วยปัญหาไง เพราะมันเกิดความต้องการ เกิดความชอบไม่ชอบ เพราะฉะนั้นเวลามันเกิด

เพราะว่าโลกเนี่ย พอมันยิ่งยุ่ง คนมันยิ่งแย่ง มันก็จะยิ่งล าบากอ่ะ คือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะ 
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เช่น จบไปจะหางานท า พ่อแม่หรือปัญหาต่างๆของครอบครัว พวกเนี้ยพอคนเรามีชีวิตปั๊ป มันจะ
เพราะว่าโลกเนี่ย พอมันยิ่งยุ่ง คนมันยิ่งแย่ง มันก็จะยิ่งล าบากอ่ะ คือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะ 
เช่น จบไปจะหางานท า พ่อแม่หรือปัญหาต่างๆของครอบครัว พวกเนี้ยพอคนเรามีชีวิตปั๊ป มันจะเช่น จบไปจะหางานท า พ่อแม่หรือปัญหาต่างๆของครอบครัว พวกเนี้ยพอคนเรามีชีวิตปั๊ป มันจะ
ตามมาด้วยปัญหาไง เพราะมันเกิดความต้องการ เกิดความชอบไม่ชอบ เพราะฉะนั้นเวลามันเกิด

เพราะว่าโลกเนี่ย พอมันยิ่งยุ่ง คนมันยิ่งแย่ง มันก็จะยิ่งล าบากอ่ะ คือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะ เพราะว่าโลกเนี่ย พอมันยิ่งยุ่ง คนมันยิ่งแย่ง มันก็จะยิ่งล าบากอ่ะ คือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะ เพราะว่าโลกเนี่ย พอมันยิ่งยุ่ง คนมันยิ่งแย่ง มันก็จะยิ่งล าบากอ่ะ คือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะ 
เช่น จบไปจะหางานท า พ่อแม่หรือปัญหาต่างๆของครอบครัว พวกเนี้ยพอคนเรามีชีวิตปั๊ป มันจะ

คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันดาลใจยังไงมันก็ไปได้ คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันดาลใจยังไงมันก็ไปได้ 
เพราะว่าโลกเนี่ย พอมันยิ่งยุ่ง คนมันยิ่งแย่ง มันก็จะยิ่งล าบากอ่ะ คือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะ 
คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันดาลใจยังไงมันก็ไปได้ 
เพราะว่าโลกเนี่ย พอมันยิ่งยุ่ง คนมันยิ่งแย่ง มันก็จะยิ่งล าบากอ่ะ คือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะ 
คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันดาลใจยังไงมันก็ไปได้ 

พ่ีว่าถ้ามองว่ามันเป็นค ากว้างๆ สวยๆเนี่ย มันก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่าโลกมันซับซ้อน 
คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันดาลใจยังไงมันก็ไปได้ 

พ่ีว่าถ้ามองว่ามันเป็นค ากว้างๆ สวยๆเนี่ย มันก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่าโลกมันซับซ้อน 
คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันดาลใจยังไงมันก็ไปได้ 

พ่ีว่าถ้ามองว่ามันเป็นค ากว้างๆ สวยๆเนี่ย มันก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่าโลกมันซับซ้อน พ่ีว่าถ้ามองว่ามันเป็นค ากว้างๆ สวยๆเนี่ย มันก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่าโลกมันซับซ้อน พ่ีว่าถ้ามองว่ามันเป็นค ากว้างๆ สวยๆเนี่ย มันก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่าโลกมันซับซ้อน 
คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันดาลใจยังไงมันก็ไปได้ 

พ่ีว่าถ้ามองว่ามันเป็นค ากว้างๆ สวยๆเนี่ย มันก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่าโลกมันซับซ้อน พ่ีว่าถ้ามองว่ามันเป็นค ากว้างๆ สวยๆเนี่ย มันก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่าโลกมันซับซ้อน 
แนวโน้มรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในอนาคต

พ่ีว่าถ้ามองว่ามันเป็นค ากว้างๆ สวยๆเนี่ย มันก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่าโลกมันซับซ้อน 
แนวโน้มรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในอนาคตแนวโน้มรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในอนาคต

พ่ีว่าถ้ามองว่ามันเป็นค ากว้างๆ สวยๆเนี่ย มันก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่าโลกมันซับซ้อน พ่ีว่าถ้ามองว่ามันเป็นค ากว้างๆ สวยๆเนี่ย มันก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่าโลกมันซับซ้อน 
คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันดาลใจยังไงมันก็ไปได้ 

พ่ีว่าถ้ามองว่ามันเป็นค ากว้างๆ สวยๆเนี่ย มันก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่าโลกมันซับซ้อน 
แนวโน้มรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในอนาคตแนวโน้มรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในอนาคต
เลยไม่ค่อยติดกับค านี้ เพียงแต่เราต้องรู้ค าตอบว่าสิ่งที่เราท ามันให้แรงบันดาลใจจริงๆมั้ย
แนวโน้มรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในอนาคตแนวโน้มรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในอนาคต

พ่ีว่าถ้ามองว่ามันเป็นค ากว้างๆ สวยๆเนี่ย มันก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่าโลกมันซับซ้อน พ่ีว่าถ้ามองว่ามันเป็นค ากว้างๆ สวยๆเนี่ย มันก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่าโลกมันซับซ้อน 
คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันดาลใจยังไงมันก็ไปได้ 

พ่ีว่าถ้ามองว่ามันเป็นค ากว้างๆ สวยๆเนี่ย มันก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่าโลกมันซับซ้อน 
คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันดาลใจยังไงมันก็ไปได้ 

เลยไม่ค่อยติดกับค านี้ เพียงแต่เราต้องรู้ค าตอบว่าสิ่งที่เราท ามันให้แรงบันดาลใจจริงๆมั้ยเลยไม่ค่อยติดกับค านี้ เพียงแต่เราต้องรู้ค าตอบว่าสิ่งที่เราท ามันให้แรงบันดาลใจจริงๆมั้ยเลยไม่ค่อยติดกับค านี้ เพียงแต่เราต้องรู้ค าตอบว่าสิ่งที่เราท ามันให้แรงบันดาลใจจริงๆมั้ยเลยไม่ค่อยติดกับค านี้ เพียงแต่เราต้องรู้ค าตอบว่าสิ่งที่เราท ามันให้แรงบันดาลใจจริงๆมั้ยเลยไม่ค่อยติดกับค านี้ เพียงแต่เราต้องรู้ค าตอบว่าสิ่งที่เราท ามันให้แรงบันดาลใจจริงๆมั้ย
แนวโน้มรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในอนาคต
เลยไม่ค่อยติดกับค านี้ เพียงแต่เราต้องรู้ค าตอบว่าสิ่งที่เราท ามันให้แรงบันดาลใจจริงๆมั้ย
แนวโน้มรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในอนาคต
เลยไม่ค่อยติดกับค านี้ เพียงแต่เราต้องรู้ค าตอบว่าสิ่งที่เราท ามันให้แรงบันดาลใจจริงๆมั้ย
มันจะเป็นแรงบนัดาลใจ มันก็ท าให้เราเห็นมุมชีวิตอีกมุมหนึ่ง แล้วเกิดแรงบันดาลใจ เพราะฉะนั้นพ่ีก็
เลยไม่ค่อยติดกับค านี้ เพียงแต่เราต้องรู้ค าตอบว่าสิ่งที่เราท ามันให้แรงบันดาลใจจริงๆมั้ยเลยไม่ค่อยติดกับค านี้ เพียงแต่เราต้องรู้ค าตอบว่าสิ่งที่เราท ามันให้แรงบันดาลใจจริงๆมั้ย
แนวโน้มรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในอนาคต

พ่ีว่าถ้ามองว่ามันเป็นค ากว้างๆ สวยๆเนี่ย มันก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่าโลกมันซับซ้อน 

มันจะเป็นแรงบนัดาลใจ มันก็ท าให้เราเห็นมุมชีวิตอีกมุมหนึ่ง แล้วเกิดแรงบันดาลใจ เพราะฉะนั้นพ่ีก็
เลยไม่ค่อยติดกับค านี้ เพียงแต่เราต้องรู้ค าตอบว่าสิ่งที่เราท ามันให้แรงบันดาลใจจริงๆมั้ย
มันจะเป็นแรงบนัดาลใจ มันก็ท าให้เราเห็นมุมชีวิตอีกมุมหนึ่ง แล้วเกิดแรงบันดาลใจ เพราะฉะนั้นพ่ีก็
เลยไม่ค่อยติดกับค านี้ เพียงแต่เราต้องรู้ค าตอบว่าสิ่งที่เราท ามันให้แรงบันดาลใจจริงๆมั้ย
มันจะเป็นแรงบนัดาลใจ มันก็ท าให้เราเห็นมุมชีวิตอีกมุมหนึ่ง แล้วเกิดแรงบันดาลใจ เพราะฉะนั้นพ่ีก็
เลยไม่ค่อยติดกับค านี้ เพียงแต่เราต้องรู้ค าตอบว่าสิ่งที่เราท ามันให้แรงบันดาลใจจริงๆมั้ยเลยไม่ค่อยติดกับค านี้ เพียงแต่เราต้องรู้ค าตอบว่าสิ่งที่เราท ามันให้แรงบันดาลใจจริงๆมั้ย
แนวโน้มรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในอนาคต

พ่ีว่าถ้ามองว่ามันเป็นค ากว้างๆ สวยๆเนี่ย มันก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่าโลกมันซับซ้อน 
คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันดาลใจยังไงมันก็ไปได้ คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันดาลใจยังไงมันก็ไปได้ 
เพราะว่าโลกเนี่ย พอมันยิ่งยุ่ง คนมันยิ่งแย่ง มันก็จะยิ่งล าบากอ่ะ คือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะ 
เช่น จบไปจะหางานท า พ่อแม่หรือปัญหาต่างๆของครอบครัว พวกเนี้ยพอคนเรามีชีวิตปั๊ป มันจะ

มันจะเป็นแรงบนัดาลใจ มันก็ท าให้เราเห็นมุมชีวิตอีกมุมหนึ่ง แล้วเกิดแรงบันดาลใจ เพราะฉะนั้นพ่ีก็มันจะเป็นแรงบนัดาลใจ มันก็ท าให้เราเห็นมุมชีวิตอีกมุมหนึ่ง แล้วเกิดแรงบันดาลใจ เพราะฉะนั้นพ่ีก็
เลยไม่ค่อยติดกับค านี้ เพียงแต่เราต้องรู้ค าตอบว่าสิ่งที่เราท ามันให้แรงบันดาลใจจริงๆมั้ย
มันจะเป็นแรงบนัดาลใจ มันก็ท าให้เราเห็นมุมชีวิตอีกมุมหนึ่ง แล้วเกิดแรงบันดาลใจ เพราะฉะนั้นพ่ีก็มันจะเป็นแรงบนัดาลใจ มันก็ท าให้เราเห็นมุมชีวิตอีกมุมหนึ่ง แล้วเกิดแรงบันดาลใจ เพราะฉะนั้นพ่ีก็
เลยไม่ค่อยติดกับค านี้ เพียงแต่เราต้องรู้ค าตอบว่าสิ่งที่เราท ามันให้แรงบันดาลใจจริงๆมั้ย
มันจะเป็นแรงบนัดาลใจ มันก็ท าให้เราเห็นมุมชีวิตอีกมุมหนึ่ง แล้วเกิดแรงบันดาลใจ เพราะฉะนั้นพ่ีก็
เราก็ได้แรงบันดาลใจจากความทุกข์ สมมติมันเป็นรายการชีวิตแย่ๆ ปรากฏว่าเค้าก็ปิดท้ายว่าหวังว่า
มันจะเป็นแรงบนัดาลใจ มันก็ท าให้เราเห็นมุมชีวิตอีกมุมหนึ่ง แล้วเกิดแรงบันดาลใจ เพราะฉะนั้นพ่ีก็
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ใจซึ่งมันง่าย ถามว่าดีมั้ย ก็ดูที่ผลลัพธ์มันละกัน เพราะบางครั้งค ามันก็เป็นแค่นิยามแบบหนึ่ง ถ้าตัวใจซึ่งมันง่าย ถามว่าดีมั้ย ก็ดูที่ผลลัพธ์มันละกัน เพราะบางครั้งค ามันก็เป็นแค่นิยามแบบหนึ่ง ถ้าตัวใจซึ่งมันง่าย ถามว่าดีมั้ย ก็ดูที่ผลลัพธ์มันละกัน เพราะบางครั้งค ามันก็เป็นแค่นิยามแบบหนึ่ง ถ้าตัวใจซึ่งมันง่าย ถามว่าดีมั้ย ก็ดูที่ผลลัพธ์มันละกัน เพราะบางครั้งค ามันก็เป็นแค่นิยามแบบหนึ่ง ถ้าตัว

คือเยอะๆ มันเป็นค าเกร่อเกินไปละ เอะอะคนก็ใช้ค านี้ รายการที่แบบสร้างแรงบันดาล
ใจซึ่งมันง่าย ถามว่าดีมั้ย ก็ดูที่ผลลัพธ์มันละกัน เพราะบางครั้งค ามันก็เป็นแค่นิยามแบบหนึ่ง ถ้าตัว

คือเยอะๆ มันเป็นค าเกร่อเกินไปละ เอะอะคนก็ใช้ค านี้ รายการที่แบบสร้างแรงบันดาล
ใจซึ่งมันง่าย ถามว่าดีมั้ย ก็ดูที่ผลลัพธ์มันละกัน เพราะบางครั้งค ามันก็เป็นแค่นิยามแบบหนึ่ง ถ้าตัว

คือเยอะๆ มันเป็นค าเกร่อเกินไปละ เอะอะคนก็ใช้ค านี้ รายการที่แบบสร้างแรงบันดาล
ใจซึ่งมันง่าย ถามว่าดีมั้ย ก็ดูที่ผลลัพธ์มันละกัน เพราะบางครั้งค ามันก็เป็นแค่นิยามแบบหนึ่ง ถ้าตัว

คือเยอะๆ มันเป็นค าเกร่อเกินไปละ เอะอะคนก็ใช้ค านี้ รายการที่แบบสร้างแรงบันดาลคือเยอะๆ มันเป็นค าเกร่อเกินไปละ เอะอะคนก็ใช้ค านี้ รายการที่แบบสร้างแรงบันดาล
ใจซึ่งมันง่าย ถามว่าดีมั้ย ก็ดูที่ผลลัพธ์มันละกัน เพราะบางครั้งค ามันก็เป็นแค่นิยามแบบหนึ่ง ถ้าตัว

คือเยอะๆ มันเป็นค าเกร่อเกินไปละ เอะอะคนก็ใช้ค านี้ รายการที่แบบสร้างแรงบันดาล
ความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน
เรามองว่ามันน่าสนใจและมีคนดู ซึ่งช่องเองเค้าก็เชื่อในเรื่องพวกนี้
ความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน

คือเยอะๆ มันเป็นค าเกร่อเกินไปละ เอะอะคนก็ใช้ค านี้ รายการที่แบบสร้างแรงบันดาล

เรามองว่ามันน่าสนใจและมีคนดู ซึ่งช่องเองเค้าก็เชื่อในเรื่องพวกนี้เรามองว่ามันน่าสนใจและมีคนดู ซึ่งช่องเองเค้าก็เชื่อในเรื่องพวกนี้
ความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน

คือเยอะๆ มันเป็นค าเกร่อเกินไปละ เอะอะคนก็ใช้ค านี้ รายการที่แบบสร้างแรงบันดาลคือเยอะๆ มันเป็นค าเกร่อเกินไปละ เอะอะคนก็ใช้ค านี้ รายการที่แบบสร้างแรงบันดาล
ใจซึ่งมันง่าย ถามว่าดีมั้ย ก็ดูที่ผลลัพธ์มันละกัน เพราะบางครั้งค ามันก็เป็นแค่นิยามแบบหนึ่ง ถ้าตัวใจซึ่งมันง่าย ถามว่าดีมั้ย ก็ดูที่ผลลัพธ์มันละกัน เพราะบางครั้งค ามันก็เป็นแค่นิยามแบบหนึ่ง ถ้าตัว
รายการมันดี เช่นบางรายการเค้าก็ใช้ค าว่าแรงบันดาลใจเหมือนกัน แต่ว่าเค้าท าเรื่องที่หดหู่มาก แล้ว
ใจซึ่งมันง่าย ถามว่าดีมั้ย ก็ดูที่ผลลัพธ์มันละกัน เพราะบางครั้งค ามันก็เป็นแค่นิยามแบบหนึ่ง ถ้าตัว
รายการมันดี เช่นบางรายการเค้าก็ใช้ค าว่าแรงบันดาลใจเหมือนกัน แต่ว่าเค้าท าเรื่องที่หดหู่มาก แล้ว
เราก็ได้แรงบันดาลใจจากความทุกข์ สมมติมันเป็นรายการชีวิตแย่ๆ ปรากฏว่าเค้าก็ปิดท้ายว่าหวังว่า
รายการมันดี เช่นบางรายการเค้าก็ใช้ค าว่าแรงบันดาลใจเหมือนกัน แต่ว่าเค้าท าเรื่องที่หดหู่มาก แล้วรายการมันดี เช่นบางรายการเค้าก็ใช้ค าว่าแรงบันดาลใจเหมือนกัน แต่ว่าเค้าท าเรื่องที่หดหู่มาก แล้ว
เราก็ได้แรงบันดาลใจจากความทุกข์ สมมติมันเป็นรายการชีวิตแย่ๆ ปรากฏว่าเค้าก็ปิดท้ายว่าหวังว่า
มันจะเป็นแรงบนัดาลใจ มันก็ท าให้เราเห็นมุมชีวิตอีกมุมหนึ่ง แล้วเกิดแรงบันดาลใจ เพราะฉะนั้นพ่ีก็

กับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่องแรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่องแรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นห
เรามองว่ามันน่าสนใจและมีคนดู ซึ่งช่องเองเค้าก็เชื่อในเรื่องพวกนี้
ความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน

คือเยอะๆ มันเป็นค าเกร่อเกินไปละ เอะอะคนก็ใช้ค านี้ รายการที่แบบสร้างแรงบันดาล
ใจซึ่งมันง่าย ถามว่าดีมั้ย ก็ดูที่ผลลัพธ์มันละกัน เพราะบางครั้งค ามันก็เป็นแค่นิยามแบบหนึ่ง ถ้าตัว

คือเยอะๆ มันเป็นค าเกร่อเกินไปละ เอะอะคนก็ใช้ค านี้ รายการที่แบบสร้างแรงบันดาล
ใจซึ่งมันง่าย ถามว่าดีมั้ย ก็ดูที่ผลลัพธ์มันละกัน เพราะบางครั้งค ามันก็เป็นแค่นิยามแบบหนึ่ง ถ้าตัว

คือเยอะๆ มันเป็นค าเกร่อเกินไปละ เอะอะคนก็ใช้ค านี้ รายการที่แบบสร้างแรงบันดาล
ใจซึ่งมันง่าย ถามว่าดีมั้ย ก็ดูที่ผลลัพธ์มันละกัน เพราะบางครั้งค ามันก็เป็นแค่นิยามแบบหนึ่ง ถ้าตัว

คือเยอะๆ มันเป็นค าเกร่อเกินไปละ เอะอะคนก็ใช้ค านี้ รายการที่แบบสร้างแรงบันดาล
ใจซึ่งมันง่าย ถามว่าดีมั้ย ก็ดูที่ผลลัพธ์มันละกัน เพราะบางครั้งค ามันก็เป็นแค่นิยามแบบหนึ่ง ถ้าตัว

คือเยอะๆ มันเป็นค าเกร่อเกินไปละ เอะอะคนก็ใช้ค านี้ รายการที่แบบสร้างแรงบันดาล
ใจซึ่งมันง่าย ถามว่าดีมั้ย ก็ดูที่ผลลัพธ์มันละกัน เพราะบางครั้งค ามันก็เป็นแค่นิยามแบบหนึ่ง ถ้าตัว

คือเยอะๆ มันเป็นค าเกร่อเกินไปละ เอะอะคนก็ใช้ค านี้ รายการที่แบบสร้างแรงบันดาล
ใจซึ่งมันง่าย ถามว่าดีมั้ย ก็ดูที่ผลลัพธ์มันละกัน เพราะบางครั้งค ามันก็เป็นแค่นิยามแบบหนึ่ง ถ้าตัว
รายการมันดี เช่นบางรายการเค้าก็ใช้ค าว่าแรงบันดาลใจเหมือนกัน แต่ว่าเค้าท าเรื่องที่หดหู่มาก แล้ว
ใจซึ่งมันง่าย ถามว่าดีมั้ย ก็ดูที่ผลลัพธ์มันละกัน เพราะบางครั้งค ามันก็เป็นแค่นิยามแบบหนึ่ง ถ้าตัว
รายการมันดี เช่นบางรายการเค้าก็ใช้ค าว่าแรงบันดาลใจเหมือนกัน แต่ว่าเค้าท าเรื่องที่หดหู่มาก แล้ว
ใจซึ่งมันง่าย ถามว่าดีมั้ย ก็ดูที่ผลลัพธ์มันละกัน เพราะบางครั้งค ามันก็เป็นแค่นิยามแบบหนึ่ง ถ้าตัว
รายการมันดี เช่นบางรายการเค้าก็ใช้ค าว่าแรงบันดาลใจเหมือนกัน แต่ว่าเค้าท าเรื่องที่หดหู่มาก แล้ว
เราก็ได้แรงบันดาลใจจากความทุกข์ สมมติมันเป็นรายการชีวิตแย่ๆ ปรากฏว่าเค้าก็ปิดท้ายว่าหวังว่า
รายการมันดี เช่นบางรายการเค้าก็ใช้ค าว่าแรงบันดาลใจเหมือนกัน แต่ว่าเค้าท าเรื่องที่หดหู่มาก แล้วรายการมันดี เช่นบางรายการเค้าก็ใช้ค าว่าแรงบันดาลใจเหมือนกัน แต่ว่าเค้าท าเรื่องที่หดหู่มาก แล้ว
เราก็ได้แรงบันดาลใจจากความทุกข์ สมมติมันเป็นรายการชีวิตแย่ๆ ปรากฏว่าเค้าก็ปิดท้ายว่าหวังว่า
มันจะเป็นแรงบนัดาลใจ มันก็ท าให้เราเห็นมุมชีวิตอีกมุมหนึ่ง แล้วเกิดแรงบันดาลใจ เพราะฉะนั้นพ่ีก็
เราก็ได้แรงบันดาลใจจากความทุกข์ สมมติมันเป็นรายการชีวิตแย่ๆ ปรากฏว่าเค้าก็ปิดท้ายว่าหวังว่าเราก็ได้แรงบันดาลใจจากความทุกข์ สมมติมันเป็นรายการชีวิตแย่ๆ ปรากฏว่าเค้าก็ปิดท้ายว่าหวังว่า
มันจะเป็นแรงบนัดาลใจ มันก็ท าให้เราเห็นมุมชีวิตอีกมุมหนึ่ง แล้วเกิดแรงบันดาลใจ เพราะฉะนั้นพ่ีก็
เราก็ได้แรงบันดาลใจจากความทุกข์ สมมติมันเป็นรายการชีวิตแย่ๆ ปรากฏว่าเค้าก็ปิดท้ายว่าหวังว่า
มันจะเป็นแรงบนัดาลใจ มันก็ท าให้เราเห็นมุมชีวิตอีกมุมหนึ่ง แล้วเกิดแรงบันดาลใจ เพราะฉะนั้นพ่ีก็
เราก็ได้แรงบันดาลใจจากความทุกข์ สมมติมันเป็นรายการชีวิตแย่ๆ ปรากฏว่าเค้าก็ปิดท้ายว่าหวังว่า
มันจะเป็นแรงบนัดาลใจ มันก็ท าให้เราเห็นมุมชีวิตอีกมุมหนึ่ง แล้วเกิดแรงบันดาลใจ เพราะฉะนั้นพ่ีก็
เลยไม่ค่อยติดกับค านี้ เพียงแต่เราต้องรู้ค าตอบว่าสิ่งที่เราท ามันให้แรงบันดาลใจจริงๆมั้ย

เราก็ได้แรงบันดาลใจจากความทุกข์ สมมติมันเป็นรายการชีวิตแย่ๆ ปรากฏว่าเค้าก็ปิดท้ายว่าหวังว่า
มันจะเป็นแรงบนัดาลใจ มันก็ท าให้เราเห็นมุมชีวิตอีกมุมหนึ่ง แล้วเกิดแรงบันดาลใจ เพราะฉะนั้นพ่ีก็
เลยไม่ค่อยติดกับค านี้ เพียงแต่เราต้องรู้ค าตอบว่าสิ่งที่เราท ามันให้แรงบันดาลใจจริงๆมั้ย
มันจะเป็นแรงบนัดาลใจ มันก็ท าให้เราเห็นมุมชีวิตอีกมุมหนึ่ง แล้วเกิดแรงบันดาลใจ เพราะฉะนั้นพ่ีก็

พ่ีว่าถ้ามองว่ามันเป็นค ากว้างๆ สวยๆเนี่ย มันก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่าโลกมันซับซ้อน 
คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันดาลใจยังไงมันก็ไปได้ 

พ่ีว่าถ้ามองว่ามันเป็นค ากว้างๆ สวยๆเนี่ย มันก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่าโลกมันซับซ้อน พ่ีว่าถ้ามองว่ามันเป็นค ากว้างๆ สวยๆเนี่ย มันก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่าโลกมันซับซ้อน 
คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันดาลใจยังไงมันก็ไปได้ 

พ่ีว่าถ้ามองว่ามันเป็นค ากว้างๆ สวยๆเนี่ย มันก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่าโลกมันซับซ้อน พ่ีว่าถ้ามองว่ามันเป็นค ากว้างๆ สวยๆเนี่ย มันก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่าโลกมันซับซ้อน พ่ีว่าถ้ามองว่ามันเป็นค ากว้างๆ สวยๆเนี่ย มันก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่าโลกมันซับซ้อน 
คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันดาลใจยังไงมันก็ไปได้ 

พ่ีว่าถ้ามองว่ามันเป็นค ากว้างๆ สวยๆเนี่ย มันก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่าโลกมันซับซ้อน 
คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันดาลใจยังไงมันก็ไปได้ คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันดาลใจยังไงมันก็ไปได้ 
เพราะว่าโลกเนี่ย พอมันยิ่งยุ่ง คนมันยิ่งแย่ง มันก็จะยิ่งล าบากอ่ะ คือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะ เพราะว่าโลกเนี่ย พอมันยิ่งยุ่ง คนมันยิ่งแย่ง มันก็จะยิ่งล าบากอ่ะ คือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะ เพราะว่าโลกเนี่ย พอมันยิ่งยุ่ง คนมันยิ่งแย่ง มันก็จะยิ่งล าบากอ่ะ คือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะ 
เช่น จบไปจะหางานท า พ่อแม่หรือปัญหาต่างๆของครอบครัว พวกเนี้ยพอคนเรามีชีวิตปั๊ป มันจะ
เพราะว่าโลกเนี่ย พอมันยิ่งยุ่ง คนมันยิ่งแย่ง มันก็จะยิ่งล าบากอ่ะ คือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะ เพราะว่าโลกเนี่ย พอมันยิ่งยุ่ง คนมันยิ่งแย่ง มันก็จะยิ่งล าบากอ่ะ คือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะ 
เช่น จบไปจะหางานท า พ่อแม่หรือปัญหาต่างๆของครอบครัว พวกเนี้ยพอคนเรามีชีวิตปั๊ป มันจะ
เพราะว่าโลกเนี่ย พอมันยิ่งยุ่ง คนมันยิ่งแย่ง มันก็จะยิ่งล าบากอ่ะ คือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะ 
เช่น จบไปจะหางานท า พ่อแม่หรือปัญหาต่างๆของครอบครัว พวกเนี้ยพอคนเรามีชีวิตปั๊ป มันจะ
ตามมาด้วยปัญหาไง เพราะมันเกิดความต้องการ เกิดความชอบไม่ชอบ เพราะฉะนั้นเวลามันเกิดตามมาด้วยปัญหาไง เพราะมันเกิดความต้องการ เกิดความชอบไม่ชอบ เพราะฉะนั้นเวลามันเกิด
ปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรง
ตามมาด้วยปัญหาไง เพราะมันเกิดความต้องการ เกิดความชอบไม่ชอบ เพราะฉะนั้นเวลามันเกิด
ปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรงปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรง
บันดาลใจเนี่ย พ่ีว่ามันก็จะเป็นค าตอบของยุคสมัย มันอาจจะเป็นยุคนี้ ตอบค าถามนี้ ตอบแบบนี้ พอ
ปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรง
บันดาลใจเนี่ย พ่ีว่ามันก็จะเป็นค าตอบของยุคสมัย มันอาจจะเป็นยุคนี้ ตอบค าถามนี้ ตอบแบบนี้ พอบันดาลใจเนี่ย พ่ีว่ามันก็จะเป็นค าตอบของยุคสมัย มันอาจจะเป็นยุคนี้ ตอบค าถามนี้ ตอบแบบนี้ พอ
ยุคหน้ามันก็ตอบอีกอย่างยุคหน้ามันก็ตอบอีกอย่าง

เราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นใน
ฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง คืออันนี้มันจะเหมือนเป็นนิสัยอ่ะ เช่นเป็นคน
ตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่า
เราเป็นคนยังไง สิ่งแวดล้อมท่ีเราอยู่มันจะเป็นแบนั้น เวลาเราจะดูคนเราก็จะดูจากมิติอ่ืนนอกจากสาย
อาชีพ เราก็ดูสิ่งแวดล้อมที่เค้าเป็นว่า อ๋ออยู่บ้านแบบนี้ อยู่แบบธรรมชาติ อยู่แบบน้อย อยู่แบบมาก 
อยู่แบบวัตถุนิยม อยู่แบบไหนมันก็จะสะท้อน ส่วนก้อนที่สามคือก้อนคือ ก้อนคือมันเหมือนเป็น

เรามองว่ามันน่าสนใจและมีคนดู ซึ่งช่องเองเค้าก็เชื่อในเรื่องพวกนี้
ความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน

คือเยอะๆ มันเป็นค าเกร่อเกินไปละ เอะอะคนก็ใช้ค านี้ รายการที่แบบสร้างแรงบันดาล
ใจซึ่งมันง่าย ถามว่าดีมั้ย ก็ดูที่ผลลัพธ์มันละกัน เพราะบางครั้งค ามันก็เป็นแค่นิยามแบบหนึ่ง ถ้าตัว
รายการมันดี เช่นบางรายการเค้าก็ใช้ค าว่าแรงบันดาลใจเหมือนกัน แต่ว่าเค้าท าเรื่องที่หดหู่มาก แล้ว
เราก็ได้แรงบันดาลใจจากความทุกข์ สมมติมันเป็นรายการชีวิตแย่ๆ ปรากฏว่าเค้าก็ปิดท้ายว่าหวังว่า
มันจะเป็นแรงบนัดาลใจ มันก็ท าให้เราเห็นมุมชีวิตอีกมุมหนึ่ง แล้วเกิดแรงบันดาลใจ เพราะฉะนั้นพ่ีก็

ความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบันความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน
คือเยอะๆ มันเป็นค าเกร่อเกินไปละ เอะอะคนก็ใช้ค านี้ รายการที่แบบสร้างแรงบันดาลคือเยอะๆ มันเป็นค าเกร่อเกินไปละ เอะอะคนก็ใช้ค านี้ รายการที่แบบสร้างแรงบันดาลคือเยอะๆ มันเป็นค าเกร่อเกินไปละ เอะอะคนก็ใช้ค านี้ รายการที่แบบสร้างแรงบันดาล

ใจซึ่งมันง่าย ถามว่าดีมั้ย ก็ดูที่ผลลัพธ์มันละกัน เพราะบางครั้งค ามันก็เป็นแค่นิยามแบบหนึ่ง ถ้าตัว
คือเยอะๆ มันเป็นค าเกร่อเกินไปละ เอะอะคนก็ใช้ค านี้ รายการที่แบบสร้างแรงบันดาลคือเยอะๆ มันเป็นค าเกร่อเกินไปละ เอะอะคนก็ใช้ค านี้ รายการที่แบบสร้างแรงบันดาลคือเยอะๆ มันเป็นค าเกร่อเกินไปละ เอะอะคนก็ใช้ค านี้ รายการที่แบบสร้างแรงบันดาล

ใจซึ่งมันง่าย ถามว่าดีมั้ย ก็ดูที่ผลลัพธ์มันละกัน เพราะบางครั้งค ามันก็เป็นแค่นิยามแบบหนึ่ง ถ้าตัว
คือเยอะๆ มันเป็นค าเกร่อเกินไปละ เอะอะคนก็ใช้ค านี้ รายการที่แบบสร้างแรงบันดาลคือเยอะๆ มันเป็นค าเกร่อเกินไปละ เอะอะคนก็ใช้ค านี้ รายการที่แบบสร้างแรงบันดาล

ใจซึ่งมันง่าย ถามว่าดีมั้ย ก็ดูที่ผลลัพธ์มันละกัน เพราะบางครั้งค ามันก็เป็นแค่นิยามแบบหนึ่ง ถ้าตัวใจซึ่งมันง่าย ถามว่าดีมั้ย ก็ดูที่ผลลัพธ์มันละกัน เพราะบางครั้งค ามันก็เป็นแค่นิยามแบบหนึ่ง ถ้าตัวใจซึ่งมันง่าย ถามว่าดีมั้ย ก็ดูที่ผลลัพธ์มันละกัน เพราะบางครั้งค ามันก็เป็นแค่นิยามแบบหนึ่ง ถ้าตัวใจซึ่งมันง่าย ถามว่าดีมั้ย ก็ดูที่ผลลัพธ์มันละกัน เพราะบางครั้งค ามันก็เป็นแค่นิยามแบบหนึ่ง ถ้าตัวใจซึ่งมันง่าย ถามว่าดีมั้ย ก็ดูที่ผลลัพธ์มันละกัน เพราะบางครั้งค ามันก็เป็นแค่นิยามแบบหนึ่ง ถ้าตัวใจซึ่งมันง่าย ถามว่าดีมั้ย ก็ดูที่ผลลัพธ์มันละกัน เพราะบางครั้งค ามันก็เป็นแค่นิยามแบบหนึ่ง ถ้าตัวใจซึ่งมันง่าย ถามว่าดีมั้ย ก็ดูที่ผลลัพธ์มันละกัน เพราะบางครั้งค ามันก็เป็นแค่นิยามแบบหนึ่ง ถ้าตัว
รายการมันดี เช่นบางรายการเค้าก็ใช้ค าว่าแรงบันดาลใจเหมือนกัน แต่ว่าเค้าท าเรื่องที่หดหู่มาก แล้ว
ใจซึ่งมันง่าย ถามว่าดีมั้ย ก็ดูที่ผลลัพธ์มันละกัน เพราะบางครั้งค ามันก็เป็นแค่นิยามแบบหนึ่ง ถ้าตัวใจซึ่งมันง่าย ถามว่าดีมั้ย ก็ดูที่ผลลัพธ์มันละกัน เพราะบางครั้งค ามันก็เป็นแค่นิยามแบบหนึ่ง ถ้าตัวใจซึ่งมันง่าย ถามว่าดีมั้ย ก็ดูที่ผลลัพธ์มันละกัน เพราะบางครั้งค ามันก็เป็นแค่นิยามแบบหนึ่ง ถ้าตัวใจซึ่งมันง่าย ถามว่าดีมั้ย ก็ดูที่ผลลัพธ์มันละกัน เพราะบางครั้งค ามันก็เป็นแค่นิยามแบบหนึ่ง ถ้าตัว
รายการมันดี เช่นบางรายการเค้าก็ใช้ค าว่าแรงบันดาลใจเหมือนกัน แต่ว่าเค้าท าเรื่องที่หดหู่มาก แล้ว
เราก็ได้แรงบันดาลใจจากความทุกข์ สมมติมันเป็นรายการชีวิตแย่ๆ ปรากฏว่าเค้าก็ปิดท้ายว่าหวังว่า
มันจะเป็นแรงบนัดาลใจ มันก็ท าให้เราเห็นมุมชีวิตอีกมุมหนึ่ง แล้วเกิดแรงบันดาลใจ เพราะฉะนั้นพ่ีก็

ใจซึ่งมันง่าย ถามว่าดีมั้ย ก็ดูที่ผลลัพธ์มันละกัน เพราะบางครั้งค ามันก็เป็นแค่นิยามแบบหนึ่ง ถ้าตัว
รายการมันดี เช่นบางรายการเค้าก็ใช้ค าว่าแรงบันดาลใจเหมือนกัน แต่ว่าเค้าท าเรื่องที่หดหู่มาก แล้วรายการมันดี เช่นบางรายการเค้าก็ใช้ค าว่าแรงบันดาลใจเหมือนกัน แต่ว่าเค้าท าเรื่องที่หดหู่มาก แล้ว
เราก็ได้แรงบันดาลใจจากความทุกข์ สมมติมันเป็นรายการชีวิตแย่ๆ ปรากฏว่าเค้าก็ปิดท้ายว่าหวังว่า
มันจะเป็นแรงบนัดาลใจ มันก็ท าให้เราเห็นมุมชีวิตอีกมุมหนึ่ง แล้วเกิดแรงบันดาลใจ เพราะฉะนั้นพ่ีก็
เลยไม่ค่อยติดกับค านี้ เพียงแต่เราต้องรู้ค าตอบว่าสิ่งที่เราท ามันให้แรงบันดาลใจจริงๆมั้ย
แนวโน้มรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในอนาคต

พ่ีว่าถ้ามองว่ามันเป็นค ากว้างๆ สวยๆเนี่ย มันก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่าโลกมันซับซ้อน 
คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันดาลใจยังไงมันก็ไปได้ 

รายการมันดี เช่นบางรายการเค้าก็ใช้ค าว่าแรงบันดาลใจเหมือนกัน แต่ว่าเค้าท าเรื่องที่หดหู่มาก แล้วรายการมันดี เช่นบางรายการเค้าก็ใช้ค าว่าแรงบันดาลใจเหมือนกัน แต่ว่าเค้าท าเรื่องที่หดหู่มาก แล้วรายการมันดี เช่นบางรายการเค้าก็ใช้ค าว่าแรงบันดาลใจเหมือนกัน แต่ว่าเค้าท าเรื่องที่หดหู่มาก แล้วรายการมันดี เช่นบางรายการเค้าก็ใช้ค าว่าแรงบันดาลใจเหมือนกัน แต่ว่าเค้าท าเรื่องที่หดหู่มาก แล้วรายการมันดี เช่นบางรายการเค้าก็ใช้ค าว่าแรงบันดาลใจเหมือนกัน แต่ว่าเค้าท าเรื่องที่หดหู่มาก แล้วรายการมันดี เช่นบางรายการเค้าก็ใช้ค าว่าแรงบันดาลใจเหมือนกัน แต่ว่าเค้าท าเรื่องที่หดหู่มาก แล้วรายการมันดี เช่นบางรายการเค้าก็ใช้ค าว่าแรงบันดาลใจเหมือนกัน แต่ว่าเค้าท าเรื่องที่หดหู่มาก แล้ว
เราก็ได้แรงบันดาลใจจากความทุกข์ สมมติมันเป็นรายการชีวิตแย่ๆ ปรากฏว่าเค้าก็ปิดท้ายว่าหวังว่า
รายการมันดี เช่นบางรายการเค้าก็ใช้ค าว่าแรงบันดาลใจเหมือนกัน แต่ว่าเค้าท าเรื่องที่หดหู่มาก แล้ว
เราก็ได้แรงบันดาลใจจากความทุกข์ สมมติมันเป็นรายการชีวิตแย่ๆ ปรากฏว่าเค้าก็ปิดท้ายว่าหวังว่า
รายการมันดี เช่นบางรายการเค้าก็ใช้ค าว่าแรงบันดาลใจเหมือนกัน แต่ว่าเค้าท าเรื่องที่หดหู่มาก แล้ว
เราก็ได้แรงบันดาลใจจากความทุกข์ สมมติมันเป็นรายการชีวิตแย่ๆ ปรากฏว่าเค้าก็ปิดท้ายว่าหวังว่า
มันจะเป็นแรงบนัดาลใจ มันก็ท าให้เราเห็นมุมชีวิตอีกมุมหนึ่ง แล้วเกิดแรงบันดาลใจ เพราะฉะนั้นพ่ีก็

รายการมันดี เช่นบางรายการเค้าก็ใช้ค าว่าแรงบันดาลใจเหมือนกัน แต่ว่าเค้าท าเรื่องที่หดหู่มาก แล้ว
เราก็ได้แรงบันดาลใจจากความทุกข์ สมมติมันเป็นรายการชีวิตแย่ๆ ปรากฏว่าเค้าก็ปิดท้ายว่าหวังว่า
รายการมันดี เช่นบางรายการเค้าก็ใช้ค าว่าแรงบันดาลใจเหมือนกัน แต่ว่าเค้าท าเรื่องที่หดหู่มาก แล้ว
เราก็ได้แรงบันดาลใจจากความทุกข์ สมมติมันเป็นรายการชีวิตแย่ๆ ปรากฏว่าเค้าก็ปิดท้ายว่าหวังว่า
มันจะเป็นแรงบนัดาลใจ มันก็ท าให้เราเห็นมุมชีวิตอีกมุมหนึ่ง แล้วเกิดแรงบันดาลใจ เพราะฉะนั้นพ่ีก็
เราก็ได้แรงบันดาลใจจากความทุกข์ สมมติมันเป็นรายการชีวิตแย่ๆ ปรากฏว่าเค้าก็ปิดท้ายว่าหวังว่าเราก็ได้แรงบันดาลใจจากความทุกข์ สมมติมันเป็นรายการชีวิตแย่ๆ ปรากฏว่าเค้าก็ปิดท้ายว่าหวังว่าเราก็ได้แรงบันดาลใจจากความทุกข์ สมมติมันเป็นรายการชีวิตแย่ๆ ปรากฏว่าเค้าก็ปิดท้ายว่าหวังว่า
มันจะเป็นแรงบนัดาลใจ มันก็ท าให้เราเห็นมุมชีวิตอีกมุมหนึ่ง แล้วเกิดแรงบันดาลใจ เพราะฉะนั้นพ่ีก็
เลยไม่ค่อยติดกับค านี้ เพียงแต่เราต้องรู้ค าตอบว่าสิ่งที่เราท ามันให้แรงบันดาลใจจริงๆมั้ย

เราก็ได้แรงบันดาลใจจากความทุกข์ สมมติมันเป็นรายการชีวิตแย่ๆ ปรากฏว่าเค้าก็ปิดท้ายว่าหวังว่าเราก็ได้แรงบันดาลใจจากความทุกข์ สมมติมันเป็นรายการชีวิตแย่ๆ ปรากฏว่าเค้าก็ปิดท้ายว่าหวังว่า
มันจะเป็นแรงบนัดาลใจ มันก็ท าให้เราเห็นมุมชีวิตอีกมุมหนึ่ง แล้วเกิดแรงบันดาลใจ เพราะฉะนั้นพ่ีก็
เราก็ได้แรงบันดาลใจจากความทุกข์ สมมติมันเป็นรายการชีวิตแย่ๆ ปรากฏว่าเค้าก็ปิดท้ายว่าหวังว่า
มันจะเป็นแรงบนัดาลใจ มันก็ท าให้เราเห็นมุมชีวิตอีกมุมหนึ่ง แล้วเกิดแรงบันดาลใจ เพราะฉะนั้นพ่ีก็
เราก็ได้แรงบันดาลใจจากความทุกข์ สมมติมันเป็นรายการชีวิตแย่ๆ ปรากฏว่าเค้าก็ปิดท้ายว่าหวังว่า
มันจะเป็นแรงบนัดาลใจ มันก็ท าให้เราเห็นมุมชีวิตอีกมุมหนึ่ง แล้วเกิดแรงบันดาลใจ เพราะฉะนั้นพ่ีก็
เลยไม่ค่อยติดกับค านี้ เพียงแต่เราต้องรู้ค าตอบว่าสิ่งที่เราท ามันให้แรงบันดาลใจจริงๆมั้ย

เราก็ได้แรงบันดาลใจจากความทุกข์ สมมติมันเป็นรายการชีวิตแย่ๆ ปรากฏว่าเค้าก็ปิดท้ายว่าหวังว่า
มันจะเป็นแรงบนัดาลใจ มันก็ท าให้เราเห็นมุมชีวิตอีกมุมหนึ่ง แล้วเกิดแรงบันดาลใจ เพราะฉะนั้นพ่ีก็
เลยไม่ค่อยติดกับค านี้ เพียงแต่เราต้องรู้ค าตอบว่าสิ่งที่เราท ามันให้แรงบันดาลใจจริงๆมั้ย
มันจะเป็นแรงบนัดาลใจ มันก็ท าให้เราเห็นมุมชีวิตอีกมุมหนึ่ง แล้วเกิดแรงบันดาลใจ เพราะฉะนั้นพ่ีก็
เลยไม่ค่อยติดกับค านี้ เพียงแต่เราต้องรู้ค าตอบว่าสิ่งที่เราท ามันให้แรงบันดาลใจจริงๆมั้ย
มันจะเป็นแรงบนัดาลใจ มันก็ท าให้เราเห็นมุมชีวิตอีกมุมหนึ่ง แล้วเกิดแรงบันดาลใจ เพราะฉะนั้นพ่ีก็มันจะเป็นแรงบนัดาลใจ มันก็ท าให้เราเห็นมุมชีวิตอีกมุมหนึ่ง แล้วเกิดแรงบันดาลใจ เพราะฉะนั้นพ่ีก็มันจะเป็นแรงบนัดาลใจ มันก็ท าให้เราเห็นมุมชีวิตอีกมุมหนึ่ง แล้วเกิดแรงบันดาลใจ เพราะฉะนั้นพ่ีก็
เลยไม่ค่อยติดกับค านี้ เพียงแต่เราต้องรู้ค าตอบว่าสิ่งที่เราท ามันให้แรงบันดาลใจจริงๆมั้ย
มันจะเป็นแรงบนัดาลใจ มันก็ท าให้เราเห็นมุมชีวิตอีกมุมหนึ่ง แล้วเกิดแรงบันดาลใจ เพราะฉะนั้นพ่ีก็
เลยไม่ค่อยติดกับค านี้ เพียงแต่เราต้องรู้ค าตอบว่าสิ่งที่เราท ามันให้แรงบันดาลใจจริงๆมั้ย
แนวโน้มรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในอนาคต

พ่ีว่าถ้ามองว่ามันเป็นค ากว้างๆ สวยๆเนี่ย มันก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่าโลกมันซับซ้อน 
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บันดาลใจเนี่ย พ่ีว่ามันก็จะเป็นค าตอบของยุคสมัย มันอาจจะเป็นยุคนี้ ตอบค าถามนี้ ตอบแบบนี้ พอ
ปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรง
บันดาลใจเนี่ย พ่ีว่ามันก็จะเป็นค าตอบของยุคสมัย มันอาจจะเป็นยุคนี้ ตอบค าถามนี้ ตอบแบบนี้ พอ
ปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรงปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรงปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรง
บันดาลใจเนี่ย พ่ีว่ามันก็จะเป็นค าตอบของยุคสมัย มันอาจจะเป็นยุคนี้ ตอบค าถามนี้ ตอบแบบนี้ พอ
ปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรง
บันดาลใจเนี่ย พ่ีว่ามันก็จะเป็นค าตอบของยุคสมัย มันอาจจะเป็นยุคนี้ ตอบค าถามนี้ ตอบแบบนี้ พอ
ปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรง
บันดาลใจเนี่ย พ่ีว่ามันก็จะเป็นค าตอบของยุคสมัย มันอาจจะเป็นยุคนี้ ตอบค าถามนี้ ตอบแบบนี้ พอบันดาลใจเนี่ย พ่ีว่ามันก็จะเป็นค าตอบของยุคสมัย มันอาจจะเป็นยุคนี้ ตอบค าถามนี้ ตอบแบบนี้ พอ

มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร

บันดาลใจเนี่ย พ่ีว่ามันก็จะเป็นค าตอบของยุคสมัย มันอาจจะเป็นยุคนี้ ตอบค าถามนี้ ตอบแบบนี้ พอบันดาลใจเนี่ย พ่ีว่ามันก็จะเป็นค าตอบของยุคสมัย มันอาจจะเป็นยุคนี้ ตอบค าถามนี้ ตอบแบบนี้ พอบันดาลใจเนี่ย พ่ีว่ามันก็จะเป็นค าตอบของยุคสมัย มันอาจจะเป็นยุคนี้ ตอบค าถามนี้ ตอบแบบนี้ พอบันดาลใจเนี่ย พ่ีว่ามันก็จะเป็นค าตอบของยุคสมัย มันอาจจะเป็นยุคนี้ ตอบค าถามนี้ ตอบแบบนี้ พอบันดาลใจเนี่ย พ่ีว่ามันก็จะเป็นค าตอบของยุคสมัย มันอาจจะเป็นยุคนี้ ตอบค าถามนี้ ตอบแบบนี้ พอบันดาลใจเนี่ย พ่ีว่ามันก็จะเป็นค าตอบของยุคสมัย มันอาจจะเป็นยุคนี้ ตอบค าถามนี้ ตอบแบบนี้ พอบันดาลใจเนี่ย พ่ีว่ามันก็จะเป็นค าตอบของยุคสมัย มันอาจจะเป็นยุคนี้ ตอบค าถามนี้ ตอบแบบนี้ พอ

เราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นใน
ฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง คืออันนี้มันจะเหมือนเป็นนิสัยอ่ะ เช่นเป็นคน

มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร
เราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นใน

ฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง คืออันนี้มันจะเหมือนเป็นนิสัยอ่ะ เช่นเป็นคน

ยุคหน้ามันก็ตอบอีกอย่าง
มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร
ยุคหน้ามันก็ตอบอีกอย่าง
มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร

เราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นในเราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นใน
มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไรมีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร
ยุคหน้ามันก็ตอบอีกอย่าง
มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร

เราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นใน
มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร

ฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง คืออันนี้มันจะเหมือนเป็นนิสัยอ่ะ เช่นเป็นคน

มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร
เราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นใน

มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร
เราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นใน

ฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง คืออันนี้มันจะเหมือนเป็นนิสัยอ่ะ เช่นเป็นคน
เราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นใน

ฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง คืออันนี้มันจะเหมือนเป็นนิสัยอ่ะ เช่นเป็นคน

มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร
เราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นในเราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นใน

ฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง คืออันนี้มันจะเหมือนเป็นนิสัยอ่ะ เช่นเป็นคน
เราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นในเราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นในเราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นใน

ฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง คืออันนี้มันจะเหมือนเป็นนิสัยอ่ะ เช่นเป็นคน
ตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่า

เราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นใน
ฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง คืออันนี้มันจะเหมือนเป็นนิสัยอ่ะ เช่นเป็นคน

เราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นใน
ฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง คืออันนี้มันจะเหมือนเป็นนิสัยอ่ะ เช่นเป็นคน
ตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่า
ฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง คืออันนี้มันจะเหมือนเป็นนิสัยอ่ะ เช่นเป็นคน
ตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่า
ฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง คืออันนี้มันจะเหมือนเป็นนิสัยอ่ะ เช่นเป็นคนฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง คืออันนี้มันจะเหมือนเป็นนิสัยอ่ะ เช่นเป็นคน
ตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่า
เราเป็นคนยังไง สิ่งแวดล้อมท่ีเราอยู่มันจะเป็นแบนั้น เวลาเราจะดูคนเราก็จะดูจากมิติอ่ืนนอกจากสาย

ฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง คืออันนี้มันจะเหมือนเป็นนิสัยอ่ะ เช่นเป็นคน
ตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่า
เราเป็นคนยังไง สิ่งแวดล้อมท่ีเราอยู่มันจะเป็นแบนั้น เวลาเราจะดูคนเราก็จะดูจากมิติอ่ืนนอกจากสาย
ตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่า
เราเป็นคนยังไง สิ่งแวดล้อมท่ีเราอยู่มันจะเป็นแบนั้น เวลาเราจะดูคนเราก็จะดูจากมิติอ่ืนนอกจากสาย
ตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่าตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่า
เราเป็นคนยังไง สิ่งแวดล้อมท่ีเราอยู่มันจะเป็นแบนั้น เวลาเราจะดูคนเราก็จะดูจากมิติอ่ืนนอกจากสาย
ตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่าตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่า
เราเป็นคนยังไง สิ่งแวดล้อมท่ีเราอยู่มันจะเป็นแบนั้น เวลาเราจะดูคนเราก็จะดูจากมิติอ่ืนนอกจากสาย
อาชีพ เราก็ดูสิ่งแวดล้อมที่เค้าเป็นว่า อ๋ออยู่บ้านแบบนี้ อยู่แบบธรรมชาติ อยู่แบบน้อย อยู่แบบมาก 

ตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่า
เราเป็นคนยังไง สิ่งแวดล้อมท่ีเราอยู่มันจะเป็นแบนั้น เวลาเราจะดูคนเราก็จะดูจากมิติอ่ืนนอกจากสาย
อาชีพ เราก็ดูสิ่งแวดล้อมที่เค้าเป็นว่า อ๋ออยู่บ้านแบบนี้ อยู่แบบธรรมชาติ อยู่แบบน้อย อยู่แบบมาก 

ตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่า
เราเป็นคนยังไง สิ่งแวดล้อมท่ีเราอยู่มันจะเป็นแบนั้น เวลาเราจะดูคนเราก็จะดูจากมิติอ่ืนนอกจากสาย
ตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่าตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่า
เราเป็นคนยังไง สิ่งแวดล้อมท่ีเราอยู่มันจะเป็นแบนั้น เวลาเราจะดูคนเราก็จะดูจากมิติอ่ืนนอกจากสาย
อาชีพ เราก็ดูสิ่งแวดล้อมที่เค้าเป็นว่า อ๋ออยู่บ้านแบบนี้ อยู่แบบธรรมชาติ อยู่แบบน้อย อยู่แบบมาก 
เราเป็นคนยังไง สิ่งแวดล้อมท่ีเราอยู่มันจะเป็นแบนั้น เวลาเราจะดูคนเราก็จะดูจากมิติอ่ืนนอกจากสายเราเป็นคนยังไง สิ่งแวดล้อมท่ีเราอยู่มันจะเป็นแบนั้น เวลาเราจะดูคนเราก็จะดูจากมิติอ่ืนนอกจากสาย

รายการมันดี เช่นบางรายการเค้าก็ใช้ค าว่าแรงบันดาลใจเหมือนกัน แต่ว่าเค้าท าเรื่องที่หดหู่มาก แล้ว
เราก็ได้แรงบันดาลใจจากความทุกข์ สมมติมันเป็นรายการชีวิตแย่ๆ ปรากฏว่าเค้าก็ปิดท้ายว่าหวังว่า
มันจะเป็นแรงบนัดาลใจ มันก็ท าให้เราเห็นมุมชีวิตอีกมุมหนึ่ง แล้วเกิดแรงบันดาลใจ เพราะฉะนั้นพ่ีก็มันจะเป็นแรงบนัดาลใจ มันก็ท าให้เราเห็นมุมชีวิตอีกมุมหนึ่ง แล้วเกิดแรงบันดาลใจ เพราะฉะนั้นพ่ีก็
เลยไม่ค่อยติดกับค านี้ เพียงแต่เราต้องรู้ค าตอบว่าสิ่งที่เราท ามันให้แรงบันดาลใจจริงๆมั้ยเลยไม่ค่อยติดกับค านี้ เพียงแต่เราต้องรู้ค าตอบว่าสิ่งที่เราท ามันให้แรงบันดาลใจจริงๆมั้ยเลยไม่ค่อยติดกับค านี้ เพียงแต่เราต้องรู้ค าตอบว่าสิ่งที่เราท ามันให้แรงบันดาลใจจริงๆมั้ย
แนวโน้มรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในอนาคต

เช่น จบไปจะหางานท า พ่อแม่หรือปัญหาต่างๆของครอบครัว พวกเนี้ยพอคนเรามีชีวิตปั๊ป มันจะ
ตามมาด้วยปัญหาไง เพราะมันเกิดความต้องการ เกิดความชอบไม่ชอบ เพราะฉะนั้นเวลามันเกิด
ปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรง

เราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นใน
ฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง คืออันนี้มันจะเหมือนเป็นนิสัยอ่ะ เช่นเป็นคน
ตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่า

ยุคหน้ามันก็ตอบอีกอย่าง
มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร

เราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นใน
ฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง คืออันนี้มันจะเหมือนเป็นนิสัยอ่ะ เช่นเป็นคน
ตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่าตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่าตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่า
เราเป็นคนยังไง สิ่งแวดล้อมท่ีเราอยู่มันจะเป็นแบนั้น เวลาเราจะดูคนเราก็จะดูจากมิติอ่ืนนอกจากสาย
อาชีพ เราก็ดูสิ่งแวดล้อมที่เค้าเป็นว่า อ๋ออยู่บ้านแบบนี้ อยู่แบบธรรมชาติ อยู่แบบน้อย อยู่แบบมาก 

กับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่องแรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นห
เรามองว่ามันน่าสนใจและมีคนดู ซึ่งช่องเองเค้าก็เชื่อในเรื่องพวกนี้
ความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน

คือเยอะๆ มันเป็นค าเกร่อเกินไปละ เอะอะคนก็ใช้ค านี้ รายการที่แบบสร้างแรงบันดาล
ใจซึ่งมันง่าย ถามว่าดีมั้ย ก็ดูที่ผลลัพธ์มันละกัน เพราะบางครั้งค ามันก็เป็นแค่นิยามแบบหนึ่ง ถ้าตัว
รายการมันดี เช่นบางรายการเค้าก็ใช้ค าว่าแรงบันดาลใจเหมือนกัน แต่ว่าเค้าท าเรื่องที่หดหู่มาก แล้ว
เราก็ได้แรงบันดาลใจจากความทุกข์ สมมติมันเป็นรายการชีวิตแย่ๆ ปรากฏว่าเค้าก็ปิดท้ายว่าหวังว่า
มันจะเป็นแรงบนัดาลใจ มันก็ท าให้เราเห็นมุมชีวิตอีกมุมหนึ่ง แล้วเกิดแรงบันดาลใจ เพราะฉะนั้นพ่ีก็
เลยไม่ค่อยติดกับค านี้ เพียงแต่เราต้องรู้ค าตอบว่าสิ่งที่เราท ามันให้แรงบันดาลใจจริงๆมั้ย
แนวโน้มรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในอนาคต

พ่ีว่าถ้ามองว่ามันเป็นค ากว้างๆ สวยๆเนี่ย มันก็คงจะยังมีอีก เราเชื่อว่าโลกมันซับซ้อน 
คนไม่ค่อยมีทางออก ไม่ค่อยมีค าตอบบางอย่าง เพราะฉะนั้นรายการเชิงแรงบันดาลใจยังไงมันก็ไปได้ 
เพราะว่าโลกเนี่ย พอมันยิ่งยุ่ง คนมันยิ่งแย่ง มันก็จะยิ่งล าบากอ่ะ คือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะ 
เช่น จบไปจะหางานท า พ่อแม่หรือปัญหาต่างๆของครอบครัว พวกเนี้ยพอคนเรามีชีวิตปั๊ป มันจะ
ตามมาด้วยปัญหาไง เพราะมันเกิดความต้องการ เกิดความชอบไม่ชอบ เพราะฉะนั้นเวลามันเกิด
ปัญหา เราก็มักอยากหาค าตอบ ซ่ึงบางทีจะให้นั่งค้นหาเองมันก็ยาก เพราะฉะนั้นไอ้แนวรายการแรง
บันดาลใจเนี่ย พ่ีว่ามันก็จะเป็นค าตอบของยุคสมัย มันอาจจะเป็นยุคนี้ ตอบค าถามนี้ ตอบแบบนี้ พอ
ยุคหน้ามันก็ตอบอีกอย่าง
มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร

เราแบ่งคร่าวๆ เป็นเป็น เป็นอยู่ เป็นคือ เป็นเนี่ยมันก็จะพูดเป็นในสองแบบ คือเป็นใน
ฐานะอาชีพอะไร มีบทบาทอะไรบ้าง กับเป็นคนยังไง คืออันนี้มันจะเหมือนเป็นนิสัยอ่ะ เช่นเป็นคน
ตลก เป็นคนซีเรียส เป็นคนละเอียด อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในก้อนเป็นด้วย สองคือก้อนอยู่ คือพ่ีเชื่อว่า
เราเป็นคนยังไง สิ่งแวดล้อมท่ีเราอยู่มันจะเป็นแบนั้น เวลาเราจะดูคนเราก็จะดูจากมิติอ่ืนนอกจากสาย
อาชีพ เราก็ดูสิ่งแวดล้อมที่เค้าเป็นว่า อ๋ออยู่บ้านแบบนี้ อยู่แบบธรรมชาติ อยู่แบบน้อย อยู่แบบมาก 
อยู่แบบวัตถุนิยม อยู่แบบไหนมันก็จะสะท้อน ส่วนก้อนที่สามคือก้อนคือ ก้อนคือมันเหมือนเป็น

สคิดว่า ถ้ามันยังไงก็แล้วแต่มันก็จะไปอยู่ในออนไลน์ เราก็เลยไม่ได้สนใจเรตติ้ง แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยสคิดว่า ถ้ามันยังไงก็แล้วแต่มันก็จะไปอยู่ในออนไลน์ เราก็เลยไม่ได้สนใจเรตติ้ง แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉย
กับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่องแรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหสกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่องแรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นห

ำท าอะไรที่เหมือนสร้างระแส โปรโมทรายการ ำท าอะไรที่เหมือนสร้างระแส โปรโมทรายการ 
คิดว่า ถ้ามันยังไงก็แล้วแต่มันก็จะไปอยู่ในออนไลน์ เราก็เลยไม่ได้สนใจเรตติ้ง แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยำคิดว่า ถ้ามันยังไงก็แล้วแต่มันก็จะไปอยู่ในออนไลน์ เราก็เลยไม่ได้สนใจเรตติ้ง แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉย
กับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่องแรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นห

ำ
กับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่องแรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหสำสคิดว่า ถ้ามันยังไงก็แล้วแต่มันก็จะไปอยู่ในออนไลน์ เราก็เลยไม่ได้สนใจเรตติ้ง แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยสคิดว่า ถ้ามันยังไงก็แล้วแต่มันก็จะไปอยู่ในออนไลน์ เราก็เลยไม่ได้สนใจเรตติ้ง แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยำคิดว่า ถ้ามันยังไงก็แล้วแต่มันก็จะไปอยู่ในออนไลน์ เราก็เลยไม่ได้สนใจเรตติ้ง แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยสคิดว่า ถ้ามันยังไงก็แล้วแต่มันก็จะไปอยู่ในออนไลน์ เราก็เลยไม่ได้สนใจเรตติ้ง แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉย
กับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่องแรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหสกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่องแรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นห

ำ
กับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่องแรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นหสกับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่องแรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นห

นท าอะไรที่เหมือนสร้างระแส โปรโมทรายการ นท าอะไรที่เหมือนสร้างระแส โปรโมทรายการ 
คิดว่า ถ้ามันยังไงก็แล้วแต่มันก็จะไปอยู่ในออนไลน์ เราก็เลยไม่ได้สนใจเรตติ้ง แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยนคิดว่า ถ้ามันยังไงก็แล้วแต่มันก็จะไปอยู่ในออนไลน์ เราก็เลยไม่ได้สนใจเรตติ้ง แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉย

ันั่นแหละพวกพ่ีก็เป็นพวกศิลปินนิดหน่อย เราก็ไม่จะโอเวอร์ เช่น เราไม่โปรโมทันั่นแหละพวกพ่ีก็เป็นพวกศิลปินนิดหน่อย เราก็ไม่จะโอเวอร์ เช่น เราไม่โปรโมทกนั่นแหละพวกพ่ีก็เป็นพวกศิลปินนิดหน่อย เราก็ไม่จะโอเวอร์ เช่น เราไม่โปรโมทกนั่นแหละพวกพ่ีก็เป็นพวกศิลปินนิดหน่อย เราก็ไม่จะโอเวอร์ เช่น เราไม่โปรโมท
ท าอะไรที่เหมือนสร้างระแส โปรโมทรายการ กท าอะไรที่เหมือนสร้างระแส โปรโมทรายการ 

คิดว่า ถ้ามันยังไงก็แล้วแต่มันก็จะไปอยู่ในออนไลน์ เราก็เลยไม่ได้สนใจเรตติ้ง แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉย
ก

คิดว่า ถ้ามันยังไงก็แล้วแต่มันก็จะไปอยู่ในออนไลน์ เราก็เลยไม่ได้สนใจเรตติ้ง แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉย
หนั่นแหละพวกพ่ีก็เป็นพวกศิลปินนิดหน่อย เราก็ไม่จะโอเวอร์ เช่น เราไม่โปรโมทหนั่นแหละพวกพ่ีก็เป็นพวกศิลปินนิดหน่อย เราก็ไม่จะโอเวอร์ เช่น เราไม่โปรโมท

ท าอะไรที่เหมือนสร้างระแส โปรโมทรายการ หท าอะไรที่เหมือนสร้างระแส โปรโมทรายการ อนั่นแหละพวกพ่ีก็เป็นพวกศิลปินนิดหน่อย เราก็ไม่จะโอเวอร์ เช่น เราไม่โปรโมทอนั่นแหละพวกพ่ีก็เป็นพวกศิลปินนิดหน่อย เราก็ไม่จะโอเวอร์ เช่น เราไม่โปรโมท
ท าอะไรที่เหมือนสร้างระแส โปรโมทรายการ อท าอะไรที่เหมือนสร้างระแส โปรโมทรายการ สนั่นแหละพวกพ่ีก็เป็นพวกศิลปินนิดหน่อย เราก็ไม่จะโอเวอร์ เช่น เราไม่โปรโมทสนั่นแหละพวกพ่ีก็เป็นพวกศิลปินนิดหน่อย เราก็ไม่จะโอเวอร์ เช่น เราไม่โปรโมท
ท าอะไรที่เหมือนสร้างระแส โปรโมทรายการ สท าอะไรที่เหมือนสร้างระแส โปรโมทรายการ มนั่นแหละพวกพ่ีก็เป็นพวกศิลปินนิดหน่อย เราก็ไม่จะโอเวอร์ เช่น เราไม่โปรโมทมนั่นแหละพวกพ่ีก็เป็นพวกศิลปินนิดหน่อย เราก็ไม่จะโอเวอร์ เช่น เราไม่โปรโมท
ท าอะไรที่เหมือนสร้างระแส โปรโมทรายการ มท าอะไรที่เหมือนสร้างระแส โปรโมทรายการ 1 ม1 ุท าอะไรที่เหมือนสร้างระแส โปรโมทรายการ ุท าอะไรที่เหมือนสร้างระแส โปรโมทรายการ 

คิดว่า ถ้ามันยังไงก็แล้วแต่มันก็จะไปอยู่ในออนไลน์ เราก็เลยไม่ได้สนใจเรตติ้ง แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉย
ุ

คิดว่า ถ้ามันยังไงก็แล้วแต่มันก็จะไปอยู่ในออนไลน์ เราก็เลยไม่ได้สนใจเรตติ้ง แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉย

ดนั่นแหละพวกพ่ีก็เป็นพวกศิลปินนิดหน่อย เราก็ไม่จะโอเวอร์ เช่น เราไม่โปรโมทดนั่นแหละพวกพ่ีก็เป็นพวกศิลปินนิดหน่อย เราก็ไม่จะโอเวอร์ เช่น เราไม่โปรโมท
สัปดาห์ต่อครั้งพอ ถ้ามันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็ดสัปดาห์ต่อครั้งพอ ถ้ามันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็กนั่นแหละพวกพ่ีก็เป็นพวกศิลปินนิดหน่อย เราก็ไม่จะโอเวอร์ เช่น เราไม่โปรโมทกนั่นแหละพวกพ่ีก็เป็นพวกศิลปินนิดหน่อย เราก็ไม่จะโอเวอร์ เช่น เราไม่โปรโมท
สัปดาห์ต่อครั้งพอ ถ้ามันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็กสัปดาห์ต่อครั้งพอ ถ้ามันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็ลนั่นแหละพวกพ่ีก็เป็นพวกศิลปินนิดหน่อย เราก็ไม่จะโอเวอร์ เช่น เราไม่โปรโมทลนั่นแหละพวกพ่ีก็เป็นพวกศิลปินนิดหน่อย เราก็ไม่จะโอเวอร์ เช่น เราไม่โปรโมท
สัปดาห์ต่อครั้งพอ ถ้ามันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็ลสัปดาห์ต่อครั้งพอ ถ้ามันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็

คิดว่า ถ้ามันยังไงก็แล้วแต่มันก็จะไปอยู่ในออนไลน์ เราก็เลยไม่ได้สนใจเรตติ้ง แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉย
ล

คิดว่า ถ้ามันยังไงก็แล้วแต่มันก็จะไปอยู่ในออนไลน์ เราก็เลยไม่ได้สนใจเรตติ้ง แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยาสัปดาห์ต่อครั้งพอ ถ้ามันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็าสัปดาห์ต่อครั้งพอ ถ้ามันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็
คิดว่า ถ้ามันยังไงก็แล้วแต่มันก็จะไปอยู่ในออนไลน์ เราก็เลยไม่ได้สนใจเรตติ้ง แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยาคิดว่า ถ้ามันยังไงก็แล้วแต่มันก็จะไปอยู่ในออนไลน์ เราก็เลยไม่ได้สนใจเรตติ้ง แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยงสัปดาห์ต่อครั้งพอ ถ้ามันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็งสัปดาห์ต่อครั้งพอ ถ้ามันดีมันอยู่ได้ แล้วเราก็
คิดว่า ถ้ามันยังไงก็แล้วแต่มันก็จะไปอยู่ในออนไลน์ เราก็เลยไม่ได้สนใจเรตติ้ง แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยงคิดว่า ถ้ามันยังไงก็แล้วแต่มันก็จะไปอยู่ในออนไลน์ เราก็เลยไม่ได้สนใจเรตติ้ง แต่ไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉย
กับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่องแรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นห

ง
กับมัน แต่เราท าดี ตั้งใจท า แล้วตอบโจทย์เรื่องแรงบันดาลใจ ตอบโจทย์การค้นห
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ดีซักที แล้วคนดูจะได้รู้ว่าสิ่งที่ท าอยู่เนี่ย มันหน้าตาเป็นยังไง คือถ้าเรามัวแต่ไปล๊อคว่า อ๋อช่วงใจรัก 
แล้วเราก็รักอันเนี้ย แล้วหน้าตาก็เห็นเป็นภาพอินเสิชแบบเสร็จแล้ว บางทีมันไม่ได้มีค าตอบตายตัว
ส าหรับพ่ี แล้วถ้ากลับมาเป็นงานในรายการมันก็เหมือนกับว่า บางทีความซับซ้อนของคนมันมี สิ่งที่
เค้าเป็นแบบหนึ่ง มันท าให้เค้าอยู่และคือแบบหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันคนเราไม่ได้เป็นคนแบบเดียว 
เช่น วันนี้พ่ีเป็นผู้ก ากับ แต่พ่ีก็มีมิติของคนเป็นพ่ีชาย เพราะถ้าเกิดพ่ีตองเล่าเรื่องเป็นผู้ก ากับ เป็น
พ่ีชาย เป็นคนใจเย็น อ้าวแล้วอยู่ดีๆมาก้อนอยู่ ก้อนอยู่เนี่ยมันดันไปตอบเฉพาะก้อนที่บอกว่าเป็นผู้
ก ากับ มีพร๊อบเยอะ แล้วไงอ่ะ ไอ้เป็นสองนั้นก้อนนั้นมันจะไปอยู่ตรงนั้นดีมั้ย หรือว่าพอเราเป็นผู้
ก ากับเราอยู่แบบนี้แล้วเราค่อยย้อนเล่าว่าในฐานะพ่ีชายหรือเป็นคนรู้จักกันแบบนี้  เราจะสื่อสารยังไง 
เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดูว่าเราสื่อสารแบบไหนให้มันสัมฤทธิ์ผลเราก็
ไปตามนั้น มีกรอบเอาไว้ให้เกาะ แต่ว่าอันไหนดีก็ไปตามที่เราอยากจะเล่า 
ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร 

มันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นก็อย่างที่บอกคือเราชอบฟังแล้วเราก็ถามไป
เรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ย
มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 
แต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดี
แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์
เค้าก าลังได้ เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม มี มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่า
จะพาคนไปดูไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ไม่ต้องฟิกพิธีกร 
เพราะเค้าเองก็ไม่เป็นธรรมชาติถ้าเราฟิกขนาดนั้น  ทีนี้ถ้าถามว่าถามยังไงเนี่ย ก็ถามจาก หนึ่ง
ประสบการณ์ท่ีตัวเองมี แล้วก็ถามจากการตั้งใจฟัง แล้วก็ถามจากหัวใจส าคัญที่เราต้องการจะน าเสนอ
ในแต่ละตอน ถ้าไม่ได้บางทีเราต้องถามค าถามใหม่ แต่ถามเรื่องเดิมอ่ะ คือถ้าเราฟังแล้วเราจะรู้ว่า
ค าตอบมันยังไมได้นิ สิ่งที่เราพรีโปรมา พ่ีเอ๋ยให้ค าตอบมาในพรีโปรมันเป็นแบบนี้ วันนี้แขกรับเชิญ
ไม่ได้ตอบแบบนั้น เราก็ถามอีก ถามอ้อมๆอีก เพราะพิธีกรจะรู้ว่าเราอยากได้อะไร เค้าก็จะเนียนๆ
ถามไป แต่เราต้องรู้เป้าหมายของเรา 
มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร 

หนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบความส าเร็จ ตกผลึกคือมีค าตอบให้กับ
ตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพื่ออะไร อาจจะยังไม่ส าเร็จไม่เป็นไร เพราะว่าคนที่ตอบ
เรื่องพวกนี้ได้เนี่ย แน่นอนว่าเค้าจะมีค าที่โดน ค าที่คม ค าที่เป็นความหมายกับตัวเองแล้วก็มี
ประสบการณ์ร่วม แต่ถ้าเป็นแบบก าลังทดลองประดิษฐ์ของอยู่ หรือได้สิ่งนี้มาโดยง่าย มีครอบครัว
สนับสนุน บางทีสิ่งเหล่านี้มันจะไม่ได้ค าตอบที่ลึกซึ้งพอ เพราะว่ายังไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท า 
เพราะฉะนั้นหลักการเลือกของพ่ีก็คือ เค้าทุ่มเทกับสิ่งที่เค้าท าอย่างจริงจัง ถ้าประสบความส าเร็จได้ก็ดี 
ถ้ายังไม่ประสบความส าเร็จ ไม่ใช่ว่าไม่ได้แต่มันอาจจะมีค าตอบดีๆในชีวิตก็ได้ สองก็คือเป็นพวก
อาจารย์หรือนักวิชาการที่ท างานมามากๆ คือพวกอาจารย์พวกนี้ประสบการณ์เยอะ ถ่ายทอดดี เวลา
ถ่ายทอดจะเหมาะกับรายการทีวี คือรายการทีวีมันไม่ใช่เราเป็นนักเขียนที่ดี แต่ต้องการแขกรับเชิญที่
พูดดี เวลาเลือกเราเลือกก็อาจจะเลือกคนที่เป็นคนที่ไม่เคยออกทีวีเลย อันนี้ก็น่าสนใจ แบบโหเราไป

หนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบความส าเร็จ ตกผลึกคือมีค าตอบให้กับหนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบความส าเร็จ ตกผลึกคือมีค าตอบให้กับหนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบความส าเร็จ ตกผลึกคือมีค าตอบให้กับหนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบความส าเร็จ ตกผลึกคือมีค าตอบให้กับ
ตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพื่ออะไร อาจจะยังไม่ส าเร็จไม่เป็นไร เพราะว่าคนที่ตอบ

หนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบความส าเร็จ ตกผลึกคือมีค าตอบให้กับหนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบความส าเร็จ ตกผลึกคือมีค าตอบให้กับ
ตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพื่ออะไร อาจจะยังไม่ส าเร็จไม่เป็นไร เพราะว่าคนที่ตอบ

มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
หนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบความส าเร็จ ตกผลึกคือมีค าตอบให้กับ

มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
หนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบความส าเร็จ ตกผลึกคือมีค าตอบให้กับ

ตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพื่ออะไร อาจจะยังไม่ส าเร็จไม่เป็นไร เพราะว่าคนที่ตอบ

มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
หนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบความส าเร็จ ตกผลึกคือมีค าตอบให้กับ

มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
ถามไป แต่เราต้องรู้เป้าหมายของเรา
มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
ถามไป แต่เราต้องรู้เป้าหมายของเรา
มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
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มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
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หนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบความส าเร็จ ตกผลึกคือมีค าตอบให้กับหนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบความส าเร็จ ตกผลึกคือมีค าตอบให้กับหนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบความส าเร็จ ตกผลึกคือมีค าตอบให้กับ

ตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพื่ออะไร อาจจะยังไม่ส าเร็จไม่เป็นไร เพราะว่าคนที่ตอบ
หนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบความส าเร็จ ตกผลึกคือมีค าตอบให้กับหนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบความส าเร็จ ตกผลึกคือมีค าตอบให้กับหนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบความส าเร็จ ตกผลึกคือมีค าตอบให้กับ

ตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพื่ออะไร อาจจะยังไม่ส าเร็จไม่เป็นไร เพราะว่าคนที่ตอบ
หนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบความส าเร็จ ตกผลึกคือมีค าตอบให้กับ
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ตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพื่ออะไร อาจจะยังไม่ส าเร็จไม่เป็นไร เพราะว่าคนที่ตอบตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพื่ออะไร อาจจะยังไม่ส าเร็จไม่เป็นไร เพราะว่าคนที่ตอบ
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ตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพื่ออะไร อาจจะยังไม่ส าเร็จไม่เป็นไร เพราะว่าคนที่ตอบ
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ประสบการณ์ร่วม แต่ถ้าเป็นแบบก าลังทดลองประดิษฐ์ของอยู่ หรือได้สิ่งนี้มาโดยง่าย มีครอบครัว
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เรื่องพวกนี้ได้เนี่ย แน่นอนว่าเค้าจะมีค าที่โดน ค าที่คม ค าที่เป็นความหมายกับตัวเองแล้วก็มีเรื่องพวกนี้ได้เนี่ย แน่นอนว่าเค้าจะมีค าที่โดน ค าที่คม ค าที่เป็นความหมายกับตัวเองแล้วก็มีเรื่องพวกนี้ได้เนี่ย แน่นอนว่าเค้าจะมีค าที่โดน ค าที่คม ค าที่เป็นความหมายกับตัวเองแล้วก็มีเรื่องพวกนี้ได้เนี่ย แน่นอนว่าเค้าจะมีค าที่โดน ค าที่คม ค าที่เป็นความหมายกับตัวเองแล้วก็มี
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สนับสนุน บางทีสิ่งเหล่านี้มันจะไม่ได้ค าตอบที่ลึกซึ้งพอ เพราะว่ายังไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท า 
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เรื่องพวกนี้ได้เนี่ย แน่นอนว่าเค้าจะมีค าที่โดน ค าที่คม ค าที่เป็นความหมายกับตัวเองแล้วก็มี
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ประสบการณ์ร่วม แต่ถ้าเป็นแบบก าลังทดลองประดิษฐ์ของอยู่ หรือได้สิ่งนี้มาโดยง่าย มีครอบครัวประสบการณ์ร่วม แต่ถ้าเป็นแบบก าลังทดลองประดิษฐ์ของอยู่ หรือได้สิ่งนี้มาโดยง่าย มีครอบครัว
สนับสนุน บางทีสิ่งเหล่านี้มันจะไม่ได้ค าตอบที่ลึกซึ้งพอ เพราะว่ายังไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท า สนับสนุน บางทีสิ่งเหล่านี้มันจะไม่ได้ค าตอบที่ลึกซึ้งพอ เพราะว่ายังไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท า 

มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
หนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบความส าเร็จ ตกผลึกคือมีค าตอบให้กับ

ตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพื่ออะไร อาจจะยังไม่ส าเร็จไม่เป็นไร เพราะว่าคนที่ตอบ

ไม่ได้ตอบแบบนั้น เราก็ถามอีก ถามอ้อมๆอีก เพราะพิธีกรจะรู้ว่าเราอยากได้อะไร เค้าก็จะเนียนๆ

หนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบความส าเร็จ ตกผลึกคือมีค าตอบให้กับ
มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร

หนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบความส าเร็จ ตกผลึกคือมีค าตอบให้กับ
มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร

หนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบความส าเร็จ ตกผลึกคือมีค าตอบให้กับหนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบความส าเร็จ ตกผลึกคือมีค าตอบให้กับหนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบความส าเร็จ ตกผลึกคือมีค าตอบให้กับ
ตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพื่ออะไร อาจจะยังไม่ส าเร็จไม่เป็นไร เพราะว่าคนที่ตอบ

หนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบความส าเร็จ ตกผลึกคือมีค าตอบให้กับ

ไม่ได้ตอบแบบนั้น เราก็ถามอีก ถามอ้อมๆอีก เพราะพิธีกรจะรู้ว่าเราอยากได้อะไร เค้าก็จะเนียนๆไม่ได้ตอบแบบนั้น เราก็ถามอีก ถามอ้อมๆอีก เพราะพิธีกรจะรู้ว่าเราอยากได้อะไร เค้าก็จะเนียนๆไม่ได้ตอบแบบนั้น เราก็ถามอีก ถามอ้อมๆอีก เพราะพิธีกรจะรู้ว่าเราอยากได้อะไร เค้าก็จะเนียนๆ
ถามไป แต่เราต้องรู้เป้าหมายของเรา
ไม่ได้ตอบแบบนั้น เราก็ถามอีก ถามอ้อมๆอีก เพราะพิธีกรจะรู้ว่าเราอยากได้อะไร เค้าก็จะเนียนๆไม่ได้ตอบแบบนั้น เราก็ถามอีก ถามอ้อมๆอีก เพราะพิธีกรจะรู้ว่าเราอยากได้อะไร เค้าก็จะเนียนๆไม่ได้ตอบแบบนั้น เราก็ถามอีก ถามอ้อมๆอีก เพราะพิธีกรจะรู้ว่าเราอยากได้อะไร เค้าก็จะเนียนๆไม่ได้ตอบแบบนั้น เราก็ถามอีก ถามอ้อมๆอีก เพราะพิธีกรจะรู้ว่าเราอยากได้อะไร เค้าก็จะเนียนๆ
ถามไป แต่เราต้องรู้เป้าหมายของเรา

ค าตอบมันยังไมได้นิ สิ่งที่เราพรีโปรมา พ่ีเอ๋ยให้ค าตอบมาในพรีโปรมันเป็นแบบนี้ วันนี้แขกรับเชิญ
ไม่ได้ตอบแบบนั้น เราก็ถามอีก ถามอ้อมๆอีก เพราะพิธีกรจะรู้ว่าเราอยากได้อะไร เค้าก็จะเนียนๆ
ค าตอบมันยังไมได้นิ สิ่งที่เราพรีโปรมา พ่ีเอ๋ยให้ค าตอบมาในพรีโปรมันเป็นแบบนี้ วันนี้แขกรับเชิญ
ไม่ได้ตอบแบบนั้น เราก็ถามอีก ถามอ้อมๆอีก เพราะพิธีกรจะรู้ว่าเราอยากได้อะไร เค้าก็จะเนียนๆไม่ได้ตอบแบบนั้น เราก็ถามอีก ถามอ้อมๆอีก เพราะพิธีกรจะรู้ว่าเราอยากได้อะไร เค้าก็จะเนียนๆ
ถามไป แต่เราต้องรู้เป้าหมายของเรา

ค าตอบมันยังไมได้นิ สิ่งที่เราพรีโปรมา พ่ีเอ๋ยให้ค าตอบมาในพรีโปรมันเป็นแบบนี้ วันนี้แขกรับเชิญค าตอบมันยังไมได้นิ สิ่งที่เราพรีโปรมา พ่ีเอ๋ยให้ค าตอบมาในพรีโปรมันเป็นแบบนี้ วันนี้แขกรับเชิญ
ไม่ได้ตอบแบบนั้น เราก็ถามอีก ถามอ้อมๆอีก เพราะพิธีกรจะรู้ว่าเราอยากได้อะไร เค้าก็จะเนียนๆ
ค าตอบมันยังไมได้นิ สิ่งที่เราพรีโปรมา พ่ีเอ๋ยให้ค าตอบมาในพรีโปรมันเป็นแบบนี้ วันนี้แขกรับเชิญค าตอบมันยังไมได้นิ สิ่งที่เราพรีโปรมา พ่ีเอ๋ยให้ค าตอบมาในพรีโปรมันเป็นแบบนี้ วันนี้แขกรับเชิญ
ไม่ได้ตอบแบบนั้น เราก็ถามอีก ถามอ้อมๆอีก เพราะพิธีกรจะรู้ว่าเราอยากได้อะไร เค้าก็จะเนียนๆ
ค าตอบมันยังไมได้นิ สิ่งที่เราพรีโปรมา พ่ีเอ๋ยให้ค าตอบมาในพรีโปรมันเป็นแบบนี้ วันนี้แขกรับเชิญ
ไม่ได้ตอบแบบนั้น เราก็ถามอีก ถามอ้อมๆอีก เพราะพิธีกรจะรู้ว่าเราอยากได้อะไร เค้าก็จะเนียนๆ
ถามไป แต่เราต้องรู้เป้าหมายของเราถามไป แต่เราต้องรู้เป้าหมายของเรา

ค าตอบมันยังไมได้นิ สิ่งที่เราพรีโปรมา พ่ีเอ๋ยให้ค าตอบมาในพรีโปรมันเป็นแบบนี้ วันนี้แขกรับเชิญค าตอบมันยังไมได้นิ สิ่งที่เราพรีโปรมา พ่ีเอ๋ยให้ค าตอบมาในพรีโปรมันเป็นแบบนี้ วันนี้แขกรับเชิญ
ไม่ได้ตอบแบบนั้น เราก็ถามอีก ถามอ้อมๆอีก เพราะพิธีกรจะรู้ว่าเราอยากได้อะไร เค้าก็จะเนียนๆ
ค าตอบมันยังไมได้นิ สิ่งที่เราพรีโปรมา พ่ีเอ๋ยให้ค าตอบมาในพรีโปรมันเป็นแบบนี้ วันนี้แขกรับเชิญ
ไม่ได้ตอบแบบนั้น เราก็ถามอีก ถามอ้อมๆอีก เพราะพิธีกรจะรู้ว่าเราอยากได้อะไร เค้าก็จะเนียนๆ
ถามไป แต่เราต้องรู้เป้าหมายของเรา

ค าตอบมันยังไมได้นิ สิ่งที่เราพรีโปรมา พ่ีเอ๋ยให้ค าตอบมาในพรีโปรมันเป็นแบบนี้ วันนี้แขกรับเชิญ
ในแต่ละตอน ถ้าไม่ได้บางทีเราต้องถามค าถามใหม่ แต่ถามเรื่องเดิมอ่ะ คือถ้าเราฟังแล้วเราจะรู้ว่า
ค าตอบมันยังไมได้นิ สิ่งที่เราพรีโปรมา พ่ีเอ๋ยให้ค าตอบมาในพรีโปรมันเป็นแบบนี้ วันนี้แขกรับเชิญ
ไม่ได้ตอบแบบนั้น เราก็ถามอีก ถามอ้อมๆอีก เพราะพิธีกรจะรู้ว่าเราอยากได้อะไร เค้าก็จะเนียนๆ

ในแต่ละตอน ถ้าไม่ได้บางทีเราต้องถามค าถามใหม่ แต่ถามเรื่องเดิมอ่ะ คือถ้าเราฟังแล้วเราจะรู้ว่า
ค าตอบมันยังไมได้นิ สิ่งที่เราพรีโปรมา พ่ีเอ๋ยให้ค าตอบมาในพรีโปรมันเป็นแบบนี้ วันนี้แขกรับเชิญ
ในแต่ละตอน ถ้าไม่ได้บางทีเราต้องถามค าถามใหม่ แต่ถามเรื่องเดิมอ่ะ คือถ้าเราฟังแล้วเราจะรู้ว่า
ค าตอบมันยังไมได้นิ สิ่งที่เราพรีโปรมา พ่ีเอ๋ยให้ค าตอบมาในพรีโปรมันเป็นแบบนี้ วันนี้แขกรับเชิญ
ไม่ได้ตอบแบบนั้น เราก็ถามอีก ถามอ้อมๆอีก เพราะพิธีกรจะรู้ว่าเราอยากได้อะไร เค้าก็จะเนียนๆ

ในแต่ละตอน ถ้าไม่ได้บางทีเราต้องถามค าถามใหม่ แต่ถามเรื่องเดิมอ่ะ คือถ้าเราฟังแล้วเราจะรู้ว่าในแต่ละตอน ถ้าไม่ได้บางทีเราต้องถามค าถามใหม่ แต่ถามเรื่องเดิมอ่ะ คือถ้าเราฟังแล้วเราจะรู้ว่า
ค าตอบมันยังไมได้นิ สิ่งที่เราพรีโปรมา พ่ีเอ๋ยให้ค าตอบมาในพรีโปรมันเป็นแบบนี้ วันนี้แขกรับเชิญ
ไม่ได้ตอบแบบนั้น เราก็ถามอีก ถามอ้อมๆอีก เพราะพิธีกรจะรู้ว่าเราอยากได้อะไร เค้าก็จะเนียนๆ

ในแต่ละตอน ถ้าไม่ได้บางทีเราต้องถามค าถามใหม่ แต่ถามเรื่องเดิมอ่ะ คือถ้าเราฟังแล้วเราจะรู้ว่าในแต่ละตอน ถ้าไม่ได้บางทีเราต้องถามค าถามใหม่ แต่ถามเรื่องเดิมอ่ะ คือถ้าเราฟังแล้วเราจะรู้ว่า
ค าตอบมันยังไมได้นิ สิ่งที่เราพรีโปรมา พ่ีเอ๋ยให้ค าตอบมาในพรีโปรมันเป็นแบบนี้ วันนี้แขกรับเชิญ
ในแต่ละตอน ถ้าไม่ได้บางทีเราต้องถามค าถามใหม่ แต่ถามเรื่องเดิมอ่ะ คือถ้าเราฟังแล้วเราจะรู้ว่า
ค าตอบมันยังไมได้นิ สิ่งที่เราพรีโปรมา พ่ีเอ๋ยให้ค าตอบมาในพรีโปรมันเป็นแบบนี้ วันนี้แขกรับเชิญ
ไม่ได้ตอบแบบนั้น เราก็ถามอีก ถามอ้อมๆอีก เพราะพิธีกรจะรู้ว่าเราอยากได้อะไร เค้าก็จะเนียนๆ

ในแต่ละตอน ถ้าไม่ได้บางทีเราต้องถามค าถามใหม่ แต่ถามเรื่องเดิมอ่ะ คือถ้าเราฟังแล้วเราจะรู้ว่า
ค าตอบมันยังไมได้นิ สิ่งที่เราพรีโปรมา พ่ีเอ๋ยให้ค าตอบมาในพรีโปรมันเป็นแบบนี้ วันนี้แขกรับเชิญ
ในแต่ละตอน ถ้าไม่ได้บางทีเราต้องถามค าถามใหม่ แต่ถามเรื่องเดิมอ่ะ คือถ้าเราฟังแล้วเราจะรู้ว่า

ไม่ได้ตอบแบบนั้น เราก็ถามอีก ถามอ้อมๆอีก เพราะพิธีกรจะรู้ว่าเราอยากได้อะไร เค้าก็จะเนียนๆ

ในแต่ละตอน ถ้าไม่ได้บางทีเราต้องถามค าถามใหม่ แต่ถามเรื่องเดิมอ่ะ คือถ้าเราฟังแล้วเราจะรู้ว่าในแต่ละตอน ถ้าไม่ได้บางทีเราต้องถามค าถามใหม่ แต่ถามเรื่องเดิมอ่ะ คือถ้าเราฟังแล้วเราจะรู้ว่า
ค าตอบมันยังไมได้นิ สิ่งที่เราพรีโปรมา พ่ีเอ๋ยให้ค าตอบมาในพรีโปรมันเป็นแบบนี้ วันนี้แขกรับเชิญค าตอบมันยังไมได้นิ สิ่งที่เราพรีโปรมา พ่ีเอ๋ยให้ค าตอบมาในพรีโปรมันเป็นแบบนี้ วันนี้แขกรับเชิญ
ในแต่ละตอน ถ้าไม่ได้บางทีเราต้องถามค าถามใหม่ แต่ถามเรื่องเดิมอ่ะ คือถ้าเราฟังแล้วเราจะรู้ว่าในแต่ละตอน ถ้าไม่ได้บางทีเราต้องถามค าถามใหม่ แต่ถามเรื่องเดิมอ่ะ คือถ้าเราฟังแล้วเราจะรู้ว่า
ค าตอบมันยังไมได้นิ สิ่งที่เราพรีโปรมา พ่ีเอ๋ยให้ค าตอบมาในพรีโปรมันเป็นแบบนี้ วันนี้แขกรับเชิญ
ในแต่ละตอน ถ้าไม่ได้บางทีเราต้องถามค าถามใหม่ แต่ถามเรื่องเดิมอ่ะ คือถ้าเราฟังแล้วเราจะรู้ว่า
ค าตอบมันยังไมได้นิ สิ่งที่เราพรีโปรมา พ่ีเอ๋ยให้ค าตอบมาในพรีโปรมันเป็นแบบนี้ วันนี้แขกรับเชิญ
ไม่ได้ตอบแบบนั้น เราก็ถามอีก ถามอ้อมๆอีก เพราะพิธีกรจะรู้ว่าเราอยากได้อะไร เค้าก็จะเนียนๆ

ในแต่ละตอน ถ้าไม่ได้บางทีเราต้องถามค าถามใหม่ แต่ถามเรื่องเดิมอ่ะ คือถ้าเราฟังแล้วเราจะรู้ว่า
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ประสบการณ์ท่ีตัวเองมี แล้วก็ถามจากการตั้งใจฟัง แล้วก็ถามจากหัวใจส าคัญที่เราต้องการจะน าเสนอ

จะพาคนไปดูไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ไม่ต้องฟิกพิธีกร จะพาคนไปดูไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ไม่ต้องฟิกพิธีกร 
เพราะเค้าเองก็ไม่เป็นธรรมชาติถ้าเราฟิกขนาดนั้น  ทีนี้ถ้าถามว่าถามยังไงเนี่ย ก็ถามจาก หนึ่ง
จะพาคนไปดูไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ไม่ต้องฟิกพิธีกร 
เพราะเค้าเองก็ไม่เป็นธรรมชาติถ้าเราฟิกขนาดนั้น  ทีนี้ถ้าถามว่าถามยังไงเนี่ย ก็ถามจาก หนึ่ง
จะพาคนไปดูไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ไม่ต้องฟิกพิธีกร 
เค้าก าลังได้ เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม มี มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่า
จะพาคนไปดูไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ไม่ต้องฟิกพิธีกร 
เค้าก าลังได้ เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม มี มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่า
จะพาคนไปดูไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ไม่ต้องฟิกพิธีกร 
เค้าก าลังได้ เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม มี มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่า
แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์
เค้าก าลังได้ เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม มี มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่า
จะพาคนไปดูไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ไม่ต้องฟิกพิธีกร 

แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์
เค้าก าลังได้ เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม มี มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่า
แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์
เค้าก าลังได้ เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม มี มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่า
แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์
เค้าก าลังได้ เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม มี มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่า
แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์
เค้าก าลังได้ เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม มี มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่าเค้าก าลังได้ เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม มี มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่า
จะพาคนไปดูไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ไม่ต้องฟิกพิธีกร 
เค้าก าลังได้ เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม มี มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่า
แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์
เค้าก าลังได้ เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม มี มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่าเค้าก าลังได้ เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม มี มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่า
จะพาคนไปดูไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ไม่ต้องฟิกพิธีกร 
เค้าก าลังได้ เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม มี มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่า
จะพาคนไปดูไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ไม่ต้องฟิกพิธีกร 

แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์
แต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดีแต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดี
แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์
แต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดี
แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์
แต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดีแต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดีแต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดี
แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์
แต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดี
แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์
แต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดี
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 
แต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดีแต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดีแต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดี
แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์
เค้าก าลังได้ เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม มี มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่า

ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 
แต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดี
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 
แต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดี
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 
แต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดีแต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดี
แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์
เค้าก าลังได้ เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม มี มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่า
จะพาคนไปดูไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ไม่ต้องฟิกพิธีกร 
เพราะเค้าเองก็ไม่เป็นธรรมชาติถ้าเราฟิกขนาดนั้น  ทีนี้ถ้าถามว่าถามยังไงเนี่ย ก็ถามจาก หนึ่ง
ประสบการณ์ท่ีตัวเองมี แล้วก็ถามจากการตั้งใจฟัง แล้วก็ถามจากหัวใจส าคัญที่เราต้องการจะน าเสนอ

ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 
มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 
มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 
มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 
แต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดี
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 
แต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดี

มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรามันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 
แต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดี

มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรามันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรามันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 
มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 

เรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ย
มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
เรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ยเรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ย
มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรามันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 

เรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ยเรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ย
มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 
แต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดี

เรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ยเรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ยเรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ย
มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
เรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ย
มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรามันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 
แต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดี

มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรามันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 
มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 
มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 
มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรามันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 
มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 
แต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดี
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 
แต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดี
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 
แต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดีแต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดี
แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์
แต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดี
แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์
แต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดี
แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์
เค้าก าลังได้ เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม มี มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่า
จะพาคนไปดูไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ไม่ต้องฟิกพิธีกร 
เค้าก าลังได้ เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม มี มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่า

เรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ยเรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ยเรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ย
มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
เรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ย
มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรามันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 

มันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นก็อย่างที่บอกคือเราชอบฟังแล้วเราก็ถามไปมันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นก็อย่างที่บอกคือเราชอบฟังแล้วเราก็ถามไป
เรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ย

มันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นก็อย่างที่บอกคือเราชอบฟังแล้วเราก็ถามไปมันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นก็อย่างที่บอกคือเราชอบฟังแล้วเราก็ถามไป
เรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ย

มันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นก็อย่างที่บอกคือเราชอบฟังแล้วเราก็ถามไปมันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นก็อย่างที่บอกคือเราชอบฟังแล้วเราก็ถามไป
เรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ย

มันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นก็อย่างที่บอกคือเราชอบฟังแล้วเราก็ถามไปมันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นก็อย่างที่บอกคือเราชอบฟังแล้วเราก็ถามไปมันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นก็อย่างที่บอกคือเราชอบฟังแล้วเราก็ถามไป
ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร

มันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นก็อย่างที่บอกคือเราชอบฟังแล้วเราก็ถามไป
ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร

มันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นก็อย่างที่บอกคือเราชอบฟังแล้วเราก็ถามไป
ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร

มันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นก็อย่างที่บอกคือเราชอบฟังแล้วเราก็ถามไป
ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไรค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร

มันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นก็อย่างที่บอกคือเราชอบฟังแล้วเราก็ถามไป
ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร
ไปตามนั้น มีกรอบเอาไว้ให้เกาะ แต่ว่าอันไหนดีก็ไปตามที่เราอยากจะเล่า

ก ากับเราอยู่แบบนี้แล้วเราค่อยย้อนเล่าว่าในฐานะพ่ีชายหรือเป็นคนรู้จักกันแบบนี้  เราจะสื่อสารยังไง 
เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดูว่าเราสื่อสารแบบไหนให้มันสัมฤทธิ์ผลเราก็
ไปตามนั้น มีกรอบเอาไว้ให้เกาะ แต่ว่าอันไหนดีก็ไปตามที่เราอยากจะเล่า
ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร

เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดูว่าเราสื่อสารแบบไหนให้มันสัมฤทธิ์ผลเราก็เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดูว่าเราสื่อสารแบบไหนให้มันสัมฤทธิ์ผลเราก็
ไปตามนั้น มีกรอบเอาไว้ให้เกาะ แต่ว่าอันไหนดีก็ไปตามที่เราอยากจะเล่า
ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไรค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร

มันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นก็อย่างที่บอกคือเราชอบฟังแล้วเราก็ถามไปมันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นก็อย่างที่บอกคือเราชอบฟังแล้วเราก็ถามไป
เรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ย

มันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นก็อย่างที่บอกคือเราชอบฟังแล้วเราก็ถามไป
เรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ย
มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
เรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ยเรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ย
มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 

ก ากับเราอยู่แบบนี้แล้วเราค่อยย้อนเล่าว่าในฐานะพ่ีชายหรือเป็นคนรู้จักกันแบบนี้  เราจะสื่อสารยังไง ก ากับเราอยู่แบบนี้แล้วเราค่อยย้อนเล่าว่าในฐานะพ่ีชายหรือเป็นคนรู้จักกันแบบนี้  เราจะสื่อสารยังไง 
เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดูว่าเราสื่อสารแบบไหนให้มันสัมฤทธิ์ผลเราก็
ไปตามนั้น มีกรอบเอาไว้ให้เกาะ แต่ว่าอันไหนดีก็ไปตามที่เราอยากจะเล่า
ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร

มันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นก็อย่างที่บอกคือเราชอบฟังแล้วเราก็ถามไป

ไปตามนั้น มีกรอบเอาไว้ให้เกาะ แต่ว่าอันไหนดีก็ไปตามที่เราอยากจะเล่า
ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร

มันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นก็อย่างที่บอกคือเราชอบฟังแล้วเราก็ถามไป

ไปตามนั้น มีกรอบเอาไว้ให้เกาะ แต่ว่าอันไหนดีก็ไปตามที่เราอยากจะเล่า
ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร

มันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นก็อย่างที่บอกคือเราชอบฟังแล้วเราก็ถามไป
ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร

มันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นก็อย่างที่บอกคือเราชอบฟังแล้วเราก็ถามไป
ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร

มันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นก็อย่างที่บอกคือเราชอบฟังแล้วเราก็ถามไป
ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร

มันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นก็อย่างที่บอกคือเราชอบฟังแล้วเราก็ถามไป
เรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ยเรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ยเรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ย
มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
เรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ยเรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ย
มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 
มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรามันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 
มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 
มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 
แต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดี
แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์

มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 
แต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดี
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 

แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์
เค้าก าลังได้ เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม มี มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่า
จะพาคนไปดูไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ไม่ต้องฟิกพิธีกร 
เค้าก าลังได้ เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม มี มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่าเค้าก าลังได้ เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม มี มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่า
จะพาคนไปดูไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ไม่ต้องฟิกพิธีกร 
เค้าก าลังได้ เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม มี มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่าเค้าก าลังได้ เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม มี มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่า
จะพาคนไปดูไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ไม่ต้องฟิกพิธีกร 
เค้าก าลังได้ เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม มี มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่า
จะพาคนไปดูไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ไม่ต้องฟิกพิธีกร 
เค้าก าลังได้ เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม มี มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่า
จะพาคนไปดูไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ไม่ต้องฟิกพิธีกร จะพาคนไปดูไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ไม่ต้องฟิกพิธีกร 
เพราะเค้าเองก็ไม่เป็นธรรมชาติถ้าเราฟิกขนาดนั้น  ทีนี้ถ้าถามว่าถามยังไงเนี่ย ก็ถามจาก หนึ่งเพราะเค้าเองก็ไม่เป็นธรรมชาติถ้าเราฟิกขนาดนั้น  ทีนี้ถ้าถามว่าถามยังไงเนี่ย ก็ถามจาก หนึ่งเพราะเค้าเองก็ไม่เป็นธรรมชาติถ้าเราฟิกขนาดนั้น  ทีนี้ถ้าถามว่าถามยังไงเนี่ย ก็ถามจาก หนึ่ง
ประสบการณ์ท่ีตัวเองมี แล้วก็ถามจากการตั้งใจฟัง แล้วก็ถามจากหัวใจส าคัญที่เราต้องการจะน าเสนอ
เพราะเค้าเองก็ไม่เป็นธรรมชาติถ้าเราฟิกขนาดนั้น  ทีนี้ถ้าถามว่าถามยังไงเนี่ย ก็ถามจาก หนึ่ง
ประสบการณ์ท่ีตัวเองมี แล้วก็ถามจากการตั้งใจฟัง แล้วก็ถามจากหัวใจส าคัญที่เราต้องการจะน าเสนอประสบการณ์ท่ีตัวเองมี แล้วก็ถามจากการตั้งใจฟัง แล้วก็ถามจากหัวใจส าคัญที่เราต้องการจะน าเสนอ
ในแต่ละตอน ถ้าไม่ได้บางทีเราต้องถามค าถามใหม่ แต่ถามเรื่องเดิมอ่ะ คือถ้าเราฟังแล้วเราจะรู้ว่าในแต่ละตอน ถ้าไม่ได้บางทีเราต้องถามค าถามใหม่ แต่ถามเรื่องเดิมอ่ะ คือถ้าเราฟังแล้วเราจะรู้ว่า
ค าตอบมันยังไมได้นิ สิ่งที่เราพรีโปรมา พ่ีเอ๋ยให้ค าตอบมาในพรีโปรมันเป็นแบบนี้ วันนี้แขกรับเชิญ
ในแต่ละตอน ถ้าไม่ได้บางทีเราต้องถามค าถามใหม่ แต่ถามเรื่องเดิมอ่ะ คือถ้าเราฟังแล้วเราจะรู้ว่า
ค าตอบมันยังไมได้นิ สิ่งที่เราพรีโปรมา พ่ีเอ๋ยให้ค าตอบมาในพรีโปรมันเป็นแบบนี้ วันนี้แขกรับเชิญค าตอบมันยังไมได้นิ สิ่งที่เราพรีโปรมา พ่ีเอ๋ยให้ค าตอบมาในพรีโปรมันเป็นแบบนี้ วันนี้แขกรับเชิญ
ไม่ได้ตอบแบบนั้น เราก็ถามอีก ถามอ้อมๆอีก เพราะพิธีกรจะรู้ว่าเราอยากได้อะไร เค้าก็จะเนียนๆ
ค าตอบมันยังไมได้นิ สิ่งที่เราพรีโปรมา พ่ีเอ๋ยให้ค าตอบมาในพรีโปรมันเป็นแบบนี้ วันนี้แขกรับเชิญ
ไม่ได้ตอบแบบนั้น เราก็ถามอีก ถามอ้อมๆอีก เพราะพิธีกรจะรู้ว่าเราอยากได้อะไร เค้าก็จะเนียนๆไม่ได้ตอบแบบนั้น เราก็ถามอีก ถามอ้อมๆอีก เพราะพิธีกรจะรู้ว่าเราอยากได้อะไร เค้าก็จะเนียนๆ
ถามไป แต่เราต้องรู้เป้าหมายของเราถามไป แต่เราต้องรู้เป้าหมายของเรา

หนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบความส าเร็จ ตกผลึกคือมีค าตอบให้กับ
ตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพื่ออะไร อาจจะยังไม่ส าเร็จไม่เป็นไร เพราะว่าคนที่ตอบ
เรื่องพวกนี้ได้เนี่ย แน่นอนว่าเค้าจะมีค าที่โดน ค าที่คม ค าที่เป็นความหมายกับตัวเองแล้วก็มี
ประสบการณ์ร่วม แต่ถ้าเป็นแบบก าลังทดลองประดิษฐ์ของอยู่ หรือได้สิ่งนี้มาโดยง่าย มีครอบครัว
สนับสนุน บางทีสิ่งเหล่านี้มันจะไม่ได้ค าตอบที่ลึกซึ้งพอ เพราะว่ายังไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท า 
เพราะฉะนั้นหลักการเลือกของพ่ีก็คือ เค้าทุ่มเทกับสิ่งที่เค้าท าอย่างจริงจัง ถ้าประสบความส าเร็จได้ก็ดี 

ก ากับเราอยู่แบบนี้แล้วเราค่อยย้อนเล่าว่าในฐานะพ่ีชายหรือเป็นคนรู้จักกันแบบนี้  เราจะสื่อสารยังไง 
เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดูว่าเราสื่อสารแบบไหนให้มันสัมฤทธิ์ผลเราก็
ไปตามนั้น มีกรอบเอาไว้ให้เกาะ แต่ว่าอันไหนดีก็ไปตามที่เราอยากจะเล่า
ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร

มันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นก็อย่างที่บอกคือเราชอบฟังแล้วเราก็ถามไป
เรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ย
มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 

ไปตามนั้น มีกรอบเอาไว้ให้เกาะ แต่ว่าอันไหนดีก็ไปตามที่เราอยากจะเล่า
ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไรค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไรค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร

มันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นก็อย่างที่บอกคือเราชอบฟังแล้วเราก็ถามไป
ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไรค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไรค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร

มันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นก็อย่างที่บอกคือเราชอบฟังแล้วเราก็ถามไป
ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไรค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร

มันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นก็อย่างที่บอกคือเราชอบฟังแล้วเราก็ถามไป
ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร

มันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นก็อย่างที่บอกคือเราชอบฟังแล้วเราก็ถามไปมันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นก็อย่างที่บอกคือเราชอบฟังแล้วเราก็ถามไปมันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นก็อย่างที่บอกคือเราชอบฟังแล้วเราก็ถามไปมันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นก็อย่างที่บอกคือเราชอบฟังแล้วเราก็ถามไปมันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นก็อย่างที่บอกคือเราชอบฟังแล้วเราก็ถามไป
เรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ย

มันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นก็อย่างที่บอกคือเราชอบฟังแล้วเราก็ถามไป
เรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ย

มันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นก็อย่างที่บอกคือเราชอบฟังแล้วเราก็ถามไป
เรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ย

มันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นก็อย่างที่บอกคือเราชอบฟังแล้วเราก็ถามไปมันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นก็อย่างที่บอกคือเราชอบฟังแล้วเราก็ถามไป
เรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ย
มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 

เรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ยเรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ย
มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 
แต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดี
แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์
เค้าก าลังได้ เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม มี มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่า
จะพาคนไปดูไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ไม่ต้องฟิกพิธีกร 

เรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ยเรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ยเรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ยเรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ยเรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ยเรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ยเรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ย
มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
เรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ย
มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
เรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ย
มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 

เรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ย
มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรามันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 
มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรามันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรามันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 
แต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดี

มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรามันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 
มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 
มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 
แต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดี

มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 
แต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดี
แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์
เค้าก าลังได้ เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม มี มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่า
จะพาคนไปดูไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ไม่ต้องฟิกพิธีกร 
เพราะเค้าเองก็ไม่เป็นธรรมชาติถ้าเราฟิกขนาดนั้น  ทีนี้ถ้าถามว่าถามยังไงเนี่ย ก็ถามจาก หนึ่ง
ประสบการณ์ท่ีตัวเองมี แล้วก็ถามจากการตั้งใจฟัง แล้วก็ถามจากหัวใจส าคัญที่เราต้องการจะน าเสนอ

ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 
แต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดี
แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์
เค้าก าลังได้ เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม มี มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่า

ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 
แต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดีแต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดีแต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดีแต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดีแต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดีแต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดีแต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดีแต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดี
แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์
แต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดีแต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดี
แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์
แต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดี
แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์
แต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดี
แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์
เค้าก าลังได้ เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม มี มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่า
จะพาคนไปดูไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ไม่ต้องฟิกพิธีกร 

แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์
เค้าก าลังได้ เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม มี มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่า
จะพาคนไปดูไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ไม่ต้องฟิกพิธีกร 

แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์
เค้าก าลังได้ เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม มี มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่า
แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์
เค้าก าลังได้ เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม มี มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่า
แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์
เค้าก าลังได้ เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม มี มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่า
แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์
เค้าก าลังได้ เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม มี มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่า
จะพาคนไปดูไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ไม่ต้องฟิกพิธีกร 
เค้าก าลังได้ เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม มี มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่าเค้าก าลังได้ เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม มี มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่าเค้าก าลังได้ เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม มี มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่า
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เรื่องพวกนี้ได้เนี่ย แน่นอนว่าเค้าจะมีค าที่โดน ค าที่คม ค าที่เป็นความหมายกับตัวเองแล้วก็มี
ตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพื่ออะไร อาจจะยังไม่ส าเร็จไม่เป็นไร เพราะว่าคนที่ตอบ
เรื่องพวกนี้ได้เนี่ย แน่นอนว่าเค้าจะมีค าที่โดน ค าที่คม ค าที่เป็นความหมายกับตัวเองแล้วก็มี
ตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพื่ออะไร อาจจะยังไม่ส าเร็จไม่เป็นไร เพราะว่าคนที่ตอบตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพื่ออะไร อาจจะยังไม่ส าเร็จไม่เป็นไร เพราะว่าคนที่ตอบ
เรื่องพวกนี้ได้เนี่ย แน่นอนว่าเค้าจะมีค าที่โดน ค าที่คม ค าที่เป็นความหมายกับตัวเองแล้วก็มี
ประสบการณ์ร่วม แต่ถ้าเป็นแบบก าลังทดลองประดิษฐ์ของอยู่ หรือได้สิ่งนี้มาโดยง่าย มีครอบครัว

ตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพื่ออะไร อาจจะยังไม่ส าเร็จไม่เป็นไร เพราะว่าคนที่ตอบ
เรื่องพวกนี้ได้เนี่ย แน่นอนว่าเค้าจะมีค าที่โดน ค าที่คม ค าที่เป็นความหมายกับตัวเองแล้วก็มี
ประสบการณ์ร่วม แต่ถ้าเป็นแบบก าลังทดลองประดิษฐ์ของอยู่ หรือได้สิ่งนี้มาโดยง่าย มีครอบครัว

ตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพื่ออะไร อาจจะยังไม่ส าเร็จไม่เป็นไร เพราะว่าคนที่ตอบ
เรื่องพวกนี้ได้เนี่ย แน่นอนว่าเค้าจะมีค าที่โดน ค าที่คม ค าที่เป็นความหมายกับตัวเองแล้วก็มี
ประสบการณ์ร่วม แต่ถ้าเป็นแบบก าลังทดลองประดิษฐ์ของอยู่ หรือได้สิ่งนี้มาโดยง่าย มีครอบครัว
เรื่องพวกนี้ได้เนี่ย แน่นอนว่าเค้าจะมีค าที่โดน ค าที่คม ค าที่เป็นความหมายกับตัวเองแล้วก็มี
ตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพื่ออะไร อาจจะยังไม่ส าเร็จไม่เป็นไร เพราะว่าคนที่ตอบ
เรื่องพวกนี้ได้เนี่ย แน่นอนว่าเค้าจะมีค าที่โดน ค าที่คม ค าที่เป็นความหมายกับตัวเองแล้วก็มี
ประสบการณ์ร่วม แต่ถ้าเป็นแบบก าลังทดลองประดิษฐ์ของอยู่ หรือได้สิ่งนี้มาโดยง่าย มีครอบครัว
เรื่องพวกนี้ได้เนี่ย แน่นอนว่าเค้าจะมีค าที่โดน ค าที่คม ค าที่เป็นความหมายกับตัวเองแล้วก็มี
ประสบการณ์ร่วม แต่ถ้าเป็นแบบก าลังทดลองประดิษฐ์ของอยู่ หรือได้สิ่งนี้มาโดยง่าย มีครอบครัว
สนับสนุน บางทีสิ่งเหล่านี้มันจะไม่ได้ค าตอบที่ลึกซึ้งพอ เพราะว่ายังไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท า 
ประสบการณ์ร่วม แต่ถ้าเป็นแบบก าลังทดลองประดิษฐ์ของอยู่ หรือได้สิ่งนี้มาโดยง่าย มีครอบครัว
สนับสนุน บางทีสิ่งเหล่านี้มันจะไม่ได้ค าตอบที่ลึกซึ้งพอ เพราะว่ายังไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท า 

เรื่องพวกนี้ได้เนี่ย แน่นอนว่าเค้าจะมีค าที่โดน ค าที่คม ค าที่เป็นความหมายกับตัวเองแล้วก็มี
ประสบการณ์ร่วม แต่ถ้าเป็นแบบก าลังทดลองประดิษฐ์ของอยู่ หรือได้สิ่งนี้มาโดยง่าย มีครอบครัวประสบการณ์ร่วม แต่ถ้าเป็นแบบก าลังทดลองประดิษฐ์ของอยู่ หรือได้สิ่งนี้มาโดยง่าย มีครอบครัว
สนับสนุน บางทีสิ่งเหล่านี้มันจะไม่ได้ค าตอบที่ลึกซึ้งพอ เพราะว่ายังไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท า 
ประสบการณ์ร่วม แต่ถ้าเป็นแบบก าลังทดลองประดิษฐ์ของอยู่ หรือได้สิ่งนี้มาโดยง่าย มีครอบครัวประสบการณ์ร่วม แต่ถ้าเป็นแบบก าลังทดลองประดิษฐ์ของอยู่ หรือได้สิ่งนี้มาโดยง่าย มีครอบครัว

เรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ย
มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 
แต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดีแต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดี
แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์

ประสบการณ์ท่ีตัวเองมี แล้วก็ถามจากการตั้งใจฟัง แล้วก็ถามจากหัวใจส าคัญที่เราต้องการจะน าเสนอ
ในแต่ละตอน ถ้าไม่ได้บางทีเราต้องถามค าถามใหม่ แต่ถามเรื่องเดิมอ่ะ คือถ้าเราฟังแล้วเราจะรู้ว่า
ค าตอบมันยังไมได้นิ สิ่งที่เราพรีโปรมา พ่ีเอ๋ยให้ค าตอบมาในพรีโปรมันเป็นแบบนี้ วันนี้แขกรับเชิญ

หนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบความส าเร็จ ตกผลึกคือมีค าตอบให้กับ

ถามไป แต่เราต้องรู้เป้าหมายของเรา
มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร

หนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบความส าเร็จ ตกผลึกคือมีค าตอบให้กับ
ตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพื่ออะไร อาจจะยังไม่ส าเร็จไม่เป็นไร เพราะว่าคนที่ตอบ
เรื่องพวกนี้ได้เนี่ย แน่นอนว่าเค้าจะมีค าที่โดน ค าที่คม ค าที่เป็นความหมายกับตัวเองแล้วก็มี
ประสบการณ์ร่วม แต่ถ้าเป็นแบบก าลังทดลองประดิษฐ์ของอยู่ หรือได้สิ่งนี้มาโดยง่าย มีครอบครัว
สนับสนุน บางทีสิ่งเหล่านี้มันจะไม่ได้ค าตอบที่ลึกซึ้งพอ เพราะว่ายังไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท า 

ก ากับเราอยู่แบบนี้แล้วเราค่อยย้อนเล่าว่าในฐานะพ่ีชายหรือเป็นคนรู้จักกันแบบนี้  เราจะสื่อสารยังไง 
เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าไม่ต้องมีกรอบหรอก เราลองดูว่าเราสื่อสารแบบไหนให้มันสัมฤทธิ์ผลเราก็
ไปตามนั้น มีกรอบเอาไว้ให้เกาะ แต่ว่าอันไหนดีก็ไปตามที่เราอยากจะเล่า
ค าถามที่ใช้ถามแขกรับเชิญในแต่ละเทปมีการคิดและกลั่นกรองอย่างไร

มันอาจจะไม่ได้มีหลักการ แต่หลักเบื้องต้นก็อย่างที่บอกคือเราชอบฟังแล้วเราก็ถามไป
เรื่อยๆ หมายความว่าเราไม่ได้ถามแบบหนึ่ง สอง สาม สี่ เราฟังแล้วเราถาม ทีนี้พอเราฟังแล้วถามเนี่ย
มันก็จะเกิดความลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกครั้งที่เราดูโพยเท่ากับเราเปลี่ยนประเด็น เช่น สมมติว่าเรา
ก าลังถามว่าหลักการออกแบบงานชิ้นนี้ หรือปลูกผักปีนี้ได้ผลผลิตดีงามยังไง ถ้าตอบมาว่าผลผลิตไม่ดี 
แต่ในโพยเรามันบอกว่าปีหน้าวางแผนจะท าอะไร ค าถามมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราบอกว่าผลผลิตไม่ดี
แล้วความรู้สึก จะท ายังไงอ่ะ จะอยู่ได้ม้ัยปีนี้ เออมันดีกว่าเราเราถามไปเรื่องอนาคต เพราะว่าอารมณ์
เค้าก าลังได้ เพราะฉะนั้นพอถามว่ามีมั้ยค าถาม มี มีการเรียงค าถามแต่เป็นการเรียงแบบคร่าวๆ รู้ว่า
จะพาคนไปดูไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ไม่ต้องฟิกพิธีกร จะพาคนไปดูไปพูดเรื่องนี้ ไปฟังเรื่องนี้ แต่ถ้ามันจะต้องนอกเรื่องก็นอกเรื่องไปเถอะ ไม่ต้องฟิกพิธีกร 
เพราะเค้าเองก็ไม่เป็นธรรมชาติถ้าเราฟิกขนาดนั้น  ทีนี้ถ้าถามว่าถามยังไงเนี่ย ก็ถามจาก หนึ่ง
ประสบการณ์ท่ีตัวเองมี แล้วก็ถามจากการตั้งใจฟัง แล้วก็ถามจากหัวใจส าคัญที่เราต้องการจะน าเสนอ
ในแต่ละตอน ถ้าไม่ได้บางทีเราต้องถามค าถามใหม่ แต่ถามเรื่องเดิมอ่ะ คือถ้าเราฟังแล้วเราจะรู้ว่า
ค าตอบมันยังไมได้นิ สิ่งที่เราพรีโปรมา พ่ีเอ๋ยให้ค าตอบมาในพรีโปรมันเป็นแบบนี้ วันนี้แขกรับเชิญ
ไม่ได้ตอบแบบนั้น เราก็ถามอีก ถามอ้อมๆอีก เพราะพิธีกรจะรู้ว่าเราอยากได้อะไร เค้าก็จะเนียนๆ
ถามไป แต่เราต้องรู้เป้าหมายของเรา
มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร

หนึ่งคือตกผลึกทางความคิด ไม่จ าเป็นต้องประสบความส าเร็จ ตกผลึกคือมีค าตอบให้กับ
ตัวเองได้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ และท าไปเพื่ออะไร อาจจะยังไม่ส าเร็จไม่เป็นไร เพราะว่าคนที่ตอบ
เรื่องพวกนี้ได้เนี่ย แน่นอนว่าเค้าจะมีค าที่โดน ค าที่คม ค าที่เป็นความหมายกับตัวเองแล้วก็มี
ประสบการณ์ร่วม แต่ถ้าเป็นแบบก าลังทดลองประดิษฐ์ของอยู่ หรือได้สิ่งนี้มาโดยง่าย มีครอบครัว
สนับสนุน บางทีสิ่งเหล่านี้มันจะไม่ได้ค าตอบที่ลึกซึ้งพอ เพราะว่ายังไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท า 
เพราะฉะนั้นหลักการเลือกของพ่ีก็คือ เค้าทุ่มเทกับสิ่งที่เค้าท าอย่างจริงจัง ถ้าประสบความส าเร็จได้ก็ดี 

สก ากับ มีพร๊อบเยอะ แล้วไงอ่ะ ไอ้เป็นสองนั้นก้อนนั้นมันจะไปอยู่ตรงนั้นดีมั้ย หรือว่าพอเราเป็นผู้สก ากับ มีพร๊อบเยอะ แล้วไงอ่ะ ไอ้เป็นสองนั้นก้อนนั้นมันจะไปอยู่ตรงนั้นดีมั้ย หรือว่าพอเราเป็นผู้
ก ากับเราอยู่แบบนี้แล้วเราค่อยย้อนเล่าว่าในฐานะพ่ีชายหรือเป็นคนรู้จักกันแบบนี้  เราจะสื่อสารยังไง สก ากับเราอยู่แบบนี้แล้วเราค่อยย้อนเล่าว่าในฐานะพ่ีชายหรือเป็นคนรู้จักกันแบบนี้  เราจะสื่อสารยังไง 

ำ
เช่น วันนี้พ่ีเป็นผู้ก ากับ แต่พ่ีก็มีมิติของคนเป็นพ่ีชาย เพราะถ้าเกิดพ่ีตองเล่าเรื่องเป็นผู้ก ากับ เป็น

ำ
เช่น วันนี้พ่ีเป็นผู้ก ากับ แต่พ่ีก็มีมิติของคนเป็นพ่ีชาย เพราะถ้าเกิดพ่ีตองเล่าเรื่องเป็นผู้ก ากับ เป็น
พ่ีชาย เป็นคนใจเย็น อ้าวแล้วอยู่ดีๆมาก้อนอยู่ ก้อนอยู่เนี่ยมันดันไปตอบเฉพาะก้อนที่บอกว่าเป็นผู้ำพ่ีชาย เป็นคนใจเย็น อ้าวแล้วอยู่ดีๆมาก้อนอยู่ ก้อนอยู่เนี่ยมันดันไปตอบเฉพาะก้อนที่บอกว่าเป็นผู้
ก ากับ มีพร๊อบเยอะ แล้วไงอ่ะ ไอ้เป็นสองนั้นก้อนนั้นมันจะไปอยู่ตรงนั้นดีมั้ย หรือว่าพอเราเป็นผู้ำก ากับ มีพร๊อบเยอะ แล้วไงอ่ะ ไอ้เป็นสองนั้นก้อนนั้นมันจะไปอยู่ตรงนั้นดีมั้ย หรือว่าพอเราเป็นผู้
ก ากับเราอยู่แบบนี้แล้วเราค่อยย้อนเล่าว่าในฐานะพ่ีชายหรือเป็นคนรู้จักกันแบบนี้  เราจะสื่อสารยังไง 

ำ
ก ากับเราอยู่แบบนี้แล้วเราค่อยย้อนเล่าว่าในฐานะพ่ีชายหรือเป็นคนรู้จักกันแบบนี้  เราจะสื่อสารยังไง สำส
พ่ีชาย เป็นคนใจเย็น อ้าวแล้วอยู่ดีๆมาก้อนอยู่ ก้อนอยู่เนี่ยมันดันไปตอบเฉพาะก้อนที่บอกว่าเป็นผู้

ส
พ่ีชาย เป็นคนใจเย็น อ้าวแล้วอยู่ดีๆมาก้อนอยู่ ก้อนอยู่เนี่ยมันดันไปตอบเฉพาะก้อนที่บอกว่าเป็นผู้ำพ่ีชาย เป็นคนใจเย็น อ้าวแล้วอยู่ดีๆมาก้อนอยู่ ก้อนอยู่เนี่ยมันดันไปตอบเฉพาะก้อนที่บอกว่าเป็นผู้

ส
พ่ีชาย เป็นคนใจเย็น อ้าวแล้วอยู่ดีๆมาก้อนอยู่ ก้อนอยู่เนี่ยมันดันไปตอบเฉพาะก้อนที่บอกว่าเป็นผู้
ก ากับ มีพร๊อบเยอะ แล้วไงอ่ะ ไอ้เป็นสองนั้นก้อนนั้นมันจะไปอยู่ตรงนั้นดีมั้ย หรือว่าพอเราเป็นผู้สก ากับ มีพร๊อบเยอะ แล้วไงอ่ะ ไอ้เป็นสองนั้นก้อนนั้นมันจะไปอยู่ตรงนั้นดีมั้ย หรือว่าพอเราเป็นผู้ำก ากับ มีพร๊อบเยอะ แล้วไงอ่ะ ไอ้เป็นสองนั้นก้อนนั้นมันจะไปอยู่ตรงนั้นดีมั้ย หรือว่าพอเราเป็นผู้สก ากับ มีพร๊อบเยอะ แล้วไงอ่ะ ไอ้เป็นสองนั้นก้อนนั้นมันจะไปอยู่ตรงนั้นดีมั้ย หรือว่าพอเราเป็นผู้
ก ากับเราอยู่แบบนี้แล้วเราค่อยย้อนเล่าว่าในฐานะพ่ีชายหรือเป็นคนรู้จักกันแบบนี้  เราจะสื่อสารยังไง สก ากับเราอยู่แบบนี้แล้วเราค่อยย้อนเล่าว่าในฐานะพ่ีชายหรือเป็นคนรู้จักกันแบบนี้  เราจะสื่อสารยังไง 

ำ
ก ากับเราอยู่แบบนี้แล้วเราค่อยย้อนเล่าว่าในฐานะพ่ีชายหรือเป็นคนรู้จักกันแบบนี้  เราจะสื่อสารยังไง สก ากับเราอยู่แบบนี้แล้วเราค่อยย้อนเล่าว่าในฐานะพ่ีชายหรือเป็นคนรู้จักกันแบบนี้  เราจะสื่อสารยังไง 

น
เช่น วันนี้พ่ีเป็นผู้ก ากับ แต่พ่ีก็มีมิติของคนเป็นพ่ีชาย เพราะถ้าเกิดพ่ีตองเล่าเรื่องเป็นผู้ก ากับ เป็น

น
เช่น วันนี้พ่ีเป็นผู้ก ากับ แต่พ่ีก็มีมิติของคนเป็นพ่ีชาย เพราะถ้าเกิดพ่ีตองเล่าเรื่องเป็นผู้ก ากับ เป็น
พ่ีชาย เป็นคนใจเย็น อ้าวแล้วอยู่ดีๆมาก้อนอยู่ ก้อนอยู่เนี่ยมันดันไปตอบเฉพาะก้อนที่บอกว่าเป็นผู้นพ่ีชาย เป็นคนใจเย็น อ้าวแล้วอยู่ดีๆมาก้อนอยู่ ก้อนอยู่เนี่ยมันดันไปตอบเฉพาะก้อนที่บอกว่าเป็นผู้
ก ากับ มีพร๊อบเยอะ แล้วไงอ่ะ ไอ้เป็นสองนั้นก้อนนั้นมันจะไปอยู่ตรงนั้นดีมั้ย หรือว่าพอเราเป็นผู้นก ากับ มีพร๊อบเยอะ แล้วไงอ่ะ ไอ้เป็นสองนั้นก้อนนั้นมันจะไปอยู่ตรงนั้นดีมั้ย หรือว่าพอเราเป็นผู้

เช่น วันนี้พ่ีเป็นผู้ก ากับ แต่พ่ีก็มีมิติของคนเป็นพ่ีชาย เพราะถ้าเกิดพ่ีตองเล่าเรื่องเป็นผู้ก ากับ เป็นัเช่น วันนี้พ่ีเป็นผู้ก ากับ แต่พ่ีก็มีมิติของคนเป็นพ่ีชาย เพราะถ้าเกิดพ่ีตองเล่าเรื่องเป็นผู้ก ากับ เป็นกเช่น วันนี้พ่ีเป็นผู้ก ากับ แต่พ่ีก็มีมิติของคนเป็นพ่ีชาย เพราะถ้าเกิดพ่ีตองเล่าเรื่องเป็นผู้ก ากับ เป็นกเช่น วันนี้พ่ีเป็นผู้ก ากับ แต่พ่ีก็มีมิติของคนเป็นพ่ีชาย เพราะถ้าเกิดพ่ีตองเล่าเรื่องเป็นผู้ก ากับ เป็น
พ่ีชาย เป็นคนใจเย็น อ้าวแล้วอยู่ดีๆมาก้อนอยู่ ก้อนอยู่เนี่ยมันดันไปตอบเฉพาะก้อนที่บอกว่าเป็นผู้กพ่ีชาย เป็นคนใจเย็น อ้าวแล้วอยู่ดีๆมาก้อนอยู่ ก้อนอยู่เนี่ยมันดันไปตอบเฉพาะก้อนที่บอกว่าเป็นผู้
ก ากับ มีพร๊อบเยอะ แล้วไงอ่ะ ไอ้เป็นสองนั้นก้อนนั้นมันจะไปอยู่ตรงนั้นดีมั้ย หรือว่าพอเราเป็นผู้

ก
ก ากับ มีพร๊อบเยอะ แล้วไงอ่ะ ไอ้เป็นสองนั้นก้อนนั้นมันจะไปอยู่ตรงนั้นดีมั้ย หรือว่าพอเราเป็นผู้

หเช่น วันนี้พ่ีเป็นผู้ก ากับ แต่พ่ีก็มีมิติของคนเป็นพ่ีชาย เพราะถ้าเกิดพ่ีตองเล่าเรื่องเป็นผู้ก ากับ เป็นหเช่น วันนี้พ่ีเป็นผู้ก ากับ แต่พ่ีก็มีมิติของคนเป็นพ่ีชาย เพราะถ้าเกิดพ่ีตองเล่าเรื่องเป็นผู้ก ากับ เป็น
พ่ีชาย เป็นคนใจเย็น อ้าวแล้วอยู่ดีๆมาก้อนอยู่ ก้อนอยู่เนี่ยมันดันไปตอบเฉพาะก้อนที่บอกว่าเป็นผู้หพ่ีชาย เป็นคนใจเย็น อ้าวแล้วอยู่ดีๆมาก้อนอยู่ ก้อนอยู่เนี่ยมันดันไปตอบเฉพาะก้อนที่บอกว่าเป็นผู้อเช่น วันนี้พ่ีเป็นผู้ก ากับ แต่พ่ีก็มีมิติของคนเป็นพ่ีชาย เพราะถ้าเกิดพ่ีตองเล่าเรื่องเป็นผู้ก ากับ เป็นอเช่น วันนี้พ่ีเป็นผู้ก ากับ แต่พ่ีก็มีมิติของคนเป็นพ่ีชาย เพราะถ้าเกิดพ่ีตองเล่าเรื่องเป็นผู้ก ากับ เป็น
พ่ีชาย เป็นคนใจเย็น อ้าวแล้วอยู่ดีๆมาก้อนอยู่ ก้อนอยู่เนี่ยมันดันไปตอบเฉพาะก้อนที่บอกว่าเป็นผู้อพ่ีชาย เป็นคนใจเย็น อ้าวแล้วอยู่ดีๆมาก้อนอยู่ ก้อนอยู่เนี่ยมันดันไปตอบเฉพาะก้อนที่บอกว่าเป็นผู้สเช่น วันนี้พ่ีเป็นผู้ก ากับ แต่พ่ีก็มีมิติของคนเป็นพ่ีชาย เพราะถ้าเกิดพ่ีตองเล่าเรื่องเป็นผู้ก ากับ เป็นสเช่น วันนี้พ่ีเป็นผู้ก ากับ แต่พ่ีก็มีมิติของคนเป็นพ่ีชาย เพราะถ้าเกิดพ่ีตองเล่าเรื่องเป็นผู้ก ากับ เป็น
พ่ีชาย เป็นคนใจเย็น อ้าวแล้วอยู่ดีๆมาก้อนอยู่ ก้อนอยู่เนี่ยมันดันไปตอบเฉพาะก้อนที่บอกว่าเป็นผู้สพ่ีชาย เป็นคนใจเย็น อ้าวแล้วอยู่ดีๆมาก้อนอยู่ ก้อนอยู่เนี่ยมันดันไปตอบเฉพาะก้อนที่บอกว่าเป็นผู้มเช่น วันนี้พ่ีเป็นผู้ก ากับ แต่พ่ีก็มีมิติของคนเป็นพ่ีชาย เพราะถ้าเกิดพ่ีตองเล่าเรื่องเป็นผู้ก ากับ เป็นมเช่น วันนี้พ่ีเป็นผู้ก ากับ แต่พ่ีก็มีมิติของคนเป็นพ่ีชาย เพราะถ้าเกิดพ่ีตองเล่าเรื่องเป็นผู้ก ากับ เป็น
พ่ีชาย เป็นคนใจเย็น อ้าวแล้วอยู่ดีๆมาก้อนอยู่ ก้อนอยู่เนี่ยมันดันไปตอบเฉพาะก้อนที่บอกว่าเป็นผู้มพ่ีชาย เป็นคนใจเย็น อ้าวแล้วอยู่ดีๆมาก้อนอยู่ ก้อนอยู่เนี่ยมันดันไปตอบเฉพาะก้อนที่บอกว่าเป็นผูุ้พ่ีชาย เป็นคนใจเย็น อ้าวแล้วอยู่ดีๆมาก้อนอยู่ ก้อนอยู่เนี่ยมันดันไปตอบเฉพาะก้อนที่บอกว่าเป็นผูุ้พ่ีชาย เป็นคนใจเย็น อ้าวแล้วอยู่ดีๆมาก้อนอยู่ ก้อนอยู่เนี่ยมันดันไปตอบเฉพาะก้อนที่บอกว่าเป็นผู้
ก ากับ มีพร๊อบเยอะ แล้วไงอ่ะ ไอ้เป็นสองนั้นก้อนนั้นมันจะไปอยู่ตรงนั้นดีมั้ย หรือว่าพอเราเป็นผู้

ุ
ก ากับ มีพร๊อบเยอะ แล้วไงอ่ะ ไอ้เป็นสองนั้นก้อนนั้นมันจะไปอยู่ตรงนั้นดีมั้ย หรือว่าพอเราเป็นผู้

ดเช่น วันนี้พ่ีเป็นผู้ก ากับ แต่พ่ีก็มีมิติของคนเป็นพ่ีชาย เพราะถ้าเกิดพ่ีตองเล่าเรื่องเป็นผู้ก ากับ เป็นดเช่น วันนี้พ่ีเป็นผู้ก ากับ แต่พ่ีก็มีมิติของคนเป็นพ่ีชาย เพราะถ้าเกิดพ่ีตองเล่าเรื่องเป็นผู้ก ากับ เป็น
พ่ีชาย เป็นคนใจเย็น อ้าวแล้วอยู่ดีๆมาก้อนอยู่ ก้อนอยู่เนี่ยมันดันไปตอบเฉพาะก้อนที่บอกว่าเป็นผู้ดพ่ีชาย เป็นคนใจเย็น อ้าวแล้วอยู่ดีๆมาก้อนอยู่ ก้อนอยู่เนี่ยมันดันไปตอบเฉพาะก้อนที่บอกว่าเป็นผู้กเช่น วันนี้พ่ีเป็นผู้ก ากับ แต่พ่ีก็มีมิติของคนเป็นพ่ีชาย เพราะถ้าเกิดพ่ีตองเล่าเรื่องเป็นผู้ก ากับ เป็นกเช่น วันนี้พ่ีเป็นผู้ก ากับ แต่พ่ีก็มีมิติของคนเป็นพ่ีชาย เพราะถ้าเกิดพ่ีตองเล่าเรื่องเป็นผู้ก ากับ เป็น
พ่ีชาย เป็นคนใจเย็น อ้าวแล้วอยู่ดีๆมาก้อนอยู่ ก้อนอยู่เนี่ยมันดันไปตอบเฉพาะก้อนที่บอกว่าเป็นผู้กพ่ีชาย เป็นคนใจเย็น อ้าวแล้วอยู่ดีๆมาก้อนอยู่ ก้อนอยู่เนี่ยมันดันไปตอบเฉพาะก้อนที่บอกว่าเป็นผู้ลเช่น วันนี้พ่ีเป็นผู้ก ากับ แต่พ่ีก็มีมิติของคนเป็นพ่ีชาย เพราะถ้าเกิดพ่ีตองเล่าเรื่องเป็นผู้ก ากับ เป็นลเช่น วันนี้พ่ีเป็นผู้ก ากับ แต่พ่ีก็มีมิติของคนเป็นพ่ีชาย เพราะถ้าเกิดพ่ีตองเล่าเรื่องเป็นผู้ก ากับ เป็น
พ่ีชาย เป็นคนใจเย็น อ้าวแล้วอยู่ดีๆมาก้อนอยู่ ก้อนอยู่เนี่ยมันดันไปตอบเฉพาะก้อนที่บอกว่าเป็นผู้ลพ่ีชาย เป็นคนใจเย็น อ้าวแล้วอยู่ดีๆมาก้อนอยู่ ก้อนอยู่เนี่ยมันดันไปตอบเฉพาะก้อนที่บอกว่าเป็นผู้
ก ากับ มีพร๊อบเยอะ แล้วไงอ่ะ ไอ้เป็นสองนั้นก้อนนั้นมันจะไปอยู่ตรงนั้นดีมั้ย หรือว่าพอเราเป็นผู้

ล
ก ากับ มีพร๊อบเยอะ แล้วไงอ่ะ ไอ้เป็นสองนั้นก้อนนั้นมันจะไปอยู่ตรงนั้นดีมั้ย หรือว่าพอเราเป็นผู้าพ่ีชาย เป็นคนใจเย็น อ้าวแล้วอยู่ดีๆมาก้อนอยู่ ก้อนอยู่เนี่ยมันดันไปตอบเฉพาะก้อนที่บอกว่าเป็นผู้าพ่ีชาย เป็นคนใจเย็น อ้าวแล้วอยู่ดีๆมาก้อนอยู่ ก้อนอยู่เนี่ยมันดันไปตอบเฉพาะก้อนที่บอกว่าเป็นผู้
ก ากับ มีพร๊อบเยอะ แล้วไงอ่ะ ไอ้เป็นสองนั้นก้อนนั้นมันจะไปอยู่ตรงนั้นดีมั้ย หรือว่าพอเราเป็นผู้าก ากับ มีพร๊อบเยอะ แล้วไงอ่ะ ไอ้เป็นสองนั้นก้อนนั้นมันจะไปอยู่ตรงนั้นดีมั้ย หรือว่าพอเราเป็นผู้งพ่ีชาย เป็นคนใจเย็น อ้าวแล้วอยู่ดีๆมาก้อนอยู่ ก้อนอยู่เนี่ยมันดันไปตอบเฉพาะก้อนที่บอกว่าเป็นผู้งพ่ีชาย เป็นคนใจเย็น อ้าวแล้วอยู่ดีๆมาก้อนอยู่ ก้อนอยู่เนี่ยมันดันไปตอบเฉพาะก้อนที่บอกว่าเป็นผู้
ก ากับ มีพร๊อบเยอะ แล้วไงอ่ะ ไอ้เป็นสองนั้นก้อนนั้นมันจะไปอยู่ตรงนั้นดีมั้ย หรือว่าพอเราเป็นผู้งก ากับ มีพร๊อบเยอะ แล้วไงอ่ะ ไอ้เป็นสองนั้นก้อนนั้นมันจะไปอยู่ตรงนั้นดีมั้ย หรือว่าพอเราเป็นผู้
ก ากับเราอยู่แบบนี้แล้วเราค่อยย้อนเล่าว่าในฐานะพ่ีชายหรือเป็นคนรู้จักกันแบบนี้  เราจะสื่อสารยังไง 

ง
ก ากับเราอยู่แบบนี้แล้วเราค่อยย้อนเล่าว่าในฐานะพ่ีชายหรือเป็นคนรู้จักกันแบบนี้  เราจะสื่อสารยังไง 
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ขุดไปหามาจากไหน แต่อันนี้ก็จะดีตรงที่ว่า ทุกค าที่พูดโดนหมด แล้วก็อีกหลักคือหลักของความ
หลากหลาย คืออย่าให้มันวนๆ อยู่กับเรื่องเดิมๆ เช่น นักออกแบบก็นักออกแบบเดิมๆ คนดูก็จะเบื่อ 
เราก็เบื่อ เพราะฉะนั้นมันก็ต้องผสมผสาน เช่น สถาปนิกบ้าง ครูบ้าง อาจารย์ นักสังคม คนจัดสวน
บ้าง ซึ่งพวกนี้มันจะท าให้เราสนุกเองว่าเราก็จะได้เจอความคิดใหม่ๆ ค าตอบใหม่ๆ แล้วก็วิธีการใหม่ๆ 
ในการถ่ายท าบ้าง อิเสิชบ้าง มันก็เติมก าลังให้เรา 
มีวิธีการเลือกพิธีกรอย่างไร 

บางอันเราก็ไม่ได้เลือก อย่างญารินดาเนี่ยมีเรียนเมืองนอกก็ต้องหยุด คือถ้าเค้าไม่ไป
จริงๆ เนี่ยจะเป็นญารินดาตลอด ทีนี้พอเค้าไปก็ต้องหาใหม่ ก็หา แล้วพอถึงจุดหนึ่งเราคุยกับเอ๋ อ่ะ
เปลี่ยนเป็นเอ๋ เพราะว่าด้วยความสามารถ แต่ซักพักหนึ่งเนี่ยเอ๋เค้าท ารายการในช่องเยอะ พ้ืนที่ชีวิต
อันนี้ แล้วก็ก าลังจะมีอันใหม่ เพราะฉะนั้นความถ่ีที่สูงเนี่ยมันต้องยอมอ่ะ ว่าเห้ยภาพของพิธีกรมันควร
จะชัดไงว่าคุณพิธีกรยังไง แบบไหน ไม่ใช่ว่าเจอเอ๋ตลอด เราก็ยอมที่จะเปลี่ยน อาจจะเปลี่ยนแล้วไม่ได้
ดีเท่าเอ๋ เราก็ต้องค้นหาค าตอบของเรา แต่ยังมีอีกบางกรณีที่เราเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่นเราอยากคุยกับนักดนตรี แต่พิธีเราแบบไม่ได้อ่ะพ่ี ถามว่าผิดมั้ยที่เราเปลี่ยน 
บางรายการไม่เคยเปลี่ยนพิธีกร แต่พ่ีบอกแล้วว่ารายการนี้พิธีกรเป็นแค่คนสังเกตการณ์ พิธีไม่ใช่คนที่
จะต้องเป็นภาพจ าของรายการ แต่เป็นผู้พาสาร พาเรื่อง พาเนื้อหาไป เพราะฉะนั้นเค้าไม่จ าเป็นต้อง
เป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรง
กลดเหมาะกับพ่ีอ้อย เรื่องสิ่งแวดล้อม เอ๋เหมาะเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรืออย่างนักเขียนอยากคุยกับนักเขียน 
ก็พาเต้ยไปคุยกันพ่ีอ้วนที่อุทัยธานีในตอนที่เป็นนักเขียน เราก็จะหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ถามว่าดีหรือไม่
ดี มันอยู่ที่ว่าถ้าเราท าจนคนดูเข้าใจมันไม่มีอะไรไม่ดี พอคนดูเค้าเข้าใจว่า อ๋อรายการนี้เค้าก็เปลี่ยนไป
เรื่อยๆ มันไม่ได้ขายพิธีกร ขายเนื้อหา เพราะเราก าลังให้แรงบันดาลใจ 
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ 

จริงๆ มันเหมือนกับเราค่อยๆ อ่านหนังสือ คือมันมีสองอย่าง อย่างถ้าเป็น เป็นอยู่คือเนี่ย
มันด้วยภาพ ด้วยเพลง ส่วนความงามเราก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็
จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ี
คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ 10 กว่านาที เพราะฉะนั้นเวลาของดีมันมาต่อๆ 
กันอ่ะ ฟังแล้วมันชวนติดตามไง เพราะว่าทุกประโยคมันเหมือนเป็นวรรคทองไปหมด ทุกประโยคมี
ความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลา
เรา edit เราเลือกแต่ครีมๆ ของดีๆ มา เวลาดูมันจะรู้สึกว่า โอ้โหดีหว่ะ มีแต่ค าดีๆ ค าโดนๆ มันก็ไป
เรื่อยๆ มันก็เลยท าให้รายการมันไม่เบื่อ 
ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง  

จริงๆ เท่าๆกับงานภาพเลย ส าหรับพ่ีนี่เท่ากัน คือดนตรีมันเป็นตัวสร้างจินตนาการอ่ะ 
มันเหมือนกับว่าเวลาเราเห็นภาพถ่าย เห็นคนสัมภาษณ์เรารู้ว่าหน้าตาแบบนี้ งานที่เค้าท าแบบนี้ บ้าน
เป็นยังงี้ มันแบบตรงๆ แต่ดนตรีมันเหมือนกับเราต้องจินตนาการ ซึ่งมันคือส่วนส าคัญที่เราจะใช้ปรุง 
เช่นเราจะพาคนดูให้สดชื่น พาคนดูให้มีพลัง พาคนดูให้มีความโศกเศร้า สับสน ดนตรีเป็นตัวช่วยเยอะ
เลย ภาพเหมือนกันเราใส่เพลงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็ต่างกันละ 
 

ความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลาความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลา
ประโยคมันเหมือนเป็นวรรคทองไปหมด ทุกประโยคมี

ความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลาความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลาความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลา
เราเลือกแต่ครีมๆ ของดีๆ มา เวลาดูมันจะรู้สึกว่า โอ้โหดีหว่ะ มีแต่ค าดีๆ ค าโดนๆ มันก็ไป

ความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลาความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลา
เราเลือกแต่ครีมๆ ของดีๆ มา เวลาดูมันจะรู้สึกว่า โอ้โหดีหว่ะ มีแต่ค าดีๆ ค าโดนๆ มันก็ไป

กันอ่ะ ฟังแล้วมันชวนติดตามไง เพราะว่าทุก
ความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลา
กันอ่ะ ฟังแล้วมันชวนติดตามไง เพราะว่าทุก
ความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลา
กันอ่ะ ฟังแล้วมันชวนติดตามไง เพราะว่าทุก
ความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลา
กันอ่ะ ฟังแล้วมันชวนติดตามไง เพราะว่าทุก
ความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลา

ประโยคมันเหมือนเป็นวรรคทองไปหมด ทุกประโยคมีประโยคมันเหมือนเป็นวรรคทองไปหมด ทุกประโยคมีประโยคมันเหมือนเป็นวรรคทองไปหมด ทุกประโยคมีประโยคมันเหมือนเป็นวรรคทองไปหมด ทุกประโยคมี
คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ 
กันอ่ะ ฟังแล้วมันชวนติดตามไง เพราะว่าทุก

กว่านาที เพราะฉะนั้นเวลาของดีมันมาต่อๆ คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ 
กันอ่ะ ฟังแล้วมันชวนติดตามไง เพราะว่าทุกประโยคมันเหมือนเป็นวรรคทองไปหมด ทุกประโยคมีกันอ่ะ ฟังแล้วมันชวนติดตามไง เพราะว่าทุก
คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ 10 คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ 

ประโยคมันเหมือนเป็นวรรคทองไปหมด ทุกประโยคมีประโยคมันเหมือนเป็นวรรคทองไปหมด ทุกประโยคมี
กว่านาที เพราะฉะนั้นเวลาของดีมันมาต่อๆ 

ประโยคมันเหมือนเป็นวรรคทองไปหมด ทุกประโยคมีประโยคมันเหมือนเป็นวรรคทองไปหมด ทุกประโยคมี
ความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลา

คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ 
กันอ่ะ ฟังแล้วมันชวนติดตามไง เพราะว่าทุก
ความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลา

คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ 
กันอ่ะ ฟังแล้วมันชวนติดตามไง เพราะว่าทุก

กว่านาที เพราะฉะนั้นเวลาของดีมันมาต่อๆ 
ประโยคมันเหมือนเป็นวรรคทองไปหมด ทุกประโยคมี

ความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลา
เราเลือกแต่ครีมๆ ของดีๆ มา เวลาดูมันจะรู้สึกว่า โอ้โหดีหว่ะ มีแต่ค าดีๆ ค าโดนๆ มันก็ไป

กว่านาที เพราะฉะนั้นเวลาของดีมันมาต่อๆ 
ประโยคมันเหมือนเป็นวรรคทองไปหมด ทุกประโยคมี

คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ 
กันอ่ะ ฟังแล้วมันชวนติดตามไง เพราะว่าทุก
คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ กว่านาที เพราะฉะนั้นเวลาของดีมันมาต่อๆ 

ประโยคมันเหมือนเป็นวรรคทองไปหมด ทุกประโยคมีกันอ่ะ ฟังแล้วมันชวนติดตามไง เพราะว่าทุกประโยคมันเหมือนเป็นวรรคทองไปหมด ทุกประโยคมี
ความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลา
กันอ่ะ ฟังแล้วมันชวนติดตามไง เพราะว่าทุก
ความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลา

ประโยคมันเหมือนเป็นวรรคทองไปหมด ทุกประโยคมี
ความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลา

เราเลือกแต่ครีมๆ ของดีๆ มา เวลาดูมันจะรู้สึกว่า โอ้โหดีหว่ะ มีแต่ค าดีๆ ค าโดนๆ มันก็ไป

กันอ่ะ ฟังแล้วมันชวนติดตามไง เพราะว่าทุกประโยคมันเหมือนเป็นวรรคทองไปหมด ทุกประโยคมี
ความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลาความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลา

เราเลือกแต่ครีมๆ ของดีๆ มา เวลาดูมันจะรู้สึกว่า โอ้โหดีหว่ะ มีแต่ค าดีๆ ค าโดนๆ มันก็ไป
ความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลาความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลาความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลาความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลา

เราเลือกแต่ครีมๆ ของดีๆ มา เวลาดูมันจะรู้สึกว่า โอ้โหดีหว่ะ มีแต่ค าดีๆ ค าโดนๆ มันก็ไป
ความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลา

เราเลือกแต่ครีมๆ ของดีๆ มา เวลาดูมันจะรู้สึกว่า โอ้โหดีหว่ะ มีแต่ค าดีๆ ค าโดนๆ มันก็ไปedit เราเลือกแต่ครีมๆ ของดีๆ มา เวลาดูมันจะรู้สึกว่า โอ้โหดีหว่ะ มีแต่ค าดีๆ ค าโดนๆ มันก็ไปเราเลือกแต่ครีมๆ ของดีๆ มา เวลาดูมันจะรู้สึกว่า โอ้โหดีหว่ะ มีแต่ค าดีๆ ค าโดนๆ มันก็ไปเราเลือกแต่ครีมๆ ของดีๆ มา เวลาดูมันจะรู้สึกว่า โอ้โหดีหว่ะ มีแต่ค าดีๆ ค าโดนๆ มันก็ไปเราเลือกแต่ครีมๆ ของดีๆ มา เวลาดูมันจะรู้สึกว่า โอ้โหดีหว่ะ มีแต่ค าดีๆ ค าโดนๆ มันก็ไป
เรื่อยๆ มันก็เลยท าให้รายการมันไ

เราเลือกแต่ครีมๆ ของดีๆ มา เวลาดูมันจะรู้สึกว่า โอ้โหดีหว่ะ มีแต่ค าดีๆ ค าโดนๆ มันก็ไปเราเลือกแต่ครีมๆ ของดีๆ มา เวลาดูมันจะรู้สึกว่า โอ้โหดีหว่ะ มีแต่ค าดีๆ ค าโดนๆ มันก็ไป
เรื่อยๆ มันก็เลยท าให้รายการมันไ

เราเลือกแต่ครีมๆ ของดีๆ มา เวลาดูมันจะรู้สึกว่า โอ้โหดีหว่ะ มีแต่ค าดีๆ ค าโดนๆ มันก็ไปเราเลือกแต่ครีมๆ ของดีๆ มา เวลาดูมันจะรู้สึกว่า โอ้โหดีหว่ะ มีแต่ค าดีๆ ค าโดนๆ มันก็ไปเราเลือกแต่ครีมๆ ของดีๆ มา เวลาดูมันจะรู้สึกว่า โอ้โหดีหว่ะ มีแต่ค าดีๆ ค าโดนๆ มันก็ไป
เรื่อยๆ มันก็เลยท าให้รายการมันไ

เราเลือกแต่ครีมๆ ของดีๆ มา เวลาดูมันจะรู้สึกว่า โอ้โหดีหว่ะ มีแต่ค าดีๆ ค าโดนๆ มันก็ไปเราเลือกแต่ครีมๆ ของดีๆ มา เวลาดูมันจะรู้สึกว่า โอ้โหดีหว่ะ มีแต่ค าดีๆ ค าโดนๆ มันก็ไปเราเลือกแต่ครีมๆ ของดีๆ มา เวลาดูมันจะรู้สึกว่า โอ้โหดีหว่ะ มีแต่ค าดีๆ ค าโดนๆ มันก็ไป
เรื่อยๆ มันก็เลยท าให้รายการมันไเรื่อยๆ มันก็เลยท าให้รายการมันไม่เบื่อเรื่อยๆ มันก็เลยท าให้รายการมันไเรื่อยๆ มันก็เลยท าให้รายการมันไเรื่อยๆ มันก็เลยท าให้รายการมันไม่เบื่อเรื่อยๆ มันก็เลยท าให้รายการมันไ
ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง 
เรื่อยๆ มันก็เลยท าให้รายการมันไ
ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง 

จริงๆ เท่าๆกับงานภาพเลย ส าหรับพ่ีนี่เท่ากัน คือดนตรีมันเป็นตัวสร้างจินตนาการอ่ะ 

เรื่อยๆ มันก็เลยท าให้รายการมันไม่เบื่อ
ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง 
เรื่อยๆ มันก็เลยท าให้รายการมันไม่เบื่อ
ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง 

จริงๆ เท่าๆกับงานภาพเลย ส าหรับพ่ีนี่เท่ากัน คือดนตรีมันเป็นตัวสร้างจินตนาการอ่ะ 
ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง 

จริงๆ เท่าๆกับงานภาพเลย ส าหรับพ่ีนี่เท่ากัน คือดนตรีมันเป็นตัวสร้างจินตนาการอ่ะ 
ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง 

จริงๆ เท่าๆกับงานภาพเลย ส าหรับพ่ีนี่เท่ากัน คือดนตรีมันเป็นตัวสร้างจินตนาการอ่ะ จริงๆ เท่าๆกับงานภาพเลย ส าหรับพ่ีนี่เท่ากัน คือดนตรีมันเป็นตัวสร้างจินตนาการอ่ะ 

กว่านาที เพราะฉะนั้นเวลาของดีมันมาต่อๆ คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ 
กันอ่ะ ฟังแล้วมันชวนติดตามไง เพราะว่าทุก
ความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลา

เราเลือกแต่ครีมๆ ของดีๆ มา เวลาดูมันจะรู้สึกว่า โอ้โหดีหว่ะ มีแต่ค าดีๆ ค าโดนๆ มันก็ไป

10 กว่านาที เพราะฉะนั้นเวลาของดีมันมาต่อๆ 
จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ี

กว่านาที เพราะฉะนั้นเวลาของดีมันมาต่อๆ 
ประโยคมันเหมือนเป็นวรรคทองไปหมด ทุกประโยคมี

ความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลา

กว่านาที เพราะฉะนั้นเวลาของดีมันมาต่อๆ 
ประโยคมันเหมือนเป็นวรรคทองไปหมด ทุกประโยคมีประโยคมันเหมือนเป็นวรรคทองไปหมด ทุกประโยคมี

ความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลา
ประโยคมันเหมือนเป็นวรรคทองไปหมด ทุกประโยคมีประโยคมันเหมือนเป็นวรรคทองไปหมด ทุกประโยคมี

ความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลาความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลาความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลาความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลา

จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ี
กว่านาที เพราะฉะนั้นเวลาของดีมันมาต่อๆ 

จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ี
กว่านาที เพราะฉะนั้นเวลาของดีมันมาต่อๆ กว่านาที เพราะฉะนั้นเวลาของดีมันมาต่อๆ กว่านาที เพราะฉะนั้นเวลาของดีมันมาต่อๆ 

ประโยคมันเหมือนเป็นวรรคทองไปหมด ทุกประโยคมีประโยคมันเหมือนเป็นวรรคทองไปหมด ทุกประโยคมี

จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ี
คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ 
จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ี
คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ 
จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ีจะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ีจะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ี
คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ 
จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ี

กว่านาที เพราะฉะนั้นเวลาของดีมันมาต่อๆ 

มันด้วยภาพ ด้วยเพลง ส่วนความงามเราก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็
จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ีจะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ี
คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ 

มันด้วยภาพ ด้วยเพลง ส่วนความงามเราก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็มันด้วยภาพ ด้วยเพลง ส่วนความงามเราก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็
จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ี
มันด้วยภาพ ด้วยเพลง ส่วนความงามเราก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็
จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ี
มันด้วยภาพ ด้วยเพลง ส่วนความงามเราก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็
จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ี
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จริงๆ มันเหมือนกับเราค่อยๆ อ่านหนังสือ คือมันมีสองอย่าง อย่างถ้าเป็น เป็นอยู่คือเนี่ย

มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ
จริงๆ มันเหมือนกับเราค่อยๆ อ่านหนังสือ คือมันมีสองอย่าง อย่างถ้าเป็น เป็นอยู่คือเนี่ย

กร ขายเนื้อหา เพราะเราก าลังให้แรงบันดาลใจ
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ

กร ขายเนื้อหา เพราะเราก าลังให้แรงบันดาลใจกร ขายเนื้อหา เพราะเราก าลังให้แรงบันดาลใจ
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการมีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ

จริงๆ มันเหมือนกับเราค่อยๆ อ่านหนังสือ คือมันมีสองอย่าง อย่างถ้าเป็น เป็นอยู่คือเนี่ย

กร ขายเนื้อหา เพราะเราก าลังให้แรงบันดาลใจ

จริงๆ มันเหมือนกับเราค่อยๆ อ่านหนังสือ คือมันมีสองอย่าง อย่างถ้าเป็น เป็นอยู่คือเนี่ย
มันด้วยภาพ ด้วยเพลง ส่วนความงามเราก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็

กร ขายเนื้อหา เพราะเราก าลังให้แรงบันดาลใจ
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ

กร ขายเนื้อหา เพราะเราก าลังให้แรงบันดาลใจ
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ

กร ขายเนื้อหา เพราะเราก าลังให้แรงบันดาลใจ
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการมีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการมีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ

จริงๆ มันเหมือนกับเราค่อยๆ อ่านหนังสือ คือมันมีสองอย่าง อย่างถ้าเป็น เป็นอยู่คือเนี่ย

กร ขายเนื้อหา เพราะเราก าลังให้แรงบันดาลใจเรื่อยๆ มันไม่ได้ขายพิธีกร ขายเนื้อหา เพราะเราก าลังให้แรงบันดาลใจ
ดี มันอยู่ที่ว่าถ้าเราท าจนคนดูเข้าใจมันไม่มีอะไรไม่ดี พอคนดูเค้าเข้าใจว่า อ๋อรายการนี้เค้าก็เปลี่ยนไปดี มันอยู่ที่ว่าถ้าเราท าจนคนดูเข้าใจมันไม่มีอะไรไม่ดี พอคนดูเค้าเข้าใจว่า อ๋อรายการนี้เค้าก็เปลี่ยนไป
เรื่อยๆ มันไม่ได้ขายพิธีกร ขายเนื้อหา เพราะเราก าลังให้แรงบันดาลใจเรื่อยๆ มันไม่ได้ขายพิธีกร ขายเนื้อหา เพราะเราก าลังให้แรงบันดาลใจเรื่อยๆ มันไม่ได้ขายพิธีเรื่อยๆ มันไม่ได้ขายพิธี
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ

ดี มันอยู่ที่ว่าถ้าเราท าจนคนดูเข้าใจมันไม่มีอะไรไม่ดี พอคนดูเค้าเข้าใจว่า อ๋อรายการนี้เค้าก็เปลี่ยนไปดี มันอยู่ที่ว่าถ้าเราท าจนคนดูเข้าใจมันไม่มีอะไรไม่ดี พอคนดูเค้าเข้าใจว่า อ๋อรายการนี้เค้าก็เปลี่ยนไป
กร ขายเนื้อหา เพราะเราก าลังให้แรงบันดาลใจ

ดี มันอยู่ที่ว่าถ้าเราท าจนคนดูเข้าใจมันไม่มีอะไรไม่ดี พอคนดูเค้าเข้าใจว่า อ๋อรายการนี้เค้าก็เปลี่ยนไป
กร ขายเนื้อหา เพราะเราก าลังให้แรงบันดาลใจ

ดี มันอยู่ที่ว่าถ้าเราท าจนคนดูเข้าใจมันไม่มีอะไรไม่ดี พอคนดูเค้าเข้าใจว่า อ๋อรายการนี้เค้าก็เปลี่ยนไป
ก็พาเต้ยไปคุยกันพ่ีอ้วนที่อุทัยธานีในตอนที่เป็นนักเขียน เราก็จะหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ถามว่าดีหรือไม่
ดี มันอยู่ที่ว่าถ้าเราท าจนคนดูเข้าใจมันไม่มีอะไรไม่ดี พอคนดูเค้าเข้าใจว่า อ๋อรายการนี้เค้าก็เปลี่ยนไป
ก็พาเต้ยไปคุยกันพ่ีอ้วนที่อุทัยธานีในตอนที่เป็นนักเขียน เราก็จะหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ถามว่าดีหรือไม่
ดี มันอยู่ที่ว่าถ้าเราท าจนคนดูเข้าใจมันไม่มีอะไรไม่ดี พอคนดูเค้าเข้าใจว่า อ๋อรายการนี้เค้าก็เปลี่ยนไป
ก็พาเต้ยไปคุยกันพ่ีอ้วนที่อุทัยธานีในตอนที่เป็นนักเขียน เราก็จะหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ถามว่าดีหรือไม่ก็พาเต้ยไปคุยกันพ่ีอ้วนที่อุทัยธานีในตอนที่เป็นนักเขียน เราก็จะหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ถามว่าดีหรือไม่
ดี มันอยู่ที่ว่าถ้าเราท าจนคนดูเข้าใจมันไม่มีอะไรไม่ดี พอคนดูเค้าเข้าใจว่า อ๋อรายการนี้เค้าก็เปลี่ยนไป
ก็พาเต้ยไปคุยกันพ่ีอ้วนที่อุทัยธานีในตอนที่เป็นนักเขียน เราก็จะหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ถามว่าดีหรือไม่
กลดเหมาะกับพ่ีอ้อย เรื่องสิ่งแวดล้อม เอ๋เหมาะเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรื
ก็พาเต้ยไปคุยกันพ่ีอ้วนที่อุทัยธานีในตอนที่เป็นนักเขียน เราก็จะหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ถามว่าดีหรือไม่
กลดเหมาะกับพ่ีอ้อย เรื่องสิ่งแวดล้อม เอ๋เหมาะเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรื
ก็พาเต้ยไปคุยกันพ่ีอ้วนที่อุทัยธานีในตอนที่เป็นนักเขียน เราก็จะหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ถามว่าดีหรือไม่
กลดเหมาะกับพ่ีอ้อย เรื่องสิ่งแวดล้อม เอ๋เหมาะเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรืกลดเหมาะกับพ่ีอ้อย เรื่องสิ่งแวดล้อม เอ๋เหมาะเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรืกลดเหมาะกับพ่ีอ้อย เรื่องสิ่งแวดล้อม เอ๋เหมาะเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรืออย่างนักเขียนอยากคุยกับนักเขียน ออย่างนักเขียนอยากคุยกับนักเขียน 
ก็พาเต้ยไปคุยกันพ่ีอ้วนที่อุทัยธานีในตอนที่เป็นนักเขียน เราก็จะหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ถามว่าดีหรือไม่ก็พาเต้ยไปคุยกันพ่ีอ้วนที่อุทัยธานีในตอนที่เป็นนักเขียน เราก็จะหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ถามว่าดีหรือไม่
ดี มันอยู่ที่ว่าถ้าเราท าจนคนดูเข้าใจมันไม่มีอะไรไม่ดี พอคนดูเค้าเข้าใจว่า อ๋อรายการนี้เค้าก็เปลี่ยนไป
ก็พาเต้ยไปคุยกันพ่ีอ้วนที่อุทัยธานีในตอนที่เป็นนักเขียน เราก็จะหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ถามว่าดีหรือไม่
กลดเหมาะกับพ่ีอ้อย เรื่องสิ่งแวดล้อม เอ๋เหมาะเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรืกลดเหมาะกับพ่ีอ้อย เรื่องสิ่งแวดล้อม เอ๋เหมาะเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรืกลดเหมาะกับพ่ีอ้อย เรื่องสิ่งแวดล้อม เอ๋เหมาะเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรืกลดเหมาะกับพ่ีอ้อย เรื่องสิ่งแวดล้อม เอ๋เหมาะเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรืกลดเหมาะกับพ่ีอ้อย เรื่องสิ่งแวดล้อม เอ๋เหมาะเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรื
ก็พาเต้ยไปคุยกันพ่ีอ้วนที่อุทัยธานีในตอนที่เป็นนักเขียน เราก็จะหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ถามว่าดีหรือไม่ก็พาเต้ยไปคุยกันพ่ีอ้วนที่อุทัยธานีในตอนที่เป็นนักเขียน เราก็จะหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ถามว่าดีหรือไม่
ดี มันอยู่ที่ว่าถ้าเราท าจนคนดูเข้าใจมันไม่มีอะไรไม่ดี พอคนดูเค้าเข้าใจว่า อ๋อรายการนี้เค้าก็เปลี่ยนไป
ก็พาเต้ยไปคุยกันพ่ีอ้วนที่อุทัยธานีในตอนที่เป็นนักเขียน เราก็จะหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ถามว่าดีหรือไม่
ดี มันอยู่ที่ว่าถ้าเราท าจนคนดูเข้าใจมันไม่มีอะไรไม่ดี พอคนดูเค้าเข้าใจว่า อ๋อรายการนี้เค้าก็เปลี่ยนไป

เป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรง
กลดเหมาะกับพ่ีอ้อย เรื่องสิ่งแวดล้อม เอ๋เหมาะเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรื
เป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรงเป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรง

ออย่างนักเขียนอยากคุยกับนักเขียน 
เป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรง

ออย่างนักเขียนอยากคุยกับนักเขียน 
เป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรงเป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรงเป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรง
กลดเหมาะกับพ่ีอ้อย เรื่องสิ่งแวดล้อม เอ๋เหมาะเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรื
เป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรง
กลดเหมาะกับพ่ีอ้อย เรื่องสิ่งแวดล้อม เอ๋เหมาะเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรื
เป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรง
จะต้องเป็นภาพจ าของรายการ แต่เป็นผู้พาสาร พาเรื่อง พาเนื้อหาไป เพราะฉะนั้นเค้าไม่จ าเป็นต้อง
เป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรงเป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรง
กลดเหมาะกับพ่ีอ้อย เรื่องสิ่งแวดล้อม เอ๋เหมาะเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรื
ก็พาเต้ยไปคุยกันพ่ีอ้วนที่อุทัยธานีในตอนที่เป็นนักเขียน เราก็จะหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ถามว่าดีหรือไม่

จะต้องเป็นภาพจ าของรายการ แต่เป็นผู้พาสาร พาเรื่อง พาเนื้อหาไป เพราะฉะนั้นเค้าไม่จ าเป็นต้อง
เป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรง
จะต้องเป็นภาพจ าของรายการ แต่เป็นผู้พาสาร พาเรื่อง พาเนื้อหาไป เพราะฉะนั้นเค้าไม่จ าเป็นต้อง
เป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรง
จะต้องเป็นภาพจ าของรายการ แต่เป็นผู้พาสาร พาเรื่อง พาเนื้อหาไป เพราะฉะนั้นเค้าไม่จ าเป็นต้อง
เป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรงเป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรง
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ดี มันอยู่ที่ว่าถ้าเราท าจนคนดูเข้าใจมันไม่มีอะไรไม่ดี พอคนดูเค้าเข้าใจว่า อ๋อรายการนี้เค้าก็เปลี่ยนไป
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มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการมีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ

จะต้องเป็นภาพจ าของรายการ แต่เป็นผู้พาสาร พาเรื่อง พาเนื้อหาไป เพราะฉะนั้นเค้าไม่จ าเป็นต้องจะต้องเป็นภาพจ าของรายการ แต่เป็นผู้พาสาร พาเรื่อง พาเนื้อหาไป เพราะฉะนั้นเค้าไม่จ าเป็นต้อง
เป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรง
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บางรายการไม่เคยเปลี่ยนพิธีกร แต่พ่ีบอกแล้วว่ารายการนี้พิธีกรเป็นแค่คนสังเกตการณ์ พิธีไม่บางรายการไม่เคยเปลี่ยนพิธีกร แต่พ่ีบอกแล้วว่ารายการนี้พิธีกรเป็นแค่คนสังเกตการณ์ พิธีไม่บางรายการไม่เคยเปลี่ยนพิธีกร แต่พ่ีบอกแล้วว่ารายการนี้พิธีกรเป็นแค่คนสังเกตการณ์ พิธีไม่
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ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่นเราอยากคุยกับนักดนตรี แต่พิธีเราแบบไม่ได้อ่ะพ่ี ถามว่าผิดมั้ยที่เราเปลี่ยน 
บางรายการไม่เคยเปลี่ยนพิธีกร แต่พ่ีบอกแล้วว่ารายการนี้พิธีกรเป็นแค่คนสังเกตการณ์ พิธีไม่
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บางรายการไม่เคยเปลี่ยนพิธีกร แต่พ่ีบอกแล้วว่ารายการนี้พิธีกรเป็นแค่คนสังเกตการณ์ พิธีไม่
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กลดเหมาะกับพ่ีอ้อย เรื่องสิ่งแวดล้อม เอ๋เหมาะเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรื
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ก็พาเต้ยไปคุยกันพ่ีอ้วนที่อุทัยธานีในตอนที่เป็นนักเขียน เราก็จะหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ถามว่าดีหรือไม่
ดี มันอยู่ที่ว่าถ้าเราท าจนคนดูเข้าใจมันไม่มีอะไรไม่ดี พอคนดูเค้าเข้าใจว่า อ๋อรายการนี้เค้าก็เปลี่ยนไป
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บางรายการไม่เคยเปลี่ยนพิธีกร แต่พ่ีบอกแล้วว่ารายการนี้พิธีกรเป็นแค่คนสังเกตการณ์ พิธีไม่
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่นเราอยากคุยกับนักดนตรี แต่พิธีเราแบบไม่ได้อ่ะพ่ี ถามว่าผิดมั้ยที่เราเปลี่ยน 
บางรายการไม่เคยเปลี่ยนพิธีกร แต่พ่ีบอกแล้วว่ารายการนี้พิธีกรเป็นแค่คนสังเกตการณ์ พิธีไม่
จะต้องเป็นภาพจ าของรายการ แต่เป็นผู้พาสาร พาเรื่อง พาเนื้อหาไป เพราะฉะนั้นเค้าไม่จ าเป็นต้อง

ก็ต้องค้นหาค าตอบของเรา แต่ยังมีอีกบางกรณีที่เราเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการก็ต้องค้นหาค าตอบของเรา แต่ยังมีอีกบางกรณีที่เราเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่นเราอยากคุยกับนักดนตรี แต่พิธีเราแบบไม่ได้อ่ะพ่ี ถามว่าผิดมั้ยที่เราเปลี่ยน 

ก็ต้องค้นหาค าตอบของเรา แต่ยังมีอีกบางกรณีที่เราเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการก็ต้องค้นหาค าตอบของเรา แต่ยังมีอีกบางกรณีที่เราเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่นเราอยากคุยกับนักดนตรี แต่พิธีเราแบบไม่ได้อ่ะพ่ี ถามว่าผิดมั้ยที่เราเปลี่ยน 

ก็ต้องค้นหาค าตอบของเรา แต่ยังมีอีกบางกรณีที่เราเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการก็ต้องค้นหาค าตอบของเรา แต่ยังมีอีกบางกรณีที่เราเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่นเราอยากคุยกับนักดนตรี แต่พิธีเราแบบไม่ได้อ่ะพ่ี ถามว่าผิดมั้ยที่เราเปลี่ยน 

ก็ต้องค้นหาค าตอบของเรา แต่ยังมีอีกบางกรณีที่เราเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการ
จะชัดไงว่าคุณพิธีกรยังไง แบบไหน ไม่ใช่ว่าเจอเอ๋ตลอด เราก็ยอมที่จะเปลี่ยน อาจจะเปลี่ยนแล้วไม่ได้

ก็ต้องค้นหาค าตอบของเรา แต่ยังมีอีกบางกรณีที่เราเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการก็ต้องค้นหาค าตอบของเรา แต่ยังมีอีกบางกรณีที่เราเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการ
จะชัดไงว่าคุณพิธีกรยังไง แบบไหน ไม่ใช่ว่าเจอเอ๋ตลอด เราก็ยอมที่จะเปลี่ยน อาจจะเปลี่ยนแล้วไม่ได้

ก็ต้องค้นหาค าตอบของเรา แต่ยังมีอีกบางกรณีที่เราเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการ
จะชัดไงว่าคุณพิธีกรยังไง แบบไหน ไม่ใช่ว่าเจอเอ๋ตลอด เราก็ยอมที่จะเปลี่ยน อาจจะเปลี่ยนแล้วไม่ได้

ก็ต้องค้นหาค าตอบของเรา แต่ยังมีอีกบางกรณีที่เราเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการ
จะชัดไงว่าคุณพิธีกรยังไง แบบไหน ไม่ใช่ว่าเจอเอ๋ตลอด เราก็ยอมที่จะเปลี่ยน อาจจะเปลี่ยนแล้วไม่ได้

ก็ต้องค้นหาค าตอบของเรา แต่ยังมีอีกบางกรณีที่เราเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการ
จะชัดไงว่าคุณพิธีกรยังไง แบบไหน ไม่ใช่ว่าเจอเอ๋ตลอด เราก็ยอมที่จะเปลี่ยน อาจจะเปลี่ยนแล้วไม่ได้จะชัดไงว่าคุณพิธีกรยังไง แบบไหน ไม่ใช่ว่าเจอเอ๋ตลอด เราก็ยอมที่จะเปลี่ยน อาจจะเปลี่ยนแล้วไม่ได้

ก็ต้องค้นหาค าตอบของเรา แต่ยังมีอีกบางกรณีที่เราเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการ
จะชัดไงว่าคุณพิธีกรยังไง แบบไหน ไม่ใช่ว่าเจอเอ๋ตลอด เราก็ยอมที่จะเปลี่ยน อาจจะเปลี่ยนแล้วไม่ได้
อันนี้ แล้วก็ก าลังจะมีอันใหม่ เพราะฉะนั้นความถ่ีที่สูงเนี่ยมันต้องยอมอ่ะ ว่าเห้ยภาพของพิธีกรมันควร

ทีนี้พอเค้าไปก็ต้องหาใหม่ ก็หา แล้วพอถึงจุดหนึ่งเราคุยกับเอ๋ อ่ะ
เปลี่ยนเป็นเอ๋ เพราะว่าด้วยความสามารถ แต่ซักพั
อันนี้ แล้วก็ก าลังจะมีอันใหม่ เพราะฉะนั้นความถ่ีที่สูงเนี่ยมันต้องยอมอ่ะ ว่าเห้ยภาพของพิธีกรมันควร
จะชัดไงว่าคุณพิธีกรยังไง แบบไหน ไม่ใช่ว่าเจอเอ๋ตลอด เราก็ยอมที่จะเปลี่ยน อาจจะเปลี่ยนแล้วไม่ได้

เปลี่ยนเป็นเอ๋ เพราะว่าด้วยความสามารถ แต่ซักพั
อันนี้ แล้วก็ก าลังจะมีอันใหม่ เพราะฉะนั้นความถ่ีที่สูงเนี่ยมันต้องยอมอ่ะ ว่าเห้ยภาพของพิธีกรมันควร
จะชัดไงว่าคุณพิธีกรยังไง แบบไหน ไม่ใช่ว่าเจอเอ๋ตลอด เราก็ยอมที่จะเปลี่ยน อาจจะเปลี่ยนแล้วไม่ได้จะชัดไงว่าคุณพิธีกรยังไง แบบไหน ไม่ใช่ว่าเจอเอ๋ตลอด เราก็ยอมที่จะเปลี่ยน อาจจะเปลี่ยนแล้วไม่ได้

ก็ต้องค้นหาค าตอบของเรา แต่ยังมีอีกบางกรณีที่เราเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการก็ต้องค้นหาค าตอบของเรา แต่ยังมีอีกบางกรณีที่เราเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่นเราอยากคุยกับนักดนตรี แต่พิธีเราแบบไม่ได้อ่ะพ่ี ถามว่าผิดมั้ยที่เราเปลี่ยน 

ก็ต้องค้นหาค าตอบของเรา แต่ยังมีอีกบางกรณีที่เราเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่นเราอยากคุยกับนักดนตรี แต่พิธีเราแบบไม่ได้อ่ะพ่ี ถามว่าผิดมั้ยที่เราเปลี่ยน 
บางรายการไม่เคยเปลี่ยนพิธีกร แต่พ่ีบอกแล้วว่ารายการนี้พิธีกรเป็นแค่คนสังเกตการณ์ พิธีไม่
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่นเราอยากคุยกับนักดนตรี แต่พิธีเราแบบไม่ได้อ่ะพ่ี ถามว่าผิดมั้ยที่เราเปลี่ยน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่นเราอยากคุยกับนักดนตรี แต่พิธีเราแบบไม่ได้อ่ะพ่ี ถามว่าผิดมั้ยที่เราเปลี่ยน 
บางรายการไม่เคยเปลี่ยนพิธีกร แต่พ่ีบอกแล้วว่ารายการนี้พิธีกรเป็นแค่คนสังเกตการณ์ พิธีไม่
จะต้องเป็นภาพจ าของรายการ แต่เป็นผู้พาสาร พาเรื่อง พาเนื้อหาไป เพราะฉะนั้นเค้าไม่จ าเป็นต้อง

ทีนี้พอเค้าไปก็ต้องหาใหม่ ก็หา แล้วพอถึงจุดหนึ่งเราคุยกับเอ๋ อ่ะทีนี้พอเค้าไปก็ต้องหาใหม่ ก็หา แล้วพอถึงจุดหนึ่งเราคุยกับเอ๋ อ่ะ
เปลี่ยนเป็นเอ๋ เพราะว่าด้วยความสามารถ แต่ซักพั
อันนี้ แล้วก็ก าลังจะมีอันใหม่ เพราะฉะนั้นความถ่ีที่สูงเนี่ยมันต้องยอมอ่ะ ว่าเห้ยภาพของพิธีกรมันควร
จะชัดไงว่าคุณพิธีกรยังไง แบบไหน ไม่ใช่ว่าเจอเอ๋ตลอด เราก็ยอมที่จะเปลี่ยน อาจจะเปลี่ยนแล้วไม่ได้

ก็ต้องค้นหาค าตอบของเรา แต่ยังมีอีกบางกรณีที่เราเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการ

อันนี้ แล้วก็ก าลังจะมีอันใหม่ เพราะฉะนั้นความถ่ีที่สูงเนี่ยมันต้องยอมอ่ะ ว่าเห้ยภาพของพิธีกรมันควร
จะชัดไงว่าคุณพิธีกรยังไง แบบไหน ไม่ใช่ว่าเจอเอ๋ตลอด เราก็ยอมที่จะเปลี่ยน อาจจะเปลี่ยนแล้วไม่ได้

ก็ต้องค้นหาค าตอบของเรา แต่ยังมีอีกบางกรณีที่เราเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการ

อันนี้ แล้วก็ก าลังจะมีอันใหม่ เพราะฉะนั้นความถ่ีที่สูงเนี่ยมันต้องยอมอ่ะ ว่าเห้ยภาพของพิธีกรมันควรอันนี้ แล้วก็ก าลังจะมีอันใหม่ เพราะฉะนั้นความถ่ีที่สูงเนี่ยมันต้องยอมอ่ะ ว่าเห้ยภาพของพิธีกรมันควร
จะชัดไงว่าคุณพิธีกรยังไง แบบไหน ไม่ใช่ว่าเจอเอ๋ตลอด เราก็ยอมที่จะเปลี่ยน อาจจะเปลี่ยนแล้วไม่ได้

ก็ต้องค้นหาค าตอบของเรา แต่ยังมีอีกบางกรณีที่เราเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการ
จะชัดไงว่าคุณพิธีกรยังไง แบบไหน ไม่ใช่ว่าเจอเอ๋ตลอด เราก็ยอมที่จะเปลี่ยน อาจจะเปลี่ยนแล้วไม่ได้จะชัดไงว่าคุณพิธีกรยังไง แบบไหน ไม่ใช่ว่าเจอเอ๋ตลอด เราก็ยอมที่จะเปลี่ยน อาจจะเปลี่ยนแล้วไม่ได้

ก็ต้องค้นหาค าตอบของเรา แต่ยังมีอีกบางกรณีที่เราเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการ
จะชัดไงว่าคุณพิธีกรยังไง แบบไหน ไม่ใช่ว่าเจอเอ๋ตลอด เราก็ยอมที่จะเปลี่ยน อาจจะเปลี่ยนแล้วไม่ได้

ก็ต้องค้นหาค าตอบของเรา แต่ยังมีอีกบางกรณีที่เราเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่นเราอยากคุยกับนักดนตรี แต่พิธีเราแบบไม่ได้อ่ะพ่ี ถามว่าผิดมั้ยที่เราเปลี่ยน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่นเราอยากคุยกับนักดนตรี แต่พิธีเราแบบไม่ได้อ่ะพ่ี ถามว่าผิดมั้ยที่เราเปลี่ยน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่นเราอยากคุยกับนักดนตรี แต่พิธีเราแบบไม่ได้อ่ะพ่ี ถามว่าผิดมั้ยที่เราเปลี่ยน 
บางรายการไม่เคยเปลี่ยนพิธีกร แต่พ่ีบอกแล้วว่ารายการนี้พิธีกรเป็นแค่คนสังเกตการณ์ พิธีไม่
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่นเราอยากคุยกับนักดนตรี แต่พิธีเราแบบไม่ได้อ่ะพ่ี ถามว่าผิดมั้ยที่เราเปลี่ยน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่นเราอยากคุยกับนักดนตรี แต่พิธีเราแบบไม่ได้อ่ะพ่ี ถามว่าผิดมั้ยที่เราเปลี่ยน 
บางรายการไม่เคยเปลี่ยนพิธีกร แต่พ่ีบอกแล้วว่ารายการนี้พิธีกรเป็นแค่คนสังเกตการณ์ พิธีไม่
จะต้องเป็นภาพจ าของรายการ แต่เป็นผู้พาสาร พาเรื่อง พาเนื้อหาไป เพราะฉะนั้นเค้าไม่จ าเป็นต้อง
บางรายการไม่เคยเปลี่ยนพิธีกร แต่พ่ีบอกแล้วว่ารายการนี้พิธีกรเป็นแค่คนสังเกตการณ์ พิธีไม่บางรายการไม่เคยเปลี่ยนพิธีกร แต่พ่ีบอกแล้วว่ารายการนี้พิธีกรเป็นแค่คนสังเกตการณ์ พิธีไม่
จะต้องเป็นภาพจ าของรายการ แต่เป็นผู้พาสาร พาเรื่อง พาเนื้อหาไป เพราะฉะนั้นเค้าไม่จ าเป็นต้อง
บางรายการไม่เคยเปลี่ยนพิธีกร แต่พ่ีบอกแล้วว่ารายการนี้พิธีกรเป็นแค่คนสังเกตการณ์ พิธีไม่
จะต้องเป็นภาพจ าของรายการ แต่เป็นผู้พาสาร พาเรื่อง พาเนื้อหาไป เพราะฉะนั้นเค้าไม่จ าเป็นต้อง
บางรายการไม่เคยเปลี่ยนพิธีกร แต่พ่ีบอกแล้วว่ารายการนี้พิธีกรเป็นแค่คนสังเกตการณ์ พิธีไม่
จะต้องเป็นภาพจ าของรายการ แต่เป็นผู้พาสาร พาเรื่อง พาเนื้อหาไป เพราะฉะนั้นเค้าไม่จ าเป็นต้อง
เป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรง
กลดเหมาะกับพ่ีอ้อย เรื่องสิ่งแวดล้อม เอ๋เหมาะเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรื

จะต้องเป็นภาพจ าของรายการ แต่เป็นผู้พาสาร พาเรื่อง พาเนื้อหาไป เพราะฉะนั้นเค้าไม่จ าเป็นต้อง
เป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรง
จะต้องเป็นภาพจ าของรายการ แต่เป็นผู้พาสาร พาเรื่อง พาเนื้อหาไป เพราะฉะนั้นเค้าไม่จ าเป็นต้อง

ออย่างนักเขียนอยากคุยกับนักเขียน 
ก็พาเต้ยไปคุยกันพ่ีอ้วนที่อุทัยธานีในตอนที่เป็นนักเขียน เราก็จะหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ถามว่าดีหรือไม่
ดี มันอยู่ที่ว่าถ้าเราท าจนคนดูเข้าใจมันไม่มีอะไรไม่ดี พอคนดูเค้าเข้าใจว่า อ๋อรายการนี้เค้าก็เปลี่ยนไป
ก็พาเต้ยไปคุยกันพ่ีอ้วนที่อุทัยธานีในตอนที่เป็นนักเขียน เราก็จะหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ถามว่าดีหรือไม่ก็พาเต้ยไปคุยกันพ่ีอ้วนที่อุทัยธานีในตอนที่เป็นนักเขียน เราก็จะหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ถามว่าดีหรือไม่
ดี มันอยู่ที่ว่าถ้าเราท าจนคนดูเข้าใจมันไม่มีอะไรไม่ดี พอคนดูเค้าเข้าใจว่า อ๋อรายการนี้เค้าก็เปลี่ยนไป
ก็พาเต้ยไปคุยกันพ่ีอ้วนที่อุทัยธานีในตอนที่เป็นนักเขียน เราก็จะหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ถามว่าดีหรือไม่ก็พาเต้ยไปคุยกันพ่ีอ้วนที่อุทัยธานีในตอนที่เป็นนักเขียน เราก็จะหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ถามว่าดีหรือไม่
ดี มันอยู่ที่ว่าถ้าเราท าจนคนดูเข้าใจมันไม่มีอะไรไม่ดี พอคนดูเค้าเข้าใจว่า อ๋อรายการนี้เค้าก็เปลี่ยนไป
ก็พาเต้ยไปคุยกันพ่ีอ้วนที่อุทัยธานีในตอนที่เป็นนักเขียน เราก็จะหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ถามว่าดีหรือไม่
ดี มันอยู่ที่ว่าถ้าเราท าจนคนดูเข้าใจมันไม่มีอะไรไม่ดี พอคนดูเค้าเข้าใจว่า อ๋อรายการนี้เค้าก็เปลี่ยนไป
ก็พาเต้ยไปคุยกันพ่ีอ้วนที่อุทัยธานีในตอนที่เป็นนักเขียน เราก็จะหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ถามว่าดีหรือไม่
ดี มันอยู่ที่ว่าถ้าเราท าจนคนดูเข้าใจมันไม่มีอะไรไม่ดี พอคนดูเค้าเข้าใจว่า อ๋อรายการนี้เค้าก็เปลี่ยนไปดี มันอยู่ที่ว่าถ้าเราท าจนคนดูเข้าใจมันไม่มีอะไรไม่ดี พอคนดูเค้าเข้าใจว่า อ๋อรายการนี้เค้าก็เปลี่ยนไป

กร ขายเนื้อหา เพราะเราก าลังให้แรงบันดาลใจกร ขายเนื้อหา เพราะเราก าลังให้แรงบันดาลใจกร ขายเนื้อหา เพราะเราก าลังให้แรงบันดาลใจ
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ
เรื่อยๆ มันไม่ได้ขายพิธีเรื่อยๆ มันไม่ได้ขายพิธี
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ

มันด้วยภาพ ด้วยเพลง ส่วนความงามเราก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็
จริงๆ มันเหมือนกับเราค่อยๆ อ่านหนังสือ คือมันมีสองอย่าง อย่างถ้าเป็น เป็นอยู่คือเนี่ย

มันด้วยภาพ ด้วยเพลง ส่วนความงามเราก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็มันด้วยภาพ ด้วยเพลง ส่วนความงามเราก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็
จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ีจะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ีจะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ี

กว่านาที เพราะฉะนั้นเวลาของดีมันมาต่อๆ คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ 

ความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลาความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลา
edit 

เรื่อยๆ มันก็เลยท าให้รายการมันไ
ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง 

มันเหมือนกับว่าเวลาเราเห็นภาพถ่าย เห็นคนสัมภาษณ์เรารู้ว่าหน้าตาแบบนี้ งานที่เค้าท าแบบนี้ บ้าน

ทีนี้พอเค้าไปก็ต้องหาใหม่ ก็หา แล้วพอถึงจุดหนึ่งเราคุยกับเอ๋ อ่ะ
เปลี่ยนเป็นเอ๋ เพราะว่าด้วยความสามารถ แต่ซักพั
อันนี้ แล้วก็ก าลังจะมีอันใหม่ เพราะฉะนั้นความถ่ีที่สูงเนี่ยมันต้องยอมอ่ะ ว่าเห้ยภาพของพิธีกรมันควร
จะชัดไงว่าคุณพิธีกรยังไง แบบไหน ไม่ใช่ว่าเจอเอ๋ตลอด เราก็ยอมที่จะเปลี่ยน อาจจะเปลี่ยนแล้วไม่ได้

ก็ต้องค้นหาค าตอบของเรา แต่ยังมีอีกบางกรณีที่เราเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่นเราอยากคุยกับนักดนตรี แต่พิธีเราแบบไม่ได้อ่ะพ่ี ถามว่าผิดมั้ยที่เราเปลี่ยน 
บางรายการไม่เคยเปลี่ยนพิธีกร แต่พ่ีบอกแล้วว่ารายการนี้พิธีกรเป็นแค่คนสังเกตการณ์ พิธีไม่
จะต้องเป็นภาพจ าของรายการ แต่เป็นผู้พาสาร พาเรื่อง พาเนื้อหาไป เพราะฉะนั้นเค้าไม่จ าเป็นต้อง

อันนี้ แล้วก็ก าลังจะมีอันใหม่ เพราะฉะนั้นความถ่ีที่สูงเนี่ยมันต้องยอมอ่ะ ว่าเห้ยภาพของพิธีกรมันควรอันนี้ แล้วก็ก าลังจะมีอันใหม่ เพราะฉะนั้นความถ่ีที่สูงเนี่ยมันต้องยอมอ่ะ ว่าเห้ยภาพของพิธีกรมันควร
จะชัดไงว่าคุณพิธีกรยังไง แบบไหน ไม่ใช่ว่าเจอเอ๋ตลอด เราก็ยอมที่จะเปลี่ยน อาจจะเปลี่ยนแล้วไม่ได้จะชัดไงว่าคุณพิธีกรยังไง แบบไหน ไม่ใช่ว่าเจอเอ๋ตลอด เราก็ยอมที่จะเปลี่ยน อาจจะเปลี่ยนแล้วไม่ได้จะชัดไงว่าคุณพิธีกรยังไง แบบไหน ไม่ใช่ว่าเจอเอ๋ตลอด เราก็ยอมที่จะเปลี่ยน อาจจะเปลี่ยนแล้วไม่ได้

ก็ต้องค้นหาค าตอบของเรา แต่ยังมีอีกบางกรณีที่เราเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการ
จะชัดไงว่าคุณพิธีกรยังไง แบบไหน ไม่ใช่ว่าเจอเอ๋ตลอด เราก็ยอมที่จะเปลี่ยน อาจจะเปลี่ยนแล้วไม่ได้จะชัดไงว่าคุณพิธีกรยังไง แบบไหน ไม่ใช่ว่าเจอเอ๋ตลอด เราก็ยอมที่จะเปลี่ยน อาจจะเปลี่ยนแล้วไม่ได้จะชัดไงว่าคุณพิธีกรยังไง แบบไหน ไม่ใช่ว่าเจอเอ๋ตลอด เราก็ยอมที่จะเปลี่ยน อาจจะเปลี่ยนแล้วไม่ได้

ก็ต้องค้นหาค าตอบของเรา แต่ยังมีอีกบางกรณีที่เราเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการ
จะชัดไงว่าคุณพิธีกรยังไง แบบไหน ไม่ใช่ว่าเจอเอ๋ตลอด เราก็ยอมที่จะเปลี่ยน อาจจะเปลี่ยนแล้วไม่ได้จะชัดไงว่าคุณพิธีกรยังไง แบบไหน ไม่ใช่ว่าเจอเอ๋ตลอด เราก็ยอมที่จะเปลี่ยน อาจจะเปลี่ยนแล้วไม่ได้

ก็ต้องค้นหาค าตอบของเรา แต่ยังมีอีกบางกรณีที่เราเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการ
จะชัดไงว่าคุณพิธีกรยังไง แบบไหน ไม่ใช่ว่าเจอเอ๋ตลอด เราก็ยอมที่จะเปลี่ยน อาจจะเปลี่ยนแล้วไม่ได้

ก็ต้องค้นหาค าตอบของเรา แต่ยังมีอีกบางกรณีที่เราเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการก็ต้องค้นหาค าตอบของเรา แต่ยังมีอีกบางกรณีที่เราเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการก็ต้องค้นหาค าตอบของเรา แต่ยังมีอีกบางกรณีที่เราเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการก็ต้องค้นหาค าตอบของเรา แต่ยังมีอีกบางกรณีที่เราเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการก็ต้องค้นหาค าตอบของเรา แต่ยังมีอีกบางกรณีที่เราเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่นเราอยากคุยกับนักดนตรี แต่พิธีเราแบบไม่ได้อ่ะพ่ี ถามว่าผิดมั้ยที่เราเปลี่ยน 

ก็ต้องค้นหาค าตอบของเรา แต่ยังมีอีกบางกรณีที่เราเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่นเราอยากคุยกับนักดนตรี แต่พิธีเราแบบไม่ได้อ่ะพ่ี ถามว่าผิดมั้ยที่เราเปลี่ยน 

ก็ต้องค้นหาค าตอบของเรา แต่ยังมีอีกบางกรณีที่เราเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่นเราอยากคุยกับนักดนตรี แต่พิธีเราแบบไม่ได้อ่ะพ่ี ถามว่าผิดมั้ยที่เราเปลี่ยน 

ก็ต้องค้นหาค าตอบของเรา แต่ยังมีอีกบางกรณีที่เราเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการก็ต้องค้นหาค าตอบของเรา แต่ยังมีอีกบางกรณีที่เราเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่นเราอยากคุยกับนักดนตรี แต่พิธีเราแบบไม่ได้อ่ะพ่ี ถามว่าผิดมั้ยที่เราเปลี่ยน 
บางรายการไม่เคยเปลี่ยนพิธีกร แต่พ่ีบอกแล้วว่ารายการนี้พิธีกรเป็นแค่คนสังเกตการณ์ พิธีไม่
จะต้องเป็นภาพจ าของรายการ แต่เป็นผู้พาสาร พาเรื่อง พาเนื้อหาไป เพราะฉะนั้นเค้าไม่จ าเป็นต้อง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่นเราอยากคุยกับนักดนตรี แต่พิธีเราแบบไม่ได้อ่ะพ่ี ถามว่าผิดมั้ยที่เราเปลี่ยน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่นเราอยากคุยกับนักดนตรี แต่พิธีเราแบบไม่ได้อ่ะพ่ี ถามว่าผิดมั้ยที่เราเปลี่ยน 
บางรายการไม่เคยเปลี่ยนพิธีกร แต่พ่ีบอกแล้วว่ารายการนี้พิธีกรเป็นแค่คนสังเกตการณ์ พิธีไม่
จะต้องเป็นภาพจ าของรายการ แต่เป็นผู้พาสาร พาเรื่อง พาเนื้อหาไป เพราะฉะนั้นเค้าไม่จ าเป็นต้อง
เป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรง
กลดเหมาะกับพ่ีอ้อย เรื่องสิ่งแวดล้อม เอ๋เหมาะเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรื
ก็พาเต้ยไปคุยกันพ่ีอ้วนที่อุทัยธานีในตอนที่เป็นนักเขียน เราก็จะหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ถามว่าดีหรือไม่
ดี มันอยู่ที่ว่าถ้าเราท าจนคนดูเข้าใจมันไม่มีอะไรไม่ดี พอคนดูเค้าเข้าใจว่า อ๋อรายการนี้เค้าก็เปลี่ยนไป

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่นเราอยากคุยกับนักดนตรี แต่พิธีเราแบบไม่ได้อ่ะพ่ี ถามว่าผิดมั้ยที่เราเปลี่ยน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่นเราอยากคุยกับนักดนตรี แต่พิธีเราแบบไม่ได้อ่ะพ่ี ถามว่าผิดมั้ยที่เราเปลี่ยน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่นเราอยากคุยกับนักดนตรี แต่พิธีเราแบบไม่ได้อ่ะพ่ี ถามว่าผิดมั้ยที่เราเปลี่ยน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่นเราอยากคุยกับนักดนตรี แต่พิธีเราแบบไม่ได้อ่ะพ่ี ถามว่าผิดมั้ยที่เราเปลี่ยน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่นเราอยากคุยกับนักดนตรี แต่พิธีเราแบบไม่ได้อ่ะพ่ี ถามว่าผิดมั้ยที่เราเปลี่ยน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่นเราอยากคุยกับนักดนตรี แต่พิธีเราแบบไม่ได้อ่ะพ่ี ถามว่าผิดมั้ยที่เราเปลี่ยน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่นเราอยากคุยกับนักดนตรี แต่พิธีเราแบบไม่ได้อ่ะพ่ี ถามว่าผิดมั้ยที่เราเปลี่ยน 
บางรายการไม่เคยเปลี่ยนพิธีกร แต่พ่ีบอกแล้วว่ารายการนี้พิธีกรเป็นแค่คนสังเกตการณ์ พิธีไม่
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่นเราอยากคุยกับนักดนตรี แต่พิธีเราแบบไม่ได้อ่ะพ่ี ถามว่าผิดมั้ยที่เราเปลี่ยน 
บางรายการไม่เคยเปลี่ยนพิธีกร แต่พ่ีบอกแล้วว่ารายการนี้พิธีกรเป็นแค่คนสังเกตการณ์ พิธีไม่
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่นเราอยากคุยกับนักดนตรี แต่พิธีเราแบบไม่ได้อ่ะพ่ี ถามว่าผิดมั้ยที่เราเปลี่ยน 
บางรายการไม่เคยเปลี่ยนพิธีกร แต่พ่ีบอกแล้วว่ารายการนี้พิธีกรเป็นแค่คนสังเกตการณ์ พิธีไม่
จะต้องเป็นภาพจ าของรายการ แต่เป็นผู้พาสาร พาเรื่อง พาเนื้อหาไป เพราะฉะนั้นเค้าไม่จ าเป็นต้อง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่นเราอยากคุยกับนักดนตรี แต่พิธีเราแบบไม่ได้อ่ะพ่ี ถามว่าผิดมั้ยที่เราเปลี่ยน 
บางรายการไม่เคยเปลี่ยนพิธีกร แต่พ่ีบอกแล้วว่ารายการนี้พิธีกรเป็นแค่คนสังเกตการณ์ พิธีไม่
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่นเราอยากคุยกับนักดนตรี แต่พิธีเราแบบไม่ได้อ่ะพ่ี ถามว่าผิดมั้ยที่เราเปลี่ยน 
บางรายการไม่เคยเปลี่ยนพิธีกร แต่พ่ีบอกแล้วว่ารายการนี้พิธีกรเป็นแค่คนสังเกตการณ์ พิธีไม่
จะต้องเป็นภาพจ าของรายการ แต่เป็นผู้พาสาร พาเรื่อง พาเนื้อหาไป เพราะฉะนั้นเค้าไม่จ าเป็นต้อง
บางรายการไม่เคยเปลี่ยนพิธีกร แต่พ่ีบอกแล้วว่ารายการนี้พิธีกรเป็นแค่คนสังเกตการณ์ พิธีไม่บางรายการไม่เคยเปลี่ยนพิธีกร แต่พ่ีบอกแล้วว่ารายการนี้พิธีกรเป็นแค่คนสังเกตการณ์ พิธีไม่บางรายการไม่เคยเปลี่ยนพิธีกร แต่พ่ีบอกแล้วว่ารายการนี้พิธีกรเป็นแค่คนสังเกตการณ์ พิธีไม่
จะต้องเป็นภาพจ าของรายการ แต่เป็นผู้พาสาร พาเรื่อง พาเนื้อหาไป เพราะฉะนั้นเค้าไม่จ าเป็นต้อง
เป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรง

บางรายการไม่เคยเปลี่ยนพิธีกร แต่พ่ีบอกแล้วว่ารายการนี้พิธีกรเป็นแค่คนสังเกตการณ์ พิธีไม่
จะต้องเป็นภาพจ าของรายการ แต่เป็นผู้พาสาร พาเรื่อง พาเนื้อหาไป เพราะฉะนั้นเค้าไม่จ าเป็นต้องจะต้องเป็นภาพจ าของรายการ แต่เป็นผู้พาสาร พาเรื่อง พาเนื้อหาไป เพราะฉะนั้นเค้าไม่จ าเป็นต้องจะต้องเป็นภาพจ าของรายการ แต่เป็นผู้พาสาร พาเรื่อง พาเนื้อหาไป เพราะฉะนั้นเค้าไม่จ าเป็นต้อง
เป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรง
จะต้องเป็นภาพจ าของรายการ แต่เป็นผู้พาสาร พาเรื่อง พาเนื้อหาไป เพราะฉะนั้นเค้าไม่จ าเป็นต้อง
เป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรง
จะต้องเป็นภาพจ าของรายการ แต่เป็นผู้พาสาร พาเรื่อง พาเนื้อหาไป เพราะฉะนั้นเค้าไม่จ าเป็นต้อง
เป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรง
จะต้องเป็นภาพจ าของรายการ แต่เป็นผู้พาสาร พาเรื่อง พาเนื้อหาไป เพราะฉะนั้นเค้าไม่จ าเป็นต้องจะต้องเป็นภาพจ าของรายการ แต่เป็นผู้พาสาร พาเรื่อง พาเนื้อหาไป เพราะฉะนั้นเค้าไม่จ าเป็นต้องจะต้องเป็นภาพจ าของรายการ แต่เป็นผู้พาสาร พาเรื่อง พาเนื้อหาไป เพราะฉะนั้นเค้าไม่จ าเป็นต้อง
เป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรง
จะต้องเป็นภาพจ าของรายการ แต่เป็นผู้พาสาร พาเรื่อง พาเนื้อหาไป เพราะฉะนั้นเค้าไม่จ าเป็นต้อง
เป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรง
กลดเหมาะกับพ่ีอ้อย เรื่องสิ่งแวดล้อม เอ๋เหมาะเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรื
ก็พาเต้ยไปคุยกันพ่ีอ้วนที่อุทัยธานีในตอนที่เป็นนักเขียน เราก็จะหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ถามว่าดีหรือไม่
ดี มันอยู่ที่ว่าถ้าเราท าจนคนดูเข้าใจมันไม่มีอะไรไม่ดี พอคนดูเค้าเข้าใจว่า อ๋อรายการนี้เค้าก็เปลี่ยนไป

กร ขายเนื้อหา เพราะเราก าลังให้แรงบันดาลใจ
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ

จะต้องเป็นภาพจ าของรายการ แต่เป็นผู้พาสาร พาเรื่อง พาเนื้อหาไป เพราะฉะนั้นเค้าไม่จ าเป็นต้อง
เป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรง
กลดเหมาะกับพ่ีอ้อย เรื่องสิ่งแวดล้อม เอ๋เหมาะเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรื
ก็พาเต้ยไปคุยกันพ่ีอ้วนที่อุทัยธานีในตอนที่เป็นนักเขียน เราก็จะหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ถามว่าดีหรือไม่

จะต้องเป็นภาพจ าของรายการ แต่เป็นผู้พาสาร พาเรื่อง พาเนื้อหาไป เพราะฉะนั้นเค้าไม่จ าเป็นต้อง
เป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรงเป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรงเป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรงเป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรงเป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรงเป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรงเป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรงเป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรงเป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรง
กลดเหมาะกับพ่ีอ้อย เรื่องสิ่งแวดล้อม เอ๋เหมาะเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรื
เป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรงเป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรง
กลดเหมาะกับพ่ีอ้อย เรื่องสิ่งแวดล้อม เอ๋เหมาะเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรื
เป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรง

ออย่างนักเขียนอยากคุยกับนักเขียน 
เป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรง

ออย่างนักเขียนอยากคุยกับนักเขียน 
เป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรง
กลดเหมาะกับพ่ีอ้อย เรื่องสิ่งแวดล้อม เอ๋เหมาะเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรืกลดเหมาะกับพ่ีอ้อย เรื่องสิ่งแวดล้อม เอ๋เหมาะเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรื
ก็พาเต้ยไปคุยกันพ่ีอ้วนที่อุทัยธานีในตอนที่เป็นนักเขียน เราก็จะหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ถามว่าดีหรือไม่
ดี มันอยู่ที่ว่าถ้าเราท าจนคนดูเข้าใจมันไม่มีอะไรไม่ดี พอคนดูเค้าเข้าใจว่า อ๋อรายการนี้เค้าก็เปลี่ยนไป

กลดเหมาะกับพ่ีอ้อย เรื่องสิ่งแวดล้อม เอ๋เหมาะเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรืกลดเหมาะกับพ่ีอ้อย เรื่องสิ่งแวดล้อม เอ๋เหมาะเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรืกลดเหมาะกับพ่ีอ้อย เรื่องสิ่งแวดล้อม เอ๋เหมาะเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรืออย่างนักเขียนอยากคุยกับนักเขียน 
ก็พาเต้ยไปคุยกันพ่ีอ้วนที่อุทัยธานีในตอนที่เป็นนักเขียน เราก็จะหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ถามว่าดีหรือไม่
ดี มันอยู่ที่ว่าถ้าเราท าจนคนดูเข้าใจมันไม่มีอะไรไม่ดี พอคนดูเค้าเข้าใจว่า อ๋อรายการนี้เค้าก็เปลี่ยนไป

กลดเหมาะกับพ่ีอ้อย เรื่องสิ่งแวดล้อม เอ๋เหมาะเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรืกลดเหมาะกับพ่ีอ้อย เรื่องสิ่งแวดล้อม เอ๋เหมาะเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรืกลดเหมาะกับพ่ีอ้อย เรื่องสิ่งแวดล้อม เอ๋เหมาะเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรื
ก็พาเต้ยไปคุยกันพ่ีอ้วนที่อุทัยธานีในตอนที่เป็นนักเขียน เราก็จะหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ถามว่าดีหรือไม่
กลดเหมาะกับพ่ีอ้อย เรื่องสิ่งแวดล้อม เอ๋เหมาะเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรื
ก็พาเต้ยไปคุยกันพ่ีอ้วนที่อุทัยธานีในตอนที่เป็นนักเขียน เราก็จะหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ถามว่าดีหรือไม่ก็พาเต้ยไปคุยกันพ่ีอ้วนที่อุทัยธานีในตอนที่เป็นนักเขียน เราก็จะหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ถามว่าดีหรือไม่ก็พาเต้ยไปคุยกันพ่ีอ้วนที่อุทัยธานีในตอนที่เป็นนักเขียน เราก็จะหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ถามว่าดีหรือไม่
ดี มันอยู่ที่ว่าถ้าเราท าจนคนดูเข้าใจมันไม่มีอะไรไม่ดี พอคนดูเค้าเข้าใจว่า อ๋อรายการนี้เค้าก็เปลี่ยนไป
ก็พาเต้ยไปคุยกันพ่ีอ้วนที่อุทัยธานีในตอนที่เป็นนักเขียน เราก็จะหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ถามว่าดีหรือไม่ก็พาเต้ยไปคุยกันพ่ีอ้วนที่อุทัยธานีในตอนที่เป็นนักเขียน เราก็จะหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ถามว่าดีหรือไม่ก็พาเต้ยไปคุยกันพ่ีอ้วนที่อุทัยธานีในตอนที่เป็นนักเขียน เราก็จะหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ถามว่าดีหรือไม่
ดี มันอยู่ที่ว่าถ้าเราท าจนคนดูเข้าใจมันไม่มีอะไรไม่ดี พอคนดูเค้าเข้าใจว่า อ๋อรายการนี้เค้าก็เปลี่ยนไปดี มันอยู่ที่ว่าถ้าเราท าจนคนดูเข้าใจมันไม่มีอะไรไม่ดี พอคนดูเค้าเข้าใจว่า อ๋อรายการนี้เค้าก็เปลี่ยนไปดี มันอยู่ที่ว่าถ้าเราท าจนคนดูเข้าใจมันไม่มีอะไรไม่ดี พอคนดูเค้าเข้าใจว่า อ๋อรายการนี้เค้าก็เปลี่ยนไป

กร ขายเนื้อหา เพราะเราก าลังให้แรงบันดาลใจ
ดี มันอยู่ที่ว่าถ้าเราท าจนคนดูเข้าใจมันไม่มีอะไรไม่ดี พอคนดูเค้าเข้าใจว่า อ๋อรายการนี้เค้าก็เปลี่ยนไป

กร ขายเนื้อหา เพราะเราก าลังให้แรงบันดาลใจ
ดี มันอยู่ที่ว่าถ้าเราท าจนคนดูเข้าใจมันไม่มีอะไรไม่ดี พอคนดูเค้าเข้าใจว่า อ๋อรายการนี้เค้าก็เปลี่ยนไปดี มันอยู่ที่ว่าถ้าเราท าจนคนดูเข้าใจมันไม่มีอะไรไม่ดี พอคนดูเค้าเข้าใจว่า อ๋อรายการนี้เค้าก็เปลี่ยนไป
เรื่อยๆ มันไม่ได้ขายพิธีกร ขายเนื้อหา เพราะเราก าลังให้แรงบันดาลใจ
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ

กร ขายเนื้อหา เพราะเราก าลังให้แรงบันดาลใจเรื่อยๆ มันไม่ได้ขายพิธีกร ขายเนื้อหา เพราะเราก าลังให้แรงบันดาลใจ
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ

จริงๆ มันเหมือนกับเราค่อยๆ อ่านหนังสือ คือมันมีสองอย่าง อย่างถ้าเป็น เป็นอยู่คือเนี่ย

กร ขายเนื้อหา เพราะเราก าลังให้แรงบันดาลใจกร ขายเนื้อหา เพราะเราก าลังให้แรงบันดาลใจ
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ

กร ขายเนื้อหา เพราะเราก าลังให้แรงบันดาลใจ
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ

กร ขายเนื้อหา เพราะเราก าลังให้แรงบันดาลใจ
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ

จริงๆ มันเหมือนกับเราค่อยๆ อ่านหนังสือ คือมันมีสองอย่าง อย่างถ้าเป็น เป็นอยู่คือเนี่ย
มันด้วยภาพ ด้วยเพลง ส่วนความงามเราก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็

กร ขายเนื้อหา เพราะเราก าลังให้แรงบันดาลใจ
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ

จริงๆ มันเหมือนกับเราค่อยๆ อ่านหนังสือ คือมันมีสองอย่าง อย่างถ้าเป็น เป็นอยู่คือเนี่ย

กร ขายเนื้อหา เพราะเราก าลังให้แรงบันดาลใจ
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการมีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ

จริงๆ มันเหมือนกับเราค่อยๆ อ่านหนังสือ คือมันมีสองอย่าง อย่างถ้าเป็น เป็นอยู่คือเนี่ย
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการมีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ

จริงๆ มันเหมือนกับเราค่อยๆ อ่านหนังสือ คือมันมีสองอย่าง อย่างถ้าเป็น เป็นอยู่คือเนี่ย
มันด้วยภาพ ด้วยเพลง ส่วนความงามเราก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็
จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ี

มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ
จริงๆ มันเหมือนกับเราค่อยๆ อ่านหนังสือ คือมันมีสองอย่าง อย่างถ้าเป็น เป็นอยู่คือเนี่ย

มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ
จริงๆ มันเหมือนกับเราค่อยๆ อ่านหนังสือ คือมันมีสองอย่าง อย่างถ้าเป็น เป็นอยู่คือเนี่ย

มันด้วยภาพ ด้วยเพลง ส่วนความงามเราก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็
จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ี

มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ
จริงๆ มันเหมือนกับเราค่อยๆ อ่านหนังสือ คือมันมีสองอย่าง อย่างถ้าเป็น เป็นอยู่คือเนี่ย

มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ
จริงๆ มันเหมือนกับเราค่อยๆ อ่านหนังสือ คือมันมีสองอย่าง อย่างถ้าเป็น เป็นอยู่คือเนี่ย

มันด้วยภาพ ด้วยเพลง ส่วนความงามเราก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็

มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ
จริงๆ มันเหมือนกับเราค่อยๆ อ่านหนังสือ คือมันมีสองอย่าง อย่างถ้าเป็น เป็นอยู่คือเนี่ย

มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ
จริงๆ มันเหมือนกับเราค่อยๆ อ่านหนังสือ คือมันมีสองอย่าง อย่างถ้าเป็น เป็นอยู่คือเนี่ย

มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ
จริงๆ มันเหมือนกับเราค่อยๆ อ่านหนังสือ คือมันมีสองอย่าง อย่างถ้าเป็น เป็นอยู่คือเนี่ย

มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ
จริงๆ มันเหมือนกับเราค่อยๆ อ่านหนังสือ คือมันมีสองอย่าง อย่างถ้าเป็น เป็นอยู่คือเนี่ย

มันด้วยภาพ ด้วยเพลง ส่วนความงามเราก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็
จริงๆ มันเหมือนกับเราค่อยๆ อ่านหนังสือ คือมันมีสองอย่าง อย่างถ้าเป็น เป็นอยู่คือเนี่ยจริงๆ มันเหมือนกับเราค่อยๆ อ่านหนังสือ คือมันมีสองอย่าง อย่างถ้าเป็น เป็นอยู่คือเนี่ย

มันด้วยภาพ ด้วยเพลง ส่วนความงามเราก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็
จริงๆ มันเหมือนกับเราค่อยๆ อ่านหนังสือ คือมันมีสองอย่าง อย่างถ้าเป็น เป็นอยู่คือเนี่ย

มันด้วยภาพ ด้วยเพลง ส่วนความงามเราก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็
จริงๆ มันเหมือนกับเราค่อยๆ อ่านหนังสือ คือมันมีสองอย่าง อย่างถ้าเป็น เป็นอยู่คือเนี่ย

มันด้วยภาพ ด้วยเพลง ส่วนความงามเราก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็
จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ี

จริงๆ มันเหมือนกับเราค่อยๆ อ่านหนังสือ คือมันมีสองอย่าง อย่างถ้าเป็น เป็นอยู่คือเนี่ย
มันด้วยภาพ ด้วยเพลง ส่วนความงามเราก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็

จริงๆ มันเหมือนกับเราค่อยๆ อ่านหนังสือ คือมันมีสองอย่าง อย่างถ้าเป็น เป็นอยู่คือเนี่ยจริงๆ มันเหมือนกับเราค่อยๆ อ่านหนังสือ คือมันมีสองอย่าง อย่างถ้าเป็น เป็นอยู่คือเนี่ย
มันด้วยภาพ ด้วยเพลง ส่วนความงามเราก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็มันด้วยภาพ ด้วยเพลง ส่วนความงามเราก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็
จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ี

จริงๆ มันเหมือนกับเราค่อยๆ อ่านหนังสือ คือมันมีสองอย่าง อย่างถ้าเป็น เป็นอยู่คือเนี่ย
มันด้วยภาพ ด้วยเพลง ส่วนความงามเราก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็

จริงๆ มันเหมือนกับเราค่อยๆ อ่านหนังสือ คือมันมีสองอย่าง อย่างถ้าเป็น เป็นอยู่คือเนี่ย
มันด้วยภาพ ด้วยเพลง ส่วนความงามเราก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็
จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ี

จริงๆ มันเหมือนกับเราค่อยๆ อ่านหนังสือ คือมันมีสองอย่าง อย่างถ้าเป็น เป็นอยู่คือเนี่ย
มันด้วยภาพ ด้วยเพลง ส่วนความงามเราก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็
จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ี

จริงๆ มันเหมือนกับเราค่อยๆ อ่านหนังสือ คือมันมีสองอย่าง อย่างถ้าเป็น เป็นอยู่คือเนี่ย
มันด้วยภาพ ด้วยเพลง ส่วนความงามเราก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็
จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ี

จริงๆ มันเหมือนกับเราค่อยๆ อ่านหนังสือ คือมันมีสองอย่าง อย่างถ้าเป็น เป็นอยู่คือเนี่ย
มันด้วยภาพ ด้วยเพลง ส่วนความงามเราก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็มันด้วยภาพ ด้วยเพลง ส่วนความงามเราก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็มันด้วยภาพ ด้วยเพลง ส่วนความงามเราก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็
จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ี
คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ 

มันด้วยภาพ ด้วยเพลง ส่วนความงามเราก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็
จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ี
คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ 

มันด้วยภาพ ด้วยเพลง ส่วนความงามเราก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็
จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ี
มันด้วยภาพ ด้วยเพลง ส่วนความงามเราก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็
จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ี
มันด้วยภาพ ด้วยเพลง ส่วนความงามเราก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็มันด้วยภาพ ด้วยเพลง ส่วนความงามเราก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็มันด้วยภาพ ด้วยเพลง ส่วนความงามเราก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็
จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ี
มันด้วยภาพ ด้วยเพลง ส่วนความงามเราก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็
จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ี
คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ 
จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ี

กว่านาที เพราะฉะนั้นเวลาของดีมันมาต่อๆ 
จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ี
คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ 
กันอ่ะ ฟังแล้วมันชวนติดตามไง เพราะว่าทุก

จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ีจะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ีจะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ีจะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ี
คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ 
จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ี
คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ 
จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ี

กว่านาที เพราะฉะนั้นเวลาของดีมันมาต่อๆ 
ประโยคมันเหมือนเป็นวรรคทองไปหมด ทุกประโยคมี

จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ี
กว่านาที เพราะฉะนั้นเวลาของดีมันมาต่อๆ 

ประโยคมันเหมือนเป็นวรรคทองไปหมด ทุกประโยคมี
ความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลา

10 กว่านาที เพราะฉะนั้นเวลาของดีมันมาต่อๆ คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ 
กันอ่ะ ฟังแล้วมันชวนติดตามไง เพราะว่าทุก
ความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลา

เราเลือกแต่ครีมๆ ของดีๆ มา เวลาดูมันจะรู้สึกว่า โอ้โหดีหว่ะ มีแต่ค าดีๆ ค าโดนๆ มันก็ไป

คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ 
กันอ่ะ ฟังแล้วมันชวนติดตามไง เพราะว่าทุก

กว่านาที เพราะฉะนั้นเวลาของดีมันมาต่อๆ คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ 
ประโยคมันเหมือนเป็นวรรคทองไปหมด ทุกประโยคมี

คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ 
กันอ่ะ ฟังแล้วมันชวนติดตามไง เพราะว่าทุก
ความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลา

กว่านาที เพราะฉะนั้นเวลาของดีมันมาต่อๆ 
ประโยคมันเหมือนเป็นวรรคทองไปหมด ทุกประโยคมี

ความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลา

คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ 10 
ประโยคมันเหมือนเป็นวรรคทองไปหมด ทุกประโยคมี

คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ 
กันอ่ะ ฟังแล้วมันชวนติดตามไง เพราะว่าทุกประโยคมันเหมือนเป็นวรรคทองไปหมด ทุกประโยคมี
คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ 
กันอ่ะ ฟังแล้วมันชวนติดตามไง เพราะว่าทุก

กว่านาที เพราะฉะนั้นเวลาของดีมันมาต่อๆ กว่านาที เพราะฉะนั้นเวลาของดีมันมาต่อๆ 
ประโยคมันเหมือนเป็นวรรคทองไปหมด ทุกประโยคมี

ความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลา
ประโยคมันเหมือนเป็นวรรคทองไปหมด ทุกประโยคมีประโยคมันเหมือนเป็นวรรคทองไปหมด ทุกประโยคมีประโยคมันเหมือนเป็นวรรคทองไปหมด ทุกประโยคมีกันอ่ะ ฟังแล้วมันชวนติดตามไง เพราะว่าทุก

ความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลา
กันอ่ะ ฟังแล้วมันชวนติดตามไง เพราะว่าทุก
ความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลา
กันอ่ะ ฟังแล้วมันชวนติดตามไง เพราะว่าทุก
ความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลา

ประโยคมันเหมือนเป็นวรรคทองไปหมด ทุกประโยคมี
ความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลา

เราเลือกแต่ครีมๆ ของดีๆ มา เวลาดูมันจะรู้สึกว่า โอ้โหดีหว่ะ มีแต่ค าดีๆ ค าโดนๆ มันก็ไป

กันอ่ะ ฟังแล้วมันชวนติดตามไง เพราะว่าทุก
ความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลา
กันอ่ะ ฟังแล้วมันชวนติดตามไง เพราะว่าทุกประโยคมันเหมือนเป็นวรรคทองไปหมด ทุกประโยคมี
ความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลา

เราเลือกแต่ครีมๆ ของดีๆ มา เวลาดูมันจะรู้สึกว่า โอ้โหดีหว่ะ มีแต่ค าดีๆ ค าโดนๆ มันก็ไป

กันอ่ะ ฟังแล้วมันชวนติดตามไง เพราะว่าทุก
ความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลา
กันอ่ะ ฟังแล้วมันชวนติดตามไง เพราะว่าทุกประโยคมันเหมือนเป็นวรรคทองไปหมด ทุกประโยคมี
ความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลาความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลา

เราเลือกแต่ครีมๆ ของดีๆ มา เวลาดูมันจะรู้สึกว่า โอ้โหดีหว่ะ มีแต่ค าดีๆ ค าโดนๆ มันก็ไป
เรื่อยๆ มันก็เลยท าให้รายการมันไ

ความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลา
เราเลือกแต่ครีมๆ ของดีๆ มา เวลาดูมันจะรู้สึกว่า โอ้โหดีหว่ะ มีแต่ค าดีๆ ค าโดนๆ มันก็ไป

ความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลา
เราเลือกแต่ครีมๆ ของดีๆ มา เวลาดูมันจะรู้สึกว่า โอ้โหดีหว่ะ มีแต่ค าดีๆ ค าโดนๆ มันก็ไปเราเลือกแต่ครีมๆ ของดีๆ มา เวลาดูมันจะรู้สึกว่า โอ้โหดีหว่ะ มีแต่ค าดีๆ ค าโดนๆ มันก็ไป

เรื่อยๆ มันก็เลยท าให้รายการมันไ
เราเลือกแต่ครีมๆ ของดีๆ มา เวลาดูมันจะรู้สึกว่า โอ้โหดีหว่ะ มีแต่ค าดีๆ ค าโดนๆ มันก็ไปเราเลือกแต่ครีมๆ ของดีๆ มา เวลาดูมันจะรู้สึกว่า โอ้โหดีหว่ะ มีแต่ค าดีๆ ค าโดนๆ มันก็ไป

เรื่อยๆ มันก็เลยท าให้รายการมันไ
ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง 

เราเลือกแต่ครีมๆ ของดีๆ มา เวลาดูมันจะรู้สึกว่า โอ้โหดีหว่ะ มีแต่ค าดีๆ ค าโดนๆ มันก็ไปเราเลือกแต่ครีมๆ ของดีๆ มา เวลาดูมันจะรู้สึกว่า โอ้โหดีหว่ะ มีแต่ค าดีๆ ค าโดนๆ มันก็ไป
เรื่อยๆ มันก็เลยท าให้รายการมันไ
ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง 

เราเลือกแต่ครีมๆ ของดีๆ มา เวลาดูมันจะรู้สึกว่า โอ้โหดีหว่ะ มีแต่ค าดีๆ ค าโดนๆ มันก็ไป
เรื่อยๆ มันก็เลยท าให้รายการมันไม่เบื่อ
ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง 

จริงๆ เท่าๆกับงานภาพเลย ส าหรับพ่ีนี่เท่ากัน คือดนตรีมันเป็นตัวสร้างจินตนาการอ่ะ 
ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง 

จริงๆ เท่าๆกับงานภาพเลย ส าหรับพ่ีนี่เท่ากัน คือดนตรีมันเป็นตัวสร้างจินตนาการอ่ะ 
ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง 

จริงๆ เท่าๆกับงานภาพเลย ส าหรับพ่ีนี่เท่ากัน คือดนตรีมันเป็นตัวสร้างจินตนาการอ่ะ 
ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่นเราอยากคุยกับนักดนตรี แต่พิธีเราแบบไม่ได้อ่ะพ่ี ถามว่าผิดมั้ยที่เราเปลี่ยน 
บางรายการไม่เคยเปลี่ยนพิธีกร แต่พ่ีบอกแล้วว่ารายการนี้พิธีกรเป็นแค่คนสังเกตการณ์ พิธีไม่
จะต้องเป็นภาพจ าของรายการ แต่เป็นผู้พาสาร พาเรื่อง พาเนื้อหาไป เพราะฉะนั้นเค้าไม่จ าเป็นต้องจะต้องเป็นภาพจ าของรายการ แต่เป็นผู้พาสาร พาเรื่อง พาเนื้อหาไป เพราะฉะนั้นเค้าไม่จ าเป็นต้อง
เป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรงเป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรง
กลดเหมาะกับพ่ีอ้อย เรื่องสิ่งแวดล้อม เอ๋เหมาะเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรื

มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ
จริงๆ มันเหมือนกับเราค่อยๆ อ่านหนังสือ คือมันมีสองอย่าง อย่างถ้าเป็น เป็นอยู่คือเนี่ย

มันด้วยภาพ ด้วยเพลง ส่วนความงามเราก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็

กว่านาที เพราะฉะนั้นเวลาของดีมันมาต่อๆ 
ประโยคมันเหมือนเป็นวรรคทองไปหมด ทุกประโยคมี

ความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลา
เราเลือกแต่ครีมๆ ของดีๆ มา เวลาดูมันจะรู้สึกว่า โอ้โหดีหว่ะ มีแต่ค าดีๆ ค าโดนๆ มันก็ไป

คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ 
กันอ่ะ ฟังแล้วมันชวนติดตามไง เพราะว่าทุก
ความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลา

edit เราเลือกแต่ครีมๆ ของดีๆ มา เวลาดูมันจะรู้สึกว่า โอ้โหดีหว่ะ มีแต่ค าดีๆ ค าโดนๆ มันก็ไป
เรื่อยๆ มันก็เลยท าให้รายการมันไม่เบื่อ
ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง 

จริงๆ เท่าๆกับงานภาพเลย ส าหรับพ่ีนี่เท่ากัน คือดนตรีมันเป็นตัวสร้างจินตนาการอ่ะ 

ทีนี้พอเค้าไปก็ต้องหาใหม่ ก็หา แล้วพอถึงจุดหนึ่งเราคุยกับเอ๋ อ่ะ
เปลี่ยนเป็นเอ๋ เพราะว่าด้วยความสามารถ แต่ซักพั
อันนี้ แล้วก็ก าลังจะมีอันใหม่ เพราะฉะนั้นความถ่ีที่สูงเนี่ยมันต้องยอมอ่ะ ว่าเห้ยภาพของพิธีกรมันควร
จะชัดไงว่าคุณพิธีกรยังไง แบบไหน ไม่ใช่ว่าเจอเอ๋ตลอด เราก็ยอมที่จะเปลี่ยน อาจจะเปลี่ยนแล้วไม่ได้

ก็ต้องค้นหาค าตอบของเรา แต่ยังมีอีกบางกรณีที่เราเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่นเราอยากคุยกับนักดนตรี แต่พิธีเราแบบไม่ได้อ่ะพ่ี ถามว่าผิดมั้ยที่เราเปลี่ยน 
บางรายการไม่เคยเปลี่ยนพิธีกร แต่พ่ีบอกแล้วว่ารายการนี้พิธีกรเป็นแค่คนสังเกตการณ์ พิธีไม่
จะต้องเป็นภาพจ าของรายการ แต่เป็นผู้พาสาร พาเรื่อง พาเนื้อหาไป เพราะฉะนั้นเค้าไม่จ าเป็นต้อง
เป็นคนเดิมๆ ก็ได้ แต่เราก็พยายามคงไว้ไม่กี่คน ยกเว้นว่าเออตอนนี้เป็นตอนที่แบบสมมติ เออทรง
กลดเหมาะกับพ่ีอ้อย เรื่องสิ่งแวดล้อม เอ๋เหมาะเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรืออย่างนักเขียนอยากคุยกับนักเขียน 
ก็พาเต้ยไปคุยกันพ่ีอ้วนที่อุทัยธานีในตอนที่เป็นนักเขียน เราก็จะหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ถามว่าดีหรือไม่
ดี มันอยู่ที่ว่าถ้าเราท าจนคนดูเข้าใจมันไม่มีอะไรไม่ดี พอคนดูเค้าเข้าใจว่า อ๋อรายการนี้เค้าก็เปลี่ยนไป
เรื่อยๆ มันไม่ได้ขายพิธีกร ขายเนื้อหา เพราะเราก าลังให้แรงบันดาลใจ
มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนดูรู้สึกอยากติดตามรายการของเราไปจนจบรายการ

จริงๆ มันเหมือนกับเราค่อยๆ อ่านหนังสือ คือมันมีสองอย่าง อย่างถ้าเป็น เป็นอยู่คือเนี่ย
มันด้วยภาพ ด้วยเพลง ส่วนความงามเราก็ต้องท าให้เต็มที่ ภาพต้องดี เพลงต้องเพราะ ตัดต่อดี มันก็
จะพาคนดูไปจนจบแบบหนึ่ง แต่ส่วนที่ส าคัญก็คือเนื้อหาที่เป็นค าพูด ค าให้สัมภาษณ์เนี่ย เวลาพวกพ่ี
คุยบางทีคุยสองชั่วโมง สามชั่วโมง แต่พ่ีตัดเหลือแค่ 10 กว่านาที เพราะฉะนั้นเวลาของดีมันมาต่อๆ 
กันอ่ะ ฟังแล้วมันชวนติดตามไง เพราะว่าทุกประโยคมันเหมือนเป็นวรรคทองไปหมด ทุกประโยคมี
ความหมายหมด มันไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วเล่าอ้อมโลก ในความเป็นจริงอาจจะเล่าแบบนั้น แต่เวลา

edit เราเลือกแต่ครีมๆ ของดีๆ มา เวลาดูมันจะรู้สึกว่า โอ้โหดีหว่ะ มีแต่ค าดีๆ ค าโดนๆ มันก็ไป
เรื่อยๆ มันก็เลยท าให้รายการมันไม่เบื่อ
ดนตรีที่ใช้ประกอบในรายการ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง 

จริงๆ เท่าๆกับงานภาพเลย ส าหรับพ่ีนี่เท่ากัน คือดนตรีมันเป็นตัวสร้างจินตนาการอ่ะ 
มันเหมือนกับว่าเวลาเราเห็นภาพถ่าย เห็นคนสัมภาษณ์เรารู้ว่าหน้าตาแบบนี้ งานที่เค้าท าแบบนี้ บ้าน

สจริงๆ เนี่ยจะเป็นญารินดาตลอดสจริงๆ เนี่ยจะเป็นญารินดาตลอด
ำมีวิธีการเลือกพิธีกรอย่างไรำมีวิธีการเลือกพิธีกรอย่างไร

บางอันเราก็ไม่ได้เลือก อย่างญารินดาเนี่ยมีเรียนเมืองนอกก็ต้องหยุด คือถ้าเค้าไม่ไปำบางอันเราก็ไม่ได้เลือก อย่างญารินดาเนี่ยมีเรียนเมืองนอกก็ต้องหยุด คือถ้าเค้าไม่ไป
จริงๆ เนี่ยจะเป็นญารินดาตลอด

ำ
จริงๆ เนี่ยจะเป็นญารินดาตลอดสำสบางอันเราก็ไม่ได้เลือก อย่างญารินดาเนี่ยมีเรียนเมืองนอกก็ต้องหยุด คือถ้าเค้าไม่ไปสบางอันเราก็ไม่ได้เลือก อย่างญารินดาเนี่ยมีเรียนเมืองนอกก็ต้องหยุด คือถ้าเค้าไม่ไปำบางอันเราก็ไม่ได้เลือก อย่างญารินดาเนี่ยมีเรียนเมืองนอกก็ต้องหยุด คือถ้าเค้าไม่ไปสบางอันเราก็ไม่ได้เลือก อย่างญารินดาเนี่ยมีเรียนเมืองนอกก็ต้องหยุด คือถ้าเค้าไม่ไป
จริงๆ เนี่ยจะเป็นญารินดาตลอดสจริงๆ เนี่ยจะเป็นญารินดาตลอด

ำ
จริงๆ เนี่ยจะเป็นญารินดาตลอดสจริงๆ เนี่ยจะเป็นญารินดาตลอด

นมีวิธีการเลือกพิธีกรอย่างไรนมีวิธีการเลือกพิธีกรอย่างไร
บางอันเราก็ไม่ได้เลือก อย่างญารินดาเนี่ยมีเรียนเมืองนอกก็ต้องหยุด คือถ้าเค้าไม่ไปนบางอันเราก็ไม่ได้เลือก อย่างญารินดาเนี่ยมีเรียนเมืองนอกก็ต้องหยุด คือถ้าเค้าไม่ไป

ัในการถ่ายท าบ้าง อิเสิชบ้าง มันก็เติมก าลังให้เราัในการถ่ายท าบ้าง อิเสิชบ้าง มันก็เติมก าลังให้เรากในการถ่ายท าบ้าง อิเสิชบ้าง มันก็เติมก าลังให้เรากในการถ่ายท าบ้าง อิเสิชบ้าง มันก็เติมก าลังให้เรา
มีวิธีการเลือกพิธีกรอย่างไรกมีวิธีการเลือกพิธีกรอย่างไร

บางอันเราก็ไม่ได้เลือก อย่างญารินดาเนี่ยมีเรียนเมืองนอกก็ต้องหยุด คือถ้าเค้าไม่ไป
ก

บางอันเราก็ไม่ได้เลือก อย่างญารินดาเนี่ยมีเรียนเมืองนอกก็ต้องหยุด คือถ้าเค้าไม่ไป
หในการถ่ายท าบ้าง อิเสิชบ้าง มันก็เติมก าลังให้เราหในการถ่ายท าบ้าง อิเสิชบ้าง มันก็เติมก าลังให้เราอในการถ่ายท าบ้าง อิเสิชบ้าง มันก็เติมก าลังให้เราอในการถ่ายท าบ้าง อิเสิชบ้าง มันก็เติมก าลังให้เราสในการถ่ายท าบ้าง อิเสิชบ้าง มันก็เติมก าลังให้เราสในการถ่ายท าบ้าง อิเสิชบ้าง มันก็เติมก าลังให้เรามุ

บางอันเราก็ไม่ได้เลือก อย่างญารินดาเนี่ยมีเรียนเมืองนอกก็ต้องหยุด คือถ้าเค้าไม่ไป
ุ

บางอันเราก็ไม่ได้เลือก อย่างญารินดาเนี่ยมีเรียนเมืองนอกก็ต้องหยุด คือถ้าเค้าไม่ไป

ดกล
บางอันเราก็ไม่ได้เลือก อย่างญารินดาเนี่ยมีเรียนเมืองนอกก็ต้องหยุด คือถ้าเค้าไม่ไป

ล
บางอันเราก็ไม่ได้เลือก อย่างญารินดาเนี่ยมีเรียนเมืองนอกก็ต้องหยุด คือถ้าเค้าไม่ไปาบางอันเราก็ไม่ได้เลือก อย่างญารินดาเนี่ยมีเรียนเมืองนอกก็ต้องหยุด คือถ้าเค้าไม่ไปาบางอันเราก็ไม่ได้เลือก อย่างญารินดาเนี่ยมีเรียนเมืองนอกก็ต้องหยุด คือถ้าเค้าไม่ไปงบางอันเราก็ไม่ได้เลือก อย่างญารินดาเนี่ยมีเรียนเมืองนอกก็ต้องหยุด คือถ้าเค้าไม่ไปงบางอันเราก็ไม่ได้เลือก อย่างญารินดาเนี่ยมีเรียนเมืองนอกก็ต้องหยุด คือถ้าเค้าไม่ไป

ทีนี้พอเค้าไปก็ต้องหาใหม่ ก็หา แล้วพอถึงจุดหนึ่งเราคุยกับเอ๋ อ่ะ
ง

ทีนี้พอเค้าไปก็ต้องหาใหม่ ก็หา แล้วพอถึงจุดหนึ่งเราคุยกับเอ๋ อ่ะ
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เนื้อหาในลักษณะไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น 
พ่ีเอ๋ย : พ่ีว่า…อย่างกรณีเชิงอาชีพก็ดี เพราะว่าเค้าก าลังจะต้องมีอาชีพเป็นของตัวเอง 

อันนั้นก็ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเชิงแฟชั่นอะไรแบบนี้ พ่ีว่าเราอย่าไปมองว่าเรื่องแบบนี้มันไม่
มีแรงบันดาลใจ คือพ่ีเชื่อว่าถ้าคนท างานมีประสบการณ์หรือเรียนรู้อะไรมาแบบหนึ่ง เราก็จะพาเร่ือง
แบบเนี้ย เรื่องท่ีมันเป็นวัยรุ่นชอบอ่ะ สมมติว่าชอบกิน แต่งตัว แต่ตอนนี้พี่ไม่แน่ใจนะว่าชอบอะไรเป็น
พิเศษนะ พ่ีก็เลยมองว่าทุกเรื่องแหละ เพียงแต่ว่าถ้าเราอยากจะท าให้มันวัยรุ่นกว่านี้เพ่ือให้วัยรุ่นดูก็ได้
ก็สามารถ แต่พ่ีว่าจะท ายังไงให้วัยรุ่นดู พ่ีว่ามันเรื่องของสไตล์ล้วนๆเลยแหละ อาจจะต้องจี๊ดกว่านี้ 
มันส์กว่านี้หรือเปล่า เพ่ือให้เค้าดู แต่พ่ีไม่รู้ว่าอย่างที่พ่ีท าเป็นอยู่คือ พอในวัยอย่างน้องๆดูแล้วเบื่อ
กันมั้ย แก่ไปมั้ย 

พ่ีนก : เพราะฉะนั้นค าว่าวัยรุ่นเนี่ย มันไม่จ าเป็นที่จะต้องกราฟิกเยอะๆ รกๆ เพลง
จะต้องมันส์ๆ แต่พ่ีว่าสื่อสารแล้วรู้เรื่องหรือเปล่า อย่างถ้าหนูจะประดิษฐ์ของอ่ะ ดูแล้วท าไม่เป็นหว่ะ 
ดูไม่รู้เรื่อง แค่มีของสวยๆมากองไว้ แล้วแบบมาบอกว่า D.I.Y นะคะ ท าสองสามคัตเสร็จ ก็ไม่รู้จะดู
ครั้งที่สองที่สามหรือเปล่า แต่ถ้าหนูบอกว่า How to แล้วมันดูแล้วแบบว่าท าเป็นได้อ่ะ เค้าก็จะท า
ตาม เค้าก็จะดูทุกเทป 

พ่ีเอ๋ย : ของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มัน
ถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะ ซึ่งเรื่องพวกนี้มันมีผล เวลาพ่ีมี
เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน 
มันก็เป็นเสน่ห์ มันเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมที่พ่ีบอกว่าจะต้องดึงเข้ามาเกาะ แต่ว่าไอ้เชิงเทคนิคมันก็
เป็นอีกก้อนหนึ่งที่สอนให้ท าให้ได้อย่างที่พ่ีนกบอก 
วิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ 

จริงๆ วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์เนี่ยมันก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด แต่ว่าสิ่งที่พ่ีต้องฝากไปท า
การบ้าน คือ เช่นเพลงแนวไหนที่เค้าก าลังฟัง หรือถ้าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ เค้าใช้อะไรอยู่ เช่นเค้าก าลัง
ฮิตมีตุ๊กตาติดมือถือ ก็ต้องต้องท าสิ่งนั้นให้มันโดนวัยรุ่น ที่นี้มันก็ต้องอยู่สไตล์ว่าอยากให้มันน่าดูโดย
ถูกใจวัยรุ่น วัยรุ่นชอบอะไรห่ามๆ ห่ามๆในที่นี้มันจะมันส์ๆ สมมติอาจจะขี่ม้า ไม่รู้อ่ะ มันก็ไปไกลของ
มันได้ไงเพ่ือให้มันเกิดความเพ้ียนอ่ะ แต่พ่ีไม่รู้ว่ามันมีองค์ประกอบอีกหลายๆอย่าง ที่ถามว่าวัยรุ่น
ชอบมั้ย อยู่ที่เราวิเคราะห์ไง อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่าง
ด้วยวิธีการน าเสนอ พิธีกร ต่างหมดเค้าก็คงชอบ สมมติตัดพิธีกรออกหมด พิธีมันคงจะหาดังไม่ได้เรา
จะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ถ้างั้น็ต้องกาแนวทางดนตรี การถ่ายท าเข้า
มาช่วย แล้วก็อีกวิธีก็คือหาคนที่เค้าอยากดูอ่ะ มันก็เป็นโจทย์ว่าถ้าคนที่เค้าอยากดูก าลังจะท าของ
อะไร ยังไงเค้าก็ดู แต่ถ้าเราจะออกไปในทางชิ้นงา เราก็ต้องหาชิ้นงานที่มันน่าสนใจและเข้ากับวัยรุ่น 
ก็ต้องหาว่าวัยรุ่นใช้อะไรอยู่ มันก็เหลือแต่เรื่องสไตล์เท่านั้นแหละว่าจะท ายังไง หรืออีกอันที่สนุกก็คือ
ท าแล้วเราต้องมีนางแบบมาใช้ของ แล้วเป็นแบบนางแบบที่แต่งตัวแบบโดนมาก น่ารักมากๆ หรือเท่
มากๆ มันก็จะเป็นก้อนแฟชั่นที่จะท าให้วัยรุ่นดู 
ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการผลิตรายการ 

ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมี จะมีก็แค่เรื่องเด็ก เรื่องผู้ป่วย อย่างตอนไปสัมภาษณ์หมอหม่อง 
บางครั้งเราต้องให้คุณหมอขออนุญาตผู้ป่วย จริงๆผู้ป่วยก็คล้ายๆคนที่อยู่ในคุก เด็กตัวเล็กๆ เด็ก

ชอบมั้ย อยู่ที่เราวิเคราะห์ไง อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่าง
ด้วยวิธีการน าเสนอ พิธีกร ต่างหมดเค้าก็คงชอบ สมมติตัดพิธีกรออกหมด พิธีมันคงจะหาดังไม่ได้เราด้วยวิธีการน าเสนอ พิธีกร ต่างหมดเค้าก็คงชอบ สมมติตัดพิธีกรออกหมด พิธีมันคงจะหาดังไม่ได้เรา
ชอบมั้ย อยู่ที่เราวิเคราะห์ไง อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างชอบมั้ย อยู่ที่เราวิเคราะห์ไง อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่าง
ด้วยวิธีการน าเสนอ พิธีกร ต่างหมดเค้าก็คงชอบ สมมติตัดพิธีกรออกหมด พิธีมันคงจะหาดังไม่ได้เราด้วยวิธีการน าเสนอ พิธีกร ต่างหมดเค้าก็คงชอบ สมมติตัดพิธีกรออกหมด พิธีมันคงจะหาดังไม่ได้เรา
จะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ถ้างั้น็ต้องกาแนวทางดนตรี การถ่ายท าเข้า
ด้วยวิธีการน าเสนอ พิธีกร ต่างหมดเค้าก็คงชอบ สมมติตัดพิธีกรออกหมด พิธีมันคงจะหาดังไม่ได้เราด้วยวิธีการน าเสนอ พิธีกร ต่างหมดเค้าก็คงชอบ สมมติตัดพิธีกรออกหมด พิธีมันคงจะหาดังไม่ได้เรา
จะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ถ้างั้น็ต้องกาแนวทางดนตรี การถ่ายท าเข้า

ชอบมั้ย อยู่ที่เราวิเคราะห์ไง อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างชอบมั้ย อยู่ที่เราวิเคราะห์ไง อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่าง
ด้วยวิธีการน าเสนอ พิธีกร ต่างหมดเค้าก็คงชอบ สมมติตัดพิธีกรออกหมด พิธีมันคงจะหาดังไม่ได้เรา
จะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ถ้างั้น็ต้องกาแนวทางดนตรี การถ่ายท าเข้า

ชอบมั้ย อยู่ที่เราวิเคราะห์ไง อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างชอบมั้ย อยู่ที่เราวิเคราะห์ไง อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่าง
ด้วยวิธีการน าเสนอ พิธีกร ต่างหมดเค้าก็คงชอบ สมมติตัดพิธีกรออกหมด พิธีมันคงจะหาดังไม่ได้เรา
ชอบมั้ย อยู่ที่เราวิเคราะห์ไง อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างชอบมั้ย อยู่ที่เราวิเคราะห์ไง อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่าง
มันได้ไงเพ่ือให้มันเกิดความเพ้ียนอ่ะ แต่พ่ีไม่รู้ว่ามันมีองค์ประกอบอีกหลายๆอย่าง ที่ถามว่าวัยรุ่น
ชอบมั้ย อยู่ที่เราวิเคราะห์ไง อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่าง
มันได้ไงเพ่ือให้มันเกิดความเพ้ียนอ่ะ แต่พ่ีไม่รู้ว่ามันมีองค์ประกอบอีกหลายๆอย่าง ที่ถามว่าวัยรุ่น
ชอบมั้ย อยู่ที่เราวิเคราะห์ไง อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่าง
มันได้ไงเพ่ือให้มันเกิดความเพ้ียนอ่ะ แต่พ่ีไม่รู้ว่ามันมีองค์ประกอบอีกหลายๆอย่าง ที่ถามว่าวัยรุ่น
ชอบมั้ย อยู่ที่เราวิเคราะห์ไง อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่าง
มันได้ไงเพ่ือให้มันเกิดความเพ้ียนอ่ะ แต่พ่ีไม่รู้ว่ามันมีองค์ประกอบอีกหลายๆอย่าง ที่ถามว่าวัยรุ่น
ชอบมั้ย อยู่ที่เราวิเคราะห์ไง อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างชอบมั้ย อยู่ที่เราวิเคราะห์ไง อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่าง
มันได้ไงเพ่ือให้มันเกิดความเพ้ียนอ่ะ แต่พ่ีไม่รู้ว่ามันมีองค์ประกอบอีกหลายๆอย่าง ที่ถามว่าวัยรุ่นมันได้ไงเพ่ือให้มันเกิดความเพ้ียนอ่ะ แต่พ่ีไม่รู้ว่ามันมีองค์ประกอบอีกหลายๆอย่าง ที่ถามว่าวัยรุ่น
ชอบมั้ย อยู่ที่เราวิเคราะห์ไง อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างชอบมั้ย อยู่ที่เราวิเคราะห์ไง อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่าง
มันได้ไงเพ่ือให้มันเกิดความเพ้ียนอ่ะ แต่พ่ีไม่รู้ว่ามันมีองค์ประกอบอีกหลายๆอย่าง ที่ถามว่าวัยรุ่น
ชอบมั้ย อยู่ที่เราวิเคราะห์ไง อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่าง
ด้วยวิธีการน าเสนอ พิธีกร ต่างหมดเค้าก็คงชอบ สมมติตัดพิธีกรออกหมด พิธีมันคงจะหาดังไม่ได้เรา

มันได้ไงเพ่ือให้มันเกิดความเพ้ียนอ่ะ แต่พ่ีไม่รู้ว่ามันมีองค์ประกอบอีกหลายๆอย่าง ที่ถามว่าวัยรุ่น
ชอบมั้ย อยู่ที่เราวิเคราะห์ไง อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่าง
ด้วยวิธีการน าเสนอ พิธีกร ต่างหมดเค้าก็คงชอบ สมมติตัดพิธีกรออกหมด พิธีมันคงจะหาดังไม่ได้เรา

มันได้ไงเพ่ือให้มันเกิดความเพ้ียนอ่ะ แต่พ่ีไม่รู้ว่ามันมีองค์ประกอบอีกหลายๆอย่าง ที่ถามว่าวัยรุ่นมันได้ไงเพ่ือให้มันเกิดความเพ้ียนอ่ะ แต่พ่ีไม่รู้ว่ามันมีองค์ประกอบอีกหลายๆอย่าง ที่ถามว่าวัยรุ่น
ชอบมั้ย อยู่ที่เราวิเคราะห์ไง อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่าง
มันได้ไงเพ่ือให้มันเกิดความเพ้ียนอ่ะ แต่พ่ีไม่รู้ว่ามันมีองค์ประกอบอีกหลายๆอย่าง ที่ถามว่าวัยรุ่นมันได้ไงเพ่ือให้มันเกิดความเพ้ียนอ่ะ แต่พ่ีไม่รู้ว่ามันมีองค์ประกอบอีกหลายๆอย่าง ที่ถามว่าวัยรุ่น
ชอบมั้ย อยู่ที่เราวิเคราะห์ไง อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่าง
มันได้ไงเพ่ือให้มันเกิดความเพ้ียนอ่ะ แต่พ่ีไม่รู้ว่ามันมีองค์ประกอบอีกหลายๆอย่าง ที่ถามว่าวัยรุ่น
ชอบมั้ย อยู่ที่เราวิเคราะห์ไง อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่าง
ด้วยวิธีการน าเสนอ พิธีกร ต่างหมดเค้าก็คงชอบ สมมติตัดพิธีกรออกหมด พิธีมันคงจะหาดังไม่ได้เรา
จะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ถ้างั้น็ต้องกาแนวทางดนตรี การถ่ายท าเข้า
มาช่วย แล้วก็อีกวิธีก็คือหาคนที่เค้าอยากดูอ่ะ มันก็เป็นโจทย์ว่าถ้าคนที่เค้าอยากดูก าลังจะท าของ

มันได้ไงเพ่ือให้มันเกิดความเพ้ียนอ่ะ แต่พ่ีไม่รู้ว่ามันมีองค์ประกอบอีกหลายๆอย่าง ที่ถามว่าวัยรุ่น
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ฮิตมีตุ๊กตาติดมือถือ ก็ต้องต้องท าสิ่งนั้นให้มันโดนวัยรุ่น ที่นี้มันก็ต้องอยู่สไตล์ว่าอยากให้มันน่าดูโดย
ถูกใจวัยรุ่น วัยรุ่นชอบอะไรห่ามๆ ห่ามๆในที่นี้มันจะมันส์ๆ สมมติอาจจะขี่ม้า ไม่รู้อ่ะ มันก็ไปไกลของ

จริงๆ วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์เนี่ยมันก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด แต่ว่าสิ่งที่พ่ีต้องฝากไปท าจริงๆ วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์เนี่ยมันก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด แต่ว่าสิ่งที่พ่ีต้องฝากไปท าจริงๆ วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์เนี่ยมันก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด แต่ว่าสิ่งที่พ่ีต้องฝากไปท า
การบ้าน คือ เช่นเพลงแนวไหนที่เค้าก าลังฟัง หรือถ้าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ เค้าใช้อะไรอยู่ เช่นเค้าก าลัง

จริงๆ วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์เนี่ยมันก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด แต่ว่าสิ่งที่พ่ีต้องฝากไปท า

ฮิตมีตุ๊กตาติดมือถือ ก็ต้องต้องท าสิ่งนั้นให้มันโดนวัยรุ่น ที่นี้มันก็ต้องอยู่สไตล์ว่าอยากให้มันน่าดูโดยฮิตมีตุ๊กตาติดมือถือ ก็ต้องต้องท าสิ่งนั้นให้มันโดนวัยรุ่น ที่นี้มันก็ต้องอยู่สไตล์ว่าอยากให้มันน่าดูโดย
ถูกใจวัยรุ่น วัยรุ่นชอบอะไรห่ามๆ ห่ามๆในที่นี้มันจะมันส์ๆ สมมติอาจจะขี่ม้า ไม่รู้อ่ะ มันก็ไปไกลของ
ฮิตมีตุ๊กตาติดมือถือ ก็ต้องต้องท าสิ่งนั้นให้มันโดนวัยรุ่น ที่นี้มันก็ต้องอยู่สไตล์ว่าอยากให้มันน่าดูโดยฮิตมีตุ๊กตาติดมือถือ ก็ต้องต้องท าสิ่งนั้นให้มันโดนวัยรุ่น ที่นี้มันก็ต้องอยู่สไตล์ว่าอยากให้มันน่าดูโดย
ถูกใจวัยรุ่น วัยรุ่นชอบอะไรห่ามๆ ห่ามๆในที่นี้มันจะมันส์ๆ สมมติอาจจะขี่ม้า ไม่รู้อ่ะ มันก็ไปไกลของ

จริงๆ วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์เนี่ยมันก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด แต่ว่าสิ่งที่พ่ีต้องฝากไปท าจริงๆ วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์เนี่ยมันก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด แต่ว่าสิ่งที่พ่ีต้องฝากไปท า
การบ้าน คือ เช่นเพลงแนวไหนที่เค้าก าลังฟัง หรือถ้าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ เค้าใช้อะไรอยู่ เช่นเค้าก าลัง

จริงๆ วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์เนี่ยมันก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด แต่ว่าสิ่งที่พ่ีต้องฝากไปท า
การบ้าน คือ เช่นเพลงแนวไหนที่เค้าก าลังฟัง หรือถ้าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ เค้าใช้อะไรอยู่ เช่นเค้าก าลัง

วิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจวิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
จริงๆ วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์เนี่ยมันก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด แต่ว่าสิ่งที่พ่ีต้องฝากไปท า

วิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจวิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
จริงๆ วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์เนี่ยมันก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด แต่ว่าสิ่งที่พ่ีต้องฝากไปท าจริงๆ วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์เนี่ยมันก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด แต่ว่าสิ่งที่พ่ีต้องฝากไปท า

การบ้าน คือ เช่นเพลงแนวไหนที่เค้าก าลังฟัง หรือถ้าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ เค้าใช้อะไรอยู่ เช่นเค้าก าลังการบ้าน คือ เช่นเพลงแนวไหนที่เค้าก าลังฟัง หรือถ้าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ เค้าใช้อะไรอยู่ เช่นเค้าก าลัง
ฮิตมีตุ๊กตาติดมือถือ ก็ต้องต้องท าสิ่งนั้นให้มันโดนวัยรุ่น ที่นี้มันก็ต้องอยู่สไตล์ว่าอยากให้มันน่าดูโดย

จริงๆ วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์เนี่ยมันก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด แต่ว่าสิ่งที่พ่ีต้องฝากไปท าจริงๆ วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์เนี่ยมันก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด แต่ว่าสิ่งที่พ่ีต้องฝากไปท า
วิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ

จริงๆ วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์เนี่ยมันก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด แต่ว่าสิ่งที่พ่ีต้องฝากไปท าจริงๆ วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์เนี่ยมันก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด แต่ว่าสิ่งที่พ่ีต้องฝากไปท าจริงๆ วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์เนี่ยมันก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด แต่ว่าสิ่งที่พ่ีต้องฝากไปท า
การบ้าน คือ เช่นเพลงแนวไหนที่เค้าก าลังฟัง หรือถ้าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ เค้าใช้อะไรอยู่ เช่นเค้าก าลัง

วิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจวิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจวิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
จริงๆ วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์เนี่ยมันก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด แต่ว่าสิ่งที่พ่ีต้องฝากไปท า

อนให้ท าให้ได้อย่างที่พ่ีนกบอกอนให้ท าให้ได้อย่างที่พ่ีนกบอก
วิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ

อนให้ท าให้ได้อย่างที่พ่ีนกบอก
วิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ

อนให้ท าให้ได้อย่างที่พ่ีนกบอกอนให้ท าให้ได้อย่างที่พ่ีนกบอกอนให้ท าให้ได้อย่างที่พ่ีนกบอก
มันก็เป็นเสน่ห์ มันเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมที่พ่ีบอกว่าจะต้องดึงเข้ามาเกาะ แต่ว่าไอ้เชิงเทคนิคมันก็มันก็เป็นเสน่ห์ มันเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมที่พ่ีบอกว่าจะต้องดึงเข้ามาเกาะ แต่ว่าไอ้เชิงเทคนิคมันก็
เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน 
มันก็เป็นเสน่ห์ มันเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมที่พ่ีบอกว่าจะต้องดึงเข้ามาเกาะ แต่ว่าไอ้เชิงเทคนิคมันก็

อนให้ท าให้ได้อย่างที่พ่ีนกบอกอนให้ท าให้ได้อย่างที่พ่ีนกบอก

เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน 
มันก็เป็นเสน่ห์ มันเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมที่พ่ีบอกว่าจะต้องดึงเข้ามาเกาะ แต่ว่าไอ้เชิงเทคนิคมันก็
เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน 
มันก็เป็นเสน่ห์ มันเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมที่พ่ีบอกว่าจะต้องดึงเข้ามาเกาะ แต่ว่าไอ้เชิงเทคนิคมันก็
เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน 
มันก็เป็นเสน่ห์ มันเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมที่พ่ีบอกว่าจะต้องดึงเข้ามาเกาะ แต่ว่าไอ้เชิงเทคนิคมันก็
เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน 
มันก็เป็นเสน่ห์ มันเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมที่พ่ีบอกว่าจะต้องดึงเข้ามาเกาะ แต่ว่าไอ้เชิงเทคนิคมันก็มันก็เป็นเสน่ห์ มันเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมที่พ่ีบอกว่าจะต้องดึงเข้ามาเกาะ แต่ว่าไอ้เชิงเทคนิคมันก็มันก็เป็นเสน่ห์ มันเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมที่พ่ีบอกว่าจะต้องดึงเข้ามาเกาะ แต่ว่าไอ้เชิงเทคนิคมันก็
เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน 
ถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะ
เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน 
มันก็เป็นเสน่ห์ มันเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมที่พ่ีบอกว่าจะต้องดึงเข้ามาเกาะ แต่ว่าไอ้เชิงเทคนิคมันก็มันก็เป็นเสน่ห์ มันเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมที่พ่ีบอกว่าจะต้องดึงเข้ามาเกาะ แต่ว่าไอ้เชิงเทคนิคมันก็

อนให้ท าให้ได้อย่างที่พ่ีนกบอกเป็นอีกก้อนหนึ่งที่ส

ถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะ
เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน 
ถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะ
เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน 

ซึ่งเรื่องพวกนี้มันมีผล เวลาพ่ีมี
เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน 
ถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะ
เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน 
ถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะ
เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน 
ถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะ ซึ่งเรื่องพวกนี้มันมีผล เวลาพ่ีมีถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะ

ของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มัน
ถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะ
เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน 
มันก็เป็นเสน่ห์ มันเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมที่พ่ีบอกว่าจะต้องดึงเข้ามาเกาะ แต่ว่าไอ้เชิงเทคนิคมันก็มันก็เป็นเสน่ห์ มันเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมที่พ่ีบอกว่าจะต้องดึงเข้ามาเกาะ แต่ว่าไอ้เชิงเทคนิคมันก็

ของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มัน
ซึ่งเรื่องพวกนี้มันมีผล เวลาพ่ีมี

ของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มัน
ซึ่งเรื่องพวกนี้มันมีผล เวลาพ่ีมี

ของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มัน
ถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะ
เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน 
มันก็เป็นเสน่ห์ มันเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมที่พ่ีบอกว่าจะต้องดึงเข้ามาเกาะ แต่ว่าไอ้เชิงเทคนิคมันก็

วิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
จริงๆ วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์เนี่ยมันก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด แต่ว่าสิ่งที่พ่ีต้องฝากไปท า

ของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มันของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มันของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มันของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มันของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มันของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มัน
ถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะ

ของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มัน
ถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะ

ของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มันของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มันของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มันของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มันของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มัน
เค้าก็จะดูทุกเทป

ของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มันของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มัน

แล้วมันดูแล้วแบบว่าท าเป็นได้อ่ะ เค้าก็จะท าแล้วมันดูแล้วแบบว่าท าเป็นได้อ่ะ เค้าก็จะท าแล้วมันดูแล้วแบบว่าท าเป็นได้อ่ะ เค้าก็จะท า

ของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มัน

ครั้งที่สองที่สามหรือเปล่าครั้งที่สองที่สามหรือเปล่า แล้วมันดูแล้วแบบว่าท าเป็นได้อ่ะ เค้าก็จะท าแต่ถ้าหนูบอกว่า แต่ถ้าหนูบอกว่า How to 

ของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มัน

How to How to แต่ถ้าหนูบอกว่า 

ของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มัน
ถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะ

ของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มันของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มันของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มันของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มันของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มัน
ถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะ

ของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มัน
ถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะ

ของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มัน
ถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะ
เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน 
ถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะ
เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน 
ถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะ
เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน 
มันก็เป็นเสน่ห์ มันเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมที่พ่ีบอกว่าจะต้องดึงเข้ามาเกาะ แต่ว่าไอ้เชิงเทคนิคมันก็

อนให้ท าให้ได้อย่างที่พ่ีนกบอก
มันก็เป็นเสน่ห์ มันเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมที่พ่ีบอกว่าจะต้องดึงเข้ามาเกาะ แต่ว่าไอ้เชิงเทคนิคมันก็

แล้วมันดูแล้วแบบว่าท าเป็นได้อ่ะ เค้าก็จะท า
ดูไม่รู้เรื่อง แค่มีของสวยๆมากองไว้ แล้วแบบมาบอกว่า ดูไม่รู้เรื่อง แค่มีของสวยๆมากองไว้ แล้วแบบมาบอกว่า 

แต่ถ้าหนูบอกว่า 

ของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มัน

นะคะ ท าสองสามคัตเสร็จ ก็ไม่รู้จะดูดูไม่รู้เรื่อง แค่มีของสวยๆมากองไว้ แล้วแบบมาบอกว่า ดูไม่รู้เรื่อง แค่มีของสวยๆมากองไว้ แล้วแบบมาบอกว่า ดูไม่รู้เรื่อง แค่มีของสวยๆมากองไว้ แล้วแบบมาบอกว่า 
จะต้องมันส์ๆ แต่พ่ีว่าสื่อสารแล้วรู้เรื่องหรือเปล่า อย่างถ้าหนูจะประดิษฐ์ของอ่ะ ดูแล้วท าไม่เป็นหว่ะ 
ดูไม่รู้เรื่อง แค่มีของสวยๆมากองไว้ แล้วแบบมาบอกว่า ดูไม่รู้เรื่อง แค่มีของสวยๆมากองไว้ แล้วแบบมาบอกว่า 
จะต้องมันส์ๆ แต่พ่ีว่าสื่อสารแล้วรู้เรื่องหรือเปล่า อย่างถ้าหนูจะประดิษฐ์ของอ่ะ ดูแล้วท าไม่เป็นหว่ะ 
ดูไม่รู้เรื่อง แค่มีของสวยๆมากองไว้ แล้วแบบมาบอกว่า 
จะต้องมันส์ๆ แต่พ่ีว่าสื่อสารแล้วรู้เรื่องหรือเปล่า อย่างถ้าหนูจะประดิษฐ์ของอ่ะ ดูแล้วท าไม่เป็นหว่ะ 
ดูไม่รู้เรื่อง แค่มีของสวยๆมากองไว้ แล้วแบบมาบอกว่า 
จะต้องมันส์ๆ แต่พ่ีว่าสื่อสารแล้วรู้เรื่องหรือเปล่า อย่างถ้าหนูจะประดิษฐ์ของอ่ะ ดูแล้วท าไม่เป็นหว่ะ 
ดูไม่รู้เรื่อง แค่มีของสวยๆมากองไว้ แล้วแบบมาบอกว่า 
จะต้องมันส์ๆ แต่พ่ีว่าสื่อสารแล้วรู้เรื่องหรือเปล่า อย่างถ้าหนูจะประดิษฐ์ของอ่ะ ดูแล้วท าไม่เป็นหว่ะ จะต้องมันส์ๆ แต่พ่ีว่าสื่อสารแล้วรู้เรื่องหรือเปล่า อย่างถ้าหนูจะประดิษฐ์ของอ่ะ ดูแล้วท าไม่เป็นหว่ะ 
ดูไม่รู้เรื่อง แค่มีของสวยๆมากองไว้ แล้วแบบมาบอกว่า 
จะต้องมันส์ๆ แต่พ่ีว่าสื่อสารแล้วรู้เรื่องหรือเปล่า อย่างถ้าหนูจะประดิษฐ์ของอ่ะ ดูแล้วท าไม่เป็นหว่ะ 

เพราะฉะนั้นค าว่าวัยรุ่นเนี่ย มัน

มันส์กว่านี้หรือเปล่า เพ่ือให้เค้าดู แต่พ่ีไม่รู้ว่าอย่างที่พ่ีท าเป็นอยู่คือ พอในวัยอย่างน้องๆดูแล้วเบื่อ

เพราะฉะนั้นค าว่าวัยรุ่นเนี่ย มัน
จะต้องมันส์ๆ แต่พ่ีว่าสื่อสารแล้วรู้เรื่องหรือเปล่า อย่างถ้าหนูจะประดิษฐ์ของอ่ะ ดูแล้วท าไม่เป็นหว่ะ 

เพราะฉะนั้นค าว่าวัยรุ่นเนี่ย มัน
จะต้องมันส์ๆ แต่พ่ีว่าสื่อสารแล้วรู้เรื่องหรือเปล่า อย่างถ้าหนูจะประดิษฐ์ของอ่ะ ดูแล้วท าไม่เป็นหว่ะ จะต้องมันส์ๆ แต่พ่ีว่าสื่อสารแล้วรู้เรื่องหรือเปล่า อย่างถ้าหนูจะประดิษฐ์ของอ่ะ ดูแล้วท าไม่เป็นหว่ะ 
ดูไม่รู้เรื่อง แค่มีของสวยๆมากองไว้ แล้วแบบมาบอกว่า ดูไม่รู้เรื่อง แค่มีของสวยๆมากองไว้ แล้วแบบมาบอกว่า D.I.Y 

แล้วมันดูแล้วแบบว่าท าเป็นได้อ่ะ เค้าก็จะท า
D.I.Y 

แล้วมันดูแล้วแบบว่าท าเป็นได้อ่ะ เค้าก็จะท าแล้วมันดูแล้วแบบว่าท าเป็นได้อ่ะ เค้าก็จะท า

ของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มัน

มันส์กว่านี้หรือเปล่า เพ่ือให้เค้าดู แต่พ่ีไม่รู้ว่าอย่างที่พ่ีท าเป็นอยู่คือ พอในวัยอย่างน้องๆดูแล้วเบื่อมันส์กว่านี้หรือเปล่า เพ่ือให้เค้าดู แต่พ่ีไม่รู้ว่าอย่างที่พ่ีท าเป็นอยู่คือ พอในวัยอย่างน้องๆดูแล้วเบื่อ

เพราะฉะนั้นค าว่าวัยรุ่นเนี่ย มัน
จะต้องมันส์ๆ แต่พ่ีว่าสื่อสารแล้วรู้เรื่องหรือเปล่า อย่างถ้าหนูจะประดิษฐ์ของอ่ะ ดูแล้วท าไม่เป็นหว่ะ 
ดูไม่รู้เรื่อง แค่มีของสวยๆมากองไว้ แล้วแบบมาบอกว่า 

ไม่จ าเป็นที่จะต้องกราฟิกเยอะๆ รกๆ เพลง
จะต้องมันส์ๆ แต่พ่ีว่าสื่อสารแล้วรู้เรื่องหรือเปล่า อย่างถ้าหนูจะประดิษฐ์ของอ่ะ ดูแล้วท าไม่เป็นหว่ะ 

นะคะ ท าสองสามคัตเสร็จ ก็ไม่รู้จะดู

ไม่จ าเป็นที่จะต้องกราฟิกเยอะๆ รกๆ เพลง
จะต้องมันส์ๆ แต่พ่ีว่าสื่อสารแล้วรู้เรื่องหรือเปล่า อย่างถ้าหนูจะประดิษฐ์ของอ่ะ ดูแล้วท าไม่เป็นหว่ะ จะต้องมันส์ๆ แต่พ่ีว่าสื่อสารแล้วรู้เรื่องหรือเปล่า อย่างถ้าหนูจะประดิษฐ์ของอ่ะ ดูแล้วท าไม่เป็นหว่ะ จะต้องมันส์ๆ แต่พ่ีว่าสื่อสารแล้วรู้เรื่องหรือเปล่า อย่างถ้าหนูจะประดิษฐ์ของอ่ะ ดูแล้วท าไม่เป็นหว่ะ 
ดูไม่รู้เรื่อง แค่มีของสวยๆมากองไว้ แล้วแบบมาบอกว่า 
จะต้องมันส์ๆ แต่พ่ีว่าสื่อสารแล้วรู้เรื่องหรือเปล่า อย่างถ้าหนูจะประดิษฐ์ของอ่ะ ดูแล้วท าไม่เป็นหว่ะ 

D.I.Y 
แล้วมันดูแล้วแบบว่าท าเป็นได้อ่ะ เค้าก็จะท า

ดูไม่รู้เรื่อง แค่มีของสวยๆมากองไว้ แล้วแบบมาบอกว่า 
ครั้งที่สองที่สามหรือเปล่า
ดูไม่รู้เรื่อง แค่มีของสวยๆมากองไว้ แล้วแบบมาบอกว่า 

แต่ถ้าหนูบอกว่า แล้วมันดูแล้วแบบว่าท าเป็นได้อ่ะ เค้าก็จะท าแต่ถ้าหนูบอกว่า 

ของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มันของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มันของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มัน
เค้าก็จะดูทุกเทป

พ่ีเอ๋ย 
ถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะ
เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน 

ของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มัน
ซึ่งเรื่องพวกนี้มันมีผล เวลาพ่ีมี

ของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มัน

เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน 
มันก็เป็นเสน่ห์ มันเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมที่พ่ีบอกว่าจะต้องดึงเข้ามาเกาะ แต่ว่าไอ้เชิงเทคนิคมันก็
เป็นอีกก้อนหนึ่งที่ส
มันก็เป็นเสน่ห์ มันเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมที่พ่ีบอกว่าจะต้องดึงเข้ามาเกาะ แต่ว่าไอ้เชิงเทคนิคมันก็

อนให้ท าให้ได้อย่างที่พ่ีนกบอกอนให้ท าให้ได้อย่างที่พ่ีนกบอกอนให้ท าให้ได้อย่างที่พ่ีนกบอกอนให้ท าให้ได้อย่างที่พ่ีนกบอก
วิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจวิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ

จริงๆ วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์เนี่ยมันก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด แต่ว่าสิ่งที่พ่ีต้องฝากไปท า
วิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจวิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ

จริงๆ วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์เนี่ยมันก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด แต่ว่าสิ่งที่พ่ีต้องฝากไปท าจริงๆ วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์เนี่ยมันก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด แต่ว่าสิ่งที่พ่ีต้องฝากไปท า
การบ้าน คือ เช่นเพลงแนวไหนที่เค้าก าลังฟัง หรือถ้าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ เค้าใช้อะไรอยู่ เช่นเค้าก าลังการบ้าน คือ เช่นเพลงแนวไหนที่เค้าก าลังฟัง หรือถ้าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ เค้าใช้อะไรอยู่ เช่นเค้าก าลัง
ฮิตมีตุ๊กตาติดมือถือ ก็ต้องต้องท าสิ่งนั้นให้มันโดนวัยรุ่น ที่นี้มันก็ต้องอยู่สไตล์ว่าอยากให้มันน่าดูโดย
การบ้าน คือ เช่นเพลงแนวไหนที่เค้าก าลังฟัง หรือถ้าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ เค้าใช้อะไรอยู่ เช่นเค้าก าลัง
ฮิตมีตุ๊กตาติดมือถือ ก็ต้องต้องท าสิ่งนั้นให้มันโดนวัยรุ่น ที่นี้มันก็ต้องอยู่สไตล์ว่าอยากให้มันน่าดูโดยฮิตมีตุ๊กตาติดมือถือ ก็ต้องต้องท าสิ่งนั้นให้มันโดนวัยรุ่น ที่นี้มันก็ต้องอยู่สไตล์ว่าอยากให้มันน่าดูโดย
ถูกใจวัยรุ่น วัยรุ่นชอบอะไรห่ามๆ ห่ามๆในที่นี้มันจะมันส์ๆ สมมติอาจจะขี่ม้า ไม่รู้อ่ะ มันก็ไปไกลของ
ฮิตมีตุ๊กตาติดมือถือ ก็ต้องต้องท าสิ่งนั้นให้มันโดนวัยรุ่น ที่นี้มันก็ต้องอยู่สไตล์ว่าอยากให้มันน่าดูโดย
ถูกใจวัยรุ่น วัยรุ่นชอบอะไรห่ามๆ ห่ามๆในที่นี้มันจะมันส์ๆ สมมติอาจจะขี่ม้า ไม่รู้อ่ะ มันก็ไปไกลของถูกใจวัยรุ่น วัยรุ่นชอบอะไรห่ามๆ ห่ามๆในที่นี้มันจะมันส์ๆ สมมติอาจจะขี่ม้า ไม่รู้อ่ะ มันก็ไปไกลของ
มันได้ไงเพ่ือให้มันเกิดความเพ้ียนอ่ะ แต่พ่ีไม่รู้ว่ามันมีองค์ประกอบอีกหลายๆอย่าง ที่ถามว่าวัยรุ่น
ชอบมั้ย อยู่ที่เราวิเคราะห์ไง อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่าง
มันได้ไงเพ่ือให้มันเกิดความเพ้ียนอ่ะ แต่พ่ีไม่รู้ว่ามันมีองค์ประกอบอีกหลายๆอย่าง ที่ถามว่าวัยรุ่นมันได้ไงเพ่ือให้มันเกิดความเพ้ียนอ่ะ แต่พ่ีไม่รู้ว่ามันมีองค์ประกอบอีกหลายๆอย่าง ที่ถามว่าวัยรุ่น

ด้วยวิธีการน าเสนอ พิธีกร ต่างหมดเค้าก็คงชอบ สมมติตัดพิธีกรออกหมด พิธีมันคงจะหาดังไม่ได้เรา
จะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ถ้างั้น็ต้องกาแนวทางดนตรี การถ่ายท าเข้า
มาช่วย แล้วก็อีกวิธีก็คือหาคนที่เค้าอยากดูอ่ะ มันก็เป็นโจทย์ว่าถ้าคนที่เค้าอยากดูก าลังจะท าของ
อะไร ยังไงเค้าก็ดู แต่ถ้าเราจะออกไปในทางชิ้นงา เราก็ต้องหาชิ้นงานที่มันน่าสนใจและเข้ากับวัยรุ่น 
ก็ต้องหาว่าวัยรุ่นใช้อะไรอยู่ มันก็เหลือแต่เรื่องสไตล์เท่านั้นแหละว่าจะท ายังไง หรืออีกอันที่สนุกก็คือ
ท าแล้วเราต้องมีนางแบบมาใช้ของ แล้วเป็นแบบนางแบบที่แต่งตัวแบบโดนมาก น่ารักมากๆ หรือเท่

มันส์กว่านี้หรือเปล่า เพ่ือให้เค้าดู แต่พ่ีไม่รู้ว่าอย่างที่พ่ีท าเป็นอยู่คือ พอในวัยอย่างน้องๆดูแล้วเบื่อ

เพราะฉะนั้นค าว่าวัยรุ่นเนี่ย มัน
จะต้องมันส์ๆ แต่พ่ีว่าสื่อสารแล้วรู้เรื่องหรือเปล่า อย่างถ้าหนูจะประดิษฐ์ของอ่ะ ดูแล้วท าไม่เป็นหว่ะ 
ดูไม่รู้เรื่อง แค่มีของสวยๆมากองไว้ แล้วแบบมาบอกว่า D.I.Y 

แล้วมันดูแล้วแบบว่าท าเป็นได้อ่ะ เค้าก็จะท า

ของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มัน

เพราะฉะนั้นค าว่าวัยรุ่นเนี่ย มันเพราะฉะนั้นค าว่าวัยรุ่นเนี่ย มัน
จะต้องมันส์ๆ แต่พ่ีว่าสื่อสารแล้วรู้เรื่องหรือเปล่า อย่างถ้าหนูจะประดิษฐ์ของอ่ะ ดูแล้วท าไม่เป็นหว่ะ จะต้องมันส์ๆ แต่พ่ีว่าสื่อสารแล้วรู้เรื่องหรือเปล่า อย่างถ้าหนูจะประดิษฐ์ของอ่ะ ดูแล้วท าไม่เป็นหว่ะ จะต้องมันส์ๆ แต่พ่ีว่าสื่อสารแล้วรู้เรื่องหรือเปล่า อย่างถ้าหนูจะประดิษฐ์ของอ่ะ ดูแล้วท าไม่เป็นหว่ะ 
ดูไม่รู้เรื่อง แค่มีของสวยๆมากองไว้ แล้วแบบมาบอกว่า 
จะต้องมันส์ๆ แต่พ่ีว่าสื่อสารแล้วรู้เรื่องหรือเปล่า อย่างถ้าหนูจะประดิษฐ์ของอ่ะ ดูแล้วท าไม่เป็นหว่ะ จะต้องมันส์ๆ แต่พ่ีว่าสื่อสารแล้วรู้เรื่องหรือเปล่า อย่างถ้าหนูจะประดิษฐ์ของอ่ะ ดูแล้วท าไม่เป็นหว่ะ จะต้องมันส์ๆ แต่พ่ีว่าสื่อสารแล้วรู้เรื่องหรือเปล่า อย่างถ้าหนูจะประดิษฐ์ของอ่ะ ดูแล้วท าไม่เป็นหว่ะ 
ดูไม่รู้เรื่อง แค่มีของสวยๆมากองไว้ แล้วแบบมาบอกว่า 
จะต้องมันส์ๆ แต่พ่ีว่าสื่อสารแล้วรู้เรื่องหรือเปล่า อย่างถ้าหนูจะประดิษฐ์ของอ่ะ ดูแล้วท าไม่เป็นหว่ะ จะต้องมันส์ๆ แต่พ่ีว่าสื่อสารแล้วรู้เรื่องหรือเปล่า อย่างถ้าหนูจะประดิษฐ์ของอ่ะ ดูแล้วท าไม่เป็นหว่ะ 
ดูไม่รู้เรื่อง แค่มีของสวยๆมากองไว้ แล้วแบบมาบอกว่า 
จะต้องมันส์ๆ แต่พ่ีว่าสื่อสารแล้วรู้เรื่องหรือเปล่า อย่างถ้าหนูจะประดิษฐ์ของอ่ะ ดูแล้วท าไม่เป็นหว่ะ 
ดูไม่รู้เรื่อง แค่มีของสวยๆมากองไว้ แล้วแบบมาบอกว่า ดูไม่รู้เรื่อง แค่มีของสวยๆมากองไว้ แล้วแบบมาบอกว่า ดูไม่รู้เรื่อง แค่มีของสวยๆมากองไว้ แล้วแบบมาบอกว่า ดูไม่รู้เรื่อง แค่มีของสวยๆมากองไว้ แล้วแบบมาบอกว่า ดูไม่รู้เรื่อง แค่มีของสวยๆมากองไว้ แล้วแบบมาบอกว่า ดูไม่รู้เรื่อง แค่มีของสวยๆมากองไว้ แล้วแบบมาบอกว่า ดูไม่รู้เรื่อง แค่มีของสวยๆมากองไว้ แล้วแบบมาบอกว่า ดูไม่รู้เรื่อง แค่มีของสวยๆมากองไว้ แล้วแบบมาบอกว่า นะคะ ท าสองสามคัตเสร็จ ก็ไม่รู้จะดูดูไม่รู้เรื่อง แค่มีของสวยๆมากองไว้ แล้วแบบมาบอกว่า 

แต่ถ้าหนูบอกว่า 

ของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มัน

ดูไม่รู้เรื่อง แค่มีของสวยๆมากองไว้ แล้วแบบมาบอกว่า 
ครั้งที่สองที่สามหรือเปล่า แต่ถ้าหนูบอกว่า How to 

ของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มัน
ถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะ
เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน 
มันก็เป็นเสน่ห์ มันเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมที่พ่ีบอกว่าจะต้องดึงเข้ามาเกาะ แต่ว่าไอ้เชิงเทคนิคมันก็

อนให้ท าให้ได้อย่างที่พ่ีนกบอก

แล้วมันดูแล้วแบบว่าท าเป็นได้อ่ะ เค้าก็จะท าแต่ถ้าหนูบอกว่า แล้วมันดูแล้วแบบว่าท าเป็นได้อ่ะ เค้าก็จะท าครั้งที่สองที่สามหรือเปล่าครั้งที่สองที่สามหรือเปล่า How to How to แล้วมันดูแล้วแบบว่าท าเป็นได้อ่ะ เค้าก็จะท าแต่ถ้าหนูบอกว่า 

ของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มัน
เค้าก็จะดูทุกเทป

ของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มันของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มันของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มันของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มันของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มัน
ถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะ

ของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มัน
ซึ่งเรื่องพวกนี้มันมีผล เวลาพ่ีมี

ของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มันของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มันของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มัน: ของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มันของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มัน
ถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะ
เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน 
มันก็เป็นเสน่ห์ มันเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมที่พ่ีบอกว่าจะต้องดึงเข้ามาเกาะ แต่ว่าไอ้เชิงเทคนิคมันก็

อนให้ท าให้ได้อย่างที่พ่ีนกบอก
วิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ

จริงๆ วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์เนี่ยมันก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด แต่ว่าสิ่งที่พ่ีต้องฝากไปท า

ของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มัน
ถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะ
เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน 
มันก็เป็นเสน่ห์ มันเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมที่พ่ีบอกว่าจะต้องดึงเข้ามาเกาะ แต่ว่าไอ้เชิงเทคนิคมันก็

ของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มัน
ถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะ ซึ่งเรื่องพวกนี้มันมีผล เวลาพ่ีมีถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะ
เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน 
ถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะ
เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน 

ซึ่งเรื่องพวกนี้มันมีผล เวลาพ่ีมี
เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน 
ถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะ
เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน 
ถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะ
เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน 
ถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะ
เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน 
มันก็เป็นเสน่ห์ มันเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมที่พ่ีบอกว่าจะต้องดึงเข้ามาเกาะ แต่ว่าไอ้เชิงเทคนิคมันก็
เป็นอีกก้อนหนึ่งที่สอนให้ท าให้ได้อย่างที่พ่ีนกบอก

เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน 
มันก็เป็นเสน่ห์ มันเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมที่พ่ีบอกว่าจะต้องดึงเข้ามาเกาะ แต่ว่าไอ้เชิงเทคนิคมันก็
เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน 
มันก็เป็นเสน่ห์ มันเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมที่พ่ีบอกว่าจะต้องดึงเข้ามาเกาะ แต่ว่าไอ้เชิงเทคนิคมันก็
เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน 
มันก็เป็นเสน่ห์ มันเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมที่พ่ีบอกว่าจะต้องดึงเข้ามาเกาะ แต่ว่าไอ้เชิงเทคนิคมันก็
เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน 
มันก็เป็นเสน่ห์ มันเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมที่พ่ีบอกว่าจะต้องดึงเข้ามาเกาะ แต่ว่าไอ้เชิงเทคนิคมันก็
เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน 
มันก็เป็นเสน่ห์ มันเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมที่พ่ีบอกว่าจะต้องดึงเข้ามาเกาะ แต่ว่าไอ้เชิงเทคนิคมันก็

อนให้ท าให้ได้อย่างที่พ่ีนกบอก
มันก็เป็นเสน่ห์ มันเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมที่พ่ีบอกว่าจะต้องดึงเข้ามาเกาะ แต่ว่าไอ้เชิงเทคนิคมันก็มันก็เป็นเสน่ห์ มันเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมที่พ่ีบอกว่าจะต้องดึงเข้ามาเกาะ แต่ว่าไอ้เชิงเทคนิคมันก็

อนให้ท าให้ได้อย่างที่พ่ีนกบอกอนให้ท าให้ได้อย่างที่พ่ีนกบอกอนให้ท าให้ได้อย่างที่พ่ีนกบอก
วิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ

อนให้ท าให้ได้อย่างที่พ่ีนกบอก
วิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ

อนให้ท าให้ได้อย่างที่พ่ีนกบอก
วิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ

จริงๆ วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์เนี่ยมันก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด แต่ว่าสิ่งที่พ่ีต้องฝากไปท า
วิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจวิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ

จริงๆ วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์เนี่ยมันก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด แต่ว่าสิ่งที่พ่ีต้องฝากไปท า
การบ้าน คือ เช่นเพลงแนวไหนที่เค้าก าลังฟัง หรือถ้าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ เค้าใช้อะไรอยู่ เช่นเค้าก าลัง

วิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
จริงๆ วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์เนี่ยมันก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด แต่ว่าสิ่งที่พ่ีต้องฝากไปท าจริงๆ วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์เนี่ยมันก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด แต่ว่าสิ่งที่พ่ีต้องฝากไปท าจริงๆ วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์เนี่ยมันก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด แต่ว่าสิ่งที่พ่ีต้องฝากไปท า

การบ้าน คือ เช่นเพลงแนวไหนที่เค้าก าลังฟัง หรือถ้าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ เค้าใช้อะไรอยู่ เช่นเค้าก าลัง
ฮิตมีตุ๊กตาติดมือถือ ก็ต้องต้องท าสิ่งนั้นให้มันโดนวัยรุ่น ที่นี้มันก็ต้องอยู่สไตล์ว่าอยากให้มันน่าดูโดย

วิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ
จริงๆ วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์เนี่ยมันก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด แต่ว่าสิ่งที่พ่ีต้องฝากไปท า

การบ้าน คือ เช่นเพลงแนวไหนที่เค้าก าลังฟัง หรือถ้าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ เค้าใช้อะไรอยู่ เช่นเค้าก าลัง
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ด้วยวิธีการน าเสนอ พิธีกร ต่างหมดเค้าก็คงชอบ สมมติตัดพิธีกรออกหมด พิธีมันคงจะหาดังไม่ได้เรา
จะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ถ้างั้น็ต้องกาแนวทางดนตรี การถ่ายท าเข้า

ชอบมั้ย อยู่ที่เราวิเคราะห์ไง อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่าง
ด้วยวิธีการน าเสนอ พิธีกร ต่างหมดเค้าก็คงชอบ สมมติตัดพิธีกรออกหมด พิธีมันคงจะหาดังไม่ได้เรา
จะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ถ้างั้น็ต้องกาแนวทางดนตรี การถ่ายท าเข้า

ชอบมั้ย อยู่ที่เราวิเคราะห์ไง อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่างชอบมั้ย อยู่ที่เราวิเคราะห์ไง อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่าง
ด้วยวิธีการน าเสนอ พิธีกร ต่างหมดเค้าก็คงชอบ สมมติตัดพิธีกรออกหมด พิธีมันคงจะหาดังไม่ได้เรา
จะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ถ้างั้น็ต้องกาแนวทางดนตรี การถ่ายท าเข้า

ชอบมั้ย อยู่ที่เราวิเคราะห์ไง อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่าง
ด้วยวิธีการน าเสนอ พิธีกร ต่างหมดเค้าก็คงชอบ สมมติตัดพิธีกรออกหมด พิธีมันคงจะหาดังไม่ได้เรา
ชอบมั้ย อยู่ที่เราวิเคราะห์ไง อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่าง
ด้วยวิธีการน าเสนอ พิธีกร ต่างหมดเค้าก็คงชอบ สมมติตัดพิธีกรออกหมด พิธีมันคงจะหาดังไม่ได้เราด้วยวิธีการน าเสนอ พิธีกร ต่างหมดเค้าก็คงชอบ สมมติตัดพิธีกรออกหมด พิธีมันคงจะหาดังไม่ได้เรา
จะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ถ้างั้น็ต้องกาแนวทางดนตรี การถ่ายท าเข้า
มาช่วย แล้วก็อีกวิธีก็คือหาคนที่เค้าอยากดูอ่ะ มันก็เป็นโจทย์ว่าถ้าคนที่เค้าอยากดูก าลังจะท าของ

ด้วยวิธีการน าเสนอ พิธีกร ต่างหมดเค้าก็คงชอบ สมมติตัดพิธีกรออกหมด พิธีมันคงจะหาดังไม่ได้เรา
จะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ถ้างั้น็ต้องกาแนวทางดนตรี การถ่ายท าเข้า
ด้วยวิธีการน าเสนอ พิธีกร ต่างหมดเค้าก็คงชอบ สมมติตัดพิธีกรออกหมด พิธีมันคงจะหาดังไม่ได้เรา
จะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ถ้างั้น็ต้องกาแนวทางดนตรี การถ่ายท าเข้า
มาช่วย แล้วก็อีกวิธีก็คือหาคนที่เค้าอยากดูอ่ะ มันก็เป็นโจทย์ว่าถ้าคนที่เค้าอยากดูก าลังจะท าของ
จะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ถ้างั้น็ต้องกาแนวทางดนตรี การถ่ายท าเข้า
มาช่วย แล้วก็อีกวิธีก็คือหาคนที่เค้าอยากดูอ่ะ มันก็เป็นโจทย์ว่าถ้าคนที่เค้าอยากดูก าลังจะท าของ
จะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ถ้างั้น็ต้องกาแนวทางดนตรี การถ่ายท าเข้าจะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ถ้างั้น็ต้องกาแนวทางดนตรี การถ่ายท าเข้า
มาช่วย แล้วก็อีกวิธีก็คือหาคนที่เค้าอยากดูอ่ะ มันก็เป็นโจทย์ว่าถ้าคนที่เค้าอยากดูก าลังจะท าของ
อะไร ยังไงเค้าก็ดู แต่ถ้าเราจะออกไปในทางชิ้นงา เราก็ต้องหาชิ้นงานที่มันน่าสนใจและเข้ากับวัยรุ่น 

จะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ถ้างั้น็ต้องกาแนวทางดนตรี การถ่ายท าเข้า
มาช่วย แล้วก็อีกวิธีก็คือหาคนที่เค้าอยากดูอ่ะ มันก็เป็นโจทย์ว่าถ้าคนที่เค้าอยากดูก าลังจะท าของ
อะไร ยังไงเค้าก็ดู แต่ถ้าเราจะออกไปในทางชิ้นงา เราก็ต้องหาชิ้นงานที่มันน่าสนใจและเข้ากับวัยรุ่น 

จะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ถ้างั้น็ต้องกาแนวทางดนตรี การถ่ายท าเข้า
มาช่วย แล้วก็อีกวิธีก็คือหาคนที่เค้าอยากดูอ่ะ มันก็เป็นโจทย์ว่าถ้าคนที่เค้าอยากดูก าลังจะท าของ
อะไร ยังไงเค้าก็ดู แต่ถ้าเราจะออกไปในทางชิ้นงา เราก็ต้องหาชิ้นงานที่มันน่าสนใจและเข้ากับวัยรุ่น 
มาช่วย แล้วก็อีกวิธีก็คือหาคนที่เค้าอยากดูอ่ะ มันก็เป็นโจทย์ว่าถ้าคนที่เค้าอยากดูก าลังจะท าของ
จะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ถ้างั้น็ต้องกาแนวทางดนตรี การถ่ายท าเข้า
มาช่วย แล้วก็อีกวิธีก็คือหาคนที่เค้าอยากดูอ่ะ มันก็เป็นโจทย์ว่าถ้าคนที่เค้าอยากดูก าลังจะท าของ
อะไร ยังไงเค้าก็ดู แต่ถ้าเราจะออกไปในทางชิ้นงา เราก็ต้องหาชิ้นงานที่มันน่าสนใจและเข้ากับวัยรุ่น 
มาช่วย แล้วก็อีกวิธีก็คือหาคนที่เค้าอยากดูอ่ะ มันก็เป็นโจทย์ว่าถ้าคนที่เค้าอยากดูก าลังจะท าของมาช่วย แล้วก็อีกวิธีก็คือหาคนที่เค้าอยากดูอ่ะ มันก็เป็นโจทย์ว่าถ้าคนที่เค้าอยากดูก าลังจะท าของ
อะไร ยังไงเค้าก็ดู แต่ถ้าเราจะออกไปในทางชิ้นงา เราก็ต้องหาชิ้นงานที่มันน่าสนใจและเข้ากับวัยรุ่น 
ก็ต้องหาว่าวัยรุ่นใช้อะไรอยู่ มันก็เหลือแต่เรื่องสไตล์เท่านั้นแหละว่าจะท ายังไง หรืออีกอันที่สนุกก็คือ

มาช่วย แล้วก็อีกวิธีก็คือหาคนที่เค้าอยากดูอ่ะ มันก็เป็นโจทย์ว่าถ้าคนที่เค้าอยากดูก าลังจะท าของ
อะไร ยังไงเค้าก็ดู แต่ถ้าเราจะออกไปในทางชิ้นงา เราก็ต้องหาชิ้นงานที่มันน่าสนใจและเข้ากับวัยรุ่น 
ก็ต้องหาว่าวัยรุ่นใช้อะไรอยู่ มันก็เหลือแต่เรื่องสไตล์เท่านั้นแหละว่าจะท ายังไง หรืออีกอันที่สนุกก็คือ

มาช่วย แล้วก็อีกวิธีก็คือหาคนที่เค้าอยากดูอ่ะ มันก็เป็นโจทย์ว่าถ้าคนที่เค้าอยากดูก าลังจะท าของ
อะไร ยังไงเค้าก็ดู แต่ถ้าเราจะออกไปในทางชิ้นงา เราก็ต้องหาชิ้นงานที่มันน่าสนใจและเข้ากับวัยรุ่น 
มาช่วย แล้วก็อีกวิธีก็คือหาคนที่เค้าอยากดูอ่ะ มันก็เป็นโจทย์ว่าถ้าคนที่เค้าอยากดูก าลังจะท าของมาช่วย แล้วก็อีกวิธีก็คือหาคนที่เค้าอยากดูอ่ะ มันก็เป็นโจทย์ว่าถ้าคนที่เค้าอยากดูก าลังจะท าของ
อะไร ยังไงเค้าก็ดู แต่ถ้าเราจะออกไปในทางชิ้นงา เราก็ต้องหาชิ้นงานที่มันน่าสนใจและเข้ากับวัยรุ่น 
ก็ต้องหาว่าวัยรุ่นใช้อะไรอยู่ มันก็เหลือแต่เรื่องสไตล์เท่านั้นแหละว่าจะท ายังไง หรืออีกอันที่สนุกก็คือ
อะไร ยังไงเค้าก็ดู แต่ถ้าเราจะออกไปในทางชิ้นงา เราก็ต้องหาชิ้นงานที่มันน่าสนใจและเข้ากับวัยรุ่น อะไร ยังไงเค้าก็ดู แต่ถ้าเราจะออกไปในทางชิ้นงา เราก็ต้องหาชิ้นงานที่มันน่าสนใจและเข้ากับวัยรุ่น 

แล้วมันดูแล้วแบบว่าท าเป็นได้อ่ะ เค้าก็จะท า

ของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มันของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มัน
ซึ่งเรื่องพวกนี้มันมีผล เวลาพ่ีมีถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะ

เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน 

จริงๆ วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์เนี่ยมันก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด แต่ว่าสิ่งที่พ่ีต้องฝากไปท า
การบ้าน คือ เช่นเพลงแนวไหนที่เค้าก าลังฟัง หรือถ้าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ เค้าใช้อะไรอยู่ เช่นเค้าก าลัง
ฮิตมีตุ๊กตาติดมือถือ ก็ต้องต้องท าสิ่งนั้นให้มันโดนวัยรุ่น ที่นี้มันก็ต้องอยู่สไตล์ว่าอยากให้มันน่าดูโดย

มันได้ไงเพ่ือให้มันเกิดความเพ้ียนอ่ะ แต่พ่ีไม่รู้ว่ามันมีองค์ประกอบอีกหลายๆอย่าง ที่ถามว่าวัยรุ่น
ชอบมั้ย อยู่ที่เราวิเคราะห์ไง อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่าง
ด้วยวิธีการน าเสนอ พิธีกร ต่างหมดเค้าก็คงชอบ สมมติตัดพิธีกรออกหมด พิธีมันคงจะหาดังไม่ได้เรา
จะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ถ้างั้น็ต้องกาแนวทางดนตรี การถ่ายท าเข้า
มาช่วย แล้วก็อีกวิธีก็คือหาคนที่เค้าอยากดูอ่ะ มันก็เป็นโจทย์ว่าถ้าคนที่เค้าอยากดูก าลังจะท าของ

มันได้ไงเพ่ือให้มันเกิดความเพ้ียนอ่ะ แต่พ่ีไม่รู้ว่ามันมีองค์ประกอบอีกหลายๆอย่าง ที่ถามว่าวัยรุ่น
ชอบมั้ย อยู่ที่เราวิเคราะห์ไง อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่าง
ด้วยวิธีการน าเสนอ พิธีกร ต่างหมดเค้าก็คงชอบ สมมติตัดพิธีกรออกหมด พิธีมันคงจะหาดังไม่ได้เรา
จะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ถ้างั้น็ต้องกาแนวทางดนตรี การถ่ายท าเข้า
มาช่วย แล้วก็อีกวิธีก็คือหาคนที่เค้าอยากดูอ่ะ มันก็เป็นโจทย์ว่าถ้าคนที่เค้าอยากดูก าลังจะท าของมาช่วย แล้วก็อีกวิธีก็คือหาคนที่เค้าอยากดูอ่ะ มันก็เป็นโจทย์ว่าถ้าคนที่เค้าอยากดูก าลังจะท าของมาช่วย แล้วก็อีกวิธีก็คือหาคนที่เค้าอยากดูอ่ะ มันก็เป็นโจทย์ว่าถ้าคนที่เค้าอยากดูก าลังจะท าของ
อะไร ยังไงเค้าก็ดู แต่ถ้าเราจะออกไปในทางชิ้นงา เราก็ต้องหาชิ้นงานที่มันน่าสนใจและเข้ากับวัยรุ่น 
ก็ต้องหาว่าวัยรุ่นใช้อะไรอยู่ มันก็เหลือแต่เรื่องสไตล์เท่านั้นแหละว่าจะท ายังไง หรืออีกอันที่สนุกก็คือ

มันส์กว่านี้หรือเปล่า เพ่ือให้เค้าดู แต่พ่ีไม่รู้ว่าอย่างที่พ่ีท าเป็นอยู่คือ พอในวัยอย่างน้องๆดูแล้วเบื่อ

เพราะฉะนั้นค าว่าวัยรุ่นเนี่ย มันไม่จ าเป็นที่จะต้องกราฟิกเยอะๆ รกๆ เพลง
จะต้องมันส์ๆ แต่พ่ีว่าสื่อสารแล้วรู้เรื่องหรือเปล่า อย่างถ้าหนูจะประดิษฐ์ของอ่ะ ดูแล้วท าไม่เป็นหว่ะ 
ดูไม่รู้เรื่อง แค่มีของสวยๆมากองไว้ แล้วแบบมาบอกว่า D.I.Y นะคะ ท าสองสามคัตเสร็จ ก็ไม่รู้จะดู
ครั้งที่สองที่สามหรือเปล่า แต่ถ้าหนูบอกว่า How to แล้วมันดูแล้วแบบว่าท าเป็นได้อ่ะ เค้าก็จะท า

เค้าก็จะดูทุกเทป
พ่ีเอ๋ย : ของหนูเท่าที่ดูคือต้องไปให้ความส าคัญกับมืออ่ะ งานมือว่าคนที่ท าได้อะไร มัน

ถ่ายทอดไปสู่ผลงาน มันมีพลังงานบางอย่างจากาการท างานมืออ่ะ ซึ่งเรื่องพวกนี้มันมีผล เวลาพ่ีมี
เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่ตั้งมาจากโรงงาน โอ้โหแข็งๆ กับงานที่มันโค้งสวย เวลามันอยู่ในบ้านเรา พ่ีก็รู้สึกต่างกัน 
มันก็เป็นเสน่ห์ มันเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมที่พ่ีบอกว่าจะต้องดึงเข้ามาเกาะ แต่ว่าไอ้เชิงเทคนิคมันก็
เป็นอีกก้อนหนึ่งที่สอนให้ท าให้ได้อย่างที่พ่ีนกบอก
วิธีการตัดต่อเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นสนใจ

จริงๆ วัยรุ่นสมัยนี้เอามันส์เนี่ยมันก็ง่ายสุด สนุก เท่ง่ายสุด แต่ว่าสิ่งที่พ่ีต้องฝากไปท า
การบ้าน คือ เช่นเพลงแนวไหนที่เค้าก าลังฟัง หรือถ้าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ เค้าใช้อะไรอยู่ เช่นเค้าก าลัง
ฮิตมีตุ๊กตาติดมือถือ ก็ต้องต้องท าสิ่งนั้นให้มันโดนวัยรุ่น ที่นี้มันก็ต้องอยู่สไตล์ว่าอยากให้มันน่าดูโดย
ถูกใจวัยรุ่น วัยรุ่นชอบอะไรห่ามๆ ห่ามๆในที่นี้มันจะมันส์ๆ สมมติอาจจะขี่ม้า ไม่รู้อ่ะ มันก็ไปไกลของ
มันได้ไงเพ่ือให้มันเกิดความเพ้ียนอ่ะ แต่พ่ีไม่รู้ว่ามันมีองค์ประกอบอีกหลายๆอย่าง ที่ถามว่าวัยรุ่นมันได้ไงเพ่ือให้มันเกิดความเพ้ียนอ่ะ แต่พ่ีไม่รู้ว่ามันมีองค์ประกอบอีกหลายๆอย่าง ที่ถามว่าวัยรุ่น
ชอบมั้ย อยู่ที่เราวิเคราะห์ไง อย่างเช่นว่าวัยรุ่นคือความแตกต่าง เราก็ต้องพารายการให้มันดูต่าง ต่าง
ด้วยวิธีการน าเสนอ พิธีกร ต่างหมดเค้าก็คงชอบ สมมติตัดพิธีกรออกหมด พิธีมันคงจะหาดังไม่ได้เรา
จะท ายังให้คนมันดู มันก็ต้องไปอยู่ท่ีชิ้นของ ความรู้สึกร่วม ถ้างั้น็ต้องกาแนวทางดนตรี การถ่ายท าเข้า
มาช่วย แล้วก็อีกวิธีก็คือหาคนที่เค้าอยากดูอ่ะ มันก็เป็นโจทย์ว่าถ้าคนที่เค้าอยากดูก าลังจะท าของ
อะไร ยังไงเค้าก็ดู แต่ถ้าเราจะออกไปในทางชิ้นงา เราก็ต้องหาชิ้นงานที่มันน่าสนใจและเข้ากับวัยรุ่น 
ก็ต้องหาว่าวัยรุ่นใช้อะไรอยู่ มันก็เหลือแต่เรื่องสไตล์เท่านั้นแหละว่าจะท ายังไง หรืออีกอันที่สนุกก็คือ
ท าแล้วเราต้องมีนางแบบมาใช้ของ แล้วเป็นแบบนางแบบที่แต่งตัวแบบโดนมาก น่ารักมากๆ หรือเท่

สมารถ แต่พ่ีว่าจะท ายังไงให้วัยรุ่นดู พ่ีว่ามันเรื่องของสไตล์ล้วนๆเลยแหละ อาจจะต้องจี๊ดกว่านี้ สมารถ แต่พ่ีว่าจะท ายังไงให้วัยรุ่นดู พ่ีว่ามันเรื่องของสไตล์ล้วนๆเลยแหละ อาจจะต้องจี๊ดกว่านี้ 
มันส์กว่านี้หรือเปล่า เพ่ือให้เค้าดู แต่พ่ีไม่รู้ว่าอย่างที่พ่ีท าเป็นอยู่คือ พอในวัยอย่างน้องๆดูแล้วเบื่อสมันส์กว่านี้หรือเปล่า เพ่ือให้เค้าดู แต่พ่ีไม่รู้ว่าอย่างที่พ่ีท าเป็นอยู่คือ พอในวัยอย่างน้องๆดูแล้วเบื่อ

ำ
แบบเนี้ย เรื่องท่ีมันเป็นวัยรุ่นชอบอ่ะ สมมติว่าชอบกิน แต่งตัว แต่ตอนนี้พี่ไม่แน่ใจนะว่าชอบอะไรเป็น
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พิเศษนะ พ่ีก็เลยมองว่าทุกเรื่องแหละ เพียงแต่ว่าถ้าเราอยากจะท าให้มันวัยรุ่นกว่านี้เพ่ือให้วัยรุ่นดูก็ได้ำพิเศษนะ พ่ีก็เลยมองว่าทุกเรื่องแหละ เพียงแต่ว่าถ้าเราอยากจะท าให้มันวัยรุ่นกว่านี้เพ่ือให้วัยรุ่นดูก็ได้
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แบบเนี้ย เรื่องท่ีมันเป็นวัยรุ่นชอบอ่ะ สมมติว่าชอบกิน แต่งตัว แต่ตอนนี้พี่ไม่แน่ใจนะว่าชอบอะไรเป็น
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พิเศษนะ พ่ีก็เลยมองว่าทุกเรื่องแหละ เพียงแต่ว่าถ้าเราอยากจะท าให้มันวัยรุ่นกว่านี้เพ่ือให้วัยรุ่นดูก็ได้สพิเศษนะ พ่ีก็เลยมองว่าทุกเรื่องแหละ เพียงแต่ว่าถ้าเราอยากจะท าให้มันวัยรุ่นกว่านี้เพ่ือให้วัยรุ่นดูก็ได้มแบบเนี้ย เรื่องท่ีมันเป็นวัยรุ่นชอบอ่ะ สมมติว่าชอบกิน แต่งตัว แต่ตอนนี้พี่ไม่แน่ใจนะว่าชอบอะไรเป็นมแบบเนี้ย เรื่องท่ีมันเป็นวัยรุ่นชอบอ่ะ สมมติว่าชอบกิน แต่งตัว แต่ตอนนี้พี่ไม่แน่ใจนะว่าชอบอะไรเป็น
พิเศษนะ พ่ีก็เลยมองว่าทุกเรื่องแหละ เพียงแต่ว่าถ้าเราอยากจะท าให้มันวัยรุ่นกว่านี้เพ่ือให้วัยรุ่นดูก็ได้มพิเศษนะ พ่ีก็เลยมองว่าทุกเรื่องแหละ เพียงแต่ว่าถ้าเราอยากจะท าให้มันวัยรุ่นกว่านี้เพ่ือให้วัยรุ่นดูก็ไดุ้พิเศษนะ พ่ีก็เลยมองว่าทุกเรื่องแหละ เพียงแต่ว่าถ้าเราอยากจะท าให้มันวัยรุ่นกว่านี้เพ่ือให้วัยรุ่นดูก็ไดุ้พิเศษนะ พ่ีก็เลยมองว่าทุกเรื่องแหละ เพียงแต่ว่าถ้าเราอยากจะท าให้มันวัยรุ่นกว่านี้เพ่ือให้วัยรุ่นดูก็ได้

มารถ แต่พ่ีว่าจะท ายังไงให้วัยรุ่นดู พ่ีว่ามันเรื่องของสไตล์ล้วนๆเลยแหละ อาจจะต้องจี๊ดกว่านี้ 
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ขอทานอะไรยังงี้ โดยจรรยาบรรณเราห้ามเผยแพร่ แล้วอย่างผู้ป่วยเงี้ยเราไม่รู้ว่าเค้าเป็นโรคอะไร หรือ
บางทีภาพผู้ป่วยเองอาจจะไม่สมควรเผยแพร่ เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องที่แบบต้องบอกคุณ
หมอ ก็ต้องแจ้ง  
  หรืออย่างไปถ่ายเชียงใหม่ ฝนตกหนัก ง่ายที่สุดคือ ถ่ายฝน คนจะได้ไม่ต้องสงสัยว่าเสียง
อะไร เอาธรรมชาติมาให้ดู ซึ่งอาจมีความไม่แนบเนียนหรือความแนบเนียน มันก็จะกลายเป็นศิลปะ
การตัดต่อ ความแนบเนียนหมายความว่า คุยๆอยู่ อยู่ดีๆฝนตก แล้วประเด็นที่คุยอยู่ฝนไม่ตก เสียง ก็
จะดีบ้างไม่ดีบ้าง บางทีก็ต้องมีเส้นความสมบูรณ์แบบของเรา แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือ ถ้าเราท าได้เราก็
ลองเอาสิ่งนั้นมาเล่าเรื่องให้มันเป็นเรื่อง หรือเป็นอยู่คือเป็นรายการสนุก ก็ให้ท าอะไรอยู่กับฝนได้ 
เวลามันกระชั้นหรือเวลาแขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที 
ต้องสื่อสารกันเป็นทีมเวิร์คว่า อันนี้เราปล่อยได้ คนที่เป็นผู้ก ากับก็ตัดสินใจ ถ้าไม่ตัดสินใจไม่คุยกันก็
จะเป็นปัญหา ถ้า pre-pro ดีก็ไม่มีปัญหา เช่น เวลาที่แขกรับเชิญให้ ก็ขอทั้งวัน เพราะถ้าเค้าไป
ท างานเราก็ไปด้วย การบริหารกองถ่าย ถ้าเราท าได้ภายใน 1 วัน แล้วเรานัดแนะกันดี ก็จะท าทุก
อย่างได้ภายในวันเดียว 
ค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ
วัยรุ่นไทย 

พ่ีนก : แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่
เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า D.I.Y มันไม่ใช่แค่
แบบการตั้งกล้องทิ้งไว้ถูกป่ะ แต่ว่าถ้าดูแล้วก็ท าไม่เป็นเหมือนเดิม ก็พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่ดูก็ได้ คืออย่างถ้า
พูด D.I.Y ในรายการเรามันจะมีคนท านิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มัน
เล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะ  
 พ่ีเอ๋ย : คืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสาร
และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง
ร้อยเราไม่มีวันท าทันไง มันก็เหมือนกับ D.I.Y มันไม่ต้องท าพร้อมกันและท าเป็น พ่ีก็เลยเข้าใจว่าโจทย์
ของอาจารย์แปลว่าไม่ต้องเน้น D.I.Y เพราะว่ามันไม่มีวันท าทันไปด้วยกันได้หรอก คือถ้าท าทันได้มัน
ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง ถ้ามันเป็น
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะ
ผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์หนูคือความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มัน
น้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีผลมากมันก็ยินยอมท่ีจะท า ก็ต้องไปหาค าตอบ
ว่าสิ่งที่ เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่ พ่ีบอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ 
mood&tone มันคืออะไร แล้วมันตอบโจทย์ภาพใหญ่มั้ย  
 
 
 
 
 

ตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะ
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
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ผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์หนูคือความรักในสิ่งที่ท านะ
ตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะ
ผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์หนูคือความรักในสิ่งที่ท านะ
ตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะ
ผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์หนูคือความรักในสิ่งที่ท านะ
ตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะ
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะ
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะ

ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะ

ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะ
ผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์หนูคือความรักในสิ่งที่ท านะ
น้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีผลมากมันก็ยินยอมท่ีจะท า ก็ต้องไปหาค าตอบ

ถ้ามันเป็น
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะ
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะ
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะ

หรือแบบประโยชน์มัน
ตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะ

หรือแบบประโยชน์มัน
ตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะ
ผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์หนูคือความรักในสิ่งที่ท านะ
ตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะ
ผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์หนูคือความรักในสิ่งที่ท านะ
ตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะ
ผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์หนูคือความรักในสิ่งที่ท านะ
ตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะ
ผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์หนูคือความรักในสิ่งที่ท านะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์หนูคือความรักในสิ่งที่ท านะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์หนูคือความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์หนูคือความรักในสิ่งที่ท านะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์หนูคือความรักในสิ่งที่ท านะ
น้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีผลมากมันก็ยินยอมท่ีจะท า ก็ต้องไปหาค าตอบ
ผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์หนูคือความรักในสิ่งที่ท านะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์หนูคือความรักในสิ่งที่ท านะ
น้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีผลมากมันก็ยินยอมท่ีจะท า ก็ต้องไปหาค าตอบ

หรือแบบประโยชน์มันผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์หนูคือความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มันผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์หนูคือความรักในสิ่งที่ท านะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์หนูคือความรักในสิ่งที่ท านะ
น้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีผลมากมันก็ยินยอมท่ีจะท า ก็ต้องไปหาค าตอบ
ผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์หนูคือความรักในสิ่งที่ท านะ
น้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีผลมากมันก็ยินยอมท่ีจะท า ก็ต้องไปหาค าตอบ
ว่าสิ่งที่ เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่ พ่ีบอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ 

ผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์หนูคือความรักในสิ่งที่ท านะ
น้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีผลมากมันก็ยินยอมท่ีจะท า ก็ต้องไปหาค าตอบ
ผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์หนูคือความรักในสิ่งที่ท านะ
น้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีผลมากมันก็ยินยอมท่ีจะท า ก็ต้องไปหาค าตอบน้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีผลมากมันก็ยินยอมท่ีจะท า ก็ต้องไปหาค าตอบน้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีผลมากมันก็ยินยอมท่ีจะท า ก็ต้องไปหาค าตอบน้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีผลมากมันก็ยินยอมท่ีจะท า ก็ต้องไปหาค าตอบน้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีผลมากมันก็ยินยอมท่ีจะท า ก็ต้องไปหาค าตอบ
ว่าสิ่งที่ เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่ พ่ีบอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ 
น้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีผลมากมันก็ยินยอมท่ีจะท า ก็ต้องไปหาค าตอบน้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีผลมากมันก็ยินยอมท่ีจะท า ก็ต้องไปหาค าตอบ
ว่าสิ่งที่ เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่ พ่ีบอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ 
น้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีผลมากมันก็ยินยอมท่ีจะท า ก็ต้องไปหาค าตอบน้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีผลมากมันก็ยินยอมท่ีจะท า ก็ต้องไปหาค าตอบน้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีผลมากมันก็ยินยอมท่ีจะท า ก็ต้องไปหาค าตอบ
ว่าสิ่งที่ เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่ พ่ีบอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ 
น้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีผลมากมันก็ยินยอมท่ีจะท า ก็ต้องไปหาค าตอบ
ว่าสิ่งที่ เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่ พ่ีบอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ 

มันคืออะไร แล้วมันตอบโจทย์ภาพใหญ่มั้ย 

น้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีผลมากมันก็ยินยอมท่ีจะท า ก็ต้องไปหาค าตอบน้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีผลมากมันก็ยินยอมท่ีจะท า ก็ต้องไปหาค าตอบน้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีผลมากมันก็ยินยอมท่ีจะท า ก็ต้องไปหาค าตอบน้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีผลมากมันก็ยินยอมท่ีจะท า ก็ต้องไปหาค าตอบ
ว่าสิ่งที่ เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่ พ่ีบอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ 
น้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีผลมากมันก็ยินยอมท่ีจะท า ก็ต้องไปหาค าตอบน้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีผลมากมันก็ยินยอมท่ีจะท า ก็ต้องไปหาค าตอบ
ว่าสิ่งที่ เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่ พ่ีบอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ 
น้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีผลมากมันก็ยินยอมท่ีจะท า ก็ต้องไปหาค าตอบ
ว่าสิ่งที่ เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่ พ่ีบอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ ว่าสิ่งที่ เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่ พ่ีบอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ ว่าสิ่งที่ เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่ พ่ีบอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ 

มันคืออะไร แล้วมันตอบโจทย์ภาพใหญ่มั้ย 
ว่าสิ่งที่ เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่ พ่ีบอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ ว่าสิ่งที่ เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่ พ่ีบอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ ว่าสิ่งที่ เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่ พ่ีบอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ ว่าสิ่งที่ เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่ พ่ีบอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ ว่าสิ่งที่ เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่ พ่ีบอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ ว่าสิ่งที่ เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่ พ่ีบอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ ว่าสิ่งที่ เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่ พ่ีบอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ ว่าสิ่งที่ เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่ พ่ีบอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ ว่าสิ่งที่ เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่ พ่ีบอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ ว่าสิ่งที่ เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่ พ่ีบอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ 

มันคืออะไร แล้วมันตอบโจทย์ภาพใหญ่มั้ย มันคืออะไร แล้วมันตอบโจทย์ภาพใหญ่มั้ย 

ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะ
ผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์หนูคือความรักในสิ่งที่ท านะ

ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะ

ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะ
ผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์หนูคือความรักในสิ่งที่ท านะ
ตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะ

ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป

D.I.Y
ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง

เพราะว่ามันไม่มีวันท าทันไปด้วยกันได้หรอก คือถ้าท าทันได้มันเพราะว่ามันไม่มีวันท าทันไปด้วยกันได้หรอก คือถ้าท าทันได้มัน
ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง

เพราะว่ามันไม่มีวันท าทันไปด้วยกันได้หรอก คือถ้าท าทันได้มันเพราะว่ามันไม่มีวันท าทันไปด้วยกันได้หรอก คือถ้าท าทันได้มันD.I.YD.I.Y
ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง

เพราะว่ามันไม่มีวันท าทันไปด้วยกันได้หรอก คือถ้าท าทันได้มันเพราะว่ามันไม่มีวันท าทันไปด้วยกันได้หรอก คือถ้าท าทันได้มัน
ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง

ม่มีวันท าทันไง มันก็เหมือนกับ 
ของอาจารย์แปลว่าไม่ต้องเน้น 
ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง

ม่มีวันท าทันไง มันก็เหมือนกับ มันไม่ต้องท าพร้อมกันและท าเป็น พ่ีก็เลยเข้าใจว่าโจทย์
เพราะว่ามันไม่มีวันท าทันไปด้วยกันได้หรอก คือถ้าท าทันได้มัน

มันไม่ต้องท าพร้อมกันและท าเป็น พ่ีก็เลยเข้าใจว่าโจทย์
ของอาจารย์แปลว่าไม่ต้องเน้น ของอาจารย์แปลว่าไม่ต้องเน้น 

ม่มีวันท าทันไง มันก็เหมือนกับ 
ของอาจารย์แปลว่าไม่ต้องเน้น 
ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง

ม่มีวันท าทันไง มันก็เหมือนกับ ม่มีวันท าทันไง มันก็เหมือนกับ 
ของอาจารย์แปลว่าไม่ต้องเน้น ของอาจารย์แปลว่าไม่ต้องเน้น 

ม่มีวันท าทันไง มันก็เหมือนกับ 
ของอาจารย์แปลว่าไม่ต้องเน้น 
ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง

มันไม่ต้องท าพร้อมกันและท าเป็น พ่ีก็เลยเข้าใจว่าโจทย์
เพราะว่ามันไม่มีวันท าทันไปด้วยกันได้หรอก คือถ้าท าทันได้มัน

มันไม่ต้องท าพร้อมกันและท าเป็น พ่ีก็เลยเข้าใจว่าโจทย์
และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง

D.I.Y 
เพราะว่ามันไม่มีวันท าทันไปด้วยกันได้หรอก คือถ้าท าทันได้มัน

และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง
D.I.Y 

เพราะว่ามันไม่มีวันท าทันไปด้วยกันได้หรอก คือถ้าท าทันได้มัน

และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้งและถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง
D.I.Y 

และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง
ม่มีวันท าทันไง มันก็เหมือนกับ 

และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง

ของอาจารย์แปลว่าไม่ต้องเน้น 

และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้งและถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง
มันไม่ต้องท าพร้อมกันและท าเป็น พ่ีก็เลยเข้าใจว่าโจทย์มันไม่ต้องท าพร้อมกันและท าเป็น พ่ีก็เลยเข้าใจว่าโจทย์

และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้งและถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง
ร้อยเราไ
และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง

ม่มีวันท าทันไง มันก็เหมือนกับ 
ของอาจารย์แปลว่าไม่ต้องเน้น 

และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง
ม่มีวันท าทันไง มันก็เหมือนกับ 

และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง
มันไม่ต้องท าพร้อมกันและท าเป็น พ่ีก็เลยเข้าใจว่าโจทย์

และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง
มันไม่ต้องท าพร้อมกันและท าเป็น พ่ีก็เลยเข้าใจว่าโจทย์

และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง
มันไม่ต้องท าพร้อมกันและท าเป็น พ่ีก็เลยเข้าใจว่าโจทย์

และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง
คืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสาร

และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง
ม่มีวันท าทันไง มันก็เหมือนกับ 

คืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสาร
และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้งและถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง

มันไม่ต้องท าพร้อมกันและท าเป็น พ่ีก็เลยเข้าใจว่าโจทย์

คืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสาร
และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง

คืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสาร
และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง

คืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสาร
และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง

คืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสารคืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสาร
และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง

พ่ีเอ๋ย 

ม่มีวันท าทันไง มันก็เหมือนกับ 

คืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสาร
และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง

คืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสาร
และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้งและถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง

คืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสาร
และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง

มันไม่ต้องท าพร้อมกันและท าเป็น พ่ีก็เลยเข้าใจว่าโจทย์
เพราะว่ามันไม่มีวันท าทันไปด้วยกันได้หรอก คือถ้าท าทันได้มันเพราะว่ามันไม่มีวันท าทันไปด้วยกันได้หรอก คือถ้าท าทันได้มัน

คืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสารคืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสาร
และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง

คืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสาร

มันไม่ต้องท าพร้อมกันและท าเป็น พ่ีก็เลยเข้าใจว่าโจทย์มันไม่ต้องท าพร้อมกันและท าเป็น พ่ีก็เลยเข้าใจว่าโจทย์มันไม่ต้องท าพร้อมกันและท าเป็น พ่ีก็เลยเข้าใจว่าโจทย์
เพราะว่ามันไม่มีวันท าทันไปด้วยกันได้หรอก คือถ้าท าทันได้มันเพราะว่ามันไม่มีวันท าทันไปด้วยกันได้หรอก คือถ้าท าทันได้มัน

คืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสารคืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสาร
และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง

คืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสาร
และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง

คืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสารคืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสารคืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสาร
และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง

มันไม่ต้องท าพร้อมกันและท าเป็น พ่ีก็เลยเข้าใจว่าโจทย์

คืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสารคืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสารคืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสารคืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสารคืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสาร
และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง

เล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะ 
ในรายการเรามันจะมีคนท านิทานภาพ คนท าสมุดท ามือในรายการเรามันจะมีคนท านิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ

เล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะ 
คืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสาร

ในรายการเรามันจะมีคนท านิทานภาพ คนท าสมุดท ามือในรายการเรามันจะมีคนท านิทานภาพ คนท าสมุดท ามือในรายการเรามันจะมีคนท านิทานภาพ คนท าสมุดท ามือในรายการเรามันจะมีคนท านิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ
แบบการตั้งกล้องทิ้งไว้ถูกป่ะ แต่ว่าถ้าดูแล้วก็ท าไม่เป็นเหมือนเดิม ก็พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่ดูก็ได้ คืออย่างถ้า

ในรายการเรามันจะมีคนท านิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ
แบบการตั้งกล้องทิ้งไว้ถูกป่ะ แต่ว่าถ้าดูแล้วก็ท าไม่เป็นเหมือนเดิม ก็พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่ดูก็ได้ คืออย่างถ้า
เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า 
แบบการตั้งกล้องทิ้งไว้ถูกป่ะ แต่ว่าถ้าดูแล้วก็ท าไม่เป็นเหมือนเดิม ก็พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่ดูก็ได้ คืออย่างถ้า

ในรายการเรามันจะมีคนท านิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ

เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า 
แบบการตั้งกล้องทิ้งไว้ถูกป่ะ แต่ว่าถ้าดูแล้วก็ท าไม่เป็นเหมือนเดิม ก็พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่ดูก็ได้ คืออย่างถ้า
เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า 
แบบการตั้งกล้องทิ้งไว้ถูกป่ะ แต่ว่าถ้าดูแล้วก็ท าไม่เป็นเหมือนเดิม ก็พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่ดูก็ได้ คืออย่างถ้า
เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า 
แบบการตั้งกล้องทิ้งไว้ถูกป่ะ แต่ว่าถ้าดูแล้วก็ท าไม่เป็นเหมือนเดิม ก็พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่ดูก็ได้ คืออย่างถ้า
เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า 
แบบการตั้งกล้องทิ้งไว้ถูกป่ะ แต่ว่าถ้าดูแล้วก็ท าไม่เป็นเหมือนเดิม ก็พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่ดูก็ได้ คืออย่างถ้าแบบการตั้งกล้องทิ้งไว้ถูกป่ะ แต่ว่าถ้าดูแล้วก็ท าไม่เป็นเหมือนเดิม ก็พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่ดูก็ได้ คืออย่างถ้า

ในรายการเรามันจะมีคนท านิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มัน
แบบการตั้งกล้องทิ้งไว้ถูกป่ะ แต่ว่าถ้าดูแล้วก็ท าไม่เป็นเหมือนเดิม ก็พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่ดูก็ได้ คืออย่างถ้า
เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า 

แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่
เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า 
แบบการตั้งกล้องทิ้งไว้ถูกป่ะ แต่ว่าถ้าดูแล้วก็ท าไม่เป็นเหมือนเดิม ก็พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่ดูก็ได้ คืออย่างถ้าแบบการตั้งกล้องทิ้งไว้ถูกป่ะ แต่ว่าถ้าดูแล้วก็ท าไม่เป็นเหมือนเดิม ก็พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่ดูก็ได้ คืออย่างถ้า

ในรายการเรามันจะมีคนท านิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ
แบบการตั้งกล้องทิ้งไว้ถูกป่ะ แต่ว่าถ้าดูแล้วก็ท าไม่เป็นเหมือนเดิม ก็พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่ดูก็ได้ คืออย่างถ้า

ในรายการเรามันจะมีคนท านิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ

แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่
เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า 

แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่
เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า 

แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่: : 
เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า 

แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่
เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า 

แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่
เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า 
แบบการตั้งกล้องทิ้งไว้ถูกป่ะ แต่ว่าถ้าดูแล้วก็ท าไม่เป็นเหมือนเดิม ก็พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่ดูก็ได้ คืออย่างถ้า

แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่
เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า 
แบบการตั้งกล้องทิ้งไว้ถูกป่ะ แต่ว่าถ้าดูแล้วก็ท าไม่เป็นเหมือนเดิม ก็พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่ดูก็ได้ คืออย่างถ้า

ในรายการเรามันจะมีคนท านิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ

คืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสาร

แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่

ค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ

แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่

ค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ

แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่

ค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ

แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่

ค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ

แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่
เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า 

แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่
เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า 

แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่
เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า 
แบบการตั้งกล้องทิ้งไว้ถูกป่ะ แต่ว่าถ้าดูแล้วก็ท าไม่เป็นเหมือนเดิม ก็พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่ดูก็ได้ คืออย่างถ้า

ในรายการเรามันจะมีคนท านิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ
แบบการตั้งกล้องทิ้งไว้ถูกป่ะ แต่ว่าถ้าดูแล้วก็ท าไม่เป็นเหมือนเดิม ก็พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่ดูก็ได้ คืออย่างถ้า

ค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ

วัน แล้วเรานัดแนะกันดี ก็จะท าทุกกองถ่าย ถ้าเราท าได้ภายใน ท างานเราก็ไปด้วย การบริหารกองถ่าย ถ้าเราท าได้ภายใน กองถ่าย ถ้าเราท าได้ภายใน กองถ่าย ถ้าเราท าได้ภายใน กองถ่าย ถ้าเราท าได้ภายใน กองถ่าย ถ้าเราท าได้ภายใน กองถ่าย ถ้าเราท าได้ภายใน ท างานเราก็ไปด้วย การบริหารท างานเราก็ไปด้วย การบริหารท างานเราก็ไปด้วย การบริหารท างานเราก็ไปด้วย การบริหาร
ดีก็ไม่มีปัญหา เช่น เวลาที่แขกรับเชิญให้ ก็ขอทั้งวัน เพราะถ้าเค้าไปดีก็ไม่มีปัญหา เช่น เวลาที่แขกรับเชิญให้ ก็ขอทั้งวัน เพราะถ้าเค้าไปpro ดีก็ไม่มีปัญหา เช่น เวลาที่แขกรับเชิญให้ ก็ขอทั้งวัน เพราะถ้าเค้าไป

ต้องสื่อสารกันเป็นทีมเวิร์คว่า อันนี้เราปล่อยได้ คนที่เป็นผู้ก ากับก็ตัดสินใจ ถ้าไม่ตัดสินใจไม่คุยกันก็

ลองเอาสิ่งนั้นมาเล่าเรื่องให้มันเป็นเรื่อง หรือเป็นอยู่คือเป็นรายการสนุก ก็ให้ท าอะไรอยู่กับฝนได้ 
เวลามันกระชั้นหรือเวลาแขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที 
ต้องสื่อสารกันเป็นทีมเวิร์คว่า อันนี้เราปล่อยได้ คนที่เป็นผู้ก ากับก็ตัดสินใจ ถ้าไม่ตัดสินใจไม่คุยกันก็

ดีก็ไม่มีปัญหา เช่น เวลาที่แขกรับเชิญให้ ก็ขอทั้งวัน เพราะถ้าเค้าไป

เวลามันกระชั้นหรือเวลาแขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที เวลามันกระชั้นหรือเวลาแขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที 
ต้องสื่อสารกันเป็นทีมเวิร์คว่า อันนี้เราปล่อยได้ คนที่เป็นผู้ก ากับก็ตัดสินใจ ถ้าไม่ตัดสินใจไม่คุยกันก็

ดีก็ไม่มีปัญหา เช่น เวลาที่แขกรับเชิญให้ ก็ขอทั้งวัน เพราะถ้าเค้าไปดีก็ไม่มีปัญหา เช่น เวลาที่แขกรับเชิญให้ ก็ขอทั้งวัน เพราะถ้าเค้าไป
กองถ่าย ถ้าเราท าได้ภายใน กองถ่าย ถ้าเราท าได้ภายใน กองถ่าย ถ้าเราท าได้ภายใน 

ค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ

ลองเอาสิ่งนั้นมาเล่าเรื่องให้มันเป็นเรื่อง หรือเป็นอยู่คือเป็นรายการสนุก ก็ให้ท าอะไรอยู่กับฝนได้ ลองเอาสิ่งนั้นมาเล่าเรื่องให้มันเป็นเรื่อง หรือเป็นอยู่คือเป็นรายการสนุก ก็ให้ท าอะไรอยู่กับฝนได้ 
เวลามันกระชั้นหรือเวลาแขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที 
ต้องสื่อสารกันเป็นทีมเวิร์คว่า อันนี้เราปล่อยได้ คนที่เป็นผู้ก ากับก็ตัดสินใจ ถ้าไม่ตัดสินใจไม่คุยกันก็

ดีก็ไม่มีปัญหา เช่น เวลาที่แขกรับเชิญให้ ก็ขอทั้งวัน เพราะถ้าเค้าไป
กองถ่าย ถ้าเราท าได้ภายใน 

ต้องสื่อสารกันเป็นทีมเวิร์คว่า อันนี้เราปล่อยได้ คนที่เป็นผู้ก ากับก็ตัดสินใจ ถ้าไม่ตัดสินใจไม่คุยกันก็
ดีก็ไม่มีปัญหา เช่น เวลาที่แขกรับเชิญให้ ก็ขอทั้งวัน เพราะถ้าเค้าไป

วัน แล้วเรานัดแนะกันดี ก็จะท าทุก

ต้องสื่อสารกันเป็นทีมเวิร์คว่า อันนี้เราปล่อยได้ คนที่เป็นผู้ก ากับก็ตัดสินใจ ถ้าไม่ตัดสินใจไม่คุยกันก็ต้องสื่อสารกันเป็นทีมเวิร์คว่า อันนี้เราปล่อยได้ คนที่เป็นผู้ก ากับก็ตัดสินใจ ถ้าไม่ตัดสินใจไม่คุยกันก็
ดีก็ไม่มีปัญหา เช่น เวลาที่แขกรับเชิญให้ ก็ขอทั้งวัน เพราะถ้าเค้าไป

1 
pre ดีก็ไม่มีปัญหา เช่น เวลาที่แขกรับเชิญให้ ก็ขอทั้งวัน เพราะถ้าเค้าไป

ท างานเราก็ไปด้วย การบริหาร
pro 

กองถ่าย ถ้าเราท าได้ภายใน 

ค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ

พ่ีนก แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่
เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า 
แบบการตั้งกล้องทิ้งไว้ถูกป่ะ แต่ว่าถ้าดูแล้วก็ท าไม่เป็นเหมือนเดิม ก็พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่ดูก็ได้ คืออย่างถ้า

ในรายการเรามันจะมีคนท านิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ
แบบการตั้งกล้องทิ้งไว้ถูกป่ะ แต่ว่าถ้าดูแล้วก็ท าไม่เป็นเหมือนเดิม ก็พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่ดูก็ได้ คืออย่างถ้าแบบการตั้งกล้องทิ้งไว้ถูกป่ะ แต่ว่าถ้าดูแล้วก็ท าไม่เป็นเหมือนเดิม ก็พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่ดูก็ได้ คืออย่างถ้า

ในรายการเรามันจะมีคนท านิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ
แบบการตั้งกล้องทิ้งไว้ถูกป่ะ แต่ว่าถ้าดูแล้วก็ท าไม่เป็นเหมือนเดิม ก็พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่ดูก็ได้ คืออย่างถ้าแบบการตั้งกล้องทิ้งไว้ถูกป่ะ แต่ว่าถ้าดูแล้วก็ท าไม่เป็นเหมือนเดิม ก็พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่ดูก็ได้ คืออย่างถ้า

ในรายการเรามันจะมีคนท านิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ
แบบการตั้งกล้องทิ้งไว้ถูกป่ะ แต่ว่าถ้าดูแล้วก็ท าไม่เป็นเหมือนเดิม ก็พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่ดูก็ได้ คืออย่างถ้าแบบการตั้งกล้องทิ้งไว้ถูกป่ะ แต่ว่าถ้าดูแล้วก็ท าไม่เป็นเหมือนเดิม ก็พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่ดูก็ได้ คืออย่างถ้า

ในรายการเรามันจะมีคนท านิทานภาพ คนท าสมุดท ามือในรายการเรามันจะมีคนท านิทานภาพ คนท าสมุดท ามือในรายการเรามันจะมีคนท านิทานภาพ คนท าสมุดท ามือในรายการเรามันจะมีคนท านิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มันในรายการเรามันจะมีคนท านิทานภาพ คนท าสมุดท ามือในรายการเรามันจะมีคนท านิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ
เล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะ 

คืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสารพ่ีเอ๋ย คืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสาร
และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้งและถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง
ร้อยเราไ
และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง

มันไม่ต้องท าพร้อมกันและท าเป็น พ่ีก็เลยเข้าใจว่าโจทย์ร้อยเราไ
ของอาจารย์แปลว่าไม่ต้องเน้น เพราะว่ามันไม่มีวันท าทันไปด้วยกันได้หรอก คือถ้าท าทันได้มันเพราะว่ามันไม่มีวันท าทันไปด้วยกันได้หรอก คือถ้าท าทันได้มัน

ถ้ามันเป็นต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง

ตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะ
ผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์หนูคือความรักในสิ่งที่ท านะ
น้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีผลมากมันก็ยินยอมท่ีจะท า ก็ต้องไปหาค าตอบ
ว่าสิ่งที่ เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่ พ่ีบอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ 

ลองเอาสิ่งนั้นมาเล่าเรื่องให้มันเป็นเรื่อง หรือเป็นอยู่คือเป็นรายการสนุก ก็ให้ท าอะไรอยู่กับฝนได้ 
เวลามันกระชั้นหรือเวลาแขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที 
ต้องสื่อสารกันเป็นทีมเวิร์คว่า อันนี้เราปล่อยได้ คนที่เป็นผู้ก ากับก็ตัดสินใจ ถ้าไม่ตัดสินใจไม่คุยกันก็

ดีก็ไม่มีปัญหา เช่น เวลาที่แขกรับเชิญให้ ก็ขอทั้งวัน เพราะถ้าเค้าไป
กองถ่าย ถ้าเราท าได้ภายใน 

ค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ

ต้องสื่อสารกันเป็นทีมเวิร์คว่า อันนี้เราปล่อยได้ คนที่เป็นผู้ก ากับก็ตัดสินใจ ถ้าไม่ตัดสินใจไม่คุยกันก็ต้องสื่อสารกันเป็นทีมเวิร์คว่า อันนี้เราปล่อยได้ คนที่เป็นผู้ก ากับก็ตัดสินใจ ถ้าไม่ตัดสินใจไม่คุยกันก็
ดีก็ไม่มีปัญหา เช่น เวลาที่แขกรับเชิญให้ ก็ขอทั้งวัน เพราะถ้าเค้าไปดีก็ไม่มีปัญหา เช่น เวลาที่แขกรับเชิญให้ ก็ขอทั้งวัน เพราะถ้าเค้าไปpro ดีก็ไม่มีปัญหา เช่น เวลาที่แขกรับเชิญให้ ก็ขอทั้งวัน เพราะถ้าเค้าไปดีก็ไม่มีปัญหา เช่น เวลาที่แขกรับเชิญให้ ก็ขอทั้งวัน เพราะถ้าเค้าไปดีก็ไม่มีปัญหา เช่น เวลาที่แขกรับเชิญให้ ก็ขอทั้งวัน เพราะถ้าเค้าไปดีก็ไม่มีปัญหา เช่น เวลาที่แขกรับเชิญให้ ก็ขอทั้งวัน เพราะถ้าเค้าไป

ท างานเราก็ไปด้วย การบริหารท างานเราก็ไปด้วย การบริหารกองถ่าย ถ้าเราท าได้ภายใน กองถ่าย ถ้าเราท าได้ภายใน กองถ่าย ถ้าเราท าได้ภายใน กองถ่าย ถ้าเราท าได้ภายใน กองถ่าย ถ้าเราท าได้ภายใน กองถ่าย ถ้าเราท าได้ภายใน ท างานเราก็ไปด้วย การบริหาร วัน แล้วเรานัดแนะกันดี ก็จะท าทุก

ค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ

แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่
เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า 
แบบการตั้งกล้องทิ้งไว้ถูกป่ะ แต่ว่าถ้าดูแล้วก็ท าไม่เป็นเหมือนเดิม ก็พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่ดูก็ได้ คืออย่างถ้า

ในรายการเรามันจะมีคนท านิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ

ค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ

แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่

ค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ

แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่
เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า 
แบบการตั้งกล้องทิ้งไว้ถูกป่ะ แต่ว่าถ้าดูแล้วก็ท าไม่เป็นเหมือนเดิม ก็พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่ดูก็ได้ คืออย่างถ้า

ในรายการเรามันจะมีคนท านิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ

คืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสาร

แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่
เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า 
แบบการตั้งกล้องทิ้งไว้ถูกป่ะ แต่ว่าถ้าดูแล้วก็ท าไม่เป็นเหมือนเดิม ก็พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่ดูก็ได้ คืออย่างถ้า

แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่: แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่
เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า 

แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่
เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า 

แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่
เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า 

แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่
เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า 

แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่
เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า 
แบบการตั้งกล้องทิ้งไว้ถูกป่ะ แต่ว่าถ้าดูแล้วก็ท าไม่เป็นเหมือนเดิม ก็พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่ดูก็ได้ คืออย่างถ้า

ในรายการเรามันจะมีคนท านิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ

เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า 
แบบการตั้งกล้องทิ้งไว้ถูกป่ะ แต่ว่าถ้าดูแล้วก็ท าไม่เป็นเหมือนเดิม ก็พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่ดูก็ได้ คืออย่างถ้า

ในรายการเรามันจะมีคนท านิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มัน

เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า 
แบบการตั้งกล้องทิ้งไว้ถูกป่ะ แต่ว่าถ้าดูแล้วก็ท าไม่เป็นเหมือนเดิม ก็พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่ดูก็ได้ คืออย่างถ้า
เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า 
แบบการตั้งกล้องทิ้งไว้ถูกป่ะ แต่ว่าถ้าดูแล้วก็ท าไม่เป็นเหมือนเดิม ก็พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่ดูก็ได้ คืออย่างถ้า
เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า 
แบบการตั้งกล้องทิ้งไว้ถูกป่ะ แต่ว่าถ้าดูแล้วก็ท าไม่เป็นเหมือนเดิม ก็พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่ดูก็ได้ คืออย่างถ้า
เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า 
แบบการตั้งกล้องทิ้งไว้ถูกป่ะ แต่ว่าถ้าดูแล้วก็ท าไม่เป็นเหมือนเดิม ก็พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่ดูก็ได้ คืออย่างถ้า

ในรายการเรามันจะมีคนท านิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ
แบบการตั้งกล้องทิ้งไว้ถูกป่ะ แต่ว่าถ้าดูแล้วก็ท าไม่เป็นเหมือนเดิม ก็พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่ดูก็ได้ คืออย่างถ้าแบบการตั้งกล้องทิ้งไว้ถูกป่ะ แต่ว่าถ้าดูแล้วก็ท าไม่เป็นเหมือนเดิม ก็พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่ดูก็ได้ คืออย่างถ้าแบบการตั้งกล้องทิ้งไว้ถูกป่ะ แต่ว่าถ้าดูแล้วก็ท าไม่เป็นเหมือนเดิม ก็พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่ดูก็ได้ คืออย่างถ้า

ในรายการเรามันจะมีคนท านิทานภาพ คนท าสมุดท ามือในรายการเรามันจะมีคนท านิทานภาพ คนท าสมุดท ามือในรายการเรามันจะมีคนท านิทานภาพ คนท าสมุดท ามือในรายการเรามันจะมีคนท านิทานภาพ คนท าสมุดท ามือในรายการเรามันจะมีคนท านิทานภาพ คนท าสมุดท ามือในรายการเรามันจะมีคนท านิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ
เล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะ 

คืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสาร
เล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะ 

คืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสาร
และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง

คืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสารคืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสารคืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสาร
และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง

มันไม่ต้องท าพร้อมกันและท าเป็น พ่ีก็เลยเข้าใจว่าโจทย์

คืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสาร
และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง

คืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสารคืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสาร
และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง

คืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสารคืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสาร
และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง

มันไม่ต้องท าพร้อมกันและท าเป็น พ่ีก็เลยเข้าใจว่าโจทย์
เพราะว่ามันไม่มีวันท าทันไปด้วยกันได้หรอก คือถ้าท าทันได้มัน

คืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสาร
และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง

คืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสาร
และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง

มันไม่ต้องท าพร้อมกันและท าเป็น พ่ีก็เลยเข้าใจว่าโจทย์
เพราะว่ามันไม่มีวันท าทันไปด้วยกันได้หรอก คือถ้าท าทันได้มัน

คืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสาร
และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง

พ่ีเอ๋ย 
และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง

ม่มีวันท าทันไง มันก็เหมือนกับ 

คืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสาร
และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง

คืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสาร
และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง

คืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสาร
และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง

คืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสาร
และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง

ม่มีวันท าทันไง มันก็เหมือนกับ 
และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้งและถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง

มันไม่ต้องท าพร้อมกันและท าเป็น พ่ีก็เลยเข้าใจว่าโจทย์
และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง

มันไม่ต้องท าพร้อมกันและท าเป็น พ่ีก็เลยเข้าใจว่าโจทย์
และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้งและถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง
ร้อยเราไม่มีวันท าทันไง มันก็เหมือนกับ 
ของอาจารย์แปลว่าไม่ต้องเน้น 

และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง
ม่มีวันท าทันไง มันก็เหมือนกับ 

และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้งและถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง
มันไม่ต้องท าพร้อมกันและท าเป็น พ่ีก็เลยเข้าใจว่าโจทย์

และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง
ม่มีวันท าทันไง มันก็เหมือนกับ 

ของอาจารย์แปลว่าไม่ต้องเน้น 

และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง
ม่มีวันท าทันไง มันก็เหมือนกับ 

และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง
ม่มีวันท าทันไง มันก็เหมือนกับ D.I.Y 

และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง
D.I.Y 

เพราะว่ามันไม่มีวันท าทันไปด้วยกันได้หรอก คือถ้าท าทันได้มัน
D.I.Y 

เพราะว่ามันไม่มีวันท าทันไปด้วยกันได้หรอก คือถ้าท าทันได้มัน
มันไม่ต้องท าพร้อมกันและท าเป็น พ่ีก็เลยเข้าใจว่าโจทย์มันไม่ต้องท าพร้อมกันและท าเป็น พ่ีก็เลยเข้าใจว่าโจทย์ม่มีวันท าทันไง มันก็เหมือนกับ 

ของอาจารย์แปลว่าไม่ต้องเน้น 
ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง

ม่มีวันท าทันไง มันก็เหมือนกับ 
ของอาจารย์แปลว่าไม่ต้องเน้น 
ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง

ม่มีวันท าทันไง มันก็เหมือนกับ 
ของอาจารย์แปลว่าไม่ต้องเน้น 

ม่มีวันท าทันไง มันก็เหมือนกับ 
ของอาจารย์แปลว่าไม่ต้องเน้น 

มันไม่ต้องท าพร้อมกันและท าเป็น พ่ีก็เลยเข้าใจว่าโจทย์ม่มีวันท าทันไง มันก็เหมือนกับ มันไม่ต้องท าพร้อมกันและท าเป็น พ่ีก็เลยเข้าใจว่าโจทย์
เพราะว่ามันไม่มีวันท าทันไปด้วยกันได้หรอก คือถ้าท าทันได้มัน

ม่มีวันท าทันไง มันก็เหมือนกับ 
ของอาจารย์แปลว่าไม่ต้องเน้น 
ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง

เพราะว่ามันไม่มีวันท าทันไปด้วยกันได้หรอก คือถ้าท าทันได้มัน
ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง

D.I.Y
ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป

เพราะว่ามันไม่มีวันท าทันไปด้วยกันได้หรอก คือถ้าท าทันได้มันเพราะว่ามันไม่มีวันท าทันไปด้วยกันได้หรอก คือถ้าท าทันได้มันเพราะว่ามันไม่มีวันท าทันไปด้วยกันได้หรอก คือถ้าท าทันได้มันD.I.Y
ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง

เพราะว่ามันไม่มีวันท าทันไปด้วยกันได้หรอก คือถ้าท าทันได้มัน
ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะ
ผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์หนูคือความรักในสิ่งที่ท านะ

ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะ
ผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์หนูคือความรักในสิ่งที่ท านะ

ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะ

ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะ

ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่งต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะ
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไปความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะ
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะ
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะ
ผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์หนูคือความรักในสิ่งที่ท านะ

ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะ

หรือแบบประโยชน์มัน

ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะ
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะ
ผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์หนูคือความรักในสิ่งที่ท านะ
ตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะ
ผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์หนูคือความรักในสิ่งที่ท านะ
น้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีผลมากมันก็ยินยอมท่ีจะท า ก็ต้องไปหาค าตอบ

ตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะ
ผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์หนูคือความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มัน
ตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะ
ผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์หนูคือความรักในสิ่งที่ท านะ
น้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีผลมากมันก็ยินยอมท่ีจะท า ก็ต้องไปหาค าตอบ
ผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์หนูคือความรักในสิ่งที่ท านะ
น้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีผลมากมันก็ยินยอมท่ีจะท า ก็ต้องไปหาค าตอบ
ผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์หนูคือความรักในสิ่งที่ท านะผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์หนูคือความรักในสิ่งที่ท านะ
น้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีผลมากมันก็ยินยอมท่ีจะท า ก็ต้องไปหาค าตอบ
ว่าสิ่งที่ เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่ พ่ีบอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ 

ผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์หนูคือความรักในสิ่งที่ท านะ
น้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีผลมากมันก็ยินยอมท่ีจะท า ก็ต้องไปหาค าตอบ
ว่าสิ่งที่ เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่ พ่ีบอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ 

ผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์หนูคือความรักในสิ่งที่ท านะ
น้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีผลมากมันก็ยินยอมท่ีจะท า ก็ต้องไปหาค าตอบ
ว่าสิ่งที่ เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่ พ่ีบอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ 
น้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีผลมากมันก็ยินยอมท่ีจะท า ก็ต้องไปหาค าตอบ
ผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์หนูคือความรักในสิ่งที่ท านะ
น้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีผลมากมันก็ยินยอมท่ีจะท า ก็ต้องไปหาค าตอบ
ว่าสิ่งที่ เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่ พ่ีบอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ 
น้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีผลมากมันก็ยินยอมท่ีจะท า ก็ต้องไปหาค าตอบ
ว่าสิ่งที่ เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่ พ่ีบอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ 

มันคืออะไร แล้วมันตอบโจทย์ภาพใหญ่มั้ย 
ว่าสิ่งที่ เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่ พ่ีบอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ 

มันคืออะไร แล้วมันตอบโจทย์ภาพใหญ่มั้ย 

น้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีผลมากมันก็ยินยอมท่ีจะท า ก็ต้องไปหาค าตอบ
ว่าสิ่งที่ เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่ พ่ีบอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ ว่าสิ่งที่ เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่ พ่ีบอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ 

มันคืออะไร แล้วมันตอบโจทย์ภาพใหญ่มั้ย 
ว่าสิ่งที่ เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่ พ่ีบอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ ว่าสิ่งที่ เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่ พ่ีบอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ 

ค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ

แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่
เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า 

คืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสาร
และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง

มันไม่ต้องท าพร้อมกันและท าเป็น พ่ีก็เลยเข้าใจว่าโจทย์

ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง ถ้ามันเป็น
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะ
ผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์หนูคือความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มัน
น้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีผลมากมันก็ยินยอมท่ีจะท า ก็ต้องไปหาค าตอบ
ว่าสิ่งที่ เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่ พ่ีบอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ 

ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะ
ผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์หนูคือความรักในสิ่งที่ท านะ
น้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีผลมากมันก็ยินยอมท่ีจะท า ก็ต้องไปหาค าตอบ
ว่าสิ่งที่ เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่ พ่ีบอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ ว่าสิ่งที่ เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่ พ่ีบอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ 

มันคืออะไร แล้วมันตอบโจทย์ภาพใหญ่มั้ย 

ลองเอาสิ่งนั้นมาเล่าเรื่องให้มันเป็นเรื่อง หรือเป็นอยู่คือเป็นรายการสนุก ก็ให้ท าอะไรอยู่กับฝนได้ 
เวลามันกระชั้นหรือเวลาแขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที 
ต้องสื่อสารกันเป็นทีมเวิร์คว่า อันนี้เราปล่อยได้ คนที่เป็นผู้ก ากับก็ตัดสินใจ ถ้าไม่ตัดสินใจไม่คุยกันก็

pre-pro ดีก็ไม่มีปัญหา เช่น เวลาที่แขกรับเชิญให้ ก็ขอทั้งวัน เพราะถ้าเค้าไป
ท างานเราก็ไปด้วย การบริหารกองถ่าย ถ้าเราท าได้ภายใน 1 วัน แล้วเรานัดแนะกันดี ก็จะท าทุก
อย่างได้ภายในวันเดียว
ค าแนะน าเพิ่มเติมในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของท ามือส าหรับ

พ่ีนก : แต่ว่าบางครั้งเราดูอาชีพแล้วเรารู้ว่า อ๋อมีหมอ พยาบาล ต ารวจอยู่ในโลกนี้ แต่
เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ เค้าท าอะไร เค้ามีศิลปะในการท างานของเค้ายังไง คือค าว่า 
แบบการตั้งกล้องทิ้งไว้ถูกป่ะ แต่ว่าถ้าดูแล้วก็ท าไม่เป็นเหมือนเดิม ก็พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่ดูก็ได้ คืออย่างถ้า

ในรายการเรามันจะมีคนท านิทานภาพ คนท าสมุดท ามือ คือในการเล่าเรื่องเค้าไปเนี่ย มัน
เล่าด้วยวิธีการท างานของเค้าอ่ะ 

พ่ีเอ๋ย : คืออันนั้นมันจะได้บรรยากาศ ได้สิ่งที่คนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้รับการสื่อสาร
และถ่ายทอด แต่ว่าพ่ีไม่แน่ใจว่าถ้าโจทย์ของเมย์ไม่ได้อยากให้ท าได้ เหมือนรายการท าอาหารร้อยทั้ง
ร้อยเราไม่มีวันท าทันไง มันก็เหมือนกับ D.I.Y มันไม่ต้องท าพร้อมกันและท าเป็น พ่ีก็เลยเข้าใจว่าโจทย์
ของอาจารย์แปลว่าไม่ต้องเน้น D.I.Y เพราะว่ามันไม่มีวันท าทันไปด้วยกันได้หรอก คือถ้าท าทันได้มัน
ต้องเรียลทามมากๆอ่ะ มันอาจจะต้องการสร้างไอเดียบางอย่างผ่านรายการมากกว่า ซึ่ง ถ้ามันเป็น
ความรักเนี่ย มันอาจจะต้องถ่ายทอดผ่านความเหนื่อย ระยะเวลา คืออะไรที่แทนความรักได้ก็ต้องไป
ตีความ เช่น เค้าท ายาก ท านาน หรือว่าวัตถุดิบมันส่งผลยังไงไร คือพวกเนี้ยมันจะต้องถูกบอกเล่า จะ
ผ่านภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเล่า ถ้าโจทย์หนูคือความรักในสิ่งที่ท านะ หรือแบบประโยชน์มัน
น้อยอ่ะ ท าไปท าไม หรือประโยชน์มันมาก ท าแล้วมันมีผลมากมันก็ยินยอมท่ีจะท า ก็ต้องไปหาค าตอบ
ว่าสิ่งที่ เป็นเคสเนี่ยเค้าท าอะไร เพ่ืออะไร แต่ก็อย่างที่ พ่ีบอกว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันคือ 

มันคืออะไร แล้วมันตอบโจทย์ภาพใหญ่มั้ย 

สจะดีบ้างไม่ดีบ้าง บางทีก็ต้องมีเส้นความสมบูรณ์แบบของเรา แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือ ถ้าเราท าได้เราก็สจะดีบ้างไม่ดีบ้าง บางทีก็ต้องมีเส้นความสมบูรณ์แบบของเรา แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือ ถ้าเราท าได้เราก็
ลองเอาสิ่งนั้นมาเล่าเรื่องให้มันเป็นเรื่อง หรือเป็นอยู่คือเป็นรายการสนุก ก็ให้ท าอะไรอยู่กับฝนได้ สลองเอาสิ่งนั้นมาเล่าเรื่องให้มันเป็นเรื่อง หรือเป็นอยู่คือเป็นรายการสนุก ก็ให้ท าอะไรอยู่กับฝนได้ 

ำ
อะไร เอาธรรมชาติมาให้ดู ซึ่งอาจมีความไม่แนบเนียนหรือความแนบเนียน มันก็จะกลายเป็นศิลปะ

ำ
อะไร เอาธรรมชาติมาให้ดู ซึ่งอาจมีความไม่แนบเนียนหรือความแนบเนียน มันก็จะกลายเป็นศิลปะ
การตัดต่อ ความแนบเนียนหมายความว่า คุยๆอยู่ อยู่ดีๆฝนตก แล้วประเด็นที่คุยอยู่ฝนไม่ตก เสียงำการตัดต่อ ความแนบเนียนหมายความว่า คุยๆอยู่ อยู่ดีๆฝนตก แล้วประเด็นที่คุยอยู่ฝนไม่ตก เสียง
จะดีบ้างไม่ดีบ้าง บางทีก็ต้องมีเส้นความสมบูรณ์แบบของเรา แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือ ถ้าเราท าได้เราก็ำจะดีบ้างไม่ดีบ้าง บางทีก็ต้องมีเส้นความสมบูรณ์แบบของเรา แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือ ถ้าเราท าได้เราก็
ลองเอาสิ่งนั้นมาเล่าเรื่องให้มันเป็นเรื่อง หรือเป็นอยู่คือเป็นรายการสนุก ก็ให้ท าอะไรอยู่กับฝนได้ 

ำ
ลองเอาสิ่งนั้นมาเล่าเรื่องให้มันเป็นเรื่อง หรือเป็นอยู่คือเป็นรายการสนุก ก็ให้ท าอะไรอยู่กับฝนได้ สำส
การตัดต่อ ความแนบเนียนหมายความว่า คุยๆอยู่ อยู่ดีๆฝนตก แล้วประเด็นที่คุยอยู่ฝนไม่ตก เสียง

ส
การตัดต่อ ความแนบเนียนหมายความว่า คุยๆอยู่ อยู่ดีๆฝนตก แล้วประเด็นที่คุยอยู่ฝนไม่ตก เสียงำการตัดต่อ ความแนบเนียนหมายความว่า คุยๆอยู่ อยู่ดีๆฝนตก แล้วประเด็นที่คุยอยู่ฝนไม่ตก เสียง

ส
การตัดต่อ ความแนบเนียนหมายความว่า คุยๆอยู่ อยู่ดีๆฝนตก แล้วประเด็นที่คุยอยู่ฝนไม่ตก เสียง
จะดีบ้างไม่ดีบ้าง บางทีก็ต้องมีเส้นความสมบูรณ์แบบของเรา แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือ ถ้าเราท าได้เราก็สจะดีบ้างไม่ดีบ้าง บางทีก็ต้องมีเส้นความสมบูรณ์แบบของเรา แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือ ถ้าเราท าได้เราก็ำจะดีบ้างไม่ดีบ้าง บางทีก็ต้องมีเส้นความสมบูรณ์แบบของเรา แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือ ถ้าเราท าได้เราก็สจะดีบ้างไม่ดีบ้าง บางทีก็ต้องมีเส้นความสมบูรณ์แบบของเรา แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือ ถ้าเราท าได้เราก็
ลองเอาสิ่งนั้นมาเล่าเรื่องให้มันเป็นเรื่อง หรือเป็นอยู่คือเป็นรายการสนุก ก็ให้ท าอะไรอยู่กับฝนได้ สลองเอาสิ่งนั้นมาเล่าเรื่องให้มันเป็นเรื่อง หรือเป็นอยู่คือเป็นรายการสนุก ก็ให้ท าอะไรอยู่กับฝนได้ 

ำ
ลองเอาสิ่งนั้นมาเล่าเรื่องให้มันเป็นเรื่อง หรือเป็นอยู่คือเป็นรายการสนุก ก็ให้ท าอะไรอยู่กับฝนได้ สลองเอาสิ่งนั้นมาเล่าเรื่องให้มันเป็นเรื่อง หรือเป็นอยู่คือเป็นรายการสนุก ก็ให้ท าอะไรอยู่กับฝนได้ 

น
อะไร เอาธรรมชาติมาให้ดู ซึ่งอาจมีความไม่แนบเนียนหรือความแนบเนียน มันก็จะกลายเป็นศิลปะ

น
อะไร เอาธรรมชาติมาให้ดู ซึ่งอาจมีความไม่แนบเนียนหรือความแนบเนียน มันก็จะกลายเป็นศิลปะ
การตัดต่อ ความแนบเนียนหมายความว่า คุยๆอยู่ อยู่ดีๆฝนตก แล้วประเด็นที่คุยอยู่ฝนไม่ตก เสียงนการตัดต่อ ความแนบเนียนหมายความว่า คุยๆอยู่ อยู่ดีๆฝนตก แล้วประเด็นที่คุยอยู่ฝนไม่ตก เสียง
จะดีบ้างไม่ดีบ้าง บางทีก็ต้องมีเส้นความสมบูรณ์แบบของเรา แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือ ถ้าเราท าได้เราก็นจะดีบ้างไม่ดีบ้าง บางทีก็ต้องมีเส้นความสมบูรณ์แบบของเรา แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือ ถ้าเราท าได้เราก็

อะไร เอาธรรมชาติมาให้ดู ซึ่งอาจมีความไม่แนบเนียนหรือความแนบเนียน มันก็จะกลายเป็นศิลปะัอะไร เอาธรรมชาติมาให้ดู ซึ่งอาจมีความไม่แนบเนียนหรือความแนบเนียน มันก็จะกลายเป็นศิลปะกอะไร เอาธรรมชาติมาให้ดู ซึ่งอาจมีความไม่แนบเนียนหรือความแนบเนียน มันก็จะกลายเป็นศิลปะกอะไร เอาธรรมชาติมาให้ดู ซึ่งอาจมีความไม่แนบเนียนหรือความแนบเนียน มันก็จะกลายเป็นศิลปะ
การตัดต่อ ความแนบเนียนหมายความว่า คุยๆอยู่ อยู่ดีๆฝนตก แล้วประเด็นที่คุยอยู่ฝนไม่ตก เสียงกการตัดต่อ ความแนบเนียนหมายความว่า คุยๆอยู่ อยู่ดีๆฝนตก แล้วประเด็นที่คุยอยู่ฝนไม่ตก เสียง
จะดีบ้างไม่ดีบ้าง บางทีก็ต้องมีเส้นความสมบูรณ์แบบของเรา แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือ ถ้าเราท าได้เราก็

ก
จะดีบ้างไม่ดีบ้าง บางทีก็ต้องมีเส้นความสมบูรณ์แบบของเรา แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือ ถ้าเราท าได้เราก็

หอะไร เอาธรรมชาติมาให้ดู ซึ่งอาจมีความไม่แนบเนียนหรือความแนบเนียน มันก็จะกลายเป็นศิลปะหอะไร เอาธรรมชาติมาให้ดู ซึ่งอาจมีความไม่แนบเนียนหรือความแนบเนียน มันก็จะกลายเป็นศิลปะ
การตัดต่อ ความแนบเนียนหมายความว่า คุยๆอยู่ อยู่ดีๆฝนตก แล้วประเด็นที่คุยอยู่ฝนไม่ตก เสียงหการตัดต่อ ความแนบเนียนหมายความว่า คุยๆอยู่ อยู่ดีๆฝนตก แล้วประเด็นที่คุยอยู่ฝนไม่ตก เสียงออะไร เอาธรรมชาติมาให้ดู ซึ่งอาจมีความไม่แนบเนียนหรือความแนบเนียน มันก็จะกลายเป็นศิลปะออะไร เอาธรรมชาติมาให้ดู ซึ่งอาจมีความไม่แนบเนียนหรือความแนบเนียน มันก็จะกลายเป็นศิลปะ
การตัดต่อ ความแนบเนียนหมายความว่า คุยๆอยู่ อยู่ดีๆฝนตก แล้วประเด็นที่คุยอยู่ฝนไม่ตก เสียงอการตัดต่อ ความแนบเนียนหมายความว่า คุยๆอยู่ อยู่ดีๆฝนตก แล้วประเด็นที่คุยอยู่ฝนไม่ตก เสียงสอะไร เอาธรรมชาติมาให้ดู ซึ่งอาจมีความไม่แนบเนียนหรือความแนบเนียน มันก็จะกลายเป็นศิลปะสอะไร เอาธรรมชาติมาให้ดู ซึ่งอาจมีความไม่แนบเนียนหรือความแนบเนียน มันก็จะกลายเป็นศิลปะ
การตัดต่อ ความแนบเนียนหมายความว่า คุยๆอยู่ อยู่ดีๆฝนตก แล้วประเด็นที่คุยอยู่ฝนไม่ตก เสียงสการตัดต่อ ความแนบเนียนหมายความว่า คุยๆอยู่ อยู่ดีๆฝนตก แล้วประเด็นที่คุยอยู่ฝนไม่ตก เสียงมอะไร เอาธรรมชาติมาให้ดู ซึ่งอาจมีความไม่แนบเนียนหรือความแนบเนียน มันก็จะกลายเป็นศิลปะมอะไร เอาธรรมชาติมาให้ดู ซึ่งอาจมีความไม่แนบเนียนหรือความแนบเนียน มันก็จะกลายเป็นศิลปะ
การตัดต่อ ความแนบเนียนหมายความว่า คุยๆอยู่ อยู่ดีๆฝนตก แล้วประเด็นที่คุยอยู่ฝนไม่ตก เสียงมการตัดต่อ ความแนบเนียนหมายความว่า คุยๆอยู่ อยู่ดีๆฝนตก แล้วประเด็นที่คุยอยู่ฝนไม่ตก เสียงุการตัดต่อ ความแนบเนียนหมายความว่า คุยๆอยู่ อยู่ดีๆฝนตก แล้วประเด็นที่คุยอยู่ฝนไม่ตก เสียงุการตัดต่อ ความแนบเนียนหมายความว่า คุยๆอยู่ อยู่ดีๆฝนตก แล้วประเด็นที่คุยอยู่ฝนไม่ตก เสียง
จะดีบ้างไม่ดีบ้าง บางทีก็ต้องมีเส้นความสมบูรณ์แบบของเรา แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือ ถ้าเราท าได้เราก็

ุ
จะดีบ้างไม่ดีบ้าง บางทีก็ต้องมีเส้นความสมบูรณ์แบบของเรา แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือ ถ้าเราท าได้เราก็

ดอะไร เอาธรรมชาติมาให้ดู ซึ่งอาจมีความไม่แนบเนียนหรือความแนบเนียน มันก็จะกลายเป็นศิลปะดอะไร เอาธรรมชาติมาให้ดู ซึ่งอาจมีความไม่แนบเนียนหรือความแนบเนียน มันก็จะกลายเป็นศิลปะ
การตัดต่อ ความแนบเนียนหมายความว่า คุยๆอยู่ อยู่ดีๆฝนตก แล้วประเด็นที่คุยอยู่ฝนไม่ตก เสียงดการตัดต่อ ความแนบเนียนหมายความว่า คุยๆอยู่ อยู่ดีๆฝนตก แล้วประเด็นที่คุยอยู่ฝนไม่ตก เสียงกอะไร เอาธรรมชาติมาให้ดู ซึ่งอาจมีความไม่แนบเนียนหรือความแนบเนียน มันก็จะกลายเป็นศิลปะกอะไร เอาธรรมชาติมาให้ดู ซึ่งอาจมีความไม่แนบเนียนหรือความแนบเนียน มันก็จะกลายเป็นศิลปะ
การตัดต่อ ความแนบเนียนหมายความว่า คุยๆอยู่ อยู่ดีๆฝนตก แล้วประเด็นที่คุยอยู่ฝนไม่ตก เสียงกการตัดต่อ ความแนบเนียนหมายความว่า คุยๆอยู่ อยู่ดีๆฝนตก แล้วประเด็นที่คุยอยู่ฝนไม่ตก เสียงลอะไร เอาธรรมชาติมาให้ดู ซึ่งอาจมีความไม่แนบเนียนหรือความแนบเนียน มันก็จะกลายเป็นศิลปะลอะไร เอาธรรมชาติมาให้ดู ซึ่งอาจมีความไม่แนบเนียนหรือความแนบเนียน มันก็จะกลายเป็นศิลปะ
การตัดต่อ ความแนบเนียนหมายความว่า คุยๆอยู่ อยู่ดีๆฝนตก แล้วประเด็นที่คุยอยู่ฝนไม่ตก เสียงลการตัดต่อ ความแนบเนียนหมายความว่า คุยๆอยู่ อยู่ดีๆฝนตก แล้วประเด็นที่คุยอยู่ฝนไม่ตก เสียง
จะดีบ้างไม่ดีบ้าง บางทีก็ต้องมีเส้นความสมบูรณ์แบบของเรา แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือ ถ้าเราท าได้เราก็

ล
จะดีบ้างไม่ดีบ้าง บางทีก็ต้องมีเส้นความสมบูรณ์แบบของเรา แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือ ถ้าเราท าได้เราก็าการตัดต่อ ความแนบเนียนหมายความว่า คุยๆอยู่ อยู่ดีๆฝนตก แล้วประเด็นที่คุยอยู่ฝนไม่ตก เสียงาการตัดต่อ ความแนบเนียนหมายความว่า คุยๆอยู่ อยู่ดีๆฝนตก แล้วประเด็นที่คุยอยู่ฝนไม่ตก เสียง
จะดีบ้างไม่ดีบ้าง บางทีก็ต้องมีเส้นความสมบูรณ์แบบของเรา แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือ ถ้าเราท าได้เราก็าจะดีบ้างไม่ดีบ้าง บางทีก็ต้องมีเส้นความสมบูรณ์แบบของเรา แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือ ถ้าเราท าได้เราก็งการตัดต่อ ความแนบเนียนหมายความว่า คุยๆอยู่ อยู่ดีๆฝนตก แล้วประเด็นที่คุยอยู่ฝนไม่ตก เสียงงการตัดต่อ ความแนบเนียนหมายความว่า คุยๆอยู่ อยู่ดีๆฝนตก แล้วประเด็นที่คุยอยู่ฝนไม่ตก เสียง
จะดีบ้างไม่ดีบ้าง บางทีก็ต้องมีเส้นความสมบูรณ์แบบของเรา แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือ ถ้าเราท าได้เราก็งจะดีบ้างไม่ดีบ้าง บางทีก็ต้องมีเส้นความสมบูรณ์แบบของเรา แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือ ถ้าเราท าได้เราก็
ลองเอาสิ่งนั้นมาเล่าเรื่องให้มันเป็นเรื่อง หรือเป็นอยู่คือเป็นรายการสนุก ก็ให้ท าอะไรอยู่กับฝนได้ 

ง
ลองเอาสิ่งนั้นมาเล่าเรื่องให้มันเป็นเรื่อง หรือเป็นอยู่คือเป็นรายการสนุก ก็ให้ท าอะไรอยู่กับฝนได้ 
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แกะเทปสัมภาษณ์ผู้ควบคุมรายการคนหัวรั้น 
 

จุดริเริ่มของการท ารายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจ 
มาจากค าว่าอยากท ารายการที่เป็นลักษณะให้คนเข้าใจค าว่าผู้ประกอบการเพ่ือสังคม ซึ่ง

ในเมืองไทย ค านี้ถือว่าเป็นค าใหม่ พอดีบริษัทพ่ีที่ก าลังผลิตรายการนี้ก าลังเข้าร่วมโครงการหนึ่ ง ซึ่ง
เป็นโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกส. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนให้กิจการเพ่ือสังคม
สามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ในประเทศไทย ซึ่งพ่ีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
หน่วยงานนี้ เข้าไปอบรม เข้าไปรู้จักกิจการเพ่ือสังคม เลยมองว่ากิจการเพ่ือสังคมมันสามารถเกิดขึ้น
ได้ แต่คนไทยยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร มันแตกต่างจากกิจการอ่ืนๆยังไง มันมีแนวคิดแบบไหน ใน
ประเทศไทยเนี่ยยังถือว่ายังมีน้อยมาก เพราะฉะนั้นพ่ีเลยว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นจังหวะที่เราน่าจะผลิต
รายการเพื่อให้คนเข้าใจว่ามันคืออะไร มีวิธีท างานยังไง มีวิธีคิดแบบไหน ก็เลยกลายมาเป็นรายการนี้ 
ประกอบกับช่องไทยพีบีเอสอยากน าเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาด้วย ก็เลยเป็นที่มาของรายการคนหัวรั้น 
กลุ่มเป้าหมายของรายการ 

กลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มัน
กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่
อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ 
คือคนรุ่นใหม่อยากท ากิจการกันเยอะนะเดี๋ยวนี้ อย่างเช่นเด็กจบใหม่ไม่ได้อยากมาเป็นพนักงานบริษัท 
ไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากท าอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง อาจจะไปท างานเป็นลูกจ้างก่อน พอมองเห็น
ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม
มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่
ละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดี 
ผลตอบรับของรายการ 

เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด
เรื่อง Mass ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมาท ากิจการไรเงี้ย เรา
ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ mass มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คน
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 
ชอบแล้วชอบมากไรเงี้ย จะชื่นชมมาเป็นพิเศษ ก็จะคอมเม้นมาจะอะไรเงี้ย คือเหมือนกับว่าถ้าได้ใจ
แล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคง
อาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้ว 
ความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน 

จริงๆมันมีนะ ยิ่งรายการประกอบอาชีพพวกเนี่ยยิ่งท าให้คน 1.เลยสามารถสร้างแรง
บันดาลใจให้คนรู้สึกว่าไอตัวอย่างที่ดีแล้วตัวเองพัฒนาตัวเอง เนี่ยๆคือข้อดีของประเภทนี้ คือเห็นคนที่
ส าเร็จ เห็นคนที่สู้ เห็นคนที่ตั้งใจท า คนยิ่งรู้สึกว่าฮ้ึยมีความคิดดีๆ แล้วท าในสิ่งที่ ดีแล้วท าให้คนเห็น
เนี่ย เนี่ยๆนี้แหละคือสิ่งที่มองมองว่าส่วนที่ยังไงรายการเหล่าเนี้ยหยิบไปท าก็ดีทั้งนั้น เพราะฉะนั้นมัน
ควรจะมีคนที่หยิบอะไรเหล่าเนี้ยเข้าไปเยอะๆ ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ควรที่จะเอาอะไรที่มันเป็น
กระแสเกินไป ที่มันรู้สึกว่าอาชีพที่มันแบบว่าไม่ได้สร้างสรรค์สังคมอะไรเลย หยิบมาน าเสนอมาก

ชอบแล้วชอบมากไรเงี้ย จะชื่นชมมาเป็นพิเศษ ก็จะคอมเม้นมาจะชอบแล้วชอบมากไรเงี้ย จะชื่นชมมาเป็นพิเศษ ก็จะคอมเม้นมาจะ
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 

อะไรเงี้ย คือเหมือนกับว่าถ้าได้ใจชอบแล้วชอบมากไรเงี้ย จะชื่นชมมาเป็นพิเศษ ก็จะคอมเม้นมาจะชอบแล้วชอบมากไรเงี้ย จะชื่นชมมาเป็นพิเศษ ก็จะคอมเม้นมาจะ
แล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคง
ชอบแล้วชอบมากไรเงี้ย จะชื่นชมมาเป็นพิเศษ ก็จะคอมเม้นมาจะชอบแล้วชอบมากไรเงี้ย จะชื่นชมมาเป็นพิเศษ ก็จะคอมเม้นมาจะ
แล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคง

ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 
ชอบแล้วชอบมากไรเงี้ย จะชื่นชมมาเป็นพิเศษ ก็จะคอมเม้นมาจะ
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 
ชอบแล้วชอบมากไรเงี้ย จะชื่นชมมาเป็นพิเศษ ก็จะคอมเม้นมาจะ
แล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคง

ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 
ชอบแล้วชอบมากไรเงี้ย จะชื่นชมมาเป็นพิเศษ ก็จะคอมเม้นมาจะชอบแล้วชอบมากไรเงี้ย จะชื่นชมมาเป็นพิเศษ ก็จะคอมเม้นมาจะ
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 
ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 

มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คน
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 
ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 
ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ mass ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 

มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คน
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 
ชอบแล้วชอบมากไรเงี้ย จะชื่นชมมาเป็นพิเศษ ก็จะคอมเม้นมาจะ

ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 
ชอบแล้วชอบมากไรเงี้ย จะชื่นชมมาเป็นพิเศษ ก็จะคอมเม้นมาจะ

ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 

mass ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 

มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คน
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 

อะไรเงี้ย คือเหมือนกับว่าถ้าได้ใจ
แล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคง
อาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้ว

มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คน
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 
ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 
ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คน
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 

อะไรเงี้ย คือเหมือนกับว่าถ้าได้ใจ
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 
ชอบแล้วชอบมากไรเงี้ย จะชื่นชมมาเป็นพิเศษ ก็จะคอมเม้นมาจะ
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 

อะไรเงี้ย คือเหมือนกับว่าถ้าได้ใจ
แล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคง

ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 
อะไรเงี้ย คือเหมือนกับว่าถ้าได้ใจชอบแล้วชอบมากไรเงี้ย จะชื่นชมมาเป็นพิเศษ ก็จะคอมเม้นมาจะอะไรเงี้ย คือเหมือนกับว่าถ้าได้ใจอะไรเงี้ย คือเหมือนกับว่าถ้าได้ใจ

แล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคง
ชอบแล้วชอบมากไรเงี้ย จะชื่นชมมาเป็นพิเศษ ก็จะคอมเม้นมาจะชอบแล้วชอบมากไรเงี้ย จะชื่นชมมาเป็นพิเศษ ก็จะคอมเม้นมาจะอะไรเงี้ย คือเหมือนกับว่าถ้าได้ใจอะไรเงี้ย คือเหมือนกับว่าถ้าได้ใจ
แล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคง

อะไรเงี้ย คือเหมือนกับว่าถ้าได้ใจ
แล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคง

อะไรเงี้ย คือเหมือนกับว่าถ้าได้ใจ
แล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคงแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคงแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคงแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคงแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคงแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคงแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคง
อาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้ว
แล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคงแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคง
อาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้ว
แล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคงแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคง
อาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้ว
แล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคง
อาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้ว
แล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคง
อาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้ว
แล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคง
อาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้วอาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้วอาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้วอาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้ว
ความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน
อาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้วอาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้วอาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้วอาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้ว
ความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน

จริงๆมันมีนะ ยิ่งรายการประกอบอาชีพพวกเนี่ยยิ่งท าให้คน 1.เลยสามารถสร้างแรง

อาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้วอาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้ว
ความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน
อาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้วอาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้วอาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้ว
ความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน
อาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้วอาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้ว
ความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน
อาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้ว
ความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน

จริงๆมันมีนะ ยิ่งรายการประกอบอาชีพพวกเนี่ยยิ่งท าให้คน 1.เลยสามารถสร้างแรง

อาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้วอาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้วอาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้ว
ความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน
อาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้ว
ความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบันความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบันความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบันความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบันความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน

จริงๆมันมีนะ ยิ่งรายการประกอบอาชีพพวกเนี่ยยิ่งท าให้คน 1.เลยสามารถสร้างแรง
ความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบันความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบันความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน

จริงๆมันมีนะ ยิ่งรายการประกอบอาชีพพวกเนี่ยยิ่งท าให้คน 1.เลยสามารถสร้างแรงจริงๆมันมีนะ ยิ่งรายการประกอบอาชีพพวกเนี่ยยิ่งท าให้คน 1.เลยสามารถสร้างแรง

มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คนไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 
ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 
ชอบแล้วชอบมากไรเงี้ย จะชื่นชมมาเป็นพิเศษ ก็จะคอมเม้นมาจะ
แล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคง

ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 
ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมา

มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คน
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 

อะไรเงี้ย คือเหมือนกับว่าถ้าได้ใจ

มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คน
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 
ชอบแล้วชอบมากไรเงี้ย จะชื่นชมมาเป็นพิเศษ ก็จะคอมเม้นมาจะ
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 
ชอบแล้วชอบมากไรเงี้ย จะชื่นชมมาเป็นพิเศษ ก็จะคอมเม้นมาจะชอบแล้วชอบมากไรเงี้ย จะชื่นชมมาเป็นพิเศษ ก็จะคอมเม้นมาจะชอบแล้วชอบมากไรเงี้ย จะชื่นชมมาเป็นพิเศษ ก็จะคอมเม้นมาจะ
แล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคง
ชอบแล้วชอบมากไรเงี้ย จะชื่นชมมาเป็นพิเศษ ก็จะคอมเม้นมาจะ

ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมา
มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คนมากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คนมากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คน

ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 
มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คน

ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 

ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมา
ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 

ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมา
ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 

ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมาไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมาไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมา
ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 

เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด
ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมา

มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คน

เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด
ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมา
เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด

ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมา
ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 

เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูดเอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด
ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมา
เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูดเอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด

ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมา
เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด

ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมา
ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 

เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูดเอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด
ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมา
เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูดเอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด

ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมา
ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 

เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูดเอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด
ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมา
เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูดเอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด

ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมา
เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด

ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมา

ผลตอบรับของรายการ
เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูดเอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด

ผลตอบรับของรายการ

ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมา
เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูดเอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด

ผลตอบรับของรายการผลตอบรับของรายการผลตอบรับของรายการ

ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมา
เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูดเอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูดเอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูดเอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูดเอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูดเอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด

ผลตอบรับของรายการผลตอบรับของรายการ
ละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดี

เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูดเอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด

ละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดีละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดีละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดีละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดี

เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด
ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมา

ละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดีละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดี

เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูดเอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด
ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมา
เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูดเอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด

ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมาท ากิจการไรเงี้ย เราไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมา

มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่

เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด

มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่
ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคมทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม
มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่
ละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดี

ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคมทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม
มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่
ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม
มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่
ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม
ไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากท าอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง อาจจะไปท างานเป็นลูกจ้างก่อน พอมองเห็น
ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม
ไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากท าอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง อาจจะไปท างานเป็นลูกจ้างก่อน พอมองเห็น
ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม
ไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากท าอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง อาจจะไปท างานเป็นลูกจ้างก่อน พอมองเห็นไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากท าอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง อาจจะไปท างานเป็นลูกจ้างก่อน พอมองเห็น
ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม

คือคนรุ่นใหม่อยากท ากิจการกันเยอะนะเดี๋ยวนี้ อย่างเช่นเด็กจบใหม่ไม่ได้อยากมาเป็นพนักงานบริษัท 
ไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากท าอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง อาจจะไปท างานเป็นลูกจ้างก่อน พอมองเห็น
คือคนรุ่นใหม่อยากท ากิจการกันเยอะนะเดี๋ยวนี้ อย่างเช่นเด็กจบใหม่ไม่ได้อยากมาเป็นพนักงานบริษัท 
ไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากท าอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง อาจจะไปท างานเป็นลูกจ้างก่อน พอมองเห็น
คือคนรุ่นใหม่อยากท ากิจการกันเยอะนะเดี๋ยวนี้ อย่างเช่นเด็กจบใหม่ไม่ได้อยากมาเป็นพนักงานบริษัท 
ไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากท าอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง อาจจะไปท างานเป็นลูกจ้างก่อน พอมองเห็น
คือคนรุ่นใหม่อยากท ากิจการกันเยอะนะเดี๋ยวนี้ อย่างเช่นเด็กจบใหม่ไม่ได้อยากมาเป็นพนักงานบริษัท คือคนรุ่นใหม่อยากท ากิจการกันเยอะนะเดี๋ยวนี้ อย่างเช่นเด็กจบใหม่ไม่ได้อยากมาเป็นพนักงานบริษัท 
ไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากท าอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง อาจจะไปท างานเป็นลูกจ้างก่อน พอมองเห็นไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากท าอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง อาจจะไปท างานเป็นลูกจ้างก่อน พอมองเห็น
ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม
ไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากท าอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง อาจจะไปท างานเป็นลูกจ้างก่อน พอมองเห็น
คือคนรุ่นใหม่อยากท ากิจการกันเยอะนะเดี๋ยวนี้ อย่างเช่นเด็กจบใหม่ไม่ได้อยากมาเป็นพนักงานบริษัท 
อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ 
คือคนรุ่นใหม่อยากท ากิจการกันเยอะนะเดี๋ยวนี้ อย่างเช่นเด็กจบใหม่ไม่ได้อยากมาเป็นพนักงานบริษัท คือคนรุ่นใหม่อยากท ากิจการกันเยอะนะเดี๋ยวนี้ อย่างเช่นเด็กจบใหม่ไม่ได้อยากมาเป็นพนักงานบริษัท คือคนรุ่นใหม่อยากท ากิจการกันเยอะนะเดี๋ยวนี้ อย่างเช่นเด็กจบใหม่ไม่ได้อยากมาเป็นพนักงานบริษัท 
ไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากท าอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง อาจจะไปท างานเป็นลูกจ้างก่อน พอมองเห็นไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากท าอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง อาจจะไปท างานเป็นลูกจ้างก่อน พอมองเห็น
ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม
ไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากท าอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง อาจจะไปท างานเป็นลูกจ้างก่อน พอมองเห็น
ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม

อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ 
คือคนรุ่นใหม่อยากท ากิจการกันเยอะนะเดี๋ยวนี้ อย่างเช่นเด็กจบใหม่ไม่ได้อยากมาเป็นพนักงานบริษัท 
อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ 
คือคนรุ่นใหม่อยากท ากิจการกันเยอะนะเดี๋ยวนี้ อย่างเช่นเด็กจบใหม่ไม่ได้อยากมาเป็นพนักงานบริษัท 
อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ 
คือคนรุ่นใหม่อยากท ากิจการกันเยอะนะเดี๋ยวนี้ อย่างเช่นเด็กจบใหม่ไม่ได้อยากมาเป็นพนักงานบริษัท 
อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ 
คือคนรุ่นใหม่อยากท ากิจการกันเยอะนะเดี๋ยวนี้ อย่างเช่นเด็กจบใหม่ไม่ได้อยากมาเป็นพนักงานบริษัท 
อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ 
คือคนรุ่นใหม่อยากท ากิจการกันเยอะนะเดี๋ยวนี้ อย่างเช่นเด็กจบใหม่ไม่ได้อยากมาเป็นพนักงานบริษัท 
อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ 
กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่
อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ 
คือคนรุ่นใหม่อยากท ากิจการกันเยอะนะเดี๋ยวนี้ อย่างเช่นเด็กจบใหม่ไม่ได้อยากมาเป็นพนักงานบริษัท 
ไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากท าอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง อาจจะไปท างานเป็นลูกจ้างก่อน พอมองเห็น

กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่
อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ 
กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่
อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ 
กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่
อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ 
คือคนรุ่นใหม่อยากท ากิจการกันเยอะนะเดี๋ยวนี้ อย่างเช่นเด็กจบใหม่ไม่ได้อยากมาเป็นพนักงานบริษัท 
ไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากท าอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง อาจจะไปท างานเป็นลูกจ้างก่อน พอมองเห็น
ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม
มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่
ละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดีละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดี

กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่
อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ 
กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่
อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ 
กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่

กลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มัน
กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่

กลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มัน
กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่

กลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มัน
กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่
อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ 
กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่
อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ 

กลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มันกลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มัน
กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่
อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ 
กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่
อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ 

กลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มันกลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มัน
กลุ่มเป้าหมายของรายการ

กลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มัน
กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่

กลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มัน
กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่

กลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มันกลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มันกลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มัน
กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่

กลุ่มเป้าหมายของรายการ
กลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มัน

กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่
อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ 

กลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มันกลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มันกลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มัน
กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่
อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ 

กลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มันกลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มัน
กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่

กลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มัน
กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่

กลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มัน
กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่

กลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มันกลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มัน
กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่
อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ 
กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่
อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ 
กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่
อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ 
คือคนรุ่นใหม่อยากท ากิจการกันเยอะนะเดี๋ยวนี้ อย่างเช่นเด็กจบใหม่ไม่ได้อยากมาเป็นพนักงานบริษัท 
อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ 
คือคนรุ่นใหม่อยากท ากิจการกันเยอะนะเดี๋ยวนี้ อย่างเช่นเด็กจบใหม่ไม่ได้อยากมาเป็นพนักงานบริษัท 
อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ 
คือคนรุ่นใหม่อยากท ากิจการกันเยอะนะเดี๋ยวนี้ อย่างเช่นเด็กจบใหม่ไม่ได้อยากมาเป็นพนักงานบริษัท 
ไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากท าอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง อาจจะไปท างานเป็นลูกจ้างก่อน พอมองเห็น
ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม
ไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากท าอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง อาจจะไปท างานเป็นลูกจ้างก่อน พอมองเห็น

กลุ่มเป้าหมายของรายการ
กลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มันกลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มันกลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มัน

กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่

ประกอบกับช่องไทยพีบีเอสอยากน าเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาด้วย ก็เลยเป็นที่มาของรายการคนหัวรั้นประกอบกับช่องไทยพีบีเอสอยากน าเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาด้วย ก็เลยเป็นที่มาของรายการคนหัวรั้นประกอบกับช่องไทยพีบีเอสอยากน าเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาด้วย ก็เลยเป็นที่มาของรายการคนหัวรั้นประกอบกับช่องไทยพีบีเอสอยากน าเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาด้วย ก็เลยเป็นที่มาของรายการคนหัวรั้นประกอบกับช่องไทยพีบีเอสอยากน าเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาด้วย ก็เลยเป็นที่มาของรายการคนหัวรั้นประกอบกับช่องไทยพีบีเอสอยากน าเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาด้วย ก็เลยเป็นที่มาของรายการคนหัวรั้นประกอบกับช่องไทยพีบีเอสอยากน าเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาด้วย ก็เลยเป็นที่มาของรายการคนหัวรั้นประกอบกับช่องไทยพีบีเอสอยากน าเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาด้วย ก็เลยเป็นที่มาของรายการคนหัวรั้นประกอบกับช่องไทยพีบีเอสอยากน าเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาด้วย ก็เลยเป็นที่มาของรายการคนหัวรั้นประกอบกับช่องไทยพีบีเอสอยากน าเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาด้วย ก็เลยเป็นที่มาของรายการคนหัวรั้นประกอบกับช่องไทยพีบีเอสอยากน าเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาด้วย ก็เลยเป็นที่มาของรายการคนหัวรั้น
รายการเพื่อให้คนเข้าใจว่ามันคืออะไร มีวิธีท างานยังไง มีวิธีคิดแบบไหน ก็เลยกลายมาเป็นรายการนี้ รายการเพื่อให้คนเข้าใจว่ามันคืออะไร มีวิธีท างานยังไง มีวิธีคิดแบบไหน ก็เลยกลายมาเป็นรายการนี้ รายการเพื่อให้คนเข้าใจว่ามันคืออะไร มีวิธีท างานยังไง มีวิธีคิดแบบไหน ก็เลยกลายมาเป็นรายการนี้ 
ประกอบกับช่องไทยพีบีเอสอยากน าเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาด้วย ก็เลยเป็นที่มาของรายการคนหัวรั้น
รายการเพื่อให้คนเข้าใจว่ามันคืออะไร มีวิธีท างานยังไง มีวิธีคิดแบบไหน ก็เลยกลายมาเป็นรายการนี้ รายการเพื่อให้คนเข้าใจว่ามันคืออะไร มีวิธีท างานยังไง มีวิธีคิดแบบไหน ก็เลยกลายมาเป็นรายการนี้ 
ประเทศไทยเนี่ยยังถือว่ายังมีน้อยมาก เพราะฉะนั้นพ่ีเลยว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นจังหวะที่เราน่าจะผลิต

หน่วยงานนี้ เข้าไปอบรม เข้าไปรู้จักกิจการเพ่ือสังคม เลยมองว่ากิจการเพ่ือสังคมมันสามารถเกิดขึ้น
ได้ แต่คนไทยยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร มันแตกต่างจากกิจการอ่ืนๆยังไง มันมีแนวคิดแบบไหน ใน
ประเทศไทยเนี่ยยังถือว่ายังมีน้อยมาก เพราะฉะนั้นพ่ีเลยว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นจังหวะที่เราน่าจะผลิต
รายการเพื่อให้คนเข้าใจว่ามันคืออะไร มีวิธีท างานยังไง มีวิธีคิดแบบไหน ก็เลยกลายมาเป็นรายการนี้ 

ได้ แต่คนไทยยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร มันแตกต่างจากกิจการอ่ืนๆยังไง มันมีแนวคิดแบบไหน ในได้ แต่คนไทยยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร มันแตกต่างจากกิจการอ่ืนๆยังไง มันมีแนวคิดแบบไหน ใน
ประเทศไทยเนี่ยยังถือว่ายังมีน้อยมาก เพราะฉะนั้นพ่ีเลยว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นจังหวะที่เราน่าจะผลิต
รายการเพื่อให้คนเข้าใจว่ามันคืออะไร มีวิธีท างานยังไง มีวิธีคิดแบบไหน ก็เลยกลายมาเป็นรายการนี้ รายการเพื่อให้คนเข้าใจว่ามันคืออะไร มีวิธีท างานยังไง มีวิธีคิดแบบไหน ก็เลยกลายมาเป็นรายการนี้ 
ประกอบกับช่องไทยพีบีเอสอยากน าเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาด้วย ก็เลยเป็นที่มาของรายการคนหัวรั้นประกอบกับช่องไทยพีบีเอสอยากน าเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาด้วย ก็เลยเป็นที่มาของรายการคนหัวรั้นประกอบกับช่องไทยพีบีเอสอยากน าเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาด้วย ก็เลยเป็นที่มาของรายการคนหัวรั้น

กลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มันกลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มัน
กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่

หน่วยงานนี้ เข้าไปอบรม เข้าไปรู้จักกิจการเพ่ือสังคม เลยมองว่ากิจการเพ่ือสังคมมันสามารถเกิดขึ้นหน่วยงานนี้ เข้าไปอบรม เข้าไปรู้จักกิจการเพ่ือสังคม เลยมองว่ากิจการเพ่ือสังคมมันสามารถเกิดขึ้น
ได้ แต่คนไทยยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร มันแตกต่างจากกิจการอ่ืนๆยังไง มันมีแนวคิดแบบไหน ใน
ประเทศไทยเนี่ยยังถือว่ายังมีน้อยมาก เพราะฉะนั้นพ่ีเลยว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นจังหวะที่เราน่าจะผลิต
รายการเพื่อให้คนเข้าใจว่ามันคืออะไร มีวิธีท างานยังไง มีวิธีคิดแบบไหน ก็เลยกลายมาเป็นรายการนี้ 
ประกอบกับช่องไทยพีบีเอสอยากน าเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาด้วย ก็เลยเป็นที่มาของรายการคนหัวรั้น

ประเทศไทยเนี่ยยังถือว่ายังมีน้อยมาก เพราะฉะนั้นพ่ีเลยว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นจังหวะที่เราน่าจะผลิต
รายการเพื่อให้คนเข้าใจว่ามันคืออะไร มีวิธีท างานยังไง มีวิธีคิดแบบไหน ก็เลยกลายมาเป็นรายการนี้ 
ประกอบกับช่องไทยพีบีเอสอยากน าเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาด้วย ก็เลยเป็นที่มาของรายการคนหัวรั้น

ประเทศไทยเนี่ยยังถือว่ายังมีน้อยมาก เพราะฉะนั้นพ่ีเลยว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นจังหวะที่เราน่าจะผลิต
รายการเพื่อให้คนเข้าใจว่ามันคืออะไร มีวิธีท างานยังไง มีวิธีคิดแบบไหน ก็เลยกลายมาเป็นรายการนี้ 
ประกอบกับช่องไทยพีบีเอสอยากน าเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาด้วย ก็เลยเป็นที่มาของรายการคนหัวรั้น
รายการเพื่อให้คนเข้าใจว่ามันคืออะไร มีวิธีท างานยังไง มีวิธีคิดแบบไหน ก็เลยกลายมาเป็นรายการนี้ 
ประกอบกับช่องไทยพีบีเอสอยากน าเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาด้วย ก็เลยเป็นที่มาของรายการคนหัวรั้น
รายการเพื่อให้คนเข้าใจว่ามันคืออะไร มีวิธีท างานยังไง มีวิธีคิดแบบไหน ก็เลยกลายมาเป็นรายการนี้ 
ประกอบกับช่องไทยพีบีเอสอยากน าเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาด้วย ก็เลยเป็นที่มาของรายการคนหัวรั้น
รายการเพื่อให้คนเข้าใจว่ามันคืออะไร มีวิธีท างานยังไง มีวิธีคิดแบบไหน ก็เลยกลายมาเป็นรายการนี้ 
ประกอบกับช่องไทยพีบีเอสอยากน าเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาด้วย ก็เลยเป็นที่มาของรายการคนหัวรั้น
กลุ่มเป้าหมายของรายการ

กลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มันกลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มัน
กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่

กลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มันกลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มัน
กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่

กลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มัน
กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่

กลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มัน
กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่
อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ 
คือคนรุ่นใหม่อยากท ากิจการกันเยอะนะเดี๋ยวนี้ อย่างเช่นเด็กจบใหม่ไม่ได้อยากมาเป็นพนักงานบริษัท 

กลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มัน
กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่
อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ 
กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่

คือคนรุ่นใหม่อยากท ากิจการกันเยอะนะเดี๋ยวนี้ อย่างเช่นเด็กจบใหม่ไม่ได้อยากมาเป็นพนักงานบริษัท คือคนรุ่นใหม่อยากท ากิจการกันเยอะนะเดี๋ยวนี้ อย่างเช่นเด็กจบใหม่ไม่ได้อยากมาเป็นพนักงานบริษัท 
ไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากท าอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง อาจจะไปท างานเป็นลูกจ้างก่อน พอมองเห็น
ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม
ไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากท าอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง อาจจะไปท างานเป็นลูกจ้างก่อน พอมองเห็นไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากท าอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง อาจจะไปท างานเป็นลูกจ้างก่อน พอมองเห็น
ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม
ไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากท าอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง อาจจะไปท างานเป็นลูกจ้างก่อน พอมองเห็นไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากท าอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง อาจจะไปท างานเป็นลูกจ้างก่อน พอมองเห็น
ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม
ไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากท าอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง อาจจะไปท างานเป็นลูกจ้างก่อน พอมองเห็น
ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม
ไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากท าอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง อาจจะไปท างานเป็นลูกจ้างก่อน พอมองเห็น
ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคมทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม
มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่
ละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดี
มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่
ละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดี
ผลตอบรับของรายการ

เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด
Mass 

เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด
ท ากิจการไรเงี้ย เราท ากิจการไรเงี้ย เรา

มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คน
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 
ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 

อะไรเงี้ย คือเหมือนกับว่าถ้าได้ใจชอบแล้วชอบมากไรเงี้ย จะชื่นชมมาเป็นพิเศษ ก็จะคอมเม้นมาจะ
แล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคง
อาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้ว
ความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน

บันดาลใจให้คนรู้สึกว่าไอตัวอย่างที่ดีแล้วตัวเองพัฒนาตัวเอง เนี่ยๆคือข้อดีของประเภทนี้ คือเห็นคนที่

หน่วยงานนี้ เข้าไปอบรม เข้าไปรู้จักกิจการเพ่ือสังคม เลยมองว่ากิจการเพ่ือสังคมมันสามารถเกิดขึ้น
ได้ แต่คนไทยยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร มันแตกต่างจากกิจการอ่ืนๆยังไง มันมีแนวคิดแบบไหน ใน
ประเทศไทยเนี่ยยังถือว่ายังมีน้อยมาก เพราะฉะนั้นพ่ีเลยว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นจังหวะที่เราน่าจะผลิต
รายการเพื่อให้คนเข้าใจว่ามันคืออะไร มีวิธีท างานยังไง มีวิธีคิดแบบไหน ก็เลยกลายมาเป็นรายการนี้ 
ประกอบกับช่องไทยพีบีเอสอยากน าเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาด้วย ก็เลยเป็นที่มาของรายการคนหัวรั้น

กลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มัน
กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่

ประเทศไทยเนี่ยยังถือว่ายังมีน้อยมาก เพราะฉะนั้นพ่ีเลยว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นจังหวะที่เราน่าจะผลิต
รายการเพื่อให้คนเข้าใจว่ามันคืออะไร มีวิธีท างานยังไง มีวิธีคิดแบบไหน ก็เลยกลายมาเป็นรายการนี้ รายการเพื่อให้คนเข้าใจว่ามันคืออะไร มีวิธีท างานยังไง มีวิธีคิดแบบไหน ก็เลยกลายมาเป็นรายการนี้ รายการเพื่อให้คนเข้าใจว่ามันคืออะไร มีวิธีท างานยังไง มีวิธีคิดแบบไหน ก็เลยกลายมาเป็นรายการนี้ 
ประกอบกับช่องไทยพีบีเอสอยากน าเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาด้วย ก็เลยเป็นที่มาของรายการคนหัวรั้น
รายการเพื่อให้คนเข้าใจว่ามันคืออะไร มีวิธีท างานยังไง มีวิธีคิดแบบไหน ก็เลยกลายมาเป็นรายการนี้ รายการเพื่อให้คนเข้าใจว่ามันคืออะไร มีวิธีท างานยังไง มีวิธีคิดแบบไหน ก็เลยกลายมาเป็นรายการนี้ 
ประกอบกับช่องไทยพีบีเอสอยากน าเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาด้วย ก็เลยเป็นที่มาของรายการคนหัวรั้นประกอบกับช่องไทยพีบีเอสอยากน าเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาด้วย ก็เลยเป็นที่มาของรายการคนหัวรั้นประกอบกับช่องไทยพีบีเอสอยากน าเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาด้วย ก็เลยเป็นที่มาของรายการคนหัวรั้นประกอบกับช่องไทยพีบีเอสอยากน าเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาด้วย ก็เลยเป็นที่มาของรายการคนหัวรั้นประกอบกับช่องไทยพีบีเอสอยากน าเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาด้วย ก็เลยเป็นที่มาของรายการคนหัวรั้นประกอบกับช่องไทยพีบีเอสอยากน าเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาด้วย ก็เลยเป็นที่มาของรายการคนหัวรั้นประกอบกับช่องไทยพีบีเอสอยากน าเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาด้วย ก็เลยเป็นที่มาของรายการคนหัวรั้นประกอบกับช่องไทยพีบีเอสอยากน าเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาด้วย ก็เลยเป็นที่มาของรายการคนหัวรั้นประกอบกับช่องไทยพีบีเอสอยากน าเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาด้วย ก็เลยเป็นที่มาของรายการคนหัวรั้นประกอบกับช่องไทยพีบีเอสอยากน าเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาด้วย ก็เลยเป็นที่มาของรายการคนหัวรั้นประกอบกับช่องไทยพีบีเอสอยากน าเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาด้วย ก็เลยเป็นที่มาของรายการคนหัวรั้น

กลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มัน
กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่

กลุ่มเป้าหมายของรายการ
กลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มัน

กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่
อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ 
คือคนรุ่นใหม่อยากท ากิจการกันเยอะนะเดี๋ยวนี้ อย่างเช่นเด็กจบใหม่ไม่ได้อยากมาเป็นพนักงานบริษัท 
ไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากท าอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง อาจจะไปท างานเป็นลูกจ้างก่อน พอมองเห็น
ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม

กลุ่มเป้าหมายของรายการกลุ่มเป้าหมายของรายการ
กลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มันกลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มันกลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มัน

กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่
กลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มัน

กลุ่มเป้าหมายของรายการ
กลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มัน

กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่
กลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มันกลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มันกลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มัน

กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่
อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ 

กลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มันกลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มัน
กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่

กลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มัน
กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่
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เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด

มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่

เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด
ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมาท ากิจการไรเงี้ย เรา

ละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดีละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดี

เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด
ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมา

ละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดีละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดี
ผลตอบรับของรายการ

เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด
ผลตอบรับของรายการ

เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูดเอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูดเอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด
ผลตอบรับของรายการ

Mass ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมา
เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด

ผลตอบรับของรายการ
เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด

ผลตอบรับของรายการ
เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด

ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมา

ผลตอบรับของรายการ
เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูดเอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด

ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมา
เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด

ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมา
เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด

ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมา
เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูดเอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูดเอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด

ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมา
ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 

เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด
ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมา

ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 

เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด
ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมา
เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด

ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมา
เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูดเอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูดเอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด

ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมา
เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด

ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมา
ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 

เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด
ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมา

มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คน
ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมา

ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 

ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมาไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมาไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมาไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมา
ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 

ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมา
ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 

ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมา
มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คน

ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 

ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมา
มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คน

ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 
ชอบแล้วชอบมากไรเงี้ย จะชื่นชมมาเป็นพิเศษ ก็จะคอมเม้นมาจะอะไรเงี้ย คือเหมือนกับว่าถ้าได้ใจ
แล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคง

ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 
ชอบแล้วชอบมากไรเงี้ย จะชื่นชมมาเป็นพิเศษ ก็จะคอมเม้นมาจะ
แล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคง

ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 

มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คนไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ mass ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 
ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 
ชอบแล้วชอบมากไรเงี้ย จะชื่นชมมาเป็นพิเศษ ก็จะคอมเม้นมาจะ

มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คน
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 
ชอบแล้วชอบมากไรเงี้ย จะชื่นชมมาเป็นพิเศษ ก็จะคอมเม้นมาจะ

ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ mass 
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 
ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 
ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 
ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 

มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คน
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 

มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คน
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 

อะไรเงี้ย คือเหมือนกับว่าถ้าได้ใจ
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 
ชอบแล้วชอบมากไรเงี้ย จะชื่นชมมาเป็นพิเศษ ก็จะคอมเม้นมาจะ
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 
ชอบแล้วชอบมากไรเงี้ย จะชื่นชมมาเป็นพิเศษ ก็จะคอมเม้นมาจะ
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 
ชอบแล้วชอบมากไรเงี้ย จะชื่นชมมาเป็นพิเศษ ก็จะคอมเม้นมาจะ
แล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคง

ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 
อะไรเงี้ย คือเหมือนกับว่าถ้าได้ใจ

แล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคง

ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 
ชอบแล้วชอบมากไรเงี้ย จะชื่นชมมาเป็นพิเศษ ก็จะคอมเม้นมาจะ
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 
ชอบแล้วชอบมากไรเงี้ย จะชื่นชมมาเป็นพิเศษ ก็จะคอมเม้นมาจะอะไรเงี้ย คือเหมือนกับว่าถ้าได้ใจ
แล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคง

ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 
ชอบแล้วชอบมากไรเงี้ย จะชื่นชมมาเป็นพิเศษ ก็จะคอมเม้นมาจะชอบแล้วชอบมากไรเงี้ย จะชื่นชมมาเป็นพิเศษ ก็จะคอมเม้นมาจะชอบแล้วชอบมากไรเงี้ย จะชื่นชมมาเป็นพิเศษ ก็จะคอมเม้นมาจะ
แล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคง
อาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้ว

อะไรเงี้ย คือเหมือนกับว่าถ้าได้ใจ
แล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคง

อะไรเงี้ย คือเหมือนกับว่าถ้าได้ใจ
แล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคง
อาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้ว
แล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคง
อาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้ว
แล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคงแล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคง
อาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้ว
ความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน

แล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคง
อาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้ว
แล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคง
อาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้ว
ความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน
อาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้ว
แล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคง
อาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้ว
ความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน
อาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้วอาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้ว
ความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน

จริงๆมันมีนะ ยิ่งรายการประกอบอาชีพพวกเนี่ยยิ่งท าให้คน 1.เลยสามารถสร้างแรง

อาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้ว
ความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน

จริงๆมันมีนะ ยิ่งรายการประกอบอาชีพพวกเนี่ยยิ่งท าให้คน 1.เลยสามารถสร้างแรง

อาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้วอาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้วอาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้ว
ความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน

จริงๆมันมีนะ ยิ่งรายการประกอบอาชีพพวกเนี่ยยิ่งท าให้คน 1.เลยสามารถสร้างแรง
ความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบันความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน

กลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มัน
กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่
อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ 
คือคนรุ่นใหม่อยากท ากิจการกันเยอะนะเดี๋ยวนี้ อย่างเช่นเด็กจบใหม่ไม่ได้อยากมาเป็นพนักงานบริษัท 

เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด

มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คน
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 

อะไรเงี้ย คือเหมือนกับว่าถ้าได้ใจ
แล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคง
อาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้ว

ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ 
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 
ชอบแล้วชอบมากไรเงี้ย จะชื่นชมมาเป็นพิเศษ ก็จะคอมเม้นมาจะ
แล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคง
อาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้วอาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้ว
ความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน

จริงๆมันมีนะ ยิ่งรายการประกอบอาชีพพวกเนี่ยยิ่งท าให้คน 1.เลยสามารถสร้างแรง

หน่วยงานนี้ เข้าไปอบรม เข้าไปรู้จักกิจการเพ่ือสังคม เลยมองว่ากิจการเพ่ือสังคมมันสามารถเกิดขึ้น
ได้ แต่คนไทยยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร มันแตกต่างจากกิจการอ่ืนๆยังไง มันมีแนวคิดแบบไหน ใน
ประเทศไทยเนี่ยยังถือว่ายังมีน้อยมาก เพราะฉะนั้นพ่ีเลยว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นจังหวะที่เราน่าจะผลิต
รายการเพื่อให้คนเข้าใจว่ามันคืออะไร มีวิธีท างานยังไง มีวิธีคิดแบบไหน ก็เลยกลายมาเป็นรายการนี้ 
ประกอบกับช่องไทยพีบีเอสอยากน าเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาด้วย ก็เลยเป็นที่มาของรายการคนหัวรั้น
กลุ่มเป้าหมายของรายการ

กลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มัน
กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่
อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ 
คือคนรุ่นใหม่อยากท ากิจการกันเยอะนะเดี๋ยวนี้ อย่างเช่นเด็กจบใหม่ไม่ได้อยากมาเป็นพนักงานบริษัท 
ไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากท าอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง อาจจะไปท างานเป็นลูกจ้างก่อน พอมองเห็น
ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม
มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่
ละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดี
ผลตอบรับของรายการ

เอ่อจริงๆ พ่ีมองว่ายังกลางๆ อยู่ เพราะนี่คือทางเลือก ทางเลือกที่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ได้พูด
Mass ไม่ได้พูดถึงคนดังมานั่งกิจการของคนดัง ไม่ได้พูดถึงเซเลปรวยมากมาท ากิจการไรเงี้ย เรา

ไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นความสนใจในระดับ mass มากๆ มันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ แต่คน
ที่สนใจประเด็นเนื้อหา หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ เค้าจะชอบจริงๆ คือชอบแล้วชอบเลย 
ชอบแล้วชอบมากไรเงี้ย จะชื่นชมมาเป็นพิเศษ ก็จะคอมเม้นมาจะอะไรเงี้ย คือเหมือนกับว่าถ้าได้ใจ
แล้วก็จะรู้สึกดีไปเลยส าหรับคนที่ชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มองอยู่ห่างๆ ไม่ใช่ทางของเค้า เค้าคง
อาจจะไปชอบดาราท าตุ๊กตาบรายอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย เออมันก็คนละทางกันอยู่แล้ว
ความนิยมของรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบัน

จริงๆมันมีนะ ยิ่งรายการประกอบอาชีพพวกเนี่ยยิ่งท าให้คน 1.เลยสามารถสร้างแรง
บันดาลใจให้คนรู้สึกว่าไอตัวอย่างที่ดีแล้วตัวเองพัฒนาตัวเอง เนี่ยๆคือข้อดีของประเภทนี้ คือเห็นคนที่

สสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ในประเทศไทย ซึ่งพ่ีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ในประเทศไทย ซึ่งพ่ีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
หน่วยงานนี้ เข้าไปอบรม เข้าไปรู้จักกิจการเพ่ือสังคม เลยมองว่ากิจการเพ่ือสังคมมันสามารถเกิดขึ้นสหน่วยงานนี้ เข้าไปอบรม เข้าไปรู้จักกิจการเพ่ือสังคม เลยมองว่ากิจการเพ่ือสังคมมันสามารถเกิดขึ้น

ำเป็นโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกสำเป็นโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกส
สามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ในประเทศไทย ซึ่งพ่ีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของำสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ในประเทศไทย ซึ่งพ่ีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
หน่วยงานนี้ เข้าไปอบรม เข้าไปรู้จักกิจการเพ่ือสังคม เลยมองว่ากิจการเพ่ือสังคมมันสามารถเกิดขึ้น

ำ
หน่วยงานนี้ เข้าไปอบรม เข้าไปรู้จักกิจการเพ่ือสังคม เลยมองว่ากิจการเพ่ือสังคมมันสามารถเกิดขึ้นสำส
เป็นโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกส

ส
เป็นโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกสำเป็นโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกส

ส
เป็นโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกส
สามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ในประเทศไทย ซึ่งพ่ีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ในประเทศไทย ซึ่งพ่ีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของำสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ในประเทศไทย ซึ่งพ่ีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ในประเทศไทย ซึ่งพ่ีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
หน่วยงานนี้ เข้าไปอบรม เข้าไปรู้จักกิจการเพ่ือสังคม เลยมองว่ากิจการเพ่ือสังคมมันสามารถเกิดขึ้นสหน่วยงานนี้ เข้าไปอบรม เข้าไปรู้จักกิจการเพ่ือสังคม เลยมองว่ากิจการเพ่ือสังคมมันสามารถเกิดขึ้น

ำ
หน่วยงานนี้ เข้าไปอบรม เข้าไปรู้จักกิจการเพ่ือสังคม เลยมองว่ากิจการเพ่ือสังคมมันสามารถเกิดขึ้นสหน่วยงานนี้ เข้าไปอบรม เข้าไปรู้จักกิจการเพ่ือสังคม เลยมองว่ากิจการเพ่ือสังคมมันสามารถเกิดขึ้น

นเป็นโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกสนเป็นโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกส
สามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ในประเทศไทย ซึ่งพ่ีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของนสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ในประเทศไทย ซึ่งพ่ีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ

ัในเมืองไทย ค านี้ถือว่าเป็นค าใหม่ พอดีบริษัทพ่ีที่ก าลังผลิตรายการนี้ก าลังเข้าร่วมโครงการหนึ่ ง ซึ่งัในเมืองไทย ค านี้ถือว่าเป็นค าใหม่ พอดีบริษัทพ่ีที่ก าลังผลิตรายการนี้ก าลังเข้าร่วมโครงการหนึ่ ง ซึ่งกในเมืองไทย ค านี้ถือว่าเป็นค าใหม่ พอดีบริษัทพ่ีที่ก าลังผลิตรายการนี้ก าลังเข้าร่วมโครงการหนึ่ ง ซึ่งกในเมืองไทย ค านี้ถือว่าเป็นค าใหม่ พอดีบริษัทพ่ีที่ก าลังผลิตรายการนี้ก าลังเข้าร่วมโครงการหนึ่ ง ซึ่ง
เป็นโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกสกเป็นโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกส
สามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ในประเทศไทย ซึ่งพ่ีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ

ก
สามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ในประเทศไทย ซึ่งพ่ีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ

หในเมืองไทย ค านี้ถือว่าเป็นค าใหม่ พอดีบริษัทพ่ีที่ก าลังผลิตรายการนี้ก าลังเข้าร่วมโครงการหนึ่ ง ซึ่งหในเมืองไทย ค านี้ถือว่าเป็นค าใหม่ พอดีบริษัทพ่ีที่ก าลังผลิตรายการนี้ก าลังเข้าร่วมโครงการหนึ่ ง ซึ่ง
เป็นโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกสหเป็นโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกสอในเมืองไทย ค านี้ถือว่าเป็นค าใหม่ พอดีบริษัทพ่ีที่ก าลังผลิตรายการนี้ก าลังเข้าร่วมโครงการหนึ่ ง ซึ่งอในเมืองไทย ค านี้ถือว่าเป็นค าใหม่ พอดีบริษัทพ่ีที่ก าลังผลิตรายการนี้ก าลังเข้าร่วมโครงการหนึ่ ง ซึ่ง
เป็นโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกสอเป็นโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกสสในเมืองไทย ค านี้ถือว่าเป็นค าใหม่ พอดีบริษัทพ่ีที่ก าลังผลิตรายการนี้ก าลังเข้าร่วมโครงการหนึ่ ง ซึ่งสในเมืองไทย ค านี้ถือว่าเป็นค าใหม่ พอดีบริษัทพ่ีที่ก าลังผลิตรายการนี้ก าลังเข้าร่วมโครงการหนึ่ ง ซึ่ง
เป็นโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกสสเป็นโครงการที่อยู่ในหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกส เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนให้กิจการเพ่ือสังคมสเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนให้กิจการเพ่ือสังคมมในเมืองไทย ค านี้ถือว่าเป็นค าใหม่ พอดีบริษัทพ่ีที่ก าลังผลิตรายการนี้ก าลังเข้าร่วมโครงการหนึ่ ง ซึ่งมในเมืองไทย ค านี้ถือว่าเป็นค าใหม่ พอดีบริษัทพ่ีที่ก าลังผลิตรายการนี้ก าลังเข้าร่วมโครงการหนึ่ ง ซึ่ง

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนให้กิจการเพ่ือสังคมมเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนให้กิจการเพ่ือสังคมุเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนให้กิจการเพ่ือสังคมุเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนให้กิจการเพ่ือสังคม
สามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ในประเทศไทย ซึ่งพ่ีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ

ุ
สามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ในประเทศไทย ซึ่งพ่ีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ

ดในเมืองไทย ค านี้ถือว่าเป็นค าใหม่ พอดีบริษัทพ่ีที่ก าลังผลิตรายการนี้ก าลังเข้าร่วมโครงการหนึ่ ง ซึ่งดในเมืองไทย ค านี้ถือว่าเป็นค าใหม่ พอดีบริษัทพ่ีที่ก าลังผลิตรายการนี้ก าลังเข้าร่วมโครงการหนึ่ ง ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนให้กิจการเพ่ือสังคมดเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนให้กิจการเพ่ือสังคมกในเมืองไทย ค านี้ถือว่าเป็นค าใหม่ พอดีบริษัทพ่ีที่ก าลังผลิตรายการนี้ก าลังเข้าร่วมโครงการหนึ่ ง ซึ่งกในเมืองไทย ค านี้ถือว่าเป็นค าใหม่ พอดีบริษัทพ่ีที่ก าลังผลิตรายการนี้ก าลังเข้าร่วมโครงการหนึ่ ง ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนให้กิจการเพ่ือสังคมกเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนให้กิจการเพ่ือสังคมลในเมืองไทย ค านี้ถือว่าเป็นค าใหม่ พอดีบริษัทพ่ีที่ก าลังผลิตรายการนี้ก าลังเข้าร่วมโครงการหนึ่ ง ซึ่งลในเมืองไทย ค านี้ถือว่าเป็นค าใหม่ พอดีบริษัทพ่ีที่ก าลังผลิตรายการนี้ก าลังเข้าร่วมโครงการหนึ่ ง ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนให้กิจการเพ่ือสังคมลเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนให้กิจการเพ่ือสังคม

สามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ในประเทศไทย ซึ่งพ่ีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
ล

สามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ในประเทศไทย ซึ่งพ่ีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนให้กิจการเพ่ือสังคมาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนให้กิจการเพ่ือสังคม
สามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ในประเทศไทย ซึ่งพ่ีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของาสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ในประเทศไทย ซึ่งพ่ีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนให้กิจการเพ่ือสังคมงเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนให้กิจการเพ่ือสังคม
สามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ในประเทศไทย ซึ่งพ่ีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงสามารถเปิดในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก สามารถเป็นไปได้ในประเทศไทย ซึ่งพ่ีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
หน่วยงานนี้ เข้าไปอบรม เข้าไปรู้จักกิจการเพ่ือสังคม เลยมองว่ากิจการเพ่ือสังคมมันสามารถเกิดขึ้น

ง
หน่วยงานนี้ เข้าไปอบรม เข้าไปรู้จักกิจการเพ่ือสังคม เลยมองว่ากิจการเพ่ือสังคมมันสามารถเกิดขึ้น
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เกินไปซึ่งมันก็จะยิ่งส่งเสริมในเรื่องที่มันไม่สร้างสรรค์ไรเงี้ย มองว่ารายการประเภทนี้ส่วนมากที่เป็น
รายการเกี่ยวกับอาชีพพวกเนี้ยมันก็น่าสนใจทั้งนั้น มันขึ้นอยู่กับว่ารูปแบบการน าเสนอแบบไหน มี
ข้อจ ากัดของแต่ละรายการยังไงบ้างไรเงี้ย 
แนวโน้มรายการประเภทสร้างแรงบันดาลใจในอนาคต 

พ่ีว่ามีนะ เพียงแต่ว่าคนผลิตต้องสร้างสรรค์ยังไงให้น่าสนใจ คือรายการประเภทเนี้ยพ่ี
มองว่า อะสมมติ จริงๆ ที่มีและเห็นชัดเจนที่สุดเลยการนั่งคุยนั่งทอร์คกันมันก็เป็นอันนึงยังไงก็มีไอเนี่ย 
ท าง่ายท่ีสุดละ แต่ถามว่าถ้าจะให้น่าสนใจกว่า ต้องมีอ่ืนๆมากกว่านั้น จริงๆแบบที่ง่ายที่สุดมันยังคงมี
ต่อไปนั่นแหละ เพราะว่าเห็นที่ไหนๆมันก็มีนั่งคุยกันเรื่องอันเนี่ย แต่แบบที่ Advance กว่านั้นหน่อย
มันมีนู่นมีนี่มีอะไรเงี้ย ก็ยังคงมีแต่มันก็ค่อยๆไป ถ้าถามว่าฟรีทีวีห้าหกช่องกับการเปลี่ยนยุคไปสู่
ดิจิตอลทีวี ซึ่งมีจ านวนช่องมากขึ้นเนี่ย พ่ีว่ารายการประเภทอย่างเง้ียมันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและ
โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย 
มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร 

แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ 
อินโฟกราฟิก อยู่ที่ประมาณ 2 นาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการ
เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน
สรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่ง
ออกเป็น 5 หัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะ
พิธีกรไปเจอไปคุย เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาสังคม คือทุกกิจการเวลาท าเนี่ยเค้าจะมองปัญหา
สังคมของเค้าคืออะไร หรือว่า Problem อันที่สองเนี่ยมันจะตามมาด้วย innovative หรือว่าความคิด
สร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือพอมองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ย เค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะ
แก้ปัญหา เค้าอาจจะไปท านู่นประดิษฐ์นี่ มีแนวคิดอาจจะไม่ อาจจะใช้วิธีแบบธรรมดาที่สุดหรือเป็น
วิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เนี่ยคือ innovative ที่มันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม โดยเน้นวิธี
คิดท่ีดี เสร็จแล้วเนี่ยพอเป็น innovative ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 3P ที่เกี่ยวข้องกับรายการนี้ P 
ที่ 1 เอ่อ People, People คือทุกกิจการมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่แล้ว เพราะกิจการ
เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้
สังคมอะไรบ้าง P ที่ 2 คือ Planet, Planet เนี่ยมันอาจจะหมายถึงสิ่งแวดล้อม ป่า โลก ภูมิอะไร
ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร
ทั้งหมด เพราะกิจการเหล่าเนี้ยช่วยแก้ไม่มากก็น้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย บางกิจการอาจจะชัดว่า
โอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอาจจะไม่ชัดมากในกิจการที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี แต่มันก็มีส่วนแก้เพราะเทคโนโลยีถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะ ใช้ควบคุมอะไรบางอย่างมันก็จะแก้
ได้บ้าง หรือว่าการการที่การใช้เทคโนโลยีบางอย่างมันอาจจะช่วยลดกระดาษหรืออะไรก็ตามได้อะไร
เงี้ย นี่คือ P ที่ 2, P ที่ 3 คือ Profit คือกิจการทุกอันต้องมีก าไร มีความมีอยู่ได้ สามารถด าเนินได้
ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน โดยต้องมีก าไร ก าไรที่ว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นก าไรที่ใช้ 2 อย่าง คือก าไรให้
ตัวเอง ความยั่งยืน มีรายได้กลับมาเลี้ยงทีมงานเลี้ยงลูกน้องหรือไรทั้งหมด อีกอันนึงคืออาจจะเป็น
ก าไรให้สังคม สิ่งที่ท าเนี่ยมันอาจจะคืนกลับไปในรูปแบบอะไรก็ตามไรเงี้ยอือ นอกจาก P ที่มันตัว
กิจการแล้ว ก็แล้วแต่ว่าค าว่า Profit ที่มอง เนี่ยตัวรายการเนี่ยจะแบ่งชัดๆเนื้อหาออกมาแบบเนี่ยมา

ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไรต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร
เนี่ยมันอาจจะหมายถึงสิ่งแวด

ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไรต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร
ทั้งหมด เพราะกิจการเหล่าเนี้ยช่วยแก้ไม่มากก็น้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย บางกิจการอาจจะชัดว่า
ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไรต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร
ทั้งหมด เพราะกิจการเหล่าเนี้ยช่วยแก้ไม่มากก็น้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย บางกิจการอาจจะชัดว่าทั้งหมด เพราะกิจการเหล่าเนี้ยช่วยแก้ไม่มากก็น้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย บางกิจการอาจจะชัดว่า
ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร

Planet, Planet 
ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไรต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร
ทั้งหมด เพราะกิจการเหล่าเนี้ยช่วยแก้ไม่มากก็น้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย บางกิจการอาจจะชัดว่า

Planet, Planet 
ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร

เนี่ยมันอาจจะหมายถึงสิ่งแวดเนี่ยมันอาจจะหมายถึงสิ่งแวดเนี่ยมันอาจจะหมายถึงสิ่งแวด
เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้

เนี่ยมันอาจจะหมายถึงสิ่งแวด
เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้

Planet, Planet 
เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้

เนี่ยมันอาจจะหมายถึงสิ่งแวด
เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้

Planet, Planet Planet, Planet 
เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้

เนี่ยมันอาจจะหมายถึงสิ่งแวดเนี่ยมันอาจจะหมายถึงสิ่งแวด
เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้

เนี่ยมันอาจจะหมายถึงสิ่งแวดเนี่ยมันอาจจะหมายถึงสิ่งแวด
ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร

เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้
2 คือ 

ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร

เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้
P 

เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้
เนี่ยมันอาจจะหมายถึงสิ่งแวดล้อม ป่า โลก ภูมิอะไร

ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร
ทั้งหมด เพราะกิจการเหล่าเนี้ยช่วยแก้ไม่มากก็น้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย บางกิจการอาจจะชัดว่า
โอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอ

เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้
ล้อม ป่า โลก ภูมิอะไร

เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้
สังคมอะไรบ้าง 
เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้

ล้อม ป่า โลก ภูมิอะไรสังคมอะไรบ้าง ล้อม ป่า โลก ภูมิอะไร
ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร
สังคมอะไรบ้าง 
ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร

ล้อม ป่า โลก ภูมิอะไร
ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร
ทั้งหมด เพราะกิจการเหล่าเนี้ยช่วยแก้ไม่มากก็น้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย บางกิจการอาจจะชัดว่า

ล้อม ป่า โลก ภูมิอะไร
ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไรต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไรต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไรต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร
ทั้งหมด เพราะกิจการเหล่าเนี้ยช่วยแก้ไม่มากก็น้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย บางกิจการอาจจะชัดว่า
ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไรต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร
ทั้งหมด เพราะกิจการเหล่าเนี้ยช่วยแก้ไม่มากก็น้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย บางกิจการอาจจะชัดว่า
ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไรต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร
ทั้งหมด เพราะกิจการเหล่าเนี้ยช่วยแก้ไม่มากก็น้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย บางกิจการอาจจะชัดว่า
ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร
ทั้งหมด เพราะกิจการเหล่าเนี้ยช่วยแก้ไม่มากก็น้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย บางกิจการอาจจะชัดว่า
ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไรต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร
ทั้งหมด เพราะกิจการเหล่าเนี้ยช่วยแก้ไม่มากก็น้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย บางกิจการอาจจะชัดว่า
ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร
ทั้งหมด เพราะกิจการเหล่าเนี้ยช่วยแก้ไม่มากก็น้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย บางกิจการอาจจะชัดว่าทั้งหมด เพราะกิจการเหล่าเนี้ยช่วยแก้ไม่มากก็น้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย บางกิจการอาจจะชัดว่าทั้งหมด เพราะกิจการเหล่าเนี้ยช่วยแก้ไม่มากก็น้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย บางกิจการอาจจะชัดว่าทั้งหมด เพราะกิจการเหล่าเนี้ยช่วยแก้ไม่มากก็น้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย บางกิจการอาจจะชัดว่าทั้งหมด เพราะกิจการเหล่าเนี้ยช่วยแก้ไม่มากก็น้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย บางกิจการอาจจะชัดว่า
โอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอ
ทั้งหมด เพราะกิจการเหล่าเนี้ยช่วยแก้ไม่มากก็น้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย บางกิจการอาจจะชัดว่าทั้งหมด เพราะกิจการเหล่าเนี้ยช่วยแก้ไม่มากก็น้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย บางกิจการอาจจะชัดว่า
โอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอ
ทั้งหมด เพราะกิจการเหล่าเนี้ยช่วยแก้ไม่มากก็น้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย บางกิจการอาจจะชัดว่าทั้งหมด เพราะกิจการเหล่าเนี้ยช่วยแก้ไม่มากก็น้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย บางกิจการอาจจะชัดว่า
โอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอาจจะไม่ชัดมากในกิจการที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี แต่มันก็มีส่วนแก้เพราะเทคโนโลยีถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะ ใช้ควบคุมอะไรบางอย่างมันก็จะแก้

าจจะไม่ชัดมากในกิจการที่เกี่ยวกับโอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอโอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอาจจะไม่ชัดมากในกิจการที่เกี่ยวกับโอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอาจจะไม่ชัดมากในกิจการที่เกี่ยวกับโอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอโอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอ
เทคโนโลยี แต่มันก็มีส่วนแก้เพราะเทคโนโลยีถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะ ใช้ควบคุมอะไรบางอย่างมันก็จะแก้
โอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอาจจะไม่ชัดมากในกิจการที่เกี่ยวกับโอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอาจจะไม่ชัดมากในกิจการที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี แต่มันก็มีส่วนแก้เพราะเทคโนโลยีถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะ ใช้ควบคุมอะไรบางอย่างมันก็จะแก้
โอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอโอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอโอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอ
เทคโนโลยี แต่มันก็มีส่วนแก้เพราะเทคโนโลยีถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะ ใช้ควบคุมอะไรบางอย่างมันก็จะแก้
ได้บ้าง หรือว่าการการที่การใช้เทคโนโลยีบางอย่างมันอาจจะช่วยลดกระดาษหรืออะไรก็ตามได้อะไร

โอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอาจจะไม่ชัดมากในกิจการที่เกี่ยวกับโอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอโอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอ
เทคโนโลยี แต่มันก็มีส่วนแก้เพราะเทคโนโลยีถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะ ใช้ควบคุมอะไรบางอย่างมันก็จะแก้
โอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอโอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอ
เทคโนโลยี แต่มันก็มีส่วนแก้เพราะเทคโนโลยีถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะ ใช้ควบคุมอะไรบางอย่างมันก็จะแก้
โอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอโอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอ
เทคโนโลยี แต่มันก็มีส่วนแก้เพราะเทคโนโลยีถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะ ใช้ควบคุมอะไรบางอย่างมันก็จะแก้
โอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอ
เทคโนโลยี แต่มันก็มีส่วนแก้เพราะเทคโนโลยีถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะ ใช้ควบคุมอะไรบางอย่างมันก็จะแก้
ได้บ้าง หรือว่าการการที่การใช้เทคโนโลยีบางอย่างมันอาจจะช่วยลดกระดาษหรืออะไรก็ตามได้อะไร

โอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอโอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอโอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอ
เทคโนโลยี แต่มันก็มีส่วนแก้เพราะเทคโนโลยีถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะ ใช้ควบคุมอะไรบางอย่างมันก็จะแก้
โอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอ
เทคโนโลยี แต่มันก็มีส่วนแก้เพราะเทคโนโลยีถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะ ใช้ควบคุมอะไรบางอย่างมันก็จะแก้เทคโนโลยี แต่มันก็มีส่วนแก้เพราะเทคโนโลยีถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะ ใช้ควบคุมอะไรบางอย่างมันก็จะแก้เทคโนโลยี แต่มันก็มีส่วนแก้เพราะเทคโนโลยีถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะ ใช้ควบคุมอะไรบางอย่างมันก็จะแก้เทคโนโลยี แต่มันก็มีส่วนแก้เพราะเทคโนโลยีถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะ ใช้ควบคุมอะไรบางอย่างมันก็จะแก้เทคโนโลยี แต่มันก็มีส่วนแก้เพราะเทคโนโลยีถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะ ใช้ควบคุมอะไรบางอย่างมันก็จะแก้เทคโนโลยี แต่มันก็มีส่วนแก้เพราะเทคโนโลยีถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะ ใช้ควบคุมอะไรบางอย่างมันก็จะแก้เทคโนโลยี แต่มันก็มีส่วนแก้เพราะเทคโนโลยีถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะ ใช้ควบคุมอะไรบางอย่างมันก็จะแก้เทคโนโลยี แต่มันก็มีส่วนแก้เพราะเทคโนโลยีถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะ ใช้ควบคุมอะไรบางอย่างมันก็จะแก้
ได้บ้าง หรือว่าการการที่การใช้เทคโนโลยีบางอย่างมันอาจจะช่วยลดกระดาษหรืออะไรก็ตามได้อะไร
เทคโนโลยี แต่มันก็มีส่วนแก้เพราะเทคโนโลยีถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะ ใช้ควบคุมอะไรบางอย่างมันก็จะแก้เทคโนโลยี แต่มันก็มีส่วนแก้เพราะเทคโนโลยีถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะ ใช้ควบคุมอะไรบางอย่างมันก็จะแก้
ได้บ้าง หรือว่าการการที่การใช้เทคโนโลยีบางอย่างมันอาจจะช่วยลดกระดาษหรืออะไรก็ตามได้อะไรได้บ้าง หรือว่าการการที่การใช้เทคโนโลยีบางอย่างมันอาจจะช่วยลดกระดาษหรืออะไรก็ตามได้อะไร

เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้
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ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไรต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร
ทั้งหมด เพราะกิจการเหล่าเนี้ยช่วยแก้ไม่มากก็น้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย บางกิจการอาจจะชัดว่า

เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้
คือทุกกิจการมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่แล้ว เพราะกิจการ

เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้
เนี่ยมันอาจจะหมายถึงสิ่งแวด

ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร

เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้
เนี่ยมันอาจจะหมายถึงสิ่งแวดเนี่ยมันอาจจะหมายถึงสิ่งแวด

ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไรต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไรต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไรต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร
ทั้งหมด เพราะกิจการเหล่าเนี้ยช่วยแก้ไม่มากก็น้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย บางกิจการอาจจะชัดว่า
ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร

คือทุกกิจการมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่แล้ว เพราะกิจการคือทุกกิจการมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่แล้ว เพราะกิจการ
เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้

เนี่ยมันอาจจะหมายถึงสิ่งแวด
เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้

เนี่ยมันอาจจะหมายถึงสิ่งแวดล้อม ป่า โลก ภูมิอะไรเนี่ยมันอาจจะหมายถึงสิ่งแวด

คือทุกกิจการมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่แล้ว เพราะกิจการ
เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้

คือทุกกิจการมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่แล้ว เพราะกิจการ
เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้

คือทุกกิจการมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่แล้ว เพราะกิจการคือทุกกิจการมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่แล้ว เพราะกิจการคือทุกกิจการมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่แล้ว เพราะกิจการ
เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้

ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 
คือทุกกิจการมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่แล้ว เพราะกิจการ

เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้

innovative
คือทุกกิจการมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่แล้ว เพราะกิจการคือทุกกิจการมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่แล้ว เพราะกิจการ

เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้

คิดท่ีดี เสร็จแล้วเนี่ยพอเป็น ที่เกี่ยวข้องกับรายการนี้ 
คือทุกกิจการมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่แล้ว เพราะกิจการ

ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น คิดท่ีดี เสร็จแล้วเนี่ยพอเป็น 
People, People 

เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้

คิดท่ีดี เสร็จแล้วเนี่ยพอเป็น คิดท่ีดี เสร็จแล้วเนี่ยพอเป็น 
People, People People, People 

คิดท่ีดี เสร็จแล้วเนี่ยพอเป็น 
People, People 

เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้

ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 
คือทุกกิจการมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่แล้ว เพราะกิจการ

ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 
innovative

ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 
คือทุกกิจการมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่แล้ว เพราะกิจการ

innovative
ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 

คือทุกกิจการมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่แล้ว เพราะกิจการ

วิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เนี่ยคือ innovative
innovativeinnovative ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 

วิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เนี่ยคือ 
คิดท่ีดี เสร็จแล้วเนี่ยพอเป็น 
วิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เนี่ยคือ ที่มันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม โดยเน้นวิธีที่มันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม โดยเน้นวิธี

ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 
วิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เนี่ยคือ วิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เนี่ยคือ 
คิดท่ีดี เสร็จแล้วเนี่ยพอเป็น 
วิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เนี่ยคือ 
คิดท่ีดี เสร็จแล้วเนี่ยพอเป็น 

People, People 

วิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เนี่ยคือ 
innovative

innovative ที่มันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม โดยเน้นวิธี
ที่เกี่ยวข้องกับรายการนี้ 

ที่มันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม โดยเน้นวิธี
ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 

ที่มันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม โดยเน้นวิธี
ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 

innovative
แก้ปัญหา เค้าอาจจะไปท านู่นประดิษฐ์
วิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เนี่ยคือ วิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เนี่ยคือ 

innovative
ที่มันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม โดยเน้นวิธีที่มันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม โดยเน้นวิธี

ที่เกี่ยวข้องกับรายการนี้ 

แก้ปัญหา เค้าอาจจะไปท านู่นประดิษฐ์
วิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เนี่ยคือ 
แก้ปัญหา เค้าอาจจะไปท านู่นประดิษฐ์
วิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เนี่ยคือ 

นี่ มีแนวคิดอาจจะไม่ อาจจะใช้วิธีแบบธรรมดาที่สุดหรือเป็นนี่ มีแนวคิดอาจจะไม่ อาจจะใช้วิธีแบบธรรมดาที่สุดหรือเป็นนี่ มีแนวคิดอาจจะไม่ อาจจะใช้วิธีแบบธรรมดาที่สุดหรือเป็น
ที่มันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม โดยเน้นวิธี

แก้ปัญหา เค้าอาจจะไปท านู่นประดิษฐ์
วิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เนี่ยคือ 
คิดท่ีดี เสร็จแล้วเนี่ยพอเป็น 

แก้ปัญหา เค้าอาจจะไปท านู่นประดิษฐ์
innovative

แก้ปัญหา เค้าอาจจะไปท านู่นประดิษฐ์
innovativeinnovative

นี่ มีแนวคิดอาจจะไม่ อาจจะใช้วิธีแบบธรรมดาที่สุดหรือเป็น
ที่มันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม โดยเน้นวิธี

ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 
คือทุกกิจการมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่แล้ว เพราะกิจการ

แก้ปัญหา เค้าอาจจะไปท านู่นประดิษฐ์แก้ปัญหา เค้าอาจจะไปท านู่นประดิษฐ์
innovative

นี่ มีแนวคิดอาจจะไม่ อาจจะใช้วิธีแบบธรรมดาที่สุดหรือเป็น

3P 
คือทุกกิจการมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่แล้ว เพราะกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกับรายการนี้ ที่เกี่ยวข้องกับรายการนี้ 
คือทุกกิจการมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่แล้ว เพราะกิจการ

นี่ มีแนวคิดอาจจะไม่ อาจจะใช้วิธีแบบธรรมดาที่สุดหรือเป็น
สร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือพอมองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ย เค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะ

นี่ มีแนวคิดอาจจะไม่ อาจจะใช้วิธีแบบธรรมดาที่สุดหรือเป็น
ที่มันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม โดยเน้นวิธี

นี่ มีแนวคิดอาจจะไม่ อาจจะใช้วิธีแบบธรรมดาที่สุดหรือเป็น
ที่มันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม โดยเน้นวิธี

สร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือพอมองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ย เค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือพอมองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ย เค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะ
นี่ มีแนวคิดอาจจะไม่ อาจจะใช้วิธีแบบธรรมดาที่สุดหรือเป็น

สร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือพอมองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ย เค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือพอมองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ย เค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะ
นี่ มีแนวคิดอาจจะไม่ อาจจะใช้วิธีแบบธรรมดาที่สุดหรือเป็นนี่ มีแนวคิดอาจจะไม่ อาจจะใช้วิธีแบบธรรมดาที่สุดหรือเป็น

ที่มันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม โดยเน้นวิธี

สร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือพอมองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ย เค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะ

ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 

สร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือพอมองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ย เค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะ
นี่ มีแนวคิดอาจจะไม่ อาจจะใช้วิธีแบบธรรมดาที่สุดหรือเป็น

สร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือพอมองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ย เค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะ
นี่ มีแนวคิดอาจจะไม่ อาจจะใช้วิธีแบบธรรมดาที่สุดหรือเป็น

สร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือพอมองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ย เค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือพอมองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ย เค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะ
นี่ มีแนวคิดอาจจะไม่ อาจจะใช้วิธีแบบธรรมดาที่สุดหรือเป็น

สร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือพอมองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ย เค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะ
นี่ มีแนวคิดอาจจะไม่ อาจจะใช้วิธีแบบธรรมดาที่สุดหรือเป็นนี่ มีแนวคิดอาจจะไม่ อาจจะใช้วิธีแบบธรรมดาที่สุดหรือเป็น

ที่มันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม โดยเน้นวิธี

สร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือพอมองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ย เค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือพอมองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ย เค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือพอมองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ย เค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะ
แก้ปัญหา เค้าอาจจะไปท านู่นประดิษฐ์

สังคมของเค้าคืออะไร หรือว่า Problem 
สร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือพอมองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ย เค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะ

อันที่สองเนี่ยมันจะตามมาด้วย 
สร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือพอมองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ย เค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะ

อันที่สองเนี่ยมันจะตามมาด้วย อันที่สองเนี่ยมันจะตามมาด้วย 
พิธีกรไปเจอไปคุย เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาสังคม คือทุกกิจการเวลาท าเนี่ยเค้าจะมองปัญหาพิธีกรไปเจอไปคุย เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาสังคม คือทุกกิจการเวลาท าเนี่ยเค้าจะมองปัญหา

หัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะ
พิธีกรไปเจอไปคุย เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาสังคม คือทุกกิจการเวลาท าเนี่ยเค้าจะมองปัญหา

Problem 

หัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะ
พิธีกรไปเจอไปคุย เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาสังคม คือทุกกิจการเวลาท าเนี่ยเค้าจะมองปัญหา

หัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะ
พิธีกรไปเจอไปคุย เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาสังคม คือทุกกิจการเวลาท าเนี่ยเค้าจะมองปัญหา

หัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะ
พิธีกรไปเจอไปคุย เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาสังคม คือทุกกิจการเวลาท าเนี่ยเค้าจะมองปัญหา

หัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะหัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะ
พิธีกรไปเจอไปคุย เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาสังคม คือทุกกิจการเวลาท าเนี่ยเค้าจะมองปัญหาพิธีกรไปเจอไปคุย เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาสังคม คือทุกกิจการเวลาท าเนี่ยเค้าจะมองปัญหา

อันที่สองเนี่ยมันจะตามมาด้วย 
พิธีกรไปเจอไปคุย เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาสังคม คือทุกกิจการเวลาท าเนี่ยเค้าจะมองปัญหา

หัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะหัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะหัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะหัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะหัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะหัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะ
พิธีกรไปเจอไปคุย เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาสังคม คือทุกกิจการเวลาท าเนี่ยเค้าจะมองปัญหาพิธีกรไปเจอไปคุย เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาสังคม คือทุกกิจการเวลาท าเนี่ยเค้าจะมองปัญหา
สังคมของเค้าคืออะไร หรือว่า 
พิธีกรไปเจอไปคุย เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาสังคม คือทุกกิจการเวลาท าเนี่ยเค้าจะมองปัญหา
สังคมของเค้าคืออะไร หรือว่า 

สรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่ง
หัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะ

สรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งสรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่ง
หัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะ

สรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่ง
หัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะ

สรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งสรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่ง
หัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะ

สรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่ง
หัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะ

สรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งสรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งสรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่ง
หัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะ

พิธีกรไปเจอไปคุย เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาสังคม คือทุกกิจการเวลาท าเนี่ยเค้าจะมองปัญหา

เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน
สรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่ง
เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน
สรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่ง
เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน
สรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งสรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่ง

หัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะ
พิธีกรไปเจอไปคุย เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาสังคม คือทุกกิจการเวลาท าเนี่ยเค้าจะมองปัญหา

อันที่สองเนี่ยมันจะตามมาด้วย อันที่สองเนี่ยมันจะตามมาด้วย 
สร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือพอมองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ย เค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะ
แก้ปัญหา เค้าอาจจะไปท านู่นประดิษฐ์นี่ มีแนวคิดอาจจะไม่ อาจจะใช้วิธีแบบธรรมดาที่สุดหรือเป็น

เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน
สรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่ง
เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วนเนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน
สรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่ง
เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน

นาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการ
เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน

นาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการ
เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน

นาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการ
เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน
สรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่ง
เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน
สรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่ง

นาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการนาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการ
เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วนเนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วนเนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน
สรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งสรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่ง

นาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการนาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการอินโฟกราฟิก อยู่ที่ประมาณ 
เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน
อินโฟกราฟิก อยู่ที่ประมาณ 
เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน

แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ 
นาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการ

แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ 
นาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการนาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการ

เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน

แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ 
นาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการ

เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน
สรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่ง

แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ 
นาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการนาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการนาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการ

เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน
สรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่ง

นาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการนาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการ
เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน

นาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการ
เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน

นาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการ
เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน

นาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการนาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการ
เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วนเนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วนเนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วนเนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน
สรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่ง
เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน
สรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่ง
เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วนเนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน
สรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งสรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่ง

หัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะ
สรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่ง

หัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะ
สรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งสรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่ง

หัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะ
พิธีกรไปเจอไปคุย เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาสังคม คือทุกกิจการเวลาท าเนี่ยเค้าจะมองปัญหา

อันที่สองเนี่ยมันจะตามมาด้วย 
พิธีกรไปเจอไปคุย เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาสังคม คือทุกกิจการเวลาท าเนี่ยเค้าจะมองปัญหา

แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ 
นาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการ

แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ 
นาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการนาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการ

เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน

มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร
แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ 

มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไรมีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร
แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ 

มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร
โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย
มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไรมีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร
โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย
มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร
โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย
มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร
โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย
มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร
โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วยโตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย
มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร
โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย
ดิจิตอลทีวี ซึ่งมีจ านวนช่องมากขึ้นเนี่ย พ่ีว่ารายการประเภทอย่างเง้ียมันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและ

ต่อไปนั่นแหละ เพราะว่าเห็นที่ไหนๆมันก็มีนั่งคุยกันเรื่องอันเนี่ย แต่แบบที่ 
มันมีนู่นมีนี่มีอะไรเงี้ย ก็ยังคงมีแต่มันก็ค่อยๆไป ถ้าถามว่าฟ
ดิจิตอลทีวี ซึ่งมีจ านวนช่องมากขึ้นเนี่ย พ่ีว่ารายการประเภทอย่างเง้ียมันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและ
โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย

มันมีนู่นมีนี่มีอะไรเงี้ย ก็ยังคงมีแต่มันก็ค่อยๆไป ถ้าถามว่าฟมันมีนู่นมีนี่มีอะไรเงี้ย ก็ยังคงมีแต่มันก็ค่อยๆไป ถ้าถามว่าฟ
ดิจิตอลทีวี ซึ่งมีจ านวนช่องมากขึ้นเนี่ย พ่ีว่ารายการประเภทอย่างเง้ียมันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและ
โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วยโตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย
มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร

แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ 
นาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการ

แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ 
นาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการ

เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน

ต่อไปนั่นแหละ เพราะว่าเห็นที่ไหนๆมันก็มีนั่งคุยกันเรื่องอันเนี่ย แต่แบบที่ ต่อไปนั่นแหละ เพราะว่าเห็นที่ไหนๆมันก็มีนั่งคุยกันเรื่องอันเนี่ย แต่แบบที่ 
มันมีนู่นมีนี่มีอะไรเงี้ย ก็ยังคงมีแต่มันก็ค่อยๆไป ถ้าถามว่าฟ
ดิจิตอลทีวี ซึ่งมีจ านวนช่องมากขึ้นเนี่ย พ่ีว่ารายการประเภทอย่างเง้ียมันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและ
โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย
มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร

ดิจิตอลทีวี ซึ่งมีจ านวนช่องมากขึ้นเนี่ย พ่ีว่ารายการประเภทอย่างเง้ียมันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและ
โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย
ดิจิตอลทีวี ซึ่งมีจ านวนช่องมากขึ้นเนี่ย พ่ีว่ารายการประเภทอย่างเง้ียมันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและ
โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วยโตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย
มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร
โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย
มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร
โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย

แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ 
2 

เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน
นาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการนาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการ

เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน
นาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการ

เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน
อินโฟกราฟิก อยู่ที่ประมาณ 
เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน
สรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่ง

หัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะ

นาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการ
เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน
สรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่ง
เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วนเนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน

หัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะหัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะ
พิธีกรไปเจอไปคุย เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาสังคม คือทุกกิจการเวลาท าเนี่ยเค้าจะมองปัญหา
สังคมของเค้าคืออะไร หรือว่า 
พิธีกรไปเจอไปคุย เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาสังคม คือทุกกิจการเวลาท าเนี่ยเค้าจะมองปัญหาพิธีกรไปเจอไปคุย เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาสังคม คือทุกกิจการเวลาท าเนี่ยเค้าจะมองปัญหา

อันที่สองเนี่ยมันจะตามมาด้วย 
พิธีกรไปเจอไปคุย เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาสังคม คือทุกกิจการเวลาท าเนี่ยเค้าจะมองปัญหาพิธีกรไปเจอไปคุย เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาสังคม คือทุกกิจการเวลาท าเนี่ยเค้าจะมองปัญหาพิธีกรไปเจอไปคุย เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาสังคม คือทุกกิจการเวลาท าเนี่ยเค้าจะมองปัญหาพิธีกรไปเจอไปคุย เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาสังคม คือทุกกิจการเวลาท าเนี่ยเค้าจะมองปัญหา

Problem สังคมของเค้าคืออะไร หรือว่า สังคมของเค้าคืออะไร หรือว่า อันที่สองเนี่ยมันจะตามมาด้วย 
สร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือพอมองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ย เค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือพอมองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ย เค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือพอมองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ย เค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะ
แก้ปัญหา เค้าอาจจะไปท านู่นประดิษฐ์
สร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือพอมองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ย เค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือพอมองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ย เค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะ
แก้ปัญหา เค้าอาจจะไปท านู่นประดิษฐ์
สร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือพอมองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ย เค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะ

นี่ มีแนวคิดอาจจะไม่ อาจจะใช้วิธีแบบธรรมดาที่สุดหรือเป็น
วิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เนี่ยคือ วิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เนี่ยคือ 
คิดท่ีดี เสร็จแล้วเนี่ยพอเป็น 

ที่มันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม โดยเน้นวิธี
ที่เกี่ยวข้องกับรายการนี้ คิดท่ีดี เสร็จแล้วเนี่ยพอเป็น 

เอ่อ People, People คือทุกกิจการมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่แล้ว เพราะกิจการคือทุกกิจการมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่แล้ว เพราะกิจการ
เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้

ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไรต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร
ทั้งหมด เพราะกิจการเหล่าเนี้ยช่วยแก้ไม่มากก็น้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย บางกิจการอาจจะชัดว่า
โอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอ
เทคโนโลยี แต่มันก็มีส่วนแก้เพราะเทคโนโลยีถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะ ใช้ควบคุมอะไรบางอย่างมันก็จะแก้

ต่อไปนั่นแหละ เพราะว่าเห็นที่ไหนๆมันก็มีนั่งคุยกันเรื่องอันเนี่ย แต่แบบที่ 
มันมีนู่นมีนี่มีอะไรเงี้ย ก็ยังคงมีแต่มันก็ค่อยๆไป ถ้าถามว่าฟ
ดิจิตอลทีวี ซึ่งมีจ านวนช่องมากขึ้นเนี่ย พ่ีว่ารายการประเภทอย่างเง้ียมันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและ
โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย
มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร

แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ 
นาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการ

เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน

ดิจิตอลทีวี ซึ่งมีจ านวนช่องมากขึ้นเนี่ย พ่ีว่ารายการประเภทอย่างเง้ียมันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและ
โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วยโตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วยโตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย
มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร
โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วยโตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วยโตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย
มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร
โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วยโตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย
มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร
โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย
มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไรมีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไรมีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร

แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ 
มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร

แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ 
มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร

แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ 
มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร

แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ 
นาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการ

เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน

แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ 
นาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการ

เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน
สรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่ง

หัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะ
พิธีกรไปเจอไปคุย เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาสังคม คือทุกกิจการเวลาท าเนี่ยเค้าจะมองปัญหา

อันที่สองเนี่ยมันจะตามมาด้วย 

แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ 
นาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการ

แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ 
นาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการ

แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ 
นาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการ

เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน
นาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการอินโฟกราฟิก อยู่ที่ประมาณ 

เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน
นาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการนาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการนาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการ

เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน
สรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่ง

นาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการนาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการ
เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน

นาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการ
เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน

นาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการ
เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน
สรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่ง

นาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการ
เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน
สรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่ง
เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน
สรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่ง
เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วนเนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วนเนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน
สรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่ง
เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน
สรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่ง

หัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะ
พิธีกรไปเจอไปคุย เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาสังคม คือทุกกิจการเวลาท าเนี่ยเค้าจะมองปัญหา

อันที่สองเนี่ยมันจะตามมาด้วย 
สร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือพอมองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ย เค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะ
แก้ปัญหา เค้าอาจจะไปท านู่นประดิษฐ์นี่ มีแนวคิดอาจจะไม่ อาจจะใช้วิธีแบบธรรมดาที่สุดหรือเป็น

เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน
สรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่ง

หัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะ
พิธีกรไปเจอไปคุย เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาสังคม คือทุกกิจการเวลาท าเนี่ยเค้าจะมองปัญหา

สรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งสรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งสรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งสรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งสรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งสรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งสรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งสรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งสรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่ง
หัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะ

สรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งสรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่ง
หัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะ

สรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่ง
หัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะ

สรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่ง
หัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะ

สรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่ง
หัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะ

สรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่ง
หัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะ

พิธีกรไปเจอไปคุย เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาสังคม คือทุกกิจการเวลาท าเนี่ยเค้าจะมองปัญหา
สังคมของเค้าคืออะไร หรือว่า 

หัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะหัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะหัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะ
พิธีกรไปเจอไปคุย เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาสังคม คือทุกกิจการเวลาท าเนี่ยเค้าจะมองปัญหา

อันที่สองเนี่ยมันจะตามมาด้วย 

หัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะหัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะหัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะ
พิธีกรไปเจอไปคุย เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาสังคม คือทุกกิจการเวลาท าเนี่ยเค้าจะมองปัญหา

หัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะ
พิธีกรไปเจอไปคุย เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาสังคม คือทุกกิจการเวลาท าเนี่ยเค้าจะมองปัญหา

หัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะ
พิธีกรไปเจอไปคุย เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาสังคม คือทุกกิจการเวลาท าเนี่ยเค้าจะมองปัญหา

หัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะ
พิธีกรไปเจอไปคุย เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาสังคม คือทุกกิจการเวลาท าเนี่ยเค้าจะมองปัญหา

Problem 
พิธีกรไปเจอไปคุย เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาสังคม คือทุกกิจการเวลาท าเนี่ยเค้าจะมองปัญหาพิธีกรไปเจอไปคุย เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาสังคม คือทุกกิจการเวลาท าเนี่ยเค้าจะมองปัญหาพิธีกรไปเจอไปคุย เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาสังคม คือทุกกิจการเวลาท าเนี่ยเค้าจะมองปัญหา

อันที่สองเนี่ยมันจะตามมาด้วย อันที่สองเนี่ยมันจะตามมาด้วย 
สร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือพอมองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ย เค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะ

Problem 
สร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือพอมองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ย เค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะ
สังคมของเค้าคืออะไร หรือว่า 
สร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือพอมองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ย เค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะ
แก้ปัญหา เค้าอาจจะไปท านู่นประดิษฐ์
สร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือพอมองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ย เค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือพอมองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ย เค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือพอมองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ย เค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือพอมองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ย เค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะ

นี่ มีแนวคิดอาจจะไม่ อาจจะใช้วิธีแบบธรรมดาที่สุดหรือเป็น
ที่มันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม โดยเน้นวิธี

สร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือพอมองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ย เค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือพอมองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ย เค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะ
นี่ มีแนวคิดอาจจะไม่ อาจจะใช้วิธีแบบธรรมดาที่สุดหรือเป็น

สร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือพอมองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ย เค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะ
นี่ มีแนวคิดอาจจะไม่ อาจจะใช้วิธีแบบธรรมดาที่สุดหรือเป็น

สร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือพอมองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ย เค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะ
นี่ มีแนวคิดอาจจะไม่ อาจจะใช้วิธีแบบธรรมดาที่สุดหรือเป็น

ที่มันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม โดยเน้นวิธี
ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 

สร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือพอมองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ย เค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะ
นี่ มีแนวคิดอาจจะไม่ อาจจะใช้วิธีแบบธรรมดาที่สุดหรือเป็น

ที่มันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม โดยเน้นวิธี

สร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือพอมองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ย เค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะ
นี่ มีแนวคิดอาจจะไม่ อาจจะใช้วิธีแบบธรรมดาที่สุดหรือเป็น

สร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือพอมองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ย เค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะ
นี่ มีแนวคิดอาจจะไม่ อาจจะใช้วิธีแบบธรรมดาที่สุดหรือเป็น

ที่มันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม โดยเน้นวิธี
นี่ มีแนวคิดอาจจะไม่ อาจจะใช้วิธีแบบธรรมดาที่สุดหรือเป็นนี่ มีแนวคิดอาจจะไม่ อาจจะใช้วิธีแบบธรรมดาที่สุดหรือเป็น

ที่มันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม โดยเน้นวิธี
ที่เกี่ยวข้องกับรายการนี้ ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 3P ที่เกี่ยวข้องกับรายการนี้ 

คือทุกกิจการมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่แล้ว เพราะกิจการ

แก้ปัญหา เค้าอาจจะไปท านู่นประดิษฐ์
innovative

นี่ มีแนวคิดอาจจะไม่ อาจจะใช้วิธีแบบธรรมดาที่สุดหรือเป็น
ที่มันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม โดยเน้นวิธี

ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 
คือทุกกิจการมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่แล้ว เพราะกิจการ

แก้ปัญหา เค้าอาจจะไปท านู่นประดิษฐ์
วิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เนี่ยคือ innovative
แก้ปัญหา เค้าอาจจะไปท านู่นประดิษฐ์
วิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เนี่ยคือ 
คิดท่ีดี เสร็จแล้วเนี่ยพอเป็น 

นี่ มีแนวคิดอาจจะไม่ อาจจะใช้วิธีแบบธรรมดาที่สุดหรือเป็น
ที่มันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม โดยเน้นวิธี

นี่ มีแนวคิดอาจจะไม่ อาจจะใช้วิธีแบบธรรมดาที่สุดหรือเป็นแก้ปัญหา เค้าอาจจะไปท านู่นประดิษฐ์
วิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เนี่ยคือ 
แก้ปัญหา เค้าอาจจะไปท านู่นประดิษฐ์
วิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เนี่ยคือ 

innovative
innovative ที่มันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม โดยเน้นวิธี

ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 
ที่มันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม โดยเน้นวิธี

ที่เกี่ยวข้องกับรายการนี้ 
innovativeวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เนี่ยคือ 

คิดท่ีดี เสร็จแล้วเนี่ยพอเป็น 
People, People 

วิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เนี่ยคือ 
innovative

วิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เนี่ยคือ ที่มันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม โดยเน้นวิธี
ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 

วิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เนี่ยคือ 
คิดท่ีดี เสร็จแล้วเนี่ยพอเป็น 
วิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เนี่ยคือ 
คิดท่ีดี เสร็จแล้วเนี่ยพอเป็น 

innovative
innovative ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 
คือทุกกิจการมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่แล้ว เพราะกิจการ

innovative
ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 

คือทุกกิจการมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่แล้ว เพราะกิจการ
ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 

คือทุกกิจการมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่แล้ว เพราะกิจการ
ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น คิดท่ีดี เสร็จแล้วเนี่ยพอเป็น 

People, People 
เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้

คิดท่ีดี เสร็จแล้วเนี่ยพอเป็น 
People, People 

เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้

คิดท่ีดี เสร็จแล้วเนี่ยพอเป็น 
People, People 

คิดท่ีดี เสร็จแล้วเนี่ยพอเป็น 
People, People 

ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น คิดท่ีดี เสร็จแล้วเนี่ยพอเป็น innovative ที่เกี่ยวข้องกับรายการนี้ 
คือทุกกิจการมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่แล้ว เพราะกิจการ
innovative
คือทุกกิจการมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่แล้ว เพราะกิจการ

เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้

ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 
คือทุกกิจการมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่แล้ว เพราะกิจการ

เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้
คือทุกกิจการมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่แล้ว เพราะกิจการ

เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้
คือทุกกิจการมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่แล้ว เพราะกิจการคือทุกกิจการมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่แล้ว เพราะกิจการคือทุกกิจการมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่แล้ว เพราะกิจการคือทุกกิจการมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่แล้ว เพราะกิจการ

เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้
คือทุกกิจการมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่แล้ว เพราะกิจการ

เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้
คือทุกกิจการมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่แล้ว เพราะกิจการ

เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้
เนี่ยมันอาจจะหมายถึงสิ่งแวดล้อม ป่า โลก ภูมิอะไร

คือทุกกิจการมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่แล้ว เพราะกิจการ
เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้

เนี่ยมันอาจจะหมายถึงสิ่งแวด
ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร
ทั้งหมด เพราะกิจการเหล่าเนี้ยช่วยแก้ไม่มากก็น้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย บางกิจการอาจจะชัดว่า

เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้
Planet, Planet 

ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร
ทั้งหมด เพราะกิจการเหล่าเนี้ยช่วยแก้ไม่มากก็น้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย บางกิจการอาจจะชัดว่า

เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้
สังคมอะไรบ้าง P 
เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้

ที่ 2 คือ 
ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร

เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้
เนี่ยมันอาจจะหมายถึงสิ่งแวด

ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร

เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้
เนี่ยมันอาจจะหมายถึงสิ่งแวด

เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้
Planet, Planet 

เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้
คือ Planet, Planet 

เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้
เนี่ยมันอาจจะหมายถึงสิ่งแวด

เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้
ล้อม ป่า โลก ภูมิอะไร

ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร

เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้
เนี่ยมันอาจจะหมายถึงสิ่งแวดเนี่ยมันอาจจะหมายถึงสิ่งแวดเนี่ยมันอาจจะหมายถึงสิ่งแวดสังคมอะไรบ้าง 

ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร
ทั้งหมด เพราะกิจการเหล่าเนี้ยช่วยแก้ไม่มากก็น้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย บางกิจการอาจจะชัดว่า

Planet, Planet 
ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร

Planet, Planet 
ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร
ทั้งหมด เพราะกิจการเหล่าเนี้ยช่วยแก้ไม่มากก็น้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย บางกิจการอาจจะชัดว่า

ล้อม ป่า โลก ภูมิอะไร
ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร
ทั้งหมด เพราะกิจการเหล่าเนี้ยช่วยแก้ไม่มากก็น้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย บางกิจการอาจจะชัดว่า

ที่ 
ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร

เนี่ยมันอาจจะหมายถึงสิ่งแวด
ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร
ทั้งหมด เพราะกิจการเหล่าเนี้ยช่วยแก้ไม่มากก็น้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย บางกิจการอาจจะชัดว่า
ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไรต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไรต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร
ทั้งหมด เพราะกิจการเหล่าเนี้ยช่วยแก้ไม่มากก็น้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย บางกิจการอาจจะชัดว่า
โอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอ

ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร
ทั้งหมด เพราะกิจการเหล่าเนี้ยช่วยแก้ไม่มากก็น้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย บางกิจการอาจจะชัดว่า
ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร
ทั้งหมด เพราะกิจการเหล่าเนี้ยช่วยแก้ไม่มากก็น้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย บางกิจการอาจจะชัดว่า

าจจะไม่ชัดมากในกิจการที่เกี่ยวกับ
ทั้งหมด เพราะกิจการเหล่าเนี้ยช่วยแก้ไม่มากก็น้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย บางกิจการอาจจะชัดว่า
โอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอ
ทั้งหมด เพราะกิจการเหล่าเนี้ยช่วยแก้ไม่มากก็น้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย บางกิจการอาจจะชัดว่าทั้งหมด เพราะกิจการเหล่าเนี้ยช่วยแก้ไม่มากก็น้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย บางกิจการอาจจะชัดว่า
โอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอ
เทคโนโลยี แต่มันก็มีส่วนแก้เพราะเทคโนโลยีถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะ ใช้ควบคุมอะไรบางอย่างมันก็จะแก้

ทั้งหมด เพราะกิจการเหล่าเนี้ยช่วยแก้ไม่มากก็น้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย บางกิจการอาจจะชัดว่า
าจจะไม่ชัดมากในกิจการที่เกี่ยวกับ

เทคโนโลยี แต่มันก็มีส่วนแก้เพราะเทคโนโลยีถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะ ใช้ควบคุมอะไรบางอย่างมันก็จะแก้
โอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอ
เทคโนโลยี แต่มันก็มีส่วนแก้เพราะเทคโนโลยีถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะ ใช้ควบคุมอะไรบางอย่างมันก็จะแก้
โอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอโอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอาจจะไม่ชัดมากในกิจการที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี แต่มันก็มีส่วนแก้เพราะเทคโนโลยีถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะ ใช้ควบคุมอะไรบางอย่างมันก็จะแก้
โอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอโอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอ
เทคโนโลยี แต่มันก็มีส่วนแก้เพราะเทคโนโลยีถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะ ใช้ควบคุมอะไรบางอย่างมันก็จะแก้
ได้บ้าง หรือว่าการการที่การใช้เทคโนโลยีบางอย่างมันอาจจะช่วยลดกระดาษหรืออะไรก็ตามได้อะไร

โอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอ
เทคโนโลยี แต่มันก็มีส่วนแก้เพราะเทคโนโลยีถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะ ใช้ควบคุมอะไรบางอย่างมันก็จะแก้
ได้บ้าง หรือว่าการการที่การใช้เทคโนโลยีบางอย่างมันอาจจะช่วยลดกระดาษหรืออะไรก็ตามได้อะไร

โอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอโอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอโอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอ
เทคโนโลยี แต่มันก็มีส่วนแก้เพราะเทคโนโลยีถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะ ใช้ควบคุมอะไรบางอย่างมันก็จะแก้
ได้บ้าง หรือว่าการการที่การใช้เทคโนโลยีบางอย่างมันอาจจะช่วยลดกระดาษหรืออะไรก็ตามได้อะไร
เทคโนโลยี แต่มันก็มีส่วนแก้เพราะเทคโนโลยีถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะ ใช้ควบคุมอะไรบางอย่างมันก็จะแก้เทคโนโลยี แต่มันก็มีส่วนแก้เพราะเทคโนโลยีถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะ ใช้ควบคุมอะไรบางอย่างมันก็จะแก้

แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ 
นาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการ

เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วนเนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน
สรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งสรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่ง

หัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะ

นี่ มีแนวคิดอาจจะไม่ อาจจะใช้วิธีแบบธรรมดาที่สุดหรือเป็น
ที่มันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม โดยเน้นวิธี

ที่เกี่ยวข้องกับรายการนี้ 

เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้
เนี่ยมันอาจจะหมายถึงสิ่งแวดล้อม ป่า โลก ภูมิอะไร

ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร
ทั้งหมด เพราะกิจการเหล่าเนี้ยช่วยแก้ไม่มากก็น้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย บางกิจการอาจจะชัดว่า
โอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอาจจะไม่ชัดมากในกิจการที่เกี่ยวกับ

เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้
สังคมอะไรบ้าง 
ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร
ทั้งหมด เพราะกิจการเหล่าเนี้ยช่วยแก้ไม่มากก็น้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย บางกิจการอาจจะชัดว่า
โอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอ
เทคโนโลยี แต่มันก็มีส่วนแก้เพราะเทคโนโลยีถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะ ใช้ควบคุมอะไรบางอย่างมันก็จะแก้
ได้บ้าง หรือว่าการการที่การใช้เทคโนโลยีบางอย่างมันอาจจะช่วยลดกระดาษหรืออะไรก็ตามได้อะไร

ต่อไปนั่นแหละ เพราะว่าเห็นที่ไหนๆมันก็มีนั่งคุยกันเรื่องอันเนี่ย แต่แบบที่ 
มันมีนู่นมีนี่มีอะไรเงี้ย ก็ยังคงมีแต่มันก็ค่อยๆไป ถ้าถามว่าฟ
ดิจิตอลทีวี ซึ่งมีจ านวนช่องมากขึ้นเนี่ย พ่ีว่ารายการประเภทอย่างเง้ียมันก็มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและ
โตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปุบปับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์รายการที่น่าสนใจด้วย
มีหลักในการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงอย่างไร

แบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนใช่มั้ยครับ แต่ละตอนเนี่ยแบ่งเป็นอย่างงี้ อ่าพ่ีให้น้ าหนักของ 
อินโฟกราฟิก อยู่ที่ประมาณ 2 นาที เพ่ือที่จะสรุปไม่อยากยาว อยากเหมือนเวอร์ชั่นย่อที่สรุปกิจการ
เนี่ยว่า เค้าคือใคร เค้าท าอะไร เค้าแก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีขึ้นยังไง อันเนี้ยส่วนเนี่ยเป็นส่วน
สรุปที่อาจจะสามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วเป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่ง

หัวข้อถ้าลองสังเกตดูนะ ส่วนที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาของสังคม คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่ที่อาจจะ
พิธีกรไปเจอไปคุย เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาสังคม คือทุกกิจการเวลาท าเนี่ยเค้าจะมองปัญหา
สังคมของเค้าคืออะไร หรือว่า Problem อันที่สองเนี่ยมันจะตามมาด้วย 
สร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือพอมองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ย เค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะ
แก้ปัญหา เค้าอาจจะไปท านู่นประดิษฐ์นี่ มีแนวคิดอาจจะไม่ อาจจะใช้วิธีแบบธรรมดาที่สุดหรือเป็น
วิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เนี่ยคือ innovative ที่มันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม โดยเน้นวิธี
คิดท่ีดี เสร็จแล้วเนี่ยพอเป็น innovative ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 3P ที่เกี่ยวข้องกับรายการนี้ 

เอ่อ People, People คือทุกกิจการมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่แล้ว เพราะกิจการ
เพ่ือสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน ชุมชน มันก็เลยเป็นค าต่อว่ากิจการเหล่าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้
สังคมอะไรบ้าง P ที่ 2 คือ Planet, Planet เนี่ยมันอาจจะหมายถึงสิ่งแวดล้อม ป่า โลก ภูมิอะไร
ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องอะไร
ทั้งหมด เพราะกิจการเหล่าเนี้ยช่วยแก้ไม่มากก็น้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย บางกิจการอาจจะชัดว่า
โอเค เพ่ือๆลดขยะอะไรเงี้ย มันอาจจะเด่นขึ้นมา บางอันอาจจะไม่ชัดมากในกิจการที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี แต่มันก็มีส่วนแก้เพราะเทคโนโลยีถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะ ใช้ควบคุมอะไรบางอย่างมันก็จะแก้
ได้บ้าง หรือว่าการการที่การใช้เทคโนโลยีบางอย่างมันอาจจะช่วยลดกระดาษหรืออะไรก็ตามได้อะไร

สท าง่ายท่ีสุดละ แต่ถามว่าถ้าจะให้น่าสนใจกว่า ต้องมีอ่ืนๆมากกว่านั้น จริงๆแบบที่ง่ายที่สุดมันยังคงมีสท าง่ายท่ีสุดละ แต่ถามว่าถ้าจะให้น่าสนใจกว่า ต้องมีอ่ืนๆมากกว่านั้น จริงๆแบบที่ง่ายที่สุดมันยังคงมี
ต่อไปนั่นแหละ เพราะว่าเห็นที่ไหนๆมันก็มีนั่งคุยกันเรื่องอันเนี่ย แต่แบบที่ สต่อไปนั่นแหละ เพราะว่าเห็นที่ไหนๆมันก็มีนั่งคุยกันเรื่องอันเนี่ย แต่แบบที่ 

ำมองว่า อะสมมติ จริงๆ ที่มีและเห็นชัดเจนที่สุดเลยการนั่งคุยนั่งทอร์คกันมันก็เป็นอันนึงยังไงก็มีไอเนี่ย ำมองว่า อะสมมติ จริงๆ ที่มีและเห็นชัดเจนที่สุดเลยการนั่งคุยนั่งทอร์คกันมันก็เป็นอันนึงยังไงก็มีไอเนี่ย 
ท าง่ายท่ีสุดละ แต่ถามว่าถ้าจะให้น่าสนใจกว่า ต้องมีอ่ืนๆมากกว่านั้น จริงๆแบบที่ง่ายที่สุดมันยังคงมีำท าง่ายท่ีสุดละ แต่ถามว่าถ้าจะให้น่าสนใจกว่า ต้องมีอ่ืนๆมากกว่านั้น จริงๆแบบที่ง่ายที่สุดมันยังคงมี
ต่อไปนั่นแหละ เพราะว่าเห็นที่ไหนๆมันก็มีนั่งคุยกันเรื่องอันเนี่ย แต่แบบที่ 

ำ
ต่อไปนั่นแหละ เพราะว่าเห็นที่ไหนๆมันก็มีนั่งคุยกันเรื่องอันเนี่ย แต่แบบที่ สำส
มองว่า อะสมมติ จริงๆ ที่มีและเห็นชัดเจนที่สุดเลยการนั่งคุยนั่งทอร์คกันมันก็เป็นอันนึงยังไงก็มีไอเนี่ย 

ส
มองว่า อะสมมติ จริงๆ ที่มีและเห็นชัดเจนที่สุดเลยการนั่งคุยนั่งทอร์คกันมันก็เป็นอันนึงยังไงก็มีไอเนี่ย ำมองว่า อะสมมติ จริงๆ ที่มีและเห็นชัดเจนที่สุดเลยการนั่งคุยนั่งทอร์คกันมันก็เป็นอันนึงยังไงก็มีไอเนี่ย 

ส
มองว่า อะสมมติ จริงๆ ที่มีและเห็นชัดเจนที่สุดเลยการนั่งคุยนั่งทอร์คกันมันก็เป็นอันนึงยังไงก็มีไอเนี่ย 
ท าง่ายท่ีสุดละ แต่ถามว่าถ้าจะให้น่าสนใจกว่า ต้องมีอ่ืนๆมากกว่านั้น จริงๆแบบที่ง่ายที่สุดมันยังคงมีสท าง่ายท่ีสุดละ แต่ถามว่าถ้าจะให้น่าสนใจกว่า ต้องมีอ่ืนๆมากกว่านั้น จริงๆแบบที่ง่ายที่สุดมันยังคงมีำท าง่ายท่ีสุดละ แต่ถามว่าถ้าจะให้น่าสนใจกว่า ต้องมีอ่ืนๆมากกว่านั้น จริงๆแบบที่ง่ายที่สุดมันยังคงมีสท าง่ายท่ีสุดละ แต่ถามว่าถ้าจะให้น่าสนใจกว่า ต้องมีอ่ืนๆมากกว่านั้น จริงๆแบบที่ง่ายที่สุดมันยังคงมี
ต่อไปนั่นแหละ เพราะว่าเห็นที่ไหนๆมันก็มีนั่งคุยกันเรื่องอันเนี่ย แต่แบบที่ สต่อไปนั่นแหละ เพราะว่าเห็นที่ไหนๆมันก็มีนั่งคุยกันเรื่องอันเนี่ย แต่แบบที่ 

ำ
ต่อไปนั่นแหละ เพราะว่าเห็นที่ไหนๆมันก็มีนั่งคุยกันเรื่องอันเนี่ย แต่แบบที่ สต่อไปนั่นแหละ เพราะว่าเห็นที่ไหนๆมันก็มีนั่งคุยกันเรื่องอันเนี่ย แต่แบบที่ 

นมองว่า อะสมมติ จริงๆ ที่มีและเห็นชัดเจนที่สุดเลยการนั่งคุยนั่งทอร์คกันมันก็เป็นอันนึงยังไงก็มีไอเนี่ย นมองว่า อะสมมติ จริงๆ ที่มีและเห็นชัดเจนที่สุดเลยการนั่งคุยนั่งทอร์คกันมันก็เป็นอันนึงยังไงก็มีไอเนี่ย 
ท าง่ายท่ีสุดละ แต่ถามว่าถ้าจะให้น่าสนใจกว่า ต้องมีอ่ืนๆมากกว่านั้น จริงๆแบบที่ง่ายที่สุดมันยังคงมีนท าง่ายท่ีสุดละ แต่ถามว่าถ้าจะให้น่าสนใจกว่า ต้องมีอ่ืนๆมากกว่านั้น จริงๆแบบที่ง่ายที่สุดมันยังคงมี

ัพ่ีว่ามีนะ เพียงแต่ว่าคนผลิตต้องสร้างสรรค์ยังไงให้น่าสนใจ คือรายการประเภทเนี้ยพ่ีัพ่ีว่ามีนะ เพียงแต่ว่าคนผลิตต้องสร้างสรรค์ยังไงให้น่าสนใจ คือรายการประเภทเนี้ยพ่ีกพ่ีว่ามีนะ เพียงแต่ว่าคนผลิตต้องสร้างสรรค์ยังไงให้น่าสนใจ คือรายการประเภทเนี้ยพ่ีกพ่ีว่ามีนะ เพียงแต่ว่าคนผลิตต้องสร้างสรรค์ยังไงให้น่าสนใจ คือรายการประเภทเนี้ยพ่ี
มองว่า อะสมมติ จริงๆ ที่มีและเห็นชัดเจนที่สุดเลยการนั่งคุยนั่งทอร์คกันมันก็เป็นอันนึงยังไงก็มีไอเนี่ย กมองว่า อะสมมติ จริงๆ ที่มีและเห็นชัดเจนที่สุดเลยการนั่งคุยนั่งทอร์คกันมันก็เป็นอันนึงยังไงก็มีไอเนี่ย 
ท าง่ายท่ีสุดละ แต่ถามว่าถ้าจะให้น่าสนใจกว่า ต้องมีอ่ืนๆมากกว่านั้น จริงๆแบบที่ง่ายที่สุดมันยังคงมี

ก
ท าง่ายท่ีสุดละ แต่ถามว่าถ้าจะให้น่าสนใจกว่า ต้องมีอ่ืนๆมากกว่านั้น จริงๆแบบที่ง่ายที่สุดมันยังคงมี

หพ่ีว่ามีนะ เพียงแต่ว่าคนผลิตต้องสร้างสรรค์ยังไงให้น่าสนใจ คือรายการประเภทเนี้ยพ่ีหพ่ีว่ามีนะ เพียงแต่ว่าคนผลิตต้องสร้างสรรค์ยังไงให้น่าสนใจ คือรายการประเภทเนี้ยพ่ี
มองว่า อะสมมติ จริงๆ ที่มีและเห็นชัดเจนที่สุดเลยการนั่งคุยนั่งทอร์คกันมันก็เป็นอันนึงยังไงก็มีไอเนี่ย หมองว่า อะสมมติ จริงๆ ที่มีและเห็นชัดเจนที่สุดเลยการนั่งคุยนั่งทอร์คกันมันก็เป็นอันนึงยังไงก็มีไอเนี่ย อพ่ีว่ามีนะ เพียงแต่ว่าคนผลิตต้องสร้างสรรค์ยังไงให้น่าสนใจ คือรายการประเภทเนี้ยพ่ีอพ่ีว่ามีนะ เพียงแต่ว่าคนผลิตต้องสร้างสรรค์ยังไงให้น่าสนใจ คือรายการประเภทเนี้ยพ่ี
มองว่า อะสมมติ จริงๆ ที่มีและเห็นชัดเจนที่สุดเลยการนั่งคุยนั่งทอร์คกันมันก็เป็นอันนึงยังไงก็มีไอเนี่ย อมองว่า อะสมมติ จริงๆ ที่มีและเห็นชัดเจนที่สุดเลยการนั่งคุยนั่งทอร์คกันมันก็เป็นอันนึงยังไงก็มีไอเนี่ย สพ่ีว่ามีนะ เพียงแต่ว่าคนผลิตต้องสร้างสรรค์ยังไงให้น่าสนใจ คือรายการประเภทเนี้ยพ่ีสพ่ีว่ามีนะ เพียงแต่ว่าคนผลิตต้องสร้างสรรค์ยังไงให้น่าสนใจ คือรายการประเภทเนี้ยพ่ี
มองว่า อะสมมติ จริงๆ ที่มีและเห็นชัดเจนที่สุดเลยการนั่งคุยนั่งทอร์คกันมันก็เป็นอันนึงยังไงก็มีไอเนี่ย สมองว่า อะสมมติ จริงๆ ที่มีและเห็นชัดเจนที่สุดเลยการนั่งคุยนั่งทอร์คกันมันก็เป็นอันนึงยังไงก็มีไอเนี่ย มพ่ีว่ามีนะ เพียงแต่ว่าคนผลิตต้องสร้างสรรค์ยังไงให้น่าสนใจ คือรายการประเภทเนี้ยพ่ีมพ่ีว่ามีนะ เพียงแต่ว่าคนผลิตต้องสร้างสรรค์ยังไงให้น่าสนใจ คือรายการประเภทเนี้ยพ่ี
มองว่า อะสมมติ จริงๆ ที่มีและเห็นชัดเจนที่สุดเลยการนั่งคุยนั่งทอร์คกันมันก็เป็นอันนึงยังไงก็มีไอเนี่ย มมองว่า อะสมมติ จริงๆ ที่มีและเห็นชัดเจนที่สุดเลยการนั่งคุยนั่งทอร์คกันมันก็เป็นอันนึงยังไงก็มีไอเนี่ย ุมองว่า อะสมมติ จริงๆ ที่มีและเห็นชัดเจนที่สุดเลยการนั่งคุยนั่งทอร์คกันมันก็เป็นอันนึงยังไงก็มีไอเนี่ย ุมองว่า อะสมมติ จริงๆ ที่มีและเห็นชัดเจนที่สุดเลยการนั่งคุยนั่งทอร์คกันมันก็เป็นอันนึงยังไงก็มีไอเนี่ย 
ท าง่ายท่ีสุดละ แต่ถามว่าถ้าจะให้น่าสนใจกว่า ต้องมีอ่ืนๆมากกว่านั้น จริงๆแบบที่ง่ายที่สุดมันยังคงมี

ุ
ท าง่ายท่ีสุดละ แต่ถามว่าถ้าจะให้น่าสนใจกว่า ต้องมีอ่ืนๆมากกว่านั้น จริงๆแบบที่ง่ายที่สุดมันยังคงมี

ดพ่ีว่ามีนะ เพียงแต่ว่าคนผลิตต้องสร้างสรรค์ยังไงให้น่าสนใจ คือรายการประเภทเนี้ยพ่ีดพ่ีว่ามีนะ เพียงแต่ว่าคนผลิตต้องสร้างสรรค์ยังไงให้น่าสนใจ คือรายการประเภทเนี้ยพ่ี
มองว่า อะสมมติ จริงๆ ที่มีและเห็นชัดเจนที่สุดเลยการนั่งคุยนั่งทอร์คกันมันก็เป็นอันนึงยังไงก็มีไอเนี่ย ดมองว่า อะสมมติ จริงๆ ที่มีและเห็นชัดเจนที่สุดเลยการนั่งคุยนั่งทอร์คกันมันก็เป็นอันนึงยังไงก็มีไอเนี่ย กพ่ีว่ามีนะ เพียงแต่ว่าคนผลิตต้องสร้างสรรค์ยังไงให้น่าสนใจ คือรายการประเภทเนี้ยพ่ีกพ่ีว่ามีนะ เพียงแต่ว่าคนผลิตต้องสร้างสรรค์ยังไงให้น่าสนใจ คือรายการประเภทเนี้ยพ่ี
มองว่า อะสมมติ จริงๆ ที่มีและเห็นชัดเจนที่สุดเลยการนั่งคุยนั่งทอร์คกันมันก็เป็นอันนึงยังไงก็มีไอเนี่ย กมองว่า อะสมมติ จริงๆ ที่มีและเห็นชัดเจนที่สุดเลยการนั่งคุยนั่งทอร์คกันมันก็เป็นอันนึงยังไงก็มีไอเนี่ย ลพ่ีว่ามีนะ เพียงแต่ว่าคนผลิตต้องสร้างสรรค์ยังไงให้น่าสนใจ คือรายการประเภทเนี้ยพ่ีลพ่ีว่ามีนะ เพียงแต่ว่าคนผลิตต้องสร้างสรรค์ยังไงให้น่าสนใจ คือรายการประเภทเนี้ยพ่ี
มองว่า อะสมมติ จริงๆ ที่มีและเห็นชัดเจนที่สุดเลยการนั่งคุยนั่งทอร์คกันมันก็เป็นอันนึงยังไงก็มีไอเนี่ย ลมองว่า อะสมมติ จริงๆ ที่มีและเห็นชัดเจนที่สุดเลยการนั่งคุยนั่งทอร์คกันมันก็เป็นอันนึงยังไงก็มีไอเนี่ย 
ท าง่ายท่ีสุดละ แต่ถามว่าถ้าจะให้น่าสนใจกว่า ต้องมีอ่ืนๆมากกว่านั้น จริงๆแบบที่ง่ายที่สุดมันยังคงมี

ล
ท าง่ายท่ีสุดละ แต่ถามว่าถ้าจะให้น่าสนใจกว่า ต้องมีอ่ืนๆมากกว่านั้น จริงๆแบบที่ง่ายที่สุดมันยังคงมีามองว่า อะสมมติ จริงๆ ที่มีและเห็นชัดเจนที่สุดเลยการนั่งคุยนั่งทอร์คกันมันก็เป็นอันนึงยังไงก็มีไอเนี่ย ามองว่า อะสมมติ จริงๆ ที่มีและเห็นชัดเจนที่สุดเลยการนั่งคุยนั่งทอร์คกันมันก็เป็นอันนึงยังไงก็มีไอเนี่ย 
ท าง่ายท่ีสุดละ แต่ถามว่าถ้าจะให้น่าสนใจกว่า ต้องมีอ่ืนๆมากกว่านั้น จริงๆแบบที่ง่ายที่สุดมันยังคงมีาท าง่ายท่ีสุดละ แต่ถามว่าถ้าจะให้น่าสนใจกว่า ต้องมีอ่ืนๆมากกว่านั้น จริงๆแบบที่ง่ายที่สุดมันยังคงมีงมองว่า อะสมมติ จริงๆ ที่มีและเห็นชัดเจนที่สุดเลยการนั่งคุยนั่งทอร์คกันมันก็เป็นอันนึงยังไงก็มีไอเนี่ย งมองว่า อะสมมติ จริงๆ ที่มีและเห็นชัดเจนที่สุดเลยการนั่งคุยนั่งทอร์คกันมันก็เป็นอันนึงยังไงก็มีไอเนี่ย 
ท าง่ายท่ีสุดละ แต่ถามว่าถ้าจะให้น่าสนใจกว่า ต้องมีอ่ืนๆมากกว่านั้น จริงๆแบบที่ง่ายที่สุดมันยังคงมีงท าง่ายท่ีสุดละ แต่ถามว่าถ้าจะให้น่าสนใจกว่า ต้องมีอ่ืนๆมากกว่านั้น จริงๆแบบที่ง่ายที่สุดมันยังคงมี
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เป็นโครงหลัก แล้วพอเอากิจการอะไรใส่เข้าไปปุ๊บ อ๋อกิจการนี้มองเห็นปัญหายังไงก็ว่ากันไป แล้ว
มีไอเดียยังไงในการแก้ปัญหาก็คือ innovation ช่วยแก้ปัญหาสังคม... จากปัญหามองเห็นสิ่งที่จะ
น ามาใช้แก้ใช้เครื่องมืออะไรมาแก้ปัญหา อย่างเช่น A-chieve เค้าก็ใช้วิธีการจัดอีเว้นท์ให้เด็กเค้าไป
สัมผัสอาชีพเลย อย่างเช่นกิจการอ่ืนๆ อย่างเช่น 141 เค้าก็ใช้เครื่องมืออีกแบบหนึ่งก็ว่ากันไป แต่...ก็
คือ สิ่งที่ท าไปเกิดผลกับสังคมชุมชนกับอะไรยังไง กับผลกับเรื่องโลกสิ่งแวดล้อมยังไง และตัวกิจการ
เองมีก าไรยังไง สามารถมีแนวคิด มีกลยุทธ์ยังไงให้สามารถอยู่ได้ สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่แท้จริง
เนี่ย เนื้อหาเป็นอย่างเงี้ย สัดส่วนก็ค่อนข้างจะเท่าๆกัน นอกเสียจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็น
พิเศษก็อาจจะเน้นๆตรงนี้เป็นพิเศษ 
มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร 

จริงๆ เราก็พยายามเลือกตัวอย่างของกิจการเพ่ือสังคมในประเภทที่มันมีอยู่แล้วและ
สามารถเกิดได้จริงแล้ว ก็เป็นกิจการจริงๆ ที่ท าให้เห็นว่านี่แหละท าแล้วเป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบ
ความส าเร็จ 
ลักษณะการเลือกเนื้อหา/ประเด็น 

อย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะ
เลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คน
เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้
หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ 
อย่าง A-chieve ที่เป็นลักษณะของการเป็นพ่ีเลี้ยงแนะแนวให้กับเด็ก จนถึงคนท าหนัง อย่างตอนที่
สัมภาษณ์กิจการออกไปเดินก็จะเป็นเรื่องของหนัง อย่างกิจการคนที่ท า Application เรื่องเทคโนโลยี
เงี้ย จะเลือกให้มันมีความหลากหลาย ก็ตั้งแต่เกษตร manual ที่สุด จนถึง High-tech ที่สุด ตั้งแต่ 
artist ที่สุด จนแบบว่า commercial ที่สุดอย่างเง้ีย จะเลือกแบบมีความหลากหลายให้ เพ่ือที่จะบอก
ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน
ว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอน
มาน าเสนอ อย่างเช่น A-chieve เป็นคนที่เรียนมหาลัย ไปท างานกิจกรรมกับเยาวชนกับสังคมเยอะ 
เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 
ความไม่เข้าใจอย่างเงี้ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามา
ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย
พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็
เหมือนกับท าเพ่ือให้ผ่าน ท าเพื่อท าตามหน้าที่ ท าเพราะเอ่ออะโอเคพ่อให้ท าแม่ให้ท าหรืออะไรก็ว่ากัน
ไป แต่มันๆตรงกันข้ามกับเด็กที่ชอบมาก สนใจมาก มันจะท าออกมาได้ดีมากๆอย่างเงี้ย มันก็เลย
มองเห็นว่านี่คือปัญหาของวัยรุ่น เพราะฉะนั้นกิจการของเค้าก็เลยมองเห็นปัญหานั้น ก็ เลยท ายังไงให้
เด็กรู้ว่าตัวเองชอบอะไรผ่านกิจกรรมของตัวนี้ มันก็เลยกลายเป็นกิจการของเค้าคือ เค้าจะท าให้คน
เข้าไปสัมผัสอาชีพ ท าอีเว้นท์ ท านู่นท านี่ ท าให้คนเอ่อ เนี่ยๆคือตัวกิจการไปท าหน้าที่ช่วยแก้ปัญหา
แล้วพอเด็กเข้ามารู้จักตัวเอง ส่วนหนึ่งก็รู้ว่าตัวเองอยากเรียนอะไรอยากท าอะไร มีเป้าที่ชัด เอ่อเอา
เด็กท่ีชัด มันก็จะตั้งใจมาก สิ่งที่ผลตอบแทนมันก็จะดี เนี่ยกิจการไปช่วยแก้ปัญหา ปัญหาสังคม นี่คือๆ
ตัวอย่างภาพภาพทั้งหมดของ concept ของกิจการเพ่ือสังคม เนี่ยเราก็จะเลือกตัวอย่างกิจการ

ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลยทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย
ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามา

ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลยทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลยทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย
พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็
ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลยทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย
พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็
ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลยทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลยทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย
พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็
ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย

ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามา
ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลยทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย

ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามาย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามา
เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 

ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามา
เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 

ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามา
เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 

ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามา
เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 

ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามาย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามา
เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 

ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามาย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามา
เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 

ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามาย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามา
ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย

เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 
ความไม่เข้าใจอย่างเงี้ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามา
ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย

เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 
ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามา

เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 
ความไม่เข้าใจอย่างเงี้
เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 

ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามา
ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย
พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็

มือนกับท าเพ่ือให้ผ่าน ท าเพื่อท าตามหน้าที่ ท าเพราะเอ่ออะโอเคพ่อให้ท าแม่ให้ท าหรืออะไรก็ว่ากัน

เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 
ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามา

เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 
ความไม่เข้าใจอย่างเงี้
เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 

ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามาความไม่เข้าใจอย่างเงี้ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามา
ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย
ความไม่เข้าใจอย่างเงี้
ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย

ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามา
ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย
พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็
ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลยทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย
พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็
ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลยทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย
พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็
ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลยทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย
พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็
ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย
พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็
ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลยทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย
พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็
ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย
พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็

มือนกับท าเพ่ือให้ผ่าน ท าเพื่อท าตามหน้าที่ ท าเพราะเอ่ออะโอเคพ่อให้ท าแม่ให้ท าหรืออะไรก็ว่ากัน
พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็

มือนกับท าเพ่ือให้ผ่าน ท าเพื่อท าตามหน้าที่ ท าเพราะเอ่ออะโอเคพ่อให้ท าแม่ให้ท าหรืออะไรก็ว่ากัน
พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็

มือนกับท าเพ่ือให้ผ่าน ท าเพื่อท าตามหน้าที่ ท าเพราะเอ่ออะโอเคพ่อให้ท าแม่ให้ท าหรืออะไรก็ว่ากัน
พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็

มือนกับท าเพ่ือให้ผ่าน ท าเพื่อท าตามหน้าที่ ท าเพราะเอ่ออะโอเคพ่อให้ท าแม่ให้ท าหรืออะไรก็ว่ากัน
ไป แต่มันๆตรงกันข้ามกับเด็กที่ชอบมาก สนใจมาก มันจะท าออกมาได้ดีมากๆอย่างเงี้ย มันก็เลย

พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็
มือนกับท าเพ่ือให้ผ่าน ท าเพื่อท าตามหน้าที่ ท าเพราะเอ่ออะโอเคพ่อให้ท าแม่ให้ท าหรืออะไรก็ว่ากัน

พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็
มือนกับท าเพ่ือให้ผ่าน ท าเพื่อท าตามหน้าที่ ท าเพราะเอ่ออะโอเคพ่อให้ท าแม่ให้ท าหรืออะไรก็ว่ากันมือนกับท าเพ่ือให้ผ่าน ท าเพื่อท าตามหน้าที่ ท าเพราะเอ่ออะโอเคพ่อให้ท าแม่ให้ท าหรืออะไรก็ว่ากันมือนกับท าเพ่ือให้ผ่าน ท าเพื่อท าตามหน้าที่ ท าเพราะเอ่ออะโอเคพ่อให้ท าแม่ให้ท าหรืออะไรก็ว่ากันมือนกับท าเพ่ือให้ผ่าน ท าเพื่อท าตามหน้าที่ ท าเพราะเอ่ออะโอเคพ่อให้ท าแม่ให้ท าหรืออะไรก็ว่ากันมือนกับท าเพ่ือให้ผ่าน ท าเพื่อท าตามหน้าที่ ท าเพราะเอ่ออะโอเคพ่อให้ท าแม่ให้ท าหรืออะไรก็ว่ากัน

ไป แต่มันๆตรงกันข้ามกับเด็กที่ชอบมาก สนใจมาก มันจะท าออกมาได้ดีมากๆอย่างเงี้ย มันก็เลย
มือนกับท าเพ่ือให้ผ่าน ท าเพื่อท าตามหน้าที่ ท าเพราะเอ่ออะโอเคพ่อให้ท าแม่ให้ท าหรืออะไรก็ว่ากันมือนกับท าเพ่ือให้ผ่าน ท าเพื่อท าตามหน้าที่ ท าเพราะเอ่ออะโอเคพ่อให้ท าแม่ให้ท าหรืออะไรก็ว่ากัน

ไป แต่มันๆตรงกันข้ามกับเด็กที่ชอบมาก สนใจมาก มันจะท าออกมาได้ดีมากๆอย่างเงี้ย มันก็เลย
มือนกับท าเพ่ือให้ผ่าน ท าเพื่อท าตามหน้าที่ ท าเพราะเอ่ออะโอเคพ่อให้ท าแม่ให้ท าหรืออะไรก็ว่ากันมือนกับท าเพ่ือให้ผ่าน ท าเพื่อท าตามหน้าที่ ท าเพราะเอ่ออะโอเคพ่อให้ท าแม่ให้ท าหรืออะไรก็ว่ากันมือนกับท าเพ่ือให้ผ่าน ท าเพื่อท าตามหน้าที่ ท าเพราะเอ่ออะโอเคพ่อให้ท าแม่ให้ท าหรืออะไรก็ว่ากัน

ไป แต่มันๆตรงกันข้ามกับเด็กที่ชอบมาก สนใจมาก มันจะท าออกมาได้ดีมากๆอย่างเงี้ย มันก็เลย
มือนกับท าเพ่ือให้ผ่าน ท าเพื่อท าตามหน้าที่ ท าเพราะเอ่ออะโอเคพ่อให้ท าแม่ให้ท าหรืออะไรก็ว่ากัน

ไป แต่มันๆตรงกันข้ามกับเด็กที่ชอบมาก สนใจมาก มันจะท าออกมาได้ดีมากๆอย่างเงี้ย มันก็เลย
มองเห็นว่านี่คือปัญหาของวัยรุ่น เพราะฉะนั้นกิจการของเค้าก็เลยมองเห็นปัญหานั้น ก็

มือนกับท าเพ่ือให้ผ่าน ท าเพื่อท าตามหน้าที่ ท าเพราะเอ่ออะโอเคพ่อให้ท าแม่ให้ท าหรืออะไรก็ว่ากันมือนกับท าเพ่ือให้ผ่าน ท าเพื่อท าตามหน้าที่ ท าเพราะเอ่ออะโอเคพ่อให้ท าแม่ให้ท าหรืออะไรก็ว่ากันมือนกับท าเพ่ือให้ผ่าน ท าเพื่อท าตามหน้าที่ ท าเพราะเอ่ออะโอเคพ่อให้ท าแม่ให้ท าหรืออะไรก็ว่ากันมือนกับท าเพ่ือให้ผ่าน ท าเพื่อท าตามหน้าที่ ท าเพราะเอ่ออะโอเคพ่อให้ท าแม่ให้ท าหรืออะไรก็ว่ากัน
ไป แต่มันๆตรงกันข้ามกับเด็กที่ชอบมาก สนใจมาก มันจะท าออกมาได้ดีมากๆอย่างเงี้ย มันก็เลย

มือนกับท าเพ่ือให้ผ่าน ท าเพื่อท าตามหน้าที่ ท าเพราะเอ่ออะโอเคพ่อให้ท าแม่ให้ท าหรืออะไรก็ว่ากัน
ไป แต่มันๆตรงกันข้ามกับเด็กที่ชอบมาก สนใจมาก มันจะท าออกมาได้ดีมากๆอย่างเงี้ย มันก็เลย

มือนกับท าเพ่ือให้ผ่าน ท าเพื่อท าตามหน้าที่ ท าเพราะเอ่ออะโอเคพ่อให้ท าแม่ให้ท าหรืออะไรก็ว่ากัน
ไป แต่มันๆตรงกันข้ามกับเด็กที่ชอบมาก สนใจมาก มันจะท าออกมาได้ดีมากๆอย่างเงี้ย มันก็เลย

มือนกับท าเพ่ือให้ผ่าน ท าเพื่อท าตามหน้าที่ ท าเพราะเอ่ออะโอเคพ่อให้ท าแม่ให้ท าหรืออะไรก็ว่ากัน
ไป แต่มันๆตรงกันข้ามกับเด็กที่ชอบมาก สนใจมาก มันจะท าออกมาได้ดีมากๆอย่างเงี้ย มันก็เลยไป แต่มันๆตรงกันข้ามกับเด็กที่ชอบมาก สนใจมาก มันจะท าออกมาได้ดีมากๆอย่างเงี้ย มันก็เลยไป แต่มันๆตรงกันข้ามกับเด็กที่ชอบมาก สนใจมาก มันจะท าออกมาได้ดีมากๆอย่างเงี้ย มันก็เลย
มองเห็นว่านี่คือปัญหาของวัยรุ่น เพราะฉะนั้นกิจการของเค้าก็เลยมองเห็นปัญหานั้น ก็
ไป แต่มันๆตรงกันข้ามกับเด็กที่ชอบมาก สนใจมาก มันจะท าออกมาได้ดีมากๆอย่างเงี้ย มันก็เลยไป แต่มันๆตรงกันข้ามกับเด็กที่ชอบมาก สนใจมาก มันจะท าออกมาได้ดีมากๆอย่างเงี้ย มันก็เลยไป แต่มันๆตรงกันข้ามกับเด็กที่ชอบมาก สนใจมาก มันจะท าออกมาได้ดีมากๆอย่างเงี้ย มันก็เลยไป แต่มันๆตรงกันข้ามกับเด็กที่ชอบมาก สนใจมาก มันจะท าออกมาได้ดีมากๆอย่างเงี้ย มันก็เลยไป แต่มันๆตรงกันข้ามกับเด็กที่ชอบมาก สนใจมาก มันจะท าออกมาได้ดีมากๆอย่างเงี้ย มันก็เลย
มองเห็นว่านี่คือปัญหาของวัยรุ่น เพราะฉะนั้นกิจการของเค้าก็เลยมองเห็นปัญหานั้น ก็
ไป แต่มันๆตรงกันข้ามกับเด็กที่ชอบมาก สนใจมาก มันจะท าออกมาได้ดีมากๆอย่างเงี้ย มันก็เลยไป แต่มันๆตรงกันข้ามกับเด็กที่ชอบมาก สนใจมาก มันจะท าออกมาได้ดีมากๆอย่างเงี้ย มันก็เลยไป แต่มันๆตรงกันข้ามกับเด็กที่ชอบมาก สนใจมาก มันจะท าออกมาได้ดีมากๆอย่างเงี้ย มันก็เลย
มองเห็นว่านี่คือปัญหาของวัยรุ่น เพราะฉะนั้นกิจการของเค้าก็เลยมองเห็นปัญหานั้น ก็มองเห็นว่านี่คือปัญหาของวัยรุ่น เพราะฉะนั้นกิจการของเค้าก็เลยมองเห็นปัญหานั้น ก็

เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 
ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามา

เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 
ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามา

ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลยทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย
พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็

เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 
ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามา

ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย

เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 
ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามาย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามา

ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลยทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลยทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย
พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็
ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย

เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 
ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามา

เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 
ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามา

เป็นคนที่เรียนมหาลัย ไปท างานกิจกรรมกับเยาวชนกับสังคมเยอะ 
เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 

เป็นคนที่เรียนมหาลัย ไปท างานกิจกรรมกับเยาวชนกับสังคมเยอะ เป็นคนที่เรียนมหาลัย ไปท างานกิจกรรมกับเยาวชนกับสังคมเยอะ 
เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 

เป็นคนที่เรียนมหาลัย ไปท างานกิจกรรมกับเยาวชนกับสังคมเยอะ เป็นคนที่เรียนมหาลัย ไปท างานกิจกรรมกับเยาวชนกับสังคมเยอะ chieve 
เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 

ส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอน
เป็นคนที่เรียนมหาลัย ไปท างานกิจกรรมกับเยาวชนกับสังคมเยอะ เป็นคนที่เรียนมหาลัย ไปท างานกิจกรรมกับเยาวชนกับสังคมเยอะ 

เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 

ว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามี
chieve chieve 

เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 

ว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอน
เป็นคนที่เรียนมหาลัย ไปท างานกิจกรรมกับเยาวชนกับสังคมเยอะ 

ส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอนส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอน
chieve 

ว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามี
มาน าเสนอ อย่างเช่น 
เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 

ว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามี
chieve A chieve 

ว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามี
มาน าเสนอ อย่างเช่น 
เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 

ส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอน
ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน

ส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอน
เป็นคนที่เรียนมหาลัย ไปท างานกิจกรรมกับเยาวชนกับสังคมเยอะ 

ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน
ส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอน

ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน
ว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอน

เป็นคนที่เรียนมหาลัย ไปท างานกิจกรรมกับเยาวชนกับสังคมเยอะ 

ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน
ว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอน

เป็นคนที่เรียนมหาลัย ไปท างานกิจกรรมกับเยาวชนกับสังคมเยอะ 

ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน
ว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามี
ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน
ว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามี
ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน
ว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามี
ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน

ส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอนส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอน
ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน
ว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามี
ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน
ว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามี
มาน าเสนอ อย่างเช่น 

ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน
ว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามี
ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน

ส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอน
ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน

ส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอน
ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน

ส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอน
ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน
ว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามี
ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน

ส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอน

ที่สุด จนแบบว่า 
ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน

ที่สุดอย่างเง้ีย จะเลือกแบบมีความหลากหลายให้ เพ่ือที่จะบอกที่สุดอย่างเง้ีย จะเลือกแบบมีความหลากหลายให้ เพ่ือที่จะบอกที่สุดอย่างเง้ีย จะเลือกแบบมีความหลากหลายให้ เพ่ือที่จะบอก
ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน

ส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอน

ที่สุด จนแบบว่า 
ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน
ว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามี

commercial 
ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน

commercial 
ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน

ที่สุดอย่างเง้ีย จะเลือกแบบมีความหลากหลายให้ เพ่ือที่จะบอก
ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน

ส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอน
เป็นคนที่เรียนมหาลัย ไปท างานกิจกรรมกับเยาวชนกับสังคมเยอะ เป็นคนที่เรียนมหาลัย ไปท างานกิจกรรมกับเยาวชนกับสังคมเยอะ 

commercial commercial 
ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน

ที่สุดอย่างเง้ีย จะเลือกแบบมีความหลากหลายให้ เพ่ือที่จะบอก

ส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอนส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอน
เป็นคนที่เรียนมหาลัย ไปท างานกิจกรรมกับเยาวชนกับสังคมเยอะ 

ส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอนส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอน
เป็นคนที่เรียนมหาลัย ไปท างานกิจกรรมกับเยาวชนกับสังคมเยอะ เป็นคนที่เรียนมหาลัย ไปท างานกิจกรรมกับเยาวชนกับสังคมเยอะ 

ที่สุดอย่างเง้ีย จะเลือกแบบมีความหลากหลายให้ เพ่ือที่จะบอก
สุด จนถึง 

ที่สุดอย่างเง้ีย จะเลือกแบบมีความหลากหลายให้ เพ่ือที่จะบอก
ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน

ที่สุดอย่างเง้ีย จะเลือกแบบมีความหลากหลายให้ เพ่ือที่จะบอก
ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน

manual 
ที่สุดอย่างเง้ีย จะเลือกแบบมีความหลากหลายให้ เพ่ือที่จะบอก

manual manual 
ที่สุดอย่างเง้ีย จะเลือกแบบมีความหลากหลายให้ เพ่ือที่จะบอกที่สุดอย่างเง้ีย จะเลือกแบบมีความหลากหลายให้ เพ่ือที่จะบอก

ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน

manual 

ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน
ส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอน

สุด จนถึง 
ที่สุดอย่างเง้ีย จะเลือกแบบมีความหลากหลายให้ เพ่ือที่จะบอก

manual 
ที่สุดอย่างเง้ีย จะเลือกแบบมีความหลากหลายให้ เพ่ือที่จะบอก

เงี้ย จะเลือกให้มันมีความหลากหลาย ก็ตั้งแต่เกษตร สุด จนถึง สุด จนถึง 
ที่สุดอย่างเง้ีย จะเลือกแบบมีความหลากหลายให้ เพ่ือที่จะบอก

สุด จนถึง 
ที่สุดอย่างเง้ีย จะเลือกแบบมีความหลากหลายให้ เพ่ือที่จะบอกที่สุดอย่างเง้ีย จะเลือกแบบมีความหลากหลายให้ เพ่ือที่จะบอก

ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน

ที่สุด จนถึง เงี้ย จะเลือกให้มันมีความหลากหลาย ก็ตั้งแต่เกษตร เงี้ย จะเลือกให้มันมีความหลากหลาย ก็ตั้งแต่เกษตร เงี้ย จะเลือกให้มันมีความหลากหลาย ก็ตั้งแต่เกษตร 
ที่สุด จนแบบว่า 

สัมภาษณ์กิจการออกไปเดินก็จะเป็นเรื่องของหนัง อย่างกิจการคนที่ท า สัมภาษณ์กิจการออกไปเดินก็จะเป็นเรื่องของหนัง อย่างกิจการคนที่ท า 
เงี้ย จะเลือกให้มันมีความหลากหลาย ก็ตั้งแต่เกษตร 
สัมภาษณ์กิจการออกไปเดินก็จะเป็นเรื่องของหนัง อย่างกิจการคนที่ท า 
เงี้ย จะเลือกให้มันมีความหลากหลาย ก็ตั้งแต่เกษตร 
สัมภาษณ์กิจการออกไปเดินก็จะเป็นเรื่องของหนัง อย่างกิจการคนที่ท า สัมภาษณ์กิจการออกไปเดินก็จะเป็นเรื่องของหนัง อย่างกิจการคนที่ท า สัมภาษณ์กิจการออกไปเดินก็จะเป็นเรื่องของหนัง อย่างกิจการคนที่ท า 

ที่เป็นลักษณะของการเป็นพ่ีเลี้ยงแนะแนวให้กับเด็ก จนถึงคนท าหนัง อย่างตอนที่ที่เป็นลักษณะของการเป็นพ่ีเลี้ยงแนะแนวให้กับเด็ก จนถึงคนท าหนัง อย่างตอนที่
หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ 

ที่เป็นลักษณะของการเป็นพ่ีเลี้ยงแนะแนวให้กับเด็ก จนถึงคนท าหนัง อย่างตอนที่
สัมภาษณ์กิจการออกไปเดินก็จะเป็นเรื่องของหนัง อย่างกิจการคนที่ท า 

หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ 
ที่เป็นลักษณะของการเป็นพ่ีเลี้ยงแนะแนวให้กับเด็ก จนถึงคนท าหนัง อย่างตอนที่

หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ 
ที่เป็นลักษณะของการเป็นพ่ีเลี้ยงแนะแนวให้กับเด็ก จนถึงคนท าหนัง อย่างตอนที่

หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ 
ที่เป็นลักษณะของการเป็นพ่ีเลี้ยงแนะแนวให้กับเด็ก จนถึงคนท าหนัง อย่างตอนที่

หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ 
ที่เป็นลักษณะของการเป็นพ่ีเลี้ยงแนะแนวให้กับเด็ก จนถึงคนท าหนัง อย่างตอนที่ที่เป็นลักษณะของการเป็นพ่ีเลี้ยงแนะแนวให้กับเด็ก จนถึงคนท าหนัง อย่างตอนที่

สัมภาษณ์กิจการออกไปเดินก็จะเป็นเรื่องของหนัง อย่างกิจการคนที่ท า 
ที่เป็นลักษณะของการเป็นพ่ีเลี้ยงแนะแนวให้กับเด็ก จนถึงคนท าหนัง อย่างตอนที่

หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ 
ที่เป็นลักษณะของการเป็นพ่ีเลี้ยงแนะแนวให้กับเด็ก จนถึงคนท าหนัง อย่างตอนที่ที่เป็นลักษณะของการเป็นพ่ีเลี้ยงแนะแนวให้กับเด็ก จนถึงคนท าหนัง อย่างตอนที่

สัมภาษณ์กิจการออกไปเดินก็จะเป็นเรื่องของหนัง อย่างกิจการคนที่ท า สัมภาษณ์กิจการออกไปเดินก็จะเป็นเรื่องของหนัง อย่างกิจการคนที่ท า 

เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้
หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ 
เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้
หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ 
เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้
หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ 
เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้
หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ 
เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้
หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ 
เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้
หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ 

ที่เป็นลักษณะของการเป็นพ่ีเลี้ยงแนะแนวให้กับเด็ก จนถึงคนท าหนัง อย่างตอนที่ที่เป็นลักษณะของการเป็นพ่ีเลี้ยงแนะแนวให้กับเด็ก จนถึงคนท าหนัง อย่างตอนที่

เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้
หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ 

ที่เป็นลักษณะของการเป็นพ่ีเลี้ยงแนะแนวให้กับเด็ก จนถึงคนท าหนัง อย่างตอนที่
สัมภาษณ์กิจการออกไปเดินก็จะเป็นเรื่องของหนัง อย่างกิจการคนที่ท า สัมภาษณ์กิจการออกไปเดินก็จะเป็นเรื่องของหนัง อย่างกิจการคนที่ท า 
เงี้ย จะเลือกให้มันมีความหลากหลาย ก็ตั้งแต่เกษตร 

commercial ที่สุดอย่างเง้ีย จะเลือกแบบมีความหลากหลายให้ เพ่ือที่จะบอก

เลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คนเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คนเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คนเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คน
อย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะ

เลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คน
อย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะ

เลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คน
อย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะ

เลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คน
เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้
เลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คน
เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้

อย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะอย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะ
เลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คนเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คนเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คน
เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้

อย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะอย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะอย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะ
เลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คน

อย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะ
เลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คน

อย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะอย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะอย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะ
เลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คน

ลักษณะการเลือกเนื้อหา/ประเด็น/ประเด็น/ประเด็น/
อย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะ

เลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คน
เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้

อย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะอย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะอย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะ
เลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คน
เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้

อย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะอย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะ
เลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คน

อย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะ
เลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คน

อย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะ
เลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คน

อย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะอย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะ
เลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คน

อย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะ
เลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คนเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คนเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คน
เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้
เลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คน
เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้
เลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คน
เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้
หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ 
เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้
หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ 
เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้
หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ 

ที่เป็นลักษณะของการเป็นพ่ีเลี้ยงแนะแนวให้กับเด็ก จนถึงคนท าหนัง อย่างตอนที่
สัมภาษณ์กิจการออกไปเดินก็จะเป็นเรื่องของหนัง อย่างกิจการคนที่ท า 

ที่เป็นลักษณะของการเป็นพ่ีเลี้ยงแนะแนวให้กับเด็ก จนถึงคนท าหนัง อย่างตอนที่

ประเด็นประเด็น
อย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะ

ประเด็น
อย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะอย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะ

เลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คน

สามารถเกิดได้จริงแล้ว ก็เป็นกิจการจริงๆ ที่ท าให้เห็นว่านี่แหละท าแล้วเป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบสามารถเกิดได้จริงแล้ว ก็เป็นกิจการจริงๆ ที่ท าให้เห็นว่านี่แหละท าแล้วเป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบสามารถเกิดได้จริงแล้ว ก็เป็นกิจการจริงๆ ที่ท าให้เห็นว่านี่แหละท าแล้วเป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบสามารถเกิดได้จริงแล้ว ก็เป็นกิจการจริงๆ ที่ท าให้เห็นว่านี่แหละท าแล้วเป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบสามารถเกิดได้จริงแล้ว ก็เป็นกิจการจริงๆ ที่ท าให้เห็นว่านี่แหละท าแล้วเป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบ
จริงๆ เราก็พยายามเลือกตัวอย่างของกิจการเพ่ือสังคมในประเภทที่มันมีอยู่แล้วและ

มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
จริงๆ เราก็พยายามเลือกตัวอย่างของกิจการเพ่ือสังคมในประเภทที่มันมีอยู่แล้วและ

สามารถเกิดได้จริงแล้ว ก็เป็นกิจการจริงๆ ที่ท าให้เห็นว่านี่แหละท าแล้วเป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบ

มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไรมีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
จริงๆ เราก็พยายามเลือกตัวอย่างของกิจการเพ่ือสังคมในประเภทที่มันมีอยู่แล้วและ

สามารถเกิดได้จริงแล้ว ก็เป็นกิจการจริงๆ ที่ท าให้เห็นว่านี่แหละท าแล้วเป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบสามารถเกิดได้จริงแล้ว ก็เป็นกิจการจริงๆ ที่ท าให้เห็นว่านี่แหละท าแล้วเป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบ

อย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะอย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะ
เลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คน

มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
จริงๆ เราก็พยายามเลือกตัวอย่างของกิจการเพ่ือสังคมในประเภทที่มันมีอยู่แล้วและ

สามารถเกิดได้จริงแล้ว ก็เป็นกิจการจริงๆ ที่ท าให้เห็นว่านี่แหละท าแล้วเป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบ
จริงๆ เราก็พยายามเลือกตัวอย่างของกิจการเพ่ือสังคมในประเภทที่มันมีอยู่แล้วและ

สามารถเกิดได้จริงแล้ว ก็เป็นกิจการจริงๆ ที่ท าให้เห็นว่านี่แหละท าแล้วเป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบ
จริงๆ เราก็พยายามเลือกตัวอย่างของกิจการเพ่ือสังคมในประเภทที่มันมีอยู่แล้วและจริงๆ เราก็พยายามเลือกตัวอย่างของกิจการเพ่ือสังคมในประเภทที่มันมีอยู่แล้วและ

สามารถเกิดได้จริงแล้ว ก็เป็นกิจการจริงๆ ที่ท าให้เห็นว่านี่แหละท าแล้วเป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบสามารถเกิดได้จริงแล้ว ก็เป็นกิจการจริงๆ ที่ท าให้เห็นว่านี่แหละท าแล้วเป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบสามารถเกิดได้จริงแล้ว ก็เป็นกิจการจริงๆ ที่ท าให้เห็นว่านี่แหละท าแล้วเป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบ

ลักษณะการเลือกเนื้อหา ประเด็น
อย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะอย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะ

เลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คน
อย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะอย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะ

เลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คน
อย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะ

เลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คน
อย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะ

เลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คน
เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้
หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ 

อย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะ
เลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คน
เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้
เลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คนเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คน

หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ 

สัมภาษณ์กิจการออกไปเดินก็จะเป็นเรื่องของหนัง อย่างกิจการคนที่ท า 
ที่เป็นลักษณะของการเป็นพ่ีเลี้ยงแนะแนวให้กับเด็ก จนถึงคนท าหนัง อย่างตอนที่

สัมภาษณ์กิจการออกไปเดินก็จะเป็นเรื่องของหนัง อย่างกิจการคนที่ท า สัมภาษณ์กิจการออกไปเดินก็จะเป็นเรื่องของหนัง อย่างกิจการคนที่ท า สัมภาษณ์กิจการออกไปเดินก็จะเป็นเรื่องของหนัง อย่างกิจการคนที่ท า สัมภาษณ์กิจการออกไปเดินก็จะเป็นเรื่องของหนัง อย่างกิจการคนที่ท า สัมภาษณ์กิจการออกไปเดินก็จะเป็นเรื่องของหนัง อย่างกิจการคนที่ท า 
ที่เงี้ย จะเลือกให้มันมีความหลากหลาย ก็ตั้งแต่เกษตร 

commercial 
สุด จนถึง High

ที่สุด จนแบบว่า ที่สุดอย่างเง้ีย จะเลือกแบบมีความหลากหลายให้ เพ่ือที่จะบอก
ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน
ว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามี
ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน

ส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามี
มาน าเสนอ อย่างเช่น 

ส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอน
เป็นคนที่เรียนมหาลัย ไปท างานกิจกรรมกับเยาวชนกับสังคมเยอะ เป็นคนที่เรียนมหาลัย ไปท างานกิจกรรมกับเยาวชนกับสังคมเยอะ 

เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 

ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลยทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย
พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็

มือนกับท าเพ่ือให้ผ่าน ท าเพื่อท าตามหน้าที่ ท าเพราะเอ่ออะโอเคพ่อให้ท าแม่ให้ท าหรืออะไรก็ว่ากัน
ไป แต่มันๆตรงกันข้ามกับเด็กที่ชอบมาก สนใจมาก มันจะท าออกมาได้ดีมากๆอย่างเงี้ย มันก็เลย
มองเห็นว่านี่คือปัญหาของวัยรุ่น เพราะฉะนั้นกิจการของเค้าก็เลยมองเห็นปัญหานั้น ก็
เด็กรู้ว่าตัวเองชอบอะไรผ่านกิจกรรมของตัวนี้ มันก็เลยกลายเป็นกิจการของเค้าคือ เค้าจะท าให้คน

มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
จริงๆ เราก็พยายามเลือกตัวอย่างของกิจการเพ่ือสังคมในประเภทที่มันมีอยู่แล้วและ

สามารถเกิดได้จริงแล้ว ก็เป็นกิจการจริงๆ ที่ท าให้เห็นว่านี่แหละท าแล้วเป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบ

อย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะ
เลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คน

จริงๆ เราก็พยายามเลือกตัวอย่างของกิจการเพ่ือสังคมในประเภทที่มันมีอยู่แล้วและจริงๆ เราก็พยายามเลือกตัวอย่างของกิจการเพ่ือสังคมในประเภทที่มันมีอยู่แล้วและ
สามารถเกิดได้จริงแล้ว ก็เป็นกิจการจริงๆ ที่ท าให้เห็นว่านี่แหละท าแล้วเป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบสามารถเกิดได้จริงแล้ว ก็เป็นกิจการจริงๆ ที่ท าให้เห็นว่านี่แหละท าแล้วเป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบสามารถเกิดได้จริงแล้ว ก็เป็นกิจการจริงๆ ที่ท าให้เห็นว่านี่แหละท าแล้วเป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบสามารถเกิดได้จริงแล้ว ก็เป็นกิจการจริงๆ ที่ท าให้เห็นว่านี่แหละท าแล้วเป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบสามารถเกิดได้จริงแล้ว ก็เป็นกิจการจริงๆ ที่ท าให้เห็นว่านี่แหละท าแล้วเป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบสามารถเกิดได้จริงแล้ว ก็เป็นกิจการจริงๆ ที่ท าให้เห็นว่านี่แหละท าแล้วเป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบสามารถเกิดได้จริงแล้ว ก็เป็นกิจการจริงๆ ที่ท าให้เห็นว่านี่แหละท าแล้วเป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบสามารถเกิดได้จริงแล้ว ก็เป็นกิจการจริงๆ ที่ท าให้เห็นว่านี่แหละท าแล้วเป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบ

ประเด็น
อย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะ

เลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คน

ประเด็น
อย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะ

เลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คน
เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้
หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ 

ที่เป็นลักษณะของการเป็นพ่ีเลี้ยงแนะแนวให้กับเด็ก จนถึงคนท าหนัง อย่างตอนที่
สัมภาษณ์กิจการออกไปเดินก็จะเป็นเรื่องของหนัง อย่างกิจการคนที่ท า 

ลักษณะการเลือกเนื้อหา/ประเด็น/ประเด็น/
อย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะอย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะอย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะ

เลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คน
อย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะอย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะ

เลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คน
อย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะอย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะอย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะ

เลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คน
เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้

อย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะอย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะ
เลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คน

อย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะ
เลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คน

อย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะ
เลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คน
เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้

อย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะ
เลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คนเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คนเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คนเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คนเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คนเลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คน
เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้
หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ 

ที่เป็นลักษณะของการเป็นพ่ีเลี้ยงแนะแนวให้กับเด็ก จนถึงคนท าหนัง อย่างตอนที่
สัมภาษณ์กิจการออกไปเดินก็จะเป็นเรื่องของหนัง อย่างกิจการคนที่ท า 
เงี้ย จะเลือกให้มันมีความหลากหลาย ก็ตั้งแต่เกษตร manual 

commercial ที่สุดอย่างเง้ีย จะเลือกแบบมีความหลากหลายให้ เพ่ือที่จะบอก

เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้
หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ 

ที่เป็นลักษณะของการเป็นพ่ีเลี้ยงแนะแนวให้กับเด็ก จนถึงคนท าหนัง อย่างตอนที่

เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้
หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ 
เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้
หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ 
เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้
หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ 
เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้
หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ 
เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้
หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ 

ที่เป็นลักษณะของการเป็นพ่ีเลี้ยงแนะแนวให้กับเด็ก จนถึงคนท าหนัง อย่างตอนที่
สัมภาษณ์กิจการออกไปเดินก็จะเป็นเรื่องของหนัง อย่างกิจการคนที่ท า 

หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ 
ที่เป็นลักษณะของการเป็นพ่ีเลี้ยงแนะแนวให้กับเด็ก จนถึงคนท าหนัง อย่างตอนที่

สัมภาษณ์กิจการออกไปเดินก็จะเป็นเรื่องของหนัง อย่างกิจการคนที่ท า 

หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ 
ที่เป็นลักษณะของการเป็นพ่ีเลี้ยงแนะแนวให้กับเด็ก จนถึงคนท าหนัง อย่างตอนที่

หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ 
ที่เป็นลักษณะของการเป็นพ่ีเลี้ยงแนะแนวให้กับเด็ก จนถึงคนท าหนัง อย่างตอนที่

หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ 
ที่เป็นลักษณะของการเป็นพ่ีเลี้ยงแนะแนวให้กับเด็ก จนถึงคนท าหนัง อย่างตอนที่

หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ 
ที่เป็นลักษณะของการเป็นพ่ีเลี้ยงแนะแนวให้กับเด็ก จนถึงคนท าหนัง อย่างตอนที่

สัมภาษณ์กิจการออกไปเดินก็จะเป็นเรื่องของหนัง อย่างกิจการคนที่ท า 
ที่เป็นลักษณะของการเป็นพ่ีเลี้ยงแนะแนวให้กับเด็ก จนถึงคนท าหนัง อย่างตอนที่ที่เป็นลักษณะของการเป็นพ่ีเลี้ยงแนะแนวให้กับเด็ก จนถึงคนท าหนัง อย่างตอนที่

สัมภาษณ์กิจการออกไปเดินก็จะเป็นเรื่องของหนัง อย่างกิจการคนที่ท า สัมภาษณ์กิจการออกไปเดินก็จะเป็นเรื่องของหนัง อย่างกิจการคนที่ท า สัมภาษณ์กิจการออกไปเดินก็จะเป็นเรื่องของหนัง อย่างกิจการคนที่ท า 
เงี้ย จะเลือกให้มันมีความหลากหลาย ก็ตั้งแต่เกษตร 
สัมภาษณ์กิจการออกไปเดินก็จะเป็นเรื่องของหนัง อย่างกิจการคนที่ท า 
เงี้ย จะเลือกให้มันมีความหลากหลาย ก็ตั้งแต่เกษตร 
สัมภาษณ์กิจการออกไปเดินก็จะเป็นเรื่องของหนัง อย่างกิจการคนที่ท า 
เงี้ย จะเลือกให้มันมีความหลากหลาย ก็ตั้งแต่เกษตร 

ที่สุด จนแบบว่า 
เงี้ย จะเลือกให้มันมีความหลากหลาย ก็ตั้งแต่เกษตร เงี้ย จะเลือกให้มันมีความหลากหลาย ก็ตั้งแต่เกษตร ที่สุด จนถึง สุด จนถึง 

ที่สุดอย่างเง้ีย จะเลือกแบบมีความหลากหลายให้ เพ่ือที่จะบอก
ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน

เงี้ย จะเลือกให้มันมีความหลากหลาย ก็ตั้งแต่เกษตร manual 
ที่สุดอย่างเง้ีย จะเลือกแบบมีความหลากหลายให้ เพ่ือที่จะบอก

สุด จนถึง 
ที่สุดอย่างเง้ีย จะเลือกแบบมีความหลากหลายให้ เพ่ือที่จะบอก

manual 
ที่สุดอย่างเง้ีย จะเลือกแบบมีความหลากหลายให้ เพ่ือที่จะบอก

ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน
ส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอน

manual 
ที่สุดอย่างเง้ีย จะเลือกแบบมีความหลากหลายให้ เพ่ือที่จะบอก

ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน

manual 
ที่สุดอย่างเง้ีย จะเลือกแบบมีความหลากหลายให้ เพ่ือที่จะบอก

สุด จนถึง 
ที่สุดอย่างเง้ีย จะเลือกแบบมีความหลากหลายให้ เพ่ือที่จะบอก

ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน
ที่สุดอย่างเง้ีย จะเลือกแบบมีความหลากหลายให้ เพ่ือที่จะบอกที่สุดอย่างเง้ีย จะเลือกแบบมีความหลากหลายให้ เพ่ือที่จะบอก

ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน
ส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอน

ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน
ส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอน

เป็นคนที่เรียนมหาลัย ไปท างานกิจกรรมกับเยาวชนกับสังคมเยอะ 

commercial 
ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน

ที่สุดอย่างเง้ีย จะเลือกแบบมีความหลากหลายให้ เพ่ือที่จะบอก
ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน

ส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอน
เป็นคนที่เรียนมหาลัย ไปท างานกิจกรรมกับเยาวชนกับสังคมเยอะ 

commercial 
ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน

ที่สุด จนแบบว่า 
ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน
ว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามี

ที่สุดอย่างเง้ีย จะเลือกแบบมีความหลากหลายให้ เพ่ือที่จะบอก
ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน

ส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอน

ที่สุดอย่างเง้ีย จะเลือกแบบมีความหลากหลายให้ เพ่ือที่จะบอก
ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน

ที่สุด จนแบบว่า 
ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน
ว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามี
ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน

ส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอน
ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน

ส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอน
ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน
ว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามี
มาน าเสนอ อย่างเช่น 

ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน
ว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามี
ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน

ส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอน
ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน
ว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามี
ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน
ว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามี
ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน
ว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามี

เป็นคนที่เรียนมหาลัย ไปท างานกิจกรรมกับเยาวชนกับสังคมเยอะ 

ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน
ว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอน

เป็นคนที่เรียนมหาลัย ไปท างานกิจกรรมกับเยาวชนกับสังคมเยอะ 

ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน
ส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอน

เป็นคนที่เรียนมหาลัย ไปท างานกิจกรรมกับเยาวชนกับสังคมเยอะ 

ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน
ส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอนส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามี

มาน าเสนอ อย่างเช่น A
เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 

ว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามี
มาน าเสนอ อย่างเช่น 
เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 

ว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามี
A-chieve 

ว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามี
chieve 

ส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอนว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอน
เป็นคนที่เรียนมหาลัย ไปท างานกิจกรรมกับเยาวชนกับสังคมเยอะ 

ว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามี
chieve 

เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 

ส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอน
เป็นคนที่เรียนมหาลัย ไปท างานกิจกรรมกับเยาวชนกับสังคมเยอะ 

เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 
chieve 

เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 
ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามา

เป็นคนที่เรียนมหาลัย ไปท างานกิจกรรมกับเยาวชนกับสังคมเยอะ เป็นคนที่เรียนมหาลัย ไปท างานกิจกรรมกับเยาวชนกับสังคมเยอะ เป็นคนที่เรียนมหาลัย ไปท างานกิจกรรมกับเยาวชนกับสังคมเยอะ เป็นคนที่เรียนมหาลัย ไปท างานกิจกรรมกับเยาวชนกับสังคมเยอะ 
เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 

เป็นคนที่เรียนมหาลัย ไปท างานกิจกรรมกับเยาวชนกับสังคมเยอะ 
เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 

ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามา
เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 

ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามา
ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย
พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็

เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 
ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามา

ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย
พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็

เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 
ความไม่เข้าใจอย่างเงี้
เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 

ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามา
เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 
ความไม่เข้าใจอย่างเงี้ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามา
ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย

เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 
ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามา

ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย

เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 
ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามา

เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 
ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามา

เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 
ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามา

เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 
ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามา

เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 
ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามา

ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย

เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 
ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามาย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามาย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามาความไม่เข้าใจอย่างเงี้

ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย
พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็

ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามา
ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย

ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามา
ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย
พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็

ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามา
ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย
พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็

ความไม่เข้าใจอย่างเงี้
ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย

ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามา
ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย
พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็
ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลยทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลยทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย
พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็

มือนกับท าเพ่ือให้ผ่าน ท าเพื่อท าตามหน้าที่ ท าเพราะเอ่ออะโอเคพ่อให้ท าแม่ให้ท าหรืออะไรก็ว่ากัน

ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย
พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็
ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย
พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็

มือนกับท าเพ่ือให้ผ่าน ท าเพื่อท าตามหน้าที่ ท าเพราะเอ่ออะโอเคพ่อให้ท าแม่ให้ท าหรืออะไรก็ว่ากัน
พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็

มือนกับท าเพ่ือให้ผ่าน ท าเพื่อท าตามหน้าที่ ท าเพราะเอ่ออะโอเคพ่อให้ท าแม่ให้ท าหรืออะไรก็ว่ากัน
พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็

มือนกับท าเพ่ือให้ผ่าน ท าเพื่อท าตามหน้าที่ ท าเพราะเอ่ออะโอเคพ่อให้ท าแม่ให้ท าหรืออะไรก็ว่ากัน
ไป แต่มันๆตรงกันข้ามกับเด็กที่ชอบมาก สนใจมาก มันจะท าออกมาได้ดีมากๆอย่างเงี้ย มันก็เลย

พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็
มือนกับท าเพ่ือให้ผ่าน ท าเพื่อท าตามหน้าที่ ท าเพราะเอ่ออะโอเคพ่อให้ท าแม่ให้ท าหรืออะไรก็ว่ากัน

ไป แต่มันๆตรงกันข้ามกับเด็กที่ชอบมาก สนใจมาก มันจะท าออกมาได้ดีมากๆอย่างเงี้ย มันก็เลย

พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็
มือนกับท าเพ่ือให้ผ่าน ท าเพื่อท าตามหน้าที่ ท าเพราะเอ่ออะโอเคพ่อให้ท าแม่ให้ท าหรืออะไรก็ว่ากัน

ไป แต่มันๆตรงกันข้ามกับเด็กที่ชอบมาก สนใจมาก มันจะท าออกมาได้ดีมากๆอย่างเงี้ย มันก็เลย
มือนกับท าเพ่ือให้ผ่าน ท าเพื่อท าตามหน้าที่ ท าเพราะเอ่ออะโอเคพ่อให้ท าแม่ให้ท าหรืออะไรก็ว่ากัน

พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็
มือนกับท าเพ่ือให้ผ่าน ท าเพื่อท าตามหน้าที่ ท าเพราะเอ่ออะโอเคพ่อให้ท าแม่ให้ท าหรืออะไรก็ว่ากัน

ไป แต่มันๆตรงกันข้ามกับเด็กที่ชอบมาก สนใจมาก มันจะท าออกมาได้ดีมากๆอย่างเงี้ย มันก็เลย
มือนกับท าเพ่ือให้ผ่าน ท าเพื่อท าตามหน้าที่ ท าเพราะเอ่ออะโอเคพ่อให้ท าแม่ให้ท าหรืออะไรก็ว่ากัน

ไป แต่มันๆตรงกันข้ามกับเด็กที่ชอบมาก สนใจมาก มันจะท าออกมาได้ดีมากๆอย่างเงี้ย มันก็เลย
มองเห็นว่านี่คือปัญหาของวัยรุ่น เพราะฉะนั้นกิจการของเค้าก็เลยมองเห็นปัญหานั้น ก็
ไป แต่มันๆตรงกันข้ามกับเด็กที่ชอบมาก สนใจมาก มันจะท าออกมาได้ดีมากๆอย่างเงี้ย มันก็เลย
มองเห็นว่านี่คือปัญหาของวัยรุ่น เพราะฉะนั้นกิจการของเค้าก็เลยมองเห็นปัญหานั้น ก็

มือนกับท าเพ่ือให้ผ่าน ท าเพื่อท าตามหน้าที่ ท าเพราะเอ่ออะโอเคพ่อให้ท าแม่ให้ท าหรืออะไรก็ว่ากัน
ไป แต่มันๆตรงกันข้ามกับเด็กที่ชอบมาก สนใจมาก มันจะท าออกมาได้ดีมากๆอย่างเงี้ย มันก็เลยไป แต่มันๆตรงกันข้ามกับเด็กที่ชอบมาก สนใจมาก มันจะท าออกมาได้ดีมากๆอย่างเงี้ย มันก็เลย
มองเห็นว่านี่คือปัญหาของวัยรุ่น เพราะฉะนั้นกิจการของเค้าก็เลยมองเห็นปัญหานั้น ก็
ไป แต่มันๆตรงกันข้ามกับเด็กที่ชอบมาก สนใจมาก มันจะท าออกมาได้ดีมากๆอย่างเงี้ย มันก็เลยไป แต่มันๆตรงกันข้ามกับเด็กที่ชอบมาก สนใจมาก มันจะท าออกมาได้ดีมากๆอย่างเงี้ย มันก็เลย

อย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะ
เลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คน
เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้
หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ 

ที่สุดอย่างเง้ีย จะเลือกแบบมีความหลากหลายให้ เพ่ือที่จะบอก
ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน

ส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอน

เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 
ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามา

ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย
พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็

เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 
ความไม่เข้าใจอย่างเงี้
ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย
พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็

มือนกับท าเพ่ือให้ผ่าน ท าเพื่อท าตามหน้าที่ ท าเพราะเอ่ออะโอเคพ่อให้ท าแม่ให้ท าหรืออะไรก็ว่ากัน
ไป แต่มันๆตรงกันข้ามกับเด็กที่ชอบมาก สนใจมาก มันจะท าออกมาได้ดีมากๆอย่างเงี้ย มันก็เลย
มองเห็นว่านี่คือปัญหาของวัยรุ่น เพราะฉะนั้นกิจการของเค้าก็เลยมองเห็นปัญหานั้น ก็

มีหลักในการเลือกแขกรับเชิญและเนื้อหาในแต่ละเทปอย่างไร
จริงๆ เราก็พยายามเลือกตัวอย่างของกิจการเพ่ือสังคมในประเภทที่มันมีอยู่แล้วและ

สามารถเกิดได้จริงแล้ว ก็เป็นกิจการจริงๆ ที่ท าให้เห็นว่านี่แหละท าแล้วเป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบ

ลักษณะการเลือกเนื้อหา/ประเด็น/ประเด็น/
อย่างที่บอก หลักๆที่ชอบอยู่คือค าว่า กิจการเพ่ือสังคม แล้วก็การเลือกเนื้อหาเนี่ย  พ่ีจะ

เลือกเนื้อหาจากตัวแทนที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือท าให้คน
เห็นว่า นี่คือคนที่ท าแล้ว และท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคมจริงๆด้วย ก็จะเลือก แต่จะเลือกให้
หลากหลาย ไม่ใช่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง เลือกตั้งแต่เกษตรกร คนเลี้ยงหมู จนถึงอาชีพรุ่นใหม่ๆ 

ที่เป็นลักษณะของการเป็นพ่ีเลี้ยงแนะแนวให้กับเด็ก จนถึงคนท าหนัง อย่างตอนที่
สัมภาษณ์กิจการออกไปเดินก็จะเป็นเรื่องของหนัง อย่างกิจการคนที่ท า 
เงี้ย จะเลือกให้มันมีความหลากหลาย ก็ตั้งแต่เกษตร manual ที่สุด จนถึง High

ที่สุด จนแบบว่า commercial ที่สุดอย่างเง้ีย จะเลือกแบบมีความหลากหลายให้ เพ่ือที่จะบอก
ว่ากิจการเพื่อสังคมอะ ทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแนวคิดก่อน
ว่ามองเห็นปัญหาสังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตอน
มาน าเสนอ อย่างเช่น A chieve เป็นคนที่เรียนมหาลัย ไปท างานกิจกรรมกับเยาวชนกับสังคมเยอะ 
เห็นปัญหาสังคมมองว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมาจากเด็กไม่ได้เลือกที่ถูก อาจจะถูกบังคับ ถูกกระแส 
ความไม่เข้าใจอย่างเงี้ย ก็เลยมองว่าการที่เด็กไม่ได้เลือกด้วยตัวเอง แต่เลือกเพราะปัจจัยที่พ่ีว่ามา
ทั้งหมด อาจจะพ่อแม่ นู่นนี่นั่น มันไม่ได้เลือกจากความชอบ จากศักยภาพ จากความตั้งใจ มันก็เลย
พัฒนาศักยภาพไม่ได้เยอะ เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากใจ จากความตั้งใจจริงๆ มันก็

มือนกับท าเพ่ือให้ผ่าน ท าเพื่อท าตามหน้าที่ ท าเพราะเอ่ออะโอเคพ่อให้ท าแม่ให้ท าหรืออะไรก็ว่ากัน
ไป แต่มันๆตรงกันข้ามกับเด็กที่ชอบมาก สนใจมาก มันจะท าออกมาได้ดีมากๆอย่างเงี้ย มันก็เลย
มองเห็นว่านี่คือปัญหาของวัยรุ่น เพราะฉะนั้นกิจการของเค้าก็เลยมองเห็นปัญหานั้น ก็
เด็กรู้ว่าตัวเองชอบอะไรผ่านกิจกรรมของตัวนี้ มันก็เลยกลายเป็นกิจการของเค้าคือ เค้าจะท าให้คน

สเนี่ย เนื้อหาเป็นอย่างเงี้ย สัดส่วนก็ค่สเนี่ย เนื้อหาเป็นอย่างเงี้ย สัดส่วนก็ค่
พิเศษก็อาจจะเน้นๆตรงนี้เป็นพิเศษสพิเศษก็อาจจะเน้นๆตรงนี้เป็นพิเศษ

ำ
คือ สิ่งที่ท าไปเกิดผลกับสังคมชุมชนกับอะไรยังไง กับผลกับเรื่องโลกสิ่งแวดล้อมยังไง และตัวกิจการ

ำ
คือ สิ่งที่ท าไปเกิดผลกับสังคมชุมชนกับอะไรยังไง กับผลกับเรื่องโลกสิ่งแวดล้อมยังไง และตัวกิจการ
เองมีก าไรยังไง สามารถมีแนวคิด มีกลยุทธ์ยังไงให้สามารถอยู่ได้ สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่แท้จริงำเองมีก าไรยังไง สามารถมีแนวคิด มีกลยุทธ์ยังไงให้สามารถอยู่ได้ สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่แท้จริง
เนี่ย เนื้อหาเป็นอย่างเงี้ย สัดส่วนก็ค่ำเนี่ย เนื้อหาเป็นอย่างเงี้ย สัดส่วนก็ค่
พิเศษก็อาจจะเน้นๆตรงนี้เป็นพิเศษ

ำ
พิเศษก็อาจจะเน้นๆตรงนี้เป็นพิเศษสำส
เองมีก าไรยังไง สามารถมีแนวคิด มีกลยุทธ์ยังไงให้สามารถอยู่ได้ สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่แท้จริง

ส
เองมีก าไรยังไง สามารถมีแนวคิด มีกลยุทธ์ยังไงให้สามารถอยู่ได้ สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่แท้จริงำเองมีก าไรยังไง สามารถมีแนวคิด มีกลยุทธ์ยังไงให้สามารถอยู่ได้ สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่แท้จริง

ส
เองมีก าไรยังไง สามารถมีแนวคิด มีกลยุทธ์ยังไงให้สามารถอยู่ได้ สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่แท้จริง
เนี่ย เนื้อหาเป็นอย่างเงี้ย สัดส่วนก็ค่สเนี่ย เนื้อหาเป็นอย่างเงี้ย สัดส่วนก็ค่ำเนี่ย เนื้อหาเป็นอย่างเงี้ย สัดส่วนก็ค่สเนี่ย เนื้อหาเป็นอย่างเงี้ย สัดส่วนก็ค่
พิเศษก็อาจจะเน้นๆตรงนี้เป็นพิเศษสพิเศษก็อาจจะเน้นๆตรงนี้เป็นพิเศษ

ำ
พิเศษก็อาจจะเน้นๆตรงนี้เป็นพิเศษสพิเศษก็อาจจะเน้นๆตรงนี้เป็นพิเศษ

น
คือ สิ่งที่ท าไปเกิดผลกับสังคมชุมชนกับอะไรยังไง กับผลกับเรื่องโลกสิ่งแวดล้อมยังไง และตัวกิจการ

น
คือ สิ่งที่ท าไปเกิดผลกับสังคมชุมชนกับอะไรยังไง กับผลกับเรื่องโลกสิ่งแวดล้อมยังไง และตัวกิจการ
เองมีก าไรยังไง สามารถมีแนวคิด มีกลยุทธ์ยังไงให้สามารถอยู่ได้ สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่แท้จริงนเองมีก าไรยังไง สามารถมีแนวคิด มีกลยุทธ์ยังไงให้สามารถอยู่ได้ สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่แท้จริง
เนี่ย เนื้อหาเป็นอย่างเงี้ย สัดส่วนก็ค่นเนี่ย เนื้อหาเป็นอย่างเงี้ย สัดส่วนก็ค่

คือ สิ่งที่ท าไปเกิดผลกับสังคมชุมชนกับอะไรยังไง กับผลกับเรื่องโลกสิ่งแวดล้อมยังไง และตัวกิจการัคือ สิ่งที่ท าไปเกิดผลกับสังคมชุมชนกับอะไรยังไง กับผลกับเรื่องโลกสิ่งแวดล้อมยังไง และตัวกิจการกคือ สิ่งที่ท าไปเกิดผลกับสังคมชุมชนกับอะไรยังไง กับผลกับเรื่องโลกสิ่งแวดล้อมยังไง และตัวกิจการกคือ สิ่งที่ท าไปเกิดผลกับสังคมชุมชนกับอะไรยังไง กับผลกับเรื่องโลกสิ่งแวดล้อมยังไง และตัวกิจการ
เองมีก าไรยังไง สามารถมีแนวคิด มีกลยุทธ์ยังไงให้สามารถอยู่ได้ สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่แท้จริงกเองมีก าไรยังไง สามารถมีแนวคิด มีกลยุทธ์ยังไงให้สามารถอยู่ได้ สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่แท้จริง
เนี่ย เนื้อหาเป็นอย่างเงี้ย สัดส่วนก็ค่

ก
เนี่ย เนื้อหาเป็นอย่างเงี้ย สัดส่วนก็ค

ห่คือ สิ่งที่ท าไปเกิดผลกับสังคมชุมชนกับอะไรยังไง กับผลกับเรื่องโลกสิ่งแวดล้อมยังไง และตัวกิจการหคือ สิ่งที่ท าไปเกิดผลกับสังคมชุมชนกับอะไรยังไง กับผลกับเรื่องโลกสิ่งแวดล้อมยังไง และตัวกิจการ
เองมีก าไรยังไง สามารถมีแนวคิด มีกลยุทธ์ยังไงให้สามารถอยู่ได้ สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่แท้จริงหเองมีก าไรยังไง สามารถมีแนวคิด มีกลยุทธ์ยังไงให้สามารถอยู่ได้ สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่แท้จริงอคือ สิ่งที่ท าไปเกิดผลกับสังคมชุมชนกับอะไรยังไง กับผลกับเรื่องโลกสิ่งแวดล้อมยังไง และตัวกิจการอคือ สิ่งที่ท าไปเกิดผลกับสังคมชุมชนกับอะไรยังไง กับผลกับเรื่องโลกสิ่งแวดล้อมยังไง และตัวกิจการ
เองมีก าไรยังไง สามารถมีแนวคิด มีกลยุทธ์ยังไงให้สามารถอยู่ได้ สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่แท้จริงอเองมีก าไรยังไง สามารถมีแนวคิด มีกลยุทธ์ยังไงให้สามารถอยู่ได้ สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่แท้จริงสคือ สิ่งที่ท าไปเกิดผลกับสังคมชุมชนกับอะไรยังไง กับผลกับเรื่องโลกสิ่งแวดล้อมยังไง และตัวกิจการสคือ สิ่งที่ท าไปเกิดผลกับสังคมชุมชนกับอะไรยังไง กับผลกับเรื่องโลกสิ่งแวดล้อมยังไง และตัวกิจการ
เองมีก าไรยังไง สามารถมีแนวคิด มีกลยุทธ์ยังไงให้สามารถอยู่ได้ สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่แท้จริงสเองมีก าไรยังไง สามารถมีแนวคิด มีกลยุทธ์ยังไงให้สามารถอยู่ได้ สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่แท้จริงมคือ สิ่งที่ท าไปเกิดผลกับสังคมชุมชนกับอะไรยังไง กับผลกับเรื่องโลกสิ่งแวดล้อมยังไง และตัวกิจการมคือ สิ่งที่ท าไปเกิดผลกับสังคมชุมชนกับอะไรยังไง กับผลกับเรื่องโลกสิ่งแวดล้อมยังไง และตัวกิจการ
เองมีก าไรยังไง สามารถมีแนวคิด มีกลยุทธ์ยังไงให้สามารถอยู่ได้ สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่แท้จริงมเองมีก าไรยังไง สามารถมีแนวคิด มีกลยุทธ์ยังไงให้สามารถอยู่ได้ สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่แท้จริงุเองมีก าไรยังไง สามารถมีแนวคิด มีกลยุทธ์ยังไงให้สามารถอยู่ได้ สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่แท้จริงุเองมีก าไรยังไง สามารถมีแนวคิด มีกลยุทธ์ยังไงให้สามารถอยู่ได้ สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่แท้จริง

อนข้างจะเท่าๆกัน นอกเสียจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็น
ุ

อนข้างจะเท่าๆกัน นอกเสียจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็น

ดคือ สิ่งที่ท าไปเกิดผลกับสังคมชุมชนกับอะไรยังไง กับผลกับเรื่องโลกสิ่งแวดล้อมยังไง และตัวกิจการดคือ สิ่งที่ท าไปเกิดผลกับสังคมชุมชนกับอะไรยังไง กับผลกับเรื่องโลกสิ่งแวดล้อมยังไง และตัวกิจการ
เองมีก าไรยังไง สามารถมีแนวคิด มีกลยุทธ์ยังไงให้สามารถอยู่ได้ สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่แท้จริงดเองมีก าไรยังไง สามารถมีแนวคิด มีกลยุทธ์ยังไงให้สามารถอยู่ได้ สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่แท้จริงกคือ สิ่งที่ท าไปเกิดผลกับสังคมชุมชนกับอะไรยังไง กับผลกับเรื่องโลกสิ่งแวดล้อมยังไง และตัวกิจการกคือ สิ่งที่ท าไปเกิดผลกับสังคมชุมชนกับอะไรยังไง กับผลกับเรื่องโลกสิ่งแวดล้อมยังไง และตัวกิจการ
เองมีก าไรยังไง สามารถมีแนวคิด มีกลยุทธ์ยังไงให้สามารถอยู่ได้ สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่แท้จริงกเองมีก าไรยังไง สามารถมีแนวคิด มีกลยุทธ์ยังไงให้สามารถอยู่ได้ สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่แท้จริงลคือ สิ่งที่ท าไปเกิดผลกับสังคมชุมชนกับอะไรยังไง กับผลกับเรื่องโลกสิ่งแวดล้อมยังไง และตัวกิจการลคือ สิ่งที่ท าไปเกิดผลกับสังคมชุมชนกับอะไรยังไง กับผลกับเรื่องโลกสิ่งแวดล้อมยังไง และตัวกิจการ
เองมีก าไรยังไง สามารถมีแนวคิด มีกลยุทธ์ยังไงให้สามารถอยู่ได้ สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่แท้จริงลเองมีก าไรยังไง สามารถมีแนวคิด มีกลยุทธ์ยังไงให้สามารถอยู่ได้ สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่แท้จริง

อนข้างจะเท่าๆกัน นอกเสียจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็น
ล

อนข้างจะเท่าๆกัน นอกเสียจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นาเองมีก าไรยังไง สามารถมีแนวคิด มีกลยุทธ์ยังไงให้สามารถอยู่ได้ สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่แท้จริงาเองมีก าไรยังไง สามารถมีแนวคิด มีกลยุทธ์ยังไงให้สามารถอยู่ได้ สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่แท้จริง
อนข้างจะเท่าๆกัน นอกเสียจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นาอนข้างจะเท่าๆกัน นอกเสียจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นงเองมีก าไรยังไง สามารถมีแนวคิด มีกลยุทธ์ยังไงให้สามารถอยู่ได้ สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่แท้จริงงเองมีก าไรยังไง สามารถมีแนวคิด มีกลยุทธ์ยังไงให้สามารถอยู่ได้ สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่แท้จริง
อนข้างจะเท่าๆกัน นอกเสียจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นงอนข้างจะเท่าๆกัน นอกเสียจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็น
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ประเภทอย่างเงี้ยซึ่งมันมีในสังคม มันมี จริงๆหน่วยงานที่มีชื่อว่า สกส. เนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานลูกใน 
สสส. อีกที เค้ามีหน้าที่รวบรวมให้ข้อมูลท าความเข้าใจกิจการเพ่ือสังคมเหล่านี้ เค้าอาจจะพยายาม
เผยแพร่ ประกอบกับเราเนี่ย โอเคเราได้ผลิตรายการนี้เราก็มีเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเผยแพร่แนวคิดนี้
ด้วย    
กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน ก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในที่นี้มัน
กว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่
อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ 
คือคนรุ่นใหม่อยากท ากิจการกันเยอะนะเดี๋ยวนี้ อย่างเช่นเด็กจบใหม่ไม่ได้อยากมาเป็นพนักงานบริษัท 
ไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากท าอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง อาจจะไปท างานเป็นลูกจ้างก่อน พอมองเห็น
ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม
มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่
ละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดี 
เกณฑ์การแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วง 

พ่ีให้น้ าหนักของอินโฟกราฟิกอยู่ที่ประมาณ 2 นาทีเพ่ือที่จะสรุป อยากเหมือนเวอร์ชัน
ย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้ว
เป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ คือส่วนที่หนึ่งคือปัญหาของสังคม 
คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาของสังคม คือทุกกิจการอ่ะเค้าจะมอง
ปัญหาสังคมก่อนว่าคืออะไร อันที่สองมันจะตามมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือ
พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้
วิธีธรรมดาที่สุดหรือวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 3P ที่เกี่ยวข้องกับอัน
นี้ Pที่หนึ่ง คือ Peple คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น
ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง Pที่สองคือ Plannet มันอาจจะหมายถึง
สิ่งแวดล้อม ป่า โลก อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ 
เรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอัน
อาจจะไม่ชัดมากแต่มันก็มีส่วนแก้ Pที่สามคือ Profit คือกิจการทุกอันต้องมีก าไร สามารถด าเนินได้
ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี
รายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไป
ในรูปแบบอะไรก็ตาม เนี่ยรายการก็จะแบ่งประมาณนี้ เป็นโครงหลัก สัดส่วนก็ค่อนข้างจะเท่าๆกัน 
นอกจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นพิเศษ เราก็จะเน้นตัวนี้เป็นพิเศษ 
ความนิยมของรายการโทรทัศน์พวกส่งเสริมธุรกิจหรืออาชีพ 

ปัจจุบันนี้จริงๆมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง อย่างเช่น ช่องที่อยู่ รูปแบบรายการ 
เนื้อหาที่น าเสนอ รวมไปถึงช่วงเวลาในการออกอากาศ วิธีการน าเสนอ ทุกอย่างเป็นองค์ประกอบของ
ความนิยมหมดเลย อย่างเช่นรายการ SME ตีแตก อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะ คือคนที่อยากมีกิจการกลับ
บ้านมาละ เลิกงาน มีเวลาดูในฟรีทีวี ท าการตลาด ท าการโปรโมท ท าให้คนรู้จัก ผลิตโดยบริษัทที่
ค่อนข้างเป็นที่รู้จัก ใช้พิธีที่เป็นที่รู้จัก สร้างรูปแบบรายการที่สามารถเข้าถึงคนดูได้ง่าย ให้มีความสนุก 

ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มีต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี
องมีก าไร สามารถด าเนินได้

ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มีต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี
รายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไป
ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มีต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี
รายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไป
ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มีต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มีต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี
รายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไป
ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี
อาจจะไม่ชัดมากแต่มันก็มีส่วนแก้ 
ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี

คือกิจการทุกอันต้Profit Profit คือกิจการทุกอันต้คือกิจการทุกอันต้อาจจะไม่ชัดมากแต่มันก็มีส่วนแก้ 
เรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอัน

ที่สามคือ Profit ที่สามคือ 
เรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอันเรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอัน

คือกิจการทุกอันต้Profit Profit 
เรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอัน

คือกิจการทุกอันต้
ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี

เรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอัน
อาจจะไม่ชัดมากแต่มันก็มีส่วนแก้ 
ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี

เรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอันเรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอันเรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอัน
อาจจะไม่ชัดมากแต่มันก็มีส่วนแก้ 
เรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอัน

องมีก าไร สามารถด าเนินได้
ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี
รายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไป
ในรูปแบบอะไรก็ตาม เนี่ยรายการก็จะแบ่งประมาณนี้

เรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอัน
องมีก าไร สามารถด าเนินได้

เรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอัน
อาจจะไม่ชัดมากแต่มันก็มีส่วนแก้ 
เรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอัน

องมีก าไร สามารถด าเนินได้อาจจะไม่ชัดมากแต่มันก็มีส่วนแก้ องมีก าไร สามารถด าเนินได้
ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี
อาจจะไม่ชัดมากแต่มันก็มีส่วนแก้ 
ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี

องมีก าไร สามารถด าเนินได้
ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี
รายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไป
ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มีต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มีต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มีต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี
รายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไป
ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มีต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี
รายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไป
ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มีต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี
รายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไป
ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี
รายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไป
ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มีต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี
รายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไป
ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี
รายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไปรายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไปรายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไป
ในรูปแบบอะไรก็ตาม เนี่ยรายการก็จะแบ่งประมาณนี้
รายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไปรายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไป
ในรูปแบบอะไรก็ตาม เนี่ยรายการก็จะแบ่งประมาณนี้
รายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไปรายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไป
ในรูปแบบอะไรก็ตาม เนี่ยรายการก็จะแบ่งประมาณนี้
รายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไป

เป็นโครงหลัก สัดส่วนก็ค่อนข้างจะเท่าๆกัน 
นอกจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นพิเศษ เราก็จะเน้นตัวนี้เป็นพิเศษ

รายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไป
เป็นโครงหลัก สัดส่วนก็ค่อนข้างจะเท่าๆกัน 

รายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไป
ในรูปแบบอะไรก็ตาม เนี่ยรายการก็จะแบ่งประมาณนี้ เป็นโครงหลัก สัดส่วนก็ค่อนข้างจะเท่าๆกัน ในรูปแบบอะไรก็ตาม เนี่ยรายการก็จะแบ่งประมาณนี้ เป็นโครงหลัก สัดส่วนก็ค่อนข้างจะเท่าๆกัน เป็นโครงหลัก สัดส่วนก็ค่อนข้างจะเท่าๆกัน เป็นโครงหลัก สัดส่วนก็ค่อนข้างจะเท่าๆกัน 
นอกจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นพิเศษ เราก็จะเน้นตัวนี้เป็นพิเศษ
ในรูปแบบอะไรก็ตาม เนี่ยรายการก็จะแบ่งประมาณนี้ เป็นโครงหลัก สัดส่วนก็ค่อนข้างจะเท่าๆกัน ในรูปแบบอะไรก็ตาม เนี่ยรายการก็จะแบ่งประมาณนี้ เป็นโครงหลัก สัดส่วนก็ค่อนข้างจะเท่าๆกัน 
นอกจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นพิเศษ เราก็จะเน้นตัวนี้เป็นพิเศษ
ในรูปแบบอะไรก็ตาม เนี่ยรายการก็จะแบ่งประมาณนี้ในรูปแบบอะไรก็ตาม เนี่ยรายการก็จะแบ่งประมาณนี้
นอกจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นพิเศษ เราก็จะเน้นตัวนี้เป็นพิเศษ
ในรูปแบบอะไรก็ตาม เนี่ยรายการก็จะแบ่งประมาณนี้
นอกจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นพิเศษ เราก็จะเน้นตัวนี้เป็นพิเศษ
ในรูปแบบอะไรก็ตาม เนี่ยรายการก็จะแบ่งประมาณนี้ เป็นโครงหลัก สัดส่วนก็ค่อนข้างจะเท่าๆกัน ในรูปแบบอะไรก็ตาม เนี่ยรายการก็จะแบ่งประมาณนี้ในรูปแบบอะไรก็ตาม เนี่ยรายการก็จะแบ่งประมาณนี้
นอกจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นพิเศษ เราก็จะเน้นตัวนี้เป็นพิเศษ
ในรูปแบบอะไรก็ตาม เนี่ยรายการก็จะแบ่งประมาณนี้
นอกจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นพิเศษ เราก็จะเน้นตัวนี้เป็นพิเศษ
ในรูปแบบอะไรก็ตาม เนี่ยรายการก็จะแบ่งประมาณนี้
นอกจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นพิเศษ เราก็จะเน้นตัวนี้เป็นพิเศษ

เป็นโครงหลัก สัดส่วนก็ค่อนข้างจะเท่าๆกัน 
นอกจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นพิเศษ เราก็จะเน้นตัวนี้เป็นพิเศษ
ในรูปแบบอะไรก็ตาม เนี่ยรายการก็จะแบ่งประมาณนี้ในรูปแบบอะไรก็ตาม เนี่ยรายการก็จะแบ่งประมาณนี้
นอกจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นพิเศษ เราก็จะเน้นตัวนี้เป็นพิเศษ
ในรูปแบบอะไรก็ตาม เนี่ยรายการก็จะแบ่งประมาณนี้
นอกจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นพิเศษ เราก็จะเน้นตัวนี้เป็นพิเศษ
ความนิยมของรายการโทรทัศน์พวกส่งเสริมธุรกิจหรืออาชีพ

ในรูปแบบอะไรก็ตาม เนี่ยรายการก็จะแบ่งประมาณนี้ เป็นโครงหลัก สัดส่วนก็ค่อนข้างจะเท่าๆกัน เป็นโครงหลัก สัดส่วนก็ค่อนข้างจะเท่าๆกัน ในรูปแบบอะไรก็ตาม เนี่ยรายการก็จะแบ่งประมาณนี้
นอกจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นพิเศษ เราก็จะเน้นตัวนี้เป็นพิเศษ
ในรูปแบบอะไรก็ตาม เนี่ยรายการก็จะแบ่งประมาณนี้
นอกจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นพิเศษ เราก็จะเน้นตัวนี้เป็นพิเศษ
ในรูปแบบอะไรก็ตาม เนี่ยรายการก็จะแบ่งประมาณนี้
นอกจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นพิเศษ เราก็จะเน้นตัวนี้เป็นพิเศษนอกจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นพิเศษ เราก็จะเน้นตัวนี้เป็นพิเศษนอกจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นพิเศษ เราก็จะเน้นตัวนี้เป็นพิเศษนอกจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นพิเศษ เราก็จะเน้นตัวนี้เป็นพิเศษนอกจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นพิเศษ เราก็จะเน้นตัวนี้เป็นพิเศษนอกจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นพิเศษ เราก็จะเน้นตัวนี้เป็นพิเศษนอกจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นพิเศษ เราก็จะเน้นตัวนี้เป็นพิเศษนอกจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นพิเศษ เราก็จะเน้นตัวนี้เป็นพิเศษ
ความนิยมของรายการโทรทัศน์พวกส่งเสริมธุรกิจหรืออาชีพความนิยมของรายการโทรทัศน์พวกส่งเสริมธุรกิจหรืออาชีพความนิยมของรายการโทรทัศน์พวกส่งเสริมธุรกิจหรืออาชีพ

เรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอันเรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอันเรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอัน
ที่สามคือ 

เรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอัน
ที่สามคือ 

ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มีต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี
รายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไป

เรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอันเรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอันเรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอัน
คือกิจการทุกอันต้

ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี

เรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอัน
คือกิจการทุกอันต้คือกิจการทุกอันต้

ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มีต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มีต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มีต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี
รายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไป
ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี

เรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอันเรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอันเรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอันเรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอัน
องมีก าไร สามารถด าเนินได้องมีก าไร สามารถด าเนินได้

สิ่งแวดล้อม ป่า โลก อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
เรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอันเรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอัน
สิ่งแวดล้อม ป่า โลก อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
เรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอัน

เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ สิ่งแวดล้อม ป่า โลก อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อม ป่า โลก อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
เรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอัน

ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 
สิ่งแวดล้อม ป่า โลก อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
เรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอัน

ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 
สิ่งแวดล้อม ป่า โลก อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อม ป่า โลก อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
เรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอัน

ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 
เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ 

ที่สองคือ 
สิ่งแวดล้อม ป่า โลก อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 
สิ่งแวดล้อม ป่า โลก อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
เรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอันเรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอัน

ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 
สิ่งแวดล้อม ป่า โลก อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 
สิ่งแวดล้อม ป่า โลก อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
เรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอันเรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอัน

Pที่สองคือ 
คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น

ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 
สิ่งแวดล้อม ป่า โลก อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม

คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น
ที่สองคือ 

คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น
ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 
สิ่งแวดล้อม ป่า โลก อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม

คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็นคือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น
ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 
สิ่งแวดล้อม ป่า โลก อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม

Peple คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็นคือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น
ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 

คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น
ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 

ที่หนึ่ง คือ 
ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 

ที่หนึ่ง คือ 

สิ่งแวดล้อม ป่า โลก อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม

คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็นคือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น
ที่สองคือ ที่สองคือ 

Peple ที่หนึ่ง คือ 
ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 

ที่หนึ่ง คือ 
ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 
สิ่งแวดล้อม ป่า โลก อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม

คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น
ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 

คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็นคือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น
Plannet 

คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น
ที่สองคือ Plannet 

คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น
อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 

คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็นคือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น
ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 

คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็นคือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น
อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 

Peple 
อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 

คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น
วิธีธรรมดาที่สุดหรื

Peple 
ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 

อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 
คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น

อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 
คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็นคือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น

ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 

อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 
คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น

ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 
สิ่งแวดล้อม ป่า โลก อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม

อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 
คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น

อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 

Plannet Plannet 
เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ 

Plannet มันอาจจะหมา
เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ 

อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 
พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้

อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 
คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น

อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 
คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น

พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้
อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 

พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้
อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 

คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น

พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้

คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น
ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 

พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้
อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 

พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้
อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 

พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้
อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 

พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้
อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 

คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น

พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้
ปัญหาสังคมก่อนว่าคืออะไร อันที่สองมันจะตามมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือ
พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้

อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 

ปัญหาสังคมก่อนว่าคืออะไร อันที่สองมันจะตามมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือปัญหาสังคมก่อนว่าคืออะไร อันที่สองมันจะตามมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือปัญหาสังคมก่อนว่าคืออะไร อันที่สองมันจะตามมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือ
พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้
ปัญหาสังคมก่อนว่าคืออะไร อันที่สองมันจะตามมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือ
พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้
ปัญหาสังคมก่อนว่าคืออะไร อันที่สองมันจะตามมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือ

กิจการอาจจะพูดถึงปัญหาของสังคม คือทุกกิจการอ่ะเค้าจะมอง
ปัญหาสังคมก่อนว่าคืออะไร อันที่สองมันจะตามมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือ

กิจการอาจจะพูดถึงปัญหาของสังคม คือทุกกิจการอ่ะเค้าจะมอง
ปัญหาสังคมก่อนว่าคืออะไร อันที่สองมันจะตามมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือ

กิจการอาจจะพูดถึงปัญหาของสังคม คือทุกกิจการอ่ะเค้าจะมองคือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่เจ้าของ
ปัญหาสังคมก่อนว่าคืออะไร อันที่สองมันจะตามมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือ

กิจการอาจจะพูดถึงปัญหาของสังคม คือทุกกิจการอ่ะเค้าจะมองกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาของสังคม คือทุกกิจการอ่ะเค้าจะมอง
เป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งออกเป็น 
คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่เจ้าของ
เป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งออกเป็น หัวข้อ คือส่วนที่หนึ่งคือปัญหาของสังคม หัวข้อ คือส่วนที่หนึ่งคือปัญหาของสังคม 

กิจการอาจจะพูดถึงปัญหาของสังคม คือทุกกิจการอ่ะเค้าจะมองกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาของสังคม คือทุกกิจการอ่ะเค้าจะมอง
ปัญหาสังคมก่อนว่าคืออะไร อันที่สองมันจะตามมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือ

กิจการอาจจะพูดถึงปัญหาของสังคม คือทุกกิจการอ่ะเค้าจะมอง
หัวข้อ คือส่วนที่หนึ่งคือปัญหาของสังคม เป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งออกเป็น เป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งออกเป็น เป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งออกเป็น เป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งออกเป็น 

คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่เจ้าของคือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่เจ้าของ
ปัญหาสังคมก่อนว่าคืออะไร อันที่สองมันจะตามมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือ
คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่เจ้าของ
ปัญหาสังคมก่อนว่าคืออะไร อันที่สองมันจะตามมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือ

ย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้ว
หัวข้อ คือส่วนที่หนึ่งคือปัญหาของสังคม 

ย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้ว
หัวข้อ คือส่วนที่หนึ่งคือปัญหาของสังคม 

ย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้ว
หัวข้อ คือส่วนที่หนึ่งคือปัญหาของสังคม 

ย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้ว
เป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งออกเป็น 
ย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้ว
เป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งออกเป็น 
ย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้ว
เป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งออกเป็น 

กิจการอาจจะพูดถึงปัญหาของสังคม คือทุกกิจการอ่ะเค้าจะมอง

อที่จะสรุป อยากเหมือนเวอร์ชัน
ย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้ว

อที่จะสรุป อยากเหมือนเวอร์ชัน
ย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้ว

5 เป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งออกเป็น 
กิจการอาจจะพูดถึงปัญหาของสังคม คือทุกกิจการอ่ะเค้าจะมอง

ปัญหาสังคมก่อนว่าคืออะไร อันที่สองมันจะตามมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือ
พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้

อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 

พ่ีให้น้ าหนักของอินโฟกราฟิกอยู่ที่ประมาณ พ่ีให้น้ าหนักของอินโฟกราฟิกอยู่ที่ประมาณ 
ย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้ว

พ่ีให้น้ าหนักของอินโฟกราฟิกอยู่ที่ประมาณ พ่ีให้น้ าหนักของอินโฟกราฟิกอยู่ที่ประมาณ 
ย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้ว

พ่ีให้น้ าหนักของอินโฟกราฟิกอยู่ที่ประมาณ อที่จะสรุป อยากเหมือนเวอร์ชันอที่จะสรุป อยากเหมือนเวอร์ชันนาทีเพ่ื
ย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้ว

นาทีเพ่ื
ย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้ว

เกณฑ์การแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วง
พ่ีให้น้ าหนักของอินโฟกราฟิกอยู่ที่ประมาณ พ่ีให้น้ าหนักของอินโฟกราฟิกอยู่ที่ประมาณ พ่ีให้น้ าหนักของอินโฟกราฟิกอยู่ที่ประมาณ 

ย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้ว
พ่ีให้น้ าหนักของอินโฟกราฟิกอยู่ที่ประมาณ 

ย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้ว

เกณฑ์การแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วง
พ่ีให้น้ าหนักของอินโฟกราฟิกอยู่ที่ประมาณ 

เกณฑ์การแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงเกณฑ์การแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วง
พ่ีให้น้ าหนักของอินโฟกราฟิกอยู่ที่ประมาณ อที่จะสรุป อยากเหมือนเวอร์ชันนาทีเพ่ืนาทีเพ่ือที่จะสรุป อยากเหมือนเวอร์ชันนาทีเพ่ือที่จะสรุป อยากเหมือนเวอร์ชัน

ละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดีละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดีละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดีละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดีละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดี

พ่ีให้น้ าหนักของอินโฟกราฟิกอยู่ที่ประมาณ 
ย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้ว

ละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดีละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดีละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดี

พ่ีให้น้ าหนักของอินโฟกราฟิกอยู่ที่ประมาณ 
ย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้ว

พ่ีให้น้ าหนักของอินโฟกราฟิกอยู่ที่ประมาณ พ่ีให้น้ าหนักของอินโฟกราฟิกอยู่ที่ประมาณ พ่ีให้น้ าหนักของอินโฟกราฟิกอยู่ที่ประมาณ พ่ีให้น้ าหนักของอินโฟกราฟิกอยู่ที่ประมาณ พ่ีให้น้ าหนักของอินโฟกราฟิกอยู่ที่ประมาณ พ่ีให้น้ าหนักของอินโฟกราฟิกอยู่ที่ประมาณ 
ย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้ว

พ่ีให้น้ าหนักของอินโฟกราฟิกอยู่ที่ประมาณ 
ย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้ว

พ่ีให้น้ าหนักของอินโฟกราฟิกอยู่ที่ประมาณ 
ย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้ว
เป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งออกเป็น 
ย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้ว
เป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งออกเป็น 
ย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้ว
เป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งออกเป็น 

กิจการอาจจะพูดถึงปัญหาของสังคม คือทุกกิจการอ่ะเค้าจะมอง
ปัญหาสังคมก่อนว่าคืออะไร อันที่สองมันจะตามมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือ

กิจการอาจจะพูดถึงปัญหาของสังคม คือทุกกิจการอ่ะเค้าจะมอง

ละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดี
มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่
ละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดี
เกณฑ์การแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วง
ละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดี
เกณฑ์การแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วง

พ่ีให้น้ าหนักของอินโฟกราฟิกอยู่ที่ประมาณ 

มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่
ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม
มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่
ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม
มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่
ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม
มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่
ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม
มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่
ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคมทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม
มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่
ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม
ไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากท าอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง อาจจะไปท างานเป็นลูกจ้างก่อน พอมองเห็น

อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ 
คือคนรุ่นใหม่อยากท ากิจการกันเยอะนะเดี๋ยวนี้ อย่างเช่นเด็กจบใหม่ไม่ได้อยากมาเป็นพนักงานบริษัท 
ไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากท าอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง อาจจะไปท างานเป็นลูกจ้างก่อน พอมองเห็น
ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม

คือคนรุ่นใหม่อยากท ากิจการกันเยอะนะเดี๋ยวนี้ อย่างเช่นเด็กจบใหม่ไม่ได้อยากมาเป็นพนักงานบริษัท คือคนรุ่นใหม่อยากท ากิจการกันเยอะนะเดี๋ยวนี้ อย่างเช่นเด็กจบใหม่ไม่ได้อยากมาเป็นพนักงานบริษัท 
ไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากท าอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง อาจจะไปท างานเป็นลูกจ้างก่อน พอมองเห็น
ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคมทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม
มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่

อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ 
คือคนรุ่นใหม่อยากท ากิจการกันเยอะนะเดี๋ยวนี้ อย่างเช่นเด็กจบใหม่ไม่ได้อยากมาเป็นพนักงานบริษัท 
ไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากท าอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง อาจจะไปท างานเป็นลูกจ้างก่อน พอมองเห็น
ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม
มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่

ไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากท าอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง อาจจะไปท างานเป็นลูกจ้างก่อน พอมองเห็น
ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม
มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่

ไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากท าอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง อาจจะไปท างานเป็นลูกจ้างก่อน พอมองเห็นไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากท าอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง อาจจะไปท างานเป็นลูกจ้างก่อน พอมองเห็น
ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม
มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่
ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม
มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่
ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม
มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่
ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม
มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่
ละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดีละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดี
เกณฑ์การแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงเกณฑ์การแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วง

พ่ีให้น้ าหนักของอินโฟกราฟิกอยู่ที่ประมาณ อที่จะสรุป อยากเหมือนเวอร์ชันอที่จะสรุป อยากเหมือนเวอร์ชัน
เกณฑ์การแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วง

พ่ีให้น้ าหนักของอินโฟกราฟิกอยู่ที่ประมาณ 
ย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้ว
เป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งออกเป็น 

อที่จะสรุป อยากเหมือนเวอร์ชัน
ย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้ว

พ่ีให้น้ าหนักของอินโฟกราฟิกอยู่ที่ประมาณ 

หัวข้อ คือส่วนที่หนึ่งคือปัญหาของสังคม หัวข้อ คือส่วนที่หนึ่งคือปัญหาของสังคม เป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งออกเป็น 
คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่เจ้าของ
ปัญหาสังคมก่อนว่าคืออะไร อันที่สองมันจะตามมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือ
คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาของสังคม คือทุกกิจการอ่ะเค้าจะมอง
ปัญหาสังคมก่อนว่าคืออะไร อันที่สองมันจะตามมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือ
คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาของสังคม คือทุกกิจการอ่ะเค้าจะมองคือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่เจ้าของ
ปัญหาสังคมก่อนว่าคืออะไร อันที่สองมันจะตามมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือ

กิจการอาจจะพูดถึงปัญหาของสังคม คือทุกกิจการอ่ะเค้าจะมองคือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่เจ้าของ
ปัญหาสังคมก่อนว่าคืออะไร อันที่สองมันจะตามมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือปัญหาสังคมก่อนว่าคืออะไร อันที่สองมันจะตามมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือปัญหาสังคมก่อนว่าคืออะไร อันที่สองมันจะตามมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือปัญหาสังคมก่อนว่าคืออะไร อันที่สองมันจะตามมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือ
พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้

อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 
พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้
วิธีธรรมดาที่สุดหรื
พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้

ที่หนึ่ง คือ ที่หนึ่ง คือ 
ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 

คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น
มันอาจจะหมาค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 

สิ่งแวดล้อม ป่า โลก อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ 
เรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอันเรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอัน

ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มีต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี
รายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไป
ในรูปแบบอะไรก็ตาม เนี่ยรายการก็จะแบ่งประมาณนี้
นอกจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นพิเศษ เราก็จะเน้นตัวนี้เป็นพิเศษ
ความนิยมของรายการโทรทัศน์พวกส่งเสริมธุรกิจหรืออาชีพ

ปัจจุบันนี้จริงๆมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง อย่างเช่น ช่องที่อยู่ รูปแบบรายการ 

อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ 
คือคนรุ่นใหม่อยากท ากิจการกันเยอะนะเดี๋ยวนี้ อย่างเช่นเด็กจบใหม่ไม่ได้อยากมาเป็นพนักงานบริษัท 
ไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากท าอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง อาจจะไปท างานเป็นลูกจ้างก่อน พอมองเห็น
ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม
มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่

นาทีเพ่ื

ไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากท าอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง อาจจะไปท างานเป็นลูกจ้างก่อน พอมองเห็นไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากท าอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง อาจจะไปท างานเป็นลูกจ้างก่อน พอมองเห็น
ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคมทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคมทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม
มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่
ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคมทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคมทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม
มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่
ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคมทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม
มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่
ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม
มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่
ละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดี
เกณฑ์การแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วง

พ่ีให้น้ าหนักของอินโฟกราฟิกอยู่ที่ประมาณ 

ละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดีละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดี

พ่ีให้น้ าหนักของอินโฟกราฟิกอยู่ที่ประมาณ 
ย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้ว
เป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งออกเป็น 

กิจการอาจจะพูดถึงปัญหาของสังคม คือทุกกิจการอ่ะเค้าจะมอง
ปัญหาสังคมก่อนว่าคืออะไร อันที่สองมันจะตามมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือ

ละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดีละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดีละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดีละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดีละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดี

พ่ีให้น้ าหนักของอินโฟกราฟิกอยู่ที่ประมาณ 
เกณฑ์การแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วง

พ่ีให้น้ าหนักของอินโฟกราฟิกอยู่ที่ประมาณ 
เกณฑ์การแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วง

พ่ีให้น้ าหนักของอินโฟกราฟิกอยู่ที่ประมาณ 
ย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้ว

พ่ีให้น้ าหนักของอินโฟกราฟิกอยู่ที่ประมาณ พ่ีให้น้ าหนักของอินโฟกราฟิกอยู่ที่ประมาณ นาทีเพ่ื
ย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้ว

อที่จะสรุป อยากเหมือนเวอร์ชัน
ย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้ว

พ่ีให้น้ าหนักของอินโฟกราฟิกอยู่ที่ประมาณ 
ย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้ว

พ่ีให้น้ าหนักของอินโฟกราฟิกอยู่ที่ประมาณ พ่ีให้น้ าหนักของอินโฟกราฟิกอยู่ที่ประมาณ พ่ีให้น้ าหนักของอินโฟกราฟิกอยู่ที่ประมาณ 
ย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้ว

2 
ย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้ว
เป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งออกเป็น 5 

กิจการอาจจะพูดถึงปัญหาของสังคม คือทุกกิจการอ่ะเค้าจะมอง
ปัญหาสังคมก่อนว่าคืออะไร อันที่สองมันจะตามมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือ
พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้

อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 

พ่ีให้น้ าหนักของอินโฟกราฟิกอยู่ที่ประมาณ 
ย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้ว
เป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งออกเป็น 

กิจการอาจจะพูดถึงปัญหาของสังคม คือทุกกิจการอ่ะเค้าจะมอง

อที่จะสรุป อยากเหมือนเวอร์ชัน
ย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้ว
เป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งออกเป็น 
ย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้ว
เป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งออกเป็น 
ย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้ว

หัวข้อ คือส่วนที่หนึ่งคือปัญหาของสังคม 
ย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้ว

หัวข้อ คือส่วนที่หนึ่งคือปัญหาของสังคม 
ย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้ว

หัวข้อ คือส่วนที่หนึ่งคือปัญหาของสังคม 
ย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้ว
เป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งออกเป็น 
คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่เจ้าของ
ปัญหาสังคมก่อนว่าคืออะไร อันที่สองมันจะตามมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือ

เป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งออกเป็น หัวข้อ คือส่วนที่หนึ่งคือปัญหาของสังคม หัวข้อ คือส่วนที่หนึ่งคือปัญหาของสังคม 
กิจการอาจจะพูดถึงปัญหาของสังคม คือทุกกิจการอ่ะเค้าจะมอง

ปัญหาสังคมก่อนว่าคืออะไร อันที่สองมันจะตามมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือ

หัวข้อ คือส่วนที่หนึ่งคือปัญหาของสังคม เป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งออกเป็น เป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งออกเป็น 
คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาของสังคม คือทุกกิจการอ่ะเค้าจะมองกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาของสังคม คือทุกกิจการอ่ะเค้าจะมองคือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาของสังคม คือทุกกิจการอ่ะเค้าจะมอง
ปัญหาสังคมก่อนว่าคืออะไร อันที่สองมันจะตามมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือ

กิจการอาจจะพูดถึงปัญหาของสังคม คือทุกกิจการอ่ะเค้าจะมองกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาของสังคม คือทุกกิจการอ่ะเค้าจะมองกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาของสังคม คือทุกกิจการอ่ะเค้าจะมอง
ปัญหาสังคมก่อนว่าคืออะไร อันที่สองมันจะตามมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือปัญหาสังคมก่อนว่าคืออะไร อันที่สองมันจะตามมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือปัญหาสังคมก่อนว่าคืออะไร อันที่สองมันจะตามมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือ
พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้
ปัญหาสังคมก่อนว่าคืออะไร อันที่สองมันจะตามมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือ
พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้
ปัญหาสังคมก่อนว่าคืออะไร อันที่สองมันจะตามมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือปัญหาสังคมก่อนว่าคืออะไร อันที่สองมันจะตามมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือ
พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้

อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 
พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้

อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 
คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น

พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้
อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 

พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้
อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 

พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้
อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 

คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น
ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 

พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้
อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 

คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น

พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้
อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 

พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้
อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 

คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น
อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 3P 

คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็นคือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น
Plannet มันอาจจะหมา

เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ 

อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 
คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น

อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 
คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น

ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 
สิ่งแวดล้อม ป่า โลก อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม

อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 
คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น

ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 

วิธีธรรมดาที่สุดหรื
ที่หนึ่ง คือ Peple 

ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 

อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 
คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น

อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 
คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น

อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 
Peple 

อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 
คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น

ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 
คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็นคือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น

ที่สองคือ Plannet 
คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็นคือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็นที่หนึ่ง คือ 

ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 
สิ่งแวดล้อม ป่า โลก อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม

คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น
ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 

Peple คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น
ที่สองคือ 

ที่หนึ่ง คือ 
ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 
สิ่งแวดล้อม ป่า โลก อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม

Peple คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น
ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 

คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น
ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 
สิ่งแวดล้อม ป่า โลก อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม

คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น
ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 
สิ่งแวดล้อม ป่า โลก อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม

คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น
ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 
สิ่งแวดล้อม ป่า โลก อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม

คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น
ที่สองคือ Pที่สองคือ ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 

สิ่งแวดล้อม ป่า โลก อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
เรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอัน

ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 
สิ่งแวดล้อม ป่า โลก อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
เรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอัน

ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 
สิ่งแวดล้อม ป่า โลก อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 
สิ่งแวดล้อม ป่า โลก อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม

ที่สองคือ ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 
เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ 

ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 
สิ่งแวดล้อม ป่า โลก อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
เรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอัน

ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง 
สิ่งแวดล้อม ป่า โลก อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ 
เรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอัน
สิ่งแวดล้อม ป่า โลก อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
เรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอัน
อาจจะไม่ชัดมากแต่มันก็มีส่วนแก้ 

เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ สิ่งแวดล้อม ป่า โลก อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ สิ่งแวดล้อม ป่า โลก อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
เรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอัน
สิ่งแวดล้อม ป่า โลก อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
เรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอันเรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอัน

องมีก าไร สามารถด าเนินได้
เรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอัน

คือกิจการทุกอันต้
ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี
รายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไป

เรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอันเรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอันเรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอัน
ที่สามคือ 

ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี
รายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไป

เรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอัน
อาจจะไม่ชัดมากแต่มันก็มีส่วนแก้ 
เรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอันเรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอันเรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอันเรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอันเรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอัน
อาจจะไม่ชัดมากแต่มันก็มีส่วนแก้ 
ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี

เรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอัน
คือกิจการทุกอันต้

ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี

เรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอัน
Profit คือกิจการทุกอันต้

เรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอันเรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอันเรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอัน
ที่สามคือ Profit อาจจะไม่ชัดมากแต่มันก็มีส่วนแก้ องมีก าไร สามารถด าเนินได้

ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี
คือกิจการทุกอันต้Profit คือกิจการทุกอันต้อาจจะไม่ชัดมากแต่มันก็มีส่วนแก้ 

ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี
รายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไป

อาจจะไม่ชัดมากแต่มันก็มีส่วนแก้ P
ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี
อาจจะไม่ชัดมากแต่มันก็มีส่วนแก้ 
ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี
รายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไป

องมีก าไร สามารถด าเนินได้
ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี
รายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไป

อาจจะไม่ชัดมากแต่มันก็มีส่วนแก้ 
ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี

คือกิจการทุกอันต้องมีก าไร สามารถด าเนินได้
ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี
รายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไป
ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มีต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มีต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี
รายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไป
ในรูปแบบอะไรก็ตาม เนี่ยรายการก็จะแบ่งประมาณนี้

ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี
รายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไป
ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี
รายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไป

เป็นโครงหลัก สัดส่วนก็ค่อนข้างจะเท่าๆกัน 
รายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไป
ในรูปแบบอะไรก็ตาม เนี่ยรายการก็จะแบ่งประมาณนี้
รายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไปรายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไป
ในรูปแบบอะไรก็ตาม เนี่ยรายการก็จะแบ่งประมาณนี้
นอกจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นพิเศษ เราก็จะเน้นตัวนี้เป็นพิเศษ

รายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไป
เป็นโครงหลัก สัดส่วนก็ค่อนข้างจะเท่าๆกัน 

นอกจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นพิเศษ เราก็จะเน้นตัวนี้เป็นพิเศษ

รายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไป
ในรูปแบบอะไรก็ตาม เนี่ยรายการก็จะแบ่งประมาณนี้
นอกจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นพิเศษ เราก็จะเน้นตัวนี้เป็นพิเศษ

เป็นโครงหลัก สัดส่วนก็ค่อนข้างจะเท่าๆกัน 
รายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไป

เป็นโครงหลัก สัดส่วนก็ค่อนข้างจะเท่าๆกัน 
นอกจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นพิเศษ เราก็จะเน้นตัวนี้เป็นพิเศษ
ในรูปแบบอะไรก็ตาม เนี่ยรายการก็จะแบ่งประมาณนี้
นอกจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นพิเศษ เราก็จะเน้นตัวนี้เป็นพิเศษ
ในรูปแบบอะไรก็ตาม เนี่ยรายการก็จะแบ่งประมาณนี้
นอกจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นพิเศษ เราก็จะเน้นตัวนี้เป็นพิเศษ
ความนิยมของรายการโทรทัศน์พวกส่งเสริมธุรกิจหรืออาชีพ

เป็นโครงหลัก สัดส่วนก็ค่อนข้างจะเท่าๆกัน 
นอกจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นพิเศษ เราก็จะเน้นตัวนี้เป็นพิเศษ
ในรูปแบบอะไรก็ตาม เนี่ยรายการก็จะแบ่งประมาณนี้
นอกจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นพิเศษ เราก็จะเน้นตัวนี้เป็นพิเศษ
ความนิยมของรายการโทรทัศน์พวกส่งเสริมธุรกิจหรืออาชีพ
นอกจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นพิเศษ เราก็จะเน้นตัวนี้เป็นพิเศษนอกจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นพิเศษ เราก็จะเน้นตัวนี้เป็นพิเศษ

นาทีเพ่ือที่จะสรุป อยากเหมือนเวอร์ชันอที่จะสรุป อยากเหมือนเวอร์ชัน
ย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้วย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้ว
เป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งออกเป็น 

อวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 
คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น

เรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอัน
องมีก าไร สามารถด าเนินได้

ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี
รายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไป
ในรูปแบบอะไรก็ตาม เนี่ยรายการก็จะแบ่งประมาณนี้ เป็นโครงหลัก สัดส่วนก็ค่อนข้างจะเท่าๆกัน 
นอกจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นพิเศษ เราก็จะเน้นตัวนี้เป็นพิเศษ

เรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอัน
อาจจะไม่ชัดมากแต่มันก็มีส่วนแก้ 
ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี
รายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไป
ในรูปแบบอะไรก็ตาม เนี่ยรายการก็จะแบ่งประมาณนี้
นอกจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นพิเศษ เราก็จะเน้นตัวนี้เป็นพิเศษนอกจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นพิเศษ เราก็จะเน้นตัวนี้เป็นพิเศษ
ความนิยมของรายการโทรทัศน์พวกส่งเสริมธุรกิจหรืออาชีพ

อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ 
คือคนรุ่นใหม่อยากท ากิจการกันเยอะนะเดี๋ยวนี้ อย่างเช่นเด็กจบใหม่ไม่ได้อยากมาเป็นพนักงานบริษัท 
ไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากท าอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง อาจจะไปท างานเป็นลูกจ้างก่อน พอมองเห็น
ทางเลือกแล้วเข้าใจ รู้สึกชอบกับมันอาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะท ากิจการเพ่ือสังคม
มากขึ้น แล้วยิ่งกิจการมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้แต่
ละกิจการ ถึงแม้มันจะไม่เยอะมากแต่ทีละนิดก็ยังดี
เกณฑ์การแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วง

พ่ีให้น้ าหนักของอินโฟกราฟิกอยู่ที่ประมาณ 2 นาทีเพ่ือที่จะสรุป อยากเหมือนเวอร์ชัน
ย่อที่สรุปกิจการนี้ว่าเค้าคือใคร เค้าท าอะไร แล้วสังคมดีขึ้นยังไง ที่สามารถเอาไปเปิดแยกที่ไหนแล้ว
เป็นการสรุปกิจการนี้ได้เลย ส่วนที่สองเนี่ยพ่ีแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ คือส่วนที่หนึ่งคือปัญหาของสังคม 
คือเป็นกรุ๊ปของหัวข้อที่เจ้าของกิจการอาจจะพูดถึงปัญหาของสังคม คือทุกกิจการอ่ะเค้าจะมอง
ปัญหาสังคมก่อนว่าคืออะไร อันที่สองมันจะตามมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม คือ
พอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเค้ามีความคิดยังไงที่อยากจะแก้ปัญหานี้ อาจจะไปท านู่น ประดิษฐ์นี่ อาจจะใช้
วิธีธรรมดาที่สุดหรือวิธีที่ไฮเทคที่สุดก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น 3P ที่เกี่ยวข้องกับอัน

ที่หนึ่ง คือ Peple คือทุกกิจการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชนอะไรอยู่ละ มันก็เลยเป็น
ค าตอบว่ากิจการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้าง Pที่สองคือ Plannet มันอาจจะหมา
สิ่งแวดล้อม ป่า โลก อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่องอากาศ เรื่องมลพิษ 
เรื่องอะไรทั้งหมด พวกกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย บางกิจการอาจจะชัดว่าเพ่ือลดขยะ บางอัน
อาจจะไม่ชัดมากแต่มันก็มีส่วนแก้ Pที่สามคือ Profit คือกิจการทุกอันต้องมีก าไร สามารถด าเนินได้
ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่ามันอาจเป็นก าไรได้สองอย่าง คือก าไรให้ตัวเอง มีความยั่งยืน มี
รายได้กลับมาเลี้ยงทีมงาน เลี้ยงลูกน้อง อีกอันอาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท ามันอาจจะคืนกลับไป
ในรูปแบบอะไรก็ตาม เนี่ยรายการก็จะแบ่งประมาณนี้ เป็นโครงหลัก สัดส่วนก็ค่อนข้างจะเท่าๆกัน 
นอกจากว่าคนนี้มีความโดดเด่นตรงนี้เป็นพิเศษ เราก็จะเน้นตัวนี้เป็นพิเศษ
ความนิยมของรายการโทรทัศน์พวกส่งเสริมธุรกิจหรืออาชีพ

ปัจจุบันนี้จริงๆมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง อย่างเช่น ช่องที่อยู่ รูปแบบรายการ 

สกว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่สกว้าง ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่งคือคนที่
อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ สอยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ เพราะตัวนี้มันจะท าให้เห็นกิจการในแต่ละรูปแบบ 
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มีความตลกเข้าไปด้วย ในขณะเดียวกันด้วยเนื้อหา ส่วนผสมที่ลงตัว ซึ่งทั้งหมดนี้มันใช้งบประมาณที่
ไม่น้อยทีเดียว หมายความว่ารายการประเภทแบบนี้ ถ้าอยากให้คนเข้าใจมันต้องมีองค์ประกอบหลาย
อย่าง งบประมาณ เวลาทั้งหมด เนี่ยก็จะท าให้คนรู้จักมากขึ้น ในขณะเดียวกันรายการที่อาจจะมี
ข้อจ ากัด เช่น ได้งบประมาณอาจจะไม่เยอะ เพราะฉะนั้นมันก็ต้องท าในแบบที่อยู่ในข้อจ ากัดของมัน 
อาจจะใช้ความคิดสร้างสรรค์มาดึงแทนให้คนสนใจ ใช้พิธีกรบ้าง ใช้อินโฟกราฟฟิกนู่นนี่ จริงๆมันก็วัด
ได้หลายแบบนะ คุณค่าของรายการกับสิ่งที่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ความสนใจของคนในสังคม ณ ตอนนี้เค้า
อาจจะสนใจแบบนั้นมากกว่า เพราะสิ่งนี้เราต้องการท าให้เป็นทางเลือกใหม่ ต้องเจ้าใขว่าอะไรที่มัน
เป็นทางเลือกใหม่ ไม่เป็นที่รู้จักซะทีเดียว มันต้องค่อยๆท า พอท าปุ๊ปอ่ะ โอเคขยายแนวความคิดนี้ 
ค่อยๆโต แต่ถ้าถามว่าจุดเริ่มต้นที่ท าให้คนชอบ สนใจในแนวทางนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะฉะนั้น
รายการประเภทนี้ถามว่าคนสนใจมั้ย พี่มองว่าคนรุ่นใหม่อยากเป็นเจ้าของกิจการกันเยอะ ไม่ชอบเป็น
ลูกน้องใคร เพราะฉะนั้นสัดส่วนตรงนี้จะเยอะ พอเยอะเนี่ยก็จะมีความนิยมที่จะอยากดูรายการแบบนี้
อยู่ แต่ว่าต้องไปอยุ่ในเวลา รูปแบบการน าเสนอ หรืออะไรที่มันลงตัว 
มีวิธีการอย่างไรในการท าให้รายการดูสนุกมีสาระ 

คือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการ
นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่
เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้อง
คิดต่อไปอีกว่า บางทีแบบยังไง มันก็อาจจะใช้วิธีหลายวิธี อย่างเช่น พิธีกร เอ่อการท าให้เห็นเลยของ
กิจการนั้น หรือท าให้เห็นผลที่เกิดข้ึนกับสังคมนั้นๆ จริงๆ เลยอย่างเง้ีย ก็จะเป็นวิธีนึง 
อะไรที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจ หรือเป็นที่จดจ าของผู้ชม 

น้องจ ารายการนี้เพราะอะไร (อินโฟกราฟิก) อันนั้นเป็นส่วนหนึ่ง เป็นหนึ่งในนั้น จริงๆ 
เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
สนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวาง
ไว้ว่าก็ไม่ถึงกับขนาดสนุกมากแต่ไม่น่าเบื่อไม่นิ่ง เลือกพิธีกรที่มีคาแรคเตอร์แบบไม่ใช่เป็นทางการมาก 
มีพิธีกรที่สามารถคุยเรื่อง คือตรงกลางอะ คุยเรื่องยากก็ได้ คุยเรื่องสนุกก็ได้อะไรแบบเนี้ย อันเนี้ยคือ
ส่วนหนึ่ง ส่วนที่สองคือ เนื้อหาที่ยากย่อยยังไงให้ง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละ
อย่าง อย่างเช่นบางตอนเนี่ย พูดถึงการขั้นตอนการเลี้ยงหมูอะไรเงี้ย พูดแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างเดียวมัน
ก็คงนึกไม่ออก เพราะฉะนั้นเข้าไปที่เล้าหมูกันเลย มันก็จะเห็นภาพขึ้นมา คือการย่อย คือคนเนี่ยจะ
เข้าใจด้วยการเห็นภาพมากกว่าฟัง ถ้าแค่พิธีกรเล่ากับคนเนี่ยมันก็เหมือนกับการฟังเสียงอย่างเดียว 
แต่ถ้าเรามี Insert เข้าไปด้วย พิธีกรลงไปคลุก พิธีกรหยิบมานี่มันอะไร คือแบบว่ามันเป็น
ประสบการณ์ร่วมของพิธีกรกับเจ้าของ มันก็จะช่วยเป็นประสบการณ์ร่วมของคนดูด้ วยเหมือนกัน 
ประกอบกับอินโฟกราฟิกที่ที่น้องจ าเนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างสไตล์ สไตล์ของ สังเกตดูพ่ีจะใช้สีอยู่แค่ 
4-5 สี โทนสีประมาณนั้น ฟร้อนต์แบบนั้น เอ่อการมูฟจังหวะความเคลื่อนไหวอะไรประมาณนั้น นี่คือ
สไตล์ในการสร้างความพอดี เพราะฉะนั้นมันก็จะแบบพอพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นจังหวะนั้นทั้งๆ
ทุกเทปอะอย่างเงี้ย แล้วสร้างการจดจ าได้ประมาณนึง อันนึงที่ไม่รู้จะจ าได้รึเปล่า คือเพลงประกอบ
รายการ ที่พี่เลือกใช้ศิลปินที่ที่เป็นศิลปินที่มีแนวคิดแบบนี้จริงๆ คือตอนที่นั่งเลือกจะท าเพลง เราก็นั่ง

อย่าง อย่างเช่นบางตอนเนี่ย พูดถึงการขั้นตอนการเลี้ยงหมูอะไรเงี้ย พูดแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างเดียวมันอย่าง อย่างเช่นบางตอนเนี่ย พูดถึงการขั้นตอนการเลี้ยงหมูอะไรเงี้ย พูดแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างเดียวมัน
ส่วนหนึ่ง ส่วนที่สองคือ เนื้อหาที่ยากย่อยยังไงให้ง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละ
อย่าง อย่างเช่นบางตอนเนี่ย พูดถึงการขั้นตอนการเลี้ยงหมูอะไรเงี้ย พูดแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างเดียวมันอย่าง อย่างเช่นบางตอนเนี่ย พูดถึงการขั้นตอนการเลี้ยงหมูอะไรเงี้ย พูดแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างเดียวมันอย่าง อย่างเช่นบางตอนเนี่ย พูดถึงการขั้นตอนการเลี้ยงหมูอะไรเงี้ย พูดแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างเดียวมัน
ก็คงนึกไม่ออก เพราะฉะนั้นเข้าไปที่เล้าหมูกันเลย มันก็จะเห็นภาพขึ้นมา คือการย่อย คือคนเนี่ยจะ
อย่าง อย่างเช่นบางตอนเนี่ย พูดถึงการขั้นตอนการเลี้ยงหมูอะไรเงี้ย พูดแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างเดียวมันอย่าง อย่างเช่นบางตอนเนี่ย พูดถึงการขั้นตอนการเลี้ยงหมูอะไรเงี้ย พูดแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างเดียวมัน
ก็คงนึกไม่ออก เพราะฉะนั้นเข้าไปที่เล้าหมูกันเลย มันก็จะเห็นภาพขึ้นมา คือการย่อย คือคนเนี่ยจะ
อย่าง อย่างเช่นบางตอนเนี่ย พูดถึงการขั้นตอนการเลี้ยงหมูอะไรเงี้ย พูดแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างเดียวมันอย่าง อย่างเช่นบางตอนเนี่ย พูดถึงการขั้นตอนการเลี้ยงหมูอะไรเงี้ย พูดแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างเดียวมันอย่าง อย่างเช่นบางตอนเนี่ย พูดถึงการขั้นตอนการเลี้ยงหมูอะไรเงี้ย พูดแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างเดียวมัน
ก็คงนึกไม่ออก เพราะฉะนั้นเข้าไปที่เล้าหมูกันเลย มันก็จะเห็นภาพขึ้นมา คือการย่อย คือคนเนี่ยจะ
อย่าง อย่างเช่นบางตอนเนี่ย พูดถึงการขั้นตอนการเลี้ยงหมูอะไรเงี้ย พูดแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างเดียวมัน
ส่วนหนึ่ง ส่วนที่สองคือ เนื้อหาที่ยากย่อยยังไงให้ง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละ
อย่าง อย่างเช่นบางตอนเนี่ย พูดถึงการขั้นตอนการเลี้ยงหมูอะไรเงี้ย พูดแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างเดียวมันอย่าง อย่างเช่นบางตอนเนี่ย พูดถึงการขั้นตอนการเลี้ยงหมูอะไรเงี้ย พูดแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างเดียวมัน
ส่วนหนึ่ง ส่วนที่สองคือ เนื้อหาที่ยากย่อยยังไงให้ง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละส่วนหนึ่ง ส่วนที่สองคือ เนื้อหาที่ยากย่อยยังไงให้ง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละ
มีพิธีกรที่สามารถคุยเรื่อง คือตรงกลางอะ คุยเรื่องยากก็ได้ คุยเรื่องสนุกก็ได้อะไรแบบเนี้ย อันเนี้ยคือ
ส่วนหนึ่ง ส่วนที่สองคือ เนื้อหาที่ยากย่อยยังไงให้ง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละ
มีพิธีกรที่สามารถคุยเรื่อง คือตรงกลางอะ คุยเรื่องยากก็ได้ คุยเรื่องสนุกก็ได้อะไรแบบเนี้ย อันเนี้ยคือ
ส่วนหนึ่ง ส่วนที่สองคือ เนื้อหาที่ยากย่อยยังไงให้ง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละ
มีพิธีกรที่สามารถคุยเรื่อง คือตรงกลางอะ คุยเรื่องยากก็ได้ คุยเรื่องสนุกก็ได้อะไรแบบเนี้ย อันเนี้ยคือ
ส่วนหนึ่ง ส่วนที่สองคือ เนื้อหาที่ยากย่อยยังไงให้ง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละ
มีพิธีกรที่สามารถคุยเรื่อง คือตรงกลางอะ คุยเรื่องยากก็ได้ คุยเรื่องสนุกก็ได้อะไรแบบเนี้ย อันเนี้ยคือ
ส่วนหนึ่ง ส่วนที่สองคือ เนื้อหาที่ยากย่อยยังไงให้ง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละส่วนหนึ่ง ส่วนที่สองคือ เนื้อหาที่ยากย่อยยังไงให้ง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละ
มีพิธีกรที่สามารถคุยเรื่อง คือตรงกลางอะ คุยเรื่องยากก็ได้ คุยเรื่องสนุกก็ได้อะไรแบบเนี้ย อันเนี้ยคือมีพิธีกรที่สามารถคุยเรื่อง คือตรงกลางอะ คุยเรื่องยากก็ได้ คุยเรื่องสนุกก็ได้อะไรแบบเนี้ย อันเนี้ยคือ
ส่วนหนึ่ง ส่วนที่สองคือ เนื้อหาที่ยากย่อยยังไงให้ง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละส่วนหนึ่ง ส่วนที่สองคือ เนื้อหาที่ยากย่อยยังไงให้ง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละ
มีพิธีกรที่สามารถคุยเรื่อง คือตรงกลางอะ คุยเรื่องยากก็ได้ คุยเรื่องสนุกก็ได้อะไรแบบเนี้ย อันเนี้ยคือ
ส่วนหนึ่ง ส่วนที่สองคือ เนื้อหาที่ยากย่อยยังไงให้ง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละส่วนหนึ่ง ส่วนที่สองคือ เนื้อหาที่ยากย่อยยังไงให้ง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละ
อย่าง อย่างเช่นบางตอนเนี่ย พูดถึงการขั้นตอนการเลี้ยงหมูอะไรเงี้ย พูดแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างเดียวมัน

มีพิธีกรที่สามารถคุยเรื่อง คือตรงกลางอะ คุยเรื่องยากก็ได้ คุยเรื่องสนุกก็ได้อะไรแบบเนี้ย อันเนี้ยคือ
ส่วนหนึ่ง ส่วนที่สองคือ เนื้อหาที่ยากย่อยยังไงให้ง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละ
อย่าง อย่างเช่นบางตอนเนี่ย พูดถึงการขั้นตอนการเลี้ยงหมูอะไรเงี้ย พูดแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างเดียวมัน

มีพิธีกรที่สามารถคุยเรื่อง คือตรงกลางอะ คุยเรื่องยากก็ได้ คุยเรื่องสนุกก็ได้อะไรแบบเนี้ย อันเนี้ยคือมีพิธีกรที่สามารถคุยเรื่อง คือตรงกลางอะ คุยเรื่องยากก็ได้ คุยเรื่องสนุกก็ได้อะไรแบบเนี้ย อันเนี้ยคือ
ส่วนหนึ่ง ส่วนที่สองคือ เนื้อหาที่ยากย่อยยังไงให้ง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละ
มีพิธีกรที่สามารถคุยเรื่อง คือตรงกลางอะ คุยเรื่องยากก็ได้ คุยเรื่องสนุกก็ได้อะไรแบบเนี้ย อันเนี้ยคือมีพิธีกรที่สามารถคุยเรื่อง คือตรงกลางอะ คุยเรื่องยากก็ได้ คุยเรื่องสนุกก็ได้อะไรแบบเนี้ย อันเนี้ยคือ
ส่วนหนึ่ง ส่วนที่สองคือ เนื้อหาที่ยากย่อยยังไงให้ง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละ
มีพิธีกรที่สามารถคุยเรื่อง คือตรงกลางอะ คุยเรื่องยากก็ได้ คุยเรื่องสนุกก็ได้อะไรแบบเนี้ย อันเนี้ยคือ
ส่วนหนึ่ง ส่วนที่สองคือ เนื้อหาที่ยากย่อยยังไงให้ง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละ
อย่าง อย่างเช่นบางตอนเนี่ย พูดถึงการขั้นตอนการเลี้ยงหมูอะไรเงี้ย พูดแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างเดียวมัน
ก็คงนึกไม่ออก เพราะฉะนั้นเข้าไปที่เล้าหมูกันเลย มันก็จะเห็นภาพขึ้นมา คือการย่อย คือคนเนี่ยจะ
เข้าใจด้วยการเห็นภาพมากกว่าฟัง ถ้าแค่พิธีกรเล่ากับคนเนี่ยมันก็เหมือนกับการฟังเสียงอย่างเดียว 

มีพิธีกรที่สามารถคุยเรื่อง คือตรงกลางอะ คุยเรื่องยากก็ได้ คุยเรื่องสนุกก็ได้อะไรแบบเนี้ย อันเนี้ยคือ
ส่วนหนึ่ง ส่วนที่สองคือ เนื้อหาที่ยากย่อยยังไงให้ง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละ
มีพิธีกรที่สามารถคุยเรื่อง คือตรงกลางอะ คุยเรื่องยากก็ได้ คุยเรื่องสนุกก็ได้อะไรแบบเนี้ย อันเนี้ยคือ
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ส่วนหนึ่ง ส่วนที่สองคือ เนื้อหาที่ยากย่อยยังไงให้ง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละส่วนหนึ่ง ส่วนที่สองคือ เนื้อหาที่ยากย่อยยังไงให้ง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละ
อย่าง อย่างเช่นบางตอนเนี่ย พูดถึงการขั้นตอนการเลี้ยงหมูอะไรเงี้ย พูดแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างเดียวมัน
ส่วนหนึ่ง ส่วนที่สองคือ เนื้อหาที่ยากย่อยยังไงให้ง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละ
อย่าง อย่างเช่นบางตอนเนี่ย พูดถึงการขั้นตอนการเลี้ยงหมูอะไรเงี้ย พูดแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างเดียวมัน
ส่วนหนึ่ง ส่วนที่สองคือ เนื้อหาที่ยากย่อยยังไงให้ง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละ
อย่าง อย่างเช่นบางตอนเนี่ย พูดถึงการขั้นตอนการเลี้ยงหมูอะไรเงี้ย พูดแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างเดียวมัน
ก็คงนึกไม่ออก เพราะฉะนั้นเข้าไปที่เล้าหมูกันเลย มันก็จะเห็นภาพขึ้นมา คือการย่อย คือคนเนี่ยจะ
อย่าง อย่างเช่นบางตอนเนี่ย พูดถึงการขั้นตอนการเลี้ยงหมูอะไรเงี้ย พูดแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างเดียวมันอย่าง อย่างเช่นบางตอนเนี่ย พูดถึงการขั้นตอนการเลี้ยงหมูอะไรเงี้ย พูดแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างเดียวมัน
ก็คงนึกไม่ออก เพราะฉะนั้นเข้าไปที่เล้าหมูกันเลย มันก็จะเห็นภาพขึ้นมา คือการย่อย คือคนเนี่ยจะ
อย่าง อย่างเช่นบางตอนเนี่ย พูดถึงการขั้นตอนการเลี้ยงหมูอะไรเงี้ย พูดแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างเดียวมันอย่าง อย่างเช่นบางตอนเนี่ย พูดถึงการขั้นตอนการเลี้ยงหมูอะไรเงี้ย พูดแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างเดียวมัน
ก็คงนึกไม่ออก เพราะฉะนั้นเข้าไปที่เล้าหมูกันเลย มันก็จะเห็นภาพขึ้นมา คือการย่อย คือคนเนี่ยจะ
อย่าง อย่างเช่นบางตอนเนี่ย พูดถึงการขั้นตอนการเลี้ยงหมูอะไรเงี้ย พูดแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างเดียวมันอย่าง อย่างเช่นบางตอนเนี่ย พูดถึงการขั้นตอนการเลี้ยงหมูอะไรเงี้ย พูดแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างเดียวมัน
ก็คงนึกไม่ออก เพราะฉะนั้นเข้าไปที่เล้าหมูกันเลย มันก็จะเห็นภาพขึ้นมา คือการย่อย คือคนเนี่ยจะ
อย่าง อย่างเช่นบางตอนเนี่ย พูดถึงการขั้นตอนการเลี้ยงหมูอะไรเงี้ย พูดแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างเดียวมัน
ก็คงนึกไม่ออก เพราะฉะนั้นเข้าไปที่เล้าหมูกันเลย มันก็จะเห็นภาพขึ้นมา คือการย่อย คือคนเนี่ยจะ
อย่าง อย่างเช่นบางตอนเนี่ย พูดถึงการขั้นตอนการเลี้ยงหมูอะไรเงี้ย พูดแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างเดียวมันอย่าง อย่างเช่นบางตอนเนี่ย พูดถึงการขั้นตอนการเลี้ยงหมูอะไรเงี้ย พูดแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างเดียวมัน
ก็คงนึกไม่ออก เพราะฉะนั้นเข้าไปที่เล้าหมูกันเลย มันก็จะเห็นภาพขึ้นมา คือการย่อย คือคนเนี่ยจะ
อย่าง อย่างเช่นบางตอนเนี่ย พูดถึงการขั้นตอนการเลี้ยงหมูอะไรเงี้ย พูดแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างเดียวมัน
ก็คงนึกไม่ออก เพราะฉะนั้นเข้าไปที่เล้าหมูกันเลย มันก็จะเห็นภาพขึ้นมา คือการย่อย คือคนเนี่ยจะก็คงนึกไม่ออก เพราะฉะนั้นเข้าไปที่เล้าหมูกันเลย มันก็จะเห็นภาพขึ้นมา คือการย่อย คือคนเนี่ยจะก็คงนึกไม่ออก เพราะฉะนั้นเข้าไปที่เล้าหมูกันเลย มันก็จะเห็นภาพขึ้นมา คือการย่อย คือคนเนี่ยจะ
เข้าใจด้วยการเห็นภาพมากกว่าฟัง ถ้าแค่พิธีกรเล่ากับคนเนี่ยมันก็เหมือนกับการฟังเสียงอย่างเดียว 
ก็คงนึกไม่ออก เพราะฉะนั้นเข้าไปที่เล้าหมูกันเลย มันก็จะเห็นภาพขึ้นมา คือการย่อย คือคนเนี่ยจะก็คงนึกไม่ออก เพราะฉะนั้นเข้าไปที่เล้าหมูกันเลย มันก็จะเห็นภาพขึ้นมา คือการย่อย คือคนเนี่ยจะ
เข้าใจด้วยการเห็นภาพมากกว่าฟัง ถ้าแค่พิธีกรเล่ากับคนเนี่ยมันก็เหมือนกับการฟังเสียงอย่างเดียว 
ก็คงนึกไม่ออก เพราะฉะนั้นเข้าไปที่เล้าหมูกันเลย มันก็จะเห็นภาพขึ้นมา คือการย่อย คือคนเนี่ยจะก็คงนึกไม่ออก เพราะฉะนั้นเข้าไปที่เล้าหมูกันเลย มันก็จะเห็นภาพขึ้นมา คือการย่อย คือคนเนี่ยจะ
เข้าใจด้วยการเห็นภาพมากกว่าฟัง ถ้าแค่พิธีกรเล่ากับคนเนี่ยมันก็เหมือนกับการฟังเสียงอย่างเดียว 
ก็คงนึกไม่ออก เพราะฉะนั้นเข้าไปที่เล้าหมูกันเลย มันก็จะเห็นภาพขึ้นมา คือการย่อย คือคนเนี่ยจะ
เข้าใจด้วยการเห็นภาพมากกว่าฟัง ถ้าแค่พิธีกรเล่ากับคนเนี่ยมันก็เหมือนกับการฟังเสียงอย่างเดียว 

เข้าไปด้วย พิธีกรลงไปคลุก พิธีกรหยิบมานี่มันอะไร คือแบบว่ามันเป็น

ก็คงนึกไม่ออก เพราะฉะนั้นเข้าไปที่เล้าหมูกันเลย มันก็จะเห็นภาพขึ้นมา คือการย่อย คือคนเนี่ยจะ
เข้าใจด้วยการเห็นภาพมากกว่าฟัง ถ้าแค่พิธีกรเล่ากับคนเนี่ยมันก็เหมือนกับการฟังเสียงอย่างเดียว 
ก็คงนึกไม่ออก เพราะฉะนั้นเข้าไปที่เล้าหมูกันเลย มันก็จะเห็นภาพขึ้นมา คือการย่อย คือคนเนี่ยจะ
เข้าใจด้วยการเห็นภาพมากกว่าฟัง ถ้าแค่พิธีกรเล่ากับคนเนี่ยมันก็เหมือนกับการฟังเสียงอย่างเดียว เข้าใจด้วยการเห็นภาพมากกว่าฟัง ถ้าแค่พิธีกรเล่ากับคนเนี่ยมันก็เหมือนกับการฟังเสียงอย่างเดียว เข้าใจด้วยการเห็นภาพมากกว่าฟัง ถ้าแค่พิธีกรเล่ากับคนเนี่ยมันก็เหมือนกับการฟังเสียงอย่างเดียว เข้าใจด้วยการเห็นภาพมากกว่าฟัง ถ้าแค่พิธีกรเล่ากับคนเนี่ยมันก็เหมือนกับการฟังเสียงอย่างเดียว เข้าใจด้วยการเห็นภาพมากกว่าฟัง ถ้าแค่พิธีกรเล่ากับคนเนี่ยมันก็เหมือนกับการฟังเสียงอย่างเดียว 

เข้าไปด้วย พิธีกรลงไปคลุก พิธีกรหยิบมานี่มันอะไร คือแบบว่ามันเป็น
เข้าใจด้วยการเห็นภาพมากกว่าฟัง ถ้าแค่พิธีกรเล่ากับคนเนี่ยมันก็เหมือนกับการฟังเสียงอย่างเดียว เข้าใจด้วยการเห็นภาพมากกว่าฟัง ถ้าแค่พิธีกรเล่ากับคนเนี่ยมันก็เหมือนกับการฟังเสียงอย่างเดียว 

เข้าไปด้วย พิธีกรลงไปคลุก พิธีกรหยิบมานี่มันอะไร คือแบบว่ามันเป็น
เข้าใจด้วยการเห็นภาพมากกว่าฟัง ถ้าแค่พิธีกรเล่ากับคนเนี่ยมันก็เหมือนกับการฟังเสียงอย่างเดียว เข้าใจด้วยการเห็นภาพมากกว่าฟัง ถ้าแค่พิธีกรเล่ากับคนเนี่ยมันก็เหมือนกับการฟังเสียงอย่างเดียว เข้าใจด้วยการเห็นภาพมากกว่าฟัง ถ้าแค่พิธีกรเล่ากับคนเนี่ยมันก็เหมือนกับการฟังเสียงอย่างเดียว เข้าใจด้วยการเห็นภาพมากกว่าฟัง ถ้าแค่พิธีกรเล่ากับคนเนี่ยมันก็เหมือนกับการฟังเสียงอย่างเดียว 

เข้าไปด้วย พิธีกรลงไปคลุก พิธีกรหยิบมานี่มันอะไร คือแบบว่ามันเป็น
ประสบการณ์ร่วมของพิธีกรกับเจ้าของ มันก็จะช่วยเป็นประสบการณ์ร่วมของคนดูด้

เข้าใจด้วยการเห็นภาพมากกว่าฟัง ถ้าแค่พิธีกรเล่ากับคนเนี่ยมันก็เหมือนกับการฟังเสียงอย่างเดียว เข้าใจด้วยการเห็นภาพมากกว่าฟัง ถ้าแค่พิธีกรเล่ากับคนเนี่ยมันก็เหมือนกับการฟังเสียงอย่างเดียว เข้าใจด้วยการเห็นภาพมากกว่าฟัง ถ้าแค่พิธีกรเล่ากับคนเนี่ยมันก็เหมือนกับการฟังเสียงอย่างเดียว เข้าใจด้วยการเห็นภาพมากกว่าฟัง ถ้าแค่พิธีกรเล่ากับคนเนี่ยมันก็เหมือนกับการฟังเสียงอย่างเดียว 
เข้าไปด้วย พิธีกรลงไปคลุก พิธีกรหยิบมานี่มันอะไร คือแบบว่ามันเป็น

เข้าใจด้วยการเห็นภาพมากกว่าฟัง ถ้าแค่พิธีกรเล่ากับคนเนี่ยมันก็เหมือนกับการฟังเสียงอย่างเดียว เข้าใจด้วยการเห็นภาพมากกว่าฟัง ถ้าแค่พิธีกรเล่ากับคนเนี่ยมันก็เหมือนกับการฟังเสียงอย่างเดียว 
เข้าไปด้วย พิธีกรลงไปคลุก พิธีกรหยิบมานี่มันอะไร คือแบบว่ามันเป็น

เข้าใจด้วยการเห็นภาพมากกว่าฟัง ถ้าแค่พิธีกรเล่ากับคนเนี่ยมันก็เหมือนกับการฟังเสียงอย่างเดียว 
เข้าไปด้วย พิธีกรลงไปคลุก พิธีกรหยิบมานี่มันอะไร คือแบบว่ามันเป็นเข้าไปด้วย พิธีกรลงไปคลุก พิธีกรหยิบมานี่มันอะไร คือแบบว่ามันเป็นเข้าไปด้วย พิธีกรลงไปคลุก พิธีกรหยิบมานี่มันอะไร คือแบบว่ามันเป็น

ประสบการณ์ร่วมของพิธีกรกับเจ้าของ มันก็จะช่วยเป็นประสบการณ์ร่วมของคนดูด้
เข้าไปด้วย พิธีกรลงไปคลุก พิธีกรหยิบมานี่มันอะไร คือแบบว่ามันเป็นเข้าไปด้วย พิธีกรลงไปคลุก พิธีกรหยิบมานี่มันอะไร คือแบบว่ามันเป็นเข้าไปด้วย พิธีกรลงไปคลุก พิธีกรหยิบมานี่มันอะไร คือแบบว่ามันเป็นเข้าไปด้วย พิธีกรลงไปคลุก พิธีกรหยิบมานี่มันอะไร คือแบบว่ามันเป็นเข้าไปด้วย พิธีกรลงไปคลุก พิธีกรหยิบมานี่มันอะไร คือแบบว่ามันเป็นเข้าไปด้วย พิธีกรลงไปคลุก พิธีกรหยิบมานี่มันอะไร คือแบบว่ามันเป็นเข้าไปด้วย พิธีกรลงไปคลุก พิธีกรหยิบมานี่มันอะไร คือแบบว่ามันเป็นเข้าไปด้วย พิธีกรลงไปคลุก พิธีกรหยิบมานี่มันอะไร คือแบบว่ามันเป็น

ประสบการณ์ร่วมของพิธีกรกับเจ้าของ มันก็จะช่วยเป็นประสบการณ์ร่วมของคนดูด้ประสบการณ์ร่วมของพิธีกรกับเจ้าของ มันก็จะช่วยเป็นประสบการณ์ร่วมของคนดูด้ประสบการณ์ร่วมของพิธีกรกับเจ้าของ มันก็จะช่วยเป็นประสบการณ์ร่วมของคนดูด้

มีพิธีกรที่สามารถคุยเรื่อง คือตรงกลางอะ คุยเรื่องยากก็ได้ คุยเรื่องสนุกก็ได้อะไรแบบเนี้ย อันเนี้ยคือมีพิธีกรที่สามารถคุยเรื่อง คือตรงกลางอะ คุยเรื่องยากก็ได้ คุยเรื่องสนุกก็ได้อะไรแบบเนี้ย อันเนี้ยคือ
ส่วนหนึ่ง ส่วนที่สองคือ เนื้อหาที่ยากย่อยยังไงให้ง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละ
มีพิธีกรที่สามารถคุยเรื่อง คือตรงกลางอะ คุยเรื่องยากก็ได้ คุยเรื่องสนุกก็ได้อะไรแบบเนี้ย อันเนี้ยคือ
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สนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวาง
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
สนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวาง
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
สนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวาง
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน

ไว้ว่าก็ไม่ถึงกับขนาดสนุกมากแต่ไม่น่าเบื่อไม่นิ่ง เลือกพิธีกรที่มีคาแรคเตอร์แบบไม่ใช่เป็นทางการมาก 

แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มันแล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
สนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวางสนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวาง
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มันแล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
สนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวาง
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
สนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวาง
ไว้ว่าก็ไม่ถึงกับขนาดสนุกมากแต่ไม่น่าเบื่อไม่นิ่ง เลือกพิธีกรที่มีคาแรคเตอร์แบบไม่ใช่เป็นทางการมาก 

แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
สนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวาง
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
สนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวาง
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
สนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวาง
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
สนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวาง
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มันแล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มันแล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
สนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวาง
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มันแล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
สนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวาง

เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
สนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวาง

เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
สนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวาง

เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มันแล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
สนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวาง

เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
สนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวาง
ไว้ว่าก็ไม่ถึงกับขนาดสนุกมากแต่ไม่น่าเบื่อไม่นิ่ง เลือกพิธีกรที่มีคาแรคเตอร์แบบไม่ใช่เป็นทางการมาก 

เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 

สนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวางสนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวาง
ไว้ว่าก็ไม่ถึงกับขนาดสนุกมากแต่ไม่น่าเบื่อไม่นิ่ง เลือกพิธีกรที่มีคาแรคเตอร์แบบไม่ใช่เป็นทางการมาก 
สนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวางสนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวาง
ไว้ว่าก็ไม่ถึงกับขนาดสนุกมากแต่ไม่น่าเบื่อไม่นิ่ง เลือกพิธีกรที่มีคาแรคเตอร์แบบไม่ใช่เป็นทางการมาก 

เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 
อันนั้นเป็นส่วนหนึ่ง เป็นหนึ่งในนั้น จริงๆ 

เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน

น้องจ ารายการนี้เพราะอะไร (อินโฟกราฟิก
เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 

อันนั้นเป็นส่วนหนึ่ง เป็นหนึ่งในนั้น จริงๆ ) 
เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน

อันนั้นเป็นส่วนหนึ่ง เป็นหนึ่งในนั้น จริงๆ 

แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
สนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวาง

อันนั้นเป็นส่วนหนึ่ง เป็นหนึ่งในนั้น จริงๆ 
เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 

อันนั้นเป็นส่วนหนึ่ง เป็นหนึ่งในนั้น จริงๆ 
เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 

น้องจ ารายการนี้เพราะอะไร (อินโฟกราฟิก อันนั้นเป็นส่วนหนึ่ง เป็นหนึ่งในนั้น จริงๆ อันนั้นเป็นส่วนหนึ่ง เป็นหนึ่งในนั้น จริงๆ 
เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 

อันนั้นเป็นส่วนหนึ่ง เป็นหนึ่งในนั้น จริงๆ 
เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน

อันนั้นเป็นส่วนหนึ่ง เป็นหนึ่งในนั้น จริงๆ น้องจ ารายการนี้เพราะอะไร (อินโฟกราฟิกน้องจ ารายการนี้เพราะอะไร (อินโฟกราฟิก
อะไรที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจ หรือเป็นที่จดจ าของผู้ชมอะไรที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจ หรือเป็นที่จดจ าของผู้ชม

น้องจ ารายการนี้เพราะอะไร (อินโฟกราฟิก
เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 

อะไรที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจ หรือเป็นที่จดจ าของผู้ชมอะไรที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจ หรือเป็นที่จดจ าของผู้ชม
น้องจ ารายการนี้เพราะอะไร (อินโฟกราฟิก

อะไรที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจ หรือเป็นที่จดจ าของผู้ชม
น้องจ ารายการนี้เพราะอะไร (อินโฟกราฟิก

อะไรที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจ หรือเป็นที่จดจ าของผู้ชม
กิจการนั้น หรือท าให้เห็นผลที่เกิดข้ึนกับสังคมนั้นๆ จริงๆ เลยอย่างเง้ีย ก็จะเป็นวิธีนึง
อะไรที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจ หรือเป็นที่จดจ าของผู้ชม
กิจการนั้น หรือท าให้เห็นผลที่เกิดข้ึนกับสังคมนั้นๆ จริงๆ เลยอย่างเง้ีย ก็จะเป็นวิธีนึง
อะไรที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจ หรือเป็นที่จดจ าของผู้ชม
กิจการนั้น หรือท าให้เห็นผลที่เกิดข้ึนกับสังคมนั้นๆ จริงๆ เลยอย่างเง้ีย ก็จะเป็นวิธีนึงกิจการนั้น หรือท าให้เห็นผลที่เกิดข้ึนกับสังคมนั้นๆ จริงๆ เลยอย่างเง้ีย ก็จะเป็นวิธีนึงกิจการนั้น หรือท าให้เห็นผลที่เกิดข้ึนกับสังคมนั้นๆ จริงๆ เลยอย่างเง้ีย ก็จะเป็นวิธีนึง
อะไรที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจ หรือเป็นที่จดจ าของผู้ชม
กิจการนั้น หรือท าให้เห็นผลที่เกิดข้ึนกับสังคมนั้นๆ จริงๆ เลยอย่างเง้ีย ก็จะเป็นวิธีนึง
คิดต่อไปอีกว่า บางทีแบบยังไง มันก็อาจจะใช้วิธีหลายวิธี อย่างเช่น พิธีกร เอ่อการท าให้เห็นเลยของ
กิจการนั้น หรือท าให้เห็นผลที่เกิดข้ึนกับสังคมนั้นๆ จริงๆ เลยอย่างเง้ีย ก็จะเป็นวิธีนึง
คิดต่อไปอีกว่า บางทีแบบยังไง มันก็อาจจะใช้วิธีหลายวิธี อย่างเช่น พิธีกร เอ่อการท าให้เห็นเลยของ
กิจการนั้น หรือท าให้เห็นผลที่เกิดข้ึนกับสังคมนั้นๆ จริงๆ เลยอย่างเง้ีย ก็จะเป็นวิธีนึง
คิดต่อไปอีกว่า บางทีแบบยังไง มันก็อาจจะใช้วิธีหลายวิธี อย่างเช่น พิธีกร เอ่อการท าให้เห็นเลยของคิดต่อไปอีกว่า บางทีแบบยังไง มันก็อาจจะใช้วิธีหลายวิธี อย่างเช่น พิธีกร เอ่อการท าให้เห็นเลยของคิดต่อไปอีกว่า บางทีแบบยังไง มันก็อาจจะใช้วิธีหลายวิธี อย่างเช่น พิธีกร เอ่อการท าให้เห็นเลยของ
กิจการนั้น หรือท าให้เห็นผลที่เกิดข้ึนกับสังคมนั้นๆ จริงๆ เลยอย่างเง้ีย ก็จะเป็นวิธีนึงกิจการนั้น หรือท าให้เห็นผลที่เกิดข้ึนกับสังคมนั้นๆ จริงๆ เลยอย่างเง้ีย ก็จะเป็นวิธีนึง
คิดต่อไปอีกว่า บางทีแบบยังไง มันก็อาจจะใช้วิธีหลายวิธี อย่างเช่น พิธีกร เอ่อการท าให้เห็นเลยของคิดต่อไปอีกว่า บางทีแบบยังไง มันก็อาจจะใช้วิธีหลายวิธี อย่างเช่น พิธีกร เอ่อการท าให้เห็นเลยของคิดต่อไปอีกว่า บางทีแบบยังไง มันก็อาจจะใช้วิธีหลายวิธี อย่างเช่น พิธีกร เอ่อการท าให้เห็นเลยของคิดต่อไปอีกว่า บางทีแบบยังไง มันก็อาจจะใช้วิธีหลายวิธี อย่างเช่น พิธีกร เอ่อการท าให้เห็นเลยของคิดต่อไปอีกว่า บางทีแบบยังไง มันก็อาจจะใช้วิธีหลายวิธี อย่างเช่น พิธีกร เอ่อการท าให้เห็นเลยของ
กิจการนั้น หรือท าให้เห็นผลที่เกิดข้ึนกับสังคมนั้นๆ จริงๆ เลยอย่างเง้ีย ก็จะเป็นวิธีนึงกิจการนั้น หรือท าให้เห็นผลที่เกิดข้ึนกับสังคมนั้นๆ จริงๆ เลยอย่างเง้ีย ก็จะเป็นวิธีนึง
อะไรที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจ หรือเป็นที่จดจ าของผู้ชม
กิจการนั้น หรือท าให้เห็นผลที่เกิดข้ึนกับสังคมนั้นๆ จริงๆ เลยอย่างเง้ีย ก็จะเป็นวิธีนึง
อะไรที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจ หรือเป็นที่จดจ าของผู้ชม

เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้องเค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้อง
คิดต่อไปอีกว่า บางทีแบบยังไง มันก็อาจจะใช้วิธีหลายวิธี อย่างเช่น พิธีกร เอ่อการท าให้เห็นเลยของ
เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้อง
คิดต่อไปอีกว่า บางทีแบบยังไง มันก็อาจจะใช้วิธีหลายวิธี อย่างเช่น พิธีกร เอ่อการท าให้เห็นเลยของ
เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้องเค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้อง
คิดต่อไปอีกว่า บางทีแบบยังไง มันก็อาจจะใช้วิธีหลายวิธี อย่างเช่น พิธีกร เอ่อการท าให้เห็นเลยของ
เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้อง
คิดต่อไปอีกว่า บางทีแบบยังไง มันก็อาจจะใช้วิธีหลายวิธี อย่างเช่น พิธีกร เอ่อการท าให้เห็นเลยของ
เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้องเค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้อง
นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่
เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้องเค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้อง
คิดต่อไปอีกว่า บางทีแบบยังไง มันก็อาจจะใช้วิธีหลายวิธี อย่างเช่น พิธีกร เอ่อการท าให้เห็นเลยของ
กิจการนั้น หรือท าให้เห็นผลที่เกิดข้ึนกับสังคมนั้นๆ จริงๆ เลยอย่างเง้ีย ก็จะเป็นวิธีนึง

นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่
เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้อง
นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่
เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้อง
นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่
เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้องเค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้องเค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้อง
คิดต่อไปอีกว่า บางทีแบบยังไง มันก็อาจจะใช้วิธีหลายวิธี อย่างเช่น พิธีกร เอ่อการท าให้เห็นเลยของ
กิจการนั้น หรือท าให้เห็นผลที่เกิดข้ึนกับสังคมนั้นๆ จริงๆ เลยอย่างเง้ีย ก็จะเป็นวิธีนึง
อะไรที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจ หรือเป็นที่จดจ าของผู้ชม

น้องจ ารายการนี้เพราะอะไร (อินโฟกราฟิก
เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 

นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่
คือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการ

นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่
คือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการ

นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่
คือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการ

นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่
เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้อง
นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่
เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้อง

คือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการคือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการ
นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่

คือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการคือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการ
มีวิธีการอย่างไรในการท าให้รายการดูสนุกมีสาระ

คือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการ
นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่

คือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการ
นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่

คือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการคือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการคือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการ
นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่

มีวิธีการอย่างไรในการท าให้รายการดูสนุกมีสาระมีวิธีการอย่างไรในการท าให้รายการดูสนุกมีสาระมีวิธีการอย่างไรในการท าให้รายการดูสนุกมีสาระ
คือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการ

นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่
เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้อง

มีวิธีการอย่างไรในการท าให้รายการดูสนุกมีสาระมีวิธีการอย่างไรในการท าให้รายการดูสนุกมีสาระมีวิธีการอย่างไรในการท าให้รายการดูสนุกมีสาระ
คือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการ

มีวิธีการอย่างไรในการท าให้รายการดูสนุกมีสาระ
คือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการคือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการคือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการคือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการคือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการ

นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่
เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้อง

คือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการคือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการ
นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่

คือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการ
นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่

คือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการ
นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่

คือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการคือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการ
นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่

คือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการ
นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่
เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้อง
นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่
เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้อง
นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่
เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้องเค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้อง
คิดต่อไปอีกว่า บางทีแบบยังไง มันก็อาจจะใช้วิธีหลายวิธี อย่างเช่น พิธีกร เอ่อการท าให้เห็นเลยของ
เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้อง
คิดต่อไปอีกว่า บางทีแบบยังไง มันก็อาจจะใช้วิธีหลายวิธี อย่างเช่น พิธีกร เอ่อการท าให้เห็นเลยของ
เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้องเค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้อง
คิดต่อไปอีกว่า บางทีแบบยังไง มันก็อาจจะใช้วิธีหลายวิธี อย่างเช่น พิธีกร เอ่อการท าให้เห็นเลยของ
กิจการนั้น หรือท าให้เห็นผลที่เกิดข้ึนกับสังคมนั้นๆ จริงๆ เลยอย่างเง้ีย ก็จะเป็นวิธีนึง
อะไรที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจ หรือเป็นที่จดจ าของผู้ชม
กิจการนั้น หรือท าให้เห็นผลที่เกิดข้ึนกับสังคมนั้นๆ จริงๆ เลยอย่างเง้ีย ก็จะเป็นวิธีนึง

อยู่ แต่ว่าต้องไปอยุ่ในเวลา รูปแบบการน าเสนอ หรืออะไรที่มันลงตัว
มีวิธีการอย่างไรในการท าให้รายการดูสนุกมีสาระ
อยู่ แต่ว่าต้องไปอยุ่ในเวลา รูปแบบการน าเสนอ หรืออะไรที่มันลงตัว
มีวิธีการอย่างไรในการท าให้รายการดูสนุกมีสาระ

คือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการ
มีวิธีการอย่างไรในการท าให้รายการดูสนุกมีสาระ

คือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการคือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการ
นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่

อยู่ แต่ว่าต้องไปอยุ่ในเวลา รูปแบบการน าเสนอ หรืออะไรที่มันลงตัวอยู่ แต่ว่าต้องไปอยุ่ในเวลา รูปแบบการน าเสนอ หรืออะไรที่มันลงตัวอยู่ แต่ว่าต้องไปอยุ่ในเวลา รูปแบบการน าเสนอ หรืออะไรที่มันลงตัวอยู่ แต่ว่าต้องไปอยุ่ในเวลา รูปแบบการน าเสนอ หรืออะไรที่มันลงตัว
ลูกน้องใคร เพราะฉะนั้นสัดส่วนตรงนี้จะเยอะ พอเยอะเนี่ยก็จะมีความนิยมที่จะอยากดูรายการแบบนี้
อยู่ แต่ว่าต้องไปอยุ่ในเวลา รูปแบบการน าเสนอ หรืออะไรที่มันลงตัวอยู่ แต่ว่าต้องไปอยุ่ในเวลา รูปแบบการน าเสนอ หรืออะไรที่มันลงตัว
ลูกน้องใคร เพราะฉะนั้นสัดส่วนตรงนี้จะเยอะ พอเยอะเนี่ยก็จะมีความนิยมที่จะอยากดูรายการแบบนี้
อยู่ แต่ว่าต้องไปอยุ่ในเวลา รูปแบบการน าเสนอ หรืออะไรที่มันลงตัว
ลูกน้องใคร เพราะฉะนั้นสัดส่วนตรงนี้จะเยอะ พอเยอะเนี่ยก็จะมีความนิยมที่จะอยากดูรายการแบบนี้
อยู่ แต่ว่าต้องไปอยุ่ในเวลา รูปแบบการน าเสนอ หรืออะไรที่มันลงตัว
ลูกน้องใคร เพราะฉะนั้นสัดส่วนตรงนี้จะเยอะ พอเยอะเนี่ยก็จะมีความนิยมที่จะอยากดูรายการแบบนี้
อยู่ แต่ว่าต้องไปอยุ่ในเวลา รูปแบบการน าเสนอ หรืออะไรที่มันลงตัว
ลูกน้องใคร เพราะฉะนั้นสัดส่วนตรงนี้จะเยอะ พอเยอะเนี่ยก็จะมีความนิยมที่จะอยากดูรายการแบบนี้ลูกน้องใคร เพราะฉะนั้นสัดส่วนตรงนี้จะเยอะ พอเยอะเนี่ยก็จะมีความนิยมที่จะอยากดูรายการแบบนี้
อยู่ แต่ว่าต้องไปอยุ่ในเวลา รูปแบบการน าเสนอ หรืออะไรที่มันลงตัว
ลูกน้องใคร เพราะฉะนั้นสัดส่วนตรงนี้จะเยอะ พอเยอะเนี่ยก็จะมีความนิยมที่จะอยากดูรายการแบบนี้
รายการประเภทนี้ถามว่าคนสนใจมั้ย พี่มองว่าคนรุ่นใหม่อยากเป็นเจ้าของกิจการกันเยอะ ไม่ชอบเป็น

เป็นทางเลือกใหม่ ไม่เป็นที่รู้จักซะทีเดียว มันต้องค่อยๆท า พอท าปุ๊ปอ่ะ โอเคขยายแนวความคิดนี้ 
ค่อยๆโต แต่ถ้าถามว่าจุดเริ่มต้นที่ท าให้คนชอบ สนใจในแนวทางนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะฉะนั้น
รายการประเภทนี้ถามว่าคนสนใจมั้ย พี่มองว่าคนรุ่นใหม่อยากเป็นเจ้าของกิจการกันเยอะ ไม่ชอบเป็น
ลูกน้องใคร เพราะฉะนั้นสัดส่วนตรงนี้จะเยอะ พอเยอะเนี่ยก็จะมีความนิยมที่จะอยากดูรายการแบบนี้

ค่อยๆโต แต่ถ้าถามว่าจุดเริ่มต้นที่ท าให้คนชอบ สนใจในแนวทางนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะฉะนั้นค่อยๆโต แต่ถ้าถามว่าจุดเริ่มต้นที่ท าให้คนชอบ สนใจในแนวทางนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะฉะนั้น
รายการประเภทนี้ถามว่าคนสนใจมั้ย พี่มองว่าคนรุ่นใหม่อยากเป็นเจ้าของกิจการกันเยอะ ไม่ชอบเป็น
ลูกน้องใคร เพราะฉะนั้นสัดส่วนตรงนี้จะเยอะ พอเยอะเนี่ยก็จะมีความนิยมที่จะอยากดูรายการแบบนี้ลูกน้องใคร เพราะฉะนั้นสัดส่วนตรงนี้จะเยอะ พอเยอะเนี่ยก็จะมีความนิยมที่จะอยากดูรายการแบบนี้
อยู่ แต่ว่าต้องไปอยุ่ในเวลา รูปแบบการน าเสนอ หรืออะไรที่มันลงตัวอยู่ แต่ว่าต้องไปอยุ่ในเวลา รูปแบบการน าเสนอ หรืออะไรที่มันลงตัวอยู่ แต่ว่าต้องไปอยุ่ในเวลา รูปแบบการน าเสนอ หรืออะไรที่มันลงตัว

คือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการคือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการ
นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่

เป็นทางเลือกใหม่ ไม่เป็นที่รู้จักซะทีเดียว มันต้องค่อยๆท า พอท าปุ๊ปอ่ะ โอเคขยายแนวความคิดนี้ เป็นทางเลือกใหม่ ไม่เป็นที่รู้จักซะทีเดียว มันต้องค่อยๆท า พอท าปุ๊ปอ่ะ โอเคขยายแนวความคิดนี้ 
ค่อยๆโต แต่ถ้าถามว่าจุดเริ่มต้นที่ท าให้คนชอบ สนใจในแนวทางนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะฉะนั้น
รายการประเภทนี้ถามว่าคนสนใจมั้ย พี่มองว่าคนรุ่นใหม่อยากเป็นเจ้าของกิจการกันเยอะ ไม่ชอบเป็น
ลูกน้องใคร เพราะฉะนั้นสัดส่วนตรงนี้จะเยอะ พอเยอะเนี่ยก็จะมีความนิยมที่จะอยากดูรายการแบบนี้
อยู่ แต่ว่าต้องไปอยุ่ในเวลา รูปแบบการน าเสนอ หรืออะไรที่มันลงตัว

รายการประเภทนี้ถามว่าคนสนใจมั้ย พี่มองว่าคนรุ่นใหม่อยากเป็นเจ้าของกิจการกันเยอะ ไม่ชอบเป็น
ลูกน้องใคร เพราะฉะนั้นสัดส่วนตรงนี้จะเยอะ พอเยอะเนี่ยก็จะมีความนิยมที่จะอยากดูรายการแบบนี้
รายการประเภทนี้ถามว่าคนสนใจมั้ย พี่มองว่าคนรุ่นใหม่อยากเป็นเจ้าของกิจการกันเยอะ ไม่ชอบเป็น
ลูกน้องใคร เพราะฉะนั้นสัดส่วนตรงนี้จะเยอะ พอเยอะเนี่ยก็จะมีความนิยมที่จะอยากดูรายการแบบนี้
อยู่ แต่ว่าต้องไปอยุ่ในเวลา รูปแบบการน าเสนอ หรืออะไรที่มันลงตัว
ลูกน้องใคร เพราะฉะนั้นสัดส่วนตรงนี้จะเยอะ พอเยอะเนี่ยก็จะมีความนิยมที่จะอยากดูรายการแบบนี้ลูกน้องใคร เพราะฉะนั้นสัดส่วนตรงนี้จะเยอะ พอเยอะเนี่ยก็จะมีความนิยมที่จะอยากดูรายการแบบนี้
อยู่ แต่ว่าต้องไปอยุ่ในเวลา รูปแบบการน าเสนอ หรืออะไรที่มันลงตัว
ลูกน้องใคร เพราะฉะนั้นสัดส่วนตรงนี้จะเยอะ พอเยอะเนี่ยก็จะมีความนิยมที่จะอยากดูรายการแบบนี้
อยู่ แต่ว่าต้องไปอยุ่ในเวลา รูปแบบการน าเสนอ หรืออะไรที่มันลงตัวอยู่ แต่ว่าต้องไปอยุ่ในเวลา รูปแบบการน าเสนอ หรืออะไรที่มันลงตัว
มีวิธีการอย่างไรในการท าให้รายการดูสนุกมีสาระ
อยู่ แต่ว่าต้องไปอยุ่ในเวลา รูปแบบการน าเสนอ หรืออะไรที่มันลงตัว
มีวิธีการอย่างไรในการท าให้รายการดูสนุกมีสาระมีวิธีการอย่างไรในการท าให้รายการดูสนุกมีสาระ

คือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการ
นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่

คือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการคือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการ
นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่

คือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการ
นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่

คือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการ
นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่
เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้อง

คือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการ
นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่
เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้อง
นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่

คิดต่อไปอีกว่า บางทีแบบยังไง มันก็อาจจะใช้วิธีหลายวิธี อย่างเช่น พิธีกร เอ่อการท าให้เห็นเลยของคิดต่อไปอีกว่า บางทีแบบยังไง มันก็อาจจะใช้วิธีหลายวิธี อย่างเช่น พิธีกร เอ่อการท าให้เห็นเลยของ
กิจการนั้น หรือท าให้เห็นผลที่เกิดข้ึนกับสังคมนั้นๆ จริงๆ เลยอย่างเง้ีย ก็จะเป็นวิธีนึง
อะไรที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจ หรือเป็นที่จดจ าของผู้ชม
กิจการนั้น หรือท าให้เห็นผลที่เกิดข้ึนกับสังคมนั้นๆ จริงๆ เลยอย่างเง้ีย ก็จะเป็นวิธีนึงกิจการนั้น หรือท าให้เห็นผลที่เกิดข้ึนกับสังคมนั้นๆ จริงๆ เลยอย่างเง้ีย ก็จะเป็นวิธีนึง
อะไรที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจ หรือเป็นที่จดจ าของผู้ชม
กิจการนั้น หรือท าให้เห็นผลที่เกิดข้ึนกับสังคมนั้นๆ จริงๆ เลยอย่างเง้ีย ก็จะเป็นวิธีนึงกิจการนั้น หรือท าให้เห็นผลที่เกิดข้ึนกับสังคมนั้นๆ จริงๆ เลยอย่างเง้ีย ก็จะเป็นวิธีนึงกิจการนั้น หรือท าให้เห็นผลที่เกิดข้ึนกับสังคมนั้นๆ จริงๆ เลยอย่างเง้ีย ก็จะเป็นวิธีนึง
อะไรที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจ หรือเป็นที่จดจ าของผู้ชม
กิจการนั้น หรือท าให้เห็นผลที่เกิดข้ึนกับสังคมนั้นๆ จริงๆ เลยอย่างเง้ีย ก็จะเป็นวิธีนึง
อะไรที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจ หรือเป็นที่จดจ าของผู้ชมอะไรที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจ หรือเป็นที่จดจ าของผู้ชมอะไรที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจ หรือเป็นที่จดจ าของผู้ชมอะไรที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจ หรือเป็นที่จดจ าของผู้ชมอะไรที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจ หรือเป็นที่จดจ าของผู้ชม

น้องจ ารายการนี้เพราะอะไร (อินโฟกราฟิก อันนั้นเป็นส่วนหนึ่ง เป็นหนึ่งในนั้น จริงๆ น้องจ ารายการนี้เพราะอะไร (อินโฟกราฟิก
เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 

อันนั้นเป็นส่วนหนึ่ง เป็นหนึ่งในนั้น จริงๆ น้องจ ารายการนี้เพราะอะไร (อินโฟกราฟิก
เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มันแล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
สนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวาง
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
สนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวางสนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวาง
ไว้ว่าก็ไม่ถึงกับขนาดสนุกมากแต่ไม่น่าเบื่อไม่นิ่ง เลือกพิธีกรที่มีคาแรคเตอร์แบบไม่ใช่เป็นทางการมาก 
สนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวาง
ไว้ว่าก็ไม่ถึงกับขนาดสนุกมากแต่ไม่น่าเบื่อไม่นิ่ง เลือกพิธีกรที่มีคาแรคเตอร์แบบไม่ใช่เป็นทางการมาก ไว้ว่าก็ไม่ถึงกับขนาดสนุกมากแต่ไม่น่าเบื่อไม่นิ่ง เลือกพิธีกรที่มีคาแรคเตอร์แบบไม่ใช่เป็นทางการมาก 
มีพิธีกรที่สามารถคุยเรื่อง คือตรงกลางอะ คุยเรื่องยากก็ได้ คุยเรื่องสนุกก็ได้อะไรแบบเนี้ย อันเนี้ยคือ
ส่วนหนึ่ง ส่วนที่สองคือ เนื้อหาที่ยากย่อยยังไงให้ง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละ
มีพิธีกรที่สามารถคุยเรื่อง คือตรงกลางอะ คุยเรื่องยากก็ได้ คุยเรื่องสนุกก็ได้อะไรแบบเนี้ย อันเนี้ยคือมีพิธีกรที่สามารถคุยเรื่อง คือตรงกลางอะ คุยเรื่องยากก็ได้ คุยเรื่องสนุกก็ได้อะไรแบบเนี้ย อันเนี้ยคือ

อย่าง อย่างเช่นบางตอนเนี่ย พูดถึงการขั้นตอนการเลี้ยงหมูอะไรเงี้ย พูดแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างเดียวมันอย่าง อย่างเช่นบางตอนเนี่ย พูดถึงการขั้นตอนการเลี้ยงหมูอะไรเงี้ย พูดแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างเดียวมัน
ก็คงนึกไม่ออก เพราะฉะนั้นเข้าไปที่เล้าหมูกันเลย มันก็จะเห็นภาพขึ้นมา คือการย่อย คือคนเนี่ยจะ
เข้าใจด้วยการเห็นภาพมากกว่าฟัง ถ้าแค่พิธีกรเล่ากับคนเนี่ยมันก็เหมือนกับการฟังเสียงอย่างเดียว 

Insert 
ประสบการณ์ร่วมของพิธีกรกับเจ้าของ มันก็จะช่วยเป็นประสบการณ์ร่วมของคนดูด้
ประกอบกับอินโฟกราฟิกที่ที่น้องจ าเนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างสไตล์ สไตล์ของ สังเกตดูพ่ีจะใช้สีอยู่แค่ 

เป็นทางเลือกใหม่ ไม่เป็นที่รู้จักซะทีเดียว มันต้องค่อยๆท า พอท าปุ๊ปอ่ะ โอเคขยายแนวความคิดนี้ 
ค่อยๆโต แต่ถ้าถามว่าจุดเริ่มต้นที่ท าให้คนชอบ สนใจในแนวทางนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะฉะนั้น
รายการประเภทนี้ถามว่าคนสนใจมั้ย พี่มองว่าคนรุ่นใหม่อยากเป็นเจ้าของกิจการกันเยอะ ไม่ชอบเป็น
ลูกน้องใคร เพราะฉะนั้นสัดส่วนตรงนี้จะเยอะ พอเยอะเนี่ยก็จะมีความนิยมที่จะอยากดูรายการแบบนี้
อยู่ แต่ว่าต้องไปอยุ่ในเวลา รูปแบบการน าเสนอ หรืออะไรที่มันลงตัว

คือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการ
นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่

รายการประเภทนี้ถามว่าคนสนใจมั้ย พี่มองว่าคนรุ่นใหม่อยากเป็นเจ้าของกิจการกันเยอะ ไม่ชอบเป็นรายการประเภทนี้ถามว่าคนสนใจมั้ย พี่มองว่าคนรุ่นใหม่อยากเป็นเจ้าของกิจการกันเยอะ ไม่ชอบเป็น
ลูกน้องใคร เพราะฉะนั้นสัดส่วนตรงนี้จะเยอะ พอเยอะเนี่ยก็จะมีความนิยมที่จะอยากดูรายการแบบนี้ลูกน้องใคร เพราะฉะนั้นสัดส่วนตรงนี้จะเยอะ พอเยอะเนี่ยก็จะมีความนิยมที่จะอยากดูรายการแบบนี้ลูกน้องใคร เพราะฉะนั้นสัดส่วนตรงนี้จะเยอะ พอเยอะเนี่ยก็จะมีความนิยมที่จะอยากดูรายการแบบนี้
อยู่ แต่ว่าต้องไปอยุ่ในเวลา รูปแบบการน าเสนอ หรืออะไรที่มันลงตัว
ลูกน้องใคร เพราะฉะนั้นสัดส่วนตรงนี้จะเยอะ พอเยอะเนี่ยก็จะมีความนิยมที่จะอยากดูรายการแบบนี้ลูกน้องใคร เพราะฉะนั้นสัดส่วนตรงนี้จะเยอะ พอเยอะเนี่ยก็จะมีความนิยมที่จะอยากดูรายการแบบนี้ลูกน้องใคร เพราะฉะนั้นสัดส่วนตรงนี้จะเยอะ พอเยอะเนี่ยก็จะมีความนิยมที่จะอยากดูรายการแบบนี้
อยู่ แต่ว่าต้องไปอยุ่ในเวลา รูปแบบการน าเสนอ หรืออะไรที่มันลงตัว
ลูกน้องใคร เพราะฉะนั้นสัดส่วนตรงนี้จะเยอะ พอเยอะเนี่ยก็จะมีความนิยมที่จะอยากดูรายการแบบนี้ลูกน้องใคร เพราะฉะนั้นสัดส่วนตรงนี้จะเยอะ พอเยอะเนี่ยก็จะมีความนิยมที่จะอยากดูรายการแบบนี้
อยู่ แต่ว่าต้องไปอยุ่ในเวลา รูปแบบการน าเสนอ หรืออะไรที่มันลงตัว
ลูกน้องใคร เพราะฉะนั้นสัดส่วนตรงนี้จะเยอะ พอเยอะเนี่ยก็จะมีความนิยมที่จะอยากดูรายการแบบนี้
อยู่ แต่ว่าต้องไปอยุ่ในเวลา รูปแบบการน าเสนอ หรืออะไรที่มันลงตัวอยู่ แต่ว่าต้องไปอยุ่ในเวลา รูปแบบการน าเสนอ หรืออะไรที่มันลงตัวอยู่ แต่ว่าต้องไปอยุ่ในเวลา รูปแบบการน าเสนอ หรืออะไรที่มันลงตัวอยู่ แต่ว่าต้องไปอยุ่ในเวลา รูปแบบการน าเสนอ หรืออะไรที่มันลงตัวอยู่ แต่ว่าต้องไปอยุ่ในเวลา รูปแบบการน าเสนอ หรืออะไรที่มันลงตัวอยู่ แต่ว่าต้องไปอยุ่ในเวลา รูปแบบการน าเสนอ หรืออะไรที่มันลงตัวอยู่ แต่ว่าต้องไปอยุ่ในเวลา รูปแบบการน าเสนอ หรืออะไรที่มันลงตัวอยู่ แต่ว่าต้องไปอยุ่ในเวลา รูปแบบการน าเสนอ หรืออะไรที่มันลงตัวอยู่ แต่ว่าต้องไปอยุ่ในเวลา รูปแบบการน าเสนอ หรืออะไรที่มันลงตัวอยู่ แต่ว่าต้องไปอยุ่ในเวลา รูปแบบการน าเสนอ หรืออะไรที่มันลงตัว
มีวิธีการอย่างไรในการท าให้รายการดูสนุกมีสาระ

คือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการ
นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่

อยู่ แต่ว่าต้องไปอยุ่ในเวลา รูปแบบการน าเสนอ หรืออะไรที่มันลงตัว
มีวิธีการอย่างไรในการท าให้รายการดูสนุกมีสาระมีวิธีการอย่างไรในการท าให้รายการดูสนุกมีสาระ

คือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการ
นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่
เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้อง
คิดต่อไปอีกว่า บางทีแบบยังไง มันก็อาจจะใช้วิธีหลายวิธี อย่างเช่น พิธีกร เอ่อการท าให้เห็นเลยของ
กิจการนั้น หรือท าให้เห็นผลที่เกิดข้ึนกับสังคมนั้นๆ จริงๆ เลยอย่างเง้ีย ก็จะเป็นวิธีนึง
อะไรที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจ หรือเป็นที่จดจ าของผู้ชม

มีวิธีการอย่างไรในการท าให้รายการดูสนุกมีสาระมีวิธีการอย่างไรในการท าให้รายการดูสนุกมีสาระมีวิธีการอย่างไรในการท าให้รายการดูสนุกมีสาระมีวิธีการอย่างไรในการท าให้รายการดูสนุกมีสาระมีวิธีการอย่างไรในการท าให้รายการดูสนุกมีสาระ
คือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการคือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการ

มีวิธีการอย่างไรในการท าให้รายการดูสนุกมีสาระ
คือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการ

นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่

มีวิธีการอย่างไรในการท าให้รายการดูสนุกมีสาระ
คือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการ

มีวิธีการอย่างไรในการท าให้รายการดูสนุกมีสาระ
คือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการ

นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่
คือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการคือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการคือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการ

นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่
คือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการคือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการ

นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่
คือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการ

นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่
คือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการ

นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่
เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้อง

คือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการ
นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่
เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้อง
คิดต่อไปอีกว่า บางทีแบบยังไง มันก็อาจจะใช้วิธีหลายวิธี อย่างเช่น พิธีกร เอ่อการท าให้เห็นเลยของ
กิจการนั้น หรือท าให้เห็นผลที่เกิดข้ึนกับสังคมนั้นๆ จริงๆ เลยอย่างเง้ีย ก็จะเป็นวิธีนึง
อะไรที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจ หรือเป็นที่จดจ าของผู้ชม

น้องจ ารายการนี้เพราะอะไร (อินโฟกราฟิก
เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 

นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่
เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้อง
คิดต่อไปอีกว่า บางทีแบบยังไง มันก็อาจจะใช้วิธีหลายวิธี อย่างเช่น พิธีกร เอ่อการท าให้เห็นเลยของ
กิจการนั้น หรือท าให้เห็นผลที่เกิดข้ึนกับสังคมนั้นๆ จริงๆ เลยอย่างเง้ีย ก็จะเป็นวิธีนึง

นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่
เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้องเค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้องเค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้องเค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้องเค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้องเค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้องเค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้องเค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้อง
คิดต่อไปอีกว่า บางทีแบบยังไง มันก็อาจจะใช้วิธีหลายวิธี อย่างเช่น พิธีกร เอ่อการท าให้เห็นเลยของ
เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้องเค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้อง
คิดต่อไปอีกว่า บางทีแบบยังไง มันก็อาจจะใช้วิธีหลายวิธี อย่างเช่น พิธีกร เอ่อการท าให้เห็นเลยของ
เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้อง
คิดต่อไปอีกว่า บางทีแบบยังไง มันก็อาจจะใช้วิธีหลายวิธี อย่างเช่น พิธีกร เอ่อการท าให้เห็นเลยของ
เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้อง
คิดต่อไปอีกว่า บางทีแบบยังไง มันก็อาจจะใช้วิธีหลายวิธี อย่างเช่น พิธีกร เอ่อการท าให้เห็นเลยของ
เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้องเค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้อง
คิดต่อไปอีกว่า บางทีแบบยังไง มันก็อาจจะใช้วิธีหลายวิธี อย่างเช่น พิธีกร เอ่อการท าให้เห็นเลยของ
กิจการนั้น หรือท าให้เห็นผลที่เกิดข้ึนกับสังคมนั้นๆ จริงๆ เลยอย่างเง้ีย ก็จะเป็นวิธีนึง
อะไรที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจ หรือเป็นที่จดจ าของผู้ชม

คิดต่อไปอีกว่า บางทีแบบยังไง มันก็อาจจะใช้วิธีหลายวิธี อย่างเช่น พิธีกร เอ่อการท าให้เห็นเลยของคิดต่อไปอีกว่า บางทีแบบยังไง มันก็อาจจะใช้วิธีหลายวิธี อย่างเช่น พิธีกร เอ่อการท าให้เห็นเลยของคิดต่อไปอีกว่า บางทีแบบยังไง มันก็อาจจะใช้วิธีหลายวิธี อย่างเช่น พิธีกร เอ่อการท าให้เห็นเลยของ
กิจการนั้น หรือท าให้เห็นผลที่เกิดข้ึนกับสังคมนั้นๆ จริงๆ เลยอย่างเง้ีย ก็จะเป็นวิธีนึง
คิดต่อไปอีกว่า บางทีแบบยังไง มันก็อาจจะใช้วิธีหลายวิธี อย่างเช่น พิธีกร เอ่อการท าให้เห็นเลยของคิดต่อไปอีกว่า บางทีแบบยังไง มันก็อาจจะใช้วิธีหลายวิธี อย่างเช่น พิธีกร เอ่อการท าให้เห็นเลยของคิดต่อไปอีกว่า บางทีแบบยังไง มันก็อาจจะใช้วิธีหลายวิธี อย่างเช่น พิธีกร เอ่อการท าให้เห็นเลยของ
กิจการนั้น หรือท าให้เห็นผลที่เกิดข้ึนกับสังคมนั้นๆ จริงๆ เลยอย่างเง้ีย ก็จะเป็นวิธีนึง
คิดต่อไปอีกว่า บางทีแบบยังไง มันก็อาจจะใช้วิธีหลายวิธี อย่างเช่น พิธีกร เอ่อการท าให้เห็นเลยของ
กิจการนั้น หรือท าให้เห็นผลที่เกิดข้ึนกับสังคมนั้นๆ จริงๆ เลยอย่างเง้ีย ก็จะเป็นวิธีนึงกิจการนั้น หรือท าให้เห็นผลที่เกิดข้ึนกับสังคมนั้นๆ จริงๆ เลยอย่างเง้ีย ก็จะเป็นวิธีนึงกิจการนั้น หรือท าให้เห็นผลที่เกิดข้ึนกับสังคมนั้นๆ จริงๆ เลยอย่างเง้ีย ก็จะเป็นวิธีนึง
อะไรที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจ หรือเป็นที่จดจ าของผู้ชม
กิจการนั้น หรือท าให้เห็นผลที่เกิดข้ึนกับสังคมนั้นๆ จริงๆ เลยอย่างเง้ีย ก็จะเป็นวิธีนึงกิจการนั้น หรือท าให้เห็นผลที่เกิดข้ึนกับสังคมนั้นๆ จริงๆ เลยอย่างเง้ีย ก็จะเป็นวิธีนึงกิจการนั้น หรือท าให้เห็นผลที่เกิดข้ึนกับสังคมนั้นๆ จริงๆ เลยอย่างเง้ีย ก็จะเป็นวิธีนึง
อะไรที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจ หรือเป็นที่จดจ าของผู้ชมอะไรที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจ หรือเป็นที่จดจ าของผู้ชมอะไรที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจ หรือเป็นที่จดจ าของผู้ชม

น้องจ ารายการนี้เพราะอะไร (อินโฟกราฟิก
อะไรที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจ หรือเป็นที่จดจ าของผู้ชม

น้องจ ารายการนี้เพราะอะไร (อินโฟกราฟิก
อะไรที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจ หรือเป็นที่จดจ าของผู้ชมอะไรที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจ หรือเป็นที่จดจ าของผู้ชม

น้องจ ารายการนี้เพราะอะไร (อินโฟกราฟิก
เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 

น้องจ ารายการนี้เพราะอะไร (อินโฟกราฟิกน้องจ ารายการนี้เพราะอะไร (อินโฟกราฟิก อันนั้นเป็นส่วนหนึ่ง เป็นหนึ่งในนั้น จริงๆ อันนั้นเป็นส่วนหนึ่ง เป็นหนึ่งในนั้น จริงๆ 
เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน

น้องจ ารายการนี้เพราะอะไร (อินโฟกราฟิก อันนั้นเป็นส่วนหนึ่ง เป็นหนึ่งในนั้น จริงๆ 
เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 

อันนั้นเป็นส่วนหนึ่ง เป็นหนึ่งในนั้น จริงๆ 
เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 

อันนั้นเป็นส่วนหนึ่ง เป็นหนึ่งในนั้น จริงๆ 
เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
สนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวาง

) อันนั้นเป็นส่วนหนึ่ง เป็นหนึ่งในนั้น จริงๆ 
เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน

น้องจ ารายการนี้เพราะอะไร (อินโฟกราฟิก
เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 

อันนั้นเป็นส่วนหนึ่ง เป็นหนึ่งในนั้น จริงๆ 
เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
สนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวาง
ไว้ว่าก็ไม่ถึงกับขนาดสนุกมากแต่ไม่น่าเบื่อไม่นิ่ง เลือกพิธีกรที่มีคาแรคเตอร์แบบไม่ใช่เป็นทางการมาก 

เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
สนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวาง
ไว้ว่าก็ไม่ถึงกับขนาดสนุกมากแต่ไม่น่าเบื่อไม่นิ่ง เลือกพิธีกรที่มีคาแรคเตอร์แบบไม่ใช่เป็นทางการมาก 

เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
สนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวาง

เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
สนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวาง

เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
สนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวาง

เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มันแล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
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แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มันแล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
สนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวาง
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
สนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวาง
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มันแล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
สนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวาง
ไว้ว่าก็ไม่ถึงกับขนาดสนุกมากแต่ไม่น่าเบื่อไม่นิ่ง เลือกพิธีกรที่มีคาแรคเตอร์แบบไม่ใช่เป็นทางการมาก 

แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
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แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มันแล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
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แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
สนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวาง
ไว้ว่าก็ไม่ถึงกับขนาดสนุกมากแต่ไม่น่าเบื่อไม่นิ่ง เลือกพิธีกรที่มีคาแรคเตอร์แบบไม่ใช่เป็นทางการมาก 

แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
สนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวาง
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
สนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวาง
ไว้ว่าก็ไม่ถึงกับขนาดสนุกมากแต่ไม่น่าเบื่อไม่นิ่ง เลือกพิธีกรที่มีคาแรคเตอร์แบบไม่ใช่เป็นทางการมาก 

แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
สนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวาง
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แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
สนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวาง
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แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
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ไว้ว่าก็ไม่ถึงกับขนาดสนุกมากแต่ไม่น่าเบื่อไม่นิ่ง เลือกพิธีกรที่มีคาแรคเตอร์แบบไม่ใช่เป็นทางการมาก 
มีพิธีกรที่สามารถคุยเรื่อง คือตรงกลางอะ คุยเรื่องยากก็ได้ คุยเรื่องสนุกก็ได้อะไรแบบเนี้ย อันเนี้ยคือ

สนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวาง
ไว้ว่าก็ไม่ถึงกับขนาดสนุกมากแต่ไม่น่าเบื่อไม่นิ่ง เลือกพิธีกรที่มีคาแรคเตอร์แบบไม่ใช่เป็นทางการมาก 
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ไว้ว่าก็ไม่ถึงกับขนาดสนุกมากแต่ไม่น่าเบื่อไม่นิ่ง เลือกพิธีกรที่มีคาแรคเตอร์แบบไม่ใช่เป็นทางการมาก 
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ส่วนหนึ่ง ส่วนที่สองคือ เนื้อหาที่ยากย่อยยังไงให้ง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละ
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ก็คงนึกไม่ออก เพราะฉะนั้นเข้าไปที่เล้าหมูกันเลย มันก็จะเห็นภาพขึ้นมา คือการย่อย คือคนเนี่ยจะ
เข้าใจด้วยการเห็นภาพมากกว่าฟัง ถ้าแค่พิธีกรเล่ากับคนเนี่ยมันก็เหมือนกับการฟังเสียงอย่างเดียว 

เข้าไปด้วย พิธีกรลงไปคลุก พิธีกรหยิบมานี่มันอะไร คือแบบว่ามันเป็น
เข้าใจด้วยการเห็นภาพมากกว่าฟัง ถ้าแค่พิธีกรเล่ากับคนเนี่ยมันก็เหมือนกับการฟังเสียงอย่างเดียว 
ก็คงนึกไม่ออก เพราะฉะนั้นเข้าไปที่เล้าหมูกันเลย มันก็จะเห็นภาพขึ้นมา คือการย่อย คือคนเนี่ยจะ
เข้าใจด้วยการเห็นภาพมากกว่าฟัง ถ้าแค่พิธีกรเล่ากับคนเนี่ยมันก็เหมือนกับการฟังเสียงอย่างเดียว 

เข้าไปด้วย พิธีกรลงไปคลุก พิธีกรหยิบมานี่มันอะไร คือแบบว่ามันเป็น
เข้าใจด้วยการเห็นภาพมากกว่าฟัง ถ้าแค่พิธีกรเล่ากับคนเนี่ยมันก็เหมือนกับการฟังเสียงอย่างเดียว 

เข้าไปด้วย พิธีกรลงไปคลุก พิธีกรหยิบมานี่มันอะไร คือแบบว่ามันเป็น
ประสบการณ์ร่วมของพิธีกรกับเจ้าของ มันก็จะช่วยเป็นประสบการณ์ร่วมของคนดูด้

เข้าไปด้วย พิธีกรลงไปคลุก พิธีกรหยิบมานี่มันอะไร คือแบบว่ามันเป็น
ประสบการณ์ร่วมของพิธีกรกับเจ้าของ มันก็จะช่วยเป็นประสบการณ์ร่วมของคนดูด้

เข้าใจด้วยการเห็นภาพมากกว่าฟัง ถ้าแค่พิธีกรเล่ากับคนเนี่ยมันก็เหมือนกับการฟังเสียงอย่างเดียว 
เข้าไปด้วย พิธีกรลงไปคลุก พิธีกรหยิบมานี่มันอะไร คือแบบว่ามันเป็นเข้าไปด้วย พิธีกรลงไปคลุก พิธีกรหยิบมานี่มันอะไร คือแบบว่ามันเป็น

ประสบการณ์ร่วมของพิธีกรกับเจ้าของ มันก็จะช่วยเป็นประสบการณ์ร่วมของคนดูด้
เข้าไปด้วย พิธีกรลงไปคลุก พิธีกรหยิบมานี่มันอะไร คือแบบว่ามันเป็นเข้าไปด้วย พิธีกรลงไปคลุก พิธีกรหยิบมานี่มันอะไร คือแบบว่ามันเป็น

คือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการ
นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่
เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้องเค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้อง
คิดต่อไปอีกว่า บางทีแบบยังไง มันก็อาจจะใช้วิธีหลายวิธี อย่างเช่น พิธีกร เอ่อการท าให้เห็นเลยของ

เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
สนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวาง

มีพิธีกรที่สามารถคุยเรื่อง คือตรงกลางอะ คุยเรื่องยากก็ได้ คุยเรื่องสนุกก็ได้อะไรแบบเนี้ย อันเนี้ยคือ
ส่วนหนึ่ง ส่วนที่สองคือ เนื้อหาที่ยากย่อยยังไงให้ง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละ
อย่าง อย่างเช่นบางตอนเนี่ย พูดถึงการขั้นตอนการเลี้ยงหมูอะไรเงี้ย พูดแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างเดียวมัน
ก็คงนึกไม่ออก เพราะฉะนั้นเข้าไปที่เล้าหมูกันเลย มันก็จะเห็นภาพขึ้นมา คือการย่อย คือคนเนี่ยจะ
เข้าใจด้วยการเห็นภาพมากกว่าฟัง ถ้าแค่พิธีกรเล่ากับคนเนี่ยมันก็เหมือนกับการฟังเสียงอย่างเดียว 

เข้าไปด้วย พิธีกรลงไปคลุก พิธีกรหยิบมานี่มันอะไร คือแบบว่ามันเป็น
ประสบการณ์ร่วมของพิธีกรกับเจ้าของ มันก็จะช่วยเป็นประสบการณ์ร่วมของคนดูด้

เป็นทางเลือกใหม่ ไม่เป็นที่รู้จักซะทีเดียว มันต้องค่อยๆท า พอท าปุ๊ปอ่ะ โอเคขยายแนวความคิดนี้ 
ค่อยๆโต แต่ถ้าถามว่าจุดเริ่มต้นที่ท าให้คนชอบ สนใจในแนวทางนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะฉะนั้น
รายการประเภทนี้ถามว่าคนสนใจมั้ย พี่มองว่าคนรุ่นใหม่อยากเป็นเจ้าของกิจการกันเยอะ ไม่ชอบเป็น
ลูกน้องใคร เพราะฉะนั้นสัดส่วนตรงนี้จะเยอะ พอเยอะเนี่ยก็จะมีความนิยมที่จะอยากดูรายการแบบนี้
อยู่ แต่ว่าต้องไปอยุ่ในเวลา รูปแบบการน าเสนอ หรืออะไรที่มันลงตัว
มีวิธีการอย่างไรในการท าให้รายการดูสนุกมีสาระ

คือจริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนักนะ ครีเอทีฟ เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการ
นั้นๆ อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่านั้นมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วเลือกมุมบางมุมที่
เค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้อง
คิดต่อไปอีกว่า บางทีแบบยังไง มันก็อาจจะใช้วิธีหลายวิธี อย่างเช่น พิธีกร เอ่อการท าให้เห็นเลยของ
กิจการนั้น หรือท าให้เห็นผลที่เกิดข้ึนกับสังคมนั้นๆ จริงๆ เลยอย่างเง้ีย ก็จะเป็นวิธีนึง
อะไรที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจ หรือเป็นที่จดจ าของผู้ชม

น้องจ ารายการนี้เพราะอะไร (อินโฟกราฟิก) อันนั้นเป็นส่วนหนึ่ง เป็นหนึ่งในนั้น จริงๆ 
เวลาคิดเนี่ยคงไม่ได้มอง เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพใหญ่ๆ 
แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักชั่นดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ มู๊ดรายการ เราอยากให้มันแค่ไหน มัน
สนุกมากหรือมันลงมาหน่อยหรือพอดีๆ หรือว่าขรึมหรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ พ่ีวาง
ไว้ว่าก็ไม่ถึงกับขนาดสนุกมากแต่ไม่น่าเบื่อไม่นิ่ง เลือกพิธีกรที่มีคาแรคเตอร์แบบไม่ใช่เป็นทางการมาก 
มีพิธีกรที่สามารถคุยเรื่อง คือตรงกลางอะ คุยเรื่องยากก็ได้ คุยเรื่องสนุกก็ได้อะไรแบบเนี้ย อันเนี้ยคือ
ส่วนหนึ่ง ส่วนที่สองคือ เนื้อหาที่ยากย่อยยังไงให้ง่าย ก็ต้องหาวิธีเอา ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละ
อย่าง อย่างเช่นบางตอนเนี่ย พูดถึงการขั้นตอนการเลี้ยงหมูอะไรเงี้ย พูดแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างเดียวมัน
ก็คงนึกไม่ออก เพราะฉะนั้นเข้าไปที่เล้าหมูกันเลย มันก็จะเห็นภาพขึ้นมา คือการย่อย คือคนเนี่ยจะ
เข้าใจด้วยการเห็นภาพมากกว่าฟัง ถ้าแค่พิธีกรเล่ากับคนเนี่ยมันก็เหมือนกับการฟังเสียงอย่างเดียว 

Insert เข้าไปด้วย พิธีกรลงไปคลุก พิธีกรหยิบมานี่มันอะไร คือแบบว่ามันเป็น
ประสบการณ์ร่วมของพิธีกรกับเจ้าของ มันก็จะช่วยเป็นประสบการณ์ร่วมของคนดูด้
ประกอบกับอินโฟกราฟิกที่ที่น้องจ าเนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างสไตล์ สไตล์ของ สังเกตดูพ่ีจะใช้สีอยู่แค่ 

สอาจจะสนใจแบบนั้นมากกว่า เพราะสิ่งนี้เราต้องการท าให้เป็นทางเลือกใหม่ ต้องเจ้าใขว่าอะไรที่มันสอาจจะสนใจแบบนั้นมากกว่า เพราะสิ่งนี้เราต้องการท าให้เป็นทางเลือกใหม่ ต้องเจ้าใขว่าอะไรที่มัน
เป็นทางเลือกใหม่ ไม่เป็นที่รู้จักซะทีเดียว มันต้องค่อยๆท า พอท าปุ๊ปอ่ะ โอเคขยายแนวความคิดนี้ สเป็นทางเลือกใหม่ ไม่เป็นที่รู้จักซะทีเดียว มันต้องค่อยๆท า พอท าปุ๊ปอ่ะ โอเคขยายแนวความคิดนี้ 

ำ
อาจจะใช้ความคิดสร้างสรรค์มาดึงแทนให้คนสนใจ ใช้พิธีกรบ้าง ใช้อินโฟกราฟฟิกนู่นนี่ จริงๆมันก็วัด

ำ
อาจจะใช้ความคิดสร้างสรรค์มาดึงแทนให้คนสนใจ ใช้พิธีกรบ้าง ใช้อินโฟกราฟฟิกนู่นนี่ จริงๆมันก็วัด
ได้หลายแบบนะ คุณค่าของรายการกับสิ่งที่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ความสนใจของคนในสังคม ณ ตอนนี้เค้าำได้หลายแบบนะ คุณค่าของรายการกับสิ่งที่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ความสนใจของคนในสังคม ณ ตอนนี้เค้า
อาจจะสนใจแบบนั้นมากกว่า เพราะสิ่งนี้เราต้องการท าให้เป็นทางเลือกใหม่ ต้องเจ้าใขว่าอะไรที่มันำอาจจะสนใจแบบนั้นมากกว่า เพราะสิ่งนี้เราต้องการท าให้เป็นทางเลือกใหม่ ต้องเจ้าใขว่าอะไรที่มัน
เป็นทางเลือกใหม่ ไม่เป็นที่รู้จักซะทีเดียว มันต้องค่อยๆท า พอท าปุ๊ปอ่ะ โอเคขยายแนวความคิดนี้ 

ำ
เป็นทางเลือกใหม่ ไม่เป็นที่รู้จักซะทีเดียว มันต้องค่อยๆท า พอท าปุ๊ปอ่ะ โอเคขยายแนวความคิดนี้ สำส
ได้หลายแบบนะ คุณค่าของรายการกับสิ่งที่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ความสนใจของคนในสังคม ณ ตอนนี้เค้า

ส
ได้หลายแบบนะ คุณค่าของรายการกับสิ่งที่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ความสนใจของคนในสังคม ณ ตอนนี้เค้าำได้หลายแบบนะ คุณค่าของรายการกับสิ่งที่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ความสนใจของคนในสังคม ณ ตอนนี้เค้า

ส
ได้หลายแบบนะ คุณค่าของรายการกับสิ่งที่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ความสนใจของคนในสังคม ณ ตอนนี้เค้า
อาจจะสนใจแบบนั้นมากกว่า เพราะสิ่งนี้เราต้องการท าให้เป็นทางเลือกใหม่ ต้องเจ้าใขว่าอะไรที่มันสอาจจะสนใจแบบนั้นมากกว่า เพราะสิ่งนี้เราต้องการท าให้เป็นทางเลือกใหม่ ต้องเจ้าใขว่าอะไรที่มันำอาจจะสนใจแบบนั้นมากกว่า เพราะสิ่งนี้เราต้องการท าให้เป็นทางเลือกใหม่ ต้องเจ้าใขว่าอะไรที่มันสอาจจะสนใจแบบนั้นมากกว่า เพราะสิ่งนี้เราต้องการท าให้เป็นทางเลือกใหม่ ต้องเจ้าใขว่าอะไรที่มัน
เป็นทางเลือกใหม่ ไม่เป็นที่รู้จักซะทีเดียว มันต้องค่อยๆท า พอท าปุ๊ปอ่ะ โอเคขยายแนวความคิดนี้ สเป็นทางเลือกใหม่ ไม่เป็นที่รู้จักซะทีเดียว มันต้องค่อยๆท า พอท าปุ๊ปอ่ะ โอเคขยายแนวความคิดนี้ 

ำ
เป็นทางเลือกใหม่ ไม่เป็นที่รู้จักซะทีเดียว มันต้องค่อยๆท า พอท าปุ๊ปอ่ะ โอเคขยายแนวความคิดนี้ สเป็นทางเลือกใหม่ ไม่เป็นที่รู้จักซะทีเดียว มันต้องค่อยๆท า พอท าปุ๊ปอ่ะ โอเคขยายแนวความคิดนี้ 

น
อาจจะใช้ความคิดสร้างสรรค์มาดึงแทนให้คนสนใจ ใช้พิธีกรบ้าง ใช้อินโฟกราฟฟิกนู่นนี่ จริงๆมันก็วัด

น
อาจจะใช้ความคิดสร้างสรรค์มาดึงแทนให้คนสนใจ ใช้พิธีกรบ้าง ใช้อินโฟกราฟฟิกนู่นนี่ จริงๆมันก็วัด
ได้หลายแบบนะ คุณค่าของรายการกับสิ่งที่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ความสนใจของคนในสังคม ณ ตอนนี้เค้านได้หลายแบบนะ คุณค่าของรายการกับสิ่งที่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ความสนใจของคนในสังคม ณ ตอนนี้เค้า
อาจจะสนใจแบบนั้นมากกว่า เพราะสิ่งนี้เราต้องการท าให้เป็นทางเลือกใหม่ ต้องเจ้าใขว่าอะไรที่มันนอาจจะสนใจแบบนั้นมากกว่า เพราะสิ่งนี้เราต้องการท าให้เป็นทางเลือกใหม่ ต้องเจ้าใขว่าอะไรที่มัน

อาจจะใช้ความคิดสร้างสรรค์มาดึงแทนให้คนสนใจ ใช้พิธีกรบ้าง ใช้อินโฟกราฟฟิกนู่นนี่ จริงๆมันก็วัดัอาจจะใช้ความคิดสร้างสรรค์มาดึงแทนให้คนสนใจ ใช้พิธีกรบ้าง ใช้อินโฟกราฟฟิกนู่นนี่ จริงๆมันก็วัดกอาจจะใช้ความคิดสร้างสรรค์มาดึงแทนให้คนสนใจ ใช้พิธีกรบ้าง ใช้อินโฟกราฟฟิกนู่นนี่ จริงๆมันก็วัดกอาจจะใช้ความคิดสร้างสรรค์มาดึงแทนให้คนสนใจ ใช้พิธีกรบ้าง ใช้อินโฟกราฟฟิกนู่นนี่ จริงๆมันก็วัด
ได้หลายแบบนะ คุณค่าของรายการกับสิ่งที่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ความสนใจของคนในสังคม ณ ตอนนี้เค้ากได้หลายแบบนะ คุณค่าของรายการกับสิ่งที่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ความสนใจของคนในสังคม ณ ตอนนี้เค้า
อาจจะสนใจแบบนั้นมากกว่า เพราะสิ่งนี้เราต้องการท าให้เป็นทางเลือกใหม่ ต้องเจ้าใขว่าอะไรที่มัน

ก
อาจจะสนใจแบบนั้นมากกว่า เพราะสิ่งนี้เราต้องการท าให้เป็นทางเลือกใหม่ ต้องเจ้าใขว่าอะไรที่มัน

หอาจจะใช้ความคิดสร้างสรรค์มาดึงแทนให้คนสนใจ ใช้พิธีกรบ้าง ใช้อินโฟกราฟฟิกนู่นนี่ จริงๆมันก็วัดหอาจจะใช้ความคิดสร้างสรรค์มาดึงแทนให้คนสนใจ ใช้พิธีกรบ้าง ใช้อินโฟกราฟฟิกนู่นนี่ จริงๆมันก็วัด
ได้หลายแบบนะ คุณค่าของรายการกับสิ่งที่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ความสนใจของคนในสังคม ณ ตอนนี้เค้าหได้หลายแบบนะ คุณค่าของรายการกับสิ่งที่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ความสนใจของคนในสังคม ณ ตอนนี้เค้าออาจจะใช้ความคิดสร้างสรรค์มาดึงแทนให้คนสนใจ ใช้พิธีกรบ้าง ใช้อินโฟกราฟฟิกนู่นนี่ จริงๆมันก็วัดออาจจะใช้ความคิดสร้างสรรค์มาดึงแทนให้คนสนใจ ใช้พิธีกรบ้าง ใช้อินโฟกราฟฟิกนู่นนี่ จริงๆมันก็วัด
ได้หลายแบบนะ คุณค่าของรายการกับสิ่งที่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ความสนใจของคนในสังคม ณ ตอนนี้เค้าอได้หลายแบบนะ คุณค่าของรายการกับสิ่งที่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ความสนใจของคนในสังคม ณ ตอนนี้เค้าสอาจจะใช้ความคิดสร้างสรรค์มาดึงแทนให้คนสนใจ ใช้พิธีกรบ้าง ใช้อินโฟกราฟฟิกนู่นนี่ จริงๆมันก็วัดสอาจจะใช้ความคิดสร้างสรรค์มาดึงแทนให้คนสนใจ ใช้พิธีกรบ้าง ใช้อินโฟกราฟฟิกนู่นนี่ จริงๆมันก็วัด
ได้หลายแบบนะ คุณค่าของรายการกับสิ่งที่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ความสนใจของคนในสังคม ณ ตอนนี้เค้าสได้หลายแบบนะ คุณค่าของรายการกับสิ่งที่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ความสนใจของคนในสังคม ณ ตอนนี้เค้ามอาจจะใช้ความคิดสร้างสรรค์มาดึงแทนให้คนสนใจ ใช้พิธีกรบ้าง ใช้อินโฟกราฟฟิกนู่นนี่ จริงๆมันก็วัดมอาจจะใช้ความคิดสร้างสรรค์มาดึงแทนให้คนสนใจ ใช้พิธีกรบ้าง ใช้อินโฟกราฟฟิกนู่นนี่ จริงๆมันก็วัด
ได้หลายแบบนะ คุณค่าของรายการกับสิ่งที่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ความสนใจของคนในสังคม ณ ตอนนี้เค้ามได้หลายแบบนะ คุณค่าของรายการกับสิ่งที่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ความสนใจของคนในสังคม ณ ตอนนี้เค้าุได้หลายแบบนะ คุณค่าของรายการกับสิ่งที่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ความสนใจของคนในสังคม ณ ตอนนี้เค้าุได้หลายแบบนะ คุณค่าของรายการกับสิ่งที่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ความสนใจของคนในสังคม ณ ตอนนี้เค้า
อาจจะสนใจแบบนั้นมากกว่า เพราะสิ่งนี้เราต้องการท าให้เป็นทางเลือกใหม่ ต้องเจ้าใขว่าอะไรที่มัน

ุ
อาจจะสนใจแบบนั้นมากกว่า เพราะสิ่งนี้เราต้องการท าให้เป็นทางเลือกใหม่ ต้องเจ้าใขว่าอะไรที่มัน

ดอาจจะใช้ความคิดสร้างสรรค์มาดึงแทนให้คนสนใจ ใช้พิธีกรบ้าง ใช้อินโฟกราฟฟิกนู่นนี่ จริงๆมันก็วัดดอาจจะใช้ความคิดสร้างสรรค์มาดึงแทนให้คนสนใจ ใช้พิธีกรบ้าง ใช้อินโฟกราฟฟิกนู่นนี่ จริงๆมันก็วัด
ได้หลายแบบนะ คุณค่าของรายการกับสิ่งที่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ความสนใจของคนในสังคม ณ ตอนนี้เค้าดได้หลายแบบนะ คุณค่าของรายการกับสิ่งที่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ความสนใจของคนในสังคม ณ ตอนนี้เค้ากอาจจะใช้ความคิดสร้างสรรค์มาดึงแทนให้คนสนใจ ใช้พิธีกรบ้าง ใช้อินโฟกราฟฟิกนู่นนี่ จริงๆมันก็วัดกอาจจะใช้ความคิดสร้างสรรค์มาดึงแทนให้คนสนใจ ใช้พิธีกรบ้าง ใช้อินโฟกราฟฟิกนู่นนี่ จริงๆมันก็วัด
ได้หลายแบบนะ คุณค่าของรายการกับสิ่งที่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ความสนใจของคนในสังคม ณ ตอนนี้เค้ากได้หลายแบบนะ คุณค่าของรายการกับสิ่งที่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ความสนใจของคนในสังคม ณ ตอนนี้เค้าลอาจจะใช้ความคิดสร้างสรรค์มาดึงแทนให้คนสนใจ ใช้พิธีกรบ้าง ใช้อินโฟกราฟฟิกนู่นนี่ จริงๆมันก็วัดลอาจจะใช้ความคิดสร้างสรรค์มาดึงแทนให้คนสนใจ ใช้พิธีกรบ้าง ใช้อินโฟกราฟฟิกนู่นนี่ จริงๆมันก็วัด
ได้หลายแบบนะ คุณค่าของรายการกับสิ่งที่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ความสนใจของคนในสังคม ณ ตอนนี้เค้าลได้หลายแบบนะ คุณค่าของรายการกับสิ่งที่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ความสนใจของคนในสังคม ณ ตอนนี้เค้า
อาจจะสนใจแบบนั้นมากกว่า เพราะสิ่งนี้เราต้องการท าให้เป็นทางเลือกใหม่ ต้องเจ้าใขว่าอะไรที่มัน

ล
อาจจะสนใจแบบนั้นมากกว่า เพราะสิ่งนี้เราต้องการท าให้เป็นทางเลือกใหม่ ต้องเจ้าใขว่าอะไรที่มันาได้หลายแบบนะ คุณค่าของรายการกับสิ่งที่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ความสนใจของคนในสังคม ณ ตอนนี้เค้าาได้หลายแบบนะ คุณค่าของรายการกับสิ่งที่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ความสนใจของคนในสังคม ณ ตอนนี้เค้า
อาจจะสนใจแบบนั้นมากกว่า เพราะสิ่งนี้เราต้องการท าให้เป็นทางเลือกใหม่ ต้องเจ้าใขว่าอะไรที่มันาอาจจะสนใจแบบนั้นมากกว่า เพราะสิ่งนี้เราต้องการท าให้เป็นทางเลือกใหม่ ต้องเจ้าใขว่าอะไรที่มันงได้หลายแบบนะ คุณค่าของรายการกับสิ่งที่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ความสนใจของคนในสังคม ณ ตอนนี้เค้างได้หลายแบบนะ คุณค่าของรายการกับสิ่งที่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ความสนใจของคนในสังคม ณ ตอนนี้เค้า
อาจจะสนใจแบบนั้นมากกว่า เพราะสิ่งนี้เราต้องการท าให้เป็นทางเลือกใหม่ ต้องเจ้าใขว่าอะไรที่มันงอาจจะสนใจแบบนั้นมากกว่า เพราะสิ่งนี้เราต้องการท าให้เป็นทางเลือกใหม่ ต้องเจ้าใขว่าอะไรที่มัน
เป็นทางเลือกใหม่ ไม่เป็นที่รู้จักซะทีเดียว มันต้องค่อยๆท า พอท าปุ๊ปอ่ะ โอเคขยายแนวความคิดนี้ 

ง
เป็นทางเลือกใหม่ ไม่เป็นที่รู้จักซะทีเดียว มันต้องค่อยๆท า พอท าปุ๊ปอ่ะ โอเคขยายแนวความคิดนี้ 



96 

 

เลือก เอ้เราจะให้ใครร้อง มันก็มีหลายตัวเลือก ตัวเลือกที่ 1.ใครก็ได้ไม่เป็นที่รู้จัก แต่ร้องในเนื้อหา
แบบนี้ก็ท าได้ แต่มองว่ามันก็ไม่เกิดผลในวงกว้าง เค้าเป็นใครก็ไม่รู้มาร้อง ฉะนั้นสู้เอาศิลปินที่อาจจะ
ไม่ใช่เบอร์ใหญ่ดังมากมายแต่ว่าเค้ามีแนวคิดที่ดีเพ่ือสังคม วงภูมิจิต รู้จักใช่มะ โอเค มันอาจจะอินดี้
หน่อย แต่ว่าไปท าความรู้จักซะนะ คือจริงๆ มันก็เป็นส่วนผสมหนึ่งที่ท าให้ สังเกตดูนะตัวรายการของ
พ่ีเนี่ย ในบางช่วงจะตัดเนื้อหาบางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน คือเพลงมันประมาณ 3 นาที 
พ่ีก็แต่ง แต่งที่มันเป็นภาพรวมของสังคมทุกวันนี้ที่มันมีปัญหา แล้วมีคนกลุ่มนึงมาคิด มาดื้อรั้น มาช่วย
แก้ปัญหา มาท าให้สังคมดีข้ึน ก็จะมีท่อนๆ นึงบางช่วงที่แบบไม่พูดแต่จะใช้เพลงแต่จะใช้เพลง เพลงที่
มันตรงกับสิ่งที่กิจการนั้นท ามามาอธิบายแทนไรเงี้ย มันก็จะท าให้คนรู้สึกเข้าใจ แต่ไม่ได้เข้าใจแค่
กราฟิกอย่างเดียวการใช้เพลงก็เป็นเซ้นส์อย่างนึงที่ท าให้คนจะอินกับมันด้วย ก็ๆ เป็นส่วนผสมนึง 
จริงๆ มันมีหลายๆ อย่างประกอบ การถ่ายท า จังหวะการตัดต่อ เอ่อวิธีการสร้าง format รายการ 
การให้พิธีกรเปิดรายการด้วยท่าทีท่ีไม่เป็นทางการ เดินบ้างอะไรบ้างมันไม่นิ่งมากไรเงี้ย มันต้องถูกคิด
มาหมดนะ คือไม่อยากให้รายการมันเป็น format นิ่งๆ เป็นทางการไรเงี้ย ก็ต้องเอ้ยพิธีกรมันต้องเปิด
ยังไงให้มันเท่ห์ซะจนอะไรเงี้ย มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 7 นาทีแรกหรือ 5 
นาทีแรกเนี่ย ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี อะไรเงี้ย มันก็ต้องสร้างสร้ างอะไรให้น่าสนใจ
ขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การเข้า การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของ
ใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะ
สังเกตดูนะ การเปิดตัวกิจการ เจ้าของกิจการเนี่ย พ่ีจะให้เปิดตัวแบบเท่ห์ ให้เค้าเป็นคนที่เท่ห์มากใน
สายตาของคนอ่ืน ในมุมมองแบบจะตั้งใจถ่าย จะใช้ดอลลี่นู่นนี่นั่น เพ่ือเห็นว่าเฮ้ยเค้าเท่ห์จริงๆ เค้ามี
ความคิดที่เท่ห์จริงๆ ไม่ใช่แบบว่าถ่ายแบบเออแบบหน้าตามอมแมม มุมกล้องไม่สวย นี่คือความ
พิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสายตาคนอ่ืนด้วยอะไรเงี้ย ทั้งหมดเนี้ยเป็น
องค์ประกอบทั้งหมดจะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ใน format เดิมๆ เท่าไหร่ ก็ถ้าพูดโดย
ภาพรวมก็คือใช้ค าว่าความคิดสร้างสรรค์    
อุปสรรคหรือปัญหาที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตรายการ 

การเลือกไม่มีปัญหาครับ เอ่อเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส. เนี่ย 
เค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจ
เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า
มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนได้ออนโลเคชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของการท างานแบบนี้ 
(วิธีแก้ยังไงถ้าฝนตกทั้งวัน) จริงๆ มันก็ต้องมี จาก Outdoor ก็อาจจะมาอยู่ indoor แต่ว่าจะให้เห็น
ภาพเหล่านั้นอยู่ มองของไปป๊าบก็ว่ากันไป ให้ได้กลิ่นข้างนอกอยู่แม้จะถ่ายข้างในก็ตาม ของอย่างงี้มัน
ก็ต้องอยู่ที่เฉพาะหน้า คิดแผนสองเอาไว้ทุกครั้ง เกิดอย่างงี้ขึ้นมันต้องยังไง 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

จริงๆอันนี้มันเป็นเรียลลิตี้เล็กๆได้ มันมีความจริงกว่า คือเด็กคนนี้ถ้ามีเรื่องราวอย่างเช่น 
ความล าบากหรือจ าเป็นต้องใช้เงิน อยากท าอะไรเพ่ือต่อสู้ เรื่องมันน่าสนใจ ปูเพ่ือที่จะมาท ากระเป๋า 
และมีขั้นตอนการท าอะไร สุดท้ายไปจบที่อะไร เคยดูคนกล้าฝันมั้ย มันมีความใกล้เคียงกันอยู่ แต่ถ้า
ต้องการให้มันสนุกข้ึนอยู่เรื่องราวของเด็กคนนั้นด้วยว่าต้องไม่ซีเรียสมาก ท าให้สนุกได้นะ จังหวะของ

แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่าแดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า
เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่าแดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า
มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนได้ออนโลเคชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของการท างานแบบนี้ 
แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่าแดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า
มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนได้ออนโลเคชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของการท างานแบบนี้ 

เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า
เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่าแดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า
มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนได้ออนโลเคชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของการท างานแบบนี้ 
แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า
เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า
เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
เค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจ
เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
เค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจ
เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
เค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจ
เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
เค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจ
เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
เค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจเค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจ
เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
เค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจ
เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า

เค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจ
เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า

เค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจเค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจ
เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
เค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจเค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจ
เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
เค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจ
เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า
มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนได้ออนโลเคชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของการท างานแบบนี้ 

จริงๆ มันก็ต้องมี จาก 

เค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจ
เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
เค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจ
เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
เค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจเค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจ
เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า
เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า
เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า
มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนได้ออนโลเคชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของการท างานแบบนี้ 

เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่าแดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่าแดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่าแดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า
มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนได้ออนโลเคชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของการท างานแบบนี้ 
แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่าแดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า
มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนได้ออนโลเคชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของการท างานแบบนี้ 
แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่าแดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า
มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนได้ออนโลเคชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของการท างานแบบนี้ 
แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า
มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนได้ออนโลเคชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของการท างานแบบนี้ 
แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่าแดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า
มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนได้ออนโลเคชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของการท างานแบบนี้ 
แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า
มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนได้ออนโลเคชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของการท างานแบบนี้ มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนได้ออนโลเคชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของการท างานแบบนี้ มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนได้ออนโลเคชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของการท างานแบบนี้ 
(วิธีแก้ยังไงถ้าฝนตกทั้งวัน
มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนได้ออนโลเคชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของการท างานแบบนี้ มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนได้ออนโลเคชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของการท างานแบบนี้ 
(วิธีแก้ยังไงถ้าฝนตกทั้งวัน
มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนได้ออนโลเคชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของการท างานแบบนี้ มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนได้ออนโลเคชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของการท างานแบบนี้ 
(วิธีแก้ยังไงถ้าฝนตกทั้งวัน
มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนได้ออนโลเคชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของการท างานแบบนี้ 

ก็อาจจะมาอยู่
ภาพเหล่านั้นอยู่ มองของไปป๊าบก็ว่ากันไป ให้ได้กลิ่นข้างนอกอยู่แม้จะถ่ายข้างในก็ตาม ของอย่างงี้มัน

มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนได้ออนโลเคชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของการท างานแบบนี้ 
ก็อาจจะมาอยู่(วิธีแก้ยังไงถ้าฝนตกทั้งวัน Outdoor ก็อาจจะมาอยู่Outdoor Outdoor 

ภาพเหล่านั้นอยู่ มองของไปป๊าบก็ว่ากันไป ให้ได้กลิ่นข้างนอกอยู่แม้จะถ่ายข้างในก็ตาม ของอย่างงี้มัน
จริงๆ มันก็ต้องมี จาก ก็อาจจะมาอยู่ก็อาจจะมาอยู่(วิธีแก้ยังไงถ้าฝนตกทั้งวัน ก็อาจจะมาอยู่

ภาพเหล่านั้นอยู่ มองของไปป๊าบก็ว่ากันไป ให้ได้กลิ่นข้างนอกอยู่แม้จะถ่ายข้างในก็ตาม ของอย่างงี้มัน
จริงๆ มันก็ต้องมี จาก จริงๆ มันก็ต้องมี จาก (วิธีแก้ยังไงถ้าฝนตกทั้งวัน

ภาพเหล่านั้นอยู่ มองของไปป๊าบก็ว่ากันไป ให้ได้กลิ่นข้างนอกอยู่แม้จะถ่ายข้างในก็ตาม ของอย่างงี้มัน
จริงๆ มันก็ต้องมี จาก 

ภาพเหล่านั้นอยู่ มองของไปป๊าบก็ว่ากันไป ให้ได้กลิ่นข้างนอกอยู่แม้จะถ่ายข้างในก็ตาม ของอย่างงี้มัน
ก็ต้องอยู่ที่เฉพาะหน้า คิดแผนสองเอาไว้ทุกครั้ง เกิดอย่างงี้ขึ้นมันต้องยังไง

จริงๆ มันก็ต้องมี จาก ก็อาจจะมาอยู่(วิธีแก้ยังไงถ้าฝนตกทั้งวัน จริงๆ มันก็ต้องมี จาก จริงๆ มันก็ต้องมี จาก 
ภาพเหล่านั้นอยู่ มองของไปป๊าบก็ว่ากันไป ให้ได้กลิ่นข้างนอกอยู่แม้จะถ่ายข้างในก็ตาม ของอย่างงี้มัน
(วิธีแก้ยังไงถ้าฝนตกทั้งวัน
ภาพเหล่านั้นอยู่ มองของไปป๊าบก็ว่ากันไป ให้ได้กลิ่นข้างนอกอยู่แม้จะถ่ายข้างในก็ตาม ของอย่างงี้มัน

จริงๆ มันก็ต้องมี จาก 
ภาพเหล่านั้นอยู่ มองของไปป๊าบก็ว่ากันไป ให้ได้กลิ่นข้างนอกอยู่แม้จะถ่ายข้างในก็ตาม ของอย่างงี้มัน

ก็อาจจะมาอยู่
ภาพเหล่านั้นอยู่ มองของไปป๊าบก็ว่ากันไป ให้ได้กลิ่นข้างนอกอยู่แม้จะถ่ายข้างในก็ตาม ของอย่างงี้มัน

จริงๆ มันก็ต้องมี จาก จริงๆ มันก็ต้องมี จาก 
ภาพเหล่านั้นอยู่ มองของไปป๊าบก็ว่ากันไป ให้ได้กลิ่นข้างนอกอยู่แม้จะถ่ายข้างในก็ตาม ของอย่างงี้มันภาพเหล่านั้นอยู่ มองของไปป๊าบก็ว่ากันไป ให้ได้กลิ่นข้างนอกอยู่แม้จะถ่ายข้างในก็ตาม ของอย่างงี้มัน
ก็ต้องอยู่ที่เฉพาะหน้า คิดแผนสองเอาไว้ทุกครั้ง เกิดอย่างงี้ขึ้นมันต้องยังไง

จริงๆ มันก็ต้องมี จาก ก็อาจจะมาอยู่
ภาพเหล่านั้นอยู่ มองของไปป๊าบก็ว่ากันไป ให้ได้กลิ่นข้างนอกอยู่แม้จะถ่ายข้างในก็ตาม ของอย่างงี้มัน

จริงๆ มันก็ต้องมี จาก 
ภาพเหล่านั้นอยู่ มองของไปป๊าบก็ว่ากันไป ให้ได้กลิ่นข้างนอกอยู่แม้จะถ่ายข้างในก็ตาม ของอย่างงี้มันภาพเหล่านั้นอยู่ มองของไปป๊าบก็ว่ากันไป ให้ได้กลิ่นข้างนอกอยู่แม้จะถ่ายข้างในก็ตาม ของอย่างงี้มันภาพเหล่านั้นอยู่ มองของไปป๊าบก็ว่ากันไป ให้ได้กลิ่นข้างนอกอยู่แม้จะถ่ายข้างในก็ตาม ของอย่างงี้มันภาพเหล่านั้นอยู่ มองของไปป๊าบก็ว่ากันไป ให้ได้กลิ่นข้างนอกอยู่แม้จะถ่ายข้างในก็ตาม ของอย่างงี้มัน
ก็ต้องอยู่ที่เฉพาะหน้า คิดแผนสองเอาไว้ทุกครั้ง เกิดอย่างงี้ขึ้นมันต้องยังไง
ภาพเหล่านั้นอยู่ มองของไปป๊าบก็ว่ากันไป ให้ได้กลิ่นข้างนอกอยู่แม้จะถ่ายข้างในก็ตาม ของอย่างงี้มันภาพเหล่านั้นอยู่ มองของไปป๊าบก็ว่ากันไป ให้ได้กลิ่นข้างนอกอยู่แม้จะถ่ายข้างในก็ตาม ของอย่างงี้มัน
ก็ต้องอยู่ที่เฉพาะหน้า คิดแผนสองเอาไว้ทุกครั้ง เกิดอย่างงี้ขึ้นมันต้องยังไงก็ต้องอยู่ที่เฉพาะหน้า คิดแผนสองเอาไว้ทุกครั้ง เกิดอย่างงี้ขึ้นมันต้องยังไง

เค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจเค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจเค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจ
เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
เค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจ
เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่าแดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า
มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนได้ออนโลเคชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของการท างานแบบนี้ 

เค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจ
การเลือกไม่มีปัญหาครับ เอ่อเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส

เค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจ
เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า

เค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจ
เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า
เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่าแดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่าแดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า
มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนได้ออนโลเคชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของการท างานแบบนี้ 
แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า

การเลือกไม่มีปัญหาครับ เอ่อเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส
เค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจเค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจ
เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
เค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจ
เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 

การเลือกไม่มีปัญหาครับ เอ่อเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส
เค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจ

การเลือกไม่มีปัญหาครับ เอ่อเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส
เค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจ

การเลือกไม่มีปัญหาครับ เอ่อเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกสการเลือกไม่มีปัญหาครับ เอ่อเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกสการเลือกไม่มีปัญหาครับ เอ่อเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส
เค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจ

อุปสรรคหรือปัญหาที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตรายการ
การเลือกไม่มีปัญหาครับ เอ่อเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส

เค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจ

อุปสรรคหรือปัญหาที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตรายการ
การเลือกไม่มีปัญหาครับ เอ่อเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส

อุปสรรคหรือปัญหาที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตรายการ
การเลือกไม่มีปัญหาครับ เอ่อเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส

เค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจ

อุปสรรคหรือปัญหาที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตรายการ
การเลือกไม่มีปัญหาครับ เอ่อเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกสการเลือกไม่มีปัญหาครับ เอ่อเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส

อุปสรรคหรือปัญหาที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตรายการ
การเลือกไม่มีปัญหาครับ เอ่อเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส

เค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจเค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจ

อุปสรรคหรือปัญหาที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตรายการอุปสรรคหรือปัญหาที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตรายการ
การเลือกไม่มีปัญหาครับ เอ่อเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส

อุปสรรคหรือปัญหาที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตรายการอุปสรรคหรือปัญหาที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตรายการ
การเลือกไม่มีปัญหาครับ เอ่อเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส

เค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจเค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจ

อุปสรรคหรือปัญหาที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตรายการอุปสรรคหรือปัญหาที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตรายการ
การเลือกไม่มีปัญหาครับ เอ่อเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส

อุปสรรคหรือปัญหาที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตรายการอุปสรรคหรือปัญหาที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตรายการ
การเลือกไม่มีปัญหาครับ เอ่อเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส

อุปสรรคหรือปัญหาที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตรายการ
การเลือกไม่มีปัญหาครับ เอ่อเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส

ภาพรวมก็คือใช้ค าว่าความคิดสร้างสรรค์   ภาพรวมก็คือใช้ค าว่าความคิดสร้างสรรค์   
อุปสรรคหรือปัญหาที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตรายการอุปสรรคหรือปัญหาที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตรายการ
ภาพรวมก็คือใช้ค าว่าความคิดสร้างสรรค์   
อุปสรรคหรือปัญหาที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตรายการ
ภาพรวมก็คือใช้ค าว่าความคิดสร้างสรรค์   

การเลือกไม่มีปัญหาครับ เอ่อเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส

ภาพรวมก็คือใช้ค าว่าความคิดสร้างสรรค์   ภาพรวมก็คือใช้ค าว่าความคิดสร้างสรรค์   
อุปสรรคหรือปัญหาที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตรายการ
ภาพรวมก็คือใช้ค าว่าความคิดสร้างสรรค์   
อุปสรรคหรือปัญหาที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตรายการ

การเลือกไม่มีปัญหาครับ เอ่อเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส

ภาพรวมก็คือใช้ค าว่าความคิดสร้างสรรค์   
อุปสรรคหรือปัญหาที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตรายการ

องค์ประกอบทั้งหมดจะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ใน 
ภาพรวมก็คือใช้ค าว่าความคิดสร้างสรรค์   
อุปสรรคหรือปัญหาที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตรายการ

เดิมๆ เท่าไหร่ ก็ถ้าพูดโดยองค์ประกอบทั้งหมดจะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ใน 
ภาพรวมก็คือใช้ค าว่าความคิดสร้างสรรค์   
องค์ประกอบทั้งหมดจะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ใน 
ภาพรวมก็คือใช้ค าว่าความคิดสร้างสรรค์   
องค์ประกอบทั้งหมดจะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ใน องค์ประกอบทั้งหมดจะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ใน องค์ประกอบทั้งหมดจะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ใน องค์ประกอบทั้งหมดจะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ใน 

อุปสรรคหรือปัญหาที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตรายการ

องค์ประกอบทั้งหมดจะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ใน 
ภาพรวมก็คือใช้ค าว่าความคิดสร้างสรรค์   
องค์ประกอบทั้งหมดจะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ใน 
ภาพรวมก็คือใช้ค าว่าความคิดสร้างสรรค์   ภาพรวมก็คือใช้ค าว่าความคิดสร้างสรรค์   
อุปสรรคหรือปัญหาที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตรายการ

องค์ประกอบทั้งหมดจะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ใน 

อุปสรรคหรือปัญหาที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตรายการ
การเลือกไม่มีปัญหาครับ เอ่อเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส

องค์ประกอบทั้งหมดจะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ใน องค์ประกอบทั้งหมดจะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ใน 
ภาพรวมก็คือใช้ค าว่าความคิดสร้างสรรค์   

เดิมๆ เท่าไหร่ ก็ถ้าพูดโดย

การเลือกไม่มีปัญหาครับ เอ่อเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกสการเลือกไม่มีปัญหาครับ เอ่อเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส

format 
บเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสายตาคนอ่ืนด้วยอะไรเงี้ย ทั้งหมดเนี้ยเป็น

เดิมๆ เท่าไหร่ ก็ถ้าพูดโดย
บเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสายตาคนอ่ืนด้วยอะไรเงี้ย ทั้งหมดเนี้ยเป็น

องค์ประกอบทั้งหมดจะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ใน 
บเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสายตาคนอ่ืนด้วยอะไรเงี้ย ทั้งหมดเนี้ยเป็นบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสายตาคนอ่ืนด้วยอะไรเงี้ย ทั้งหมดเนี้ยเป็น

องค์ประกอบทั้งหมดจะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ใน องค์ประกอบทั้งหมดจะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ใน 
บเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสายตาคนอ่ืนด้วยอะไรเงี้ย ทั้งหมดเนี้ยเป็น

อุปสรรคหรือปัญหาที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตรายการ

บเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสายตาคนอ่ืนด้วยอะไรเงี้ย ทั้งหมดเนี้ยเป็น
format 

บเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสายตาคนอ่ืนด้วยอะไรเงี้ย ทั้งหมดเนี้ยเป็น
องค์ประกอบทั้งหมดจะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ใน องค์ประกอบทั้งหมดจะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ใน 

บเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสายตาคนอ่ืนด้วยอะไรเงี้ย ทั้งหมดเนี้ยเป็นบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสายตาคนอ่ืนด้วยอะไรเงี้ย ทั้งหมดเนี้ยเป็นบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสายตาคนอ่ืนด้วยอะไรเงี้ย ทั้งหมดเนี้ยเป็นพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสายตาคนอ่ืนด้วยอะไรเงี้ย ทั้งหมดเนี้ยเป็น
ความคิดที่เท่ห์จริงๆ ไม่ใช่แบบว่าถ่ายแบบเออแบบหน้าตามอมแมม มุมกล้องไม่สวย นี่คือความความคิดที่เท่ห์จริงๆ ไม่ใช่แบบว่าถ่ายแบบเออแบบหน้าตามอมแมม มุมกล้องไม่สวย นี่คือความ
พิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสายตาคนอ่ืนด้วยอะไรเงี้ย ทั้งหมดเนี้ยเป็นพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิ
องค์ประกอบทั้งหมดจะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ใน 

ความคิดที่เท่ห์จริงๆ ไม่ใช่แบบว่าถ่ายแบบเออแบบหน้าตามอมแมม มุมกล้องไม่สวย นี่คือความความคิดที่เท่ห์จริงๆ ไม่ใช่แบบว่าถ่ายแบบเออแบบหน้าตามอมแมม มุมกล้องไม่สวย นี่คือความ
บเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสายตาคนอ่ืนด้วยอะไรเงี้ย ทั้งหมดเนี้ยเป็น

ความคิดที่เท่ห์จริงๆ ไม่ใช่แบบว่าถ่ายแบบเออแบบหน้าตามอมแมม มุมกล้องไม่สวย นี่คือความ
บเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสายตาคนอ่ืนด้วยอะไรเงี้ย ทั้งหมดเนี้ยเป็น

ความคิดที่เท่ห์จริงๆ ไม่ใช่แบบว่าถ่ายแบบเออแบบหน้าตามอมแมม มุมกล้องไม่สวย นี่คือความ
สายตาของคนอ่ืน ในมุมมองแบบจะตั้งใจถ่าย จะใช้ดอลลี่นู่นนี่นั่น เพ่ือเห็นว่าเฮ้ยเค้าเท่ห์จริงๆ เค้ามี
ความคิดที่เท่ห์จริงๆ ไม่ใช่แบบว่าถ่ายแบบเออแบบหน้าตามอมแมม มุมกล้องไม่สวย นี่คือความ
สายตาของคนอ่ืน ในมุมมองแบบจะตั้งใจถ่าย จะใช้ดอลลี่นู่นนี่นั่น เพ่ือเห็นว่าเฮ้ยเค้าเท่ห์จริงๆ เค้ามี
ความคิดที่เท่ห์จริงๆ ไม่ใช่แบบว่าถ่ายแบบเออแบบหน้าตามอมแมม มุมกล้องไม่สวย นี่คือความ
สายตาของคนอ่ืน ในมุมมองแบบจะตั้งใจถ่าย จะใช้ดอลลี่นู่นนี่นั่น เพ่ือเห็นว่าเฮ้ยเค้าเท่ห์จริงๆ เค้ามี
สังเกตดูนะ การเปิดตัวกิจการ เจ้าของกิจการเนี่ย พ่ี
สายตาของคนอ่ืน ในมุมมองแบบจะตั้งใจถ่าย จะใช้ดอลลี่นู่นนี่นั่น เพ่ือเห็นว่าเฮ้ยเค้าเท่ห์จริงๆ เค้ามี
ความคิดที่เท่ห์จริงๆ ไม่ใช่แบบว่าถ่ายแบบเออแบบหน้าตามอมแมม มุมกล้องไม่สวย นี่คือความ
สายตาของคนอ่ืน ในมุมมองแบบจะตั้งใจถ่าย จะใช้ดอลลี่นู่นนี่นั่น เพ่ือเห็นว่าเฮ้ยเค้าเท่ห์จริงๆ เค้ามี

จะให้เปิดตัวแบบเท่ห์ ให้เค้าเป็นคนที่เท่ห์มากใน
สายตาของคนอ่ืน ในมุมมองแบบจะตั้งใจถ่าย จะใช้ดอลลี่นู่นนี่นั่น เพ่ือเห็นว่าเฮ้ยเค้าเท่ห์จริงๆ เค้ามี
สังเกตดูนะ การเปิดตัวกิจการ เจ้าของกิจการเนี่ย พ่ี
สายตาของคนอ่ืน ในมุมมองแบบจะตั้งใจถ่าย จะใช้ดอลลี่นู่นนี่นั่น เพ่ือเห็นว่าเฮ้ยเค้าเท่ห์จริงๆ เค้ามี
สังเกตดูนะ การเปิดตัวกิจการ เจ้าของกิจการเนี่ย พ่ีจะให้เปิดตัวแบบเท่ห์ ให้เค้าเป็นคนที่เท่ห์มากใน
สายตาของคนอ่ืน ในมุมมองแบบจะตั้งใจถ่าย จะใช้ดอลลี่นู่นนี่นั่น เพ่ือเห็นว่าเฮ้ยเค้าเท่ห์จริงๆ เค้ามีสายตาของคนอ่ืน ในมุมมองแบบจะตั้งใจถ่าย จะใช้ดอลลี่นู่นนี่นั่น เพ่ือเห็นว่าเฮ้ยเค้าเท่ห์จริงๆ เค้ามี
ความคิดที่เท่ห์จริงๆ ไม่ใช่แบบว่าถ่ายแบบเออแบบหน้าตามอมแมม มุมกล้องไม่สวย นี่คือความ
สายตาของคนอ่ืน ในมุมมองแบบจะตั้งใจถ่าย จะใช้ดอลลี่นู่นนี่นั่น เพ่ือเห็นว่าเฮ้ยเค้าเท่ห์จริงๆ เค้ามี

จะให้เปิดตัวแบบเท่ห์ ให้เค้าเป็นคนที่เท่ห์มากในสังเกตดูนะ การเปิดตัวกิจการ เจ้าของกิจการเนี่ย พ่ีสังเกตดูนะ การเปิดตัวกิจการ เจ้าของกิจการเนี่ย พ่ี
ใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะ
สังเกตดูนะ การเปิดตัวกิจการ เจ้าของกิจการเนี่ย พ่ีสังเกตดูนะ การเปิดตัวกิจการ เจ้าของกิจการเนี่ย พ่ีสังเกตดูนะ การเปิดตัวกิจการ เจ้าของกิจการเนี่ย พ่ี
สายตาของคนอ่ืน ในมุมมองแบบจะตั้งใจถ่าย จะใช้ดอลลี่นู่นนี่นั่น เพ่ือเห็นว่าเฮ้ยเค้าเท่ห์จริงๆ เค้ามีสายตาของคนอ่ืน ในมุมมองแบบจะตั้งใจถ่าย จะใช้ดอลลี่นู่นนี่นั่น เพ่ือเห็นว่าเฮ้ยเค้าเท่ห์จริงๆ เค้ามี
ความคิดที่เท่ห์จริงๆ ไม่ใช่แบบว่าถ่ายแบบเออแบบหน้าตามอมแมม มุมกล้องไม่สวย นี่คือความ
สายตาของคนอ่ืน ในมุมมองแบบจะตั้งใจถ่าย จะใช้ดอลลี่นู่นนี่นั่น เพ่ือเห็นว่าเฮ้ยเค้าเท่ห์จริงๆ เค้ามี
ความคิดที่เท่ห์จริงๆ ไม่ใช่แบบว่าถ่ายแบบเออแบบหน้าตามอมแมม มุมกล้องไม่สวย นี่คือความ

ใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะ
จะให้เปิดตัวแบบเท่ห์ ให้เค้าเป็นคนที่เท่ห์มากใน

ใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะ
จะให้เปิดตัวแบบเท่ห์ ให้เค้าเป็นคนที่เท่ห์มากใน

ใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะ
จะให้เปิดตัวแบบเท่ห์ ให้เค้าเป็นคนที่เท่ห์มากใน

ใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะ
สังเกตดูนะ การเปิดตัวกิจการ เจ้าของกิจการเนี่ย พ่ี
ใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะ
สังเกตดูนะ การเปิดตัวกิจการ เจ้าของกิจการเนี่ย พ่ี
ใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะ
ขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การเข้า การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของ
ใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะ
สังเกตดูนะ การเปิดตัวกิจการ เจ้าของกิจการเนี่ย พ่ี
สายตาของคนอ่ืน ในมุมมองแบบจะตั้งใจถ่าย จะใช้ดอลลี่นู่นนี่นั่น เพ่ือเห็นว่าเฮ้ยเค้าเท่ห์จริงๆ เค้ามี

ขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การเข้า การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของ
ใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะ
ขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การเข้า การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของ
ใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะ
ขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การเข้า การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของ
ใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะ

จะให้เปิดตัวแบบเท่ห์ ให้เค้าเป็นคนที่เท่ห์มากใน
สายตาของคนอ่ืน ในมุมมองแบบจะตั้งใจถ่าย จะใช้ดอลลี่นู่นนี่นั่น เพ่ือเห็นว่าเฮ้ยเค้าเท่ห์จริงๆ เค้ามี
ความคิดที่เท่ห์จริงๆ ไม่ใช่แบบว่าถ่ายแบบเออแบบหน้าตามอมแมม มุมกล้องไม่สวย นี่คือความ

บเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสายตาคนอ่ืนด้วยอะไรเงี้ย ทั้งหมดเนี้ยเป็น
องค์ประกอบทั้งหมดจะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ใน 

ขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การเข้า การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การเข้า การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของ
ใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะ
ขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การเข้า การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การเข้า การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของ
ใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะ
ขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การเข้า การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของ
นาทีแรกเนี่ย ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี อะไรเงี้ย มันก็ต้องสร้างสร้
ขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การเข้า การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของ
นาทีแรกเนี่ย ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี อะไรเงี้ย มันก็ต้องสร้างสร้
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สายตาของคนอ่ืน ในมุมมองแบบจะตั้งใจถ่าย จะใช้ดอลลี่นู่นนี่นั่น เพ่ือเห็นว่าเฮ้ยเค้าเท่ห์จริงๆ เค้ามี
ความคิดที่เท่ห์จริงๆ ไม่ใช่แบบว่าถ่ายแบบเออแบบหน้าตามอมแมม มุมกล้องไม่สวย นี่คือความ
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นิ่งๆ เป็นทางการไรเงี้ย ก็ต้องเอ้ยพิธีกรมันต้องเปิดนิ่งๆ เป็นทางการไรเงี้ย ก็ต้องเอ้ยพิธีกรมันต้องเปิดformat 
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อไม่อยากให้รายการมันเป็น format 
ยังไงให้มันเท่ห์ซะจนอะไรเงี้ย มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 

format format นิ่งๆ เป็นทางการไรเงี้ย ก็ต้องเอ้ยพิธีกรมันต้องเปิดformat นิ่งๆ เป็นทางการไรเงี้ย ก็ต้องเอ้ยพิธีกรมันต้องเปิด
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อไม่อยากให้รายการมันเป็น อไม่อยากให้รายการมันเป็น นิ่งๆ เป็นทางการไรเงี้ย ก็ต้องเอ้ยพิธีกรมันต้องเปิด
การให้พิธีกรเปิดรายการด้วยท่าทีท่ีไม่เป็นทางการ เดินบ้างอะไรบ้างมันไม่นิ่งมากไรเงี้ย มันต้องถูกคิด

อไม่อยากให้รายการมันเป็น อไม่อยากให้รายการมันเป็น 
การให้พิธีกรเปิดรายการด้วยท่าทีท่ีไม่เป็นทางการ เดินบ้างอะไรบ้างมันไม่นิ่งมากไรเงี้ย มันต้องถูกคิด

อไม่อยากให้รายการมันเป็น 
การให้พิธีกรเปิดรายการด้วยท่าทีท่ีไม่เป็นทางการ เดินบ้างอะไรบ้างมันไม่นิ่งมากไรเงี้ย มันต้องถูกคิด

อไม่อยากให้รายการมันเป็น 
การให้พิธีกรเปิดรายการด้วยท่าทีท่ีไม่เป็นทางการ เดินบ้างอะไรบ้างมันไม่นิ่งมากไรเงี้ย มันต้องถูกคิดการให้พิธีกรเปิดรายการด้วยท่าทีท่ีไม่เป็นทางการ เดินบ้างอะไรบ้างมันไม่นิ่งมากไรเงี้ย มันต้องถูกคิดการให้พิธีกรเปิดรายการด้วยท่าทีท่ีไม่เป็นทางการ เดินบ้างอะไรบ้างมันไม่นิ่งมากไรเงี้ย มันต้องถูกคิด
จริงๆ มันมีหลายๆ อย่างประกอบ การถ่ายท า จังหวะการตัดต่อ เอ่อวิธีการสร้าง จริงๆ มันมีหลายๆ อย่างประกอบ การถ่ายท า จังหวะการตัดต่อ เอ่อวิธีการสร้าง 

มันตรงกับสิ่งที่กิจการนั้นท ามามาอธิบายแทนไรเงี้ย มันก็จะท าให้คนรู้สึกเข้าใจ แต่ไม่ได้เข้าใจแค่
กราฟิกอย่างเดียวการใช้เพลงก็เป็นเซ้นส์อย่างนึงที่ท าให้คนจะอินกับมันด้วย ก็ๆ เป็นส่วนผสมนึง 
จริงๆ มันมีหลายๆ อย่างประกอบ การถ่ายท า จังหวะการตัดต่อ เอ่อวิธีการสร้าง 
การให้พิธีกรเปิดรายการด้วยท่าทีท่ีไม่เป็นทางการ เดินบ้างอะไรบ้างมันไม่นิ่งมากไรเงี้ย มันต้องถูกคิด

กราฟิกอย่างเดียวการใช้เพลงก็เป็นเซ้นส์อย่างนึงที่ท าให้คนจะอินกับมันด้วย ก็ๆ เป็นส่วนผสมนึง กราฟิกอย่างเดียวการใช้เพลงก็เป็นเซ้นส์อย่างนึงที่ท าให้คนจะอินกับมันด้วย ก็ๆ เป็นส่วนผสมนึง 
จริงๆ มันมีหลายๆ อย่างประกอบ การถ่ายท า จังหวะการตัดต่อ เอ่อวิธีการสร้าง 
การให้พิธีกรเปิดรายการด้วยท่าทีท่ีไม่เป็นทางการ เดินบ้างอะไรบ้างมันไม่นิ่งมากไรเงี้ย มันต้องถูกคิดการให้พิธีกรเปิดรายการด้วยท่าทีท่ีไม่เป็นทางการ เดินบ้างอะไรบ้างมันไม่นิ่งมากไรเงี้ย มันต้องถูกคิด

นิ่งๆ เป็นทางการไรเงี้ย ก็ต้องเอ้ยพิธีกรมันต้องเปิดอไม่อยากให้รายการมันเป็น นิ่งๆ เป็นทางการไรเงี้ย ก็ต้องเอ้ยพิธีกรมันต้องเปิด
ยังไงให้มันเท่ห์ซะจนอะไรเงี้ย มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 

นิ่งๆ เป็นทางการไรเงี้ย ก็ต้องเอ้ยพิธีกรมันต้องเปิด
ยังไงให้มันเท่ห์ซะจนอะไรเงี้ย มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 
นาทีแรกเนี่ย ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี อะไรเงี้ย มันก็ต้องสร้างสร้
ยังไงให้มันเท่ห์ซะจนอะไรเงี้ย มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น ยังไงให้มันเท่ห์ซะจนอะไรเงี้ย มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 
นาทีแรกเนี่ย ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี อะไรเงี้ย มันก็ต้องสร้างสร้
ขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การเข้า การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของ

มันตรงกับสิ่งที่กิจการนั้นท ามามาอธิบายแทนไรเงี้ย มันก็จะท าให้คนรู้สึกเข้าใจ แต่ไม่ได้เข้าใจแค่มันตรงกับสิ่งที่กิจการนั้นท ามามาอธิบายแทนไรเงี้ย มันก็จะท าให้คนรู้สึกเข้าใจ แต่ไม่ได้เข้าใจแค่
กราฟิกอย่างเดียวการใช้เพลงก็เป็นเซ้นส์อย่างนึงที่ท าให้คนจะอินกับมันด้วย ก็ๆ เป็นส่วนผสมนึง 
จริงๆ มันมีหลายๆ อย่างประกอบ การถ่ายท า จังหวะการตัดต่อ เอ่อวิธีการสร้าง 
การให้พิธีกรเปิดรายการด้วยท่าทีท่ีไม่เป็นทางการ เดินบ้างอะไรบ้างมันไม่นิ่งมากไรเงี้ย มันต้องถูกคิด

อไม่อยากให้รายการมันเป็น 

จริงๆ มันมีหลายๆ อย่างประกอบ การถ่ายท า จังหวะการตัดต่อ เอ่อวิธีการสร้าง 
การให้พิธีกรเปิดรายการด้วยท่าทีท่ีไม่เป็นทางการ เดินบ้างอะไรบ้างมันไม่นิ่งมากไรเงี้ย มันต้องถูกคิด

นิ่งๆ เป็นทางการไรเงี้ย ก็ต้องเอ้ยพิธีกรมันต้องเปิด

จริงๆ มันมีหลายๆ อย่างประกอบ การถ่ายท า จังหวะการตัดต่อ เอ่อวิธีการสร้าง 
การให้พิธีกรเปิดรายการด้วยท่าทีท่ีไม่เป็นทางการ เดินบ้างอะไรบ้างมันไม่นิ่งมากไรเงี้ย มันต้องถูกคิด

นิ่งๆ เป็นทางการไรเงี้ย ก็ต้องเอ้ยพิธีกรมันต้องเปิด
การให้พิธีกรเปิดรายการด้วยท่าทีท่ีไม่เป็นทางการ เดินบ้างอะไรบ้างมันไม่นิ่งมากไรเงี้ย มันต้องถูกคิดการให้พิธีกรเปิดรายการด้วยท่าทีท่ีไม่เป็นทางการ เดินบ้างอะไรบ้างมันไม่นิ่งมากไรเงี้ย มันต้องถูกคิด

อไม่อยากให้รายการมันเป็น 
การให้พิธีกรเปิดรายการด้วยท่าทีท่ีไม่เป็นทางการ เดินบ้างอะไรบ้างมันไม่นิ่งมากไรเงี้ย มันต้องถูกคิด

นิ่งๆ เป็นทางการไรเงี้ย ก็ต้องเอ้ยพิธีกรมันต้องเปิด
ยังไงให้มันเท่ห์ซะจนอะไรเงี้ย มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น ยังไงให้มันเท่ห์ซะจนอะไรเงี้ย มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น ยังไงให้มันเท่ห์ซะจนอะไรเงี้ย มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 
นาทีแรกเนี่ย ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี อะไรเงี้ย มันก็ต้องสร้างสร้
ยังไงให้มันเท่ห์ซะจนอะไรเงี้ย มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น ยังไงให้มันเท่ห์ซะจนอะไรเงี้ย มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 
นาทีแรกเนี่ย ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี อะไรเงี้ย มันก็ต้องสร้างสร้
ขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การเข้า การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของ
นาทีแรกเนี่ย ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี อะไรเงี้ย มันก็ต้องสร้างสร้นาทีแรกเนี่ย ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี อะไรเงี้ย มันก็ต้องสร้างสร้
ขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การเข้า การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของ
นาทีแรกเนี่ย ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี อะไรเงี้ย มันก็ต้องสร้างสร้
ขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การเข้า การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของ
นาทีแรกเนี่ย ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี อะไรเงี้ย มันก็ต้องสร้างสร้
ขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การเข้า การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของ
ใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะ
สังเกตดูนะ การเปิดตัวกิจการ เจ้าของกิจการเนี่ย พ่ี

ขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การเข้า การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของ
ใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะ
ขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การเข้า การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของ

จะให้เปิดตัวแบบเท่ห์ ให้เค้าเป็นคนที่เท่ห์มากในจะให้เปิดตัวแบบเท่ห์ ให้เค้าเป็นคนที่เท่ห์มากในสังเกตดูนะ การเปิดตัวกิจการ เจ้าของกิจการเนี่ย พ่ี
สายตาของคนอ่ืน ในมุมมองแบบจะตั้งใจถ่าย จะใช้ดอลลี่นู่นนี่นั่น เพ่ือเห็นว่าเฮ้ยเค้าเท่ห์จริงๆ เค้ามี
ความคิดที่เท่ห์จริงๆ ไม่ใช่แบบว่าถ่ายแบบเออแบบหน้าตามอมแมม มุมกล้องไม่สวย นี่คือความ
สายตาของคนอ่ืน ในมุมมองแบบจะตั้งใจถ่าย จะใช้ดอลลี่นู่นนี่นั่น เพ่ือเห็นว่าเฮ้ยเค้าเท่ห์จริงๆ เค้ามีสายตาของคนอ่ืน ในมุมมองแบบจะตั้งใจถ่าย จะใช้ดอลลี่นู่นนี่นั่น เพ่ือเห็นว่าเฮ้ยเค้าเท่ห์จริงๆ เค้ามี
ความคิดที่เท่ห์จริงๆ ไม่ใช่แบบว่าถ่ายแบบเออแบบหน้าตามอมแมม มุมกล้องไม่สวย นี่คือความ
สายตาของคนอ่ืน ในมุมมองแบบจะตั้งใจถ่าย จะใช้ดอลลี่นู่นนี่นั่น เพ่ือเห็นว่าเฮ้ยเค้าเท่ห์จริงๆ เค้ามีสายตาของคนอ่ืน ในมุมมองแบบจะตั้งใจถ่าย จะใช้ดอลลี่นู่นนี่นั่น เพ่ือเห็นว่าเฮ้ยเค้าเท่ห์จริงๆ เค้ามี
ความคิดที่เท่ห์จริงๆ ไม่ใช่แบบว่าถ่ายแบบเออแบบหน้าตามอมแมม มุมกล้องไม่สวย นี่คือความ
สายตาของคนอ่ืน ในมุมมองแบบจะตั้งใจถ่าย จะใช้ดอลลี่นู่นนี่นั่น เพ่ือเห็นว่าเฮ้ยเค้าเท่ห์จริงๆ เค้ามีสายตาของคนอ่ืน ในมุมมองแบบจะตั้งใจถ่าย จะใช้ดอลลี่นู่นนี่นั่น เพ่ือเห็นว่าเฮ้ยเค้าเท่ห์จริงๆ เค้ามี
ความคิดที่เท่ห์จริงๆ ไม่ใช่แบบว่าถ่ายแบบเออแบบหน้าตามอมแมม มุมกล้องไม่สวย นี่คือความความคิดที่เท่ห์จริงๆ ไม่ใช่แบบว่าถ่ายแบบเออแบบหน้าตามอมแมม มุมกล้องไม่สวย นี่คือความความคิดที่เท่ห์จริงๆ ไม่ใช่แบบว่าถ่ายแบบเออแบบหน้าตามอมแมม มุมกล้องไม่สวย นี่คือความความคิดที่เท่ห์จริงๆ ไม่ใช่แบบว่าถ่ายแบบเออแบบหน้าตามอมแมม มุมกล้องไม่สวย นี่คือความ

บเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสายตาคนอ่ืนด้วยอะไรเงี้ย ทั้งหมดเนี้ยเป็นบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสายตาคนอ่ืนด้วยอะไรเงี้ย ทั้งหมดเนี้ยเป็นบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสายตาคนอ่ืนด้วยอะไรเงี้ย ทั้งหมดเนี้ยเป็น
องค์ประกอบทั้งหมดจะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ใน 

บเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสายตาคนอ่ืนด้วยอะไรเงี้ย ทั้งหมดเนี้ยเป็น
องค์ประกอบทั้งหมดจะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ใน เดิมๆ เท่าไหร่ ก็ถ้าพูดโดย
ภาพรวมก็คือใช้ค าว่าความคิดสร้างสรรค์   
อุปสรรคหรือปัญหาที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตรายการอุปสรรคหรือปัญหาที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตรายการ

การเลือกไม่มีปัญหาครับ เอ่อเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกสการเลือกไม่มีปัญหาครับ เอ่อเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส
เค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจ
เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
เค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจเค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจ

แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่าแดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า
มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนได้ออนโลเคชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของการท างานแบบนี้ 
(วิธีแก้ยังไงถ้าฝนตกทั้งวัน
ภาพเหล่านั้นอยู่ มองของไปป๊าบก็ว่ากันไป ให้ได้กลิ่นข้างนอกอยู่แม้จะถ่ายข้างในก็ตาม ของอย่างงี้มัน
ก็ต้องอยู่ที่เฉพาะหน้า คิดแผนสองเอาไว้ทุกครั้ง เกิดอย่างงี้ขึ้นมันต้องยังไง

มันตรงกับสิ่งที่กิจการนั้นท ามามาอธิบายแทนไรเงี้ย มันก็จะท าให้คนรู้สึกเข้าใจ แต่ไม่ได้เข้าใจแค่
กราฟิกอย่างเดียวการใช้เพลงก็เป็นเซ้นส์อย่างนึงที่ท าให้คนจะอินกับมันด้วย ก็ๆ เป็นส่วนผสมนึง 
จริงๆ มันมีหลายๆ อย่างประกอบ การถ่ายท า จังหวะการตัดต่อ เอ่อวิธีการสร้าง 
การให้พิธีกรเปิดรายการด้วยท่าทีท่ีไม่เป็นทางการ เดินบ้างอะไรบ้างมันไม่นิ่งมากไรเงี้ย มันต้องถูกคิด

อไม่อยากให้รายการมันเป็น นิ่งๆ เป็นทางการไรเงี้ย ก็ต้องเอ้ยพิธีกรมันต้องเปิด
ยังไงให้มันเท่ห์ซะจนอะไรเงี้ย มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 
นาทีแรกเนี่ย ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี อะไรเงี้ย มันก็ต้องสร้างสร้
ขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การเข้า การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของ

จริงๆ มันมีหลายๆ อย่างประกอบ การถ่ายท า จังหวะการตัดต่อ เอ่อวิธีการสร้าง จริงๆ มันมีหลายๆ อย่างประกอบ การถ่ายท า จังหวะการตัดต่อ เอ่อวิธีการสร้าง 
การให้พิธีกรเปิดรายการด้วยท่าทีท่ีไม่เป็นทางการ เดินบ้างอะไรบ้างมันไม่นิ่งมากไรเงี้ย มันต้องถูกคิดการให้พิธีกรเปิดรายการด้วยท่าทีท่ีไม่เป็นทางการ เดินบ้างอะไรบ้างมันไม่นิ่งมากไรเงี้ย มันต้องถูกคิดการให้พิธีกรเปิดรายการด้วยท่าทีท่ีไม่เป็นทางการ เดินบ้างอะไรบ้างมันไม่นิ่งมากไรเงี้ย มันต้องถูกคิดการให้พิธีกรเปิดรายการด้วยท่าทีท่ีไม่เป็นทางการ เดินบ้างอะไรบ้างมันไม่นิ่งมากไรเงี้ย มันต้องถูกคิดการให้พิธีกรเปิดรายการด้วยท่าทีท่ีไม่เป็นทางการ เดินบ้างอะไรบ้างมันไม่นิ่งมากไรเงี้ย มันต้องถูกคิดการให้พิธีกรเปิดรายการด้วยท่าทีท่ีไม่เป็นทางการ เดินบ้างอะไรบ้างมันไม่นิ่งมากไรเงี้ย มันต้องถูกคิดการให้พิธีกรเปิดรายการด้วยท่าทีท่ีไม่เป็นทางการ เดินบ้างอะไรบ้างมันไม่นิ่งมากไรเงี้ย มันต้องถูกคิดการให้พิธีกรเปิดรายการด้วยท่าทีท่ีไม่เป็นทางการ เดินบ้างอะไรบ้างมันไม่นิ่งมากไรเงี้ย มันต้องถูกคิด

อไม่อยากให้รายการมันเป็น 
การให้พิธีกรเปิดรายการด้วยท่าทีท่ีไม่เป็นทางการ เดินบ้างอะไรบ้างมันไม่นิ่งมากไรเงี้ย มันต้องถูกคิด

อไม่อยากให้รายการมันเป็น นิ่งๆ เป็นทางการไรเงี้ย ก็ต้องเอ้ยพิธีกรมันต้องเปิดอไม่อยากให้รายการมันเป็น format นิ่งๆ เป็นทางการไรเงี้ย ก็ต้องเอ้ยพิธีกรมันต้องเปิด
ยังไงให้มันเท่ห์ซะจนอะไรเงี้ย มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 

อไม่อยากให้รายการมันเป็น format 
ยังไงให้มันเท่ห์ซะจนอะไรเงี้ย มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 

format 
ยังไงให้มันเท่ห์ซะจนอะไรเงี้ย มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 

อไม่อยากให้รายการมันเป็น นิ่งๆ เป็นทางการไรเงี้ย ก็ต้องเอ้ยพิธีกรมันต้องเปิด
ยังไงให้มันเท่ห์ซะจนอะไรเงี้ย มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 
นาทีแรกเนี่ย ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี อะไรเงี้ย มันก็ต้องสร้างสร้
ขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การเข้า การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของ

ยังไงให้มันเท่ห์ซะจนอะไรเงี้ย มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น ยังไงให้มันเท่ห์ซะจนอะไรเงี้ย มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 
นาทีแรกเนี่ย ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี อะไรเงี้ย มันก็ต้องสร้างสร้
ขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การเข้า การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของ
ใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะ
สังเกตดูนะ การเปิดตัวกิจการ เจ้าของกิจการเนี่ย พ่ี
สายตาของคนอ่ืน ในมุมมองแบบจะตั้งใจถ่าย จะใช้ดอลลี่นู่นนี่นั่น เพ่ือเห็นว่าเฮ้ยเค้าเท่ห์จริงๆ เค้ามี
ความคิดที่เท่ห์จริงๆ ไม่ใช่แบบว่าถ่ายแบบเออแบบหน้าตามอมแมม มุมกล้องไม่สวย นี่คือความ

ยังไงให้มันเท่ห์ซะจนอะไรเงี้ย มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น ยังไงให้มันเท่ห์ซะจนอะไรเงี้ย มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น ยังไงให้มันเท่ห์ซะจนอะไรเงี้ย มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น ยังไงให้มันเท่ห์ซะจนอะไรเงี้ย มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น ยังไงให้มันเท่ห์ซะจนอะไรเงี้ย มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น ยังไงให้มันเท่ห์ซะจนอะไรเงี้ย มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น ยังไงให้มันเท่ห์ซะจนอะไรเงี้ย มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 
นาทีแรกเนี่ย ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี อะไรเงี้ย มันก็ต้องสร้างสร้
ยังไงให้มันเท่ห์ซะจนอะไรเงี้ย มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 
นาทีแรกเนี่ย ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี อะไรเงี้ย มันก็ต้องสร้างสร้
ยังไงให้มันเท่ห์ซะจนอะไรเงี้ย มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 
นาทีแรกเนี่ย ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี อะไรเงี้ย มันก็ต้องสร้างสร้
ขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การเข้า การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของ

ยังไงให้มันเท่ห์ซะจนอะไรเงี้ย มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 
นาทีแรกเนี่ย ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี อะไรเงี้ย มันก็ต้องสร้างสร้
ยังไงให้มันเท่ห์ซะจนอะไรเงี้ย มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 
นาทีแรกเนี่ย ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี อะไรเงี้ย มันก็ต้องสร้างสร้
ขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การเข้า การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของ
นาทีแรกเนี่ย ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี อะไรเงี้ย มันก็ต้องสร้างสร้นาทีแรกเนี่ย ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี อะไรเงี้ย มันก็ต้องสร้างสร้นาทีแรกเนี่ย ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี อะไรเงี้ย มันก็ต้องสร้างสร้
ขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การเข้า การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของ
ใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะ

นาทีแรกเนี่ย ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี อะไรเงี้ย มันก็ต้องสร้างสร้นาทีแรกเนี่ย ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี อะไรเงี้ย มันก็ต้องสร้างสร้
ขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การเข้า การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของ
นาทีแรกเนี่ย ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี อะไรเงี้ย มันก็ต้องสร้างสร้
ขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การเข้า การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของ
นาทีแรกเนี่ย ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี อะไรเงี้ย มันก็ต้องสร้างสร้
ขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การเข้า การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของ
ใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะ

นาทีแรกเนี่ย ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี อะไรเงี้ย มันก็ต้องสร้างสร้
ขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การเข้า การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของ
ใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะ
ขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การเข้า การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของ
ใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะ
ขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การเข้า การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การเข้า การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การเข้า การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของ
ใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะ
ขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การเข้า การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของ
ใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะ

จะให้เปิดตัวแบบเท่ห์ ให้เค้าเป็นคนที่เท่ห์มากใน
สายตาของคนอ่ืน ในมุมมองแบบจะตั้งใจถ่าย จะใช้ดอลลี่นู่นนี่นั่น เพ่ือเห็นว่าเฮ้ยเค้าเท่ห์จริงๆ เค้ามี
ความคิดที่เท่ห์จริงๆ ไม่ใช่แบบว่าถ่ายแบบเออแบบหน้าตามอมแมม มุมกล้องไม่สวย นี่คือความ

บเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสายตาคนอ่ืนด้วยอะไรเงี้ย ทั้งหมดเนี้ยเป็น
องค์ประกอบทั้งหมดจะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ใน 

ขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การเข้า การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของ
ใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะ
สังเกตดูนะ การเปิดตัวกิจการ เจ้าของกิจการเนี่ย พ่ี
สายตาของคนอ่ืน ในมุมมองแบบจะตั้งใจถ่าย จะใช้ดอลลี่นู่นนี่นั่น เพ่ือเห็นว่าเฮ้ยเค้าเท่ห์จริงๆ เค้ามี

ขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การเข้า การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของ
ใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะ
สังเกตดูนะ การเปิดตัวกิจการ เจ้าของกิจการเนี่ย พ่ี
ใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะ
สังเกตดูนะ การเปิดตัวกิจการ เจ้าของกิจการเนี่ย พ่ี
ใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะ

จะให้เปิดตัวแบบเท่ห์ ให้เค้าเป็นคนที่เท่ห์มากใน
ใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะ

จะให้เปิดตัวแบบเท่ห์ ให้เค้าเป็นคนที่เท่ห์มากใน
ใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะ

จะให้เปิดตัวแบบเท่ห์ ให้เค้าเป็นคนที่เท่ห์มากใน
ใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะ
สังเกตดูนะ การเปิดตัวกิจการ เจ้าของกิจการเนี่ย พ่ี
สายตาของคนอ่ืน ในมุมมองแบบจะตั้งใจถ่าย จะใช้ดอลลี่นู่นนี่นั่น เพ่ือเห็นว่าเฮ้ยเค้าเท่ห์จริงๆ เค้ามี
ความคิดที่เท่ห์จริงๆ ไม่ใช่แบบว่าถ่ายแบบเออแบบหน้าตามอมแมม มุมกล้องไม่สวย นี่คือความ

สังเกตดูนะ การเปิดตัวกิจการ เจ้าของกิจการเนี่ย พ่ีจะให้เปิดตัวแบบเท่ห์ ให้เค้าเป็นคนที่เท่ห์มากในจะให้เปิดตัวแบบเท่ห์ ให้เค้าเป็นคนที่เท่ห์มากใน
สายตาของคนอ่ืน ในมุมมองแบบจะตั้งใจถ่าย จะใช้ดอลลี่นู่นนี่นั่น เพ่ือเห็นว่าเฮ้ยเค้าเท่ห์จริงๆ เค้ามี
ความคิดที่เท่ห์จริงๆ ไม่ใช่แบบว่าถ่ายแบบเออแบบหน้าตามอมแมม มุมกล้องไม่สวย นี่คือความ

จะให้เปิดตัวแบบเท่ห์ ให้เค้าเป็นคนที่เท่ห์มากในสังเกตดูนะ การเปิดตัวกิจการ เจ้าของกิจการเนี่ย พ่ีสังเกตดูนะ การเปิดตัวกิจการ เจ้าของกิจการเนี่ย พ่ี
สายตาของคนอ่ืน ในมุมมองแบบจะตั้งใจถ่าย จะใช้ดอลลี่นู่นนี่นั่น เพ่ือเห็นว่าเฮ้ยเค้าเท่ห์จริงๆ เค้ามี

จะให้เปิดตัวแบบเท่ห์ ให้เค้าเป็นคนที่เท่ห์มากใน
สายตาของคนอ่ืน ในมุมมองแบบจะตั้งใจถ่าย จะใช้ดอลลี่นู่นนี่นั่น เพ่ือเห็นว่าเฮ้ยเค้าเท่ห์จริงๆ เค้ามีสายตาของคนอ่ืน ในมุมมองแบบจะตั้งใจถ่าย จะใช้ดอลลี่นู่นนี่นั่น เพ่ือเห็นว่าเฮ้ยเค้าเท่ห์จริงๆ เค้ามี
สังเกตดูนะ การเปิดตัวกิจการ เจ้าของกิจการเนี่ย พ่ี
สายตาของคนอ่ืน ในมุมมองแบบจะตั้งใจถ่าย จะใช้ดอลลี่นู่นนี่นั่น เพ่ือเห็นว่าเฮ้ยเค้าเท่ห์จริงๆ เค้ามี
ความคิดที่เท่ห์จริงๆ ไม่ใช่แบบว่าถ่ายแบบเออแบบหน้าตามอมแมม มุมกล้องไม่สวย นี่คือความ
สายตาของคนอ่ืน ในมุมมองแบบจะตั้งใจถ่าย จะใช้ดอลลี่นู่นนี่นั่น เพ่ือเห็นว่าเฮ้ยเค้าเท่ห์จริงๆ เค้ามีสายตาของคนอ่ืน ในมุมมองแบบจะตั้งใจถ่าย จะใช้ดอลลี่นู่นนี่นั่น เพ่ือเห็นว่าเฮ้ยเค้าเท่ห์จริงๆ เค้ามีสายตาของคนอ่ืน ในมุมมองแบบจะตั้งใจถ่าย จะใช้ดอลลี่นู่นนี่นั่น เพ่ือเห็นว่าเฮ้ยเค้าเท่ห์จริงๆ เค้ามี
ความคิดที่เท่ห์จริงๆ ไม่ใช่แบบว่าถ่ายแบบเออแบบหน้าตามอมแมม มุมกล้องไม่สวย นี่คือความความคิดที่เท่ห์จริงๆ ไม่ใช่แบบว่าถ่ายแบบเออแบบหน้าตามอมแมม มุมกล้องไม่สวย นี่คือความความคิดที่เท่ห์จริงๆ ไม่ใช่แบบว่าถ่ายแบบเออแบบหน้าตามอมแมม มุมกล้องไม่สวย นี่คือความ

บเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสายตาคนอ่ืนด้วยอะไรเงี้ย ทั้งหมดเนี้ยเป็น
ความคิดที่เท่ห์จริงๆ ไม่ใช่แบบว่าถ่ายแบบเออแบบหน้าตามอมแมม มุมกล้องไม่สวย นี่คือความ

บเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสายตาคนอ่ืนด้วยอะไรเงี้ย ทั้งหมดเนี้ยเป็น
ความคิดที่เท่ห์จริงๆ ไม่ใช่แบบว่าถ่ายแบบเออแบบหน้าตามอมแมม มุมกล้องไม่สวย นี่คือความความคิดที่เท่ห์จริงๆ ไม่ใช่แบบว่าถ่ายแบบเออแบบหน้าตามอมแมม มุมกล้องไม่สวย นี่คือความ
พิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสายตาคนอ่ืนด้วยอะไรเงี้ย ทั้งหมดเนี้ยเป็น
องค์ประกอบทั้งหมดจะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ใน 

บเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสายตาคนอ่ืนด้วยอะไรเงี้ย ทั้งหมดเนี้ยเป็นพิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสายตาคนอ่ืนด้วยอะไรเงี้ย ทั้งหมดเนี้ยเป็นบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสายตาคนอ่ืนด้วยอะไรเงี้ย ทั้งหมดเนี้ยเป็น
format 

บเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสายตาคนอ่ืนด้วยอะไรเงี้ย ทั้งหมดเนี้ยเป็นบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสายตาคนอ่ืนด้วยอะไรเงี้ย ทั้งหมดเนี้ยเป็น
องค์ประกอบทั้งหมดจะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ใน 

บเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสายตาคนอ่ืนด้วยอะไรเงี้ย ทั้งหมดเนี้ยเป็น
format 

บเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสายตาคนอ่ืนด้วยอะไรเงี้ย ทั้งหมดเนี้ยเป็น
องค์ประกอบทั้งหมดจะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ใน 

อุปสรรคหรือปัญหาที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตรายการ

บเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสายตาคนอ่ืนด้วยอะไรเงี้ย ทั้งหมดเนี้ยเป็น
องค์ประกอบทั้งหมดจะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ใน 

บเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสายตาคนอ่ืนด้วยอะไรเงี้ย ทั้งหมดเนี้ยเป็น
องค์ประกอบทั้งหมดจะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ใน 

บเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสายตาคนอ่ืนด้วยอะไรเงี้ย ทั้งหมดเนี้ยเป็น
เดิมๆ เท่าไหร่ ก็ถ้าพูดโดยformat เดิมๆ เท่าไหร่ ก็ถ้าพูดโดย

การเลือกไม่มีปัญหาครับ เอ่อเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส

องค์ประกอบทั้งหมดจะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ใน 
ภาพรวมก็คือใช้ค าว่าความคิดสร้างสรรค์   
องค์ประกอบทั้งหมดจะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ใน 

อุปสรรคหรือปัญหาที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตรายการ
การเลือกไม่มีปัญหาครับ เอ่อเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส

องค์ประกอบทั้งหมดจะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ใน 
ภาพรวมก็คือใช้ค าว่าความคิดสร้างสรรค์   
อุปสรรคหรือปัญหาที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตรายการ

องค์ประกอบทั้งหมดจะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ใน 
ภาพรวมก็คือใช้ค าว่าความคิดสร้างสรรค์   
อุปสรรคหรือปัญหาที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตรายการ

องค์ประกอบทั้งหมดจะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ใน format องค์ประกอบทั้งหมดจะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ใน องค์ประกอบทั้งหมดจะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ใน 
ภาพรวมก็คือใช้ค าว่าความคิดสร้างสรรค์   
องค์ประกอบทั้งหมดจะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ใน 
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ภาพรวมก็คือใช้ค าว่าความคิดสร้างสรรค์   
อุปสรรคหรือปัญหาที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตรายการ

การเลือกไม่มีปัญหาครับ เอ่อเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส

ภาพรวมก็คือใช้ค าว่าความคิดสร้างสรรค์   
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การเลือกไม่มีปัญหาครับ เอ่อเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส
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การเลือกไม่มีปัญหาครับ เอ่อเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส
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การเลือกไม่มีปัญหาครับ เอ่อเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส
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การเลือกไม่มีปัญหาครับ เอ่อเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส
เค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจ
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เค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจ
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อุปสรรคหรือปัญหาที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตรายการ
การเลือกไม่มีปัญหาครับ เอ่อเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส
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เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 

การเลือกไม่มีปัญหาครับ เอ่อเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกสการเลือกไม่มีปัญหาครับ เอ่อเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกสการเลือกไม่มีปัญหาครับ เอ่อเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกสการเลือกไม่มีปัญหาครับ เอ่อเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส
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เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า
มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนได้ออนโลเคชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของการท างานแบบนี้ 

เค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจเค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจเค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจ
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เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
เค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจ
เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า

เค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจ
เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า
มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนได้ออนโลเคชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของการท างานแบบนี้ 

เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า
เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า
มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนได้ออนโลเคชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของการท างานแบบนี้ 

เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า
มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนได้ออนโลเคชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของการท างานแบบนี้ 

เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า
เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า
มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนได้ออนโลเคชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของการท างานแบบนี้ 

เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า
เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่าแดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า
มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนได้ออนโลเคชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของการท างานแบบนี้ 
(วิธีแก้ยังไงถ้าฝนตกทั้งวัน

แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า
มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนได้ออนโลเคชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของการท างานแบบนี้ 
แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า
มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนได้ออนโลเคชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของการท างานแบบนี้ มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนได้ออนโลเคชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของการท างานแบบนี้ 

ก็อาจจะมาอยู่
มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนได้ออนโลเคชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของการท างานแบบนี้ 
(วิธีแก้ยังไงถ้าฝนตกทั้งวัน
มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนได้ออนโลเคชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของการท างานแบบนี้ มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนได้ออนโลเคชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของการท างานแบบนี้ 
(วิธีแก้ยังไงถ้าฝนตกทั้งวัน
ภาพเหล่านั้นอยู่ มองของไปป๊าบก็ว่ากันไป ให้ได้กลิ่นข้างนอกอยู่แม้จะถ่ายข้างในก็ตาม ของอย่างงี้มัน

มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนได้ออนโลเคชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของการท างานแบบนี้ 
ก็อาจจะมาอยู่

ภาพเหล่านั้นอยู่ มองของไปป๊าบก็ว่ากันไป ให้ได้กลิ่นข้างนอกอยู่แม้จะถ่ายข้างในก็ตาม ของอย่างงี้มัน
(วิธีแก้ยังไงถ้าฝนตกทั้งวัน) จริงๆ มันก็ต้องมี จาก 
ภาพเหล่านั้นอยู่ มองของไปป๊าบก็ว่ากันไป ให้ได้กลิ่นข้างนอกอยู่แม้จะถ่ายข้างในก็ตาม ของอย่างงี้มัน

Outdoor 
มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนได้ออนโลเคชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของการท างานแบบนี้ 

Outdoor ก็อาจจะมาอยู่
ภาพเหล่านั้นอยู่ มองของไปป๊าบก็ว่ากันไป ให้ได้กลิ่นข้างนอกอยู่แม้จะถ่ายข้างในก็ตาม ของอย่างงี้มัน

จริงๆ มันก็ต้องมี จาก 
ภาพเหล่านั้นอยู่ มองของไปป๊าบก็ว่ากันไป ให้ได้กลิ่นข้างนอกอยู่แม้จะถ่ายข้างในก็ตาม ของอย่างงี้มัน
ก็ต้องอยู่ที่เฉพาะหน้า คิดแผนสองเอาไว้ทุกครั้ง เกิดอย่างงี้ขึ้นมันต้องยังไง

จริงๆ มันก็ต้องมี จาก 
ภาพเหล่านั้นอยู่ มองของไปป๊าบก็ว่ากันไป ให้ได้กลิ่นข้างนอกอยู่แม้จะถ่ายข้างในก็ตาม ของอย่างงี้มัน
ก็ต้องอยู่ที่เฉพาะหน้า คิดแผนสองเอาไว้ทุกครั้ง เกิดอย่างงี้ขึ้นมันต้องยังไง

ก็อาจจะมาอยู่
ภาพเหล่านั้นอยู่ มองของไปป๊าบก็ว่ากันไป ให้ได้กลิ่นข้างนอกอยู่แม้จะถ่ายข้างในก็ตาม ของอย่างงี้มัน

จริงๆ มันก็ต้องมี จาก 
ภาพเหล่านั้นอยู่ มองของไปป๊าบก็ว่ากันไป ให้ได้กลิ่นข้างนอกอยู่แม้จะถ่ายข้างในก็ตาม ของอย่างงี้มัน
ก็ต้องอยู่ที่เฉพาะหน้า คิดแผนสองเอาไว้ทุกครั้ง เกิดอย่างงี้ขึ้นมันต้องยังไง
ภาพเหล่านั้นอยู่ มองของไปป๊าบก็ว่ากันไป ให้ได้กลิ่นข้างนอกอยู่แม้จะถ่ายข้างในก็ตาม ของอย่างงี้มันภาพเหล่านั้นอยู่ มองของไปป๊าบก็ว่ากันไป ให้ได้กลิ่นข้างนอกอยู่แม้จะถ่ายข้างในก็ตาม ของอย่างงี้มัน

ยังไงให้มันเท่ห์ซะจนอะไรเงี้ย มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 
นาทีแรกเนี่ย ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี อะไรเงี้ย มันก็ต้องสร้างสร้
ขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การเข้า การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การเข้า การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของ
ใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะ
สังเกตดูนะ การเปิดตัวกิจการ เจ้าของกิจการเนี่ย พ่ี

เดิมๆ เท่าไหร่ ก็ถ้าพูดโดย

เค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจ
เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า
มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนได้ออนโลเคชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของการท างานแบบนี้ 

เค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจ
เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า
มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนได้ออนโลเคชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของการท างานแบบนี้ 
(วิธีแก้ยังไงถ้าฝนตกทั้งวัน จริงๆ มันก็ต้องมี จาก Outdoor ก็อาจจะมาอยู่ indoor 
ภาพเหล่านั้นอยู่ มองของไปป๊าบก็ว่ากันไป ให้ได้กลิ่นข้างนอกอยู่แม้จะถ่ายข้างในก็ตาม ของอย่างงี้มัน
ก็ต้องอยู่ที่เฉพาะหน้า คิดแผนสองเอาไว้ทุกครั้ง เกิดอย่างงี้ขึ้นมันต้องยังไง

มันตรงกับสิ่งที่กิจการนั้นท ามามาอธิบายแทนไรเงี้ย มันก็จะท าให้คนรู้สึกเข้าใจ แต่ไม่ได้เข้าใจแค่
กราฟิกอย่างเดียวการใช้เพลงก็เป็นเซ้นส์อย่างนึงที่ท าให้คนจะอินกับมันด้วย ก็ๆ เป็นส่วนผสมนึง 
จริงๆ มันมีหลายๆ อย่างประกอบ การถ่ายท า จังหวะการตัดต่อ เอ่อวิธีการสร้าง 
การให้พิธีกรเปิดรายการด้วยท่าทีท่ีไม่เป็นทางการ เดินบ้างอะไรบ้างมันไม่นิ่งมากไรเงี้ย มันต้องถูกคิด

อไม่อยากให้รายการมันเป็น format นิ่งๆ เป็นทางการไรเงี้ย ก็ต้องเอ้ยพิธีกรมันต้องเปิด
ยังไงให้มันเท่ห์ซะจนอะไรเงี้ย มันก็ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 
นาทีแรกเนี่ย ท ายังไงให้คนเห็นปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี อะไรเงี้ย มันก็ต้องสร้างสร้ างอะไรให้น่าสนใจ
ขึ้นมาได้ ตั้งแต่ไตเติ้ล การเข้า การปูปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัญหาของ
ใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป พอดูอ่อแล้วกิจการนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ย การเปิดตัว อ่าจะ
สังเกตดูนะ การเปิดตัวกิจการ เจ้าของกิจการเนี่ย พ่ีจะให้เปิดตัวแบบเท่ห์ ให้เค้าเป็นคนที่เท่ห์มากใน
สายตาของคนอ่ืน ในมุมมองแบบจะตั้งใจถ่าย จะใช้ดอลลี่นู่นนี่นั่น เพ่ือเห็นว่าเฮ้ยเค้าเท่ห์จริงๆ เค้ามี
ความคิดที่เท่ห์จริงๆ ไม่ใช่แบบว่าถ่ายแบบเออแบบหน้าตามอมแมม มุมกล้องไม่สวย นี่คือความ
พิถีพิถัน ที่มองว่าเราหยิบเค้ามาละเค้าก็ต้องเท่ห์ในสายตาคนอ่ืนด้วยอะไรเงี้ย ทั้งหมดเนี้ยเป็น
องค์ประกอบทั้งหมดจะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ใน format เดิมๆ เท่าไหร่ ก็ถ้าพูดโดย
ภาพรวมก็คือใช้ค าว่าความคิดสร้างสรรค์   
อุปสรรคหรือปัญหาที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตรายการ

การเลือกไม่มีปัญหาครับ เอ่อเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า สกส
เค้าจะแนะน านู่นนี่น่าสนใจนะ เพราะว่ามันมีกิจการที่น่าสนใจ จริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหาอ่ืนๆ อาจ
เป็นเรื่องของ พอมันเป็นรายการที่ต้องลงพ้ืนที่ในโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย มันต้องมีอุปสรรคมั่งแหละ ฝนตก 
แดดออก อะไรนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แต่ภาพรวมก็ไม่น่าอะไรนะ เพราะว่า
มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนได้ออนโลเคชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของการท างานแบบนี้ 
(วิธีแก้ยังไงถ้าฝนตกทั้งวัน จริงๆ มันก็ต้องมี จาก ก็อาจจะมาอยู่ indoor 
ภาพเหล่านั้นอยู่ มองของไปป๊าบก็ว่ากันไป ให้ได้กลิ่นข้างนอกอยู่แม้จะถ่ายข้างในก็ตาม ของอย่างงี้มัน
ก็ต้องอยู่ที่เฉพาะหน้า คิดแผนสองเอาไว้ทุกครั้ง เกิดอย่างงี้ขึ้นมันต้องยังไง

สแก้ปัญหา มาท าให้สังคมดีข้ึน ก็จะมีท่อนๆ นึงบางช่วงที่แบบไม่พูดแต่จะใช้เพลงแต่จะใช้เพลง เพลงที่สแก้ปัญหา มาท าให้สังคมดีข้ึน ก็จะมีท่อนๆ นึงบางช่วงที่แบบไม่พูดแต่จะใช้เพลงแต่จะใช้เพลง เพลงที่
มันตรงกับสิ่งที่กิจการนั้นท ามามาอธิบายแทนไรเงี้ย มันก็จะท าให้คนรู้สึกเข้าใจ แต่ไม่ได้เข้าใจแค่สมันตรงกับสิ่งที่กิจการนั้นท ามามาอธิบายแทนไรเงี้ย มันก็จะท าให้คนรู้สึกเข้าใจ แต่ไม่ได้เข้าใจแค่

ำพ่ีก็แต่ง แต่งที่มันเป็นภาพรวมของสังคมทุกวันนี้ที่มันมีปัญหา แล้วมีคนกลุ่มนึงมาคิด มาดื้อรั้น มาช่วยำพ่ีก็แต่ง แต่งที่มันเป็นภาพรวมของสังคมทุกวันนี้ที่มันมีปัญหา แล้วมีคนกลุ่มนึงมาคิด มาดื้อรั้น มาช่วย
แก้ปัญหา มาท าให้สังคมดีข้ึน ก็จะมีท่อนๆ นึงบางช่วงที่แบบไม่พูดแต่จะใช้เพลงแต่จะใช้เพลง เพลงที่ำแก้ปัญหา มาท าให้สังคมดีข้ึน ก็จะมีท่อนๆ นึงบางช่วงที่แบบไม่พูดแต่จะใช้เพลงแต่จะใช้เพลง เพลงที่
มันตรงกับสิ่งที่กิจการนั้นท ามามาอธิบายแทนไรเงี้ย มันก็จะท าให้คนรู้สึกเข้าใจ แต่ไม่ได้เข้าใจแค่

ำ
มันตรงกับสิ่งที่กิจการนั้นท ามามาอธิบายแทนไรเงี้ย มันก็จะท าให้คนรู้สึกเข้าใจ แต่ไม่ได้เข้าใจแค่สำส
พ่ีก็แต่ง แต่งที่มันเป็นภาพรวมของสังคมทุกวันนี้ที่มันมีปัญหา แล้วมีคนกลุ่มนึงมาคิด มาดื้อรั้น มาช่วย

ส
พ่ีก็แต่ง แต่งที่มันเป็นภาพรวมของสังคมทุกวันนี้ที่มันมีปัญหา แล้วมีคนกลุ่มนึงมาคิด มาดื้อรั้น มาช่วยำพ่ีก็แต่ง แต่งที่มันเป็นภาพรวมของสังคมทุกวันนี้ที่มันมีปัญหา แล้วมีคนกลุ่มนึงมาคิด มาดื้อรั้น มาช่วย

ส
พ่ีก็แต่ง แต่งที่มันเป็นภาพรวมของสังคมทุกวันนี้ที่มันมีปัญหา แล้วมีคนกลุ่มนึงมาคิด มาดื้อรั้น มาช่วย
แก้ปัญหา มาท าให้สังคมดีข้ึน ก็จะมีท่อนๆ นึงบางช่วงที่แบบไม่พูดแต่จะใช้เพลงแต่จะใช้เพลง เพลงที่สแก้ปัญหา มาท าให้สังคมดีข้ึน ก็จะมีท่อนๆ นึงบางช่วงที่แบบไม่พูดแต่จะใช้เพลงแต่จะใช้เพลง เพลงที่ำแก้ปัญหา มาท าให้สังคมดีข้ึน ก็จะมีท่อนๆ นึงบางช่วงที่แบบไม่พูดแต่จะใช้เพลงแต่จะใช้เพลง เพลงที่สแก้ปัญหา มาท าให้สังคมดีข้ึน ก็จะมีท่อนๆ นึงบางช่วงที่แบบไม่พูดแต่จะใช้เพลงแต่จะใช้เพลง เพลงที่
มันตรงกับสิ่งที่กิจการนั้นท ามามาอธิบายแทนไรเงี้ย มันก็จะท าให้คนรู้สึกเข้าใจ แต่ไม่ได้เข้าใจแค่สมันตรงกับสิ่งที่กิจการนั้นท ามามาอธิบายแทนไรเงี้ย มันก็จะท าให้คนรู้สึกเข้าใจ แต่ไม่ได้เข้าใจแค่

ำ
มันตรงกับสิ่งที่กิจการนั้นท ามามาอธิบายแทนไรเงี้ย มันก็จะท าให้คนรู้สึกเข้าใจ แต่ไม่ได้เข้าใจแค่สมันตรงกับสิ่งที่กิจการนั้นท ามามาอธิบายแทนไรเงี้ย มันก็จะท าให้คนรู้สึกเข้าใจ แต่ไม่ได้เข้าใจแค่

นพ่ีก็แต่ง แต่งที่มันเป็นภาพรวมของสังคมทุกวันนี้ที่มันมีปัญหา แล้วมีคนกลุ่มนึงมาคิด มาดื้อรั้น มาช่วยนพ่ีก็แต่ง แต่งที่มันเป็นภาพรวมของสังคมทุกวันนี้ที่มันมีปัญหา แล้วมีคนกลุ่มนึงมาคิด มาดื้อรั้น มาช่วย
แก้ปัญหา มาท าให้สังคมดีข้ึน ก็จะมีท่อนๆ นึงบางช่วงที่แบบไม่พูดแต่จะใช้เพลงแต่จะใช้เพลง เพลงที่นแก้ปัญหา มาท าให้สังคมดีข้ึน ก็จะมีท่อนๆ นึงบางช่วงที่แบบไม่พูดแต่จะใช้เพลงแต่จะใช้เพลง เพลงที่

ัพ่ีเนี่ย ในบางช่วงจะตัดเนื้อหาบางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน คือเพลงมันประมาณ ัพ่ีเนี่ย ในบางช่วงจะตัดเนื้อหาบางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน คือเพลงมันประมาณ กพ่ีเนี่ย ในบางช่วงจะตัดเนื้อหาบางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน คือเพลงมันประมาณ กพ่ีเนี่ย ในบางช่วงจะตัดเนื้อหาบางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน คือเพลงมันประมาณ 
พ่ีก็แต่ง แต่งที่มันเป็นภาพรวมของสังคมทุกวันนี้ที่มันมีปัญหา แล้วมีคนกลุ่มนึงมาคิด มาดื้อรั้น มาช่วยกพ่ีก็แต่ง แต่งที่มันเป็นภาพรวมของสังคมทุกวันนี้ที่มันมีปัญหา แล้วมีคนกลุ่มนึงมาคิด มาดื้อรั้น มาช่วย
แก้ปัญหา มาท าให้สังคมดีข้ึน ก็จะมีท่อนๆ นึงบางช่วงที่แบบไม่พูดแต่จะใช้เพลงแต่จะใช้เพลง เพลงที่

ก
แก้ปัญหา มาท าให้สังคมดีข้ึน ก็จะมีท่อนๆ นึงบางช่วงที่แบบไม่พูดแต่จะใช้เพลงแต่จะใช้เพลง เพลงที่

หพ่ีเนี่ย ในบางช่วงจะตัดเนื้อหาบางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน คือเพลงมันประมาณ หพ่ีเนี่ย ในบางช่วงจะตัดเนื้อหาบางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน คือเพลงมันประมาณ 
พ่ีก็แต่ง แต่งที่มันเป็นภาพรวมของสังคมทุกวันนี้ที่มันมีปัญหา แล้วมีคนกลุ่มนึงมาคิด มาดื้อรั้น มาช่วยหพ่ีก็แต่ง แต่งที่มันเป็นภาพรวมของสังคมทุกวันนี้ที่มันมีปัญหา แล้วมีคนกลุ่มนึงมาคิด มาดื้อรั้น มาช่วยอพ่ีเนี่ย ในบางช่วงจะตัดเนื้อหาบางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน คือเพลงมันประมาณ อพ่ีเนี่ย ในบางช่วงจะตัดเนื้อหาบางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน คือเพลงมันประมาณ 
พ่ีก็แต่ง แต่งที่มันเป็นภาพรวมของสังคมทุกวันนี้ที่มันมีปัญหา แล้วมีคนกลุ่มนึงมาคิด มาดื้อรั้น มาช่วยอพ่ีก็แต่ง แต่งที่มันเป็นภาพรวมของสังคมทุกวันนี้ที่มันมีปัญหา แล้วมีคนกลุ่มนึงมาคิด มาดื้อรั้น มาช่วยสพ่ีเนี่ย ในบางช่วงจะตัดเนื้อหาบางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน คือเพลงมันประมาณ สพ่ีเนี่ย ในบางช่วงจะตัดเนื้อหาบางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน คือเพลงมันประมาณ 
พ่ีก็แต่ง แต่งที่มันเป็นภาพรวมของสังคมทุกวันนี้ที่มันมีปัญหา แล้วมีคนกลุ่มนึงมาคิด มาดื้อรั้น มาช่วยสพ่ีก็แต่ง แต่งที่มันเป็นภาพรวมของสังคมทุกวันนี้ที่มันมีปัญหา แล้วมีคนกลุ่มนึงมาคิด มาดื้อรั้น มาช่วยมพ่ีเนี่ย ในบางช่วงจะตัดเนื้อหาบางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน คือเพลงมันประมาณ มพ่ีเนี่ย ในบางช่วงจะตัดเนื้อหาบางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน คือเพลงมันประมาณ 
พ่ีก็แต่ง แต่งที่มันเป็นภาพรวมของสังคมทุกวันนี้ที่มันมีปัญหา แล้วมีคนกลุ่มนึงมาคิด มาดื้อรั้น มาช่วยมพ่ีก็แต่ง แต่งที่มันเป็นภาพรวมของสังคมทุกวันนี้ที่มันมีปัญหา แล้วมีคนกลุ่มนึงมาคิด มาดื้อรั้น มาช่วยุพ่ีก็แต่ง แต่งที่มันเป็นภาพรวมของสังคมทุกวันนี้ที่มันมีปัญหา แล้วมีคนกลุ่มนึงมาคิด มาดื้อรั้น มาช่วยุพ่ีก็แต่ง แต่งที่มันเป็นภาพรวมของสังคมทุกวันนี้ที่มันมีปัญหา แล้วมีคนกลุ่มนึงมาคิด มาดื้อรั้น มาช่วย
แก้ปัญหา มาท าให้สังคมดีข้ึน ก็จะมีท่อนๆ นึงบางช่วงที่แบบไม่พูดแต่จะใช้เพลงแต่จะใช้เพลง เพลงที่

ุ
แก้ปัญหา มาท าให้สังคมดีข้ึน ก็จะมีท่อนๆ นึงบางช่วงที่แบบไม่พูดแต่จะใช้เพลงแต่จะใช้เพลง เพลงที่

ดพ่ีเนี่ย ในบางช่วงจะตัดเนื้อหาบางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน คือเพลงมันประมาณ ดพ่ีเนี่ย ในบางช่วงจะตัดเนื้อหาบางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน คือเพลงมันประมาณ 
พ่ีก็แต่ง แต่งที่มันเป็นภาพรวมของสังคมทุกวันนี้ที่มันมีปัญหา แล้วมีคนกลุ่มนึงมาคิด มาดื้อรั้น มาช่วยดพ่ีก็แต่ง แต่งที่มันเป็นภาพรวมของสังคมทุกวันนี้ที่มันมีปัญหา แล้วมีคนกลุ่มนึงมาคิด มาดื้อรั้น มาช่วยกพ่ีเนี่ย ในบางช่วงจะตัดเนื้อหาบางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน คือเพลงมันประมาณ กพ่ีเนี่ย ในบางช่วงจะตัดเนื้อหาบางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน คือเพลงมันประมาณ 
พ่ีก็แต่ง แต่งที่มันเป็นภาพรวมของสังคมทุกวันนี้ที่มันมีปัญหา แล้วมีคนกลุ่มนึงมาคิด มาดื้อรั้น มาช่วยกพ่ีก็แต่ง แต่งที่มันเป็นภาพรวมของสังคมทุกวันนี้ที่มันมีปัญหา แล้วมีคนกลุ่มนึงมาคิด มาดื้อรั้น มาช่วยลพ่ีเนี่ย ในบางช่วงจะตัดเนื้อหาบางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน คือเพลงมันประมาณ ลพ่ีเนี่ย ในบางช่วงจะตัดเนื้อหาบางท่อนของเพลงที่มีความสอดคล้องกัน คือเพลงมันประมาณ 
พ่ีก็แต่ง แต่งที่มันเป็นภาพรวมของสังคมทุกวันนี้ที่มันมีปัญหา แล้วมีคนกลุ่มนึงมาคิด มาดื้อรั้น มาช่วยลพ่ีก็แต่ง แต่งที่มันเป็นภาพรวมของสังคมทุกวันนี้ที่มันมีปัญหา แล้วมีคนกลุ่มนึงมาคิด มาดื้อรั้น มาช่วย
แก้ปัญหา มาท าให้สังคมดีข้ึน ก็จะมีท่อนๆ นึงบางช่วงที่แบบไม่พูดแต่จะใช้เพลงแต่จะใช้เพลง เพลงที่

ล
แก้ปัญหา มาท าให้สังคมดีข้ึน ก็จะมีท่อนๆ นึงบางช่วงที่แบบไม่พูดแต่จะใช้เพลงแต่จะใช้เพลง เพลงที่าพ่ีก็แต่ง แต่งที่มันเป็นภาพรวมของสังคมทุกวันนี้ที่มันมีปัญหา แล้วมีคนกลุ่มนึงมาคิด มาดื้อรั้น มาช่วยาพ่ีก็แต่ง แต่งที่มันเป็นภาพรวมของสังคมทุกวันนี้ที่มันมีปัญหา แล้วมีคนกลุ่มนึงมาคิด มาดื้อรั้น มาช่วย
แก้ปัญหา มาท าให้สังคมดีข้ึน ก็จะมีท่อนๆ นึงบางช่วงที่แบบไม่พูดแต่จะใช้เพลงแต่จะใช้เพลง เพลงที่าแก้ปัญหา มาท าให้สังคมดีข้ึน ก็จะมีท่อนๆ นึงบางช่วงที่แบบไม่พูดแต่จะใช้เพลงแต่จะใช้เพลง เพลงที่งพ่ีก็แต่ง แต่งที่มันเป็นภาพรวมของสังคมทุกวันนี้ที่มันมีปัญหา แล้วมีคนกลุ่มนึงมาคิด มาดื้อรั้น มาช่วยงพ่ีก็แต่ง แต่งที่มันเป็นภาพรวมของสังคมทุกวันนี้ที่มันมีปัญหา แล้วมีคนกลุ่มนึงมาคิด มาดื้อรั้น มาช่วย
แก้ปัญหา มาท าให้สังคมดีข้ึน ก็จะมีท่อนๆ นึงบางช่วงที่แบบไม่พูดแต่จะใช้เพลงแต่จะใช้เพลง เพลงที่งแก้ปัญหา มาท าให้สังคมดีข้ึน ก็จะมีท่อนๆ นึงบางช่วงที่แบบไม่พูดแต่จะใช้เพลงแต่จะใช้เพลง เพลงที่
มันตรงกับสิ่งที่กิจการนั้นท ามามาอธิบายแทนไรเงี้ย มันก็จะท าให้คนรู้สึกเข้าใจ แต่ไม่ได้เข้าใจแค่

ง
มันตรงกับสิ่งที่กิจการนั้นท ามามาอธิบายแทนไรเงี้ย มันก็จะท าให้คนรู้สึกเข้าใจ แต่ไม่ได้เข้าใจแค่
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ภาพ กิจกรรมในการท าอ่ะ ตัดต่อให้มูดมันสนุกๆ หรือว่าการสร้างบุคลิกแขกรับเชิญให้ดูเป็นคนมี
ชีวิตชีวา มีทัศนคติที่ดี อย่างคนกล้าฝันเค้าจะสร้างให้ดูมีปัญหามาก่อนแล้วสู้ ของเราน่าจะท าก็เป็นคน
สนุกกับเพ่ือน เฮฮาเนี่ยแหละ เพียงแต่ว่ามีความสามารถเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่อย มันก็จะสนุกได้ ความ
ยาวก็ก าลังดีเพราะไม่ควรจะยาวมาก ท าให้สนุกจริงๆ มันคือจังหวะการเล่าเร่ือง การตัดต่อ การใช้
ภาพ แอคชั่นต่างๆ อย่างวิธีการไปซื้อมันก็ท าให้สนุกได้ มีความกวนๆนิดหน่อย ชื่อรายการอย่างน้อยก็
ต้องพูด เกี่ยว แกะ แตะบ้างกับรายการ ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลย มันเหมือนบอกชื่อปุ๊ป มันเข้าใจ
เลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม มันก็เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้
รายการน่าสนใจ ชื่อมันต้องใช่ด้วย อยากให้มองการคิดรูปแบบรายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่
ท าเพ่ือส่งอาจารย์ สมมติลองสมมติตัวเองสิ เป็นคนที่จะต้องท าอาชีพนี้  แล้วเรามองให้มัน 
Generation ใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้าง

รายการน่าสนใจ ชื่อมันต้องใช่ด้วย อยากให้มองการคิดรูปแบบรายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่
ท าเพ่ือส่งอาจารย์ สมมติลองสมมติตัวเองสิ เป็นคนที่จะต้องท าอาชีพนี้  แล้วเรามองให้มัน 

ใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้าง
ท าเพ่ือส่งอาจารย์ สมมติลองสมมติตัวเองสิ เป็นคนที่จะต้องท าอาชีพนี้  แล้วเรามองให้มัน 

ใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้าง

รายการน่าสนใจ ชื่อมันต้องใช่ด้วย อยากให้มองการคิดรูปแบบรายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่รายการน่าสนใจ ชื่อมันต้องใช่ด้วย อยากให้มองการคิดรูปแบบรายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่
ท าเพ่ือส่งอาจารย์ สมมติลองสมมติตัวเองสิ เป็นคนที่จะต้องท าอาชีพนี้  แล้วเรามองให้มัน 

ใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้างใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้าง

รายการน่าสนใจ ชื่อมันต้องใช่ด้วย อยากให้มองการคิดรูปแบบรายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่
ท าเพ่ือส่งอาจารย์ สมมติลองสมมติตัวเองสิ เป็นคนที่จะต้องท าอาชีพนี้  แล้วเรามองให้มัน 

ใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้างใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้างใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้าง

รายการน่าสนใจ ชื่อมันต้องใช่ด้วย อยากให้มองการคิดรูปแบบรายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่
ท าเพ่ือส่งอาจารย์ สมมติลองสมมติตัวเองสิ เป็นคนที่จะต้องท าอาชีพนี้  แล้วเรามองให้มัน 

ใหม่ของคนท าอาชีพนี้ เค้าควรจะมีอะไรมากกว่าทีวีในปัจจุบันบ้าง

สเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม มันก็เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้สเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม มันก็เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้
รายการน่าสนใจ ชื่อมันต้องใช่ด้วย อยากให้มองการคิดรูปแบบรายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่สรายการน่าสนใจ ชื่อมันต้องใช่ด้วย อยากให้มองการคิดรูปแบบรายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่

ำ
ภาพ แอคชั่นต่างๆ อย่างวิธีการไปซื้อมันก็ท าให้สนุกได้ มีความกวนๆนิดหน่อย ชื่อรายการอย่างน้อยก็

ำ
ภาพ แอคชั่นต่างๆ อย่างวิธีการไปซื้อมันก็ท าให้สนุกได้ มีความกวนๆนิดหน่อย ชื่อรายการอย่างน้อยก็
ต้องพูด เกี่ยว แกะ แตะบ้างกับรายการ ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลย มันเหมือนบอกชื่อปุ๊ป มันเข้าใจำต้องพูด เกี่ยว แกะ แตะบ้างกับรายการ ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลย มันเหมือนบอกชื่อปุ๊ป มันเข้าใจ
เลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม มันก็เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้ำเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม มันก็เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้
รายการน่าสนใจ ชื่อมันต้องใช่ด้วย อยากให้มองการคิดรูปแบบรายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่

ำ
รายการน่าสนใจ ชื่อมันต้องใช่ด้วย อยากให้มองการคิดรูปแบบรายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่สำส
ต้องพูด เกี่ยว แกะ แตะบ้างกับรายการ ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลย มันเหมือนบอกชื่อปุ๊ป มันเข้าใจ

ส
ต้องพูด เกี่ยว แกะ แตะบ้างกับรายการ ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลย มันเหมือนบอกชื่อปุ๊ป มันเข้าใจำต้องพูด เกี่ยว แกะ แตะบ้างกับรายการ ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลย มันเหมือนบอกชื่อปุ๊ป มันเข้าใจ

ส
ต้องพูด เกี่ยว แกะ แตะบ้างกับรายการ ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลย มันเหมือนบอกชื่อปุ๊ป มันเข้าใจ
เลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม มันก็เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้สเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม มันก็เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้ำเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม มันก็เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้สเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม มันก็เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้
รายการน่าสนใจ ชื่อมันต้องใช่ด้วย อยากให้มองการคิดรูปแบบรายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่สรายการน่าสนใจ ชื่อมันต้องใช่ด้วย อยากให้มองการคิดรูปแบบรายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่

ำ
รายการน่าสนใจ ชื่อมันต้องใช่ด้วย อยากให้มองการคิดรูปแบบรายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่สรายการน่าสนใจ ชื่อมันต้องใช่ด้วย อยากให้มองการคิดรูปแบบรายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่

น
ภาพ แอคชั่นต่างๆ อย่างวิธีการไปซื้อมันก็ท าให้สนุกได้ มีความกวนๆนิดหน่อย ชื่อรายการอย่างน้อยก็

น
ภาพ แอคชั่นต่างๆ อย่างวิธีการไปซื้อมันก็ท าให้สนุกได้ มีความกวนๆนิดหน่อย ชื่อรายการอย่างน้อยก็
ต้องพูด เกี่ยว แกะ แตะบ้างกับรายการ ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลย มันเหมือนบอกชื่อปุ๊ป มันเข้าใจนต้องพูด เกี่ยว แกะ แตะบ้างกับรายการ ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลย มันเหมือนบอกชื่อปุ๊ป มันเข้าใจ
เลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม มันก็เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้นเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม มันก็เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้

ภาพ แอคชั่นต่างๆ อย่างวิธีการไปซื้อมันก็ท าให้สนุกได้ มีความกวนๆนิดหน่อย ชื่อรายการอย่างน้อยก็ัภาพ แอคชั่นต่างๆ อย่างวิธีการไปซื้อมันก็ท าให้สนุกได้ มีความกวนๆนิดหน่อย ชื่อรายการอย่างน้อยก็กภาพ แอคชั่นต่างๆ อย่างวิธีการไปซื้อมันก็ท าให้สนุกได้ มีความกวนๆนิดหน่อย ชื่อรายการอย่างน้อยก็กภาพ แอคชั่นต่างๆ อย่างวิธีการไปซื้อมันก็ท าให้สนุกได้ มีความกวนๆนิดหน่อย ชื่อรายการอย่างน้อยก็
ต้องพูด เกี่ยว แกะ แตะบ้างกับรายการ ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลย มันเหมือนบอกชื่อปุ๊ป มันเข้าใจกต้องพูด เกี่ยว แกะ แตะบ้างกับรายการ ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลย มันเหมือนบอกชื่อปุ๊ป มันเข้าใจ
เลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม มันก็เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้

ก
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ต้องพูด เกี่ยว แกะ แตะบ้างกับรายการ ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลย มันเหมือนบอกชื่อปุ๊ป มันเข้าใจหต้องพูด เกี่ยว แกะ แตะบ้างกับรายการ ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลย มันเหมือนบอกชื่อปุ๊ป มันเข้าใจอภาพ แอคชั่นต่างๆ อย่างวิธีการไปซื้อมันก็ท าให้สนุกได้ มีความกวนๆนิดหน่อย ชื่อรายการอย่างน้อยก็อภาพ แอคชั่นต่างๆ อย่างวิธีการไปซื้อมันก็ท าให้สนุกได้ มีความกวนๆนิดหน่อย ชื่อรายการอย่างน้อยก็
ต้องพูด เกี่ยว แกะ แตะบ้างกับรายการ ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลย มันเหมือนบอกชื่อปุ๊ป มันเข้าใจอต้องพูด เกี่ยว แกะ แตะบ้างกับรายการ ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลย มันเหมือนบอกชื่อปุ๊ป มันเข้าใจสภาพ แอคชั่นต่างๆ อย่างวิธีการไปซื้อมันก็ท าให้สนุกได้ มีความกวนๆนิดหน่อย ชื่อรายการอย่างน้อยก็สภาพ แอคชั่นต่างๆ อย่างวิธีการไปซื้อมันก็ท าให้สนุกได้ มีความกวนๆนิดหน่อย ชื่อรายการอย่างน้อยก็
ต้องพูด เกี่ยว แกะ แตะบ้างกับรายการ ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลย มันเหมือนบอกชื่อปุ๊ป มันเข้าใจสต้องพูด เกี่ยว แกะ แตะบ้างกับรายการ ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลย มันเหมือนบอกชื่อปุ๊ป มันเข้าใจมภาพ แอคชั่นต่างๆ อย่างวิธีการไปซื้อมันก็ท าให้สนุกได้ มีความกวนๆนิดหน่อย ชื่อรายการอย่างน้อยก็มภาพ แอคชั่นต่างๆ อย่างวิธีการไปซื้อมันก็ท าให้สนุกได้ มีความกวนๆนิดหน่อย ชื่อรายการอย่างน้อยก็
ต้องพูด เกี่ยว แกะ แตะบ้างกับรายการ ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลย มันเหมือนบอกชื่อปุ๊ป มันเข้าใจมต้องพูด เกี่ยว แกะ แตะบ้างกับรายการ ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลย มันเหมือนบอกชื่อปุ๊ป มันเข้าใจุต้องพูด เกี่ยว แกะ แตะบ้างกับรายการ ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลย มันเหมือนบอกชื่อปุ๊ป มันเข้าใจุต้องพูด เกี่ยว แกะ แตะบ้างกับรายการ ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลย มันเหมือนบอกชื่อปุ๊ป มันเข้าใจ
เลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม มันก็เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้
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ต้องพูด เกี่ยว แกะ แตะบ้างกับรายการ ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลย มันเหมือนบอกชื่อปุ๊ป มันเข้าใจกต้องพูด เกี่ยว แกะ แตะบ้างกับรายการ ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลย มันเหมือนบอกชื่อปุ๊ป มันเข้าใจลภาพ แอคชั่นต่างๆ อย่างวิธีการไปซื้อมันก็ท าให้สนุกได้ มีความกวนๆนิดหน่อย ชื่อรายการอย่างน้อยก็ลภาพ แอคชั่นต่างๆ อย่างวิธีการไปซื้อมันก็ท าให้สนุกได้ มีความกวนๆนิดหน่อย ชื่อรายการอย่างน้อยก็
ต้องพูด เกี่ยว แกะ แตะบ้างกับรายการ ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลย มันเหมือนบอกชื่อปุ๊ป มันเข้าใจลต้องพูด เกี่ยว แกะ แตะบ้างกับรายการ ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลย มันเหมือนบอกชื่อปุ๊ป มันเข้าใจ
เลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม มันก็เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้

ล
เลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม มันก็เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้าต้องพูด เกี่ยว แกะ แตะบ้างกับรายการ ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลย มันเหมือนบอกชื่อปุ๊ป มันเข้าใจาต้องพูด เกี่ยว แกะ แตะบ้างกับรายการ ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลย มันเหมือนบอกชื่อปุ๊ป มันเข้าใจ
เลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม มันก็เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้าเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม มันก็เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้งต้องพูด เกี่ยว แกะ แตะบ้างกับรายการ ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลย มันเหมือนบอกชื่อปุ๊ป มันเข้าใจงต้องพูด เกี่ยว แกะ แตะบ้างกับรายการ ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลย มันเหมือนบอกชื่อปุ๊ป มันเข้าใจ
เลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม มันก็เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้งเลยว่านี่คือรายการอะไร เนื้อหาจะน าเสนออะไร ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม มันก็เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้
รายการน่าสนใจ ชื่อมันต้องใช่ด้วย อยากให้มองการคิดรูปแบบรายการให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ไม่ใช่
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ที่จริงแล้วอ่ะเริ่มจากความชอบส่วนตัวก็คือ ชอบหนัง ไม่ได้ชอบแค่หนังกลับอย่างเดียว
หรอก ตอนแรกก็เริ่มจากใช้หนังทุกๆ แบบ แล้วก็พอดีแบบกระเป๋าที่คิดมาอ่ะ มันเหมาะกับหนังกลับ 
ก็คือเราจะท าให้มันออกแนวคล้ายๆอินเดียนแดงอ่ะ ถ้าเป็นหนังชนิดอ่ืนใช่มะ มันก็จะแบบค่อนข้างมี
ความแข็ง แต่ว่าหนังกลับอ่ะ มันก็จะมีความพลิ้วไหวมากกว่า แล้วหนังกลับมันก็มีราคาที่พอจะเอามา
ทดลองท าได้ เพราะว่าเราไม่ได้เรียน เราก็ต้องมีการลองผิดลองถูก ตัดผิดตัดถูกบ้าง ซึ่งมันราคาไม่สูง
มาก มันจะมีหนังอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากเอามาท าคือ “นูบัค” มันจะแพงกว่าหนังกลับสองเท่า คือเรา
ยังไม่โปรขนาดที่จะตัดแล้วมันจะไม่เสียเลยอ่ะ ทีนี้เราก็เลยลองเอาหนังกลับมาท าก่อน ทีนี้เราก็มองว่า 
เออ ท าออกมาแล้วแบบมันก็สวยดีนะ คือไม่ได้แบบเหมือนของทดลองอ่ะ มันก็สามารถเอาออกมาท า
ใช้จริงได้ แล้วคือเราชอบหนังกลับ ไม่ชอบหนังเงาๆ อีกแบบหนึ่งที่เราชอบคือ นูบัค มันก็จะไม่เงาแต่
ขนมันจะละเอียดกว่า ซึ่งมันก็จะแบบค่อนข้างแพงอ่ะ แต่กระเป๋าหนังที่เราใช้ ซื้อใช้อะไรยังเงี้ย เราก็
ซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท า
แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้
เป็นหนังฟอกฝาดกัน ไอ้หนังสีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี
เอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เรา
ก็เลยใช้หนังกลับอย่างเดียวเลย คือท าให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอ่ะ ว่าแบบเออเราเป็น
กระเป๋าแฮนด์เมดที่ท าด้วยหนังกลับ อีกอย่างหนังกลับมันค่อนข้างเย็บง่ายกว่าด้วยเพราะว่ามันนิ่ม 
เคยเอาฟอกฝาดมาเย็บแล้วคือมันแข็งมาก ใบแรกของเราเป็นฟอกฝาด คือเราไปซื้อมาแบบเป็น
เหมือนเศษหนังเอามาลองก่อน มัดละ 200 เออนั่นแหละ แล้วคือมันโคตรแข็งอ่ะ แล้วมันแบบก็ได้
เป็นกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไร
ประมาณนี ้

เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่
จะซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์อย่างเงี้ย อย่างน้อยก็ต้องสองพัน สามพันขึ้นไป ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเวลาเรา
ซื้อของแบรนด์มาอ่ะมันก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการขนาดแบบเป๊ะๆ อย่างแบบว่าเราเป็นชอบขึ้น
รถไฟฟ้า ขึ้นรถไฟฟ้าประจ า เราจะมีปัญหากับการค้นหาบัตรรถไฟฟ้าในกระเป๋ามาก เพราะเราไม่
ชอบที่จะเอามันไว้ในกระเป๋าสตางค์แล้วเอากะเป๋าสตางค์ไปแปะกับอะไรยังเงี้ย เพราะว่าเออกระเป๋า
สตางค์เราเป็นหนัง เราก็รักมัน เราไม่อยากเอามันไปแปะกับสิ่งที่คนอ่ืนเค้าแปะกันมาเป็นร้อยเป็นพัน 
แล้วเราก็มองว่าการที่จะคว้ากระเป๋าขึ้นมาทั้งใบมันดูเป็นเรื่องอันตราย กับแค่เราจะมาหยิบบัตร
รถไฟฟ้าไปแปะแค่เนี้ย มันอาจจะท าให้บัตรต่างใยกระเป๋าเราร่วงโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็น หรือตังหล่น
ออกมา หรือแบบมิจฉาชีพอะไรประมาณนี้ เราก็เลยอยากที่จะแบบมีช่องที่จะเก็บบัตรของเราง่ายๆ 
และหยิบมาออกได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องกลัวว่าคนข้างหลังเค้าจะเดินมาทิ่มตูดเราไรเงี้ย เราก็เลย
คิดว่า เออ ถ้าเราท าเองเงี้ย เราสามารถจะเจาะตรงไหนก็ได้ เพ่ิมตรงไหนก็ได้ หรือแบบเออมช่องเก็บ
กุญแจรถที่เราจะไม่ไปล้วงแล้วท าหล่นหาย อะไรยังงี้ มันก็จะเป็นความสะดวกของเรา แล้วก็ทรง
กระเป๋าที่เราชอบยังเงี้ย บางทีเจอทรงที่ชอบก็จริงนะ แต่มันใส่ของที่มันต้องเอาไปไม่ได้อ่ะ มันใบเล็ก
เกินไป เราไม่สามารถใส่ร่มลงไปได้ เราก็จะแบบท าทรงที่มันคล้ายๆทรงนั้น แต่มีขนาดที่ใหญ่กว่า คือ
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รถไฟฟ้า ขึ้นรถไฟฟ้าประจ า เราจะมีปัญหากับการค้นหาบัตรรถไฟฟ้าในกระเป๋ามาก เพราะเราไม่รถไฟฟ้า ขึ้นรถไฟฟ้าประจ า เราจะมีปัญหากับการค้นหาบัตรรถไฟฟ้าในกระเป๋ามาก เพราะเราไม่
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แล้วเราก็มองว่าการที่จะคว้ากระเป๋าขึ้นมาทั้งใบมันดูเป็นเรื่องอันตราย กับแค่เราจะมาหยิบบัตร
รถไฟฟ้าไปแปะแค่เนี้ย มันอาจจะท าให้บัตรต่างใยกระเป๋าเราร่วงโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็น หรือตังหล่น
แล้วเราก็มองว่าการที่จะคว้ากระเป๋าขึ้นมาทั้งใบมันดูเป็นเรื่องอันตราย กับแค่เราจะมาหยิบบัตร
รถไฟฟ้าไปแปะแค่เนี้ย มันอาจจะท าให้บัตรต่างใยกระเป๋าเราร่วงโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็น หรือตังหล่น
แล้วเราก็มองว่าการที่จะคว้ากระเป๋าขึ้นมาทั้งใบมันดูเป็นเรื่องอันตราย กับแค่เราจะมาหยิบบัตร
รถไฟฟ้าไปแปะแค่เนี้ย มันอาจจะท าให้บัตรต่างใยกระเป๋าเราร่วงโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็น หรือตังหล่น
แล้วเราก็มองว่าการที่จะคว้ากระเป๋าขึ้นมาทั้งใบมันดูเป็นเรื่องอันตราย กับแค่เราจะมาหยิบบัตรแล้วเราก็มองว่าการที่จะคว้ากระเป๋าขึ้นมาทั้งใบมันดูเป็นเรื่องอันตราย กับแค่เราจะมาหยิบบัตร
รถไฟฟ้าไปแปะแค่เนี้ย มันอาจจะท าให้บัตรต่างใยกระเป๋าเราร่วงโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็น หรือตังหล่น
แล้วเราก็มองว่าการที่จะคว้ากระเป๋าขึ้นมาทั้งใบมันดูเป็นเรื่องอันตราย กับแค่เราจะมาหยิบบัตร
รถไฟฟ้าไปแปะแค่เนี้ย มันอาจจะท าให้บัตรต่างใยกระเป๋าเราร่วงโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็น หรือตังหล่น
ออกมา หรือแบบมิจฉาชีพอะไรประมาณนี้ เราก็เลยอยากที่จะแบบมีช่องที่จะเก็บบัตรของเราง่ายๆ 

แล้วเราก็มองว่าการที่จะคว้ากระเป๋าขึ้นมาทั้งใบมันดูเป็นเรื่องอันตราย กับแค่เราจะมาหยิบบัตรแล้วเราก็มองว่าการที่จะคว้ากระเป๋าขึ้นมาทั้งใบมันดูเป็นเรื่องอันตราย กับแค่เราจะมาหยิบบัตร
รถไฟฟ้าไปแปะแค่เนี้ย มันอาจจะท าให้บัตรต่างใยกระเป๋าเราร่วงโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็น หรือตังหล่น
แล้วเราก็มองว่าการที่จะคว้ากระเป๋าขึ้นมาทั้งใบมันดูเป็นเรื่องอันตราย กับแค่เราจะมาหยิบบัตร
รถไฟฟ้าไปแปะแค่เนี้ย มันอาจจะท าให้บัตรต่างใยกระเป๋าเราร่วงโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็น หรือตังหล่น
แล้วเราก็มองว่าการที่จะคว้ากระเป๋าขึ้นมาทั้งใบมันดูเป็นเรื่องอันตราย กับแค่เราจะมาหยิบบัตร
รถไฟฟ้าไปแปะแค่เนี้ย มันอาจจะท าให้บัตรต่างใยกระเป๋าเราร่วงโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็น หรือตังหล่นรถไฟฟ้าไปแปะแค่เนี้ย มันอาจจะท าให้บัตรต่างใยกระเป๋าเราร่วงโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็น หรือตังหล่นรถไฟฟ้าไปแปะแค่เนี้ย มันอาจจะท าให้บัตรต่างใยกระเป๋าเราร่วงโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็น หรือตังหล่น
ออกมา หรือแบบมิจฉาชีพอะไรประมาณนี้ เราก็เลยอยากที่จะแบบมีช่องที่จะเก็บบัตรของเราง่ายๆ 
รถไฟฟ้าไปแปะแค่เนี้ย มันอาจจะท าให้บัตรต่างใยกระเป๋าเราร่วงโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็น หรือตังหล่นรถไฟฟ้าไปแปะแค่เนี้ย มันอาจจะท าให้บัตรต่างใยกระเป๋าเราร่วงโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็น หรือตังหล่น
ออกมา หรือแบบมิจฉาชีพอะไรประมาณนี้ เราก็เลยอยากที่จะแบบมีช่องที่จะเก็บบัตรของเราง่ายๆ ออกมา หรือแบบมิจฉาชีพอะไรประมาณนี้ เราก็เลยอยากที่จะแบบมีช่องที่จะเก็บบัตรของเราง่ายๆ 

ซื้อของแบรนด์มาอ่ะมันก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการขนาดแบบเป๊ะๆ อย่างแบบว่าเราเป็นชอบขึ้นซื้อของแบรนด์มาอ่ะมันก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการขนาดแบบเป๊ะๆ อย่างแบบว่าเราเป็นชอบขึ้น
รถไฟฟ้า ขึ้นรถไฟฟ้าประจ า เราจะมีปัญหากับการค้นหาบัตรรถไฟฟ้าในกระเป๋ามาก เพราะเราไม่
ซื้อของแบรนด์มาอ่ะมันก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการขนาดแบบเป๊ะๆ อย่างแบบว่าเราเป็นชอบขึ้น
รถไฟฟ้า ขึ้นรถไฟฟ้าประจ า เราจะมีปัญหากับการค้นหาบัตรรถไฟฟ้าในกระเป๋ามาก เพราะเราไม่
ชอบที่จะเอามันไว้ในกระเป๋าสตางค์แล้วเอากะเป๋าสตางค์ไปแปะกับอะไรยังเงี้ย เพราะว่าเออกระเป๋า
สตางค์เราเป็นหนัง เราก็รักมัน เราไม่อยากเอามันไปแปะกับสิ่งที่คนอ่ืนเค้าแปะกันมาเป็นร้อยเป็นพัน 

ซื้อของแบรนด์มาอ่ะมันก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการขนาดแบบเป๊ะๆ อย่างแบบว่าเราเป็นชอบขึ้นซื้อของแบรนด์มาอ่ะมันก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการขนาดแบบเป๊ะๆ อย่างแบบว่าเราเป็นชอบขึ้นซื้อของแบรนด์มาอ่ะมันก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการขนาดแบบเป๊ะๆ อย่างแบบว่าเราเป็นชอบขึ้น
รถไฟฟ้า ขึ้นรถไฟฟ้าประจ า เราจะมีปัญหากับการค้นหาบัตรรถไฟฟ้าในกระเป๋ามาก เพราะเราไม่
ชอบที่จะเอามันไว้ในกระเป๋าสตางค์แล้วเอากะเป๋าสตางค์ไปแปะกับอะไรยังเงี้ย เพราะว่าเออกระเป๋า

ซื้อของแบรนด์มาอ่ะมันก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการขนาดแบบเป๊ะๆ อย่างแบบว่าเราเป็นชอบขึ้น
รถไฟฟ้า ขึ้นรถไฟฟ้าประจ า เราจะมีปัญหากับการค้นหาบัตรรถไฟฟ้าในกระเป๋ามาก เพราะเราไม่รถไฟฟ้า ขึ้นรถไฟฟ้าประจ า เราจะมีปัญหากับการค้นหาบัตรรถไฟฟ้าในกระเป๋ามาก เพราะเราไม่
ชอบที่จะเอามันไว้ในกระเป๋าสตางค์แล้วเอากะเป๋าสตางค์ไปแปะกับอะไรยังเงี้ย เพราะว่าเออกระเป๋า
รถไฟฟ้า ขึ้นรถไฟฟ้าประจ า เราจะมีปัญหากับการค้นหาบัตรรถไฟฟ้าในกระเป๋ามาก เพราะเราไม่
ชอบที่จะเอามันไว้ในกระเป๋าสตางค์แล้วเอากะเป๋าสตางค์ไปแปะกับอะไรยังเงี้ย เพราะว่าเออกระเป๋าชอบที่จะเอามันไว้ในกระเป๋าสตางค์แล้วเอากะเป๋าสตางค์ไปแปะกับอะไรยังเงี้ย เพราะว่าเออกระเป๋าชอบที่จะเอามันไว้ในกระเป๋าสตางค์แล้วเอากะเป๋าสตางค์ไปแปะกับอะไรยังเงี้ย เพราะว่าเออกระเป๋า
สตางค์เราเป็นหนัง เราก็รักมัน เราไม่อยากเอามันไปแปะกับสิ่งที่คนอ่ืนเค้าแปะกันมาเป็นร้อยเป็นพัน 
ชอบที่จะเอามันไว้ในกระเป๋าสตางค์แล้วเอากะเป๋าสตางค์ไปแปะกับอะไรยังเงี้ย เพราะว่าเออกระเป๋า

ซื้อของแบรนด์มาอ่ะมันก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการขนาดแบบเป๊ะๆ อย่างแบบว่าเราเป็นชอบขึ้นซื้อของแบรนด์มาอ่ะมันก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการขนาดแบบเป๊ะๆ อย่างแบบว่าเราเป็นชอบขึ้นซื้อของแบรนด์มาอ่ะมันก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการขนาดแบบเป๊ะๆ อย่างแบบว่าเราเป็นชอบขึ้น
รถไฟฟ้า ขึ้นรถไฟฟ้าประจ า เราจะมีปัญหากับการค้นหาบัตรรถไฟฟ้าในกระเป๋ามาก เพราะเราไม่
ซื้อของแบรนด์มาอ่ะมันก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการขนาดแบบเป๊ะๆ อย่างแบบว่าเราเป็นชอบขึ้น
รถไฟฟ้า ขึ้นรถไฟฟ้าประจ า เราจะมีปัญหากับการค้นหาบัตรรถไฟฟ้าในกระเป๋ามาก เพราะเราไม่

จะซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์อย่างเงี้ย อย่างน้อยก็ต้องสองพัน สามพันขึ้นไป ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเวลาเรา
ซื้อของแบรนด์มาอ่ะมันก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการขนาดแบบเป๊ะๆ อย่างแบบว่าเราเป็นชอบขึ้น
จะซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์อย่างเงี้ย อย่างน้อยก็ต้องสองพัน สามพันขึ้นไป ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเวลาเราจะซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์อย่างเงี้ย อย่างน้อยก็ต้องสองพัน สามพันขึ้นไป ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเวลาเรา
ซื้อของแบรนด์มาอ่ะมันก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการขนาดแบบเป๊ะๆ อย่างแบบว่าเราเป็นชอบขึ้น
จะซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์อย่างเงี้ย อย่างน้อยก็ต้องสองพัน สามพันขึ้นไป ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเวลาเราจะซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์อย่างเงี้ย อย่างน้อยก็ต้องสองพัน สามพันขึ้นไป ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเวลาเราจะซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์อย่างเงี้ย อย่างน้อยก็ต้องสองพัน สามพันขึ้นไป ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเวลาเราจะซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์อย่างเงี้ย อย่างน้อยก็ต้องสองพัน สามพันขึ้นไป ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเวลาเรา
ซื้อของแบรนด์มาอ่ะมันก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการขนาดแบบเป๊ะๆ อย่างแบบว่าเราเป็นชอบขึ้น

เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่
จะซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์อย่างเงี้ย อย่างน้อยก็ต้องสองพัน สามพันขึ้นไป ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเวลาเราจะซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์อย่างเงี้ย อย่างน้อยก็ต้องสองพัน สามพันขึ้นไป ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเวลาเรา
ซื้อของแบรนด์มาอ่ะมันก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการขนาดแบบเป๊ะๆ อย่างแบบว่าเราเป็นชอบขึ้น

เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่
จะซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์อย่างเงี้ย อย่างน้อยก็ต้องสองพัน สามพันขึ้นไป ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเวลาเรา

เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่
จะซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์อย่างเงี้ย อย่างน้อยก็ต้องสองพัน สามพันขึ้นไป ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเวลาเรา
ซื้อของแบรนด์มาอ่ะมันก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการขนาดแบบเป๊ะๆ อย่างแบบว่าเราเป็นชอบขึ้น

เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่
จะซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์อย่างเงี้ย อย่างน้อยก็ต้องสองพัน สามพันขึ้นไป ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเวลาเรา

เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่
จะซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์อย่างเงี้ย อย่างน้อยก็ต้องสองพัน สามพันขึ้นไป ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเวลาเรา

เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่
จะซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์อย่างเงี้ย อย่างน้อยก็ต้องสองพัน สามพันขึ้นไป ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเวลาเรา
ซื้อของแบรนด์มาอ่ะมันก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการขนาดแบบเป๊ะๆ อย่างแบบว่าเราเป็นชอบขึ้นซื้อของแบรนด์มาอ่ะมันก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการขนาดแบบเป๊ะๆ อย่างแบบว่าเราเป็นชอบขึ้น

เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่
จะซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์อย่างเงี้ย อย่างน้อยก็ต้องสองพัน สามพันขึ้นไป ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเวลาเราจะซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์อย่างเงี้ย อย่างน้อยก็ต้องสองพัน สามพันขึ้นไป ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเวลาเรา

เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่
จะซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์อย่างเงี้ย อย่างน้อยก็ต้องสองพัน สามพันขึ้นไป ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเวลาเรา
ซื้อของแบรนด์มาอ่ะมันก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการขนาดแบบเป๊ะๆ อย่างแบบว่าเราเป็นชอบขึ้นซื้อของแบรนด์มาอ่ะมันก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการขนาดแบบเป๊ะๆ อย่างแบบว่าเราเป็นชอบขึ้น

เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่
จะซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์อย่างเงี้ย อย่างน้อยก็ต้องสองพัน สามพันขึ้นไป ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเวลาเรา

เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่
จะซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์อย่างเงี้ย อย่างน้อยก็ต้องสองพัน สามพันขึ้นไป ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเวลาเรา

เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่
จะซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์อย่างเงี้ย อย่างน้อยก็ต้องสองพัน สามพันขึ้นไป ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเวลาเรา

เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่
จะซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์อย่างเงี้ย อย่างน้อยก็ต้องสองพัน สามพันขึ้นไป ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเวลาเราจะซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์อย่างเงี้ย อย่างน้อยก็ต้องสองพัน สามพันขึ้นไป ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเวลาเรา

เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่
ประมาณนี้ประมาณนี้

จะซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์อย่างเงี้ย อย่างน้อยก็ต้องสองพัน สามพันขึ้นไป ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเวลาเรา
เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่

นกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไร

เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่

นกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไร

เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่

นกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไรนกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไรนกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไรนกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไร

เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่

นกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไรนกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไร

เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่
จะซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์อย่างเงี้ย อย่างน้อยก็ต้องสองพัน สามพันขึ้นไป ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเวลาเราจะซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์อย่างเงี้ย อย่างน้อยก็ต้องสองพัน สามพันขึ้นไป ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเวลาเรา

นกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไรนกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไรนกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไร

เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่
จะซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์อย่างเงี้ย อย่างน้อยก็ต้องสองพัน สามพันขึ้นไป ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเวลาเรา

เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่
จะซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์อย่างเงี้ย อย่างน้อยก็ต้องสองพัน สามพันขึ้นไป ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเวลาเราจะซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์อย่างเงี้ย อย่างน้อยก็ต้องสองพัน สามพันขึ้นไป ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเวลาเรา

นกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไร
เออนั่นแหละ แล้วคือมันโคตรแข็งอ่ะ แล้วมันแบบก็ได้

นกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไรนกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไร
เออนั่นแหละ แล้วคือมันโคตรแข็งอ่ะ แล้วมันแบบก็ได้

นกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไร
เออนั่นแหละ แล้วคือมันโคตรแข็งอ่ะ แล้วมันแบบก็ได้เออนั่นแหละ แล้วคือมันโคตรแข็งอ่ะ แล้วมันแบบก็ได้

นกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไรนกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไร
เออนั่นแหละ แล้วคือมันโคตรแข็งอ่ะ แล้วมันแบบก็ได้

เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่

เออนั่นแหละ แล้วคือมันโคตรแข็งอ่ะ แล้วมันแบบก็ได้
นกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไร

เออนั่นแหละ แล้วคือมันโคตรแข็งอ่ะ แล้วมันแบบก็ได้
นกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไร

เหมือนเศษหนังเอามาลองก่อน มัดละ เออนั่นแหละ แล้วคือมันโคตรแข็งอ่ะ แล้วมันแบบก็ได้เออนั่นแหละ แล้วคือมันโคตรแข็งอ่ะ แล้วมันแบบก็ได้
นกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไรนกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไรนกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไร

เออนั่นแหละ แล้วคือมันโคตรแข็งอ่ะ แล้วมันแบบก็ได้เหมือนเศษหนังเอามาลองก่อน มัดละ เหมือนเศษหนังเอามาลองก่อน มัดละ เหมือนเศษหนังเอามาลองก่อน มัดละ เหมือนเศษหนังเอามาลองก่อน มัดละ 
นกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไร

เคยเอาฟอกฝาดมาเย็บแล้วคือมันแข็งมาก ใบแรกของเราเป็นฟอกฝาด คือเราไปซื้อมาแบบเป็นเคยเอาฟอกฝาดมาเย็บแล้วคือมันแข็งมาก ใบแรกของเราเป็นฟอกฝาด คือเราไปซื้อมาแบบเป็นเคยเอาฟอกฝาดมาเย็บแล้วคือมันแข็งมาก ใบแรกของเราเป็นฟอกฝาด คือเราไปซื้อมาแบบเป็นเคยเอาฟอกฝาดมาเย็บแล้วคือมันแข็งมาก ใบแรกของเราเป็นฟอกฝาด คือเราไปซื้อมาแบบเป็นเคยเอาฟอกฝาดมาเย็บแล้วคือมันแข็งมาก ใบแรกของเราเป็นฟอกฝาด คือเราไปซื้อมาแบบเป็นเคยเอาฟอกฝาดมาเย็บแล้วคือมันแข็งมาก ใบแรกของเราเป็นฟอกฝาด คือเราไปซื้อมาแบบเป็น
เป๋าแฮนด์เมดที่ท าด้วยหนังกลับ อีกอย่างหนังกลับมันค่อนข้างเย็บง่ายกว่าด้วยเพราะว่ามันนิ่ม เป๋าแฮนด์เมดที่ท าด้วยหนังกลับ อีกอย่างหนังกลับมันค่อนข้างเย็บง่ายกว่าด้วยเพราะว่ามันนิ่ม เป๋าแฮนด์เมดที่ท าด้วยหนังกลับ อีกอย่างหนังกลับมันค่อนข้างเย็บง่ายกว่าด้วยเพราะว่ามันนิ่ม 

เคยเอาฟอกฝาดมาเย็บแล้วคือมันแข็งมาก ใบแรกของเราเป็นฟอกฝาด คือเราไปซื้อมาแบบเป็นเคยเอาฟอกฝาดมาเย็บแล้วคือมันแข็งมาก ใบแรกของเราเป็นฟอกฝาด คือเราไปซื้อมาแบบเป็น
เป๋าแฮนด์เมดที่ท าด้วยหนังกลับ อีกอย่างหนังกลับมันค่อนข้างเย็บง่ายกว่าด้วยเพราะว่ามันนิ่ม 

ก็เลยใช้หนังกลับอย่างเดียวเลย คือท าให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอ่ะ ว่าแบบเออเราเป็น
เป๋าแฮนด์เมดที่ท าด้วยหนังกลับ อีกอย่างหนังกลับมันค่อนข้างเย็บง่ายกว่าด้วยเพราะว่ามันนิ่ม 

ก็เลยใช้หนังกลับอย่างเดียวเลย คือท าให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอ่ะ ว่าแบบเออเราเป็น
เป๋าแฮนด์เมดที่ท าด้วยหนังกลับ อีกอย่างหนังกลับมันค่อนข้างเย็บง่ายกว่าด้วยเพราะว่ามันนิ่ม 

ก็เลยใช้หนังกลับอย่างเดียวเลย คือท าให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอ่ะ ว่าแบบเออเราเป็นก็เลยใช้หนังกลับอย่างเดียวเลย คือท าให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอ่ะ ว่าแบบเออเราเป็นก็เลยใช้หนังกลับอย่างเดียวเลย คือท าให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอ่ะ ว่าแบบเออเราเป็น
เป๋าแฮนด์เมดที่ท าด้วยหนังกลับ อีกอย่างหนังกลับมันค่อนข้างเย็บง่ายกว่าด้วยเพราะว่ามันนิ่ม เป๋าแฮนด์เมดที่ท าด้วยหนังกลับ อีกอย่างหนังกลับมันค่อนข้างเย็บง่ายกว่าด้วยเพราะว่ามันนิ่ม 

เคยเอาฟอกฝาดมาเย็บแล้วคือมันแข็งมาก ใบแรกของเราเป็นฟอกฝาด คือเราไปซื้อมาแบบเป็น
เป๋าแฮนด์เมดที่ท าด้วยหนังกลับ อีกอย่างหนังกลับมันค่อนข้างเย็บง่ายกว่าด้วยเพราะว่ามันนิ่ม 

ก็เลยใช้หนังกลับอย่างเดียวเลย คือท าให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอ่ะ ว่าแบบเออเราเป็นก็เลยใช้หนังกลับอย่างเดียวเลย คือท าให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอ่ะ ว่าแบบเออเราเป็นก็เลยใช้หนังกลับอย่างเดียวเลย คือท าให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอ่ะ ว่าแบบเออเราเป็นก็เลยใช้หนังกลับอย่างเดียวเลย คือท าให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอ่ะ ว่าแบบเออเราเป็นก็เลยใช้หนังกลับอย่างเดียวเลย คือท าให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอ่ะ ว่าแบบเออเราเป็น
เป๋าแฮนด์เมดที่ท าด้วยหนังกลับ อีกอย่างหนังกลับมันค่อนข้างเย็บง่ายกว่าด้วยเพราะว่ามันนิ่ม เป๋าแฮนด์เมดที่ท าด้วยหนังกลับ อีกอย่างหนังกลับมันค่อนข้างเย็บง่ายกว่าด้วยเพราะว่ามันนิ่ม 

เคยเอาฟอกฝาดมาเย็บแล้วคือมันแข็งมาก ใบแรกของเราเป็นฟอกฝาด คือเราไปซื้อมาแบบเป็นเคยเอาฟอกฝาดมาเย็บแล้วคือมันแข็งมาก ใบแรกของเราเป็นฟอกฝาด คือเราไปซื้อมาแบบเป็น

เอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เราเอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เรา
ก็เลยใช้หนังกลับอย่างเดียวเลย คือท าให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอ่ะ ว่าแบบเออเราเป็น
เอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เรา
ก็เลยใช้หนังกลับอย่างเดียวเลย คือท าให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอ่ะ ว่าแบบเออเราเป็น
เอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เราเอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เราเอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เรา
ก็เลยใช้หนังกลับอย่างเดียวเลย คือท าให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอ่ะ ว่าแบบเออเราเป็น
เอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เรา
ก็เลยใช้หนังกลับอย่างเดียวเลย คือท าให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอ่ะ ว่าแบบเออเราเป็น
เอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เรา

สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี
เอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เราเอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เรา
ก็เลยใช้หนังกลับอย่างเดียวเลย คือท าให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอ่ะ ว่าแบบเออเราเป็น

เป๋าแฮนด์เมดที่ท าด้วยหนังกลับ อีกอย่างหนังกลับมันค่อนข้างเย็บง่ายกว่าด้วยเพราะว่ามันนิ่ม เป๋าแฮนด์เมดที่ท าด้วยหนังกลับ อีกอย่างหนังกลับมันค่อนข้างเย็บง่ายกว่าด้วยเพราะว่ามันนิ่ม 

สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี
เอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เรา

สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี
เอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เรา

สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี
เอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เราเอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เรา
ก็เลยใช้หนังกลับอย่างเดียวเลย คือท าให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอ่ะ ว่าแบบเออเราเป็น

เป๋าแฮนด์เมดที่ท าด้วยหนังกลับ อีกอย่างหนังกลับมันค่อนข้างเย็บง่ายกว่าด้วยเพราะว่ามันนิ่ม 
เคยเอาฟอกฝาดมาเย็บแล้วคือมันแข็งมาก ใบแรกของเราเป็นฟอกฝาด คือเราไปซื้อมาแบบเป็นเคยเอาฟอกฝาดมาเย็บแล้วคือมันแข็งมาก ใบแรกของเราเป็นฟอกฝาด คือเราไปซื้อมาแบบเป็น

200 
นกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไรนกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไร

เป็นหนังฟอกฝาดกัน ไอ้หนังเป็นหนังฟอกฝาดกัน ไอ้หนัง
เอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เรา

สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มีสีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี
เอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เรา

สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี
แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้

สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มีสีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี
แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้

สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี
เอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เรา

สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี
เอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เรา

แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้
สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มีสีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มีสีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี

เอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เรา
สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี

เอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เรา

แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้
ซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท า
แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้
เป็นหนังฟอกฝาดกัน ไอ้หนัง
แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้
เป็นหนังฟอกฝาดกัน ไอ้หนัง

ซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท า
แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้
ซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท าซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท า
แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้

สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี

ซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท าซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท า
แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้

สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี
เอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เรา

ซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท าซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท า
แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้
ซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท า
แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้

สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี
เอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เรา

แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้
สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี

แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้
สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี

แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้
สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี

แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้
สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มีสีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มีสีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี

เอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เรา
สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี

เอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เรา
สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี

เอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เราเอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เรา
ก็เลยใช้หนังกลับอย่างเดียวเลย คือท าให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอ่ะ ว่าแบบเออเราเป็น
เอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เรา
ก็เลยใช้หนังกลับอย่างเดียวเลย คือท าให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอ่ะ ว่าแบบเออเราเป็น
เอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เราเอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เรา
ก็เลยใช้หนังกลับอย่างเดียวเลย คือท าให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอ่ะ ว่าแบบเออเราเป็น

เป๋าแฮนด์เมดที่ท าด้วยหนังกลับ อีกอย่างหนังกลับมันค่อนข้างเย็บง่ายกว่าด้วยเพราะว่ามันนิ่ม 
เคยเอาฟอกฝาดมาเย็บแล้วคือมันแข็งมาก ใบแรกของเราเป็นฟอกฝาด คือเราไปซื้อมาแบบเป็น

เป๋าแฮนด์เมดที่ท าด้วยหนังกลับ อีกอย่างหนังกลับมันค่อนข้างเย็บง่ายกว่าด้วยเพราะว่ามันนิ่ม 

ซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท าซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท าซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท า
แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้
ซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท า
แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้

สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี

อ่ะ แต่กระเป๋าหนังที่เราใช้ ซื้อใช้อะไรยังเงี้ย เราก็ขนมันจะละเอียดกว่า ซึ่งมันก็จะแบบค่อนข้างแพง
ซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท า
ขนมันจะละเอียดกว่า ซึ่งมันก็จะแบบค่อนข้างแพงขนมันจะละเอียดกว่า ซึ่งมันก็จะแบบค่อนข้างแพง
ซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท า
ขนมันจะละเอียดกว่า ซึ่งมันก็จะแบบค่อนข้างแพงขนมันจะละเอียดกว่า ซึ่งมันก็จะแบบค่อนข้างแพงอ่ะ แต่กระเป๋าหนังที่เราใช้ ซื้อใช้อะไรยังเงี้ย เราก็ขนมันจะละเอียดกว่า ซึ่งมันก็จะแบบค่อนข้างแพง
ซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท า
ขนมันจะละเอียดกว่า ซึ่งมันก็จะแบบค่อนข้างแพงอ่ะ แต่กระเป๋าหนังที่เราใช้ ซื้อใช้อะไรยังเงี้ย เราก็
ใช้จริงได้ แล้วคือเราชอบหนังกลับ ไม่ชอบหนังเงาๆ อีกแบบหนึ่งที่เราชอบคือ นูบัค มันก็จะไม่เงาแต่
ขนมันจะละเอียดกว่า ซึ่งมันก็จะแบบค่อนข้างแพงขนมันจะละเอียดกว่า ซึ่งมันก็จะแบบค่อนข้างแพง
ใช้จริงได้ แล้วคือเราชอบหนังกลับ ไม่ชอบหนังเงาๆ อีกแบบหนึ่งที่เราชอบคือ นูบัค มันก็จะไม่เงาแต่
ขนมันจะละเอียดกว่า ซึ่งมันก็จะแบบค่อนข้างแพง
ใช้จริงได้ แล้วคือเราชอบหนังกลับ ไม่ชอบหนังเงาๆ อีกแบบหนึ่งที่เราชอบคือ นูบัค มันก็จะไม่เงาแต่
ขนมันจะละเอียดกว่า ซึ่งมันก็จะแบบค่อนข้างแพง
ใช้จริงได้ แล้วคือเราชอบหนังกลับ ไม่ชอบหนังเงาๆ อีกแบบหนึ่งที่เราชอบคือ นูบัค มันก็จะไม่เงาแต่
ขนมันจะละเอียดกว่า ซึ่งมันก็จะแบบค่อนข้างแพง
ใช้จริงได้ แล้วคือเราชอบหนังกลับ ไม่ชอบหนังเงาๆ อีกแบบหนึ่งที่เราชอบคือ นูบัค มันก็จะไม่เงาแต่ใช้จริงได้ แล้วคือเราชอบหนังกลับ ไม่ชอบหนังเงาๆ อีกแบบหนึ่งที่เราชอบคือ นูบัค มันก็จะไม่เงาแต่
ขนมันจะละเอียดกว่า ซึ่งมันก็จะแบบค่อนข้างแพง
ใช้จริงได้ แล้วคือเราชอบหนังกลับ ไม่ชอบหนังเงาๆ อีกแบบหนึ่งที่เราชอบคือ นูบัค มันก็จะไม่เงาแต่
เออ ท าออกมาแล้วแบบมันก็สวยดีนะ คือไม่ได้แบบเหมือนของทดลองอ่ะ มันก็สามารถเอาออกมาท า
ยังไม่โปรขนาดที่จะตัดแล้วมันจะไม่เสียเลยอ่ะ ทีนี้เราก็เลยลองเ
เออ ท าออกมาแล้วแบบมันก็สวยดีนะ คือไม่ได้แบบเหมือนของทดลองอ่ะ มันก็สามารถเอาออกมาท า
ใช้จริงได้ แล้วคือเราชอบหนังกลับ ไม่ชอบหนังเงาๆ อีกแบบหนึ่งที่เราชอบคือ นูบัค มันก็จะไม่เงาแต่

ยังไม่โปรขนาดที่จะตัดแล้วมันจะไม่เสียเลยอ่ะ ทีนี้เราก็เลยลองเ
เออ ท าออกมาแล้วแบบมันก็สวยดีนะ คือไม่ได้แบบเหมือนของทดลองอ่ะ มันก็สามารถเอาออกมาท า
ใช้จริงได้ แล้วคือเราชอบหนังกลับ ไม่ชอบหนังเงาๆ อีกแบบหนึ่งที่เราชอบคือ นูบัค มันก็จะไม่เงาแต่ใช้จริงได้ แล้วคือเราชอบหนังกลับ ไม่ชอบหนังเงาๆ อีกแบบหนึ่งที่เราชอบคือ นูบัค มันก็จะไม่เงาแต่

อ่ะ แต่กระเป๋าหนังที่เราใช้ ซื้อใช้อะไรยังเงี้ย เราก็ขนมันจะละเอียดกว่า ซึ่งมันก็จะแบบค่อนข้างแพงอ่ะ แต่กระเป๋าหนังที่เราใช้ ซื้อใช้อะไรยังเงี้ย เราก็
ซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท า

อ่ะ แต่กระเป๋าหนังที่เราใช้ ซื้อใช้อะไรยังเงี้ย เราก็
ซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท า
แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้
ซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท าซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท า
แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้

สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี

มาก มันจะมีหนังอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากเอามาท าคือ มาก มันจะมีหนังอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากเอามาท าคือ 
ยังไม่โปรขนาดที่จะตัดแล้วมันจะไม่เสียเลยอ่ะ ทีนี้เราก็เลยลองเ
เออ ท าออกมาแล้วแบบมันก็สวยดีนะ คือไม่ได้แบบเหมือนของทดลองอ่ะ มันก็สามารถเอาออกมาท า
ใช้จริงได้ แล้วคือเราชอบหนังกลับ ไม่ชอบหนังเงาๆ อีกแบบหนึ่งที่เราชอบคือ นูบัค มันก็จะไม่เงาแต่
ขนมันจะละเอียดกว่า ซึ่งมันก็จะแบบค่อนข้างแพง

เออ ท าออกมาแล้วแบบมันก็สวยดีนะ คือไม่ได้แบบเหมือนของทดลองอ่ะ มันก็สามารถเอาออกมาท า
ใช้จริงได้ แล้วคือเราชอบหนังกลับ ไม่ชอบหนังเงาๆ อีกแบบหนึ่งที่เราชอบคือ นูบัค มันก็จะไม่เงาแต่

อ่ะ แต่กระเป๋าหนังที่เราใช้ ซื้อใช้อะไรยังเงี้ย เราก็

เออ ท าออกมาแล้วแบบมันก็สวยดีนะ คือไม่ได้แบบเหมือนของทดลองอ่ะ มันก็สามารถเอาออกมาท า
ใช้จริงได้ แล้วคือเราชอบหนังกลับ ไม่ชอบหนังเงาๆ อีกแบบหนึ่งที่เราชอบคือ นูบัค มันก็จะไม่เงาแต่

อ่ะ แต่กระเป๋าหนังที่เราใช้ ซื้อใช้อะไรยังเงี้ย เราก็
ใช้จริงได้ แล้วคือเราชอบหนังกลับ ไม่ชอบหนังเงาๆ อีกแบบหนึ่งที่เราชอบคือ นูบัค มันก็จะไม่เงาแต่ใช้จริงได้ แล้วคือเราชอบหนังกลับ ไม่ชอบหนังเงาๆ อีกแบบหนึ่งที่เราชอบคือ นูบัค มันก็จะไม่เงาแต่
ขนมันจะละเอียดกว่า ซึ่งมันก็จะแบบค่อนข้างแพง
ใช้จริงได้ แล้วคือเราชอบหนังกลับ ไม่ชอบหนังเงาๆ อีกแบบหนึ่งที่เราชอบคือ นูบัค มันก็จะไม่เงาแต่

อ่ะ แต่กระเป๋าหนังที่เราใช้ ซื้อใช้อะไรยังเงี้ย เราก็
ซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท าซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท าซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท า
แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้
ซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท าซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท า
แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้

สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี
แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้

สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี
แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้

สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี
แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้
เป็นหนังฟอกฝาดกัน ไอ้หนัง
เอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เรา

แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้
สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี

เอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เรา
เป็นหนังฟอกฝาดกัน ไอ้หนังสีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี

ก็เลยใช้หนังกลับอย่างเดียวเลย คือท าให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอ่ะ ว่าแบบเออเราเป็นก็เลยใช้หนังกลับอย่างเดียวเลย คือท าให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอ่ะ ว่าแบบเออเราเป็น
เป๋าแฮนด์เมดที่ท าด้วยหนังกลับ อีกอย่างหนังกลับมันค่อนข้างเย็บง่ายกว่าด้วยเพราะว่ามันนิ่ม 

เคยเอาฟอกฝาดมาเย็บแล้วคือมันแข็งมาก ใบแรกของเราเป็นฟอกฝาด คือเราไปซื้อมาแบบเป็น
เป๋าแฮนด์เมดที่ท าด้วยหนังกลับ อีกอย่างหนังกลับมันค่อนข้างเย็บง่ายกว่าด้วยเพราะว่ามันนิ่ม 

เคยเอาฟอกฝาดมาเย็บแล้วคือมันแข็งมาก ใบแรกของเราเป็นฟอกฝาด คือเราไปซื้อมาแบบเป็นเคยเอาฟอกฝาดมาเย็บแล้วคือมันแข็งมาก ใบแรกของเราเป็นฟอกฝาด คือเราไปซื้อมาแบบเป็นเคยเอาฟอกฝาดมาเย็บแล้วคือมันแข็งมาก ใบแรกของเราเป็นฟอกฝาด คือเราไปซื้อมาแบบเป็นเคยเอาฟอกฝาดมาเย็บแล้วคือมันแข็งมาก ใบแรกของเราเป็นฟอกฝาด คือเราไปซื้อมาแบบเป็น
เออนั่นแหละ แล้วคือมันโคตรแข็งอ่ะ แล้วมันแบบก็ได้เออนั่นแหละ แล้วคือมันโคตรแข็งอ่ะ แล้วมันแบบก็ได้เหมือนเศษหนังเอามาลองก่อน มัดละ 

นกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไร
เออนั่นแหละ แล้วคือมันโคตรแข็งอ่ะ แล้วมันแบบก็ได้

นกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไรนกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไร
ประมาณนี้

เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่
จะซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์อย่างเงี้ย อย่างน้อยก็ต้องสองพัน สามพันขึ้นไป ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเวลาเรา

เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่
จะซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์อย่างเงี้ย อย่างน้อยก็ต้องสองพัน สามพันขึ้นไป ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเวลาเราจะซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์อย่างเงี้ย อย่างน้อยก็ต้องสองพัน สามพันขึ้นไป ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเวลาเรา
ซื้อของแบรนด์มาอ่ะมันก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการขนาดแบบเป๊ะๆ อย่างแบบว่าเราเป็นชอบขึ้น
รถไฟฟ้า ขึ้นรถไฟฟ้าประจ า เราจะมีปัญหากับการค้นหาบัตรรถไฟฟ้าในกระเป๋ามาก เพราะเราไม่
ซื้อของแบรนด์มาอ่ะมันก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการขนาดแบบเป๊ะๆ อย่างแบบว่าเราเป็นชอบขึ้นซื้อของแบรนด์มาอ่ะมันก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการขนาดแบบเป๊ะๆ อย่างแบบว่าเราเป็นชอบขึ้น

ชอบที่จะเอามันไว้ในกระเป๋าสตางค์แล้วเอากะเป๋าสตางค์ไปแปะกับอะไรยังเงี้ย เพราะว่าเออกระเป๋าชอบที่จะเอามันไว้ในกระเป๋าสตางค์แล้วเอากะเป๋าสตางค์ไปแปะกับอะไรยังเงี้ย เพราะว่าเออกระเป๋า
สตางค์เราเป็นหนัง เราก็รักมัน เราไม่อยากเอามันไปแปะกับสิ่งที่คนอ่ืนเค้าแปะกันมาเป็นร้อยเป็นพัน 
แล้วเราก็มองว่าการที่จะคว้ากระเป๋าขึ้นมาทั้งใบมันดูเป็นเรื่องอันตราย กับแค่เราจะมาหยิบบัตร
รถไฟฟ้าไปแปะแค่เนี้ย มันอาจจะท าให้บัตรต่างใยกระเป๋าเราร่วงโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็น หรือตังหล่น

และหยิบมาออกได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องกลัวว่าคนข้างหลังเค้าจะเดินมาทิ่มตูดเราไรเงี้ย เราก็เลย

ยังไม่โปรขนาดที่จะตัดแล้วมันจะไม่เสียเลยอ่ะ ทีนี้เราก็เลยลองเ
เออ ท าออกมาแล้วแบบมันก็สวยดีนะ คือไม่ได้แบบเหมือนของทดลองอ่ะ มันก็สามารถเอาออกมาท า
ใช้จริงได้ แล้วคือเราชอบหนังกลับ ไม่ชอบหนังเงาๆ อีกแบบหนึ่งที่เราชอบคือ นูบัค มันก็จะไม่เงาแต่
ขนมันจะละเอียดกว่า ซึ่งมันก็จะแบบค่อนข้างแพงอ่ะ แต่กระเป๋าหนังที่เราใช้ ซื้อใช้อะไรยังเงี้ย เราก็
ซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท า
แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้

สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี

เออ ท าออกมาแล้วแบบมันก็สวยดีนะ คือไม่ได้แบบเหมือนของทดลองอ่ะ มันก็สามารถเอาออกมาท า
ใช้จริงได้ แล้วคือเราชอบหนังกลับ ไม่ชอบหนังเงาๆ อีกแบบหนึ่งที่เราชอบคือ นูบัค มันก็จะไม่เงาแต่ใช้จริงได้ แล้วคือเราชอบหนังกลับ ไม่ชอบหนังเงาๆ อีกแบบหนึ่งที่เราชอบคือ นูบัค มันก็จะไม่เงาแต่ใช้จริงได้ แล้วคือเราชอบหนังกลับ ไม่ชอบหนังเงาๆ อีกแบบหนึ่งที่เราชอบคือ นูบัค มันก็จะไม่เงาแต่
ขนมันจะละเอียดกว่า ซึ่งมันก็จะแบบค่อนข้างแพง
ใช้จริงได้ แล้วคือเราชอบหนังกลับ ไม่ชอบหนังเงาๆ อีกแบบหนึ่งที่เราชอบคือ นูบัค มันก็จะไม่เงาแต่ใช้จริงได้ แล้วคือเราชอบหนังกลับ ไม่ชอบหนังเงาๆ อีกแบบหนึ่งที่เราชอบคือ นูบัค มันก็จะไม่เงาแต่ใช้จริงได้ แล้วคือเราชอบหนังกลับ ไม่ชอบหนังเงาๆ อีกแบบหนึ่งที่เราชอบคือ นูบัค มันก็จะไม่เงาแต่
ขนมันจะละเอียดกว่า ซึ่งมันก็จะแบบค่อนข้างแพง
ใช้จริงได้ แล้วคือเราชอบหนังกลับ ไม่ชอบหนังเงาๆ อีกแบบหนึ่งที่เราชอบคือ นูบัค มันก็จะไม่เงาแต่ใช้จริงได้ แล้วคือเราชอบหนังกลับ ไม่ชอบหนังเงาๆ อีกแบบหนึ่งที่เราชอบคือ นูบัค มันก็จะไม่เงาแต่
ขนมันจะละเอียดกว่า ซึ่งมันก็จะแบบค่อนข้างแพง
ใช้จริงได้ แล้วคือเราชอบหนังกลับ ไม่ชอบหนังเงาๆ อีกแบบหนึ่งที่เราชอบคือ นูบัค มันก็จะไม่เงาแต่
ขนมันจะละเอียดกว่า ซึ่งมันก็จะแบบค่อนข้างแพงขนมันจะละเอียดกว่า ซึ่งมันก็จะแบบค่อนข้างแพงอ่ะ แต่กระเป๋าหนังที่เราใช้ ซื้อใช้อะไรยังเงี้ย เราก็ขนมันจะละเอียดกว่า ซึ่งมันก็จะแบบค่อนข้างแพงขนมันจะละเอียดกว่า ซึ่งมันก็จะแบบค่อนข้างแพงอ่ะ แต่กระเป๋าหนังที่เราใช้ ซื้อใช้อะไรยังเงี้ย เราก็
ซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท า
ขนมันจะละเอียดกว่า ซึ่งมันก็จะแบบค่อนข้างแพง
ซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท า
ขนมันจะละเอียดกว่า ซึ่งมันก็จะแบบค่อนข้างแพง
ซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท า
ขนมันจะละเอียดกว่า ซึ่งมันก็จะแบบค่อนข้างแพงอ่ะ แต่กระเป๋าหนังที่เราใช้ ซื้อใช้อะไรยังเงี้ย เราก็
ซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท า
แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้

สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี

ซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท าซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท า
แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้

สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี
เอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เรา
ก็เลยใช้หนังกลับอย่างเดียวเลย คือท าให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอ่ะ ว่าแบบเออเราเป็น

เป๋าแฮนด์เมดที่ท าด้วยหนังกลับ อีกอย่างหนังกลับมันค่อนข้างเย็บง่ายกว่าด้วยเพราะว่ามันนิ่ม 
เคยเอาฟอกฝาดมาเย็บแล้วคือมันแข็งมาก ใบแรกของเราเป็นฟอกฝาด คือเราไปซื้อมาแบบเป็น

ซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท าซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท าซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท าซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท าซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท าซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท าซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท า
แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้
ซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท า
แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้
ซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท า
แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้

สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี

ซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท า
แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้
ซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท า
แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้
เป็นหนังฟอกฝาดกัน ไอ้หนัง
แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้

สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี
เอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เรา

แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้
สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี

แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้
สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี

แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้
สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี

เอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เรา

แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้
สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี

เอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เรา
สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี

เอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เรา
สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มีสีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มีเป็นหนังฟอกฝาดกัน ไอ้หนัง

เอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เรา
สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี

เอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เรา
ก็เลยใช้หนังกลับอย่างเดียวเลย คือท าให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอ่ะ ว่าแบบเออเราเป็น

เป๋าแฮนด์เมดที่ท าด้วยหนังกลับ อีกอย่างหนังกลับมันค่อนข้างเย็บง่ายกว่าด้วยเพราะว่ามันนิ่ม 
เคยเอาฟอกฝาดมาเย็บแล้วคือมันแข็งมาก ใบแรกของเราเป็นฟอกฝาด คือเราไปซื้อมาแบบเป็น

200 เออนั่นแหละ แล้วคือมันโคตรแข็งอ่ะ แล้วมันแบบก็ได้
นกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไร

สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี
เอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เรา
ก็เลยใช้หนังกลับอย่างเดียวเลย คือท าให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอ่ะ ว่าแบบเออเราเป็น

เป๋าแฮนด์เมดที่ท าด้วยหนังกลับ อีกอย่างหนังกลับมันค่อนข้างเย็บง่ายกว่าด้วยเพราะว่ามันนิ่ม 

สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี
เอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เราเอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เราเอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เราเอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เราเอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เราเอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เราเอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เราเอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เราเอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เรา
ก็เลยใช้หนังกลับอย่างเดียวเลย คือท าให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอ่ะ ว่าแบบเออเราเป็น
เอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เราเอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เรา
ก็เลยใช้หนังกลับอย่างเดียวเลย คือท าให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอ่ะ ว่าแบบเออเราเป็น
เอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เรา
ก็เลยใช้หนังกลับอย่างเดียวเลย คือท าให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอ่ะ ว่าแบบเออเราเป็น
เอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เรา
ก็เลยใช้หนังกลับอย่างเดียวเลย คือท าให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอ่ะ ว่าแบบเออเราเป็น
เอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เรา
ก็เลยใช้หนังกลับอย่างเดียวเลย คือท าให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอ่ะ ว่าแบบเออเราเป็น

เป๋าแฮนด์เมดที่ท าด้วยหนังกลับ อีกอย่างหนังกลับมันค่อนข้างเย็บง่ายกว่าด้วยเพราะว่ามันนิ่ม 
เคยเอาฟอกฝาดมาเย็บแล้วคือมันแข็งมาก ใบแรกของเราเป็นฟอกฝาด คือเราไปซื้อมาแบบเป็น

ก็เลยใช้หนังกลับอย่างเดียวเลย คือท าให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอ่ะ ว่าแบบเออเราเป็นก็เลยใช้หนังกลับอย่างเดียวเลย คือท าให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอ่ะ ว่าแบบเออเราเป็นก็เลยใช้หนังกลับอย่างเดียวเลย คือท าให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอ่ะ ว่าแบบเออเราเป็น
เป๋าแฮนด์เมดที่ท าด้วยหนังกลับ อีกอย่างหนังกลับมันค่อนข้างเย็บง่ายกว่าด้วยเพราะว่ามันนิ่ม 

เคยเอาฟอกฝาดมาเย็บแล้วคือมันแข็งมาก ใบแรกของเราเป็นฟอกฝาด คือเราไปซื้อมาแบบเป็น

ก็เลยใช้หนังกลับอย่างเดียวเลย คือท าให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอ่ะ ว่าแบบเออเราเป็นก็เลยใช้หนังกลับอย่างเดียวเลย คือท าให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอ่ะ ว่าแบบเออเราเป็นก็เลยใช้หนังกลับอย่างเดียวเลย คือท าให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอ่ะ ว่าแบบเออเราเป็น
เป๋าแฮนด์เมดที่ท าด้วยหนังกลับ อีกอย่างหนังกลับมันค่อนข้างเย็บง่ายกว่าด้วยเพราะว่ามันนิ่ม 

ก็เลยใช้หนังกลับอย่างเดียวเลย คือท าให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอ่ะ ว่าแบบเออเราเป็น
เป๋าแฮนด์เมดที่ท าด้วยหนังกลับ อีกอย่างหนังกลับมันค่อนข้างเย็บง่ายกว่าด้วยเพราะว่ามันนิ่ม เป๋าแฮนด์เมดที่ท าด้วยหนังกลับ อีกอย่างหนังกลับมันค่อนข้างเย็บง่ายกว่าด้วยเพราะว่ามันนิ่ม เป๋าแฮนด์เมดที่ท าด้วยหนังกลับ อีกอย่างหนังกลับมันค่อนข้างเย็บง่ายกว่าด้วยเพราะว่ามันนิ่ม 

เคยเอาฟอกฝาดมาเย็บแล้วคือมันแข็งมาก ใบแรกของเราเป็นฟอกฝาด คือเราไปซื้อมาแบบเป็น
เป๋าแฮนด์เมดที่ท าด้วยหนังกลับ อีกอย่างหนังกลับมันค่อนข้างเย็บง่ายกว่าด้วยเพราะว่ามันนิ่ม เป๋าแฮนด์เมดที่ท าด้วยหนังกลับ อีกอย่างหนังกลับมันค่อนข้างเย็บง่ายกว่าด้วยเพราะว่ามันนิ่ม 

เคยเอาฟอกฝาดมาเย็บแล้วคือมันแข็งมาก ใบแรกของเราเป็นฟอกฝาด คือเราไปซื้อมาแบบเป็นเคยเอาฟอกฝาดมาเย็บแล้วคือมันแข็งมาก ใบแรกของเราเป็นฟอกฝาด คือเราไปซื้อมาแบบเป็นเคยเอาฟอกฝาดมาเย็บแล้วคือมันแข็งมาก ใบแรกของเราเป็นฟอกฝาด คือเราไปซื้อมาแบบเป็นเคยเอาฟอกฝาดมาเย็บแล้วคือมันแข็งมาก ใบแรกของเราเป็นฟอกฝาด คือเราไปซื้อมาแบบเป็น
200 

เคยเอาฟอกฝาดมาเย็บแล้วคือมันแข็งมาก ใบแรกของเราเป็นฟอกฝาด คือเราไปซื้อมาแบบเป็น
เหมือนเศษหนังเอามาลองก่อน มัดละ 

นกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไร
เหมือนเศษหนังเอามาลองก่อน มัดละ เหมือนเศษหนังเอามาลองก่อน มัดละ เออนั่นแหละ แล้วคือมันโคตรแข็งอ่ะ แล้วมันแบบก็ได้เออนั่นแหละ แล้วคือมันโคตรแข็งอ่ะ แล้วมันแบบก็ได้

นกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไร
เหมือนเศษหนังเอามาลองก่อน มัดละ เออนั่นแหละ แล้วคือมันโคตรแข็งอ่ะ แล้วมันแบบก็ได้

นกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไร
เออนั่นแหละ แล้วคือมันโคตรแข็งอ่ะ แล้วมันแบบก็ได้

นกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไร
เออนั่นแหละ แล้วคือมันโคตรแข็งอ่ะ แล้วมันแบบก็ได้

นกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไร

เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่

เออนั่นแหละ แล้วคือมันโคตรแข็งอ่ะ แล้วมันแบบก็ได้
นกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไร

เออนั่นแหละ แล้วคือมันโคตรแข็งอ่ะ แล้วมันแบบก็ได้
นกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไร

เออนั่นแหละ แล้วคือมันโคตรแข็งอ่ะ แล้วมันแบบก็ได้
นกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไรนกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไรนกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไร

เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่
จะซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์อย่างเงี้ย อย่างน้อยก็ต้องสองพัน สามพันขึ้นไป ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเวลาเรา

นกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไรนกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไร

เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่
จะซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์อย่างเงี้ย อย่างน้อยก็ต้องสองพัน สามพันขึ้นไป ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเวลาเรา

นกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไรนกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไร

เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่

นกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไรนกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไรนกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไรนกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไร

เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่
ประมาณนี้

จะซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์อย่างเงี้ย อย่างน้อยก็ต้องสองพัน สามพันขึ้นไป ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเวลาเรา
เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่
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จะซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์อย่างเงี้ย อย่างน้อยก็ต้องสองพัน สามพันขึ้นไป ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเวลาเรา
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เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่

จะซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์อย่างเงี้ย อย่างน้อยก็ต้องสองพัน สามพันขึ้นไป ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเวลาเรา
ซื้อของแบรนด์มาอ่ะมันก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการขนาดแบบเป๊ะๆ อย่างแบบว่าเราเป็นชอบขึ้น
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รถไฟฟ้า ขึ้นรถไฟฟ้าประจ า เราจะมีปัญหากับการค้นหาบัตรรถไฟฟ้าในกระเป๋ามาก เพราะเราไม่
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ซื้อของแบรนด์มาอ่ะมันก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการขนาดแบบเป๊ะๆ อย่างแบบว่าเราเป็นชอบขึ้นซื้อของแบรนด์มาอ่ะมันก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการขนาดแบบเป๊ะๆ อย่างแบบว่าเราเป็นชอบขึ้น
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รถไฟฟ้า ขึ้นรถไฟฟ้าประจ า เราจะมีปัญหากับการค้นหาบัตรรถไฟฟ้าในกระเป๋ามาก เพราะเราไม่
ซื้อของแบรนด์มาอ่ะมันก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการขนาดแบบเป๊ะๆ อย่างแบบว่าเราเป็นชอบขึ้น
รถไฟฟ้า ขึ้นรถไฟฟ้าประจ า เราจะมีปัญหากับการค้นหาบัตรรถไฟฟ้าในกระเป๋ามาก เพราะเราไม่
ซื้อของแบรนด์มาอ่ะมันก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการขนาดแบบเป๊ะๆ อย่างแบบว่าเราเป็นชอบขึ้น
รถไฟฟ้า ขึ้นรถไฟฟ้าประจ า เราจะมีปัญหากับการค้นหาบัตรรถไฟฟ้าในกระเป๋ามาก เพราะเราไม่
ซื้อของแบรนด์มาอ่ะมันก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการขนาดแบบเป๊ะๆ อย่างแบบว่าเราเป็นชอบขึ้น
รถไฟฟ้า ขึ้นรถไฟฟ้าประจ า เราจะมีปัญหากับการค้นหาบัตรรถไฟฟ้าในกระเป๋ามาก เพราะเราไม่
ซื้อของแบรนด์มาอ่ะมันก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการขนาดแบบเป๊ะๆ อย่างแบบว่าเราเป็นชอบขึ้น
รถไฟฟ้า ขึ้นรถไฟฟ้าประจ า เราจะมีปัญหากับการค้นหาบัตรรถไฟฟ้าในกระเป๋ามาก เพราะเราไม่
ซื้อของแบรนด์มาอ่ะมันก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการขนาดแบบเป๊ะๆ อย่างแบบว่าเราเป็นชอบขึ้น
รถไฟฟ้า ขึ้นรถไฟฟ้าประจ า เราจะมีปัญหากับการค้นหาบัตรรถไฟฟ้าในกระเป๋ามาก เพราะเราไม่
ชอบที่จะเอามันไว้ในกระเป๋าสตางค์แล้วเอากะเป๋าสตางค์ไปแปะกับอะไรยังเงี้ย เพราะว่าเออกระเป๋า
รถไฟฟ้า ขึ้นรถไฟฟ้าประจ า เราจะมีปัญหากับการค้นหาบัตรรถไฟฟ้าในกระเป๋ามาก เพราะเราไม่รถไฟฟ้า ขึ้นรถไฟฟ้าประจ า เราจะมีปัญหากับการค้นหาบัตรรถไฟฟ้าในกระเป๋ามาก เพราะเราไม่รถไฟฟ้า ขึ้นรถไฟฟ้าประจ า เราจะมีปัญหากับการค้นหาบัตรรถไฟฟ้าในกระเป๋ามาก เพราะเราไม่รถไฟฟ้า ขึ้นรถไฟฟ้าประจ า เราจะมีปัญหากับการค้นหาบัตรรถไฟฟ้าในกระเป๋ามาก เพราะเราไม่
ชอบที่จะเอามันไว้ในกระเป๋าสตางค์แล้วเอากะเป๋าสตางค์ไปแปะกับอะไรยังเงี้ย เพราะว่าเออกระเป๋า
รถไฟฟ้า ขึ้นรถไฟฟ้าประจ า เราจะมีปัญหากับการค้นหาบัตรรถไฟฟ้าในกระเป๋ามาก เพราะเราไม่
ชอบที่จะเอามันไว้ในกระเป๋าสตางค์แล้วเอากะเป๋าสตางค์ไปแปะกับอะไรยังเงี้ย เพราะว่าเออกระเป๋า
รถไฟฟ้า ขึ้นรถไฟฟ้าประจ า เราจะมีปัญหากับการค้นหาบัตรรถไฟฟ้าในกระเป๋ามาก เพราะเราไม่
ชอบที่จะเอามันไว้ในกระเป๋าสตางค์แล้วเอากะเป๋าสตางค์ไปแปะกับอะไรยังเงี้ย เพราะว่าเออกระเป๋า
สตางค์เราเป็นหนัง เราก็รักมัน เราไม่อยากเอามันไปแปะกับสิ่งที่คนอ่ืนเค้าแปะกันมาเป็นร้อยเป็นพัน 

รถไฟฟ้า ขึ้นรถไฟฟ้าประจ า เราจะมีปัญหากับการค้นหาบัตรรถไฟฟ้าในกระเป๋ามาก เพราะเราไม่
ชอบที่จะเอามันไว้ในกระเป๋าสตางค์แล้วเอากะเป๋าสตางค์ไปแปะกับอะไรยังเงี้ย เพราะว่าเออกระเป๋า
สตางค์เราเป็นหนัง เราก็รักมัน เราไม่อยากเอามันไปแปะกับสิ่งที่คนอ่ืนเค้าแปะกันมาเป็นร้อยเป็นพัน 

รถไฟฟ้า ขึ้นรถไฟฟ้าประจ า เราจะมีปัญหากับการค้นหาบัตรรถไฟฟ้าในกระเป๋ามาก เพราะเราไม่
ชอบที่จะเอามันไว้ในกระเป๋าสตางค์แล้วเอากะเป๋าสตางค์ไปแปะกับอะไรยังเงี้ย เพราะว่าเออกระเป๋า
รถไฟฟ้า ขึ้นรถไฟฟ้าประจ า เราจะมีปัญหากับการค้นหาบัตรรถไฟฟ้าในกระเป๋ามาก เพราะเราไม่
ชอบที่จะเอามันไว้ในกระเป๋าสตางค์แล้วเอากะเป๋าสตางค์ไปแปะกับอะไรยังเงี้ย เพราะว่าเออกระเป๋า
สตางค์เราเป็นหนัง เราก็รักมัน เราไม่อยากเอามันไปแปะกับสิ่งที่คนอ่ืนเค้าแปะกันมาเป็นร้อยเป็นพัน 

รถไฟฟ้า ขึ้นรถไฟฟ้าประจ า เราจะมีปัญหากับการค้นหาบัตรรถไฟฟ้าในกระเป๋ามาก เพราะเราไม่
ชอบที่จะเอามันไว้ในกระเป๋าสตางค์แล้วเอากะเป๋าสตางค์ไปแปะกับอะไรยังเงี้ย เพราะว่าเออกระเป๋าชอบที่จะเอามันไว้ในกระเป๋าสตางค์แล้วเอากะเป๋าสตางค์ไปแปะกับอะไรยังเงี้ย เพราะว่าเออกระเป๋าชอบที่จะเอามันไว้ในกระเป๋าสตางค์แล้วเอากะเป๋าสตางค์ไปแปะกับอะไรยังเงี้ย เพราะว่าเออกระเป๋า
สตางค์เราเป็นหนัง เราก็รักมัน เราไม่อยากเอามันไปแปะกับสิ่งที่คนอ่ืนเค้าแปะกันมาเป็นร้อยเป็นพัน 
แล้วเราก็มองว่าการที่จะคว้ากระเป๋าขึ้นมาทั้งใบมันดูเป็นเรื่องอันตราย กับแค่เราจะมาหยิบบัตร

ชอบที่จะเอามันไว้ในกระเป๋าสตางค์แล้วเอากะเป๋าสตางค์ไปแปะกับอะไรยังเงี้ย เพราะว่าเออกระเป๋า
สตางค์เราเป็นหนัง เราก็รักมัน เราไม่อยากเอามันไปแปะกับสิ่งที่คนอ่ืนเค้าแปะกันมาเป็นร้อยเป็นพัน 
ชอบที่จะเอามันไว้ในกระเป๋าสตางค์แล้วเอากะเป๋าสตางค์ไปแปะกับอะไรยังเงี้ย เพราะว่าเออกระเป๋า
สตางค์เราเป็นหนัง เราก็รักมัน เราไม่อยากเอามันไปแปะกับสิ่งที่คนอ่ืนเค้าแปะกันมาเป็นร้อยเป็นพัน 
แล้วเราก็มองว่าการที่จะคว้ากระเป๋าขึ้นมาทั้งใบมันดูเป็นเรื่องอันตราย กับแค่เราจะมาหยิบบัตร
สตางค์เราเป็นหนัง เราก็รักมัน เราไม่อยากเอามันไปแปะกับสิ่งที่คนอ่ืนเค้าแปะกันมาเป็นร้อยเป็นพัน 
แล้วเราก็มองว่าการที่จะคว้ากระเป๋าขึ้นมาทั้งใบมันดูเป็นเรื่องอันตราย กับแค่เราจะมาหยิบบัตร
สตางค์เราเป็นหนัง เราก็รักมัน เราไม่อยากเอามันไปแปะกับสิ่งที่คนอ่ืนเค้าแปะกันมาเป็นร้อยเป็นพัน สตางค์เราเป็นหนัง เราก็รักมัน เราไม่อยากเอามันไปแปะกับสิ่งที่คนอ่ืนเค้าแปะกันมาเป็นร้อยเป็นพัน 
แล้วเราก็มองว่าการที่จะคว้ากระเป๋าขึ้นมาทั้งใบมันดูเป็นเรื่องอันตราย กับแค่เราจะมาหยิบบัตร
รถไฟฟ้าไปแปะแค่เนี้ย มันอาจจะท าให้บัตรต่างใยกระเป๋าเราร่วงโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็น หรือตังหล่น

สตางค์เราเป็นหนัง เราก็รักมัน เราไม่อยากเอามันไปแปะกับสิ่งที่คนอ่ืนเค้าแปะกันมาเป็นร้อยเป็นพัน 
แล้วเราก็มองว่าการที่จะคว้ากระเป๋าขึ้นมาทั้งใบมันดูเป็นเรื่องอันตราย กับแค่เราจะมาหยิบบัตร
รถไฟฟ้าไปแปะแค่เนี้ย มันอาจจะท าให้บัตรต่างใยกระเป๋าเราร่วงโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็น หรือตังหล่น
แล้วเราก็มองว่าการที่จะคว้ากระเป๋าขึ้นมาทั้งใบมันดูเป็นเรื่องอันตราย กับแค่เราจะมาหยิบบัตร
รถไฟฟ้าไปแปะแค่เนี้ย มันอาจจะท าให้บัตรต่างใยกระเป๋าเราร่วงโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็น หรือตังหล่น
แล้วเราก็มองว่าการที่จะคว้ากระเป๋าขึ้นมาทั้งใบมันดูเป็นเรื่องอันตราย กับแค่เราจะมาหยิบบัตรแล้วเราก็มองว่าการที่จะคว้ากระเป๋าขึ้นมาทั้งใบมันดูเป็นเรื่องอันตราย กับแค่เราจะมาหยิบบัตร
รถไฟฟ้าไปแปะแค่เนี้ย มันอาจจะท าให้บัตรต่างใยกระเป๋าเราร่วงโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็น หรือตังหล่น
แล้วเราก็มองว่าการที่จะคว้ากระเป๋าขึ้นมาทั้งใบมันดูเป็นเรื่องอันตราย กับแค่เราจะมาหยิบบัตร
รถไฟฟ้าไปแปะแค่เนี้ย มันอาจจะท าให้บัตรต่างใยกระเป๋าเราร่วงโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็น หรือตังหล่น
ออกมา หรือแบบมิจฉาชีพอะไรประมาณนี้ เราก็เลยอยากที่จะแบบมีช่องที่จะเก็บบัตรของเราง่ายๆ 

แล้วเราก็มองว่าการที่จะคว้ากระเป๋าขึ้นมาทั้งใบมันดูเป็นเรื่องอันตราย กับแค่เราจะมาหยิบบัตร
รถไฟฟ้าไปแปะแค่เนี้ย มันอาจจะท าให้บัตรต่างใยกระเป๋าเราร่วงโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็น หรือตังหล่น
ออกมา หรือแบบมิจฉาชีพอะไรประมาณนี้ เราก็เลยอยากที่จะแบบมีช่องที่จะเก็บบัตรของเราง่ายๆ 

แล้วเราก็มองว่าการที่จะคว้ากระเป๋าขึ้นมาทั้งใบมันดูเป็นเรื่องอันตราย กับแค่เราจะมาหยิบบัตร
รถไฟฟ้าไปแปะแค่เนี้ย มันอาจจะท าให้บัตรต่างใยกระเป๋าเราร่วงโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็น หรือตังหล่น
แล้วเราก็มองว่าการที่จะคว้ากระเป๋าขึ้นมาทั้งใบมันดูเป็นเรื่องอันตราย กับแค่เราจะมาหยิบบัตร
รถไฟฟ้าไปแปะแค่เนี้ย มันอาจจะท าให้บัตรต่างใยกระเป๋าเราร่วงโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็น หรือตังหล่น
ออกมา หรือแบบมิจฉาชีพอะไรประมาณนี้ เราก็เลยอยากที่จะแบบมีช่องที่จะเก็บบัตรของเราง่ายๆ 
รถไฟฟ้าไปแปะแค่เนี้ย มันอาจจะท าให้บัตรต่างใยกระเป๋าเราร่วงโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็น หรือตังหล่นรถไฟฟ้าไปแปะแค่เนี้ย มันอาจจะท าให้บัตรต่างใยกระเป๋าเราร่วงโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็น หรือตังหล่น

ซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท า
แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้

สีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มีสีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี
เอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เราเอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เรา
ก็เลยใช้หนังกลับอย่างเดียวเลย คือท าให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอ่ะ ว่าแบบเออเราเป็น

นกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไร

เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่

ซื้อของแบรนด์มาอ่ะมันก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการขนาดแบบเป๊ะๆ อย่างแบบว่าเราเป็นชอบขึ้น
รถไฟฟ้า ขึ้นรถไฟฟ้าประจ า เราจะมีปัญหากับการค้นหาบัตรรถไฟฟ้าในกระเป๋ามาก เพราะเราไม่
ชอบที่จะเอามันไว้ในกระเป๋าสตางค์แล้วเอากะเป๋าสตางค์ไปแปะกับอะไรยังเงี้ย เพราะว่าเออกระเป๋า
สตางค์เราเป็นหนัง เราก็รักมัน เราไม่อยากเอามันไปแปะกับสิ่งที่คนอ่ืนเค้าแปะกันมาเป็นร้อยเป็นพัน 
แล้วเราก็มองว่าการที่จะคว้ากระเป๋าขึ้นมาทั้งใบมันดูเป็นเรื่องอันตราย กับแค่เราจะมาหยิบบัตร
รถไฟฟ้าไปแปะแค่เนี้ย มันอาจจะท าให้บัตรต่างใยกระเป๋าเราร่วงโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็น หรือตังหล่น
ออกมา หรือแบบมิจฉาชีพอะไรประมาณนี้ เราก็เลยอยากที่จะแบบมีช่องที่จะเก็บบัตรของเราง่ายๆ 

มาก มันจะมีหนังอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากเอามาท าคือ 
ยังไม่โปรขนาดที่จะตัดแล้วมันจะไม่เสียเลยอ่ะ ทีนี้เราก็เลยลองเ
เออ ท าออกมาแล้วแบบมันก็สวยดีนะ คือไม่ได้แบบเหมือนของทดลองอ่ะ มันก็สามารถเอาออกมาท า
ใช้จริงได้ แล้วคือเราชอบหนังกลับ ไม่ชอบหนังเงาๆ อีกแบบหนึ่งที่เราชอบคือ นูบัค มันก็จะไม่เงาแต่
ขนมันจะละเอียดกว่า ซึ่งมันก็จะแบบค่อนข้างแพงอ่ะ แต่กระเป๋าหนังที่เราใช้ ซื้อใช้อะไรยังเงี้ย เราก็
ซื้อใช้กระเป๋าหนังธรรมดา เป็นหนังชามัว เป็นหนังฟอกฝาดเราก็มี คือตอนแรกที่เราไปดูที่พ่ีเค้าท า
แล้วเราอยากท าอ่ะส่วนใหญ่เค้าใช้หนังฟอกฝาดท ากัน โดยแบบจะเห็นว่างานแฮนด์เมดส่วนใหญ่จะใช้
เป็นหนังฟอกฝาดกัน ไอ้หนังสีชมพูๆ แข็งๆอ่ะ เราก็เลยมองว่าเออ ถ้าเราท าเหมือนเค้าเงี้ยมันก็ไม่มี
เอกลักษณ์อะไรเลย เราก็เลยคิดว่าก็ไหนๆเราก็มีหนังกลับแล้ว เราซื้อหนังกลับมาเราก็ซื้อทีเป็นตัว เรา
ก็เลยใช้หนังกลับอย่างเดียวเลย คือท าให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอ่ะ ว่าแบบเออเราเป็น

เป๋าแฮนด์เมดที่ท าด้วยหนังกลับ อีกอย่างหนังกลับมันค่อนข้างเย็บง่ายกว่าด้วยเพราะว่ามันนิ่ม 
เคยเอาฟอกฝาดมาเย็บแล้วคือมันแข็งมาก ใบแรกของเราเป็นฟอกฝาด คือเราไปซื้อมาแบบเป็น
เหมือนเศษหนังเอามาลองก่อน มัดละ 200 เออนั่นแหละ แล้วคือมันโคตรแข็งอ่ะ แล้วมันแบบก็ได้

นกระเป๋าอีกทรงหนึ่ง แต่เป็นกระเป๋าทรงแข็งๆ ซึ่งมันจะแบบอยู่ตัวโดยไม่ต้องใส่ซับอ่ะ เอออะไร
ประมาณนี้

เราเลือกท่ีจะท ากระเป๋าหนังใช้เองเพราะว่าเอออาจจะด้วยราคาของแบรนด์มันสูง การที่
จะซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์อย่างเงี้ย อย่างน้อยก็ต้องสองพัน สามพันขึ้นไป ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเวลาเรา
ซื้อของแบรนด์มาอ่ะมันก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการขนาดแบบเป๊ะๆ อย่างแบบว่าเราเป็นชอบขึ้น
รถไฟฟ้า ขึ้นรถไฟฟ้าประจ า เราจะมีปัญหากับการค้นหาบัตรรถไฟฟ้าในกระเป๋ามาก เพราะเราไม่
ชอบที่จะเอามันไว้ในกระเป๋าสตางค์แล้วเอากะเป๋าสตางค์ไปแปะกับอะไรยังเงี้ย เพราะว่าเออกระเป๋า
สตางค์เราเป็นหนัง เราก็รักมัน เราไม่อยากเอามันไปแปะกับสิ่งที่คนอ่ืนเค้าแปะกันมาเป็นร้อยเป็นพัน 
แล้วเราก็มองว่าการที่จะคว้ากระเป๋าขึ้นมาทั้งใบมันดูเป็นเรื่องอันตราย กับแค่เราจะมาหยิบบัตร
รถไฟฟ้าไปแปะแค่เนี้ย มันอาจจะท าให้บัตรต่างใยกระเป๋าเราร่วงโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็น หรือตังหล่น
ออกมา หรือแบบมิจฉาชีพอะไรประมาณนี้ เราก็เลยอยากที่จะแบบมีช่องที่จะเก็บบัตรของเราง่ายๆ 
และหยิบมาออกได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องกลัวว่าคนข้างหลังเค้าจะเดินมาทิ่มตูดเราไรเงี้ย เราก็เลย

สทดลองท าได้ เพราะว่าเราไม่ได้เรียน เราก็ต้องมีการลองผิดลองถูก ตัดผิดตัดถูกบ้าง ซึ่งมันราคาไม่สูงสทดลองท าได้ เพราะว่าเราไม่ได้เรียน เราก็ต้องมีการลองผิดลองถูก ตัดผิดตัดถูกบ้าง ซึ่งมันราคาไม่สูง
มาก มันจะมีหนังอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากเอามาท าคือ สมาก มันจะมีหนังอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากเอามาท าคือ 

ำ
ก็คือเราจะท าให้มันออกแนวคล้ายๆอินเดียนแดงอ่ะ ถ้าเป็นหนังชนิดอ่ืนใช่มะ มันก็จะแบบค่อนข้างมี

ำ
ก็คือเราจะท าให้มันออกแนวคล้ายๆอินเดียนแดงอ่ะ ถ้าเป็นหนังชนิดอ่ืนใช่มะ มันก็จะแบบค่อนข้างมี
ความแข็ง แต่ว่าหนังกลับอ่ะ มันก็จะมีความพลิ้วไหวมากกว่า แล้วหนังกลับมันก็มีราคาที่พอจะเอามาำความแข็ง แต่ว่าหนังกลับอ่ะ มันก็จะมีความพลิ้วไหวมากกว่า แล้วหนังกลับมันก็มีราคาที่พอจะเอามา
ทดลองท าได้ เพราะว่าเราไม่ได้เรียน เราก็ต้องมีการลองผิดลองถูก ตัดผิดตัดถูกบ้าง ซึ่งมันราคาไม่สูงำทดลองท าได้ เพราะว่าเราไม่ได้เรียน เราก็ต้องมีการลองผิดลองถูก ตัดผิดตัดถูกบ้าง ซึ่งมันราคาไม่สูง
มาก มันจะมีหนังอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากเอามาท าคือ 

ำ
มาก มันจะมีหนังอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากเอามาท าคือ สำสทดลองท าได้ เพราะว่าเราไม่ได้เรียน เราก็ต้องมีการลองผิดลองถูก ตัดผิดตัดถูกบ้าง ซึ่งมันราคาไม่สูงสทดลองท าได้ เพราะว่าเราไม่ได้เรียน เราก็ต้องมีการลองผิดลองถูก ตัดผิดตัดถูกบ้าง ซึ่งมันราคาไม่สูงำทดลองท าได้ เพราะว่าเราไม่ได้เรียน เราก็ต้องมีการลองผิดลองถูก ตัดผิดตัดถูกบ้าง ซึ่งมันราคาไม่สูงสทดลองท าได้ เพราะว่าเราไม่ได้เรียน เราก็ต้องมีการลองผิดลองถูก ตัดผิดตัดถูกบ้าง ซึ่งมันราคาไม่สูง
มาก มันจะมีหนังอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากเอามาท าคือ สมาก มันจะมีหนังอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากเอามาท าคือ 

ำ
มาก มันจะมีหนังอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากเอามาท าคือ สมาก มันจะมีหนังอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากเอามาท าคือ 

นความแข็ง แต่ว่าหนังกลับอ่ะ มันก็จะมีความพลิ้วไหวมากกว่า แล้วหนังกลับมันก็มีราคาที่พอจะเอามานความแข็ง แต่ว่าหนังกลับอ่ะ มันก็จะมีความพลิ้วไหวมากกว่า แล้วหนังกลับมันก็มีราคาที่พอจะเอามา
ทดลองท าได้ เพราะว่าเราไม่ได้เรียน เราก็ต้องมีการลองผิดลองถูก ตัดผิดตัดถูกบ้าง ซึ่งมันราคาไม่สูงนทดลองท าได้ เพราะว่าเราไม่ได้เรียน เราก็ต้องมีการลองผิดลองถูก ตัดผิดตัดถูกบ้าง ซึ่งมันราคาไม่สูง

ัก็คือเราจะท าให้มันออกแนวคล้ายๆอินเดียนแดงอ่ะ ถ้าเป็นหนังชนิดอ่ืนใช่มะ มันก็จะแบบค่อนข้างมีัก็คือเราจะท าให้มันออกแนวคล้ายๆอินเดียนแดงอ่ะ ถ้าเป็นหนังชนิดอ่ืนใช่มะ มันก็จะแบบค่อนข้างมีกก็คือเราจะท าให้มันออกแนวคล้ายๆอินเดียนแดงอ่ะ ถ้าเป็นหนังชนิดอ่ืนใช่มะ มันก็จะแบบค่อนข้างมีกก็คือเราจะท าให้มันออกแนวคล้ายๆอินเดียนแดงอ่ะ ถ้าเป็นหนังชนิดอ่ืนใช่มะ มันก็จะแบบค่อนข้างมี
ความแข็ง แต่ว่าหนังกลับอ่ะ มันก็จะมีความพลิ้วไหวมากกว่า แล้วหนังกลับมันก็มีราคาที่พอจะเอามากความแข็ง แต่ว่าหนังกลับอ่ะ มันก็จะมีความพลิ้วไหวมากกว่า แล้วหนังกลับมันก็มีราคาที่พอจะเอามา
ทดลองท าได้ เพราะว่าเราไม่ได้เรียน เราก็ต้องมีการลองผิดลองถูก ตัดผิดตัดถูกบ้าง ซึ่งมันราคาไม่สูง

ก
ทดลองท าได้ เพราะว่าเราไม่ได้เรียน เราก็ต้องมีการลองผิดลองถูก ตัดผิดตัดถูกบ้าง ซึ่งมันราคาไม่สูง

หก็คือเราจะท าให้มันออกแนวคล้ายๆอินเดียนแดงอ่ะ ถ้าเป็นหนังชนิดอ่ืนใช่มะ มันก็จะแบบค่อนข้างมีหก็คือเราจะท าให้มันออกแนวคล้ายๆอินเดียนแดงอ่ะ ถ้าเป็นหนังชนิดอ่ืนใช่มะ มันก็จะแบบค่อนข้างมี
ความแข็ง แต่ว่าหนังกลับอ่ะ มันก็จะมีความพลิ้วไหวมากกว่า แล้วหนังกลับมันก็มีราคาที่พอจะเอามาหความแข็ง แต่ว่าหนังกลับอ่ะ มันก็จะมีความพลิ้วไหวมากกว่า แล้วหนังกลับมันก็มีราคาที่พอจะเอามาอก็คือเราจะท าให้มันออกแนวคล้ายๆอินเดียนแดงอ่ะ ถ้าเป็นหนังชนิดอ่ืนใช่มะ มันก็จะแบบค่อนข้างมีอก็คือเราจะท าให้มันออกแนวคล้ายๆอินเดียนแดงอ่ะ ถ้าเป็นหนังชนิดอ่ืนใช่มะ มันก็จะแบบค่อนข้างมี
ความแข็ง แต่ว่าหนังกลับอ่ะ มันก็จะมีความพลิ้วไหวมากกว่า แล้วหนังกลับมันก็มีราคาที่พอจะเอามาอความแข็ง แต่ว่าหนังกลับอ่ะ มันก็จะมีความพลิ้วไหวมากกว่า แล้วหนังกลับมันก็มีราคาที่พอจะเอามาสก็คือเราจะท าให้มันออกแนวคล้ายๆอินเดียนแดงอ่ะ ถ้าเป็นหนังชนิดอ่ืนใช่มะ มันก็จะแบบค่อนข้างมีสก็คือเราจะท าให้มันออกแนวคล้ายๆอินเดียนแดงอ่ะ ถ้าเป็นหนังชนิดอ่ืนใช่มะ มันก็จะแบบค่อนข้างมี
ความแข็ง แต่ว่าหนังกลับอ่ะ มันก็จะมีความพลิ้วไหวมากกว่า แล้วหนังกลับมันก็มีราคาที่พอจะเอามาสความแข็ง แต่ว่าหนังกลับอ่ะ มันก็จะมีความพลิ้วไหวมากกว่า แล้วหนังกลับมันก็มีราคาที่พอจะเอามามก็คือเราจะท าให้มันออกแนวคล้ายๆอินเดียนแดงอ่ะ ถ้าเป็นหนังชนิดอ่ืนใช่มะ มันก็จะแบบค่อนข้างมีมก็คือเราจะท าให้มันออกแนวคล้ายๆอินเดียนแดงอ่ะ ถ้าเป็นหนังชนิดอ่ืนใช่มะ มันก็จะแบบค่อนข้างมี
ความแข็ง แต่ว่าหนังกลับอ่ะ มันก็จะมีความพลิ้วไหวมากกว่า แล้วหนังกลับมันก็มีราคาที่พอจะเอามามความแข็ง แต่ว่าหนังกลับอ่ะ มันก็จะมีความพลิ้วไหวมากกว่า แล้วหนังกลับมันก็มีราคาที่พอจะเอามาุความแข็ง แต่ว่าหนังกลับอ่ะ มันก็จะมีความพลิ้วไหวมากกว่า แล้วหนังกลับมันก็มีราคาที่พอจะเอามาุความแข็ง แต่ว่าหนังกลับอ่ะ มันก็จะมีความพลิ้วไหวมากกว่า แล้วหนังกลับมันก็มีราคาที่พอจะเอามา
ทดลองท าได้ เพราะว่าเราไม่ได้เรียน เราก็ต้องมีการลองผิดลองถูก ตัดผิดตัดถูกบ้าง ซึ่งมันราคาไม่สูง

ุ
ทดลองท าได้ เพราะว่าเราไม่ได้เรียน เราก็ต้องมีการลองผิดลองถูก ตัดผิดตัดถูกบ้าง ซึ่งมันราคาไม่สูง

ดก็คือเราจะท าให้มันออกแนวคล้ายๆอินเดียนแดงอ่ะ ถ้าเป็นหนังชนิดอ่ืนใช่มะ มันก็จะแบบค่อนข้างมีดก็คือเราจะท าให้มันออกแนวคล้ายๆอินเดียนแดงอ่ะ ถ้าเป็นหนังชนิดอ่ืนใช่มะ มันก็จะแบบค่อนข้างมี
ความแข็ง แต่ว่าหนังกลับอ่ะ มันก็จะมีความพลิ้วไหวมากกว่า แล้วหนังกลับมันก็มีราคาที่พอจะเอามาดความแข็ง แต่ว่าหนังกลับอ่ะ มันก็จะมีความพลิ้วไหวมากกว่า แล้วหนังกลับมันก็มีราคาที่พอจะเอามากก็คือเราจะท าให้มันออกแนวคล้ายๆอินเดียนแดงอ่ะ ถ้าเป็นหนังชนิดอ่ืนใช่มะ มันก็จะแบบค่อนข้างมีกก็คือเราจะท าให้มันออกแนวคล้ายๆอินเดียนแดงอ่ะ ถ้าเป็นหนังชนิดอ่ืนใช่มะ มันก็จะแบบค่อนข้างมี
ความแข็ง แต่ว่าหนังกลับอ่ะ มันก็จะมีความพลิ้วไหวมากกว่า แล้วหนังกลับมันก็มีราคาที่พอจะเอามากความแข็ง แต่ว่าหนังกลับอ่ะ มันก็จะมีความพลิ้วไหวมากกว่า แล้วหนังกลับมันก็มีราคาที่พอจะเอามาลก็คือเราจะท าให้มันออกแนวคล้ายๆอินเดียนแดงอ่ะ ถ้าเป็นหนังชนิดอ่ืนใช่มะ มันก็จะแบบค่อนข้างมีลก็คือเราจะท าให้มันออกแนวคล้ายๆอินเดียนแดงอ่ะ ถ้าเป็นหนังชนิดอ่ืนใช่มะ มันก็จะแบบค่อนข้างมี
ความแข็ง แต่ว่าหนังกลับอ่ะ มันก็จะมีความพลิ้วไหวมากกว่า แล้วหนังกลับมันก็มีราคาที่พอจะเอามาลความแข็ง แต่ว่าหนังกลับอ่ะ มันก็จะมีความพลิ้วไหวมากกว่า แล้วหนังกลับมันก็มีราคาที่พอจะเอามา
ทดลองท าได้ เพราะว่าเราไม่ได้เรียน เราก็ต้องมีการลองผิดลองถูก ตัดผิดตัดถูกบ้าง ซึ่งมันราคาไม่สูง

ล
ทดลองท าได้ เพราะว่าเราไม่ได้เรียน เราก็ต้องมีการลองผิดลองถูก ตัดผิดตัดถูกบ้าง ซึ่งมันราคาไม่สูงาความแข็ง แต่ว่าหนังกลับอ่ะ มันก็จะมีความพลิ้วไหวมากกว่า แล้วหนังกลับมันก็มีราคาที่พอจะเอามาาความแข็ง แต่ว่าหนังกลับอ่ะ มันก็จะมีความพลิ้วไหวมากกว่า แล้วหนังกลับมันก็มีราคาที่พอจะเอามา
ทดลองท าได้ เพราะว่าเราไม่ได้เรียน เราก็ต้องมีการลองผิดลองถูก ตัดผิดตัดถูกบ้าง ซึ่งมันราคาไม่สูงาทดลองท าได้ เพราะว่าเราไม่ได้เรียน เราก็ต้องมีการลองผิดลองถูก ตัดผิดตัดถูกบ้าง ซึ่งมันราคาไม่สูงงความแข็ง แต่ว่าหนังกลับอ่ะ มันก็จะมีความพลิ้วไหวมากกว่า แล้วหนังกลับมันก็มีราคาที่พอจะเอามางความแข็ง แต่ว่าหนังกลับอ่ะ มันก็จะมีความพลิ้วไหวมากกว่า แล้วหนังกลับมันก็มีราคาที่พอจะเอามา
ทดลองท าได้ เพราะว่าเราไม่ได้เรียน เราก็ต้องมีการลองผิดลองถูก ตัดผิดตัดถูกบ้าง ซึ่งมันราคาไม่สูงงทดลองท าได้ เพราะว่าเราไม่ได้เรียน เราก็ต้องมีการลองผิดลองถูก ตัดผิดตัดถูกบ้าง ซึ่งมันราคาไม่สูง



100 

 

มันเหมือนแบบว่าท าใช้เองอ่ะ มันก็ถูกกับไลฟ์สไตล์เรามากกว่าใช่มะ ทีนี้เราก็มองว่าเวลาเราท าขาย
เราก็อยากให้มันถูกกับไลฟ์สไตล์ของคนที่ใช้ด้วย คือเราอ่ะจะมีการ  Customization ได้ แบบ
ประมาณว่าเค้าอยากจะเพ่ิมช่องไหนหรือแบบเปลี่ยนสี เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ อยากให้มีซิปมั้ย หรือแบบ
อยากได้อะไรมากเพ่ิมข้ึน ซึ่งเราก็จะแบบเอาจุดตรงนี้ไปปรับปรุงใน Product ของเราด้วย 

เหตุที่ท าขายมีหลายเหตุผลเลย เอาแบบหลักๆเกี่ยวกับกระเป๋าก่อนละกัน คือเราก็มอง
ว่าเราอะ่ยังอยากมีกระเป๋าที่มันราคาไม่แพงมากแล้วเป็นกระเป๋าหนังที่เราชอบใช้เลย แล้วแบบคนอ่ืน
เค้าก็อาจจะอยากใช้เหมือนกัน โดยที่แบบเออคือมันราคาไม่แพงมาก แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนเพ่ิม
ช่องนู่นช่องนี่ได้ อะไรยังงี้ แล้วเราเชื่อว่าคนชอบงานแฮนด์เมดอ่ะมันก็มีอยู่เยอะแต่งานแฮนด์เมดส่วน
ใหญ่อ่ะราคามันสูง อันนี้คือแบบที่เกี่ยวกับกระเป๋านะ ก็มีเหตุผลที่เป็นของเราก็คือเราซื้อหนังมา เรา
ต้องซื้อมาทั้งตัว เราก็เหมือนว่าอยากคืนทุนบ้าง ไม่งั้นเราก็ซื้อมาแล้วก็ได้ท าแต่หนังสีนั้น ท า
เหมือนๆเดิม เราจะใช้กระเป๋าอะไรเยอะแยะล่ะ เราก็เลยอยากท าขายด้วยเพราะว่าเราจะได้มีทุนมา
ซื้อของใหม่ๆมาท าบ้างอะไรยังงี้ อีกอย่างก็คือ เราคิดว่าเราไม่ค่อยชอบสิ่งที่เราเรียนเท่าไหร่ เราก็เลย
แบบเหมือนอยากลอง เผื่อมันจะแบบสามารถเป็นอาชีพของเราในอนาคตได้ เราอาจจะไม่ได้อยาก
ท างานในวงการโฆษณาไปจนถึงขั้นอยู่ในจุดสูงสุด เป็นครีเอทีฟ หรือแบบอะไรยังเงี้ย ที่จริงแล้วเรา
อยากมีอะไรที่มันเป็นของของเราเองมากกว่า เพราะเราได้ลองไปท าอะไรที่มันเป็นงานเกี่ยวกับ
โฆษณาอะไรแบบนี้ เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อินกับมันเท่าไหร่ เราเลยอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นสิ่ง
ที่เราชอบ เป็นงานที่เรา ที่แบบเราตื่นมาเราไม่รู้สึกว่าเราท างานอ่ะ แต่เรารู้สึกว่าเออ เรามีความสุข 
เราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะแบบ โอ้ย วันจันทร์อีกแล้ว เมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์ซักที จะต้องท างานบน
โต๊ะอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ เราอยากให้มันแบบตื่นมาทุกวันแล้วเรามีความสุขกับงานที่เราท าไม่ได้
รู้สึกว่ามันเป็นงาน รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราท าแล้วมีความสุข สบาย แล้วก็ได้เห็นคนถือกระเป๋าของเรา 
เราก็โอเคแล้วอ่ะ 

อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ
เราคิดจะท ามันมาตั้งแต่ปี 1 แล้วอ่ะ แต่ว่าเราไม่สามารถท าได้เพราะว่าไม่มีใครสอนเรา เราก็ประมาณ
ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง
เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่
สอน เราก็เออ ไม่เป็นไร ก็พับโปรเจคนี้เก็บไว้ พอมาปี2 เราไปฝึกงานที่ฟีโน แล้วก็เห็นว่าพ่ีอาร์ตไดอ่ะ
เค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจ
มากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงาน
เสร็จแล้วเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอน
อีก เราก็ไม่ได้ท าอีก เราก็พับโปรเจคนี้เก็บไว้อีก ทีนี้เราก็มาเริ่มคิดได้ว่าแบบเออเนี่ยถ้าเรามัวแต่ให้คน
สอนอยู่อ่ะ มารอคนนู้นคนนี้เราคงไม่ได้ท าหรอกมั้ง คือเหมือนแบบเค้าไม่ ได้สนใจและใส่ใจเราขนาด
นั้นอ่ะ เราก็เลยคิดว่าถ้าเราอ่ะเริ่มต้นด้วยตัวเองมันน่าจะส าเร็จเร็วกว่า เราก็เลยลองคิดว่า เออ เวลา
เราจะท าอะไรใช่มะ เราก็นึกถึงก่อนว่าเราจะท าได้ยังไง เราก็คิดว่าเราคงต้องไปเรียน ก็เลยเปิดดูคอร์ส
ต่างๆ โคตรแพงอ่ะ คือแบบแปดพันอัปอ่ะ แล้วก็แบบส่วนมากแล้วอ่ะที่มีเรียนก็คือจะเน้นว่าใช้จักร 
แล้วคือแปดพันไม่เท่าไหร่ จักรอีกเท่าไหร่ ถ้าเราไปเรียนเราก็ต้องใช้จักรตามเค้าถูกมะ เราก็แบบนึกๆ
ดู เออเราก็เห็นที่พ่ีเค้าท ามานะ มันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรยังเงี้ย เราก็เลยแบบว่า โอเค ไม่เอา เปลี่ยน

เค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจเค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจ
เราไปฝึกงานที่ฟีโน แล้วก็เห็นว่าพ่ีอาร์ตไดอ่ะ

เค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจเค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจ
มากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงาน
เค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจเค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจ
มากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงาน
เค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจเค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจ
มากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงาน

สอน เราก็เออ ไม่เป็นไร ก็พับโปรเจคนี้เ
เค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจ

เราไปฝึกงานที่ฟีโน แล้วก็เห็นว่าพ่ีอาร์ตไดอ่ะก็บไว้ พอมาปี
เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่

เราไปฝึกงานที่ฟีโน แล้วก็เห็นว่าพ่ีอาร์ตไดอ่ะ
เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่
สอน เราก็เออ ไม่เป็นไร ก็พับโปรเจคนี้เ
เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่

ก็บไว้ พอมาปีก็บไว้ พอมาปี
เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่

ก็บไว้ พอมาปี2 เราไปฝึกงานที่ฟีโน แล้วก็เห็นว่าพ่ีอาร์ตไดอ่ะก็บไว้ พอมาปีก็บไว้ พอมาปี2 ก็บไว้ พอมาปี
เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่

เราไปฝึกงานที่ฟีโน แล้วก็เห็นว่าพ่ีอาร์ตไดอ่ะเราไปฝึกงานที่ฟีโน แล้วก็เห็นว่าพ่ีอาร์ตไดอ่ะ
เค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจ

เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่
สอน เราก็เออ ไม่เป็นไร ก็พับโปรเจคนี้เ
เค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจ

เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่
สอน เราก็เออ ไม่เป็นไร ก็พับโปรเจคนี้เ
เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่

เราไปฝึกงานที่ฟีโน แล้วก็เห็นว่าพ่ีอาร์ตไดอ่ะ
เค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจ
มากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงาน

วเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอน

เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่
เราไปฝึกงานที่ฟีโน แล้วก็เห็นว่าพ่ีอาร์ตไดอ่ะ

เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่
สอน เราก็เออ ไม่เป็นไร ก็พับโปรเจคนี้เ
เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่

เราไปฝึกงานที่ฟีโน แล้วก็เห็นว่าพ่ีอาร์ตไดอ่ะสอน เราก็เออ ไม่เป็นไร ก็พับโปรเจคนี้เ เราไปฝึกงานที่ฟีโน แล้วก็เห็นว่าพ่ีอาร์ตไดอ่ะ
เค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจ
สอน เราก็เออ ไม่เป็นไร ก็พับโปรเจคนี้เ
เค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจ

เราไปฝึกงานที่ฟีโน แล้วก็เห็นว่าพ่ีอาร์ตไดอ่ะ
เค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจ
มากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงาน
เค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจเค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจเค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจเค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจ
มากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงาน
เค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจเค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจ
มากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงาน
เค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจเค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจ
มากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงาน
เค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจ
มากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงาน
เค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจ
มากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงานมากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงานมากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงานมากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงาน

วเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอน
มากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงานมากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงาน

วเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอน
มากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงานมากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงาน

วเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอน
มากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงาน

วเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอน
อีก เราก็ไม่ได้ท าอีก เราก็พับโปรเจคนี้เก็บไว้อีก ทีนี้เราก็มาเริ่มคิดได้ว่าแบบเออเนี่ยถ้าเรามัวแต่ให้คน

มากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงาน
วเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอน

มากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงาน
วเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอนวเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอนวเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอนวเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอนวเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอน

อีก เราก็ไม่ได้ท าอีก เราก็พับโปรเจคนี้เก็บไว้อีก ทีนี้เราก็มาเริ่มคิดได้ว่าแบบเออเนี่ยถ้าเรามัวแต่ให้คน
วเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอนวเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอน

อีก เราก็ไม่ได้ท าอีก เราก็พับโปรเจคนี้เก็บไว้อีก ทีนี้เราก็มาเริ่มคิดได้ว่าแบบเออเนี่ยถ้าเรามัวแต่ให้คน
วเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอนวเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอน

อีก เราก็ไม่ได้ท าอีก เราก็พับโปรเจคนี้เก็บไว้อีก ทีนี้เราก็มาเริ่มคิดได้ว่าแบบเออเนี่ยถ้าเรามัวแต่ให้คน
วเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอน

อีก เราก็ไม่ได้ท าอีก เราก็พับโปรเจคนี้เก็บไว้อีก ทีนี้เราก็มาเริ่มคิดได้ว่าแบบเออเนี่ยถ้าเรามัวแต่ให้คน
สอนอยู่อ่ะ มารอคนนู้นคนนี้เราคงไม่ได้ท าหรอกมั้ง คือเหมือนแบบเค้าไม่

วเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอนวเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอน
อีก เราก็ไม่ได้ท าอีก เราก็พับโปรเจคนี้เก็บไว้อีก ทีนี้เราก็มาเริ่มคิดได้ว่าแบบเออเนี่ยถ้าเรามัวแต่ให้คน

วเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอน
อีก เราก็ไม่ได้ท าอีก เราก็พับโปรเจคนี้เก็บไว้อีก ทีนี้เราก็มาเริ่มคิดได้ว่าแบบเออเนี่ยถ้าเรามัวแต่ให้คน

วเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอน
อีก เราก็ไม่ได้ท าอีก เราก็พับโปรเจคนี้เก็บไว้อีก ทีนี้เราก็มาเริ่มคิดได้ว่าแบบเออเนี่ยถ้าเรามัวแต่ให้คน

วเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอน
อีก เราก็ไม่ได้ท าอีก เราก็พับโปรเจคนี้เก็บไว้อีก ทีนี้เราก็มาเริ่มคิดได้ว่าแบบเออเนี่ยถ้าเรามัวแต่ให้คน

วเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอนวเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอน
อีก เราก็ไม่ได้ท าอีก เราก็พับโปรเจคนี้เก็บไว้อีก ทีนี้เราก็มาเริ่มคิดได้ว่าแบบเออเนี่ยถ้าเรามัวแต่ให้คน

วเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอน
อีก เราก็ไม่ได้ท าอีก เราก็พับโปรเจคนี้เก็บไว้อีก ทีนี้เราก็มาเริ่มคิดได้ว่าแบบเออเนี่ยถ้าเรามัวแต่ให้คน
สอนอยู่อ่ะ มารอคนนู้นคนนี้เราคงไม่ได้ท าหรอกมั้ง คือเหมือนแบบเค้าไม่

วเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอนวเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอนวเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอน
อีก เราก็ไม่ได้ท าอีก เราก็พับโปรเจคนี้เก็บไว้อีก ทีนี้เราก็มาเริ่มคิดได้ว่าแบบเออเนี่ยถ้าเรามัวแต่ให้คน

วเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอน
อีก เราก็ไม่ได้ท าอีก เราก็พับโปรเจคนี้เก็บไว้อีก ทีนี้เราก็มาเริ่มคิดได้ว่าแบบเออเนี่ยถ้าเรามัวแต่ให้คน

วเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอน
อีก เราก็ไม่ได้ท าอีก เราก็พับโปรเจคนี้เก็บไว้อีก ทีนี้เราก็มาเริ่มคิดได้ว่าแบบเออเนี่ยถ้าเรามัวแต่ให้คนอีก เราก็ไม่ได้ท าอีก เราก็พับโปรเจคนี้เก็บไว้อีก ทีนี้เราก็มาเริ่มคิดได้ว่าแบบเออเนี่ยถ้าเรามัวแต่ให้คนอีก เราก็ไม่ได้ท าอีก เราก็พับโปรเจคนี้เก็บไว้อีก ทีนี้เราก็มาเริ่มคิดได้ว่าแบบเออเนี่ยถ้าเรามัวแต่ให้คนอีก เราก็ไม่ได้ท าอีก เราก็พับโปรเจคนี้เก็บไว้อีก ทีนี้เราก็มาเริ่มคิดได้ว่าแบบเออเนี่ยถ้าเรามัวแต่ให้คน
สอนอยู่อ่ะ มารอคนนู้นคนนี้เราคงไม่ได้ท าหรอกมั้ง คือเหมือนแบบเค้าไม่
อีก เราก็ไม่ได้ท าอีก เราก็พับโปรเจคนี้เก็บไว้อีก ทีนี้เราก็มาเริ่มคิดได้ว่าแบบเออเนี่ยถ้าเรามัวแต่ให้คนอีก เราก็ไม่ได้ท าอีก เราก็พับโปรเจคนี้เก็บไว้อีก ทีนี้เราก็มาเริ่มคิดได้ว่าแบบเออเนี่ยถ้าเรามัวแต่ให้คนอีก เราก็ไม่ได้ท าอีก เราก็พับโปรเจคนี้เก็บไว้อีก ทีนี้เราก็มาเริ่มคิดได้ว่าแบบเออเนี่ยถ้าเรามัวแต่ให้คนอีก เราก็ไม่ได้ท าอีก เราก็พับโปรเจคนี้เก็บไว้อีก ทีนี้เราก็มาเริ่มคิดได้ว่าแบบเออเนี่ยถ้าเรามัวแต่ให้คน
สอนอยู่อ่ะ มารอคนนู้นคนนี้เราคงไม่ได้ท าหรอกมั้ง คือเหมือนแบบเค้าไม่สอนอยู่อ่ะ มารอคนนู้นคนนี้เราคงไม่ได้ท าหรอกมั้ง คือเหมือนแบบเค้าไม่

เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่
สอน เราก็เออ ไม่เป็นไร ก็พับโปรเจคนี้เ
เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่

ก็บไว้ พอมาปี
เค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจ
มากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงาน

เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่
ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง
เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่

เราไปฝึกงานที่ฟีโน แล้วก็เห็นว่าพ่ีอาร์ตไดอ่ะ
เค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจ

เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่
เราไปฝึกงานที่ฟีโน แล้วก็เห็นว่าพ่ีอาร์ตไดอ่ะเราไปฝึกงานที่ฟีโน แล้วก็เห็นว่าพ่ีอาร์ตไดอ่ะ

เค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจเค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจเค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจเค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจ
มากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงาน
เค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจ

ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง
เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่
ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง
เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่

เราไปฝึกงานที่ฟีโน แล้วก็เห็นว่าพ่ีอาร์ตไดอ่ะ
เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่

เราไปฝึกงานที่ฟีโน แล้วก็เห็นว่าพ่ีอาร์ตไดอ่ะ

ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง
เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่
ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง
เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่
ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนังว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนังว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง
เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่
ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง
เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่

แล้วอ่ะ แต่ว่าเราไม่สามารถท าได้เ
ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนังว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง
เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่

1 พราะว่าไม่มีใครสอนเรา เราก็ประมาณ
ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง

พราะว่าไม่มีใครสอนเรา เราก็ประมาณ
ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง
เราคิดจะท ามันมาตั้งแต่ปี 
ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง
เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่

เราคิดจะท ามันมาตั้งแต่ปี เราคิดจะท ามันมาตั้งแต่ปี 
ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง
เราคิดจะท ามันมาตั้งแต่ปี 
ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง
เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่

แล้วอ่ะ แต่ว่าเราไม่สามารถท าได้เ
อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ

แล้วอ่ะ แต่ว่าเราไม่สามารถท าได้เ
ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง

อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ
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แล้วอ่ะ แต่ว่าเราไม่สามารถท าได้เ

ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง

อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะอุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ
แล้วอ่ะ แต่ว่าเราไม่สามารถท าได้เ

อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ
แล้วอ่ะ แต่ว่าเราไม่สามารถท าได้เ

ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง
เราคิดจะท ามันมาตั้งแต่ปี 
ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง

อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะอุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ
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อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ
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อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ
แล้วอ่ะ แต่ว่าเราไม่สามารถท าได้เ

อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ
พราะว่าไม่มีใครสอนเรา เราก็ประมาณ

อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ
พราะว่าไม่มีใครสอนเรา เราก็ประมาณ

อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ
พราะว่าไม่มีใครสอนเรา เราก็ประมาณ

อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะอุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะอุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ
แล้วอ่ะ แต่ว่าเราไม่สามารถท าได้เ

อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะอุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ
พราะว่าไม่มีใครสอนเรา เราก็ประมาณ

อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะอุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะอุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะอุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ
เราก็โอเคแล้วอ่ะ

อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ
เราคิดจะท ามันมาตั้งแต่ปี 

อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะอุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะอุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะอุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ
แล้วอ่ะ แต่ว่าเราไม่สามารถท าได้เ

ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง

อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ
พราะว่าไม่มีใครสอนเรา เราก็ประมาณพราะว่าไม่มีใครสอนเรา เราก็ประมาณ

ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง
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ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง

รู้สึกว่ามันเป็นงาน รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราท าแล้วมีความสุข สบาย แล้วก็ได้เห็นคนถือกระเป๋าของเรา รู้สึกว่ามันเป็นงาน รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราท าแล้วมีความสุข สบาย แล้วก็ได้เห็นคนถือกระเป๋าของเรา 

อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะอุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ

รู้สึกว่ามันเป็นงาน รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราท าแล้วมีความสุข สบาย แล้วก็ได้เห็นคนถือกระเป๋าของเรา รู้สึกว่ามันเป็นงาน รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราท าแล้วมีความสุข สบาย แล้วก็ได้เห็นคนถือกระเป๋าของเรา รู้สึกว่ามันเป็นงาน รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราท าแล้วมีความสุข สบาย แล้วก็ได้เห็นคนถือกระเป๋าของเรา รู้สึกว่ามันเป็นงาน รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราท าแล้วมีความสุข สบาย แล้วก็ได้เห็นคนถือกระเป๋าของเรา 

อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ

รู้สึกว่ามันเป็นงาน รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราท าแล้วมีความสุข สบาย แล้วก็ได้เห็นคนถือกระเป๋าของเรา 

อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ
แล้วอ่ะ แต่ว่าเราไม่สามารถท าได้เแล้วอ่ะ แต่ว่าเราไม่สามารถท าได้เ

รู้สึกว่ามันเป็นงาน รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราท าแล้วมีความสุข สบาย แล้วก็ได้เห็นคนถือกระเป๋าของเรา รู้สึกว่ามันเป็นงาน รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราท าแล้วมีความสุข สบาย แล้วก็ได้เห็นคนถือกระเป๋าของเรา รู้สึกว่ามันเป็นงาน รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราท าแล้วมีความสุข สบาย แล้วก็ได้เห็นคนถือกระเป๋าของเรา รู้สึกว่ามันเป็นงาน รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราท าแล้วมีความสุข สบาย แล้วก็ได้เห็นคนถือกระเป๋าของเรา รู้สึกว่ามันเป็นงาน รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราท าแล้วมีความสุข สบาย แล้วก็ได้เห็นคนถือกระเป๋าของเรา 

อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ

รู้สึกว่ามันเป็นงาน รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราท าแล้วมีความสุข สบาย แล้วก็ได้เห็นคนถือกระเป๋าของเรา รู้สึกว่ามันเป็นงาน รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราท าแล้วมีความสุข สบาย แล้วก็ได้เห็นคนถือกระเป๋าของเรา 
โต๊ะอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ เราอยากให้มันแบบตื่นมาทุกวันแล้วเรามีความสุขกับงานที่เราท าไม่ได้โต๊ะอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ เราอยากให้มันแบบตื่นมาทุกวันแล้วเรามีความสุขกับงานที่เราท าไม่ได้
รู้สึกว่ามันเป็นงาน รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราท าแล้วมีความสุข สบาย แล้วก็ได้เห็นคนถือกระเป๋าของเรา 
โต๊ะอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ เราอยากให้มันแบบตื่นมาทุกวันแล้วเรามีความสุขกับงานที่เราท าไม่ได้โต๊ะอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ เราอยากให้มันแบบตื่นมาทุกวันแล้วเรามีความสุขกับงานที่เราท าไม่ได้
รู้สึกว่ามันเป็นงาน รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราท าแล้วมีความสุข สบาย แล้วก็ได้เห็นคนถือกระเป๋าของเรา 
โต๊ะอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ เราอยากให้มันแบบตื่นมาทุกวันแล้วเรามีความสุขกับงานที่เราท าไม่ได้
รู้สึกว่ามันเป็นงาน รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราท าแล้วมีความสุข สบาย แล้วก็ได้เห็นคนถือกระเป๋าของเรา 
โต๊ะอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ เราอยากให้มันแบบตื่นมาทุกวันแล้วเรามีความสุขกับงานที่เราท าไม่ได้
เราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะแบบ โอ้ย วันจันทร์อีกแล้ว เมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์ซักที จะต้องท างานบน
โต๊ะอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ เราอยากให้มันแบบตื่นมาทุกวันแล้วเรามีความสุขกับงานที่เราท าไม่ได้
เราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะแบบ โอ้ย วันจันทร์อีกแล้ว เมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์ซักที จะต้องท างานบน
โต๊ะอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ เราอยากให้มันแบบตื่นมาทุกวันแล้วเรามีความสุขกับงานที่เราท าไม่ได้
เราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะแบบ โอ้ย วันจันทร์อีกแล้ว เมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์ซักที จะต้องท างานบน
ที่เราชอบ เป็นงานที่เรา ที่แบบเราต่ืนมาเราไม่รู้สึกว่าเราท างานอ่ะ แต่เรารู้สึกว่าเออ เรามีความสุข 
เราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะแบบ โอ้ย วันจันทร์อีกแล้ว เมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์ซักที จะต้องท างานบน
โต๊ะอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ เราอยากให้มันแบบตื่นมาทุกวันแล้วเรามีความสุขกับงานที่เราท าไม่ได้

ที่เราชอบ เป็นงานที่เรา ที่แบบเราต่ืนมาเราไม่รู้สึกว่าเราท างานอ่ะ แต่เรารู้สึกว่าเออ เรามีความสุข 
เราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะแบบ โอ้ย วันจันทร์อีกแล้ว เมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์ซักที จะต้องท างานบน
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อยากมีอะไรที่มันเป็นของของเราเองมากกว่า เพราะเราได้ลองไปท าอะไรที่มันเป็นงานเกี่ยวกับอยากมีอะไรที่มันเป็นของของเราเองมากกว่า เพราะเราได้ลองไปท าอะไรที่มันเป็นงานเกี่ยวกับ
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ท างานในวงการโฆษณาไปจนถึงขั้นอยู่ในจุดสูงสุด เป็นครีเอทีฟ หรือแบบอะไรยังเงี้ย ที่จริงแล้วเรา
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ซื้อของใหม่ๆมาท าบ้างอะไรยังงี้ อีกอย่างก็คือ เราคิดว่าเราไม่ค่อยชอบสิ่งที่เราเรียนเท่าไหร่ เราก็เลย
เหมือนๆเดิม เราจะใช้กระเป๋าอะไรเยอะแยะล่ะ เราก็เลยอยากท าขายด้วยเพราะว่าเราจะได้มีทุนมา
ต้องซื้อมาทั้งตัว เราก็เหมือนว่าอยากคืนทุนบ้าง ไม่งั้นเราก็ซื้อมาแล้วก็ได้ท าแต่หนังสีนั้น ท า

ช่องนู่นช่องนี่ได้ อะไรยังงี้ แล้วเราเชื่อว่าคนชอบงานแฮนด์เมดอ่ะมันก็มีอยู่เยอะแต่งานแฮนด์เมดส่วน
ใหญ่อ่ะราคามันสูง อันนี้คือแบบที่เกี่ยวกับกระเป๋านะ ก็มีเหตุผลที่เป็นของเราก็คือเราซื้อหนังมา เรา
ต้องซื้อมาทั้งตัว เราก็เหมือนว่าอยากคืนทุนบ้าง ไม่งั้นเราก็ซื้อมาแล้วก็ได้ท าแต่หนังสีนั้น ท า
เหมือนๆเดิม เราจะใช้กระเป๋าอะไรเยอะแยะล่ะ เราก็เลยอยากท าขายด้วยเพราะว่าเราจะได้มีทุนมา

ใหญ่อ่ะราคามันสูง อันนี้คือแบบที่เกี่ยวกับกระเป๋านะ ก็มีเหตุผลที่เป็นของเราก็คือเราซื้อหนังมา เราใหญ่อ่ะราคามันสูง อันนี้คือแบบที่เกี่ยวกับกระเป๋านะ ก็มีเหตุผลที่เป็นของเราก็คือเราซื้อหนังมา เรา
ต้องซื้อมาทั้งตัว เราก็เหมือนว่าอยากคืนทุนบ้าง ไม่งั้นเราก็ซื้อมาแล้วก็ได้ท าแต่หนังสีนั้น ท า
เหมือนๆเดิม เราจะใช้กระเป๋าอะไรเยอะแยะล่ะ เราก็เลยอยากท าขายด้วยเพราะว่าเราจะได้มีทุนมาเหมือนๆเดิม เราจะใช้กระเป๋าอะไรเยอะแยะล่ะ เราก็เลยอยากท าขายด้วยเพราะว่าเราจะได้มีทุนมา
ซื้อของใหม่ๆมาท าบ้างอะไรยังงี้ อีกอย่างก็คือ เราคิดว่าเราไม่ค่อยชอบสิ่งที่เราเรียนเท่าไหร่ เราก็เลยซื้อของใหม่ๆมาท าบ้างอะไรยังงี้ อีกอย่างก็คือ เราคิดว่าเราไม่ค่อยชอบสิ่งที่เราเรียนเท่าไหร่ เราก็เลย
แบบเหมือนอยากลอง เผื่อมันจะแบบสามารถเป็นอาชีพของเราในอนาคตได้ เราอาจจะไม่ได้อยาก
ซื้อของใหม่ๆมาท าบ้างอะไรยังงี้ อีกอย่างก็คือ เราคิดว่าเราไม่ค่อยชอบสิ่งที่เราเรียนเท่าไหร่ เราก็เลย
แบบเหมือนอยากลอง เผื่อมันจะแบบสามารถเป็นอาชีพของเราในอนาคตได้ เราอาจจะไม่ได้อยาก
ท างานในวงการโฆษณาไปจนถึงขั้นอยู่ในจุดสูงสุด เป็นครีเอทีฟ หรือแบบอะไรยังเงี้ย ที่จริงแล้วเรา
แบบเหมือนอยากลอง เผื่อมันจะแบบสามารถเป็นอาชีพของเราในอนาคตได้ เราอาจจะไม่ได้อยาก
ท างานในวงการโฆษณาไปจนถึงขั้นอยู่ในจุดสูงสุด เป็นครีเอทีฟ หรือแบบอะไรยังเงี้ย ที่จริงแล้วเรา
อยากมีอะไรที่มันเป็นของของเราเองมากกว่า เพราะเราได้ลองไปท าอะไรที่มันเป็นงานเกี่ยวกับ

ช่องนู่นช่องนี่ได้ อะไรยังงี้ แล้วเราเชื่อว่าคนชอบงานแฮนด์เมดอ่ะมันก็มีอยู่เยอะแต่งานแฮนด์เมดส่วนช่องนู่นช่องนี่ได้ อะไรยังงี้ แล้วเราเชื่อว่าคนชอบงานแฮนด์เมดอ่ะมันก็มีอยู่เยอะแต่งานแฮนด์เมดส่วน
ใหญ่อ่ะราคามันสูง อันนี้คือแบบที่เกี่ยวกับกระเป๋านะ ก็มีเหตุผลที่เป็นของเราก็คือเราซื้อหนังมา เรา
ต้องซื้อมาทั้งตัว เราก็เหมือนว่าอยากคืนทุนบ้าง ไม่งั้นเราก็ซื้อมาแล้วก็ได้ท าแต่หนังสีนั้น ท า
เหมือนๆเดิม เราจะใช้กระเป๋าอะไรเยอะแยะล่ะ เราก็เลยอยากท าขายด้วยเพราะว่าเราจะได้มีทุนมา
ซื้อของใหม่ๆมาท าบ้างอะไรยังงี้ อีกอย่างก็คือ เราคิดว่าเราไม่ค่อยชอบสิ่งที่เราเรียนเท่าไหร่ เราก็เลย

ต้องซื้อมาทั้งตัว เราก็เหมือนว่าอยากคืนทุนบ้าง ไม่งั้นเราก็ซื้อมาแล้วก็ได้ท าแต่หนังสีนั้น ท า
เหมือนๆเดิม เราจะใช้กระเป๋าอะไรเยอะแยะล่ะ เราก็เลยอยากท าขายด้วยเพราะว่าเราจะได้มีทุนมา
ซื้อของใหม่ๆมาท าบ้างอะไรยังงี้ อีกอย่างก็คือ เราคิดว่าเราไม่ค่อยชอบสิ่งที่เราเรียนเท่าไหร่ เราก็เลย

ต้องซื้อมาทั้งตัว เราก็เหมือนว่าอยากคืนทุนบ้าง ไม่งั้นเราก็ซื้อมาแล้วก็ได้ท าแต่หนังสีนั้น ท า
เหมือนๆเดิม เราจะใช้กระเป๋าอะไรเยอะแยะล่ะ เราก็เลยอยากท าขายด้วยเพราะว่าเราจะได้มีทุนมา
ซื้อของใหม่ๆมาท าบ้างอะไรยังงี้ อีกอย่างก็คือ เราคิดว่าเราไม่ค่อยชอบสิ่งที่เราเรียนเท่าไหร่ เราก็เลย
เหมือนๆเดิม เราจะใช้กระเป๋าอะไรเยอะแยะล่ะ เราก็เลยอยากท าขายด้วยเพราะว่าเราจะได้มีทุนมา
ซื้อของใหม่ๆมาท าบ้างอะไรยังงี้ อีกอย่างก็คือ เราคิดว่าเราไม่ค่อยชอบสิ่งที่เราเรียนเท่าไหร่ เราก็เลย
เหมือนๆเดิม เราจะใช้กระเป๋าอะไรเยอะแยะล่ะ เราก็เลยอยากท าขายด้วยเพราะว่าเราจะได้มีทุนมา
ซื้อของใหม่ๆมาท าบ้างอะไรยังงี้ อีกอย่างก็คือ เราคิดว่าเราไม่ค่อยชอบสิ่งที่เราเรียนเท่าไหร่ เราก็เลย
เหมือนๆเดิม เราจะใช้กระเป๋าอะไรเยอะแยะล่ะ เราก็เลยอยากท าขายด้วยเพราะว่าเราจะได้มีทุนมา
ซื้อของใหม่ๆมาท าบ้างอะไรยังงี้ อีกอย่างก็คือ เราคิดว่าเราไม่ค่อยชอบสิ่งที่เราเรียนเท่าไหร่ เราก็เลย
แบบเหมือนอยากลอง เผื่อมันจะแบบสามารถเป็นอาชีพของเราในอนาคตได้ เราอาจจะไม่ได้อยากแบบเหมือนอยากลอง เผื่อมันจะแบบสามารถเป็นอาชีพของเราในอนาคตได้ เราอาจจะไม่ได้อยากแบบเหมือนอยากลอง เผื่อมันจะแบบสามารถเป็นอาชีพของเราในอนาคตได้ เราอาจจะไม่ได้อยาก
ท างานในวงการโฆษณาไปจนถึงขั้นอยู่ในจุดสูงสุด เป็นครีเอทีฟ หรือแบบอะไรยังเงี้ย ที่จริงแล้วเรา
แบบเหมือนอยากลอง เผื่อมันจะแบบสามารถเป็นอาชีพของเราในอนาคตได้ เราอาจจะไม่ได้อยาก
ท างานในวงการโฆษณาไปจนถึงขั้นอยู่ในจุดสูงสุด เป็นครีเอทีฟ หรือแบบอะไรยังเงี้ย ที่จริงแล้วเรา
อยากมีอะไรที่มันเป็นของของเราเองมากกว่า เพราะเราได้ลองไปท าอะไรที่มันเป็นงานเกี่ยวกับ
ท างานในวงการโฆษณาไปจนถึงขั้นอยู่ในจุดสูงสุด เป็นครีเอทีฟ หรือแบบอะไรยังเงี้ย ที่จริงแล้วเราท างานในวงการโฆษณาไปจนถึงขั้นอยู่ในจุดสูงสุด เป็นครีเอทีฟ หรือแบบอะไรยังเงี้ย ที่จริงแล้วเรา
อยากมีอะไรที่มันเป็นของของเราเองมากกว่า เพราะเราได้ลองไปท าอะไรที่มันเป็นงานเกี่ยวกับ
ท างานในวงการโฆษณาไปจนถึงขั้นอยู่ในจุดสูงสุด เป็นครีเอทีฟ หรือแบบอะไรยังเงี้ย ที่จริงแล้วเรา
อยากมีอะไรที่มันเป็นของของเราเองมากกว่า เพราะเราได้ลองไปท าอะไรที่มันเป็นงานเกี่ยวกับ
ท างานในวงการโฆษณาไปจนถึงขั้นอยู่ในจุดสูงสุด เป็นครีเอทีฟ หรือแบบอะไรยังเงี้ย ที่จริงแล้วเรา
อยากมีอะไรที่มันเป็นของของเราเองมากกว่า เพราะเราได้ลองไปท าอะไรที่มันเป็นงานเกี่ยวกับ
โฆษณาอะไรแบบนี้ เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อินกับมันเท่าไหร่ เราเลยอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นสิ่ง
ที่เราชอบ เป็นงานที่เรา ที่แบบเราต่ืนมาเราไม่รู้สึกว่าเราท างานอ่ะ แต่เรารู้สึกว่าเออ เรามีความสุข 

ท างานในวงการโฆษณาไปจนถึงขั้นอยู่ในจุดสูงสุด เป็นครีเอทีฟ หรือแบบอะไรยังเงี้ย ที่จริงแล้วเรา
อยากมีอะไรที่มันเป็นของของเราเองมากกว่า เพราะเราได้ลองไปท าอะไรที่มันเป็นงานเกี่ยวกับ
โฆษณาอะไรแบบนี้ เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อินกับมันเท่าไหร่ เราเลยอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นสิ่ง
อยากมีอะไรที่มันเป็นของของเราเองมากกว่า เพราะเราได้ลองไปท าอะไรที่มันเป็นงานเกี่ยวกับอยากมีอะไรที่มันเป็นของของเราเองมากกว่า เพราะเราได้ลองไปท าอะไรที่มันเป็นงานเกี่ยวกับ

ที่เราชอบ เป็นงานที่เรา ที่แบบเราต่ืนมาเราไม่รู้สึกว่าเราท างานอ่ะ แต่เรารู้สึกว่าเออ เรามีความสุข ที่เราชอบ เป็นงานที่เรา ที่แบบเราต่ืนมาเราไม่รู้สึกว่าเราท างานอ่ะ แต่เรารู้สึกว่าเออ เรามีความสุข 
เราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะแบบ โอ้ย วันจันทร์อีกแล้ว เมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์ซักที จะต้องท างานบน
โต๊ะอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ เราอยากให้มันแบบตื่นมาทุกวันแล้วเรามีความสุขกับงานที่เราท าไม่ได้
เราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะแบบ โอ้ย วันจันทร์อีกแล้ว เมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์ซักที จะต้องท างานบนเราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะแบบ โอ้ย วันจันทร์อีกแล้ว เมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์ซักที จะต้องท างานบน
โต๊ะอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ เราอยากให้มันแบบตื่นมาทุกวันแล้วเรามีความสุขกับงานที่เราท าไม่ได้
เราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะแบบ โอ้ย วันจันทร์อีกแล้ว เมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์ซักที จะต้องท างานบนเราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะแบบ โอ้ย วันจันทร์อีกแล้ว เมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์ซักที จะต้องท างานบน
โต๊ะอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ เราอยากให้มันแบบตื่นมาทุกวันแล้วเรามีความสุขกับงานที่เราท าไม่ได้
เราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะแบบ โอ้ย วันจันทร์อีกแล้ว เมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์ซักที จะต้องท างานบน
โต๊ะอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ เราอยากให้มันแบบตื่นมาทุกวันแล้วเรามีความสุขกับงานที่เราท าไม่ได้
เราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะแบบ โอ้ย วันจันทร์อีกแล้ว เมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์ซักที จะต้องท างานบน
โต๊ะอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ เราอยากให้มันแบบตื่นมาทุกวันแล้วเรามีความสุขกับงานที่เราท าไม่ได้โต๊ะอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ เราอยากให้มันแบบตื่นมาทุกวันแล้วเรามีความสุขกับงานที่เราท าไม่ได้
รู้สึกว่ามันเป็นงาน รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราท าแล้วมีความสุข สบาย แล้วก็ได้เห็นคนถือกระเป๋าของเรา รู้สึกว่ามันเป็นงาน รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราท าแล้วมีความสุข สบาย แล้วก็ได้เห็นคนถือกระเป๋าของเรา รู้สึกว่ามันเป็นงาน รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราท าแล้วมีความสุข สบาย แล้วก็ได้เห็นคนถือกระเป๋าของเรา รู้สึกว่ามันเป็นงาน รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราท าแล้วมีความสุข สบาย แล้วก็ได้เห็นคนถือกระเป๋าของเรา 
เราก็โอเคแล้วอ่ะ
รู้สึกว่ามันเป็นงาน รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราท าแล้วมีความสุข สบาย แล้วก็ได้เห็นคนถือกระเป๋าของเรา 

เราคิดจะท ามันมาตั้งแต่ปี 
อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ

พราะว่าไม่มีใครสอนเรา เราก็ประมาณเราคิดจะท ามันมาตั้งแต่ปี 
ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนังว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนังว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง
เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่

เค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจเค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจ
มากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงาน

วเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอน
อีก เราก็ไม่ได้ท าอีก เราก็พับโปรเจคนี้เก็บไว้อีก ทีนี้เราก็มาเริ่มคิดได้ว่าแบบเออเนี่ยถ้าเรามัวแต่ให้คน
สอนอยู่อ่ะ มารอคนนู้นคนนี้เราคงไม่ได้ท าหรอกมั้ง คือเหมือนแบบเค้าไม่
นั้นอ่ะ เราก็เลยคิดว่าถ้าเราอ่ะเริ่มต้นด้วยตัวเองมันน่าจะส าเร็จเร็วกว่า เราก็เลยลองคิดว่า เออ เวลา

ช่องนู่นช่องนี่ได้ อะไรยังงี้ แล้วเราเชื่อว่าคนชอบงานแฮนด์เมดอ่ะมันก็มีอยู่เยอะแต่งานแฮนด์เมดส่วน
ใหญ่อ่ะราคามันสูง อันนี้คือแบบที่เกี่ยวกับกระเป๋านะ ก็มีเหตุผลที่เป็นของเราก็คือเราซื้อหนังมา เรา
ต้องซื้อมาทั้งตัว เราก็เหมือนว่าอยากคืนทุนบ้าง ไม่งั้นเราก็ซื้อมาแล้วก็ได้ท าแต่หนังสีนั้น ท า
เหมือนๆเดิม เราจะใช้กระเป๋าอะไรเยอะแยะล่ะ เราก็เลยอยากท าขายด้วยเพราะว่าเราจะได้มีทุนมา
ซื้อของใหม่ๆมาท าบ้างอะไรยังงี้ อีกอย่างก็คือ เราคิดว่าเราไม่ค่อยชอบสิ่งที่เราเรียนเท่าไหร่ เราก็เลย
แบบเหมือนอยากลอง เผื่อมันจะแบบสามารถเป็นอาชีพของเราในอนาคตได้ เราอาจจะไม่ได้อยาก
ท างานในวงการโฆษณาไปจนถึงขั้นอยู่ในจุดสูงสุด เป็นครีเอทีฟ หรือแบบอะไรยังเงี้ย ที่จริงแล้วเรา
อยากมีอะไรที่มันเป็นของของเราเองมากกว่า เพราะเราได้ลองไปท าอะไรที่มันเป็นงานเกี่ยวกับ

ต้องซื้อมาทั้งตัว เราก็เหมือนว่าอยากคืนทุนบ้าง ไม่งั้นเราก็ซื้อมาแล้วก็ได้ท าแต่หนังสีนั้น ท าต้องซื้อมาทั้งตัว เราก็เหมือนว่าอยากคืนทุนบ้าง ไม่งั้นเราก็ซื้อมาแล้วก็ได้ท าแต่หนังสีนั้น ท า
เหมือนๆเดิม เราจะใช้กระเป๋าอะไรเยอะแยะล่ะ เราก็เลยอยากท าขายด้วยเพราะว่าเราจะได้มีทุนมาเหมือนๆเดิม เราจะใช้กระเป๋าอะไรเยอะแยะล่ะ เราก็เลยอยากท าขายด้วยเพราะว่าเราจะได้มีทุนมาเหมือนๆเดิม เราจะใช้กระเป๋าอะไรเยอะแยะล่ะ เราก็เลยอยากท าขายด้วยเพราะว่าเราจะได้มีทุนมา
ซื้อของใหม่ๆมาท าบ้างอะไรยังงี้ อีกอย่างก็คือ เราคิดว่าเราไม่ค่อยชอบสิ่งที่เราเรียนเท่าไหร่ เราก็เลย
เหมือนๆเดิม เราจะใช้กระเป๋าอะไรเยอะแยะล่ะ เราก็เลยอยากท าขายด้วยเพราะว่าเราจะได้มีทุนมาเหมือนๆเดิม เราจะใช้กระเป๋าอะไรเยอะแยะล่ะ เราก็เลยอยากท าขายด้วยเพราะว่าเราจะได้มีทุนมาเหมือนๆเดิม เราจะใช้กระเป๋าอะไรเยอะแยะล่ะ เราก็เลยอยากท าขายด้วยเพราะว่าเราจะได้มีทุนมา
ซื้อของใหม่ๆมาท าบ้างอะไรยังงี้ อีกอย่างก็คือ เราคิดว่าเราไม่ค่อยชอบสิ่งที่เราเรียนเท่าไหร่ เราก็เลย
เหมือนๆเดิม เราจะใช้กระเป๋าอะไรเยอะแยะล่ะ เราก็เลยอยากท าขายด้วยเพราะว่าเราจะได้มีทุนมาเหมือนๆเดิม เราจะใช้กระเป๋าอะไรเยอะแยะล่ะ เราก็เลยอยากท าขายด้วยเพราะว่าเราจะได้มีทุนมา
ซื้อของใหม่ๆมาท าบ้างอะไรยังงี้ อีกอย่างก็คือ เราคิดว่าเราไม่ค่อยชอบสิ่งที่เราเรียนเท่าไหร่ เราก็เลย
เหมือนๆเดิม เราจะใช้กระเป๋าอะไรเยอะแยะล่ะ เราก็เลยอยากท าขายด้วยเพราะว่าเราจะได้มีทุนมา
ซื้อของใหม่ๆมาท าบ้างอะไรยังงี้ อีกอย่างก็คือ เราคิดว่าเราไม่ค่อยชอบสิ่งที่เราเรียนเท่าไหร่ เราก็เลยซื้อของใหม่ๆมาท าบ้างอะไรยังงี้ อีกอย่างก็คือ เราคิดว่าเราไม่ค่อยชอบสิ่งที่เราเรียนเท่าไหร่ เราก็เลยซื้อของใหม่ๆมาท าบ้างอะไรยังงี้ อีกอย่างก็คือ เราคิดว่าเราไม่ค่อยชอบสิ่งที่เราเรียนเท่าไหร่ เราก็เลยซื้อของใหม่ๆมาท าบ้างอะไรยังงี้ อีกอย่างก็คือ เราคิดว่าเราไม่ค่อยชอบสิ่งที่เราเรียนเท่าไหร่ เราก็เลยซื้อของใหม่ๆมาท าบ้างอะไรยังงี้ อีกอย่างก็คือ เราคิดว่าเราไม่ค่อยชอบสิ่งที่เราเรียนเท่าไหร่ เราก็เลยซื้อของใหม่ๆมาท าบ้างอะไรยังงี้ อีกอย่างก็คือ เราคิดว่าเราไม่ค่อยชอบสิ่งที่เราเรียนเท่าไหร่ เราก็เลย
แบบเหมือนอยากลอง เผื่อมันจะแบบสามารถเป็นอาชีพของเราในอนาคตได้ เราอาจจะไม่ได้อยาก
ซื้อของใหม่ๆมาท าบ้างอะไรยังงี้ อีกอย่างก็คือ เราคิดว่าเราไม่ค่อยชอบสิ่งที่เราเรียนเท่าไหร่ เราก็เลยซื้อของใหม่ๆมาท าบ้างอะไรยังงี้ อีกอย่างก็คือ เราคิดว่าเราไม่ค่อยชอบสิ่งที่เราเรียนเท่าไหร่ เราก็เลยซื้อของใหม่ๆมาท าบ้างอะไรยังงี้ อีกอย่างก็คือ เราคิดว่าเราไม่ค่อยชอบสิ่งที่เราเรียนเท่าไหร่ เราก็เลยซื้อของใหม่ๆมาท าบ้างอะไรยังงี้ อีกอย่างก็คือ เราคิดว่าเราไม่ค่อยชอบสิ่งที่เราเรียนเท่าไหร่ เราก็เลย
แบบเหมือนอยากลอง เผื่อมันจะแบบสามารถเป็นอาชีพของเราในอนาคตได้ เราอาจจะไม่ได้อยาก
ท างานในวงการโฆษณาไปจนถึงขั้นอยู่ในจุดสูงสุด เป็นครีเอทีฟ หรือแบบอะไรยังเงี้ย ที่จริงแล้วเรา
อยากมีอะไรที่มันเป็นของของเราเองมากกว่า เพราะเราได้ลองไปท าอะไรที่มันเป็นงานเกี่ยวกับ

แบบเหมือนอยากลอง เผื่อมันจะแบบสามารถเป็นอาชีพของเราในอนาคตได้ เราอาจจะไม่ได้อยากแบบเหมือนอยากลอง เผื่อมันจะแบบสามารถเป็นอาชีพของเราในอนาคตได้ เราอาจจะไม่ได้อยาก
ท างานในวงการโฆษณาไปจนถึงขั้นอยู่ในจุดสูงสุด เป็นครีเอทีฟ หรือแบบอะไรยังเงี้ย ที่จริงแล้วเรา
อยากมีอะไรที่มันเป็นของของเราเองมากกว่า เพราะเราได้ลองไปท าอะไรที่มันเป็นงานเกี่ยวกับ
โฆษณาอะไรแบบนี้ เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อินกับมันเท่าไหร่ เราเลยอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นสิ่ง
ที่เราชอบ เป็นงานที่เรา ที่แบบเราต่ืนมาเราไม่รู้สึกว่าเราท างานอ่ะ แต่เรารู้สึกว่าเออ เรามีความสุข 
เราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะแบบ โอ้ย วันจันทร์อีกแล้ว เมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์ซักที จะต้องท างานบน
โต๊ะอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ เราอยากให้มันแบบตื่นมาทุกวันแล้วเรามีความสุขกับงานที่เราท าไม่ได้

แบบเหมือนอยากลอง เผื่อมันจะแบบสามารถเป็นอาชีพของเราในอนาคตได้ เราอาจจะไม่ได้อยากแบบเหมือนอยากลอง เผื่อมันจะแบบสามารถเป็นอาชีพของเราในอนาคตได้ เราอาจจะไม่ได้อยากแบบเหมือนอยากลอง เผื่อมันจะแบบสามารถเป็นอาชีพของเราในอนาคตได้ เราอาจจะไม่ได้อยากแบบเหมือนอยากลอง เผื่อมันจะแบบสามารถเป็นอาชีพของเราในอนาคตได้ เราอาจจะไม่ได้อยากแบบเหมือนอยากลอง เผื่อมันจะแบบสามารถเป็นอาชีพของเราในอนาคตได้ เราอาจจะไม่ได้อยากแบบเหมือนอยากลอง เผื่อมันจะแบบสามารถเป็นอาชีพของเราในอนาคตได้ เราอาจจะไม่ได้อยากแบบเหมือนอยากลอง เผื่อมันจะแบบสามารถเป็นอาชีพของเราในอนาคตได้ เราอาจจะไม่ได้อยาก
ท างานในวงการโฆษณาไปจนถึงขั้นอยู่ในจุดสูงสุด เป็นครีเอทีฟ หรือแบบอะไรยังเงี้ย ที่จริงแล้วเรา
แบบเหมือนอยากลอง เผื่อมันจะแบบสามารถเป็นอาชีพของเราในอนาคตได้ เราอาจจะไม่ได้อยาก
ท างานในวงการโฆษณาไปจนถึงขั้นอยู่ในจุดสูงสุด เป็นครีเอทีฟ หรือแบบอะไรยังเงี้ย ที่จริงแล้วเรา
แบบเหมือนอยากลอง เผื่อมันจะแบบสามารถเป็นอาชีพของเราในอนาคตได้ เราอาจจะไม่ได้อยาก
ท างานในวงการโฆษณาไปจนถึงขั้นอยู่ในจุดสูงสุด เป็นครีเอทีฟ หรือแบบอะไรยังเงี้ย ที่จริงแล้วเรา
อยากมีอะไรที่มันเป็นของของเราเองมากกว่า เพราะเราได้ลองไปท าอะไรที่มันเป็นงานเกี่ยวกับ
ท างานในวงการโฆษณาไปจนถึงขั้นอยู่ในจุดสูงสุด เป็นครีเอทีฟ หรือแบบอะไรยังเงี้ย ที่จริงแล้วเราท างานในวงการโฆษณาไปจนถึงขั้นอยู่ในจุดสูงสุด เป็นครีเอทีฟ หรือแบบอะไรยังเงี้ย ที่จริงแล้วเรา
อยากมีอะไรที่มันเป็นของของเราเองมากกว่า เพราะเราได้ลองไปท าอะไรที่มันเป็นงานเกี่ยวกับ
ท างานในวงการโฆษณาไปจนถึงขั้นอยู่ในจุดสูงสุด เป็นครีเอทีฟ หรือแบบอะไรยังเงี้ย ที่จริงแล้วเราท างานในวงการโฆษณาไปจนถึงขั้นอยู่ในจุดสูงสุด เป็นครีเอทีฟ หรือแบบอะไรยังเงี้ย ที่จริงแล้วเราท างานในวงการโฆษณาไปจนถึงขั้นอยู่ในจุดสูงสุด เป็นครีเอทีฟ หรือแบบอะไรยังเงี้ย ที่จริงแล้วเรา
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ท างานในวงการโฆษณาไปจนถึงขั้นอยู่ในจุดสูงสุด เป็นครีเอทีฟ หรือแบบอะไรยังเงี้ย ที่จริงแล้วเราท างานในวงการโฆษณาไปจนถึงขั้นอยู่ในจุดสูงสุด เป็นครีเอทีฟ หรือแบบอะไรยังเงี้ย ที่จริงแล้วเรา
อยากมีอะไรที่มันเป็นของของเราเองมากกว่า เพราะเราได้ลองไปท าอะไรที่มันเป็นงานเกี่ยวกับ
ท างานในวงการโฆษณาไปจนถึงขั้นอยู่ในจุดสูงสุด เป็นครีเอทีฟ หรือแบบอะไรยังเงี้ย ที่จริงแล้วเรา
อยากมีอะไรที่มันเป็นของของเราเองมากกว่า เพราะเราได้ลองไปท าอะไรที่มันเป็นงานเกี่ยวกับ
ท างานในวงการโฆษณาไปจนถึงขั้นอยู่ในจุดสูงสุด เป็นครีเอทีฟ หรือแบบอะไรยังเงี้ย ที่จริงแล้วเรา
อยากมีอะไรที่มันเป็นของของเราเองมากกว่า เพราะเราได้ลองไปท าอะไรที่มันเป็นงานเกี่ยวกับ
โฆษณาอะไรแบบนี้ เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อินกับมันเท่าไหร่ เราเลยอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นสิ่ง

ท างานในวงการโฆษณาไปจนถึงขั้นอยู่ในจุดสูงสุด เป็นครีเอทีฟ หรือแบบอะไรยังเงี้ย ที่จริงแล้วเรา
อยากมีอะไรที่มันเป็นของของเราเองมากกว่า เพราะเราได้ลองไปท าอะไรที่มันเป็นงานเกี่ยวกับ
โฆษณาอะไรแบบนี้ เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อินกับมันเท่าไหร่ เราเลยอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นสิ่ง
อยากมีอะไรที่มันเป็นของของเราเองมากกว่า เพราะเราได้ลองไปท าอะไรที่มันเป็นงานเกี่ยวกับ
โฆษณาอะไรแบบนี้ เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อินกับมันเท่าไหร่ เราเลยอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นสิ่ง
อยากมีอะไรที่มันเป็นของของเราเองมากกว่า เพราะเราได้ลองไปท าอะไรที่มันเป็นงานเกี่ยวกับอยากมีอะไรที่มันเป็นของของเราเองมากกว่า เพราะเราได้ลองไปท าอะไรที่มันเป็นงานเกี่ยวกับอยากมีอะไรที่มันเป็นของของเราเองมากกว่า เพราะเราได้ลองไปท าอะไรที่มันเป็นงานเกี่ยวกับ
โฆษณาอะไรแบบนี้ เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อินกับมันเท่าไหร่ เราเลยอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นสิ่ง
อยากมีอะไรที่มันเป็นของของเราเองมากกว่า เพราะเราได้ลองไปท าอะไรที่มันเป็นงานเกี่ยวกับ
โฆษณาอะไรแบบนี้ เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อินกับมันเท่าไหร่ เราเลยอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นสิ่ง
ที่เราชอบ เป็นงานที่เรา ที่แบบเราต่ืนมาเราไม่รู้สึกว่าเราท างานอ่ะ แต่เรารู้สึกว่าเออ เรามีความสุข 
เราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะแบบ โอ้ย วันจันทร์อีกแล้ว เมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์ซักที จะต้องท างานบน
โต๊ะอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ เราอยากให้มันแบบตื่นมาทุกวันแล้วเรามีความสุขกับงานที่เราท าไม่ได้
รู้สึกว่ามันเป็นงาน รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราท าแล้วมีความสุข สบาย แล้วก็ได้เห็นคนถือกระเป๋าของเรา 

โฆษณาอะไรแบบนี้ เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อินกับมันเท่าไหร่ เราเลยอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นสิ่ง
ที่เราชอบ เป็นงานที่เรา ที่แบบเราต่ืนมาเราไม่รู้สึกว่าเราท างานอ่ะ แต่เรารู้สึกว่าเออ เรามีความสุข 
เราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะแบบ โอ้ย วันจันทร์อีกแล้ว เมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์ซักที จะต้องท างานบน

โฆษณาอะไรแบบนี้ เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อินกับมันเท่าไหร่ เราเลยอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นสิ่งโฆษณาอะไรแบบนี้ เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อินกับมันเท่าไหร่ เราเลยอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นสิ่งโฆษณาอะไรแบบนี้ เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อินกับมันเท่าไหร่ เราเลยอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นสิ่งโฆษณาอะไรแบบนี้ เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อินกับมันเท่าไหร่ เราเลยอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นสิ่งโฆษณาอะไรแบบนี้ เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อินกับมันเท่าไหร่ เราเลยอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นสิ่งโฆษณาอะไรแบบนี้ เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อินกับมันเท่าไหร่ เราเลยอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นสิ่งโฆษณาอะไรแบบนี้ เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อินกับมันเท่าไหร่ เราเลยอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นสิ่งโฆษณาอะไรแบบนี้ เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อินกับมันเท่าไหร่ เราเลยอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นสิ่งโฆษณาอะไรแบบนี้ เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อินกับมันเท่าไหร่ เราเลยอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นสิ่ง
ที่เราชอบ เป็นงานที่เรา ที่แบบเราต่ืนมาเราไม่รู้สึกว่าเราท างานอ่ะ แต่เรารู้สึกว่าเออ เรามีความสุข 
โฆษณาอะไรแบบนี้ เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อินกับมันเท่าไหร่ เราเลยอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นสิ่งโฆษณาอะไรแบบนี้ เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อินกับมันเท่าไหร่ เราเลยอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นสิ่ง
ที่เราชอบ เป็นงานที่เรา ที่แบบเราต่ืนมาเราไม่รู้สึกว่าเราท างานอ่ะ แต่เรารู้สึกว่าเออ เรามีความสุข 
โฆษณาอะไรแบบนี้ เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อินกับมันเท่าไหร่ เราเลยอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นสิ่ง
ที่เราชอบ เป็นงานที่เรา ที่แบบเราต่ืนมาเราไม่รู้สึกว่าเราท างานอ่ะ แต่เรารู้สึกว่าเออ เรามีความสุข 
โฆษณาอะไรแบบนี้ เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อินกับมันเท่าไหร่ เราเลยอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นสิ่ง
ที่เราชอบ เป็นงานที่เรา ที่แบบเราต่ืนมาเราไม่รู้สึกว่าเราท างานอ่ะ แต่เรารู้สึกว่าเออ เรามีความสุข 
โฆษณาอะไรแบบนี้ เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อินกับมันเท่าไหร่ เราเลยอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นสิ่ง
ที่เราชอบ เป็นงานที่เรา ที่แบบเราต่ืนมาเราไม่รู้สึกว่าเราท างานอ่ะ แต่เรารู้สึกว่าเออ เรามีความสุข 
โฆษณาอะไรแบบนี้ เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อินกับมันเท่าไหร่ เราเลยอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นสิ่ง
ที่เราชอบ เป็นงานที่เรา ที่แบบเราต่ืนมาเราไม่รู้สึกว่าเราท างานอ่ะ แต่เรารู้สึกว่าเออ เรามีความสุข 
เราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะแบบ โอ้ย วันจันทร์อีกแล้ว เมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์ซักที จะต้องท างานบน
โต๊ะอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ เราอยากให้มันแบบตื่นมาทุกวันแล้วเรามีความสุขกับงานที่เราท าไม่ได้

ที่เราชอบ เป็นงานที่เรา ที่แบบเราต่ืนมาเราไม่รู้สึกว่าเราท างานอ่ะ แต่เรารู้สึกว่าเออ เรามีความสุข ที่เราชอบ เป็นงานที่เรา ที่แบบเราต่ืนมาเราไม่รู้สึกว่าเราท างานอ่ะ แต่เรารู้สึกว่าเออ เรามีความสุข ที่เราชอบ เป็นงานที่เรา ที่แบบเราต่ืนมาเราไม่รู้สึกว่าเราท างานอ่ะ แต่เรารู้สึกว่าเออ เรามีความสุข 
เราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะแบบ โอ้ย วันจันทร์อีกแล้ว เมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์ซักที จะต้องท างานบน
โต๊ะอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ เราอยากให้มันแบบตื่นมาทุกวันแล้วเรามีความสุขกับงานที่เราท าไม่ได้

ที่เราชอบ เป็นงานที่เรา ที่แบบเราต่ืนมาเราไม่รู้สึกว่าเราท างานอ่ะ แต่เรารู้สึกว่าเออ เรามีความสุข ที่เราชอบ เป็นงานที่เรา ที่แบบเราต่ืนมาเราไม่รู้สึกว่าเราท างานอ่ะ แต่เรารู้สึกว่าเออ เรามีความสุข ที่เราชอบ เป็นงานที่เรา ที่แบบเราต่ืนมาเราไม่รู้สึกว่าเราท างานอ่ะ แต่เรารู้สึกว่าเออ เรามีความสุข 
เราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะแบบ โอ้ย วันจันทร์อีกแล้ว เมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์ซักที จะต้องท างานบน
ที่เราชอบ เป็นงานที่เรา ที่แบบเราต่ืนมาเราไม่รู้สึกว่าเราท างานอ่ะ แต่เรารู้สึกว่าเออ เรามีความสุข 
เราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะแบบ โอ้ย วันจันทร์อีกแล้ว เมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์ซักที จะต้องท างานบน
ที่เราชอบ เป็นงานที่เรา ที่แบบเราต่ืนมาเราไม่รู้สึกว่าเราท างานอ่ะ แต่เรารู้สึกว่าเออ เรามีความสุข 
เราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะแบบ โอ้ย วันจันทร์อีกแล้ว เมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์ซักที จะต้องท างานบน
ที่เราชอบ เป็นงานที่เรา ที่แบบเราต่ืนมาเราไม่รู้สึกว่าเราท างานอ่ะ แต่เรารู้สึกว่าเออ เรามีความสุข 
เราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะแบบ โอ้ย วันจันทร์อีกแล้ว เมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์ซักที จะต้องท างานบน
โต๊ะอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ เราอยากให้มันแบบตื่นมาทุกวันแล้วเรามีความสุขกับงานที่เราท าไม่ได้
เราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะแบบ โอ้ย วันจันทร์อีกแล้ว เมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์ซักที จะต้องท างานบนเราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะแบบ โอ้ย วันจันทร์อีกแล้ว เมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์ซักที จะต้องท างานบนเราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะแบบ โอ้ย วันจันทร์อีกแล้ว เมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์ซักที จะต้องท างานบน
โต๊ะอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ เราอยากให้มันแบบตื่นมาทุกวันแล้วเรามีความสุขกับงานที่เราท าไม่ได้โต๊ะอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ เราอยากให้มันแบบตื่นมาทุกวันแล้วเรามีความสุขกับงานที่เราท าไม่ได้โต๊ะอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ เราอยากให้มันแบบตื่นมาทุกวันแล้วเรามีความสุขกับงานที่เราท าไม่ได้
รู้สึกว่ามันเป็นงาน รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราท าแล้วมีความสุข สบาย แล้วก็ได้เห็นคนถือกระเป๋าของเรา 
โต๊ะอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ เราอยากให้มันแบบตื่นมาทุกวันแล้วเรามีความสุขกับงานที่เราท าไม่ได้
รู้สึกว่ามันเป็นงาน รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราท าแล้วมีความสุข สบาย แล้วก็ได้เห็นคนถือกระเป๋าของเรา 
โต๊ะอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ เราอยากให้มันแบบตื่นมาทุกวันแล้วเรามีความสุขกับงานที่เราท าไม่ได้โต๊ะอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ เราอยากให้มันแบบตื่นมาทุกวันแล้วเรามีความสุขกับงานที่เราท าไม่ได้
รู้สึกว่ามันเป็นงาน รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราท าแล้วมีความสุข สบาย แล้วก็ได้เห็นคนถือกระเป๋าของเรา รู้สึกว่ามันเป็นงาน รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราท าแล้วมีความสุข สบาย แล้วก็ได้เห็นคนถือกระเป๋าของเรา รู้สึกว่ามันเป็นงาน รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราท าแล้วมีความสุข สบาย แล้วก็ได้เห็นคนถือกระเป๋าของเรา รู้สึกว่ามันเป็นงาน รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราท าแล้วมีความสุข สบาย แล้วก็ได้เห็นคนถือกระเป๋าของเรา รู้สึกว่ามันเป็นงาน รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราท าแล้วมีความสุข สบาย แล้วก็ได้เห็นคนถือกระเป๋าของเรา 

อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ

รู้สึกว่ามันเป็นงาน รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราท าแล้วมีความสุข สบาย แล้วก็ได้เห็นคนถือกระเป๋าของเรา รู้สึกว่ามันเป็นงาน รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราท าแล้วมีความสุข สบาย แล้วก็ได้เห็นคนถือกระเป๋าของเรา รู้สึกว่ามันเป็นงาน รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราท าแล้วมีความสุข สบาย แล้วก็ได้เห็นคนถือกระเป๋าของเรา รู้สึกว่ามันเป็นงาน รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราท าแล้วมีความสุข สบาย แล้วก็ได้เห็นคนถือกระเป๋าของเรา 

อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ
แล้วอ่ะ แต่ว่าเราไม่สามารถท าได้เ

รู้สึกว่ามันเป็นงาน รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราท าแล้วมีความสุข สบาย แล้วก็ได้เห็นคนถือกระเป๋าของเรา 

อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ

รู้สึกว่ามันเป็นงาน รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราท าแล้วมีความสุข สบาย แล้วก็ได้เห็นคนถือกระเป๋าของเรา รู้สึกว่ามันเป็นงาน รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราท าแล้วมีความสุข สบาย แล้วก็ได้เห็นคนถือกระเป๋าของเรา 

อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะอุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ
พราะว่าไม่มีใครสอนเรา เราก็ประมาณ

ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง

อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะอุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ
แล้วอ่ะ แต่ว่าเราไม่สามารถท าได้เ

ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง

อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ
เราก็โอเคแล้วอ่ะ

อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ
เราคิดจะท ามันมาตั้งแต่ปี 

อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะอุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะอุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะอุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ
แล้วอ่ะ แต่ว่าเราไม่สามารถท าได้เ

อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะอุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ
พราะว่าไม่มีใครสอนเรา เราก็ประมาณ

อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ
พราะว่าไม่มีใครสอนเรา เราก็ประมาณ

อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ
เราคิดจะท ามันมาตั้งแต่ปี 
ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง

อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ
แล้วอ่ะ แต่ว่าเราไม่สามารถท าได้เ

อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะอุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ
พราะว่าไม่มีใครสอนเรา เราก็ประมาณเราคิดจะท ามันมาตั้งแต่ปี 

ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง

อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ
เราคิดจะท ามันมาตั้งแต่ปี 1 

อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ
แล้วอ่ะ แต่ว่าเราไม่สามารถท าได้เ

ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง

อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ
แล้วอ่ะ แต่ว่าเราไม่สามารถท าได้เ

ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง

อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ
แล้วอ่ะ แต่ว่าเราไม่สามารถท าได้เ

ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง

อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ
แล้วอ่ะ แต่ว่าเราไม่สามารถท าได้เพราะว่าไม่มีใครสอนเรา เราก็ประมาณแล้วอ่ะ แต่ว่าเราไม่สามารถท าได้เเราคิดจะท ามันมาตั้งแต่ปี 

ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง
เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่

เราคิดจะท ามันมาตั้งแต่ปี 
ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง
เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่

เราคิดจะท ามันมาตั้งแต่ปี 
ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง
เราคิดจะท ามันมาตั้งแต่ปี 
ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง

พราะว่าไม่มีใครสอนเรา เราก็ประมาณ1 แล้วอ่ะ แต่ว่าเราไม่สามารถท าได้เพราะว่าไม่มีใครสอนเรา เราก็ประมาณ
ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง

แล้วอ่ะ แต่ว่าเราไม่สามารถท าได้เ
ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง
เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่
ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง
เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่
ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง
เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่
สอน เราก็เออ ไม่เป็นไร ก็พับโปรเจคนี้เ

ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนังว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนังว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนังว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง
เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่
ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง
เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่
ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง
เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่

เราไปฝึกงานที่ฟีโน แล้วก็เห็นว่าพ่ีอาร์ตไดอ่ะ

ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง
เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่

เราไปฝึกงานที่ฟีโน แล้วก็เห็นว่าพ่ีอาร์ตไดอ่ะ
เค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจ
มากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงาน

เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่
สอน เราก็เออ ไม่เป็นไร ก็พับโปรเจคนี้เก็บไว้ พอมาปี
เค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจ
มากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงาน

เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่
สอน เราก็เออ ไม่เป็นไร ก็พับโปรเจคนี้เ
เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่

ก็บไว้ พอมาปี
เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่
สอน เราก็เออ ไม่เป็นไร ก็พับโปรเจคนี้เ
เค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจ

เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่
เราไปฝึกงานที่ฟีโน แล้วก็เห็นว่าพ่ีอาร์ตไดอ่ะ

เค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจ

เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่
ก็บไว้ พอมาปี2 เราไปฝึกงานที่ฟีโน แล้วก็เห็นว่าพ่ีอาร์ตไดอ่ะ

เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่
สอน เราก็เออ ไม่เป็นไร ก็พับโปรเจคนี้เ
เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่

ก็บไว้ พอมาปี
เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่
สอน เราก็เออ ไม่เป็นไร ก็พับโปรเจคนี้เ
เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่

เราไปฝึกงานที่ฟีโน แล้วก็เห็นว่าพ่ีอาร์ตไดอ่ะ
เค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจ

เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่
เราไปฝึกงานที่ฟีโน แล้วก็เห็นว่าพ่ีอาร์ตไดอ่ะก็บไว้ พอมาปี เราไปฝึกงานที่ฟีโน แล้วก็เห็นว่าพ่ีอาร์ตไดอ่ะสอน เราก็เออ ไม่เป็นไร ก็พับโปรเจคนี้เ

เค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจ
มากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงาน

สอน เราก็เออ ไม่เป็นไร ก็พับโปรเจคนี้เ
เค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจ
สอน เราก็เออ ไม่เป็นไร ก็พับโปรเจคนี้เ
เค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจ
มากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงาน

เราไปฝึกงานที่ฟีโน แล้วก็เห็นว่าพ่ีอาร์ตไดอ่ะ
เค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจ
มากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงาน

สอน เราก็เออ ไม่เป็นไร ก็พับโปรเจคนี้เ
เค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจ

เราไปฝึกงานที่ฟีโน แล้วก็เห็นว่าพ่ีอาร์ตไดอ่ะ
เค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจ
มากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงาน
เค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจเค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจเค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจ
มากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงาน

วเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอน

เค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจ
มากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงาน
เค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจ
มากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงาน

วเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอน
มากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงาน

วเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอน
มากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงานมากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงาน

วเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอน
อีก เราก็ไม่ได้ท าอีก เราก็พับโปรเจคนี้เก็บไว้อีก ทีนี้เราก็มาเริ่มคิดได้ว่าแบบเออเนี่ยถ้าเรามัวแต่ให้คน

มากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงาน
วเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอน

อีก เราก็ไม่ได้ท าอีก เราก็พับโปรเจคนี้เก็บไว้อีก ทีนี้เราก็มาเริ่มคิดได้ว่าแบบเออเนี่ยถ้าเรามัวแต่ให้คน

มากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงาน
วเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอน

อีก เราก็ไม่ได้ท าอีก เราก็พับโปรเจคนี้เก็บไว้อีก ทีนี้เราก็มาเริ่มคิดได้ว่าแบบเออเนี่ยถ้าเรามัวแต่ให้คน
วเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอน

มากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงาน
วเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอน

อีก เราก็ไม่ได้ท าอีก เราก็พับโปรเจคนี้เก็บไว้อีก ทีนี้เราก็มาเริ่มคิดได้ว่าแบบเออเนี่ยถ้าเรามัวแต่ให้คน
วเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอนวเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอน

อีก เราก็ไม่ได้ท าอีก เราก็พับโปรเจคนี้เก็บไว้อีก ทีนี้เราก็มาเริ่มคิดได้ว่าแบบเออเนี่ยถ้าเรามัวแต่ให้คน
สอนอยู่อ่ะ มารอคนนู้นคนนี้เราคงไม่ได้ท าหรอกมั้ง คือเหมือนแบบเค้าไม่

วเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอน
อีก เราก็ไม่ได้ท าอีก เราก็พับโปรเจคนี้เก็บไว้อีก ทีนี้เราก็มาเริ่มคิดได้ว่าแบบเออเนี่ยถ้าเรามัวแต่ให้คน
สอนอยู่อ่ะ มารอคนนู้นคนนี้เราคงไม่ได้ท าหรอกมั้ง คือเหมือนแบบเค้าไม่

วเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอน
อีก เราก็ไม่ได้ท าอีก เราก็พับโปรเจคนี้เก็บไว้อีก ทีนี้เราก็มาเริ่มคิดได้ว่าแบบเออเนี่ยถ้าเรามัวแต่ให้คน

วเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอนวเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอน
อีก เราก็ไม่ได้ท าอีก เราก็พับโปรเจคนี้เก็บไว้อีก ทีนี้เราก็มาเริ่มคิดได้ว่าแบบเออเนี่ยถ้าเรามัวแต่ให้คน
สอนอยู่อ่ะ มารอคนนู้นคนนี้เราคงไม่ได้ท าหรอกมั้ง คือเหมือนแบบเค้าไม่
อีก เราก็ไม่ได้ท าอีก เราก็พับโปรเจคนี้เก็บไว้อีก ทีนี้เราก็มาเริ่มคิดได้ว่าแบบเออเนี่ยถ้าเรามัวแต่ให้คนอีก เราก็ไม่ได้ท าอีก เราก็พับโปรเจคนี้เก็บไว้อีก ทีนี้เราก็มาเริ่มคิดได้ว่าแบบเออเนี่ยถ้าเรามัวแต่ให้คน

แบบเหมือนอยากลอง เผื่อมันจะแบบสามารถเป็นอาชีพของเราในอนาคตได้ เราอาจจะไม่ได้อยาก
ท างานในวงการโฆษณาไปจนถึงขั้นอยู่ในจุดสูงสุด เป็นครีเอทีฟ หรือแบบอะไรยังเงี้ย ที่จริงแล้วเรา
อยากมีอะไรที่มันเป็นของของเราเองมากกว่า เพราะเราได้ลองไปท าอะไรที่มันเป็นงานเกี่ยวกับ
โฆษณาอะไรแบบนี้ เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อินกับมันเท่าไหร่ เราเลยอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นสิ่งโฆษณาอะไรแบบนี้ เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อินกับมันเท่าไหร่ เราเลยอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นสิ่งโฆษณาอะไรแบบนี้ เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อินกับมันเท่าไหร่ เราเลยอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นสิ่ง
ที่เราชอบ เป็นงานที่เรา ที่แบบเราต่ืนมาเราไม่รู้สึกว่าเราท างานอ่ะ แต่เรารู้สึกว่าเออ เรามีความสุข 

อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ
พราะว่าไม่มีใครสอนเรา เราก็ประมาณ

เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่
เราไปฝึกงานที่ฟีโน แล้วก็เห็นว่าพ่ีอาร์ตไดอ่ะ

เค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจ
มากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงาน

วเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอน

เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่
สอน เราก็เออ ไม่เป็นไร ก็พับโปรเจคนี้เ
เค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจ
มากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงาน

วเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอนวเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอนวเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอน
อีก เราก็ไม่ได้ท าอีก เราก็พับโปรเจคนี้เก็บไว้อีก ทีนี้เราก็มาเริ่มคิดได้ว่าแบบเออเนี่ยถ้าเรามัวแต่ให้คน
สอนอยู่อ่ะ มารอคนนู้นคนนี้เราคงไม่ได้ท าหรอกมั้ง คือเหมือนแบบเค้าไม่

ช่องนู่นช่องนี่ได้ อะไรยังงี้ แล้วเราเชื่อว่าคนชอบงานแฮนด์เมดอ่ะมันก็มีอยู่เยอะแต่งานแฮนด์เมดส่วน
ใหญ่อ่ะราคามันสูง อันนี้คือแบบที่เกี่ยวกับกระเป๋านะ ก็มีเหตุผลที่เป็นของเราก็คือเราซื้อหนังมา เรา
ต้องซื้อมาทั้งตัว เราก็เหมือนว่าอยากคืนทุนบ้าง ไม่งั้นเราก็ซื้อมาแล้วก็ได้ท าแต่หนังสีนั้น ท า
เหมือนๆเดิม เราจะใช้กระเป๋าอะไรเยอะแยะล่ะ เราก็เลยอยากท าขายด้วยเพราะว่าเราจะได้มีทุนมา
ซื้อของใหม่ๆมาท าบ้างอะไรยังงี้ อีกอย่างก็คือ เราคิดว่าเราไม่ค่อยชอบสิ่งที่เราเรียนเท่าไหร่ เราก็เลย
แบบเหมือนอยากลอง เผื่อมันจะแบบสามารถเป็นอาชีพของเราในอนาคตได้ เราอาจจะไม่ได้อยาก
ท างานในวงการโฆษณาไปจนถึงขั้นอยู่ในจุดสูงสุด เป็นครีเอทีฟ หรือแบบอะไรยังเงี้ย ที่จริงแล้วเรา
อยากมีอะไรที่มันเป็นของของเราเองมากกว่า เพราะเราได้ลองไปท าอะไรที่มันเป็นงานเกี่ยวกับ
โฆษณาอะไรแบบนี้ เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อินกับมันเท่าไหร่ เราเลยอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นสิ่ง
ที่เราชอบ เป็นงานที่เรา ที่แบบเราต่ืนมาเราไม่รู้สึกว่าเราท างานอ่ะ แต่เรารู้สึกว่าเออ เรามีความสุข 
เราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะแบบ โอ้ย วันจันทร์อีกแล้ว เมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์ซักที จะต้องท างานบน
โต๊ะอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ เราอยากให้มันแบบตื่นมาทุกวันแล้วเรามีความสุขกับงานที่เราท าไม่ได้
รู้สึกว่ามันเป็นงาน รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราท าแล้วมีความสุข สบาย แล้วก็ได้เห็นคนถือกระเป๋าของเรา 
เราก็โอเคแล้วอ่ะ

อุปสรรคในตอนที่คิดจะท าเหรอ ถามว่ามีมั้ย เร่ิมต้นมีเยอะมาก เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ
เราคิดจะท ามันมาตั้งแต่ปี 1 แล้วอ่ะ แต่ว่าเราไม่สามารถท าได้เพราะว่าไม่มีใครสอนเรา เราก็ประมาณ
ว่าหาคนที่สอนอยู่ คือเราไปเรียนสีน้ าแล้วเค้าบอกว่าเค้าจะสอนเรา เค้าบอกว่าเออเนี่ยเค้าเย็บหนัง
เป็น เดี๋ยวเค้าจะมาสอนนะ เราก็แบบ เห้ยมีความหวัง เราชอบหนังอะไรยังเงี้ย สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่
สอน เราก็เออ ไม่เป็นไร ก็พับโปรเจคนี้เก็บไว้ พอมาปี2 เราไปฝึกงานที่ฟีโน แล้วก็เห็นว่าพ่ีอาร์ตไดอ่ะ
เค้าก็ท ากระเป๋าหนังขาย คือแบบขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เค้าก็นั่งเย็บนั่งตอก เราก็เออ น่าสนใจ
มากเลยเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกงาน

วเดี๋ยวพ่ีสอน สรุปแล้วเค้าดันลาออกไปก่อนที่เราจะฝึกงานเสร็จ เราก็แบบเออ ยังไม่มีคนสอน
อีก เราก็ไม่ได้ท าอีก เราก็พับโปรเจคนี้เก็บไว้อีก ทีนี้เราก็มาเริ่มคิดได้ว่าแบบเออเนี่ยถ้าเรามัวแต่ให้คน
สอนอยู่อ่ะ มารอคนนู้นคนนี้เราคงไม่ได้ท าหรอกมั้ง คือเหมือนแบบเค้าไม่
นั้นอ่ะ เราก็เลยคิดว่าถ้าเราอ่ะเริ่มต้นด้วยตัวเองมันน่าจะส าเร็จเร็วกว่า เราก็เลยลองคิดว่า เออ เวลา

สเค้าก็อาจจะอยากใช้เหมือนกัน โดยที่แบบเออคือมันราคาไม่แพงมาก แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนเพ่ิมสเค้าก็อาจจะอยากใช้เหมือนกัน โดยที่แบบเออคือมันราคาไม่แพงมาก แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนเพ่ิม
ช่องนู่นช่องนี่ได้ อะไรยังงี้ แล้วเราเชื่อว่าคนชอบงานแฮนด์เมดอ่ะมันก็มีอยู่เยอะแต่งานแฮนด์เมดส่วนสช่องนู่นช่องนี่ได้ อะไรยังงี้ แล้วเราเชื่อว่าคนชอบงานแฮนด์เมดอ่ะมันก็มีอยู่เยอะแต่งานแฮนด์เมดส่วน

ำ
เหตุที่ท าขายมีหลายเหตุผลเลย เอาแบบหลักๆเกี่ยวกับกระเป๋าก่อนละกัน คือเราก็มอง

ำ
เหตุที่ท าขายมีหลายเหตุผลเลย เอาแบบหลักๆเกี่ยวกับกระเป๋าก่อนละกัน คือเราก็มอง

ว่าเราอะ่ยังอยากมีกระเป๋าที่มันราคาไม่แพงมากแล้วเป็นกระเป๋าหนังที่เราชอบใช้เลย แล้วแบบคนอ่ืนำว่าเราอะ่ยังอยากมีกระเป๋าที่มันราคาไม่แพงมากแล้วเป็นกระเป๋าหนังที่เราชอบใช้เลย แล้วแบบคนอ่ืน
เค้าก็อาจจะอยากใช้เหมือนกัน โดยที่แบบเออคือมันราคาไม่แพงมาก แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนเพ่ิมำเค้าก็อาจจะอยากใช้เหมือนกัน โดยที่แบบเออคือมันราคาไม่แพงมาก แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนเพ่ิม
ช่องนู่นช่องนี่ได้ อะไรยังงี้ แล้วเราเชื่อว่าคนชอบงานแฮนด์เมดอ่ะมันก็มีอยู่เยอะแต่งานแฮนด์เมดส่วน

ำ
ช่องนู่นช่องนี่ได้ อะไรยังงี้ แล้วเราเชื่อว่าคนชอบงานแฮนด์เมดอ่ะมันก็มีอยู่เยอะแต่งานแฮนด์เมดส่วนสำสเค้าก็อาจจะอยากใช้เหมือนกัน โดยที่แบบเออคือมันราคาไม่แพงมาก แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนเพ่ิมสเค้าก็อาจจะอยากใช้เหมือนกัน โดยที่แบบเออคือมันราคาไม่แพงมาก แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนเพ่ิมำเค้าก็อาจจะอยากใช้เหมือนกัน โดยที่แบบเออคือมันราคาไม่แพงมาก แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนเพ่ิมสเค้าก็อาจจะอยากใช้เหมือนกัน โดยที่แบบเออคือมันราคาไม่แพงมาก แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนเพ่ิม
ช่องนู่นช่องนี่ได้ อะไรยังงี้ แล้วเราเชื่อว่าคนชอบงานแฮนด์เมดอ่ะมันก็มีอยู่เยอะแต่งานแฮนด์เมดส่วนสช่องนู่นช่องนี่ได้ อะไรยังงี้ แล้วเราเชื่อว่าคนชอบงานแฮนด์เมดอ่ะมันก็มีอยู่เยอะแต่งานแฮนด์เมดส่วน

ำ
ช่องนู่นช่องนี่ได้ อะไรยังงี้ แล้วเราเชื่อว่าคนชอบงานแฮนด์เมดอ่ะมันก็มีอยู่เยอะแต่งานแฮนด์เมดส่วนสช่องนู่นช่องนี่ได้ อะไรยังงี้ แล้วเราเชื่อว่าคนชอบงานแฮนด์เมดอ่ะมันก็มีอยู่เยอะแต่งานแฮนด์เมดส่วน

น
เหตุที่ท าขายมีหลายเหตุผลเลย เอาแบบหลักๆเกี่ยวกับกระเป๋าก่อนละกัน คือเราก็มอง

น
เหตุที่ท าขายมีหลายเหตุผลเลย เอาแบบหลักๆเกี่ยวกับกระเป๋าก่อนละกัน คือเราก็มอง

ว่าเราอะ่ยังอยากมีกระเป๋าที่มันราคาไม่แพงมากแล้วเป็นกระเป๋าหนังที่เราชอบใช้เลย แล้วแบบคนอ่ืนนว่าเราอะ่ยังอยากมีกระเป๋าที่มันราคาไม่แพงมากแล้วเป็นกระเป๋าหนังที่เราชอบใช้เลย แล้วแบบคนอ่ืน
เค้าก็อาจจะอยากใช้เหมือนกัน โดยที่แบบเออคือมันราคาไม่แพงมาก แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนเพ่ิมนเค้าก็อาจจะอยากใช้เหมือนกัน โดยที่แบบเออคือมันราคาไม่แพงมาก แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนเพ่ิม

เหตุที่ท าขายมีหลายเหตุผลเลย เอาแบบหลักๆเกี่ยวกับกระเป๋าก่อนละกัน คือเราก็มองัเหตุที่ท าขายมีหลายเหตุผลเลย เอาแบบหลักๆเกี่ยวกับกระเป๋าก่อนละกัน คือเราก็มองกเหตุที่ท าขายมีหลายเหตุผลเลย เอาแบบหลักๆเกี่ยวกับกระเป๋าก่อนละกัน คือเราก็มองกเหตุที่ท าขายมีหลายเหตุผลเลย เอาแบบหลักๆเกี่ยวกับกระเป๋าก่อนละกัน คือเราก็มอง
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ใหม่ ไม่หาที่เรียนละ หาแหล่งขายอุปกรณ์แทน เราก็ได้มาว่าไอ้แหล่งขายอุปกรณ์อ่ะมันอยู่ที่วงเวียน
ใหญ่ คือจะมีครบทุกแบบเลย มีทั้งหนัง ทั้งที่ตอก ที่เจาะ เขียงรอง บลาๆ ประมาณนี้ เราก็เลยโอเค 
ไปวงเวียนใหญ่ดีกว่า ทีนี้พอไปเราก็ไปดูที่ร้านขายอุปกรณ์ก่อน พอไปถึงคนขายมันก็เหมือนเป็นครูเรา
คนหนึ่งอ่ะ ก็แนะน านู่นนี่ นี่นั่นว่าเราต้องใช้อันนี้ อันนั้น อันโน้น แล้วมันดียังไง เราก็ถามเค้าแลวก็เอา
แบบเรฟเฟอเรนท์ที่เราหาได้ในเน็ตอ่ะไปให้เค้าดูว่าเราต้องการอะไรบ้าง เค้าก็จะแนะน ามาว่ามันใช้
ยังไง เราก็ไปซื้อของมา แต่เราอ่ะแปลก คือเราซื้อของก่อนที่เราจะออกแบบ คือที่จริงแล้วมันควรจะ
ออกแบบก่อนไปซื้อของใช่มะ แต่เราไม่รู้ เราก็ไปซื้อของก่อนเลย ค่อยมานั่งออกแบบ ตอนแรกเรา
ไม่ได้ซื้อหนังมาเป็นตัวหรอก ก็ไม่แน่ใจว่าเราจะท ามันส าเร็จหรือเปล่า กะเป๋าในหนึ่งก็ดูมีอะไรที่
ซับซ้อนใช่มะ เราก็เลยไปซื้อมาเป็นแบบเศษหนัง เอามาเร่ิมท ากระเป๋าดินสอก่อนเป็นใบแรก ตอน
ออกแบบก็ท าใส่กระดาษก่อนเลย ติดกาว ประกอบให้ออกมาเป็นรูปเป็นทรงเลย พอได้เสร็จก็แกะ 
แกะออกมาแล้วมาทาบหนังแล้วค่อยตัดตาม แล้วก็ประกอบแบบเดิมโดยการเย็บ คือมันก็โอเค ส าเร็จ
ออกมาเป็นใบหนึ่ง ซึ่งแบบภูมิใจมากว่าแบบ เออเราท ากระเป๋าส าเร็จแล้วหนึ่งใบ ถึงมันจะเป็นแค่
กระเป๋าดินสอเล็กๆ แล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะท าได้นะ เราก็เลยคิดว่าเราคงจะท ากระเป๋าใบใหญ่ เราไม่รู้
นะว่าหนังมันขายเป็นตัว เราก็ไปอีก ไปบ่อยมาก เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบไง ไม่ได้ออกแบบก่อนท า นี่
คืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราแบบ ขนาดนู่นขาดนี่ อย่างเช่นหูกระเป๋ามันก็ต้องมีห่วง มีนู่นมีนี่อะไร
ยังงี ้

เราออกแบบโดยการเอาทรงกระเป๋าที่มีอ่ะมาดูว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เราก็เดา
บ้าง คือเราต้องใช้กระดาษในการประกอบขึ้นมาดูก่อนว่ามันได้หรือเปล่า แล้วเราถึงตัด เพราะก็
พยายามจะให้มันเสียน้อยที่สุดอ่ะ เราก็เสียดายใช่มะ เราก็ซื้อหนังเป็นตัวมาเพ่ือท ากระเป๋าหนังใบ
ใหญ่เลย กระเป๋าใบแรกท่ีเราท ามันก็เหลี่ยมๆ มันก็โอเคนะ ก็ดูออกว่าเป็นกระเป๋า เพ่ือนๆก็ชมว่ามันก็
ดูโอเคเหมือนท าขายเลย เราก็ไปซื้อซับในมาด้วย คือเราก็ติดซับในอะไรเรียบร้อยเลยอ่ะ แต่ไอ้การติด
ซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะ
มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา
ไก่ ไรงี้ มันจะไม่ขายทีละน้อยๆ เราต้องซื้อตราไก่ 700 ตัวอ่ะ คือมันจะล าบากตรงทุนแล้วก็สต๊อกของ
ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง 8000 เลย แต่ถ้าเราต้องไปเรียนอ่ะ ยังไง
เราก็เสีย 8000 อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 
พร้อมกับความรู้ด้านแพทเทินของกระเป๋าใบนั้น และการเย็บด้วยจักร ซึ่งมันอาจจะท าให้เราลงทุนซื้อ
จักรอีก เราก็มองว่าเราท ามือเรารู้สึกสนุกไง มันต้องใช้เวลาในการท ามืออ่ะ แต่ว่าจักรมันไถพรึดเดียว
มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่
กับมันอ่ะ ไม่ใช่ว่ามันคือชิ้นส่วนชิ้นหนึ่ง เหมือนรูปวาดกับรูปที่เค้าวาดมาแล้วเราระบายสีแค่นั้นเอง 
เราชอบอะไรที่มันใช้เวลาค่อยๆอยู่กับมันค่อยๆทๆให้มันส าเร็จขึ้นมากมากกว่าอะไรที่มันส าเร็จด้วย
ความรวดเร็ว เหมือนเวลาเราซื้อเสื้อผ้าอ่ะ เราอ่ะจะชอบซื้อมามิกซ์กันเองมากกว่า เราไม่ชอบซื้ออะไร
ที่มันเป็นชุดที่มันส าเร็จแล้ว โดยที่เราไม่สามารถเพ่ิมเติมอะไรได้เลย เราก็คิดว่าเราเย็บมือดีกว่า เราไม่
ไปเรียนหรอก แต่ถ้าเกิดเราได้ไปเรียนมันอาจจะดีกว่านี้ คือเราอาจจะมีการสร้างแพทเทินที่เป๊ะๆ แล้ว
ก็อาจจะท าให้มันง่ายขึ้น เราไม่ต้องแก้แบบเยอะ บางอันแก้จนท้ออ่ะ คือมันมีใบหนึ่ง เราอ่ะอยากได้
กระเป๋าที่มันเป็นทรงรูดๆอ่ะ ทรงขนมจีบอ่ะ ทีนี้เราไม่มีความรู้เลยว่ามันต้องใช้ตราไก่เยอะมากๆ เรา

อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 
ป๋าใบนั้น และการเย็บด้วยจักร ซึ่งมันอาจจะท าให้เราลงทุนซื้อป๋าใบนั้น และการเย็บด้วยจักร ซึ่งมันอาจจะท าให้เราลงทุนซื้อ

อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 
ป๋าใบนั้น และการเย็บด้วยจักร ซึ่งมันอาจจะท าให้เราลงทุนซื้อ

อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 
พร้อมกับความรู้ด้านแพทเทินของกระเป๋าใบนั้น และการเย็บด้วยจักร ซึ่งมันอาจจะท าให้เราลงทุนซื้อ
จักรอีก เราก็มองว่าเราท ามือเรารู้สึกสนุกไง มันต้องใช้เวลาในการท ามืออ่ะ แต่ว่าจักรมันไถพรึดเดียว
พร้อมกับความรู้ด้านแพทเทินของกระเป๋าใบนั้น และการเย็บด้วยจักร ซึ่งมันอาจจะท าให้เราลงทุนซื้อป๋าใบนั้น และการเย็บด้วยจักร ซึ่งมันอาจจะท าให้เราลงทุนซื้อ
จักรอีก เราก็มองว่าเราท ามือเรารู้สึกสนุกไง มันต้องใช้เวลาในการท ามืออ่ะ แต่ว่าจักรมันไถพรึดเดียว

อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 
พร้อมกับความรู้ด้านแพทเทินของกระเพร้อมกับความรู้ด้านแพทเทินของกระเ

อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 
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อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 
ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง 

อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 
ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง 

อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 
ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง 

อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 
ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง 

อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 
ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง 

อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 
8000 

อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 
ป๋าใบนั้น และการเย็บด้วยจักร ซึ่งมันอาจจะท าให้เราลงทุนซื้อ

ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง 
อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 
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ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง 
อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 

ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง 
อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 

เลย แต่ถ้าเราต้องไปเรียนอ่ะ ยังไง
อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 

ป๋าใบนั้น และการเย็บด้วยจักร ซึ่งมันอาจจะท าให้เราลงทุนซื้อ
จักรอีก เราก็มองว่าเราท ามือเรารู้สึกสนุกไง มันต้องใช้เวลาในการท ามืออ่ะ แต่ว่าจักรมันไถพรึดเดียว
มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่

เลย แต่ถ้าเราต้องไปเรียนอ่ะ ยังไง
อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 

ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง 
อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ เราก็เสีย เราก็เสีย อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 

ป๋าใบนั้น และการเย็บด้วยจักร ซึ่งมันอาจจะท าให้เราลงทุนซื้อ
เราก็เสีย 
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อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 
ป๋าใบนั้น และการเย็บด้วยจักร ซึ่งมันอาจจะท าให้เราลงทุนซื้อ

จักรอีก เราก็มองว่าเราท ามือเรารู้สึกสนุกไง มันต้องใช้เวลาในการท ามืออ่ะ แต่ว่าจักรมันไถพรึดเดียว

อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 
ป๋าใบนั้น และการเย็บด้วยจักร ซึ่งมันอาจจะท าให้เราลงทุนซื้อป๋าใบนั้น และการเย็บด้วยจักร ซึ่งมันอาจจะท าให้เราลงทุนซื้อป๋าใบนั้น และการเย็บด้วยจักร ซึ่งมันอาจจะท าให้เราลงทุนซื้อ

จักรอีก เราก็มองว่าเราท ามือเรารู้สึกสนุกไง มันต้องใช้เวลาในการท ามืออ่ะ แต่ว่าจักรมันไถพรึดเดียว
พร้อมกับความรู้ด้านแพทเทินของกระเพร้อมกับความรู้ด้านแพทเทินของกระเป๋าใบนั้น และการเย็บด้วยจักร ซึ่งมันอาจจะท าให้เราลงทุนซื้อป๋าใบนั้น และการเย็บด้วยจักร ซึ่งมันอาจจะท าให้เราลงทุนซื้อป๋าใบนั้น และการเย็บด้วยจักร ซึ่งมันอาจจะท าให้เราลงทุนซื้อ
จักรอีก เราก็มองว่าเราท ามือเรารู้สึกสนุกไง มันต้องใช้เวลาในการท ามืออ่ะ แต่ว่าจักรมันไถพรึดเดียว

ป๋าใบนั้น และการเย็บด้วยจักร ซึ่งมันอาจจะท าให้เราลงทุนซื้อพร้อมกับความรู้ด้านแพทเทินของกระเ
จักรอีก เราก็มองว่าเราท ามือเรารู้สึกสนุกไง มันต้องใช้เวลาในการท ามืออ่ะ แต่ว่าจักรมันไถพรึดเดียว
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จักรอีก เราก็มองว่าเราท ามือเรารู้สึกสนุกไง มันต้องใช้เวลาในการท ามืออ่ะ แต่ว่าจักรมันไถพรึดเดียวจักรอีก เราก็มองว่าเราท ามือเรารู้สึกสนุกไง มันต้องใช้เวลาในการท ามืออ่ะ แต่ว่าจักรมันไถพรึดเดียวจักรอีก เราก็มองว่าเราท ามือเรารู้สึกสนุกไง มันต้องใช้เวลาในการท ามืออ่ะ แต่ว่าจักรมันไถพรึดเดียวจักรอีก เราก็มองว่าเราท ามือเรารู้สึกสนุกไง มันต้องใช้เวลาในการท ามืออ่ะ แต่ว่าจักรมันไถพรึดเดียวจักรอีก เราก็มองว่าเราท ามือเรารู้สึกสนุกไง มันต้องใช้เวลาในการท ามืออ่ะ แต่ว่าจักรมันไถพรึดเดียวจักรอีก เราก็มองว่าเราท ามือเรารู้สึกสนุกไง มันต้องใช้เวลาในการท ามืออ่ะ แต่ว่าจักรมันไถพรึดเดียว
มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่
จักรอีก เราก็มองว่าเราท ามือเรารู้สึกสนุกไง มันต้องใช้เวลาในการท ามืออ่ะ แต่ว่าจักรมันไถพรึดเดียวจักรอีก เราก็มองว่าเราท ามือเรารู้สึกสนุกไง มันต้องใช้เวลาในการท ามืออ่ะ แต่ว่าจักรมันไถพรึดเดียว
มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่
จักรอีก เราก็มองว่าเราท ามือเรารู้สึกสนุกไง มันต้องใช้เวลาในการท ามืออ่ะ แต่ว่าจักรมันไถพรึดเดียว
มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่

อ่ะ ไม่ใช่ว่ามันคือชิ้นส่วนชิ้นหนึ่ง เหมือนรูปวาดกับรูปที่เค้าวาดมาแล้วเราระบายสีแค่นั้นเอง 

จักรอีก เราก็มองว่าเราท ามือเรารู้สึกสนุกไง มันต้องใช้เวลาในการท ามืออ่ะ แต่ว่าจักรมันไถพรึดเดียว
มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่
จักรอีก เราก็มองว่าเราท ามือเรารู้สึกสนุกไง มันต้องใช้เวลาในการท ามืออ่ะ แต่ว่าจักรมันไถพรึดเดียว
มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่

อ่ะ ไม่ใช่ว่ามันคือชิ้นส่วนชิ้นหนึ่ง เหมือนรูปวาดกับรูปที่เค้าวาดมาแล้วเราระบายสีแค่นั้นเอง 
มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่

อ่ะ ไม่ใช่ว่ามันคือชิ้นส่วนชิ้นหนึ่ง เหมือนรูปวาดกับรูปที่เค้าวาดมาแล้วเราระบายสีแค่นั้นเอง 
มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่

อ่ะ ไม่ใช่ว่ามันคือชิ้นส่วนชิ้นหนึ่ง เหมือนรูปวาดกับรูปที่เค้าวาดมาแล้วเราระบายสีแค่นั้นเอง 
มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่

อ่ะ ไม่ใช่ว่ามันคือชิ้นส่วนชิ้นหนึ่ง เหมือนรูปวาดกับรูปที่เค้าวาดมาแล้วเราระบายสีแค่นั้นเอง 
เราชอบอะไรที่มันใช้เวลาค่อยๆอยู่กับมันค่อยๆทๆให้มันส าเร็จขึ้นมากมากกว่าอะไรที่มันส าเร็จด้วย

มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่
อ่ะ ไม่ใช่ว่ามันคือชิ้นส่วนชิ้นหนึ่ง เหมือนรูปวาดกับรูปที่เค้าวาดมาแล้วเราระบายสีแค่นั้นเอง 

มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่
อ่ะ ไม่ใช่ว่ามันคือชิ้นส่วนชิ้นหนึ่ง เหมือนรูปวาดกับรูปที่เค้าวาดมาแล้วเราระบายสีแค่นั้นเอง 

มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่
อ่ะ ไม่ใช่ว่ามันคือชิ้นส่วนชิ้นหนึ่ง เหมือนรูปวาดกับรูปที่เค้าวาดมาแล้วเราระบายสีแค่นั้นเอง 

มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่
อ่ะ ไม่ใช่ว่ามันคือชิ้นส่วนชิ้นหนึ่ง เหมือนรูปวาดกับรูปที่เค้าวาดมาแล้วเราระบายสีแค่นั้นเอง 

มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่
อ่ะ ไม่ใช่ว่ามันคือชิ้นส่วนชิ้นหนึ่ง เหมือนรูปวาดกับรูปที่เค้าวาดมาแล้วเราระบายสีแค่นั้นเอง 

มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่
อ่ะ ไม่ใช่ว่ามันคือชิ้นส่วนชิ้นหนึ่ง เหมือนรูปวาดกับรูปที่เค้าวาดมาแล้วเราระบายสีแค่นั้นเอง 

เราชอบอะไรที่มันใช้เวลาค่อยๆอยู่กับมันค่อยๆทๆให้มันส าเร็จขึ้นมากมากกว่าอะไรที่มันส าเร็จด้วย

มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่
อ่ะ ไม่ใช่ว่ามันคือชิ้นส่วนชิ้นหนึ่ง เหมือนรูปวาดกับรูปที่เค้าวาดมาแล้วเราระบายสีแค่นั้นเอง 

มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่
อ่ะ ไม่ใช่ว่ามันคือชิ้นส่วนชิ้นหนึ่ง เหมือนรูปวาดกับรูปที่เค้าวาดมาแล้วเราระบายสีแค่นั้นเอง 

มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่
อ่ะ ไม่ใช่ว่ามันคือชิ้นส่วนชิ้นหนึ่ง เหมือนรูปวาดกับรูปที่เค้าวาดมาแล้วเราระบายสีแค่นั้นเอง อ่ะ ไม่ใช่ว่ามันคือชิ้นส่วนชิ้นหนึ่ง เหมือนรูปวาดกับรูปที่เค้าวาดมาแล้วเราระบายสีแค่นั้นเอง อ่ะ ไม่ใช่ว่ามันคือชิ้นส่วนชิ้นหนึ่ง เหมือนรูปวาดกับรูปที่เค้าวาดมาแล้วเราระบายสีแค่นั้นเอง 

เราชอบอะไรที่มันใช้เวลาค่อยๆอยู่กับมันค่อยๆทๆให้มันส าเร็จขึ้นมากมากกว่าอะไรที่มันส าเร็จด้วย
อ่ะ ไม่ใช่ว่ามันคือชิ้นส่วนชิ้นหนึ่ง เหมือนรูปวาดกับรูปที่เค้าวาดมาแล้วเราระบายสีแค่นั้นเอง อ่ะ ไม่ใช่ว่ามันคือชิ้นส่วนชิ้นหนึ่ง เหมือนรูปวาดกับรูปที่เค้าวาดมาแล้วเราระบายสีแค่นั้นเอง 

เราชอบอะไรที่มันใช้เวลาค่อยๆอยู่กับมันค่อยๆทๆให้มันส าเร็จขึ้นมากมากกว่าอะไรที่มันส าเร็จด้วยเราชอบอะไรที่มันใช้เวลาค่อยๆอยู่กับมันค่อยๆทๆให้มันส าเร็จขึ้นมากมากกว่าอะไรที่มันส าเร็จด้วย

เลย แต่ถ้าเราต้องไปเรียนอ่ะ ยังไงเลย แต่ถ้าเราต้องไปเรียนอ่ะ ยังไงด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง 
อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 

ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง 
อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 

ป๋าใบนั้น และการเย็บด้วยจักร ซึ่งมันอาจจะท าให้เราลงทุนซื้อป๋าใบนั้น และการเย็บด้วยจักร ซึ่งมันอาจจะท าให้เราลงทุนซื้อ
จักรอีก เราก็มองว่าเราท ามือเรารู้สึกสนุกไง มันต้องใช้เวลาในการท ามืออ่ะ แต่ว่าจักรมันไถพรึดเดียว

ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง 
นจะล าบากตรงทุนแล้วก็สต๊อกของ
เลย แต่ถ้าเราต้องไปเรียนอ่ะ ยังไง

อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 
ป๋าใบนั้น และการเย็บด้วยจักร ซึ่งมันอาจจะท าให้เราลงทุนซื้อ

เลย แต่ถ้าเราต้องไปเรียนอ่ะ ยังไง
อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 

ป๋าใบนั้น และการเย็บด้วยจักร ซึ่งมันอาจจะท าให้เราลงทุนซื้อ
อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 

ป๋าใบนั้น และการเย็บด้วยจักร ซึ่งมันอาจจะท าให้เราลงทุนซื้อป๋าใบนั้น และการเย็บด้วยจักร ซึ่งมันอาจจะท าให้เราลงทุนซื้อป๋าใบนั้น และการเย็บด้วยจักร ซึ่งมันอาจจะท าให้เราลงทุนซื้อ

นจะล าบากตรงทุนแล้วก็สต๊อกของ
เลย แต่ถ้าเราต้องไปเรียนอ่ะ ยังไงเลย แต่ถ้าเราต้องไปเรียนอ่ะ ยังไงเลย แต่ถ้าเราต้องไปเรียนอ่ะ ยังไง

อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 
เลย แต่ถ้าเราต้องไปเรียนอ่ะ ยังไง

อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 

ไก่ ไรงี้ มันจะไม่ขายทีละน้อยๆ เราต้องซื้อตราไก่ 
ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง 
ไก่ ไรงี้ มันจะไม่ขายทีละน้อยๆ เราต้องซื้อตราไก่ 
ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง 

นจะล าบากตรงทุนแล้วก็สต๊อกของไก่ ไรงี้ มันจะไม่ขายทีละน้อยๆ เราต้องซื้อตราไก่ ไก่ ไรงี้ มันจะไม่ขายทีละน้อยๆ เราต้องซื้อตราไก่ 
ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง 

มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา
ตัวอ่ะ คือมันจะล าบากตรงทุนแล้วก็สต๊อกของตัวอ่ะ คือมันจะล าบากตรงทุนแล้วก็สต๊อกของตัวอ่ะ คือมัตัวอ่ะ คือมัตัวอ่ะ คือมั

มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา
ไก่ ไรงี้ มันจะไม่ขายทีละน้อยๆ เราต้องซื้อตราไก่ 
มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา
ไก่ ไรงี้ มันจะไม่ขายทีละน้อยๆ เราต้องซื้อตราไก่ 
ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง 

มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรามากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา
นจะล าบากตรงทุนแล้วก็สต๊อกของ

มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรามากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา
ไก่ ไรงี้ มันจะไม่ขายทีละน้อยๆ เราต้องซื้อตราไก่ 
มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา
ไก่ ไรงี้ มันจะไม่ขายทีละน้อยๆ เราต้องซื้อตราไก่ 
ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง 

มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรามากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา
ไก่ ไรงี้ มันจะไม่ขายทีละน้อยๆ เราต้องซื้อตราไก่ 
มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรามากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา
ไก่ ไรงี้ มันจะไม่ขายทีละน้อยๆ เราต้องซื้อตราไก่ 
ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง 

มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา
ซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะ
มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา
ไก่ ไรงี้ มันจะไม่ขายทีละน้อยๆ เราต้องซื้อตราไก่ 

ซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะ
มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา
ซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะ
มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา
ไก่ ไรงี้ มันจะไม่ขายทีละน้อยๆ เราต้องซื้อตราไก่ 

ซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะ
มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา
ไก่ ไรงี้ มันจะไม่ขายทีละน้อยๆ เราต้องซื้อตราไก่ 

ซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะ
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ไก่ ไรงี้ มันจะไม่ขายทีละน้อยๆ เราต้องซื้อตราไก่ 

ซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะ
มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา
ซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะ

ไก่ ไรงี้ มันจะไม่ขายทีละน้อยๆ เราต้องซื้อตราไก่ 

ซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะ
มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรามากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา
ซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะ
มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา
ซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะ
มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา
ไก่ ไรงี้ มันจะไม่ขายทีละน้อยๆ เราต้องซื้อตราไก่ 

ซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะ
มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา
ซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะ
มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา
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ซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะ
ดูโอเคเหมือนท าขายเลย เราก็ไปซื้อซับในมาด้วย คือเราก็ติดซับในอะไรเรียบร้อยเลยอ่ะ แต่ไอ้การติด
ซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะ
มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา
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ซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะ
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ซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะ
ดูโอเคเหมือนท าขายเลย เราก็ไปซื้อซับในมาด้วย คือเราก็ติดซับในอะไรเรียบร้อยเลยอ่ะ แต่ไอ้การติดดูโอเคเหมือนท าขายเลย เราก็ไปซื้อซับในมาด้วย คือเราก็ติดซับในอะไรเรียบร้อยเลยอ่ะ แต่ไอ้การติด
ซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะ
มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา
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ซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะ
ดูโอเคเหมือนท าขายเลย เราก็ไปซื้อซับในมาด้วย คือเราก็ติดซับในอะไรเรียบร้อยเลยอ่ะ แต่ไอ้การติด
ซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะ
มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา

ดูโอเคเหมือนท าขายเลย เราก็ไปซื้อซับในมาด้วย คือเราก็ติดซับในอะไรเรียบร้อยเลยอ่ะ แต่ไอ้การติด
ซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะ
มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา
ไก่ ไรงี้ มันจะไม่ขายทีละน้อยๆ เราต้องซื้อตราไก่ 700 

ดูโอเคเหมือนท าขายเลย เราก็ไปซื้อซับในมาด้วย คือเราก็ติดซับในอะไรเรียบร้อยเลยอ่ะ แต่ไอ้การติดดูโอเคเหมือนท าขายเลย เราก็ไปซื้อซับในมาด้วย คือเราก็ติดซับในอะไรเรียบร้อยเลยอ่ะ แต่ไอ้การติด
ซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะ
ดูโอเคเหมือนท าขายเลย เราก็ไปซื้อซับในมาด้วย คือเราก็ติดซับในอะไรเรียบร้อยเลยอ่ะ แต่ไอ้การติด

มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรามากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรามากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา
นจะล าบากตรงทุนแล้วก็สต๊อกของ

ดูโอเคเหมือนท าขายเลย เราก็ไปซื้อซับในมาด้วย คือเราก็ติดซับในอะไรเรียบร้อยเลยอ่ะ แต่ไอ้การติด
ใหญ่เลย กระเป๋าใบแรกท่ีเราท ามันก็เหลี่ยมๆ มันก็โอเคนะ ก็ดูออกว่าเป็นกระเป๋า เพ่ือนๆก็ชมว่ามันก็ใหญ่เลย กระเป๋าใบแรกท่ีเราท ามันก็เหลี่ยมๆ มันก็โอเคนะ ก็ดูออกว่าเป็นกระเป๋า เพ่ือนๆก็ชมว่ามันก็
ดูโอเคเหมือนท าขายเลย เราก็ไปซื้อซับในมาด้วย คือเราก็ติดซับในอะไรเรียบร้อยเลยอ่ะ แต่ไอ้การติด
ซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะ
ดูโอเคเหมือนท าขายเลย เราก็ไปซื้อซับในมาด้วย คือเราก็ติดซับในอะไรเรียบร้อยเลยอ่ะ แต่ไอ้การติด
ซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะ

ใหญ่เลย กระเป๋าใบแรกท่ีเราท ามันก็เหลี่ยมๆ มันก็โอเคนะ ก็ดูออกว่าเป็นกระเป๋า เพ่ือนๆก็ชมว่ามันก็ใหญ่เลย กระเป๋าใบแรกท่ีเราท ามันก็เหลี่ยมๆ มันก็โอเคนะ ก็ดูออกว่าเป็นกระเป๋า เพ่ือนๆก็ชมว่ามันก็
ดูโอเคเหมือนท าขายเลย เราก็ไปซื้อซับในมาด้วย คือเราก็ติดซับในอะไรเรียบร้อยเลยอ่ะ แต่ไอ้การติด
ใหญ่เลย กระเป๋าใบแรกท่ีเราท ามันก็เหลี่ยมๆ มันก็โอเคนะ ก็ดูออกว่าเป็นกระเป๋า เพ่ือนๆก็ชมว่ามันก็ใหญ่เลย กระเป๋าใบแรกท่ีเราท ามันก็เหลี่ยมๆ มันก็โอเคนะ ก็ดูออกว่าเป็นกระเป๋า เพ่ือนๆก็ชมว่ามันก็
ดูโอเคเหมือนท าขายเลย เราก็ไปซื้อซับในมาด้วย คือเราก็ติดซับในอะไรเรียบร้อยเลยอ่ะ แต่ไอ้การติดดูโอเคเหมือนท าขายเลย เราก็ไปซื้อซับในมาด้วย คือเราก็ติดซับในอะไรเรียบร้อยเลยอ่ะ แต่ไอ้การติด
ซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะ

ใหญ่เลย กระเป๋าใบแรกท่ีเราท ามันก็เหลี่ยมๆ มันก็โอเคนะ ก็ดูออกว่าเป็นกระเป๋า เพ่ือนๆก็ชมว่ามันก็

ซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะ
มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา

ใหญ่เลย กระเป๋าใบแรกท่ีเราท ามันก็เหลี่ยมๆ มันก็โอเคนะ ก็ดูออกว่าเป็นกระเป๋า เพ่ือนๆก็ชมว่ามันก็
ดูโอเคเหมือนท าขายเลย เราก็ไปซื้อซับในมาด้วย คือเราก็ติดซับในอะไรเรียบร้อยเลยอ่ะ แต่ไอ้การติด
ใหญ่เลย กระเป๋าใบแรกท่ีเราท ามันก็เหลี่ยมๆ มันก็โอเคนะ ก็ดูออกว่าเป็นกระเป๋า เพ่ือนๆก็ชมว่ามันก็
ดูโอเคเหมือนท าขายเลย เราก็ไปซื้อซับในมาด้วย คือเราก็ติดซับในอะไรเรียบร้อยเลยอ่ะ แต่ไอ้การติด
ใหญ่เลย กระเป๋าใบแรกท่ีเราท ามันก็เหลี่ยมๆ มันก็โอเคนะ ก็ดูออกว่าเป็นกระเป๋า เพ่ือนๆก็ชมว่ามันก็ใหญ่เลย กระเป๋าใบแรกท่ีเราท ามันก็เหลี่ยมๆ มันก็โอเคนะ ก็ดูออกว่าเป็นกระเป๋า เพ่ือนๆก็ชมว่ามันก็
ดูโอเคเหมือนท าขายเลย เราก็ไปซื้อซับในมาด้วย คือเราก็ติดซับในอะไรเรียบร้อยเลยอ่ะ แต่ไอ้การติด
ใหญ่เลย กระเป๋าใบแรกท่ีเราท ามันก็เหลี่ยมๆ มันก็โอเคนะ ก็ดูออกว่าเป็นกระเป๋า เพ่ือนๆก็ชมว่ามันก็
ดูโอเคเหมือนท าขายเลย เราก็ไปซื้อซับในมาด้วย คือเราก็ติดซับในอะไรเรียบร้อยเลยอ่ะ แต่ไอ้การติดดูโอเคเหมือนท าขายเลย เราก็ไปซื้อซับในมาด้วย คือเราก็ติดซับในอะไรเรียบร้อยเลยอ่ะ แต่ไอ้การติด
ใหญ่เลย กระเป๋าใบแรกท่ีเราท ามันก็เหลี่ยมๆ มันก็โอเคนะ ก็ดูออกว่าเป็นกระเป๋า เพ่ือนๆก็ชมว่ามันก็ใหญ่เลย กระเป๋าใบแรกท่ีเราท ามันก็เหลี่ยมๆ มันก็โอเคนะ ก็ดูออกว่าเป็นกระเป๋า เพ่ือนๆก็ชมว่ามันก็
พยายามจะให้มันเสียน้อยที่สุดอ่ะ เราก็เสียดายใช่มะ เราก็ซื้อหนังเป็นตัวมาเพ่ือท ากระเป๋าหนังใบพยายามจะให้มันเสียน้อยที่สุดอ่ะ เราก็เสียดายใช่มะ เราก็ซื้อหนังเป็นตัวมาเพ่ือท ากระเป๋าหนังใบ
ใหญ่เลย กระเป๋าใบแรกท่ีเราท ามันก็เหลี่ยมๆ มันก็โอเคนะ ก็ดูออกว่าเป็นกระเป๋า เพ่ือนๆก็ชมว่ามันก็
ดูโอเคเหมือนท าขายเลย เราก็ไปซื้อซับในมาด้วย คือเราก็ติดซับในอะไรเรียบร้อยเลยอ่ะ แต่ไอ้การติด

พยายามจะให้มันเสียน้อยที่สุดอ่ะ เราก็เสียดายใช่มะ เราก็ซื้อหนังเป็นตัวมาเพ่ือท ากระเป๋าหนังใบพยายามจะให้มันเสียน้อยที่สุดอ่ะ เราก็เสียดายใช่มะ เราก็ซื้อหนังเป็นตัวมาเพ่ือท ากระเป๋าหนังใบ
ใหญ่เลย กระเป๋าใบแรกท่ีเราท ามันก็เหลี่ยมๆ มันก็โอเคนะ ก็ดูออกว่าเป็นกระเป๋า เพ่ือนๆก็ชมว่ามันก็
พยายามจะให้มันเสียน้อยที่สุดอ่ะ เราก็เสียดายใช่มะ เราก็ซื้อหนังเป็นตัวมาเพ่ือท ากระเป๋าหนังใบ
ใหญ่เลย กระเป๋าใบแรกท่ีเราท ามันก็เหลี่ยมๆ มันก็โอเคนะ ก็ดูออกว่าเป็นกระเป๋า เพ่ือนๆก็ชมว่ามันก็
พยายามจะให้มันเสียน้อยที่สุดอ่ะ เราก็เสียดายใช่มะ เราก็ซื้อหนังเป็นตัวมาเพ่ือท ากระเป๋าหนังใบ
บ้าง คือเราต้องใช้กระดาษในการประกอบขึ้นมาดูก่อนว่ามันได้หรือเปล่า แล้วเราถึงตัด เพราะก็
พยายามจะให้มันเสียน้อยที่สุดอ่ะ เราก็เสียดายใช่มะ เราก็ซื้อหนังเป็นตัวมาเพ่ือท ากระเป๋าหนังใบ
บ้าง คือเราต้องใช้กระดาษในการประกอบขึ้นมาดูก่อนว่ามันได้หรือเปล่า แล้วเราถึงตัด เพราะก็
พยายามจะให้มันเสียน้อยที่สุดอ่ะ เราก็เสียดายใช่มะ เราก็ซื้อหนังเป็นตัวมาเพ่ือท ากระเป๋าหนังใบ
บ้าง คือเราต้องใช้กระดาษในการประกอบขึ้นมาดูก่อนว่ามันได้หรือเปล่า แล้วเราถึงตัด เพราะก็

เราออกแบบโดยการเอาทรงกระเป๋าที่มีอ่ะมาดูว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เราก็เดา
บ้าง คือเราต้องใช้กระดาษในการประกอบขึ้นมาดูก่อนว่ามันได้หรือเปล่า แล้วเราถึงตัด เพราะก็
พยายามจะให้มันเสียน้อยที่สุดอ่ะ เราก็เสียดายใช่มะ เราก็ซื้อหนังเป็นตัวมาเพ่ือท ากระเป๋าหนังใบ

เราออกแบบโดยการเอาทรงกระเป๋าที่มีอ่ะมาดูว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เราก็เดา
บ้าง คือเราต้องใช้กระดาษในการประกอบขึ้นมาดูก่อนว่ามันได้หรือเปล่า แล้วเราถึงตัด เพราะก็

เราออกแบบโดยการเอาทรงกระเป๋าที่มีอ่ะมาดูว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เราก็เดา
บ้าง คือเราต้องใช้กระดาษในการประกอบขึ้นมาดูก่อนว่ามันได้หรือเปล่า แล้วเราถึงตัด เพราะก็

เราออกแบบโดยการเอาทรงกระเป๋าที่มีอ่ะมาดูว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เราก็เดา
บ้าง คือเราต้องใช้กระดาษในการประกอบขึ้นมาดูก่อนว่ามันได้หรือเปล่า แล้วเราถึงตัด เพราะก็

เราออกแบบโดยการเอาทรงกระเป๋าที่มีอ่ะมาดูว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เราก็เดาเราออกแบบโดยการเอาทรงกระเป๋าที่มีอ่ะมาดูว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เราก็เดา
บ้าง คือเราต้องใช้กระดาษในการประกอบขึ้นมาดูก่อนว่ามันได้หรือเปล่า แล้วเราถึงตัด เพราะก็บ้าง คือเราต้องใช้กระดาษในการประกอบขึ้นมาดูก่อนว่ามันได้หรือเปล่า แล้วเราถึงตัด เพราะก็
พยายามจะให้มันเสียน้อยที่สุดอ่ะ เราก็เสียดายใช่มะ เราก็ซื้อหนังเป็นตัวมาเพ่ือท ากระเป๋าหนังใบ
บ้าง คือเราต้องใช้กระดาษในการประกอบขึ้นมาดูก่อนว่ามันได้หรือเปล่า แล้วเราถึงตัด เพราะก็

เราออกแบบโดยการเอาทรงกระเป๋าที่มีอ่ะมาดูว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เราก็เดาเราออกแบบโดยการเอาทรงกระเป๋าที่มีอ่ะมาดูว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เราก็เดาเราออกแบบโดยการเอาทรงกระเป๋าที่มีอ่ะมาดูว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เราก็เดาเราออกแบบโดยการเอาทรงกระเป๋าที่มีอ่ะมาดูว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เราก็เดาเราออกแบบโดยการเอาทรงกระเป๋าที่มีอ่ะมาดูว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เราก็เดาเราออกแบบโดยการเอาทรงกระเป๋าที่มีอ่ะมาดูว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เราก็เดา
บ้าง คือเราต้องใช้กระดาษในการประกอบขึ้นมาดูก่อนว่ามันได้หรือเปล่า แล้วเราถึงตัด เพราะก็บ้าง คือเราต้องใช้กระดาษในการประกอบขึ้นมาดูก่อนว่ามันได้หรือเปล่า แล้วเราถึงตัด เพราะก็
พยายามจะให้มันเสียน้อยที่สุดอ่ะ เราก็เสียดายใช่มะ เราก็ซื้อหนังเป็นตัวมาเพ่ือท ากระเป๋าหนังใบ
บ้าง คือเราต้องใช้กระดาษในการประกอบขึ้นมาดูก่อนว่ามันได้หรือเปล่า แล้วเราถึงตัด เพราะก็
พยายามจะให้มันเสียน้อยที่สุดอ่ะ เราก็เสียดายใช่มะ เราก็ซื้อหนังเป็นตัวมาเพ่ือท ากระเป๋าหนังใบ

เราออกแบบโดยการเอาทรงกระเป๋าที่มีอ่ะมาดูว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เราก็เดาเราออกแบบโดยการเอาทรงกระเป๋าที่มีอ่ะมาดูว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เราก็เดาเราออกแบบโดยการเอาทรงกระเป๋าที่มีอ่ะมาดูว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เราก็เดาเราออกแบบโดยการเอาทรงกระเป๋าที่มีอ่ะมาดูว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เราก็เดาเราออกแบบโดยการเอาทรงกระเป๋าที่มีอ่ะมาดูว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เราก็เดา

คืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราแบบ ขนาดนู่นขาดนี่ อย่างเช่นหูกระเป๋ามันก็ต้องมีห่วง มีนู่นมีนี่อะไร

เราออกแบบโดยการเอาทรงกระเป๋าที่มีอ่ะมาดูว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เราก็เดา
บ้าง คือเราต้องใช้กระดาษในการประกอบขึ้นมาดูก่อนว่ามันได้หรือเปล่า แล้วเราถึงตัด เพราะก็

คืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราแบบ ขนาดนู่นขาดนี่ อย่างเช่นหูกระเป๋ามันก็ต้องมีห่วง มีนู่นมีนี่อะไรคืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราแบบ ขนาดนู่นขาดนี่ อย่างเช่นหูกระเป๋ามันก็ต้องมีห่วง มีนู่นมีนี่อะไร

เราออกแบบโดยการเอาทรงกระเป๋าที่มีอ่ะมาดูว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เราก็เดา
บ้าง คือเราต้องใช้กระดาษในการประกอบขึ้นมาดูก่อนว่ามันได้หรือเปล่า แล้วเราถึงตัด เพราะก็
พยายามจะให้มันเสียน้อยที่สุดอ่ะ เราก็เสียดายใช่มะ เราก็ซื้อหนังเป็นตัวมาเพ่ือท ากระเป๋าหนังใบ
ใหญ่เลย กระเป๋าใบแรกท่ีเราท ามันก็เหลี่ยมๆ มันก็โอเคนะ ก็ดูออกว่าเป็นกระเป๋า เพ่ือนๆก็ชมว่ามันก็
ดูโอเคเหมือนท าขายเลย เราก็ไปซื้อซับในมาด้วย คือเราก็ติดซับในอะไรเรียบร้อยเลยอ่ะ แต่ไอ้การติด

คืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราแบบ ขนาดนู่นขาดนี่ อย่างเช่นหูกระเป๋ามันก็ต้องมีห่วง มีนู่นมีนี่อะไรคืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราแบบ ขนาดนู่นขาดนี่ อย่างเช่นหูกระเป๋ามันก็ต้องมีห่วง มีนู่นมีนี่อะไรคืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราแบบ ขนาดนู่นขาดนี่ อย่างเช่นหูกระเป๋ามันก็ต้องมีห่วง มีนู่นมีนี่อะไรคืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราแบบ ขนาดนู่นขาดนี่ อย่างเช่นหูกระเป๋ามันก็ต้องมีห่วง มีนู่นมีนี่อะไร
นะว่าหนังมันขายเป็นตัว เราก็ไปอีก ไปบ่อยมาก เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบไง ไม่ได้ออกแบบก่อนท า นี่
คืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราแบบ ขนาดนู่นขาดนี่ อย่างเช่นหูกระเป๋ามันก็ต้องมีห่วง มีนู่นมีนี่อะไร
นะว่าหนังมันขายเป็นตัว เราก็ไปอีก ไปบ่อยมาก เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบไง ไม่ได้ออกแบบก่อนท า นี่
คืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราแบบ ขนาดนู่นขาดนี่ อย่างเช่นหูกระเป๋ามันก็ต้องมีห่วง มีนู่นมีนี่อะไร
นะว่าหนังมันขายเป็นตัว เราก็ไปอีก ไปบ่อยมาก เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบไง ไม่ได้ออกแบบก่อนท า นี่
คืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราแบบ ขนาดนู่นขาดนี่ อย่างเช่นหูกระเป๋ามันก็ต้องมีห่วง มีนู่นมีนี่อะไร
นะว่าหนังมันขายเป็นตัว เราก็ไปอีก ไปบ่อยมาก เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบไง ไม่ได้ออกแบบก่อนท า นี่นะว่าหนังมันขายเป็นตัว เราก็ไปอีก ไปบ่อยมาก เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบไง ไม่ได้ออกแบบก่อนท า นี่
คืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราแบบ ขนาดนู่นขาดนี่ อย่างเช่นหูกระเป๋ามันก็ต้องมีห่วง มีนู่นมีนี่อะไรคืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราแบบ ขนาดนู่นขาดนี่ อย่างเช่นหูกระเป๋ามันก็ต้องมีห่วง มีนู่นมีนี่อะไรคืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราแบบ ขนาดนู่นขาดนี่ อย่างเช่นหูกระเป๋ามันก็ต้องมีห่วง มีนู่นมีนี่อะไรคืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราแบบ ขนาดนู่นขาดนี่ อย่างเช่นหูกระเป๋ามันก็ต้องมีห่วง มีนู่นมีนี่อะไรคืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราแบบ ขนาดนู่นขาดนี่ อย่างเช่นหูกระเป๋ามันก็ต้องมีห่วง มีนู่นมีนี่อะไร
นะว่าหนังมันขายเป็นตัว เราก็ไปอีก ไปบ่อยมาก เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบไง ไม่ได้ออกแบบก่อนท า นี่นะว่าหนังมันขายเป็นตัว เราก็ไปอีก ไปบ่อยมาก เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบไง ไม่ได้ออกแบบก่อนท า นี่
กระเป๋าดินสอเล็กๆ แล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะท าได้นะ เราก็เลยคิดว่าเราคงจะท ากระเป๋าใบใหญ่ เราไม่รู้
นะว่าหนังมันขายเป็นตัว เราก็ไปอีก ไปบ่อยมาก เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบไง ไม่ได้ออกแบบก่อนท า นี่
คืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราแบบ ขนาดนู่นขาดนี่ อย่างเช่นหูกระเป๋ามันก็ต้องมีห่วง มีนู่นมีนี่อะไร
นะว่าหนังมันขายเป็นตัว เราก็ไปอีก ไปบ่อยมาก เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบไง ไม่ได้ออกแบบก่อนท า นี่
คืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราแบบ ขนาดนู่นขาดนี่ อย่างเช่นหูกระเป๋ามันก็ต้องมีห่วง มีนู่นมีนี่อะไร

กระเป๋าดินสอเล็กๆ แล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะท าได้นะ เราก็เลยคิดว่าเราคงจะท ากระเป๋าใบใหญ่ เราไม่รู้
นะว่าหนังมันขายเป็นตัว เราก็ไปอีก ไปบ่อยมาก เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบไง ไม่ได้ออกแบบก่อนท า นี่
กระเป๋าดินสอเล็กๆ แล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะท าได้นะ เราก็เลยคิดว่าเราคงจะท ากระเป๋าใบใหญ่ เราไม่รู้กระเป๋าดินสอเล็กๆ แล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะท าได้นะ เราก็เลยคิดว่าเราคงจะท ากระเป๋าใบใหญ่ เราไม่รู้
นะว่าหนังมันขายเป็นตัว เราก็ไปอีก ไปบ่อยมาก เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบไง ไม่ได้ออกแบบก่อนท า นี่นะว่าหนังมันขายเป็นตัว เราก็ไปอีก ไปบ่อยมาก เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบไง ไม่ได้ออกแบบก่อนท า นี่
คืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราแบบ ขนาดนู่นขาดนี่ อย่างเช่นหูกระเป๋ามันก็ต้องมีห่วง มีนู่นมีนี่อะไร

กระเป๋าดินสอเล็กๆ แล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะท าได้นะ เราก็เลยคิดว่าเราคงจะท ากระเป๋าใบใหญ่ เราไม่รู้กระเป๋าดินสอเล็กๆ แล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะท าได้นะ เราก็เลยคิดว่าเราคงจะท ากระเป๋าใบใหญ่ เราไม่รู้
นะว่าหนังมันขายเป็นตัว เราก็ไปอีก ไปบ่อยมาก เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบไง ไม่ได้ออกแบบก่อนท า นี่
คืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราแบบ ขนาดนู่นขาดนี่ อย่างเช่นหูกระเป๋ามันก็ต้องมีห่วง มีนู่นมีนี่อะไร

กระเป๋าดินสอเล็กๆ แล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะท าได้นะ เราก็เลยคิดว่าเราคงจะท ากระเป๋าใบใหญ่ เราไม่รู้กระเป๋าดินสอเล็กๆ แล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะท าได้นะ เราก็เลยคิดว่าเราคงจะท ากระเป๋าใบใหญ่ เราไม่รู้
นะว่าหนังมันขายเป็นตัว เราก็ไปอีก ไปบ่อยมาก เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบไง ไม่ได้ออกแบบก่อนท า นี่
กระเป๋าดินสอเล็กๆ แล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะท าได้นะ เราก็เลยคิดว่าเราคงจะท ากระเป๋าใบใหญ่ เราไม่รู้
นะว่าหนังมันขายเป็นตัว เราก็ไปอีก ไปบ่อยมาก เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบไง ไม่ได้ออกแบบก่อนท า นี่นะว่าหนังมันขายเป็นตัว เราก็ไปอีก ไปบ่อยมาก เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบไง ไม่ได้ออกแบบก่อนท า นี่
คืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราแบบ ขนาดนู่นขาดนี่ อย่างเช่นหูกระเป๋ามันก็ต้องมีห่วง มีนู่นมีนี่อะไร
นะว่าหนังมันขายเป็นตัว เราก็ไปอีก ไปบ่อยมาก เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบไง ไม่ได้ออกแบบก่อนท า นี่นะว่าหนังมันขายเป็นตัว เราก็ไปอีก ไปบ่อยมาก เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบไง ไม่ได้ออกแบบก่อนท า นี่
คืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราแบบ ขนาดนู่นขาดนี่ อย่างเช่นหูกระเป๋ามันก็ต้องมีห่วง มีนู่นมีนี่อะไร
นะว่าหนังมันขายเป็นตัว เราก็ไปอีก ไปบ่อยมาก เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบไง ไม่ได้ออกแบบก่อนท า นี่
คืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราแบบ ขนาดนู่นขาดนี่ อย่างเช่นหูกระเป๋ามันก็ต้องมีห่วง มีนู่นมีนี่อะไร
นะว่าหนังมันขายเป็นตัว เราก็ไปอีก ไปบ่อยมาก เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบไง ไม่ได้ออกแบบก่อนท า นี่
คืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราแบบ ขนาดนู่นขาดนี่ อย่างเช่นหูกระเป๋ามันก็ต้องมีห่วง มีนู่นมีนี่อะไร
นะว่าหนังมันขายเป็นตัว เราก็ไปอีก ไปบ่อยมาก เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบไง ไม่ได้ออกแบบก่อนท า นี่นะว่าหนังมันขายเป็นตัว เราก็ไปอีก ไปบ่อยมาก เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบไง ไม่ได้ออกแบบก่อนท า นี่
คืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราแบบ ขนาดนู่นขาดนี่ อย่างเช่นหูกระเป๋ามันก็ต้องมีห่วง มีนู่นมีนี่อะไรคืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราแบบ ขนาดนู่นขาดนี่ อย่างเช่นหูกระเป๋ามันก็ต้องมีห่วง มีนู่นมีนี่อะไรคืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราแบบ ขนาดนู่นขาดนี่ อย่างเช่นหูกระเป๋ามันก็ต้องมีห่วง มีนู่นมีนี่อะไร

เราออกแบบโดยการเอาทรงกระเป๋าที่มีอ่ะมาดูว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เราก็เดาเราออกแบบโดยการเอาทรงกระเป๋าที่มีอ่ะมาดูว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เราก็เดาเราออกแบบโดยการเอาทรงกระเป๋าที่มีอ่ะมาดูว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เราก็เดา
บ้าง คือเราต้องใช้กระดาษในการประกอบขึ้นมาดูก่อนว่ามันได้หรือเปล่า แล้วเราถึงตัด เพราะก็
พยายามจะให้มันเสียน้อยที่สุดอ่ะ เราก็เสียดายใช่มะ เราก็ซื้อหนังเป็นตัวมาเพ่ือท ากระเป๋าหนังใบ
บ้าง คือเราต้องใช้กระดาษในการประกอบขึ้นมาดูก่อนว่ามันได้หรือเปล่า แล้วเราถึงตัด เพราะก็

กระเป๋าดินสอเล็กๆ แล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะท าได้นะ เราก็เลยคิดว่าเราคงจะท ากระเป๋าใบใหญ่ เราไม่รู้
ออกมาเป็นใบหนึ่ง ซึ่งแบบภูมิใจมากว่าแบบ เออเราท ากระเป๋าส าเร็จแล้วหนึ่งใบ ถึงมันจะเป็นแค่
กระเป๋าดินสอเล็กๆ แล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะท าได้นะ เราก็เลยคิดว่าเราคงจะท ากระเป๋าใบใหญ่ เราไม่รู้
ออกมาเป็นใบหนึ่ง ซึ่งแบบภูมิใจมากว่าแบบ เออเราท ากระเป๋าส าเร็จแล้วหนึ่งใบ ถึงมันจะเป็นแค่
กระเป๋าดินสอเล็กๆ แล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะท าได้นะ เราก็เลยคิดว่าเราคงจะท ากระเป๋าใบใหญ่ เราไม่รู้
นะว่าหนังมันขายเป็นตัว เราก็ไปอีก ไปบ่อยมาก เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบไง ไม่ได้ออกแบบก่อนท า นี่
กระเป๋าดินสอเล็กๆ แล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะท าได้นะ เราก็เลยคิดว่าเราคงจะท ากระเป๋าใบใหญ่ เราไม่รู้
นะว่าหนังมันขายเป็นตัว เราก็ไปอีก ไปบ่อยมาก เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบไง ไม่ได้ออกแบบก่อนท า นี่นะว่าหนังมันขายเป็นตัว เราก็ไปอีก ไปบ่อยมาก เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบไง ไม่ได้ออกแบบก่อนท า นี่
คืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราแบบ ขนาดนู่นขาดนี่ อย่างเช่นหูกระเป๋ามันก็ต้องมีห่วง มีนู่นมีนี่อะไร

ออกมาเป็นใบหนึ่ง ซึ่งแบบภูมิใจมากว่าแบบ เออเราท ากระเป๋าส าเร็จแล้วหนึ่งใบ ถึงมันจะเป็นแค่ออกมาเป็นใบหนึ่ง ซึ่งแบบภูมิใจมากว่าแบบ เออเราท ากระเป๋าส าเร็จแล้วหนึ่งใบ ถึงมันจะเป็นแค่ออกมาเป็นใบหนึ่ง ซึ่งแบบภูมิใจมากว่าแบบ เออเราท ากระเป๋าส าเร็จแล้วหนึ่งใบ ถึงมันจะเป็นแค่ออกมาเป็นใบหนึ่ง ซึ่งแบบภูมิใจมากว่าแบบ เออเราท ากระเป๋าส าเร็จแล้วหนึ่งใบ ถึงมันจะเป็นแค่ออกมาเป็นใบหนึ่ง ซึ่งแบบภูมิใจมากว่าแบบ เออเราท ากระเป๋าส าเร็จแล้วหนึ่งใบ ถึงมันจะเป็นแค่ออกมาเป็นใบหนึ่ง ซึ่งแบบภูมิใจมากว่าแบบ เออเราท ากระเป๋าส าเร็จแล้วหนึ่งใบ ถึงมันจะเป็นแค่ออกมาเป็นใบหนึ่ง ซึ่งแบบภูมิใจมากว่าแบบ เออเราท ากระเป๋าส าเร็จแล้วหนึ่งใบ ถึงมันจะเป็นแค่ออกมาเป็นใบหนึ่ง ซึ่งแบบภูมิใจมากว่าแบบ เออเราท ากระเป๋าส าเร็จแล้วหนึ่งใบ ถึงมันจะเป็นแค่ออกมาเป็นใบหนึ่ง ซึ่งแบบภูมิใจมากว่าแบบ เออเราท ากระเป๋าส าเร็จแล้วหนึ่งใบ ถึงมันจะเป็นแค่
แกะออกมาแล้วมาทาบหนังแล้วค่อยตัดตาม แล้วก็ประกอบแบบเดิมโดยการเย็บ คือมันก็โอเค ส าเร็จแกะออกมาแล้วมาทาบหนังแล้วค่อยตัดตาม แล้วก็ประกอบแบบเดิมโดยการเย็บ คือมันก็โอเค ส าเร็จแกะออกมาแล้วมาทาบหนังแล้วค่อยตัดตาม แล้วก็ประกอบแบบเดิมโดยการเย็บ คือมันก็โอเค ส าเร็จ
ออกมาเป็นใบหนึ่ง ซึ่งแบบภูมิใจมากว่าแบบ เออเราท ากระเป๋าส าเร็จแล้วหนึ่งใบ ถึงมันจะเป็นแค่
แกะออกมาแล้วมาทาบหนังแล้วค่อยตัดตาม แล้วก็ประกอบแบบเดิมโดยการเย็บ คือมันก็โอเค ส าเร็จแกะออกมาแล้วมาทาบหนังแล้วค่อยตัดตาม แล้วก็ประกอบแบบเดิมโดยการเย็บ คือมันก็โอเค ส าเร็จ
ออกแบบก็ท าใส่กระดาษก่อนเลย ติดกาว ประกอบให้ออกมาเป็นรูปเป็นทรงเลย พอได้เสร็จก็แกะ 

ไม่ได้ซื้อหนังมาเป็นตัวหรอก ก็ไม่แน่ใจว่าเราจะท ามันส าเร็จหรือเปล่า กะเป๋าในหนึ่งก็ดูมีอะไรที่
ซับซ้อนใช่มะ เราก็เลยไปซื้อมาเป็นแบบเศษหนัง เอามาเร่ิมท ากระเป๋าดินสอก่อนเป็นใบแรก ตอน
ออกแบบก็ท าใส่กระดาษก่อนเลย ติดกาว ประกอบให้ออกมาเป็นรูปเป็นทรงเลย พอได้เสร็จก็แกะ 
แกะออกมาแล้วมาทาบหนังแล้วค่อยตัดตาม แล้วก็ประกอบแบบเดิมโดยการเย็บ คือมันก็โอเค ส าเร็จ

ซับซ้อนใช่มะ เราก็เลยไปซื้อมาเป็นแบบเศษหนัง เอามาเร่ิมท ากระเป๋าดินสอก่อนเป็นใบแรก ตอน
ออกแบบก็ท าใส่กระดาษก่อนเลย ติดกาว ประกอบให้ออกมาเป็นรูปเป็นทรงเลย พอได้เสร็จก็แกะ 
แกะออกมาแล้วมาทาบหนังแล้วค่อยตัดตาม แล้วก็ประกอบแบบเดิมโดยการเย็บ คือมันก็โอเค ส าเร็จแกะออกมาแล้วมาทาบหนังแล้วค่อยตัดตาม แล้วก็ประกอบแบบเดิมโดยการเย็บ คือมันก็โอเค ส าเร็จ
ออกมาเป็นใบหนึ่ง ซึ่งแบบภูมิใจมากว่าแบบ เออเราท ากระเป๋าส าเร็จแล้วหนึ่งใบ ถึงมันจะเป็นแค่ออกมาเป็นใบหนึ่ง ซึ่งแบบภูมิใจมากว่าแบบ เออเราท ากระเป๋าส าเร็จแล้วหนึ่งใบ ถึงมันจะเป็นแค่
กระเป๋าดินสอเล็กๆ แล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะท าได้นะ เราก็เลยคิดว่าเราคงจะท ากระเป๋าใบใหญ่ เราไม่รู้
ออกมาเป็นใบหนึ่ง ซึ่งแบบภูมิใจมากว่าแบบ เออเราท ากระเป๋าส าเร็จแล้วหนึ่งใบ ถึงมันจะเป็นแค่
กระเป๋าดินสอเล็กๆ แล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะท าได้นะ เราก็เลยคิดว่าเราคงจะท ากระเป๋าใบใหญ่ เราไม่รู้
นะว่าหนังมันขายเป็นตัว เราก็ไปอีก ไปบ่อยมาก เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบไง ไม่ได้ออกแบบก่อนท า นี่
กระเป๋าดินสอเล็กๆ แล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะท าได้นะ เราก็เลยคิดว่าเราคงจะท ากระเป๋าใบใหญ่ เราไม่รู้กระเป๋าดินสอเล็กๆ แล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะท าได้นะ เราก็เลยคิดว่าเราคงจะท ากระเป๋าใบใหญ่ เราไม่รู้
นะว่าหนังมันขายเป็นตัว เราก็ไปอีก ไปบ่อยมาก เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบไง ไม่ได้ออกแบบก่อนท า นี่
คืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราแบบ ขนาดนู่นขาดนี่ อย่างเช่นหูกระเป๋ามันก็ต้องมีห่วง มีนู่นมีนี่อะไร

ไม่ได้ซื้อหนังมาเป็นตัวหรอก ก็ไม่แน่ใจว่าเราจะท ามันส าเร็จหรือเปล่า กะเป๋าในหนึ่งก็ดูมีอะไรที่ไม่ได้ซื้อหนังมาเป็นตัวหรอก ก็ไม่แน่ใจว่าเราจะท ามันส าเร็จหรือเปล่า กะเป๋าในหนึ่งก็ดูมีอะไรที่
ซับซ้อนใช่มะ เราก็เลยไปซื้อมาเป็นแบบเศษหนัง เอามาเร่ิมท ากระเป๋าดินสอก่อนเป็นใบแรก ตอน
ออกแบบก็ท าใส่กระดาษก่อนเลย ติดกาว ประกอบให้ออกมาเป็นรูปเป็นทรงเลย พอได้เสร็จก็แกะ 
แกะออกมาแล้วมาทาบหนังแล้วค่อยตัดตาม แล้วก็ประกอบแบบเดิมโดยการเย็บ คือมันก็โอเค ส าเร็จ
ออกมาเป็นใบหนึ่ง ซึ่งแบบภูมิใจมากว่าแบบ เออเราท ากระเป๋าส าเร็จแล้วหนึ่งใบ ถึงมันจะเป็นแค่

ออกแบบก็ท าใส่กระดาษก่อนเลย ติดกาว ประกอบให้ออกมาเป็นรูปเป็นทรงเลย พอได้เสร็จก็แกะ 
แกะออกมาแล้วมาทาบหนังแล้วค่อยตัดตาม แล้วก็ประกอบแบบเดิมโดยการเย็บ คือมันก็โอเค ส าเร็จ
ออกมาเป็นใบหนึ่ง ซึ่งแบบภูมิใจมากว่าแบบ เออเราท ากระเป๋าส าเร็จแล้วหนึ่งใบ ถึงมันจะเป็นแค่

ออกแบบก็ท าใส่กระดาษก่อนเลย ติดกาว ประกอบให้ออกมาเป็นรูปเป็นทรงเลย พอได้เสร็จก็แกะ ออกแบบก็ท าใส่กระดาษก่อนเลย ติดกาว ประกอบให้ออกมาเป็นรูปเป็นทรงเลย พอได้เสร็จก็แกะ 
แกะออกมาแล้วมาทาบหนังแล้วค่อยตัดตาม แล้วก็ประกอบแบบเดิมโดยการเย็บ คือมันก็โอเค ส าเร็จ
ออกมาเป็นใบหนึ่ง ซึ่งแบบภูมิใจมากว่าแบบ เออเราท ากระเป๋าส าเร็จแล้วหนึ่งใบ ถึงมันจะเป็นแค่
แกะออกมาแล้วมาทาบหนังแล้วค่อยตัดตาม แล้วก็ประกอบแบบเดิมโดยการเย็บ คือมันก็โอเค ส าเร็จแกะออกมาแล้วมาทาบหนังแล้วค่อยตัดตาม แล้วก็ประกอบแบบเดิมโดยการเย็บ คือมันก็โอเค ส าเร็จ
ออกมาเป็นใบหนึ่ง ซึ่งแบบภูมิใจมากว่าแบบ เออเราท ากระเป๋าส าเร็จแล้วหนึ่งใบ ถึงมันจะเป็นแค่
แกะออกมาแล้วมาทาบหนังแล้วค่อยตัดตาม แล้วก็ประกอบแบบเดิมโดยการเย็บ คือมันก็โอเค ส าเร็จ
ออกมาเป็นใบหนึ่ง ซึ่งแบบภูมิใจมากว่าแบบ เออเราท ากระเป๋าส าเร็จแล้วหนึ่งใบ ถึงมันจะเป็นแค่
กระเป๋าดินสอเล็กๆ แล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะท าได้นะ เราก็เลยคิดว่าเราคงจะท ากระเป๋าใบใหญ่ เราไม่รู้
ออกมาเป็นใบหนึ่ง ซึ่งแบบภูมิใจมากว่าแบบ เออเราท ากระเป๋าส าเร็จแล้วหนึ่งใบ ถึงมันจะเป็นแค่
กระเป๋าดินสอเล็กๆ แล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะท าได้นะ เราก็เลยคิดว่าเราคงจะท ากระเป๋าใบใหญ่ เราไม่รู้
ออกมาเป็นใบหนึ่ง ซึ่งแบบภูมิใจมากว่าแบบ เออเราท ากระเป๋าส าเร็จแล้วหนึ่งใบ ถึงมันจะเป็นแค่
กระเป๋าดินสอเล็กๆ แล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะท าได้นะ เราก็เลยคิดว่าเราคงจะท ากระเป๋าใบใหญ่ เราไม่รู้
นะว่าหนังมันขายเป็นตัว เราก็ไปอีก ไปบ่อยมาก เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบไง ไม่ได้ออกแบบก่อนท า นี่
กระเป๋าดินสอเล็กๆ แล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะท าได้นะ เราก็เลยคิดว่าเราคงจะท ากระเป๋าใบใหญ่ เราไม่รู้กระเป๋าดินสอเล็กๆ แล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะท าได้นะ เราก็เลยคิดว่าเราคงจะท ากระเป๋าใบใหญ่ เราไม่รู้
นะว่าหนังมันขายเป็นตัว เราก็ไปอีก ไปบ่อยมาก เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบไง ไม่ได้ออกแบบก่อนท า นี่
คืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราแบบ ขนาดนู่นขาดนี่ อย่างเช่นหูกระเป๋ามันก็ต้องมีห่วง มีนู่นมีนี่อะไร
นะว่าหนังมันขายเป็นตัว เราก็ไปอีก ไปบ่อยมาก เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบไง ไม่ได้ออกแบบก่อนท า นี่นะว่าหนังมันขายเป็นตัว เราก็ไปอีก ไปบ่อยมาก เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบไง ไม่ได้ออกแบบก่อนท า นี่
คืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราแบบ ขนาดนู่นขาดนี่ อย่างเช่นหูกระเป๋ามันก็ต้องมีห่วง มีนู่นมีนี่อะไร
นะว่าหนังมันขายเป็นตัว เราก็ไปอีก ไปบ่อยมาก เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบไง ไม่ได้ออกแบบก่อนท า นี่
คืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราแบบ ขนาดนู่นขาดนี่ อย่างเช่นหูกระเป๋ามันก็ต้องมีห่วง มีนู่นมีนี่อะไร
นะว่าหนังมันขายเป็นตัว เราก็ไปอีก ไปบ่อยมาก เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบไง ไม่ได้ออกแบบก่อนท า นี่
คืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราแบบ ขนาดนู่นขาดนี่ อย่างเช่นหูกระเป๋ามันก็ต้องมีห่วง มีนู่นมีนี่อะไร

เราออกแบบโดยการเอาทรงกระเป๋าที่มีอ่ะมาดูว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เราก็เดา

นะว่าหนังมันขายเป็นตัว เราก็ไปอีก ไปบ่อยมาก เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบไง ไม่ได้ออกแบบก่อนท า นี่
คืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราแบบ ขนาดนู่นขาดนี่ อย่างเช่นหูกระเป๋ามันก็ต้องมีห่วง มีนู่นมีนี่อะไรคืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราแบบ ขนาดนู่นขาดนี่ อย่างเช่นหูกระเป๋ามันก็ต้องมีห่วง มีนู่นมีนี่อะไร

เราออกแบบโดยการเอาทรงกระเป๋าที่มีอ่ะมาดูว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เราก็เดาเราออกแบบโดยการเอาทรงกระเป๋าที่มีอ่ะมาดูว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เราก็เดา
บ้าง คือเราต้องใช้กระดาษในการประกอบขึ้นมาดูก่อนว่ามันได้หรือเปล่า แล้วเราถึงตัด เพราะก็
พยายามจะให้มันเสียน้อยที่สุดอ่ะ เราก็เสียดายใช่มะ เราก็ซื้อหนังเป็นตัวมาเพ่ือท ากระเป๋าหนังใบ
บ้าง คือเราต้องใช้กระดาษในการประกอบขึ้นมาดูก่อนว่ามันได้หรือเปล่า แล้วเราถึงตัด เพราะก็บ้าง คือเราต้องใช้กระดาษในการประกอบขึ้นมาดูก่อนว่ามันได้หรือเปล่า แล้วเราถึงตัด เพราะก็
พยายามจะให้มันเสียน้อยที่สุดอ่ะ เราก็เสียดายใช่มะ เราก็ซื้อหนังเป็นตัวมาเพ่ือท ากระเป๋าหนังใบ
บ้าง คือเราต้องใช้กระดาษในการประกอบขึ้นมาดูก่อนว่ามันได้หรือเปล่า แล้วเราถึงตัด เพราะก็บ้าง คือเราต้องใช้กระดาษในการประกอบขึ้นมาดูก่อนว่ามันได้หรือเปล่า แล้วเราถึงตัด เพราะก็
พยายามจะให้มันเสียน้อยที่สุดอ่ะ เราก็เสียดายใช่มะ เราก็ซื้อหนังเป็นตัวมาเพ่ือท ากระเป๋าหนังใบ
บ้าง คือเราต้องใช้กระดาษในการประกอบขึ้นมาดูก่อนว่ามันได้หรือเปล่า แล้วเราถึงตัด เพราะก็
พยายามจะให้มันเสียน้อยที่สุดอ่ะ เราก็เสียดายใช่มะ เราก็ซื้อหนังเป็นตัวมาเพ่ือท ากระเป๋าหนังใบ
บ้าง คือเราต้องใช้กระดาษในการประกอบขึ้นมาดูก่อนว่ามันได้หรือเปล่า แล้วเราถึงตัด เพราะก็
พยายามจะให้มันเสียน้อยที่สุดอ่ะ เราก็เสียดายใช่มะ เราก็ซื้อหนังเป็นตัวมาเพ่ือท ากระเป๋าหนังใบพยายามจะให้มันเสียน้อยที่สุดอ่ะ เราก็เสียดายใช่มะ เราก็ซื้อหนังเป็นตัวมาเพ่ือท ากระเป๋าหนังใบ
ใหญ่เลย กระเป๋าใบแรกท่ีเราท ามันก็เหลี่ยมๆ มันก็โอเคนะ ก็ดูออกว่าเป็นกระเป๋า เพ่ือนๆก็ชมว่ามันก็ใหญ่เลย กระเป๋าใบแรกท่ีเราท ามันก็เหลี่ยมๆ มันก็โอเคนะ ก็ดูออกว่าเป็นกระเป๋า เพ่ือนๆก็ชมว่ามันก็ใหญ่เลย กระเป๋าใบแรกท่ีเราท ามันก็เหลี่ยมๆ มันก็โอเคนะ ก็ดูออกว่าเป็นกระเป๋า เพ่ือนๆก็ชมว่ามันก็
ดูโอเคเหมือนท าขายเลย เราก็ไปซื้อซับในมาด้วย คือเราก็ติดซับในอะไรเรียบร้อยเลยอ่ะ แต่ไอ้การติด
ใหญ่เลย กระเป๋าใบแรกท่ีเราท ามันก็เหลี่ยมๆ มันก็โอเคนะ ก็ดูออกว่าเป็นกระเป๋า เพ่ือนๆก็ชมว่ามันก็ใหญ่เลย กระเป๋าใบแรกท่ีเราท ามันก็เหลี่ยมๆ มันก็โอเคนะ ก็ดูออกว่าเป็นกระเป๋า เพ่ือนๆก็ชมว่ามันก็
ดูโอเคเหมือนท าขายเลย เราก็ไปซื้อซับในมาด้วย คือเราก็ติดซับในอะไรเรียบร้อยเลยอ่ะ แต่ไอ้การติด
ใหญ่เลย กระเป๋าใบแรกท่ีเราท ามันก็เหลี่ยมๆ มันก็โอเคนะ ก็ดูออกว่าเป็นกระเป๋า เพ่ือนๆก็ชมว่ามันก็
ดูโอเคเหมือนท าขายเลย เราก็ไปซื้อซับในมาด้วย คือเราก็ติดซับในอะไรเรียบร้อยเลยอ่ะ แต่ไอ้การติด
ซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะ
มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา
ซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะ
มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรามากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา
ไก่ ไรงี้ มันจะไม่ขายทีละน้อยๆ เราต้องซื้อตราไก่ 
มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา

นจะล าบากตรงทุนแล้วก็สต๊อกของนจะล าบากตรงทุนแล้วก็สต๊อกของ
เลย แต่ถ้าเราต้องไปเรียนอ่ะ ยังไงด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง 

ป๋าใบนั้น และการเย็บด้วยจักร ซึ่งมันอาจจะท าให้เราลงทุนซื้อพร้อมกับความรู้ด้านแพทเทินของกระเ
จักรอีก เราก็มองว่าเราท ามือเรารู้สึกสนุกไง มันต้องใช้เวลาในการท ามืออ่ะ แต่ว่าจักรมันไถพรึดเดียว
มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่

อ่ะ ไม่ใช่ว่ามันคือชิ้นส่วนชิ้นหนึ่ง เหมือนรูปวาดกับรูปที่เค้าวาดมาแล้วเราระบายสีแค่นั้นเอง 
เราชอบอะไรที่มันใช้เวลาค่อยๆอยู่กับมันค่อยๆทๆให้มันส าเร็จขึ้นมากมากกว่าอะไรที่มันส าเร็จด้วย
ความรวดเร็ว เหมือนเวลาเราซื้อเสื้อผ้าอ่ะ เราอ่ะจะชอบซื้อมามิกซ์กันเองมากก

ไม่ได้ซื้อหนังมาเป็นตัวหรอก ก็ไม่แน่ใจว่าเราจะท ามันส าเร็จหรือเปล่า กะเป๋าในหนึ่งก็ดูมีอะไรที่
ซับซ้อนใช่มะ เราก็เลยไปซื้อมาเป็นแบบเศษหนัง เอามาเร่ิมท ากระเป๋าดินสอก่อนเป็นใบแรก ตอน
ออกแบบก็ท าใส่กระดาษก่อนเลย ติดกาว ประกอบให้ออกมาเป็นรูปเป็นทรงเลย พอได้เสร็จก็แกะ 
แกะออกมาแล้วมาทาบหนังแล้วค่อยตัดตาม แล้วก็ประกอบแบบเดิมโดยการเย็บ คือมันก็โอเค ส าเร็จ
ออกมาเป็นใบหนึ่ง ซึ่งแบบภูมิใจมากว่าแบบ เออเราท ากระเป๋าส าเร็จแล้วหนึ่งใบ ถึงมันจะเป็นแค่
กระเป๋าดินสอเล็กๆ แล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะท าได้นะ เราก็เลยคิดว่าเราคงจะท ากระเป๋าใบใหญ่ เราไม่รู้
นะว่าหนังมันขายเป็นตัว เราก็ไปอีก ไปบ่อยมาก เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบไง ไม่ได้ออกแบบก่อนท า นี่
คืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราแบบ ขนาดนู่นขาดนี่ อย่างเช่นหูกระเป๋ามันก็ต้องมีห่วง มีนู่นมีนี่อะไร

ออกแบบก็ท าใส่กระดาษก่อนเลย ติดกาว ประกอบให้ออกมาเป็นรูปเป็นทรงเลย พอได้เสร็จก็แกะ ออกแบบก็ท าใส่กระดาษก่อนเลย ติดกาว ประกอบให้ออกมาเป็นรูปเป็นทรงเลย พอได้เสร็จก็แกะ 
แกะออกมาแล้วมาทาบหนังแล้วค่อยตัดตาม แล้วก็ประกอบแบบเดิมโดยการเย็บ คือมันก็โอเค ส าเร็จแกะออกมาแล้วมาทาบหนังแล้วค่อยตัดตาม แล้วก็ประกอบแบบเดิมโดยการเย็บ คือมันก็โอเค ส าเร็จแกะออกมาแล้วมาทาบหนังแล้วค่อยตัดตาม แล้วก็ประกอบแบบเดิมโดยการเย็บ คือมันก็โอเค ส าเร็จ
ออกมาเป็นใบหนึ่ง ซึ่งแบบภูมิใจมากว่าแบบ เออเราท ากระเป๋าส าเร็จแล้วหนึ่งใบ ถึงมันจะเป็นแค่
แกะออกมาแล้วมาทาบหนังแล้วค่อยตัดตาม แล้วก็ประกอบแบบเดิมโดยการเย็บ คือมันก็โอเค ส าเร็จแกะออกมาแล้วมาทาบหนังแล้วค่อยตัดตาม แล้วก็ประกอบแบบเดิมโดยการเย็บ คือมันก็โอเค ส าเร็จ
ออกมาเป็นใบหนึ่ง ซึ่งแบบภูมิใจมากว่าแบบ เออเราท ากระเป๋าส าเร็จแล้วหนึ่งใบ ถึงมันจะเป็นแค่ออกมาเป็นใบหนึ่ง ซึ่งแบบภูมิใจมากว่าแบบ เออเราท ากระเป๋าส าเร็จแล้วหนึ่งใบ ถึงมันจะเป็นแค่ออกมาเป็นใบหนึ่ง ซึ่งแบบภูมิใจมากว่าแบบ เออเราท ากระเป๋าส าเร็จแล้วหนึ่งใบ ถึงมันจะเป็นแค่ออกมาเป็นใบหนึ่ง ซึ่งแบบภูมิใจมากว่าแบบ เออเราท ากระเป๋าส าเร็จแล้วหนึ่งใบ ถึงมันจะเป็นแค่ออกมาเป็นใบหนึ่ง ซึ่งแบบภูมิใจมากว่าแบบ เออเราท ากระเป๋าส าเร็จแล้วหนึ่งใบ ถึงมันจะเป็นแค่ออกมาเป็นใบหนึ่ง ซึ่งแบบภูมิใจมากว่าแบบ เออเราท ากระเป๋าส าเร็จแล้วหนึ่งใบ ถึงมันจะเป็นแค่ออกมาเป็นใบหนึ่ง ซึ่งแบบภูมิใจมากว่าแบบ เออเราท ากระเป๋าส าเร็จแล้วหนึ่งใบ ถึงมันจะเป็นแค่ออกมาเป็นใบหนึ่ง ซึ่งแบบภูมิใจมากว่าแบบ เออเราท ากระเป๋าส าเร็จแล้วหนึ่งใบ ถึงมันจะเป็นแค่ออกมาเป็นใบหนึ่ง ซึ่งแบบภูมิใจมากว่าแบบ เออเราท ากระเป๋าส าเร็จแล้วหนึ่งใบ ถึงมันจะเป็นแค่ออกมาเป็นใบหนึ่ง ซึ่งแบบภูมิใจมากว่าแบบ เออเราท ากระเป๋าส าเร็จแล้วหนึ่งใบ ถึงมันจะเป็นแค่ออกมาเป็นใบหนึ่ง ซึ่งแบบภูมิใจมากว่าแบบ เออเราท ากระเป๋าส าเร็จแล้วหนึ่งใบ ถึงมันจะเป็นแค่ออกมาเป็นใบหนึ่ง ซึ่งแบบภูมิใจมากว่าแบบ เออเราท ากระเป๋าส าเร็จแล้วหนึ่งใบ ถึงมันจะเป็นแค่
กระเป๋าดินสอเล็กๆ แล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะท าได้นะ เราก็เลยคิดว่าเราคงจะท ากระเป๋าใบใหญ่ เราไม่รู้
นะว่าหนังมันขายเป็นตัว เราก็ไปอีก ไปบ่อยมาก เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบไง ไม่ได้ออกแบบก่อนท า นี่
คืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราแบบ ขนาดนู่นขาดนี่ อย่างเช่นหูกระเป๋ามันก็ต้องมีห่วง มีนู่นมีนี่อะไร

ออกมาเป็นใบหนึ่ง ซึ่งแบบภูมิใจมากว่าแบบ เออเราท ากระเป๋าส าเร็จแล้วหนึ่งใบ ถึงมันจะเป็นแค่
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ใหญ่เลย กระเป๋าใบแรกท่ีเราท ามันก็เหลี่ยมๆ มันก็โอเคนะ ก็ดูออกว่าเป็นกระเป๋า เพ่ือนๆก็ชมว่ามันก็
พยายามจะให้มันเสียน้อยที่สุดอ่ะ เราก็เสียดายใช่มะ เราก็ซื้อหนังเป็นตัวมาเพ่ือท ากระเป๋าหนังใบ
ใหญ่เลย กระเป๋าใบแรกท่ีเราท ามันก็เหลี่ยมๆ มันก็โอเคนะ ก็ดูออกว่าเป็นกระเป๋า เพ่ือนๆก็ชมว่ามันก็
พยายามจะให้มันเสียน้อยที่สุดอ่ะ เราก็เสียดายใช่มะ เราก็ซื้อหนังเป็นตัวมาเพ่ือท ากระเป๋าหนังใบพยายามจะให้มันเสียน้อยที่สุดอ่ะ เราก็เสียดายใช่มะ เราก็ซื้อหนังเป็นตัวมาเพ่ือท ากระเป๋าหนังใบ
ใหญ่เลย กระเป๋าใบแรกท่ีเราท ามันก็เหลี่ยมๆ มันก็โอเคนะ ก็ดูออกว่าเป็นกระเป๋า เพ่ือนๆก็ชมว่ามันก็
ดูโอเคเหมือนท าขายเลย เราก็ไปซื้อซับในมาด้วย คือเราก็ติดซับในอะไรเรียบร้อยเลยอ่ะ แต่ไอ้การติด
ใหญ่เลย กระเป๋าใบแรกท่ีเราท ามันก็เหลี่ยมๆ มันก็โอเคนะ ก็ดูออกว่าเป็นกระเป๋า เพ่ือนๆก็ชมว่ามันก็ใหญ่เลย กระเป๋าใบแรกท่ีเราท ามันก็เหลี่ยมๆ มันก็โอเคนะ ก็ดูออกว่าเป็นกระเป๋า เพ่ือนๆก็ชมว่ามันก็ใหญ่เลย กระเป๋าใบแรกท่ีเราท ามันก็เหลี่ยมๆ มันก็โอเคนะ ก็ดูออกว่าเป็นกระเป๋า เพ่ือนๆก็ชมว่ามันก็ใหญ่เลย กระเป๋าใบแรกท่ีเราท ามันก็เหลี่ยมๆ มันก็โอเคนะ ก็ดูออกว่าเป็นกระเป๋า เพ่ือนๆก็ชมว่ามันก็
ดูโอเคเหมือนท าขายเลย เราก็ไปซื้อซับในมาด้วย คือเราก็ติดซับในอะไรเรียบร้อยเลยอ่ะ แต่ไอ้การติด
ใหญ่เลย กระเป๋าใบแรกท่ีเราท ามันก็เหลี่ยมๆ มันก็โอเคนะ ก็ดูออกว่าเป็นกระเป๋า เพ่ือนๆก็ชมว่ามันก็ใหญ่เลย กระเป๋าใบแรกท่ีเราท ามันก็เหลี่ยมๆ มันก็โอเคนะ ก็ดูออกว่าเป็นกระเป๋า เพ่ือนๆก็ชมว่ามันก็
ดูโอเคเหมือนท าขายเลย เราก็ไปซื้อซับในมาด้วย คือเราก็ติดซับในอะไรเรียบร้อยเลยอ่ะ แต่ไอ้การติด
ใหญ่เลย กระเป๋าใบแรกท่ีเราท ามันก็เหลี่ยมๆ มันก็โอเคนะ ก็ดูออกว่าเป็นกระเป๋า เพ่ือนๆก็ชมว่ามันก็
ดูโอเคเหมือนท าขายเลย เราก็ไปซื้อซับในมาด้วย คือเราก็ติดซับในอะไรเรียบร้อยเลยอ่ะ แต่ไอ้การติด
ใหญ่เลย กระเป๋าใบแรกท่ีเราท ามันก็เหลี่ยมๆ มันก็โอเคนะ ก็ดูออกว่าเป็นกระเป๋า เพ่ือนๆก็ชมว่ามันก็
ดูโอเคเหมือนท าขายเลย เราก็ไปซื้อซับในมาด้วย คือเราก็ติดซับในอะไรเรียบร้อยเลยอ่ะ แต่ไอ้การติด
ซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะ
มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา
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มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา
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ไก่ ไรงี้ มันจะไม่ขายทีละน้อยๆ เราต้องซื้อตราไก่ 

ซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะ
มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา
ไก่ ไรงี้ มันจะไม่ขายทีละน้อยๆ เราต้องซื้อตราไก่ 

ซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะ
มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา
ไก่ ไรงี้ มันจะไม่ขายทีละน้อยๆ เราต้องซื้อตราไก่ 

ซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะ
มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรามากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรามากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา
ไก่ ไรงี้ มันจะไม่ขายทีละน้อยๆ เราต้องซื้อตราไก่ 
ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง 

มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา
ไก่ ไรงี้ มันจะไม่ขายทีละน้อยๆ เราต้องซื้อตราไก่ 
ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง 

มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา
ไก่ ไรงี้ มันจะไม่ขายทีละน้อยๆ เราต้องซื้อตราไก่ 
มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา
ไก่ ไรงี้ มันจะไม่ขายทีละน้อยๆ เราต้องซื้อตราไก่ 
มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรามากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรามากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา

นจะล าบากตรงทุนแล้วก็สต๊อกของ
มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา
ไก่ ไรงี้ มันจะไม่ขายทีละน้อยๆ เราต้องซื้อตราไก่ 
ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง 

มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา
ตัวอ่ะ คือมันจะล าบากตรงทุนแล้วก็สต๊อกของตัวอ่ะ คือมันจะล าบากตรงทุนแล้วก็สต๊อกของตัวอ่ะ คือมัไก่ ไรงี้ มันจะไม่ขายทีละน้อยๆ เราต้องซื้อตราไก่ 

ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง 
อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 

นจะล าบากตรงทุนแล้วก็สต๊อกของตัวอ่ะ คือมันจะล าบากตรงทุนแล้วก็สต๊อกของไก่ ไรงี้ มันจะไม่ขายทีละน้อยๆ เราต้องซื้อตราไก่ 
ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง 
ไก่ ไรงี้ มันจะไม่ขายทีละน้อยๆ เราต้องซื้อตราไก่ 
ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง 

นจะล าบากตรงทุนแล้วก็สต๊อกของ
เลย แต่ถ้าเราต้องไปเรียนอ่ะ ยังไง

อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 

นจะล าบากตรงทุนแล้วก็สต๊อกของ
8000 เลย แต่ถ้าเราต้องไปเรียนอ่ะ ยังไง

อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 
ป๋าใบนั้น และการเย็บด้วยจักร ซึ่งมันอาจจะท าให้เราลงทุนซื้อ

ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง 
อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 

พร้อมกับความรู้ด้านแพทเทินของกระเป๋าใบนั้น และการเย็บด้วยจักร ซึ่งมันอาจจะท าให้เราลงทุนซื้อ
จักรอีก เราก็มองว่าเราท ามือเรารู้สึกสนุกไง มันต้องใช้เวลาในการท ามืออ่ะ แต่ว่าจักรมันไถพรึดเดียว

ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง 
8000 อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 

เลย แต่ถ้าเราต้องไปเรียนอ่ะ ยังไงด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง 
อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 

ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง 
อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 

พร้อมกับความรู้ด้านแพทเทินของกระเ

8000 
อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 

ป๋าใบนั้น และการเย็บด้วยจักร ซึ่งมันอาจจะท าให้เราลงทุนซื้อ

ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง 
อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 

ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง 
อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 

ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง 
อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 

ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง 
อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 

ป๋าใบนั้น และการเย็บด้วยจักร ซึ่งมันอาจจะท าให้เราลงทุนซื้อ

ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง 
อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ เราก็เสีย 

พร้อมกับความรู้ด้านแพทเทินของกระเ
อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 

พร้อมกับความรู้ด้านแพทเทินของกระเ
อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 

พร้อมกับความรู้ด้านแพทเทินของกระเ
อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 

ป๋าใบนั้น และการเย็บด้วยจักร ซึ่งมันอาจจะท าให้เราลงทุนซื้อ
จักรอีก เราก็มองว่าเราท ามือเรารู้สึกสนุกไง มันต้องใช้เวลาในการท ามืออ่ะ แต่ว่าจักรมันไถพรึดเดียว

อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 
พร้อมกับความรู้ด้านแพทเทินของกระเป๋าใบนั้น และการเย็บด้วยจักร ซึ่งมันอาจจะท าให้เราลงทุนซื้อ
จักรอีก เราก็มองว่าเราท ามือเรารู้สึกสนุกไง มันต้องใช้เวลาในการท ามืออ่ะ แต่ว่าจักรมันไถพรึดเดียว

อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 
ป๋าใบนั้น และการเย็บด้วยจักร ซึ่งมันอาจจะท าให้เราลงทุนซื้อ

อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 
ป๋าใบนั้น และการเย็บด้วยจักร ซึ่งมันอาจจะท าให้เราลงทุนซื้อพร้อมกับความรู้ด้านแพทเทินของกระเ

จักรอีก เราก็มองว่าเราท ามือเรารู้สึกสนุกไง มันต้องใช้เวลาในการท ามืออ่ะ แต่ว่าจักรมันไถพรึดเดียว
ป๋าใบนั้น และการเย็บด้วยจักร ซึ่งมันอาจจะท าให้เราลงทุนซื้อ

จักรอีก เราก็มองว่าเราท ามือเรารู้สึกสนุกไง มันต้องใช้เวลาในการท ามืออ่ะ แต่ว่าจักรมันไถพรึดเดียว
ป๋าใบนั้น และการเย็บด้วยจักร ซึ่งมันอาจจะท าให้เราลงทุนซื้อ

จักรอีก เราก็มองว่าเราท ามือเรารู้สึกสนุกไง มันต้องใช้เวลาในการท ามืออ่ะ แต่ว่าจักรมันไถพรึดเดียวจักรอีก เราก็มองว่าเราท ามือเรารู้สึกสนุกไง มันต้องใช้เวลาในการท ามืออ่ะ แต่ว่าจักรมันไถพรึดเดียว
มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่
จักรอีก เราก็มองว่าเราท ามือเรารู้สึกสนุกไง มันต้องใช้เวลาในการท ามืออ่ะ แต่ว่าจักรมันไถพรึดเดียว
มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่
จักรอีก เราก็มองว่าเราท ามือเรารู้สึกสนุกไง มันต้องใช้เวลาในการท ามืออ่ะ แต่ว่าจักรมันไถพรึดเดียวจักรอีก เราก็มองว่าเราท ามือเรารู้สึกสนุกไง มันต้องใช้เวลาในการท ามืออ่ะ แต่ว่าจักรมันไถพรึดเดียว
มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่

อ่ะ ไม่ใช่ว่ามันคือชิ้นส่วนชิ้นหนึ่ง เหมือนรูปวาดกับรูปที่เค้าวาดมาแล้วเราระบายสีแค่นั้นเอง 

จักรอีก เราก็มองว่าเราท ามือเรารู้สึกสนุกไง มันต้องใช้เวลาในการท ามืออ่ะ แต่ว่าจักรมันไถพรึดเดียว
มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่

อ่ะ ไม่ใช่ว่ามันคือชิ้นส่วนชิ้นหนึ่ง เหมือนรูปวาดกับรูปที่เค้าวาดมาแล้วเราระบายสีแค่นั้นเอง 

จักรอีก เราก็มองว่าเราท ามือเรารู้สึกสนุกไง มันต้องใช้เวลาในการท ามืออ่ะ แต่ว่าจักรมันไถพรึดเดียว
มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่

อ่ะ ไม่ใช่ว่ามันคือชิ้นส่วนชิ้นหนึ่ง เหมือนรูปวาดกับรูปที่เค้าวาดมาแล้วเราระบายสีแค่นั้นเอง 
มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่
จักรอีก เราก็มองว่าเราท ามือเรารู้สึกสนุกไง มันต้องใช้เวลาในการท ามืออ่ะ แต่ว่าจักรมันไถพรึดเดียว
มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่

อ่ะ ไม่ใช่ว่ามันคือชิ้นส่วนชิ้นหนึ่ง เหมือนรูปวาดกับรูปที่เค้าวาดมาแล้วเราระบายสีแค่นั้นเอง 
มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่

อ่ะ ไม่ใช่ว่ามันคือชิ้นส่วนชิ้นหนึ่ง เหมือนรูปวาดกับรูปที่เค้าวาดมาแล้วเราระบายสีแค่นั้นเอง 
เราชอบอะไรที่มันใช้เวลาค่อยๆอยู่กับมันค่อยๆทๆให้มันส าเร็จขึ้นมากมากกว่าอะไรที่มันส าเร็จด้วย

มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่
อ่ะ ไม่ใช่ว่ามันคือชิ้นส่วนชิ้นหนึ่ง เหมือนรูปวาดกับรูปที่เค้าวาดมาแล้วเราระบายสีแค่นั้นเอง 

เราชอบอะไรที่มันใช้เวลาค่อยๆอยู่กับมันค่อยๆทๆให้มันส าเร็จขึ้นมากมากกว่าอะไรที่มันส าเร็จด้วย

มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่
อ่ะ ไม่ใช่ว่ามันคือชิ้นส่วนชิ้นหนึ่ง เหมือนรูปวาดกับรูปที่เค้าวาดมาแล้วเราระบายสีแค่นั้นเอง 

มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่
อ่ะ ไม่ใช่ว่ามันคือชิ้นส่วนชิ้นหนึ่ง เหมือนรูปวาดกับรูปที่เค้าวาดมาแล้วเราระบายสีแค่นั้นเอง 

เราชอบอะไรที่มันใช้เวลาค่อยๆอยู่กับมันค่อยๆทๆให้มันส าเร็จขึ้นมากมากกว่าอะไรที่มันส าเร็จด้วย
อ่ะ ไม่ใช่ว่ามันคือชิ้นส่วนชิ้นหนึ่ง เหมือนรูปวาดกับรูปที่เค้าวาดมาแล้วเราระบายสีแค่นั้นเอง อ่ะ ไม่ใช่ว่ามันคือชิ้นส่วนชิ้นหนึ่ง เหมือนรูปวาดกับรูปที่เค้าวาดมาแล้วเราระบายสีแค่นั้นเอง 

กระเป๋าดินสอเล็กๆ แล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะท าได้นะ เราก็เลยคิดว่าเราคงจะท ากระเป๋าใบใหญ่ เราไม่รู้
นะว่าหนังมันขายเป็นตัว เราก็ไปอีก ไปบ่อยมาก เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบไง ไม่ได้ออกแบบก่อนท า นี่
คืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราแบบ ขนาดนู่นขาดนี่ อย่างเช่นหูกระเป๋ามันก็ต้องมีห่วง มีนู่นมีนี่อะไรคืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราแบบ ขนาดนู่นขาดนี่ อย่างเช่นหูกระเป๋ามันก็ต้องมีห่วง มีนู่นมีนี่อะไร

เราออกแบบโดยการเอาทรงกระเป๋าที่มีอ่ะมาดูว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เราก็เดา

ดูโอเคเหมือนท าขายเลย เราก็ไปซื้อซับในมาด้วย คือเราก็ติดซับในอะไรเรียบร้อยเลยอ่ะ แต่ไอ้การติด
ซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะ
มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา

เลย แต่ถ้าเราต้องไปเรียนอ่ะ ยังไง
อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 

ป๋าใบนั้น และการเย็บด้วยจักร ซึ่งมันอาจจะท าให้เราลงทุนซื้อ
จักรอีก เราก็มองว่าเราท ามือเรารู้สึกสนุกไง มันต้องใช้เวลาในการท ามืออ่ะ แต่ว่าจักรมันไถพรึดเดียว

ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง 
เราก็เสีย 8000 
พร้อมกับความรู้ด้านแพทเทินของกระเ
จักรอีก เราก็มองว่าเราท ามือเรารู้สึกสนุกไง มันต้องใช้เวลาในการท ามืออ่ะ แต่ว่าจักรมันไถพรึดเดียว
มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่

อ่ะ ไม่ใช่ว่ามันคือชิ้นส่วนชิ้นหนึ่ง เหมือนรูปวาดกับรูปที่เค้าวาดมาแล้วเราระบายสีแค่นั้นเอง 
เราชอบอะไรที่มันใช้เวลาค่อยๆอยู่กับมันค่อยๆทๆให้มันส าเร็จขึ้นมากมากกว่าอะไรที่มันส าเร็จด้วย

ไม่ได้ซื้อหนังมาเป็นตัวหรอก ก็ไม่แน่ใจว่าเราจะท ามันส าเร็จหรือเปล่า กะเป๋าในหนึ่งก็ดูมีอะไรที่
ซับซ้อนใช่มะ เราก็เลยไปซื้อมาเป็นแบบเศษหนัง เอามาเร่ิมท ากระเป๋าดินสอก่อนเป็นใบแรก ตอน
ออกแบบก็ท าใส่กระดาษก่อนเลย ติดกาว ประกอบให้ออกมาเป็นรูปเป็นทรงเลย พอได้เสร็จก็แกะ 
แกะออกมาแล้วมาทาบหนังแล้วค่อยตัดตาม แล้วก็ประกอบแบบเดิมโดยการเย็บ คือมันก็โอเค ส าเร็จ
ออกมาเป็นใบหนึ่ง ซึ่งแบบภูมิใจมากว่าแบบ เออเราท ากระเป๋าส าเร็จแล้วหนึ่งใบ ถึงมันจะเป็นแค่
กระเป๋าดินสอเล็กๆ แล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะท าได้นะ เราก็เลยคิดว่าเราคงจะท ากระเป๋าใบใหญ่ เราไม่รู้
นะว่าหนังมันขายเป็นตัว เราก็ไปอีก ไปบ่อยมาก เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบไง ไม่ได้ออกแบบก่อนท า นี่
คืออุปสรรคอย่างหนึ่งของเราแบบ ขนาดนู่นขาดนี่ อย่างเช่นหูกระเป๋ามันก็ต้องมีห่วง มีนู่นมีนี่อะไร

เราออกแบบโดยการเอาทรงกระเป๋าที่มีอ่ะมาดูว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เราก็เดา
บ้าง คือเราต้องใช้กระดาษในการประกอบขึ้นมาดูก่อนว่ามันได้หรือเปล่า แล้วเราถึงตัด เพราะก็
พยายามจะให้มันเสียน้อยที่สุดอ่ะ เราก็เสียดายใช่มะ เราก็ซื้อหนังเป็นตัวมาเพ่ือท ากระเป๋าหนังใบ
ใหญ่เลย กระเป๋าใบแรกท่ีเราท ามันก็เหลี่ยมๆ มันก็โอเคนะ ก็ดูออกว่าเป็นกระเป๋า เพ่ือนๆก็ชมว่ามันก็
ดูโอเคเหมือนท าขายเลย เราก็ไปซื้อซับในมาด้วย คือเราก็ติดซับในอะไรเรียบร้อยเลยอ่ะ แต่ไอ้การติด
ซับในของเราจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเลย เราไม่รู้ว่ามันต้องติดอันไหนก่อน แก้เยอะ
มากๆ อ่ะ แล้วก็มันจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าอุปกรณ์อ่ะ ไอ้ชิ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น ห่วงติดกระเป่านู่นนี่ ตรา
ไก่ ไรงี้ มันจะไม่ขายทีละน้อยๆ เราต้องซื้อตราไก่ 700 ตัวอ่ะ คือมันจะล าบากตรงทุนแล้วก็สต๊อกของตัวอ่ะ คือมันจะล าบากตรงทุนแล้วก็สต๊อกของตัวอ่ะ คือมั
ด้วย แต่ที่แน่ๆ เรารู้สึกว่ามันคุ้มก็คือเรายังเสียเงินไปไม่ถึง 8000 เลย แต่ถ้าเราต้องไปเรียนอ่ะ ยังไง
เราก็เสีย 8000 อยู่แล้วกับการได้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เพราะว่าเวลาเรียนเสร็จมันจะต้องได้ผลงานใช่มะ 
พร้อมกับความรู้ด้านแพทเทินของกระเป๋าใบนั้น และการเย็บด้วยจักร ซึ่งมันอาจจะท าให้เราลงทุนซื้อ
จักรอีก เราก็มองว่าเราท ามือเรารู้สึกสนุกไง มันต้องใช้เวลาในการท ามืออ่ะ แต่ว่าจักรมันไถพรึดเดียว
มันก็เสร็จละ เพราะว่าเราเคยเย็บผ้า เราก็จะรู้ว่ามันเร็ว แต่ว่าท ามืออ่ะมันค่อยๆท า เหมือนเราได้อยู่

อ่ะ ไม่ใช่ว่ามันคือชิ้นส่วนชิ้นหนึ่ง เหมือนรูปวาดกับรูปที่เค้าวาดมาแล้วเราระบายสีแค่นั้นเอง 
เราชอบอะไรที่มันใช้เวลาค่อยๆอยู่กับมันค่อยๆทๆให้มันส าเร็จขึ้นมากมากกว่าอะไรที่มันส าเร็จด้วย
ความรวดเร็ว เหมือนเวลาเราซื้อเสื้อผ้าอ่ะ เราอ่ะจะชอบซื้อมามิกซ์กันเองมากก

สออกแบบก่อนไปซื้อของใช่มะ แต่เราไม่รู้ เราก็ไปซื้อของก่อนเลย ค่อยมานั่งออกแบบ ตอนแรกเราสออกแบบก่อนไปซื้อของใช่มะ แต่เราไม่รู้ เราก็ไปซื้อของก่อนเลย ค่อยมานั่งออกแบบ ตอนแรกเรา
ไม่ได้ซื้อหนังมาเป็นตัวหรอก ก็ไม่แน่ใจว่าเราจะท ามันส าเร็จหรือเปล่า กะเป๋าในหนึ่งก็ดูมีอะไรที่สไม่ได้ซื้อหนังมาเป็นตัวหรอก ก็ไม่แน่ใจว่าเราจะท ามันส าเร็จหรือเปล่า กะเป๋าในหนึ่งก็ดูมีอะไรที่

ำ
แบบเรฟเฟอเรนท์ที่เราหาได้ในเน็ตอ่ะไปให้เค้าดูว่าเราต้องการอะไรบ้าง เค้าก็จะแนะน ามาว่ามันใช้
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นึกว่ามันใช้แค่ 6 ตัว ปรากฏว่ารูดออกมาแล้วทุเรศมาก คือมันต้องใช้ตราไก่ 20 ตัว เราแบบไปแกะดู
จากกระเป๋าที่เรามีอ่ะ แบบอ้ึงมากว่าแบบโอ้โหใช้ตราไก่ 20 ตัว แล้วเหมือนแก้แล้วก็เจาะใหม่ แบบ
ท้อมาก ในนั้นท าอยู่เดือนนึง นานมาก ปกติเราท าสามวันก็เสร็จแล้ว อุปสรรคอีกอย่างคือทุนเราต้อง
ออกเองหมด พ่อแม่เราไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ ก็ไม่รู้ว่ามันจะท าได้หรือเปล่า แล้วแม่เราเป็นคนที่ ไม่
ชอบซื้อของแพง ทีนี้การลงทุนท าอะไรซักอย่างอ่ะ ยังไงมันก็ต้องแพงอยู่แล้ว เราก็เลยต้องใช้ทุนตัวเอง
ออก ตอนนี้เสียไปแล้วรวมๆ ประมาณ 5000 บาท ซึ่งตอนแรกเค้าไม่เชื่อเลยว่ามันจะท าได้ส าเร็จเป็น
ใบสามารถขายได้อ่ะ และจะได้เงินมาคืนทุนของเราไรเงี้ย เราก็แบบคิดซะว่าเราซื้อของเล่น ที่ดูเข้าท่า
เข้าทาง มีคุณค่าเพราะว่ามนอาจจะเป็นอาชีพของเราในอนาคตก็ได้ หรือว่าอย่างน้อยเราก็ได้เริ่มต้น
ค้นหาความฝันเราแล้ว ดีกว่าไม่ได้เริ่มท าอะไรเลย ดีแต่ได้แต่ฝันไปวันๆ หรือไม่ก็ใช้เวลาว่างท า
อะไรอ่ะ เล่น Facebook อะไรยังงี้ เราเป็นคนที่รู้สึกหงุดหงิดมาก ถ้าเราตื่นมาแล้วไม่ได้เริ่มท าอะไร
เลยที่มันดูมีประโยชน์ เราก็ไม่เป็นไร ถึงเค้าจะไม่ให้ทุนเราก็มีทุนของเรา ซึ่งมันก็ไม่ได้ร่อยหรอมาก
เพราะว่ามันก็ขายได้บ้าง คืนทุนได้บ้าง ลงทุนไป 5000 ตอนนี้ได้มาประมาณ 2500 เอง คือแต่ว่าสิ่งที่
ลงทุนไป 5000 อ่ะมนัมีทรัพย์สินถาวร คือแบบอะไรที่ใช้แล้วไม่สูญสลายหายไปอ่ะ เช่น อุปกรณ์ตอก 
อะไรยังเงี้ย แต่ว่าหนังมันก็ไม่ได้ราคาแพงมากขนาดที่แบบท าแล้วจะไม่ได้ก าไร แต่เราไม่ได้คิดก าไร
เยอะนะ เรามองว่ามันเป็นคุณค่า เราลงทุนท ามือ ลงทุนเรื่องเวลามากกว่า 

ส าหรับชื่อแบรนด์ ตอนแรกเราก็ไม่ได้นึกอะไรมากมายหรอก เราพยายามจะหาค าที่มัน
ใช้แล้วดูดับเบิ้ลมีนนิ่ง แบบเท่ๆ เราก็ลองไปหาดูว่าแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับการเย็บหรืออะไรแบบนี้ ไป
เจอค าว่า Needle เราก็รู้สึกว่ามันดีนะ มันสามารถดับเบิ้ลมีนนิ่งโดยการเขียนแบบให้ค าว่า Need มัน
ดูตัวใหญ่ แบบว่าต้องการมากไรเงี้ย ก็ดูเหมือนเป็นความต้องการ แล้วก็ Needle มันก็คือการเย็บ 
เหมือนเราเย็บมือ ส่วน leather handcraft เป็นค าเท่ๆ ที่เพ่ือนเราคิดให้ เป็นงานหนัง แล้วก็เป็นงาน
ฝีมือ ซึ่งเราก็มองว่ามันก็เท่ดีนะ จะเรียกว่า The NEEDle หรือ The NEEDleather handcraft ก็ได้ 
เหมือนมันเป็นค าจ ากัดความของแบรนด์อ่ะ 

อุปกรณ์ท่ีใช้ก็หลักๆเลยมันต้องมีส้อมส าหรับเจาะรูเย็บ เพราะว่าหนังมันสามารถเอาเข็ม
ทิ่มแล้วเย็บเข้าไปได้เลย ส้อมมันจะมีหลายแบบ ก็คือมันจะมีหลายฟัน ที่เราใช้อ่ะเรารู้สึกว่ามันน่าจะ
เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า 4 ฟันน่าจะดีสุด แต่ถ้าเป็น
คนที่แรงเยอะๆ แบบผู้ชายเงี้ยอาจจะใช้ 5 ฟัน 6 ฟันเลยก็ได้มันก็เร็วดี แล้วก็พวกตัวเจาะรูต่างๆ 
แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่
หน่อย แล้วแต่ตราไก่เบอร์ที่เราซื้อมาอีก แต่ที่เราใช้อยู่อ่ะมันจะเป็นเบอร์ 25 แล้วก็ต้องมีตัวตอกตรา
ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว 
บล็อกตอกแต่ละเบอร์มันก็จะมีไม่เท่ากัน แล้วก็จะมีค้อน ที่รองตอก ค้อนนี่ที่จริงแล้วใช้ค้อนอะไรก็ได้
นะ แต่เรารู้สึกว่าการที่เราใช้ค้อนที่บ้าน เรามีค้อนของเราเองดีกว่าเพ่ือความถนัด แล้วก็จะมีเชือก
เทียนส าหรับเย็บ แล้วก็เข็ม เราจะใช้นิดโต้อ่ะ กระดาษกาวอ่ะเป็นตัวช่วยยึดเวลาเราเย็บ มันก็จะแบบ
ท าให้เวลาเราตัดมาแล้วเอามาขึ้นทรงเงี้ย มันก็จะเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น หนังนี่ถือว่าเป็นอุปกรณ์
ป่ะ หนังถือว่าเป็นวัตถุดิบป่ะ แล้วก็มีกระดานรองตัด คัตเตอร์ กรรไกรส าหรับตัดหนังโดยเฉพาะ แต่
แบบบางอย่างอ่ะ ถ้าจะท าอ่ะ ไม่แนะน าให้ใช้กรรไกรตัดนะ เพราะว่าหนังมันมีความหนาใช่มะ มัน
อาจจะตัดแล้วมันแฉลบ คือมันเอียงอ่ะ ถ้าเราใช้คัตเตอร์ตัดโดยใช้กระดานรองตัดยังไงก็ตรง ประมาณ

แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่
ฟันเลยก็ได้มันก็เร็วดี แล้วก็พวกตัวเจาะรูต่างๆ คนที่แรงเยอะๆ แบบผู้ชายเงี้ยอาจจะใช้ 

แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่
ที่เราซื้อมาอีก แต่ที่เราใช้อยู่อ่ะมันจะเป็นเบอร์ 

แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่
ที่เราซื้อมาอีก แต่ที่เราใช้อยู่อ่ะมันจะเป็นเบอร์ 

คนที่แรงเยอะๆ แบบผู้ชายเงี้ยอาจจะใช้ คนที่แรงเยอะๆ แบบผู้ชายเงี้ยอาจจะใช้ 
แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่

ที่เราซื้อมาอีก แต่ที่เราใช้อยู่อ่ะมันจะเป็นเบอร์ 
แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่
คนที่แรงเยอะๆ แบบผู้ชายเงี้ยอาจจะใช้ คนที่แรงเยอะๆ แบบผู้ชายเงี้ยอาจจะใช้ 
แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่

ฟันเลยก็ได้มันก็เร็วดี แล้วก็พวกตัวเจาะรูต่างๆ ฟัน 
เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า 

ฟันเลยก็ได้มันก็เร็วดี แล้วก็พวกตัวเจาะรูต่างๆ ฟันเลยก็ได้มันก็เร็วดี แล้วก็พวกตัวเจาะรูต่างๆ 
เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า 
คนที่แรงเยอะๆ แบบผู้ชายเงี้ยอาจจะใช้ 
เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า 

ฟัน 5 5 
เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า 

ฟันเลยก็ได้มันก็เร็วดี แล้วก็พวกตัวเจาะรูต่างๆ ฟันเลยก็ได้มันก็เร็วดี แล้วก็พวกตัวเจาะรูต่างๆ 6 
เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า 

ฟันเลยก็ได้มันก็เร็วดี แล้วก็พวกตัวเจาะรูต่างๆ ฟันเลยก็ได้มันก็เร็วดี แล้วก็พวกตัวเจาะรูต่างๆ 
แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่

เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า 
คนที่แรงเยอะๆ แบบผู้ชายเงี้ยอาจจะใช้ 
แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่

เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า 
คนที่แรงเยอะๆ แบบผู้ชายเงี้ยอาจจะใช้ 

ฟันน่าจะดีสุด แต่ถ้าเป็น
ฟันเลยก็ได้มันก็เร็วดี แล้วก็พวกตัวเจาะรูต่างๆ 

แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่
ที่เราซื้อมาอีก แต่ที่เราใช้อยู่อ่ะมันจะเป็นเบอร์ 

ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว 

ฟันน่าจะดีสุด แต่ถ้าเป็น
ฟันเลยก็ได้มันก็เร็วดี แล้วก็พวกตัวเจาะรูต่างๆ 

เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า 
คนที่แรงเยอะๆ แบบผู้ชายเงี้ยอาจจะใช้ 
เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า ฟันน่าจะดีสุด แต่ถ้าเป็น

ฟันเลยก็ได้มันก็เร็วดี แล้วก็พวกตัวเจาะรูต่างๆ คนที่แรงเยอะๆ แบบผู้ชายเงี้ยอาจจะใช้ ฟันเลยก็ได้มันก็เร็วดี แล้วก็พวกตัวเจาะรูต่างๆ คนที่แรงเยอะๆ แบบผู้ชายเงี้ยอาจจะใช้ 
แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่

ฟันเลยก็ได้มันก็เร็วดี แล้วก็พวกตัวเจาะรูต่างๆ 
แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่

แล้วก็ต้องมีตัวตอกตรา

คนที่แรงเยอะๆ แบบผู้ชายเงี้ยอาจจะใช้ ฟันเลยก็ได้มันก็เร็วดี แล้วก็พวกตัวเจาะรูต่างๆ 
แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่

แล้วก็ต้องมีตัวตอกตรา
แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่

ที่เราซื้อมาอีก แต่ที่เราใช้อยู่อ่ะมันจะเป็นเบอร์ 25 
แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่
หน่อย แล้วแต่ตราไก่เบอร์
แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่
หน่อย แล้วแต่ตราไก่เบอร์ 25 แล้วก็ต้องมีตัวตอกตราหน่อย แล้วแต่ตราไก่เบอร์หน่อย แล้วแต่ตราไก่เบอร์หน่อย แล้วแต่ตราไก่เบอร์
ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว 
หน่อย แล้วแต่ตราไก่เบอร์หน่อย แล้วแต่ตราไก่เบอร์
ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว 

แล้วก็ต้องมีตัวตอกตราหน่อย แล้วแต่ตราไก่เบอร์ที่เราซื้อมาอีก แต่ที่เราใช้อยู่อ่ะมันจะเป็นเบอร์ แล้วก็ต้องมีตัวตอกตราที่เราซื้อมาอีก แต่ที่เราใช้อยู่อ่ะมันจะเป็นเบอร์ 
ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว 

ที่เราซื้อมาอีก แต่ที่เราใช้อยู่อ่ะมันจะเป็นเบอร์ 
ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว 
บล็อกตอกแต่ละเบอร์มันก็จะมีไม่เท่ากัน แล้วก็จะมีค้อน ที่รองตอก ค้อนนี่ที่จริงแล้วใช้ค้อนอะ

ที่เราซื้อมาอีก แต่ที่เราใช้อยู่อ่ะมันจะเป็นเบอร์ 
ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว 

ที่เราซื้อมาอีก แต่ที่เราใช้อยู่อ่ะมันจะเป็นเบอร์ 
ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว 
บล็อกตอกแต่ละเบอร์มันก็จะมีไม่เท่ากัน แล้วก็จะมีค้อน ที่รองตอก ค้อนนี่ที่จริงแล้วใช้ค้อนอะ
ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว 
บล็อกตอกแต่ละเบอร์มันก็จะมีไม่เท่ากัน แล้วก็จะมีค้อน ที่รองตอก ค้อนนี่ที่จริงแล้วใช้ค้อนอะ
ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว 
บล็อกตอกแต่ละเบอร์มันก็จะมีไม่เท่ากัน แล้วก็จะมีค้อน ที่รองตอก ค้อนนี่ที่จริงแล้วใช้ค้อนอะ
ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว 
บล็อกตอกแต่ละเบอร์มันก็จะมีไม่เท่ากัน แล้วก็จะมีค้อน ที่รองตอก ค้อนนี่ที่จริงแล้วใช้ค้อนอะ
นะ แต่เรารู้สึกว่าการที่เราใช้ค้อนที่บ้าน เรามีค้อนของเราเองดีกว่าเพ่ือความถนัด แล้วก็จะมีเชือก

ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว 
บล็อกตอกแต่ละเบอร์มันก็จะมีไม่เท่ากัน แล้วก็จะมีค้อน ที่รองตอก ค้อนนี่ที่จริงแล้วใช้ค้อนอะ
ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว 
บล็อกตอกแต่ละเบอร์มันก็จะมีไม่เท่ากัน แล้วก็จะมีค้อน ที่รองตอก ค้อนนี่ที่จริงแล้วใช้ค้อนอะ
ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว 
บล็อกตอกแต่ละเบอร์มันก็จะมีไม่เท่ากัน แล้วก็จะมีค้อน ที่รองตอก ค้อนนี่ที่จริงแล้วใช้ค้อนอะ
ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว 
บล็อกตอกแต่ละเบอร์มันก็จะมีไม่เท่ากัน แล้วก็จะมีค้อน ที่รองตอก ค้อนนี่ที่จริงแล้วใช้ค้อนอะ
ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว 
บล็อกตอกแต่ละเบอร์มันก็จะมีไม่เท่ากัน แล้วก็จะมีค้อน ที่รองตอก ค้อนนี่ที่จริงแล้วใช้ค้อนอะ
นะ แต่เรารู้สึกว่าการที่เราใช้ค้อนที่บ้าน เรามีค้อนของเราเองดีกว่าเพ่ือความถนัด แล้วก็จะมีเชือก

ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว 
บล็อกตอกแต่ละเบอร์มันก็จะมีไม่เท่ากัน แล้วก็จะมีค้อน ที่รองตอก ค้อนนี่ที่จริงแล้วใช้ค้อนอะ
ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว 
บล็อกตอกแต่ละเบอร์มันก็จะมีไม่เท่ากัน แล้วก็จะมีค้อน ที่รองตอก ค้อนนี่ที่จริงแล้วใช้ค้อนอะ
ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว 
บล็อกตอกแต่ละเบอร์มันก็จะมีไม่เท่ากัน แล้วก็จะมีค้อน ที่รองตอก ค้อนนี่ที่จริงแล้วใช้ค้อนอะบล็อกตอกแต่ละเบอร์มันก็จะมีไม่เท่ากัน แล้วก็จะมีค้อน ที่รองตอก ค้อนนี่ที่จริงแล้วใช้ค้อนอะบล็อกตอกแต่ละเบอร์มันก็จะมีไม่เท่ากัน แล้วก็จะมีค้อน ที่รองตอก ค้อนนี่ที่จริงแล้วใช้ค้อนอะบล็อกตอกแต่ละเบอร์มันก็จะมีไม่เท่ากัน แล้วก็จะมีค้อน ที่รองตอก ค้อนนี่ที่จริงแล้วใช้ค้อนอะ
นะ แต่เรารู้สึกว่าการที่เราใช้ค้อนที่บ้าน เรามีค้อนของเราเองดีกว่าเพ่ือความถนัด แล้วก็จะมีเชือก
บล็อกตอกแต่ละเบอร์มันก็จะมีไม่เท่ากัน แล้วก็จะมีค้อน ที่รองตอก ค้อนนี่ที่จริงแล้วใช้ค้อนอะบล็อกตอกแต่ละเบอร์มันก็จะมีไม่เท่ากัน แล้วก็จะมีค้อน ที่รองตอก ค้อนนี่ที่จริงแล้วใช้ค้อนอะบล็อกตอกแต่ละเบอร์มันก็จะมีไม่เท่ากัน แล้วก็จะมีค้อน ที่รองตอก ค้อนนี่ที่จริงแล้วใช้ค้อนอะบล็อกตอกแต่ละเบอร์มันก็จะมีไม่เท่ากัน แล้วก็จะมีค้อน ที่รองตอก ค้อนนี่ที่จริงแล้วใช้ค้อนอะ
นะ แต่เรารู้สึกว่าการที่เราใช้ค้อนที่บ้าน เรามีค้อนของเราเองดีกว่าเพ่ือความถนัด แล้วก็จะมีเชือกนะ แต่เรารู้สึกว่าการที่เราใช้ค้อนที่บ้าน เรามีค้อนของเราเองดีกว่าเพ่ือความถนัด แล้วก็จะมีเชือก

ฟันน่าจะดีสุด แต่ถ้าเป็น4 เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า 
คนที่แรงเยอะๆ แบบผู้ชายเงี้ยอาจจะใช้ 
เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า 

แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่
ที่เราซื้อมาอีก แต่ที่เราใช้อยู่อ่ะมันจะเป็นเบอร์ 

เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า 
ทิ่มแล้วเย็บเข้าไปได้เลย ส้อมมันจะมีหลายแบบ ก็คือมันจะมีหลายฟัน ที่เราใช้อ่ะเรารู้สึกว่ามันน่าจะ
เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า 

ฟันเลยก็ได้มันก็เร็วดี แล้วก็พวกตัวเจาะรูต่างๆ 
แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่

เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า 
ฟันเลยก็ได้มันก็เร็วดี แล้วก็พวกตัวเจาะรูต่างๆ ฟันเลยก็ได้มันก็เร็วดี แล้วก็พวกตัวเจาะรูต่างๆ 

แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่
ที่เราซื้อมาอีก แต่ที่เราใช้อยู่อ่ะมันจะเป็นเบอร์ 

แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่

ทิ่มแล้วเย็บเข้าไปได้เลย ส้อมมันจะมีหลายแบบ ก็คือมันจะมีหลายฟัน ที่เราใช้อ่ะเรารู้สึกว่ามันน่าจะทิ่มแล้วเย็บเข้าไปได้เลย ส้อมมันจะมีหลายแบบ ก็คือมันจะมีหลายฟัน ที่เราใช้อ่ะเรารู้สึกว่ามันน่าจะ
ฟันน่าจะดีสุด แต่ถ้าเป็นฟันน่าจะดีสุด แต่ถ้าเป็นฟันน่าจะดีสุด แต่ถ้าเป็นฟันน่าจะดีสุด แต่ถ้าเป็น
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The NEEDleather handcraft

เป็นค าเท่ๆ ที่เพ่ือนเราคิดให้ เป็นงานหนัง แล้วก็เป็นงานเป็นค าเท่ๆ ที่เพ่ือนเราคิดให้ เป็นงานหนัง แล้วก็เป็นงานเหมือนเราเย็บมือ ส่วน เหมือนเราเย็บมือ ส่วน 
องการมากไรเงี้ย ก็ดูเหมือนเป็นความต้องการ แล้วก็ องการมากไรเงี้ย ก็ดูเหมือนเป็นความต้องการ แล้วก็ 

เหมือนเราเย็บมือ ส่วน leather handcraft เหมือนเราเย็บมือ ส่วน leather handcraft 
ฝีมือ ซึ่งเราก็มองว่ามันก็เท่ดีนะ จะเรียกว่า 

องการมากไรเงี้ย ก็ดูเหมือนเป็นความต้องการ แล้วก็ องการมากไรเงี้ย ก็ดูเหมือนเป็นความต้องการ แล้วก็ 
leather handcraft 

องการมากไรเงี้ย ก็ดูเหมือนเป็นความต้องการ แล้วก็ องการมากไรเงี้ย ก็ดูเหมือนเป็นความต้องการ แล้วก็ 
เราก็รู้สึกว่ามันดีนะ มันสามารถดับเบิ้ลมีนนิ่งโดยการเขียนแบบให้ค าว่า 
องการมากไรเงี้ย ก็ดูเหมือนเป็นความต้องการ แล้วก็ 
เราก็รู้สึกว่ามันดีนะ มันสามารถดับเบิ้ลมีนนิ่งโดยการเขียนแบบให้ค าว่า 
องการมากไรเงี้ย ก็ดูเหมือนเป็นความต้องการ แล้วก็ 
เราก็รู้สึกว่ามันดีนะ มันสามารถดับเบิ้ลมีนนิ่งโดยการเขียนแบบให้ค าว่า 

ใช้แล้วดูดับเบิ้ลมีนนิ่ง แบบเท่ๆ เราก็ลองไปหาดูว่าแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับการเย็บหรืออะไรแบบนี้ ไป
เราก็รู้สึกว่ามันดีนะ มันสามารถดับเบิ้ลมีนนิ่งโดยการเขียนแบบให้ค าว่า 
องการมากไรเงี้ย ก็ดูเหมือนเป็นความต้องการ แล้วก็ 

ใช้แล้วดูดับเบิ้ลมีนนิ่ง แบบเท่ๆ เราก็ลองไปหาดูว่าแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับการเย็บหรืออะไรแบบนี้ ไป
เราก็รู้สึกว่ามันดีนะ มันสามารถดับเบิ้ลมีนนิ่งโดยการเขียนแบบให้ค าว่า 

ใช้แล้วดูดับเบิ้ลมีนนิ่ง แบบเท่ๆ เราก็ลองไปหาดูว่าแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับการเย็บหรืออะไรแบบนี้ ไป
เราก็รู้สึกว่ามันดีนะ มันสามารถดับเบิ้ลมีนนิ่งโดยการเขียนแบบให้ค าว่า 

ใช้แล้วดูดับเบิ้ลมีนนิ่ง แบบเท่ๆ เราก็ลองไปหาดูว่าแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับการเย็บหรืออะไรแบบนี้ ไป
เราก็รู้สึกว่ามันดีนะ มันสามารถดับเบิ้ลมีนนิ่งโดยการเขียนแบบให้ค าว่า 

ใช้แล้วดูดับเบิ้ลมีนนิ่ง แบบเท่ๆ เราก็ลองไปหาดูว่าแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับการเย็บหรืออะไรแบบนี้ ไปใช้แล้วดูดับเบิ้ลมีนนิ่ง แบบเท่ๆ เราก็ลองไปหาดูว่าแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับการเย็บหรืออะไรแบบนี้ ไป
เราก็รู้สึกว่ามันดีนะ มันสามารถดับเบิ้ลมีนนิ่งโดยการเขียนแบบให้ค าว่า เราก็รู้สึกว่ามันดีนะ มันสามารถดับเบิ้ลมีนนิ่งโดยการเขียนแบบให้ค าว่า 
องการมากไรเงี้ย ก็ดูเหมือนเป็นความต้องการ แล้วก็ 
เราก็รู้สึกว่ามันดีนะ มันสามารถดับเบิ้ลมีนนิ่งโดยการเขียนแบบให้ค าว่า 

ใช้แล้วดูดับเบิ้ลมีนนิ่ง แบบเท่ๆ เราก็ลองไปหาดูว่าแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับการเย็บหรืออะไรแบบนี้ ไปใช้แล้วดูดับเบิ้ลมีนนิ่ง แบบเท่ๆ เราก็ลองไปหาดูว่าแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับการเย็บหรืออะไรแบบนี้ ไปใช้แล้วดูดับเบิ้ลมีนนิ่ง แบบเท่ๆ เราก็ลองไปหาดูว่าแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับการเย็บหรืออะไรแบบนี้ ไปใช้แล้วดูดับเบิ้ลมีนนิ่ง แบบเท่ๆ เราก็ลองไปหาดูว่าแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับการเย็บหรืออะไรแบบนี้ ไป
เราก็รู้สึกว่ามันดีนะ มันสามารถดับเบิ้ลมีนนิ่งโดยการเขียนแบบให้ค าว่า เราก็รู้สึกว่ามันดีนะ มันสามารถดับเบิ้ลมีนนิ่งโดยการเขียนแบบให้ค าว่า 
องการมากไรเงี้ย ก็ดูเหมือนเป็นความต้องการ แล้วก็ ดูตัวใหญ่ แบบว่าต้

ใช้แล้วดูดับเบิ้ลมีนนิ่ง แบบเท่ๆ เราก็ลองไปหาดูว่าแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับการเย็บหรืออะไรแบบนี้ ไป
ส าหรับชื่อแบรนด์ ตอนแรกเราก็ไม่ได้นึกอะไรมากมายหรอก เราพยายามจะหาค าที่มันส าหรับชื่อแบรนด์ ตอนแรกเราก็ไม่ได้นึกอะไรมากมายหรอก เราพยายามจะหาค าที่มัน

ใช้แล้วดูดับเบิ้ลมีนนิ่ง แบบเท่ๆ เราก็ลองไปหาดูว่าแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับการเย็บหรืออะไรแบบนี้ ไป
ส าหรับชื่อแบรนด์ ตอนแรกเราก็ไม่ได้นึกอะไรมากมายหรอก เราพยายามจะหาค าที่มัน

ใช้แล้วดูดับเบิ้ลมีนนิ่ง แบบเท่ๆ เราก็ลองไปหาดูว่าแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับการเย็บหรืออะไรแบบนี้ ไป
ส าหรับชื่อแบรนด์ ตอนแรกเราก็ไม่ได้นึกอะไรมากมายหรอก เราพยายามจะหาค าที่มันส าหรับชื่อแบรนด์ ตอนแรกเราก็ไม่ได้นึกอะไรมากมายหรอก เราพยายามจะหาค าที่มันส าหรับชื่อแบรนด์ ตอนแรกเราก็ไม่ได้นึกอะไรมากมายหรอก เราพยายามจะหาค าที่มัน

ใช้แล้วดูดับเบิ้ลมีนนิ่ง แบบเท่ๆ เราก็ลองไปหาดูว่าแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับการเย็บหรืออะไรแบบนี้ ไป
ส าหรับชื่อแบรนด์ ตอนแรกเราก็ไม่ได้นึกอะไรมากมายหรอก เราพยายามจะหาค าที่มัน

ใช้แล้วดูดับเบิ้ลมีนนิ่ง แบบเท่ๆ เราก็ลองไปหาดูว่าแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับการเย็บหรืออะไรแบบนี้ ไป
ส าหรับชื่อแบรนด์ ตอนแรกเราก็ไม่ได้นึกอะไรมากมายหรอก เราพยายามจะหาค าที่มัน

เยอะนะ เรามองว่ามันเป็นคุณค่า เราลงทุนท ามือ ลงทุนเรื่องเวลามากกว่า
ส าหรับชื่อแบรนด์ ตอนแรกเราก็ไม่ได้นึกอะไรมากมายหรอก เราพยายามจะหาค าที่มันส าหรับชื่อแบรนด์ ตอนแรกเราก็ไม่ได้นึกอะไรมากมายหรอก เราพยายามจะหาค าที่มันส าหรับชื่อแบรนด์ ตอนแรกเราก็ไม่ได้นึกอะไรมากมายหรอก เราพยายามจะหาค าที่มัน

ใช้แล้วดูดับเบิ้ลมีนนิ่ง แบบเท่ๆ เราก็ลองไปหาดูว่าแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับการเย็บหรืออะไรแบบนี้ ไป
เราก็รู้สึกว่ามันดีนะ มันสามารถดับเบิ้ลมีนนิ่งโดยการเขียนแบบให้ค าว่า 

ส าหรับชื่อแบรนด์ ตอนแรกเราก็ไม่ได้นึกอะไรมากมายหรอก เราพยายามจะหาค าที่มันส าหรับชื่อแบรนด์ ตอนแรกเราก็ไม่ได้นึกอะไรมากมายหรอก เราพยายามจะหาค าที่มัน
เยอะนะ เรามองว่ามันเป็นคุณค่า เราลงทุนท ามือ ลงทุนเรื่องเวลามากกว่า

ส าหรับชื่อแบรนด์ ตอนแรกเราก็ไม่ได้นึกอะไรมากมายหรอก เราพยายามจะหาค าที่มันส าหรับชื่อแบรนด์ ตอนแรกเราก็ไม่ได้นึกอะไรมากมายหรอก เราพยายามจะหาค าที่มัน
ใช้แล้วดูดับเบิ้ลมีนนิ่ง แบบเท่ๆ เราก็ลองไปหาดูว่าแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับการเย็บหรืออะไรแบบนี้ ไป

เราก็รู้สึกว่ามันดีนะ มันสามารถดับเบิ้ลมีนนิ่งโดยการเขียนแบบให้ค าว่า 
องการมากไรเงี้ย ก็ดูเหมือนเป็นความต้องการ แล้วก็ 

leather handcraft 
ฝีมือ ซึ่งเราก็มองว่ามันก็เท่ดีนะ จะเรียกว่า The NEEDle 

เยอะนะ เรามองว่ามันเป็นคุณค่า เราลงทุนท ามือ ลงทุนเรื่องเวลามากกว่าเยอะนะ เรามองว่ามันเป็นคุณค่า เราลงทุนท ามือ ลงทุนเรื่องเวลามากกว่าเยอะนะ เรามองว่ามันเป็นคุณค่า เราลงทุนท ามือ ลงทุนเรื่องเวลามากกว่าเยอะนะ เรามองว่ามันเป็นคุณค่า เราลงทุนท ามือ ลงทุนเรื่องเวลามากกว่าเยอะนะ เรามองว่ามันเป็นคุณค่า เราลงทุนท ามือ ลงทุนเรื่องเวลามากกว่า
ส าหรับชื่อแบรนด์ ตอนแรกเราก็ไม่ได้นึกอะไรมากมายหรอก เราพยายามจะหาค าที่มัน

เยอะนะ เรามองว่ามันเป็นคุณค่า เราลงทุนท ามือ ลงทุนเรื่องเวลามากกว่า
ส าหรับชื่อแบรนด์ ตอนแรกเราก็ไม่ได้นึกอะไรมากมายหรอก เราพยายามจะหาค าที่มัน

อะไรยังเงี้ย แต่ว่าหนังมันก็ไม่ได้ราคาแพงมากขนาดที่แบบท าแล้วจะไม่ได้ก าไร แต่เราไม่ได้คิดก าไรอะไรยังเงี้ย แต่ว่าหนังมันก็ไม่ได้ราคาแพงมากขนาดที่แบบท าแล้วจะไม่ได้ก าไร แต่เราไม่ได้คิดก าไรอะไรยังเงี้ย แต่ว่าหนังมันก็ไม่ได้ราคาแพงมากขนาดที่แบบท าแล้วจะไม่ได้ก าไร แต่เราไม่ได้คิดก าไร
เยอะนะ เรามองว่ามันเป็นคุณค่า เราลงทุนท ามือ ลงทุนเรื่องเวลามากกว่าเยอะนะ เรามองว่ามันเป็นคุณค่า เราลงทุนท ามือ ลงทุนเรื่องเวลามากกว่าเยอะนะ เรามองว่ามันเป็นคุณค่า เราลงทุนท ามือ ลงทุนเรื่องเวลามากกว่าเยอะนะ เรามองว่ามันเป็นคุณค่า เราลงทุนท ามือ ลงทุนเรื่องเวลามากกว่าเยอะนะ เรามองว่ามันเป็นคุณค่า เราลงทุนท ามือ ลงทุนเรื่องเวลามากกว่า

ส าหรับชื่อแบรนด์ ตอนแรกเราก็ไม่ได้นึกอะไรมากมายหรอก เราพยายามจะหาค าที่มัน

อะไรยังเงี้ย แต่ว่าหนังมันก็ไม่ได้ราคาแพงมากขนาดที่แบบท าแล้วจะไม่ได้ก าไร แต่เราไม่ได้คิดก าไรอะไรยังเงี้ย แต่ว่าหนังมันก็ไม่ได้ราคาแพงมากขนาดที่แบบท าแล้วจะไม่ได้ก าไร แต่เราไม่ได้คิดก าไร
นมีทรัพย์สินถาวร คือแบบอะไรที่ใช้แล้วไม่สูญสลายหายไปอ่ะ เช่น อุปกรณ์ตอก 

อะไรยังเงี้ย แต่ว่าหนังมันก็ไม่ได้ราคาแพงมากขนาดที่แบบท าแล้วจะไม่ได้ก าไร แต่เราไม่ได้คิดก าไร
เยอะนะ เรามองว่ามันเป็นคุณค่า เราลงทุนท ามือ ลงทุนเรื่องเวลามากกว่า
อะไรยังเงี้ย แต่ว่าหนังมันก็ไม่ได้ราคาแพงมากขนาดที่แบบท าแล้วจะไม่ได้ก าไร แต่เราไม่ได้คิดก าไรอะไรยังเงี้ย แต่ว่าหนังมันก็ไม่ได้ราคาแพงมากขนาดที่แบบท าแล้วจะไม่ได้ก าไร แต่เราไม่ได้คิดก าไร
เยอะนะ เรามองว่ามันเป็นคุณค่า เราลงทุนท ามือ ลงทุนเรื่องเวลามากกว่า

นมีทรัพย์สินถาวร คือแบบอะไรที่ใช้แล้วไม่สูญสลายหายไปอ่ะ เช่น อุปกรณ์ตอก 
อะไรยังเงี้ย แต่ว่าหนังมันก็ไม่ได้ราคาแพงมากขนาดที่แบบท าแล้วจะไม่ได้ก าไร แต่เราไม่ได้คิดก าไร

นมีทรัพย์สินถาวร คือแบบอะไรที่ใช้แล้วไม่สูญสลายหายไปอ่ะ เช่น อุปกรณ์ตอก นมีทรัพย์สินถาวร คือแบบอะไรที่ใช้แล้วไม่สูญสลายหายไปอ่ะ เช่น อุปกรณ์ตอก 
อะไรยังเงี้ย แต่ว่าหนังมันก็ไม่ได้ราคาแพงมากขนาดที่แบบท าแล้วจะไม่ได้ก าไร แต่เราไม่ได้คิดก าไร
เยอะนะ เรามองว่ามันเป็นคุณค่า เราลงทุนท ามือ ลงทุนเรื่องเวลามากกว่า

นมีทรัพย์สินถาวร คือแบบอะไรที่ใช้แล้วไม่สูญสลายหายไปอ่ะ เช่น อุปกรณ์ตอก นมีทรัพย์สินถาวร คือแบบอะไรที่ใช้แล้วไม่สูญสลายหายไปอ่ะ เช่น อุปกรณ์ตอก 
อะไรยังเงี้ย แต่ว่าหนังมันก็ไม่ได้ราคาแพงมากขนาดที่แบบท าแล้วจะไม่ได้ก าไร แต่เราไม่ได้คิดก าไร
เยอะนะ เรามองว่ามันเป็นคุณค่า เราลงทุนท ามือ ลงทุนเรื่องเวลามากกว่า

ส าหรับชื่อแบรนด์ ตอนแรกเราก็ไม่ได้นึกอะไรมากมายหรอก เราพยายามจะหาค าที่มัน

นมีทรัพย์สินถาวร คือแบบอะไรที่ใช้แล้วไม่สูญสลายหายไปอ่ะ เช่น อุปกรณ์ตอก นมีทรัพย์สินถาวร คือแบบอะไรที่ใช้แล้วไม่สูญสลายหายไปอ่ะ เช่น อุปกรณ์ตอก 
อะไรยังเงี้ย แต่ว่าหนังมันก็ไม่ได้ราคาแพงมากขนาดที่แบบท าแล้วจะไม่ได้ก าไร แต่เราไม่ได้คิดก าไร

นมีทรัพย์สินถาวร คือแบบอะไรที่ใช้แล้วไม่สูญสลายหายไปอ่ะ เช่น อุปกรณ์ตอก 
อะไรยังเงี้ย แต่ว่าหนังมันก็ไม่ได้ราคาแพงมากขนาดที่แบบท าแล้วจะไม่ได้ก าไร แต่เราไม่ได้คิดก าไรอะไรยังเงี้ย แต่ว่าหนังมันก็ไม่ได้ราคาแพงมากขนาดที่แบบท าแล้วจะไม่ได้ก าไร แต่เราไม่ได้คิดก าไร
เยอะนะ เรามองว่ามันเป็นคุณค่า เราลงทุนท ามือ ลงทุนเรื่องเวลามากกว่า

ส าหรับชื่อแบรนด์ ตอนแรกเราก็ไม่ได้นึกอะไรมากมายหรอก เราพยายามจะหาค าที่มัน

อะไรยังเงี้ย แต่ว่าหนังมันก็ไม่ได้ราคาแพงมากขนาดที่แบบท าแล้วจะไม่ได้ก าไร แต่เราไม่ได้คิดก าไร
เยอะนะ เรามองว่ามันเป็นคุณค่า เราลงทุนท ามือ ลงทุนเรื่องเวลามากกว่าเยอะนะ เรามองว่ามันเป็นคุณค่า เราลงทุนท ามือ ลงทุนเรื่องเวลามากกว่าเยอะนะ เรามองว่ามันเป็นคุณค่า เราลงทุนท ามือ ลงทุนเรื่องเวลามากกว่าเยอะนะ เรามองว่ามันเป็นคุณค่า เราลงทุนท ามือ ลงทุนเรื่องเวลามากกว่าเยอะนะ เรามองว่ามันเป็นคุณค่า เราลงทุนท ามือ ลงทุนเรื่องเวลามากกว่า

ส าหรับชื่อแบรนด์ ตอนแรกเราก็ไม่ได้นึกอะไรมากมายหรอก เราพยายามจะหาค าที่มัน
เยอะนะ เรามองว่ามันเป็นคุณค่า เราลงทุนท ามือ ลงทุนเรื่องเวลามากกว่า

ส าหรับชื่อแบรนด์ ตอนแรกเราก็ไม่ได้นึกอะไรมากมายหรอก เราพยายามจะหาค าที่มัน
เยอะนะ เรามองว่ามันเป็นคุณค่า เราลงทุนท ามือ ลงทุนเรื่องเวลามากกว่า

ส าหรับชื่อแบรนด์ ตอนแรกเราก็ไม่ได้นึกอะไรมากมายหรอก เราพยายามจะหาค าที่มันส าหรับชื่อแบรนด์ ตอนแรกเราก็ไม่ได้นึกอะไรมากมายหรอก เราพยายามจะหาค าที่มัน
ใช้แล้วดูดับเบิ้ลมีนนิ่ง แบบเท่ๆ เราก็ลองไปหาดูว่าแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับการเย็บหรืออะไรแบบนี้ ไป

ส าหรับชื่อแบรนด์ ตอนแรกเราก็ไม่ได้นึกอะไรมากมายหรอก เราพยายามจะหาค าที่มัน
ใช้แล้วดูดับเบิ้ลมีนนิ่ง แบบเท่ๆ เราก็ลองไปหาดูว่าแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับการเย็บหรืออะไรแบบนี้ ไป

ส าหรับชื่อแบรนด์ ตอนแรกเราก็ไม่ได้นึกอะไรมากมายหรอก เราพยายามจะหาค าที่มัน
ใช้แล้วดูดับเบิ้ลมีนนิ่ง แบบเท่ๆ เราก็ลองไปหาดูว่าแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับการเย็บหรืออะไรแบบนี้ ไป

เราก็รู้สึกว่ามันดีนะ มันสามารถดับเบิ้ลมีนนิ่งโดยการเขียนแบบให้ค าว่า 
องการมากไรเงี้ย ก็ดูเหมือนเป็นความต้องการ แล้วก็ 
เราก็รู้สึกว่ามันดีนะ มันสามารถดับเบิ้ลมีนนิ่งโดยการเขียนแบบให้ค าว่า 

นมีทรัพย์สินถาวร คือแบบอะไรที่ใช้แล้วไม่สูญสลายหายไปอ่ะ เช่น อุปกรณ์ตอก 
เพราะว่ามันก็ขายได้บ้าง คืนทุนได้บ้าง ลงทุนไป 

นมีทรัพย์สินถาวร คือแบบอะไรที่ใช้แล้วไม่สูญสลายหายไปอ่ะ เช่น อุปกรณ์ตอก 
เพราะว่ามันก็ขายได้บ้าง คืนทุนได้บ้าง ลงทุนไป 

นมีทรัพย์สินถาวร คือแบบอะไรที่ใช้แล้วไม่สูญสลายหายไปอ่ะ เช่น อุปกรณ์ตอก 
อะไรยังเงี้ย แต่ว่าหนังมันก็ไม่ได้ราคาแพงมากขนาดที่แบบท าแล้วจะไม่ได้ก าไร แต่เราไม่ได้คิดก าไร

นมีทรัพย์สินถาวร คือแบบอะไรที่ใช้แล้วไม่สูญสลายหายไปอ่ะ เช่น อุปกรณ์ตอก 
อะไรยังเงี้ย แต่ว่าหนังมันก็ไม่ได้ราคาแพงมากขนาดที่แบบท าแล้วจะไม่ได้ก าไร แต่เราไม่ได้คิดก าไร
เยอะนะ เรามองว่ามันเป็นคุณค่า เราลงทุนท ามือ ลงทุนเรื่องเวลามากกว่า

ตอนนี้ได้มาประมาณ เพราะว่ามันก็ขายได้บ้าง คืนทุนได้บ้าง ลงทุนไป 
นมีทรัพย์สินถาวร คือแบบอะไรที่ใช้แล้วไม่สูญสลายหายไปอ่ะ เช่น อุปกรณ์ตอก 

5000 5000 เพราะว่ามันก็ขายได้บ้าง คืนทุนได้บ้าง ลงทุนไป เพราะว่ามันก็ขายได้บ้าง คืนทุนได้บ้าง ลงทุนไป เพราะว่ามันก็ขายได้บ้าง คืนทุนได้บ้าง ลงทุนไป 
เลยที่มันดูมีประโยชน์ เราก็ไม่เป็นไร ถึงเค้าจะไม่ให้ทุนเราก็มีทุนของเรา ซึ่งมันก็ไม่ได้ร่อยหรอมาก
เพราะว่ามันก็ขายได้บ้าง คืนทุนได้บ้าง ลงทุนไป เพราะว่ามันก็ขายได้บ้าง คืนทุนได้บ้าง ลงทุนไป 
เลยที่มันดูมีประโยชน์ เราก็ไม่เป็นไร ถึงเค้าจะไม่ให้ทุนเราก็มีทุนของเรา ซึ่งมันก็ไม่ได้ร่อยหรอมาก
เพราะว่ามันก็ขายได้บ้าง คืนทุนได้บ้าง ลงทุนไป 
เลยที่มันดูมีประโยชน์ เราก็ไม่เป็นไร ถึงเค้าจะไม่ให้ทุนเราก็มีทุนของเรา ซึ่งมันก็ไม่ได้ร่อยหรอมาก
เพราะว่ามันก็ขายได้บ้าง คืนทุนได้บ้าง ลงทุนไป 
เลยที่มันดูมีประโยชน์ เราก็ไม่เป็นไร ถึงเค้าจะไม่ให้ทุนเราก็มีทุนของเรา ซึ่งมันก็ไม่ได้ร่อยหรอมากเลยที่มันดูมีประโยชน์ เราก็ไม่เป็นไร ถึงเค้าจะไม่ให้ทุนเราก็มีทุนของเรา ซึ่งมันก็ไม่ได้ร่อยหรอมากเลยที่มันดูมีประโยชน์ เราก็ไม่เป็นไร ถึงเค้าจะไม่ให้ทุนเราก็มีทุนของเรา ซึ่งมันก็ไม่ได้ร่อยหรอมาก

อะไรยังงี้ เราเป็นคนที่รู้

เข้าทาง มีคุณค่าเพราะว่ามนอาจจะเป็นอาชีพของเราในอนาคตก็ได้ หรือว่าอย่างน้อยเราก็ได้เริ่มต้น
ค้นหาความฝันเราแล้ว ดีกว่าไม่ได้เริ่มท าอะไรเลย ดีแต่ได้แต่ฝันไปวันๆ หรือไม่ก็ใช้เวลาว่างท า

อะไรยังงี้ เราเป็นคนที่รู้
เลยที่มันดูมีประโยชน์ เราก็ไม่เป็นไร ถึงเค้าจะไม่ให้ทุนเราก็มีทุนของเรา ซึ่งมันก็ไม่ได้ร่อยหรอมาก

ค้นหาความฝันเราแล้ว ดีกว่าไม่ได้เริ่มท าอะไรเลย ดีแต่ได้แต่ฝันไปวันๆ หรือไม่ก็ใช้เวลาว่างท าค้นหาความฝันเราแล้ว ดีกว่าไม่ได้เริ่มท าอะไรเลย ดีแต่ได้แต่ฝันไปวันๆ หรือไม่ก็ใช้เวลาว่างท า
อะไรยังงี้ เราเป็นคนที่รู้

เลยที่มันดูมีประโยชน์ เราก็ไม่เป็นไร ถึงเค้าจะไม่ให้ทุนเราก็มีทุนของเรา ซึ่งมันก็ไม่ได้ร่อยหรอมากเลยที่มันดูมีประโยชน์ เราก็ไม่เป็นไร ถึงเค้าจะไม่ให้ทุนเราก็มีทุนของเรา ซึ่งมันก็ไม่ได้ร่อยหรอมาก
5000 เพราะว่ามันก็ขายได้บ้าง คืนทุนได้บ้าง ลงทุนไป ตอนนี้ได้มาประมาณ 

นมีทรัพย์สินถาวร คือแบบอะไรที่ใช้แล้วไม่สูญสลายหายไปอ่ะ เช่น อุปกรณ์ตอก 
ตอนนี้ได้มาประมาณ 

นมีทรัพย์สินถาวร คือแบบอะไรที่ใช้แล้วไม่สูญสลายหายไปอ่ะ เช่น อุปกรณ์ตอก 
อะไรยังเงี้ย แต่ว่าหนังมันก็ไม่ได้ราคาแพงมากขนาดที่แบบท าแล้วจะไม่ได้ก าไร แต่เราไม่ได้คิดก าไร

นมีทรัพย์สินถาวร คือแบบอะไรที่ใช้แล้วไม่สูญสลายหายไปอ่ะ เช่น อุปกรณ์ตอก นมีทรัพย์สินถาวร คือแบบอะไรที่ใช้แล้วไม่สูญสลายหายไปอ่ะ เช่น อุปกรณ์ตอก 
อะไรยังเงี้ย แต่ว่าหนังมันก็ไม่ได้ราคาแพงมากขนาดที่แบบท าแล้วจะไม่ได้ก าไร แต่เราไม่ได้คิดก าไร
เยอะนะ เรามองว่ามันเป็นคุณค่า เราลงทุนท ามือ ลงทุนเรื่องเวลามากกว่า

เข้าทาง มีคุณค่าเพราะว่ามนอาจจะเป็นอาชีพของเราในอนาคตก็ได้ หรือว่าอย่างน้อยเราก็ได้เริ่มต้นเข้าทาง มีคุณค่าเพราะว่ามนอาจจะเป็นอาชีพของเราในอนาคตก็ได้ หรือว่าอย่างน้อยเราก็ได้เริ่มต้น
ค้นหาความฝันเราแล้ว ดีกว่าไม่ได้เริ่มท าอะไรเลย ดีแต่ได้แต่ฝันไปวันๆ หรือไม่ก็ใช้เวลาว่างท า

อะไรยังงี้ เราเป็นคนที่รู้
เลยที่มันดูมีประโยชน์ เราก็ไม่เป็นไร ถึงเค้าจะไม่ให้ทุนเราก็มีทุนของเรา ซึ่งมันก็ไม่ได้ร่อยหรอมาก
เพราะว่ามันก็ขายได้บ้าง คืนทุนได้บ้าง ลงทุนไป 

สึกหงุดหงิดมาก ถ้าเราตื่นมาแล้วไม่ได้เริ่มท าอะไร
เลยที่มันดูมีประโยชน์ เราก็ไม่เป็นไร ถึงเค้าจะไม่ให้ทุนเราก็มีทุนของเรา ซึ่งมันก็ไม่ได้ร่อยหรอมาก

ตอนนี้ได้มาประมาณ 

สึกหงุดหงิดมาก ถ้าเราตื่นมาแล้วไม่ได้เริ่มท าอะไร
เลยที่มันดูมีประโยชน์ เราก็ไม่เป็นไร ถึงเค้าจะไม่ให้ทุนเราก็มีทุนของเรา ซึ่งมันก็ไม่ได้ร่อยหรอมาก

ตอนนี้ได้มาประมาณ 
เลยที่มันดูมีประโยชน์ เราก็ไม่เป็นไร ถึงเค้าจะไม่ให้ทุนเราก็มีทุนของเรา ซึ่งมันก็ไม่ได้ร่อยหรอมากเลยที่มันดูมีประโยชน์ เราก็ไม่เป็นไร ถึงเค้าจะไม่ให้ทุนเราก็มีทุนของเรา ซึ่งมันก็ไม่ได้ร่อยหรอมาก
เพราะว่ามันก็ขายได้บ้าง คืนทุนได้บ้าง ลงทุนไป 
เลยที่มันดูมีประโยชน์ เราก็ไม่เป็นไร ถึงเค้าจะไม่ให้ทุนเราก็มีทุนของเรา ซึ่งมันก็ไม่ได้ร่อยหรอมาก

ตอนนี้ได้มาประมาณ 
นมีทรัพย์สินถาวร คือแบบอะไรที่ใช้แล้วไม่สูญสลายหายไปอ่ะ เช่น อุปกรณ์ตอก 

เพราะว่ามันก็ขายได้บ้าง คืนทุนได้บ้าง ลงทุนไป 
นมีทรัพย์สินถาวร คือแบบอะไรที่ใช้แล้วไม่สูญสลายหายไปอ่ะ เช่น อุปกรณ์ตอก นมีทรัพย์สินถาวร คือแบบอะไรที่ใช้แล้วไม่สูญสลายหายไปอ่ะ เช่น อุปกรณ์ตอก 

อะไรยังเงี้ย แต่ว่าหนังมันก็ไม่ได้ราคาแพงมากขนาดที่แบบท าแล้วจะไม่ได้ก าไร แต่เราไม่ได้คิดก าไร
นมีทรัพย์สินถาวร คือแบบอะไรที่ใช้แล้วไม่สูญสลายหายไปอ่ะ เช่น อุปกรณ์ตอก นมีทรัพย์สินถาวร คือแบบอะไรที่ใช้แล้วไม่สูญสลายหายไปอ่ะ เช่น อุปกรณ์ตอก 

อะไรยังเงี้ย แต่ว่าหนังมันก็ไม่ได้ราคาแพงมากขนาดที่แบบท าแล้วจะไม่ได้ก าไร แต่เราไม่ได้คิดก าไร
เยอะนะ เรามองว่ามันเป็นคุณค่า เราลงทุนท ามือ ลงทุนเรื่องเวลามากกว่า
อะไรยังเงี้ย แต่ว่าหนังมันก็ไม่ได้ราคาแพงมากขนาดที่แบบท าแล้วจะไม่ได้ก าไร แต่เราไม่ได้คิดก าไรอะไรยังเงี้ย แต่ว่าหนังมันก็ไม่ได้ราคาแพงมากขนาดที่แบบท าแล้วจะไม่ได้ก าไร แต่เราไม่ได้คิดก าไร
เยอะนะ เรามองว่ามันเป็นคุณค่า เราลงทุนท ามือ ลงทุนเรื่องเวลามากกว่า
อะไรยังเงี้ย แต่ว่าหนังมันก็ไม่ได้ราคาแพงมากขนาดที่แบบท าแล้วจะไม่ได้ก าไร แต่เราไม่ได้คิดก าไร
เยอะนะ เรามองว่ามันเป็นคุณค่า เราลงทุนท ามือ ลงทุนเรื่องเวลามากกว่า
อะไรยังเงี้ย แต่ว่าหนังมันก็ไม่ได้ราคาแพงมากขนาดที่แบบท าแล้วจะไม่ได้ก าไร แต่เราไม่ได้คิดก าไร
เยอะนะ เรามองว่ามันเป็นคุณค่า เราลงทุนท ามือ ลงทุนเรื่องเวลามากกว่า

ส าหรับชื่อแบรนด์ ตอนแรกเราก็ไม่ได้นึกอะไรมากมายหรอก เราพยายามจะหาค าที่มัน
ใช้แล้วดูดับเบิ้ลมีนนิ่ง แบบเท่ๆ เราก็ลองไปหาดูว่าแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับการเย็บหรืออะไรแบบนี้ ไป

ส าหรับชื่อแบรนด์ ตอนแรกเราก็ไม่ได้นึกอะไรมากมายหรอก เราพยายามจะหาค าที่มัน
เยอะนะ เรามองว่ามันเป็นคุณค่า เราลงทุนท ามือ ลงทุนเรื่องเวลามากกว่า

ใช้แล้วดูดับเบิ้ลมีนนิ่ง แบบเท่ๆ เราก็ลองไปหาดูว่าแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับการเย็บหรืออะไรแบบนี้ ไปใช้แล้วดูดับเบิ้ลมีนนิ่ง แบบเท่ๆ เราก็ลองไปหาดูว่าแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับการเย็บหรืออะไรแบบนี้ ไป
Needle 

ดูตัวใหญ่ แบบว่าต้
เราก็รู้สึกว่ามันดีนะ มันสามารถดับเบิ้ลมีนนิ่งโดยการเขียนแบบให้ค าว่า เราก็รู้สึกว่ามันดีนะ มันสามารถดับเบิ้ลมีนนิ่งโดยการเขียนแบบให้ค าว่า 
องการมากไรเงี้ย ก็ดูเหมือนเป็นความต้องการ แล้วก็ 
เราก็รู้สึกว่ามันดีนะ มันสามารถดับเบิ้ลมีนนิ่งโดยการเขียนแบบให้ค าว่า เราก็รู้สึกว่ามันดีนะ มันสามารถดับเบิ้ลมีนนิ่งโดยการเขียนแบบให้ค าว่า 
องการมากไรเงี้ย ก็ดูเหมือนเป็นความต้องการ แล้วก็ 
เราก็รู้สึกว่ามันดีนะ มันสามารถดับเบิ้ลมีนนิ่งโดยการเขียนแบบให้ค าว่า 
องการมากไรเงี้ย ก็ดูเหมือนเป็นความต้องการ แล้วก็ 
เราก็รู้สึกว่ามันดีนะ มันสามารถดับเบิ้ลมีนนิ่งโดยการเขียนแบบให้ค าว่า 
องการมากไรเงี้ย ก็ดูเหมือนเป็นความต้องการ แล้วก็ องการมากไรเงี้ย ก็ดูเหมือนเป็นความต้องการ แล้วก็ 

เป็นค าเท่ๆ ที่เพ่ือนเราคิดให้ เป็นงานหนัง แล้วก็เป็นงานเป็นค าเท่ๆ ที่เพ่ือนเราคิดให้ เป็นงานหนัง แล้วก็เป็นงานleather handcraft 
ฝีมือ ซึ่งเราก็มองว่ามันก็เท่ดีนะ จะเรียกว่า 

เป็นค าเท่ๆ ที่เพ่ือนเราคิดให้ เป็นงานหนัง แล้วก็เป็นงาน
ฝีมือ ซึ่งเราก็มองว่ามันก็เท่ดีนะ จะเรียกว่า The NEEDleather handcraft
เหมือนมันเป็นค าจ ากัดความของแบรนด์อ่ะ

อุปกรณ์ท่ีใช้ก็หลักๆเลยมันต้องมีส้อมส าหรับเจาะรูเย็บ เพราะว่าหนังมันสามารถเอาเข็ม
ทิ่มแล้วเย็บเข้าไปได้เลย ส้อมมันจะมีหลายแบบ ก็คือมันจะมีหลายฟัน ที่เราใช้อ่ะเรารู้สึกว่ามันน่าจะ

อุปกรณ์ท่ีใช้ก็หลักๆเลยมันต้องมีส้อมส าหรับเจาะรูเย็บ เพราะว่าหนังมันสามารถเอาเข็ม
ทิ่มแล้วเย็บเข้าไปได้เลย ส้อมมันจะมีหลายแบบ ก็คือมันจะมีหลายฟัน ที่เราใช้อ่ะเรารู้สึกว่ามันน่าจะทิ่มแล้วเย็บเข้าไปได้เลย ส้อมมันจะมีหลายแบบ ก็คือมันจะมีหลายฟัน ที่เราใช้อ่ะเรารู้สึกว่ามันน่าจะ

ฟันน่าจะดีสุด แต่ถ้าเป็นเสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า 

แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่
หน่อย แล้วแต่ตราไก่เบอร์
ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว 
บล็อกตอกแต่ละเบอร์มันก็จะมีไม่เท่ากัน แล้วก็จะมีค้อน ที่รองตอก ค้อนนี่ที่จริงแล้วใช้ค้อนอะ
นะ แต่เรารู้สึกว่าการที่เราใช้ค้อนที่บ้าน เรามีค้อนของเราเองดีกว่าเพ่ือความถนัด แล้วก็จะมีเชือก

เข้าทาง มีคุณค่าเพราะว่ามนอาจจะเป็นอาชีพของเราในอนาคตก็ได้ หรือว่าอย่างน้อยเราก็ได้เริ่มต้น
ค้นหาความฝันเราแล้ว ดีกว่าไม่ได้เริ่มท าอะไรเลย ดีแต่ได้แต่ฝันไปวันๆ หรือไม่ก็ใช้เวลาว่างท า

อะไรยังงี้ เราเป็นคนที่รู้สึกหงุดหงิดมาก ถ้าเราตื่นมาแล้วไม่ได้เริ่มท าอะไร
เลยที่มันดูมีประโยชน์ เราก็ไม่เป็นไร ถึงเค้าจะไม่ให้ทุนเราก็มีทุนของเรา ซึ่งมันก็ไม่ได้ร่อยหรอมาก
เพราะว่ามันก็ขายได้บ้าง คืนทุนได้บ้าง ลงทุนไป 5000 ตอนนี้ได้มาประมาณ 

นมีทรัพย์สินถาวร คือแบบอะไรที่ใช้แล้วไม่สูญสลายหายไปอ่ะ เช่น อุปกรณ์ตอก 
อะไรยังเงี้ย แต่ว่าหนังมันก็ไม่ได้ราคาแพงมากขนาดที่แบบท าแล้วจะไม่ได้ก าไร แต่เราไม่ได้คิดก าไร
เยอะนะ เรามองว่ามันเป็นคุณค่า เราลงทุนท ามือ ลงทุนเรื่องเวลามากกว่า

อะไรยังงี้ เราเป็นคนที่รู้อะไรยังงี้ เราเป็นคนที่รู้
เลยที่มันดูมีประโยชน์ เราก็ไม่เป็นไร ถึงเค้าจะไม่ให้ทุนเราก็มีทุนของเรา ซึ่งมันก็ไม่ได้ร่อยหรอมากเลยที่มันดูมีประโยชน์ เราก็ไม่เป็นไร ถึงเค้าจะไม่ให้ทุนเราก็มีทุนของเรา ซึ่งมันก็ไม่ได้ร่อยหรอมากเลยที่มันดูมีประโยชน์ เราก็ไม่เป็นไร ถึงเค้าจะไม่ให้ทุนเราก็มีทุนของเรา ซึ่งมันก็ไม่ได้ร่อยหรอมากเลยที่มันดูมีประโยชน์ เราก็ไม่เป็นไร ถึงเค้าจะไม่ให้ทุนเราก็มีทุนของเรา ซึ่งมันก็ไม่ได้ร่อยหรอมากเลยที่มันดูมีประโยชน์ เราก็ไม่เป็นไร ถึงเค้าจะไม่ให้ทุนเราก็มีทุนของเรา ซึ่งมันก็ไม่ได้ร่อยหรอมากเลยที่มันดูมีประโยชน์ เราก็ไม่เป็นไร ถึงเค้าจะไม่ให้ทุนเราก็มีทุนของเรา ซึ่งมันก็ไม่ได้ร่อยหรอมากเลยที่มันดูมีประโยชน์ เราก็ไม่เป็นไร ถึงเค้าจะไม่ให้ทุนเราก็มีทุนของเรา ซึ่งมันก็ไม่ได้ร่อยหรอมากเลยที่มันดูมีประโยชน์ เราก็ไม่เป็นไร ถึงเค้าจะไม่ให้ทุนเราก็มีทุนของเรา ซึ่งมันก็ไม่ได้ร่อยหรอมาก
เพราะว่ามันก็ขายได้บ้าง คืนทุนได้บ้าง ลงทุนไป 
เลยที่มันดูมีประโยชน์ เราก็ไม่เป็นไร ถึงเค้าจะไม่ให้ทุนเราก็มีทุนของเรา ซึ่งมันก็ไม่ได้ร่อยหรอมาก
เพราะว่ามันก็ขายได้บ้าง คืนทุนได้บ้าง ลงทุนไป เพราะว่ามันก็ขายได้บ้าง คืนทุนได้บ้าง ลงทุนไป เพราะว่ามันก็ขายได้บ้าง คืนทุนได้บ้าง ลงทุนไป 5000 เพราะว่ามันก็ขายได้บ้าง คืนทุนได้บ้าง ลงทุนไป 

นมีทรัพย์สินถาวร คือแบบอะไรที่ใช้แล้วไม่สูญสลายหายไปอ่ะ เช่น อุปกรณ์ตอก 
เพราะว่ามันก็ขายได้บ้าง คืนทุนได้บ้าง ลงทุนไป เพราะว่ามันก็ขายได้บ้าง คืนทุนได้บ้าง ลงทุนไป ตอนนี้ได้มาประมาณ เพราะว่ามันก็ขายได้บ้าง คืนทุนได้บ้าง ลงทุนไป 

นมีทรัพย์สินถาวร คือแบบอะไรที่ใช้แล้วไม่สูญสลายหายไปอ่ะ เช่น อุปกรณ์ตอก 
อะไรยังเงี้ย แต่ว่าหนังมันก็ไม่ได้ราคาแพงมากขนาดที่แบบท าแล้วจะไม่ได้ก าไร แต่เราไม่ได้คิดก าไร
เยอะนะ เรามองว่ามันเป็นคุณค่า เราลงทุนท ามือ ลงทุนเรื่องเวลามากกว่า

เพราะว่ามันก็ขายได้บ้าง คืนทุนได้บ้าง ลงทุนไป 
นมีทรัพย์สินถาวร คือแบบอะไรที่ใช้แล้วไม่สูญสลายหายไปอ่ะ เช่น อุปกรณ์ตอก นมีทรัพย์สินถาวร คือแบบอะไรที่ใช้แล้วไม่สูญสลายหายไปอ่ะ เช่น อุปกรณ์ตอก 

อะไรยังเงี้ย แต่ว่าหนังมันก็ไม่ได้ราคาแพงมากขนาดที่แบบท าแล้วจะไม่ได้ก าไร แต่เราไม่ได้คิดก าไร
เยอะนะ เรามองว่ามันเป็นคุณค่า เราลงทุนท ามือ ลงทุนเรื่องเวลามากกว่า

ส าหรับชื่อแบรนด์ ตอนแรกเราก็ไม่ได้นึกอะไรมากมายหรอก เราพยายามจะหาค าที่มัน
ใช้แล้วดูดับเบิ้ลมีนนิ่ง แบบเท่ๆ เราก็ลองไปหาดูว่าแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับการเย็บหรืออะไรแบบนี้ ไป

เราก็รู้สึกว่ามันดีนะ มันสามารถดับเบิ้ลมีนนิ่งโดยการเขียนแบบให้ค าว่า 
องการมากไรเงี้ย ก็ดูเหมือนเป็นความต้องการ แล้วก็ 

นมีทรัพย์สินถาวร คือแบบอะไรที่ใช้แล้วไม่สูญสลายหายไปอ่ะ เช่น อุปกรณ์ตอก นมีทรัพย์สินถาวร คือแบบอะไรที่ใช้แล้วไม่สูญสลายหายไปอ่ะ เช่น อุปกรณ์ตอก นมีทรัพย์สินถาวร คือแบบอะไรที่ใช้แล้วไม่สูญสลายหายไปอ่ะ เช่น อุปกรณ์ตอก นมีทรัพย์สินถาวร คือแบบอะไรที่ใช้แล้วไม่สูญสลายหายไปอ่ะ เช่น อุปกรณ์ตอก นมีทรัพย์สินถาวร คือแบบอะไรที่ใช้แล้วไม่สูญสลายหายไปอ่ะ เช่น อุปกรณ์ตอก นมีทรัพย์สินถาวร คือแบบอะไรที่ใช้แล้วไม่สูญสลายหายไปอ่ะ เช่น อุปกรณ์ตอก นมีทรัพย์สินถาวร คือแบบอะไรที่ใช้แล้วไม่สูญสลายหายไปอ่ะ เช่น อุปกรณ์ตอก 
อะไรยังเงี้ย แต่ว่าหนังมันก็ไม่ได้ราคาแพงมากขนาดที่แบบท าแล้วจะไม่ได้ก าไร แต่เราไม่ได้คิดก าไร

นมีทรัพย์สินถาวร คือแบบอะไรที่ใช้แล้วไม่สูญสลายหายไปอ่ะ เช่น อุปกรณ์ตอก 
อะไรยังเงี้ย แต่ว่าหนังมันก็ไม่ได้ราคาแพงมากขนาดที่แบบท าแล้วจะไม่ได้ก าไร แต่เราไม่ได้คิดก าไร

นมีทรัพย์สินถาวร คือแบบอะไรที่ใช้แล้วไม่สูญสลายหายไปอ่ะ เช่น อุปกรณ์ตอก 
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ฝีมือ ซึ่งเราก็มองว่ามันก็เท่ดีนะ จะเรียกว่า 
เหมือนมันเป็นค าจ ากัดความของแบรนด์อ่ะ
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ทิ่มแล้วเย็บเข้าไปได้เลย ส้อมมันจะมีหลายแบบ ก็คือมันจะมีหลายฟัน ที่เราใช้อ่ะเรารู้สึกว่ามันน่าจะ

ฝีมือ ซึ่งเราก็มองว่ามันก็เท่ดีนะ จะเรียกว่า 
เหมือนมันเป็นค าจ ากัดความของแบรนด์อ่ะ
ฝีมือ ซึ่งเราก็มองว่ามันก็เท่ดีนะ จะเรียกว่า 
เหมือนมันเป็นค าจ ากัดความของแบรนด์อ่ะ

อุปกรณ์ท่ีใช้ก็หลักๆเลยมันต้องมีส้อมส าหรับเจาะรูเย็บ เพราะว่าหนังมันสามารถเอาเข็ม

หรือ The NEEDleather handcraft
เหมือนมันเป็นค าจ ากัดความของแบรนด์อ่ะเหมือนมันเป็นค าจ ากัดความของแบรนด์อ่ะ

อุปกรณ์ท่ีใช้ก็หลักๆเลยมันต้องมีส้อมส าหรับเจาะรูเย็บ เพราะว่าหนังมันสามารถเอาเข็ม
เหมือนมันเป็นค าจ ากัดความของแบรนด์อ่ะ

อุปกรณ์ท่ีใช้ก็หลักๆเลยมันต้องมีส้อมส าหรับเจาะรูเย็บ เพราะว่าหนังมันสามารถเอาเข็มอุปกรณ์ท่ีใช้ก็หลักๆเลยมันต้องมีส้อมส าหรับเจาะรูเย็บ เพราะว่าหนังมันสามารถเอาเข็ม
เหมือนมันเป็นค าจ ากัดความของแบรนด์อ่ะ

ทิ่มแล้วเย็บเข้าไปได้เลย ส้อมมันจะมีหลายแบบ ก็คือมันจะมีหลายฟัน ที่เราใช้อ่ะเรารู้สึกว่ามันน่าจะ

เหมือนมันเป็นค าจ ากัดความของแบรนด์อ่ะ
อุปกรณ์ท่ีใช้ก็หลักๆเลยมันต้องมีส้อมส าหรับเจาะรูเย็บ เพราะว่าหนังมันสามารถเอาเข็ม

เหมือนมันเป็นค าจ ากัดความของแบรนด์อ่ะ
อุปกรณ์ท่ีใช้ก็หลักๆเลยมันต้องมีส้อมส าหรับเจาะรูเย็บ เพราะว่าหนังมันสามารถเอาเข็ม

เหมือนมันเป็นค าจ ากัดความของแบรนด์อ่ะ
อุปกรณ์ท่ีใช้ก็หลักๆเลยมันต้องมีส้อมส าหรับเจาะรูเย็บ เพราะว่าหนังมันสามารถเอาเข็ม

ทิ่มแล้วเย็บเข้าไปได้เลย ส้อมมันจะมีหลายแบบ ก็คือมันจะมีหลายฟัน ที่เราใช้อ่ะเรารู้สึกว่ามันน่าจะ

เหมือนมันเป็นค าจ ากัดความของแบรนด์อ่ะ
อุปกรณ์ท่ีใช้ก็หลักๆเลยมันต้องมีส้อมส าหรับเจาะรูเย็บ เพราะว่าหนังมันสามารถเอาเข็ม

เหมือนมันเป็นค าจ ากัดความของแบรนด์อ่ะ
อุปกรณ์ท่ีใช้ก็หลักๆเลยมันต้องมีส้อมส าหรับเจาะรูเย็บ เพราะว่าหนังมันสามารถเอาเข็ม

ทิ่มแล้วเย็บเข้าไปได้เลย ส้อมมันจะมีหลายแบบ ก็คือมันจะมีหลายฟัน ที่เราใช้อ่ะเรารู้สึกว่ามันน่าจะ
อุปกรณ์ท่ีใช้ก็หลักๆเลยมันต้องมีส้อมส าหรับเจาะรูเย็บ เพราะว่าหนังมันสามารถเอาเข็ม

ทิ่มแล้วเย็บเข้าไปได้เลย ส้อมมันจะมีหลายแบบ ก็คือมันจะมีหลายฟัน ที่เราใช้อ่ะเรารู้สึกว่ามันน่าจะ
อุปกรณ์ท่ีใช้ก็หลักๆเลยมันต้องมีส้อมส าหรับเจาะรูเย็บ เพราะว่าหนังมันสามารถเอาเข็ม

ทิ่มแล้วเย็บเข้าไปได้เลย ส้อมมันจะมีหลายแบบ ก็คือมันจะมีหลายฟัน ที่เราใช้อ่ะเรารู้สึกว่ามันน่าจะ
อุปกรณ์ท่ีใช้ก็หลักๆเลยมันต้องมีส้อมส าหรับเจาะรูเย็บ เพราะว่าหนังมันสามารถเอาเข็มอุปกรณ์ท่ีใช้ก็หลักๆเลยมันต้องมีส้อมส าหรับเจาะรูเย็บ เพราะว่าหนังมันสามารถเอาเข็มอุปกรณ์ท่ีใช้ก็หลักๆเลยมันต้องมีส้อมส าหรับเจาะรูเย็บ เพราะว่าหนังมันสามารถเอาเข็ม

ทิ่มแล้วเย็บเข้าไปได้เลย ส้อมมันจะมีหลายแบบ ก็คือมันจะมีหลายฟัน ที่เราใช้อ่ะเรารู้สึกว่ามันน่าจะ
เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า 

อุปกรณ์ท่ีใช้ก็หลักๆเลยมันต้องมีส้อมส าหรับเจาะรูเย็บ เพราะว่าหนังมันสามารถเอาเข็ม
ทิ่มแล้วเย็บเข้าไปได้เลย ส้อมมันจะมีหลายแบบ ก็คือมันจะมีหลายฟัน ที่เราใช้อ่ะเรารู้สึกว่ามันน่าจะ
เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า 

อุปกรณ์ท่ีใช้ก็หลักๆเลยมันต้องมีส้อมส าหรับเจาะรูเย็บ เพราะว่าหนังมันสามารถเอาเข็ม
ทิ่มแล้วเย็บเข้าไปได้เลย ส้อมมันจะมีหลายแบบ ก็คือมันจะมีหลายฟัน ที่เราใช้อ่ะเรารู้สึกว่ามันน่าจะ

อุปกรณ์ท่ีใช้ก็หลักๆเลยมันต้องมีส้อมส าหรับเจาะรูเย็บ เพราะว่าหนังมันสามารถเอาเข็ม
ทิ่มแล้วเย็บเข้าไปได้เลย ส้อมมันจะมีหลายแบบ ก็คือมันจะมีหลายฟัน ที่เราใช้อ่ะเรารู้สึกว่ามันน่าจะ

อุปกรณ์ท่ีใช้ก็หลักๆเลยมันต้องมีส้อมส าหรับเจาะรูเย็บ เพราะว่าหนังมันสามารถเอาเข็มอุปกรณ์ท่ีใช้ก็หลักๆเลยมันต้องมีส้อมส าหรับเจาะรูเย็บ เพราะว่าหนังมันสามารถเอาเข็มอุปกรณ์ท่ีใช้ก็หลักๆเลยมันต้องมีส้อมส าหรับเจาะรูเย็บ เพราะว่าหนังมันสามารถเอาเข็ม
ทิ่มแล้วเย็บเข้าไปได้เลย ส้อมมันจะมีหลายแบบ ก็คือมันจะมีหลายฟัน ที่เราใช้อ่ะเรารู้สึกว่ามันน่าจะ

อุปกรณ์ท่ีใช้ก็หลักๆเลยมันต้องมีส้อมส าหรับเจาะรูเย็บ เพราะว่าหนังมันสามารถเอาเข็ม
ทิ่มแล้วเย็บเข้าไปได้เลย ส้อมมันจะมีหลายแบบ ก็คือมันจะมีหลายฟัน ที่เราใช้อ่ะเรารู้สึกว่ามันน่าจะ
เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า 

อุปกรณ์ท่ีใช้ก็หลักๆเลยมันต้องมีส้อมส าหรับเจาะรูเย็บ เพราะว่าหนังมันสามารถเอาเข็ม
ทิ่มแล้วเย็บเข้าไปได้เลย ส้อมมันจะมีหลายแบบ ก็คือมันจะมีหลายฟัน ที่เราใช้อ่ะเรารู้สึกว่ามันน่าจะ
เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า 
ทิ่มแล้วเย็บเข้าไปได้เลย ส้อมมันจะมีหลายแบบ ก็คือมันจะมีหลายฟัน ที่เราใช้อ่ะเรารู้สึกว่ามันน่าจะ
เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า 
คนที่แรงเยอะๆ แบบผู้ชายเงี้ยอาจจะใช้ 

ทิ่มแล้วเย็บเข้าไปได้เลย ส้อมมันจะมีหลายแบบ ก็คือมันจะมีหลายฟัน ที่เราใช้อ่ะเรารู้สึกว่ามันน่าจะทิ่มแล้วเย็บเข้าไปได้เลย ส้อมมันจะมีหลายแบบ ก็คือมันจะมีหลายฟัน ที่เราใช้อ่ะเรารู้สึกว่ามันน่าจะทิ่มแล้วเย็บเข้าไปได้เลย ส้อมมันจะมีหลายแบบ ก็คือมันจะมีหลายฟัน ที่เราใช้อ่ะเรารู้สึกว่ามันน่าจะทิ่มแล้วเย็บเข้าไปได้เลย ส้อมมันจะมีหลายแบบ ก็คือมันจะมีหลายฟัน ที่เราใช้อ่ะเรารู้สึกว่ามันน่าจะ
เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า 
ทิ่มแล้วเย็บเข้าไปได้เลย ส้อมมันจะมีหลายแบบ ก็คือมันจะมีหลายฟัน ที่เราใช้อ่ะเรารู้สึกว่ามันน่าจะ
เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า 
ทิ่มแล้วเย็บเข้าไปได้เลย ส้อมมันจะมีหลายแบบ ก็คือมันจะมีหลายฟัน ที่เราใช้อ่ะเรารู้สึกว่ามันน่าจะ

ฟันน่าจะดีสุด แต่ถ้าเป็น
ฟันเลยก็ได้มันก็เร็วดี แล้วก็พวกตัวเจาะรูต่างๆ 

ทิ่มแล้วเย็บเข้าไปได้เลย ส้อมมันจะมีหลายแบบ ก็คือมันจะมีหลายฟัน ที่เราใช้อ่ะเรารู้สึกว่ามันน่าจะ
เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า 

ฟันเลยก็ได้มันก็เร็วดี แล้วก็พวกตัวเจาะรูต่างๆ 
แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่

ที่เราซื้อมาอีก แต่ที่เราใช้อยู่อ่ะมันจะเป็นเบอร์ 

เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า 
คนที่แรงเยอะๆ แบบผู้ชายเงี้ยอาจจะใช้ 
แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่

ที่เราซื้อมาอีก แต่ที่เราใช้อยู่อ่ะมันจะเป็นเบอร์ 

เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า 
คนที่แรงเยอะๆ แบบผู้ชายเงี้ยอาจจะใช้ 

4 ฟันน่าจะดีสุด แต่ถ้าเป็นเสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า 
คนที่แรงเยอะๆ แบบผู้ชายเงี้ยอาจจะใช้ 
แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่

เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า 
ฟันเลยก็ได้มันก็เร็วดี แล้วก็พวกตัวเจาะรูต่างๆ 

แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่

เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า 
6 ฟันเลยก็ได้มันก็เร็วดี แล้วก็พวกตัวเจาะรูต่างๆ 

เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า 
คนที่แรงเยอะๆ แบบผู้ชายเงี้ยอาจจะใช้ 
เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า 

5 ฟัน 
เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า 
คนที่แรงเยอะๆ แบบผู้ชายเงี้ยอาจจะใช้ 
เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า ฟันน่าจะดีสุด แต่ถ้าเป็น

ฟันเลยก็ได้มันก็เร็วดี แล้วก็พวกตัวเจาะรูต่างๆ 
เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า 

ฟันเลยก็ได้มันก็เร็วดี แล้วก็พวกตัวเจาะรูต่างๆ ฟัน ฟันเลยก็ได้มันก็เร็วดี แล้วก็พวกตัวเจาะรูต่างๆ คนที่แรงเยอะๆ แบบผู้ชายเงี้ยอาจจะใช้ 
แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่
คนที่แรงเยอะๆ แบบผู้ชายเงี้ยอาจจะใช้ 
แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่
คนที่แรงเยอะๆ แบบผู้ชายเงี้ยอาจจะใช้ 
แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่

ที่เราซื้อมาอีก แต่ที่เราใช้อยู่อ่ะมันจะเป็นเบอร์ 

ฟันเลยก็ได้มันก็เร็วดี แล้วก็พวกตัวเจาะรูต่างๆ 
แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่

แล้วก็ต้องมีตัวตอกตรา

คนที่แรงเยอะๆ แบบผู้ชายเงี้ยอาจจะใช้ คนที่แรงเยอะๆ แบบผู้ชายเงี้ยอาจจะใช้ ฟันเลยก็ได้มันก็เร็วดี แล้วก็พวกตัวเจาะรูต่างๆ 
แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่

ที่เราซื้อมาอีก แต่ที่เราใช้อยู่อ่ะมันจะเป็นเบอร์ 
แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่
หน่อย แล้วแต่ตราไก่เบอร์
ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว 

แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่
แล้วก็ต้องมีตัวตอกตรา

แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่
ที่เราซื้อมาอีก แต่ที่เราใช้อยู่อ่ะมันจะเป็นเบอร์ 25 ที่เราซื้อมาอีก แต่ที่เราใช้อยู่อ่ะมันจะเป็นเบอร์ 

ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว 
หน่อย แล้วแต่ตราไก่เบอร์
ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว 
หน่อย แล้วแต่ตราไก่เบอร์หน่อย แล้วแต่ตราไก่เบอร์
ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว 
บล็อกตอกแต่ละเบอร์มันก็จะมีไม่เท่ากัน แล้วก็จะมีค้อน ที่รองตอก ค้อนนี่ที่จริงแล้วใช้ค้อนอะ

ที่เราซื้อมาอีก แต่ที่เราใช้อยู่อ่ะมันจะเป็นเบอร์ 
ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว 
บล็อกตอกแต่ละเบอร์มันก็จะมีไม่เท่ากัน แล้วก็จะมีค้อน ที่รองตอก ค้อนนี่ที่จริงแล้วใช้ค้อนอะ

ที่เราซื้อมาอีก แต่ที่เราใช้อยู่อ่ะมันจะเป็นเบอร์ 
ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว 
บล็อกตอกแต่ละเบอร์มันก็จะมีไม่เท่ากัน แล้วก็จะมีค้อน ที่รองตอก ค้อนนี่ที่จริงแล้วใช้ค้อนอะ
ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว 

ที่เราซื้อมาอีก แต่ที่เราใช้อยู่อ่ะมันจะเป็นเบอร์ 
ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว 
บล็อกตอกแต่ละเบอร์มันก็จะมีไม่เท่ากัน แล้วก็จะมีค้อน ที่รองตอก ค้อนนี่ที่จริงแล้วใช้ค้อนอะ
ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว 
บล็อกตอกแต่ละเบอร์มันก็จะมีไม่เท่ากัน แล้วก็จะมีค้อน ที่รองตอก ค้อนนี่ที่จริงแล้วใช้ค้อนอะ
นะ แต่เรารู้สึกว่าการที่เราใช้ค้อนที่บ้าน เรามีค้อนของเราเองดีกว่าเพ่ือความถนัด แล้วก็จะมีเชือก

ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว 
บล็อกตอกแต่ละเบอร์มันก็จะมีไม่เท่ากัน แล้วก็จะมีค้อน ที่รองตอก ค้อนนี่ที่จริงแล้วใช้ค้อนอะ
นะ แต่เรารู้สึกว่าการที่เราใช้ค้อนที่บ้าน เรามีค้อนของเราเองดีกว่าเพ่ือความถนัด แล้วก็จะมีเชือก

ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว 
บล็อกตอกแต่ละเบอร์มันก็จะมีไม่เท่ากัน แล้วก็จะมีค้อน ที่รองตอก ค้อนนี่ที่จริงแล้วใช้ค้อนอะ
ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว 
บล็อกตอกแต่ละเบอร์มันก็จะมีไม่เท่ากัน แล้วก็จะมีค้อน ที่รองตอก ค้อนนี่ที่จริงแล้วใช้ค้อนอะ
นะ แต่เรารู้สึกว่าการที่เราใช้ค้อนที่บ้าน เรามีค้อนของเราเองดีกว่าเพ่ือความถนัด แล้วก็จะมีเชือก
บล็อกตอกแต่ละเบอร์มันก็จะมีไม่เท่ากัน แล้วก็จะมีค้อน ที่รองตอก ค้อนนี่ที่จริงแล้วใช้ค้อนอะบล็อกตอกแต่ละเบอร์มันก็จะมีไม่เท่ากัน แล้วก็จะมีค้อน ที่รองตอก ค้อนนี่ที่จริงแล้วใช้ค้อนอะ

นมีทรัพย์สินถาวร คือแบบอะไรที่ใช้แล้วไม่สูญสลายหายไปอ่ะ เช่น อุปกรณ์ตอก 
อะไรยังเงี้ย แต่ว่าหนังมันก็ไม่ได้ราคาแพงมากขนาดที่แบบท าแล้วจะไม่ได้ก าไร แต่เราไม่ได้คิดก าไร
เยอะนะ เรามองว่ามันเป็นคุณค่า เราลงทุนท ามือ ลงทุนเรื่องเวลามากกว่าเยอะนะ เรามองว่ามันเป็นคุณค่า เราลงทุนท ามือ ลงทุนเรื่องเวลามากกว่า

ส าหรับชื่อแบรนด์ ตอนแรกเราก็ไม่ได้นึกอะไรมากมายหรอก เราพยายามจะหาค าที่มันส าหรับชื่อแบรนด์ ตอนแรกเราก็ไม่ได้นึกอะไรมากมายหรอก เราพยายามจะหาค าที่มัน
ใช้แล้วดูดับเบิ้ลมีนนิ่ง แบบเท่ๆ เราก็ลองไปหาดูว่าแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับการเย็บหรืออะไรแบบนี้ ไป

อุปกรณ์ท่ีใช้ก็หลักๆเลยมันต้องมีส้อมส าหรับเจาะรูเย็บ เพราะว่าหนังมันสามารถเอาเข็ม

ฟันน่าจะดีสุด แต่ถ้าเป็น
ฟันเลยก็ได้มันก็เร็วดี แล้วก็พวกตัวเจาะรูต่างๆ 

แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่
ที่เราซื้อมาอีก แต่ที่เราใช้อยู่อ่ะมันจะเป็นเบอร์ 25 แล้วก็ต้องมีตัวตอกตรา

ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว 
บล็อกตอกแต่ละเบอร์มันก็จะมีไม่เท่ากัน แล้วก็จะมีค้อน ที่รองตอก ค้อนนี่ที่จริงแล้วใช้ค้อนอะ

เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า 
คนที่แรงเยอะๆ แบบผู้ชายเงี้ยอาจจะใช้ 
แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่
หน่อย แล้วแต่ตราไก่เบอร์ที่เราซื้อมาอีก แต่ที่เราใช้อยู่อ่ะมันจะเป็นเบอร์ 
ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว 
บล็อกตอกแต่ละเบอร์มันก็จะมีไม่เท่ากัน แล้วก็จะมีค้อน ที่รองตอก ค้อนนี่ที่จริงแล้วใช้ค้อนอะบล็อกตอกแต่ละเบอร์มันก็จะมีไม่เท่ากัน แล้วก็จะมีค้อน ที่รองตอก ค้อนนี่ที่จริงแล้วใช้ค้อนอะ
นะ แต่เรารู้สึกว่าการที่เราใช้ค้อนที่บ้าน เรามีค้อนของเราเองดีกว่าเพ่ือความถนัด แล้วก็จะมีเชือก

เข้าทาง มีคุณค่าเพราะว่ามนอาจจะเป็นอาชีพของเราในอนาคตก็ได้ หรือว่าอย่างน้อยเราก็ได้เริ่มต้น
ค้นหาความฝันเราแล้ว ดีกว่าไม่ได้เริ่มท าอะไรเลย ดีแต่ได้แต่ฝันไปวันๆ หรือไม่ก็ใช้เวลาว่างท า

อะไรยังงี้ เราเป็นคนที่รู้สึกหงุดหงิดมาก ถ้าเราตื่นมาแล้วไม่ได้เริ่มท าอะไร
เลยที่มันดูมีประโยชน์ เราก็ไม่เป็นไร ถึงเค้าจะไม่ให้ทุนเราก็มีทุนของเรา ซึ่งมันก็ไม่ได้ร่อยหรอมาก
เพราะว่ามันก็ขายได้บ้าง คืนทุนได้บ้าง ลงทุนไป 5000 ตอนนี้ได้มาประมาณ 

นมีทรัพย์สินถาวร คือแบบอะไรที่ใช้แล้วไม่สูญสลายหายไปอ่ะ เช่น อุปกรณ์ตอก 
อะไรยังเงี้ย แต่ว่าหนังมันก็ไม่ได้ราคาแพงมากขนาดที่แบบท าแล้วจะไม่ได้ก าไร แต่เราไม่ได้คิดก าไร
เยอะนะ เรามองว่ามันเป็นคุณค่า เราลงทุนท ามือ ลงทุนเรื่องเวลามากกว่า

ส าหรับชื่อแบรนด์ ตอนแรกเราก็ไม่ได้นึกอะไรมากมายหรอก เราพยายามจะหาค าที่มัน
ใช้แล้วดูดับเบิ้ลมีนนิ่ง แบบเท่ๆ เราก็ลองไปหาดูว่าแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับการเย็บหรืออะไรแบบนี้ ไป

Needle เราก็รู้สึกว่ามันดีนะ มันสามารถดับเบิ้ลมีนนิ่งโดยการเขียนแบบให้ค าว่า 
ดูตัวใหญ่ แบบว่าต้องการมากไรเงี้ย ก็ดูเหมือนเป็นความต้องการ แล้วก็ 
เหมือนเราเย็บมือ ส่วน leather handcraft เป็นค าเท่ๆ ที่เพ่ือนเราคิดให้ เป็นงานหนัง แล้วก็เป็นงาน
ฝีมือ ซึ่งเราก็มองว่ามันก็เท่ดีนะ จะเรียกว่า The NEEDle หรือ The NEEDleather handcraft
เหมือนมันเป็นค าจ ากัดความของแบรนด์อ่ะ

อุปกรณ์ท่ีใช้ก็หลักๆเลยมันต้องมีส้อมส าหรับเจาะรูเย็บ เพราะว่าหนังมันสามารถเอาเข็ม
ทิ่มแล้วเย็บเข้าไปได้เลย ส้อมมันจะมีหลายแบบ ก็คือมันจะมีหลายฟัน ที่เราใช้อ่ะเรารู้สึกว่ามันน่าจะ
เสถียรที่สุดส าหรับแรงตอกของเรา แล้วคือมันตอกลงไปได้ครบทุกรู เราว่า 4 ฟันน่าจะดีสุด แต่ถ้าเป็น
คนที่แรงเยอะๆ แบบผู้ชายเงี้ยอาจจะใช้ 5 ฟัน 6 ฟันเลยก็ได้มันก็เร็วดี แล้วก็พวกตัวเจาะรูต่างๆ 
แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปท าอะไร เราจะใช้รูแบบไหน อย่างเช่นแบบเจาะรูเจาะตราไก่มันก็ต้องใหญ่
หน่อย แล้วแต่ตราไก่เบอร์ที่เราซื้อมาอีก แต่ที่เราใช้อยู่อ่ะมันจะเป็นเบอร์ แล้วก็ต้องมีตัวตอกตรา
ไก่อีก ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของมัน เราก็ตอกเป็นบล๊อคตอกที่ตอกตราไก่ได้เบอร์นี้เบอร์เดียว 
บล็อกตอกแต่ละเบอร์มันก็จะมีไม่เท่ากัน แล้วก็จะมีค้อน ที่รองตอก ค้อนนี่ที่จริงแล้วใช้ค้อนอะ
นะ แต่เรารู้สึกว่าการที่เราใช้ค้อนที่บ้าน เรามีค้อนของเราเองดีกว่าเพ่ือความถนัด แล้วก็จะมีเชือก

สใบสามารถขายได้อ่ะ และจะได้เงินมาคืนทุนของเราไรเงี้ย เราก็แบบคิดซะว่าสใบสามารถขายได้อ่ะ และจะได้เงินมาคืนทุนของเราไรเงี้ย เราก็แบบคิดซะว่า
เข้าทาง มีคุณค่าเพราะว่ามนอาจจะเป็นอาชีพของเราในอนาคตก็ได้ หรือว่าอย่างน้อยเราก็ได้เริ่มต้นสเข้าทาง มีคุณค่าเพราะว่ามนอาจจะเป็นอาชีพของเราในอนาคตก็ได้ หรือว่าอย่างน้อยเราก็ได้เริ่มต้น

ำ
ชอบซื้อของแพง ทีนี้การลงทุนท าอะไรซักอย่างอ่ะ ยังไงมันก็ต้องแพงอยู่แล้ว เราก็เลยต้องใช้ทุนตัวเอง

ำ
ชอบซื้อของแพง ทีนี้การลงทุนท าอะไรซักอย่างอ่ะ ยังไงมันก็ต้องแพงอยู่แล้ว เราก็เลยต้องใช้ทุนตัวเอง
ออก ตอนนี้เสียไปแล้วรวมๆ ประมาณ ำออก ตอนนี้เสียไปแล้วรวมๆ ประมาณ 
ใบสามารถขายได้อ่ะ และจะได้เงินมาคืนทุนของเราไรเงี้ย เราก็แบบคิดซะว่าำใบสามารถขายได้อ่ะ และจะได้เงินมาคืนทุนของเราไรเงี้ย เราก็แบบคิดซะว่า
เข้าทาง มีคุณค่าเพราะว่ามนอาจจะเป็นอาชีพของเราในอนาคตก็ได้ หรือว่าอย่างน้อยเราก็ได้เริ่มต้น

ำ
เข้าทาง มีคุณค่าเพราะว่ามนอาจจะเป็นอาชีพของเราในอนาคตก็ได้ หรือว่าอย่างน้อยเราก็ได้เริ่มต้นสำสใบสามารถขายได้อ่ะ และจะได้เงินมาคืนทุนของเราไรเงี้ย เราก็แบบคิดซะว่าสใบสามารถขายได้อ่ะ และจะได้เงินมาคืนทุนของเราไรเงี้ย เราก็แบบคิดซะว่าำใบสามารถขายได้อ่ะ และจะได้เงินมาคืนทุนของเราไรเงี้ย เราก็แบบคิดซะว่าสใบสามารถขายได้อ่ะ และจะได้เงินมาคืนทุนของเราไรเงี้ย เราก็แบบคิดซะว่า
เข้าทาง มีคุณค่าเพราะว่ามนอาจจะเป็นอาชีพของเราในอนาคตก็ได้ หรือว่าอย่างน้อยเราก็ได้เริ่มต้นสเข้าทาง มีคุณค่าเพราะว่ามนอาจจะเป็นอาชีพของเราในอนาคตก็ได้ หรือว่าอย่างน้อยเราก็ได้เริ่มต้น

ำ
เข้าทาง มีคุณค่าเพราะว่ามนอาจจะเป็นอาชีพของเราในอนาคตก็ได้ หรือว่าอย่างน้อยเราก็ได้เริ่มต้นสเข้าทาง มีคุณค่าเพราะว่ามนอาจจะเป็นอาชีพของเราในอนาคตก็ได้ หรือว่าอย่างน้อยเราก็ได้เริ่มต้น

น
ชอบซื้อของแพง ทีนี้การลงทุนท าอะไรซักอย่างอ่ะ ยังไงมันก็ต้องแพงอยู่แล้ว เราก็เลยต้องใช้ทุนตัวเอง

น
ชอบซื้อของแพง ทีนี้การลงทุนท าอะไรซักอย่างอ่ะ ยังไงมันก็ต้องแพงอยู่แล้ว เราก็เลยต้องใช้ทุนตัวเอง
ออก ตอนนี้เสียไปแล้วรวมๆ ประมาณ นออก ตอนนี้เสียไปแล้วรวมๆ ประมาณ 
ใบสามารถขายได้อ่ะ และจะได้เงินมาคืนทุนของเราไรเงี้ย เราก็แบบคิดซะว่านใบสามารถขายได้อ่ะ และจะได้เงินมาคืนทุนของเราไรเงี้ย เราก็แบบคิดซะว่า

ชอบซื้อของแพง ทีนี้การลงทุนท าอะไรซักอย่างอ่ะ ยังไงมันก็ต้องแพงอยู่แล้ว เราก็เลยต้องใช้ทุนตัวเองัชอบซื้อของแพง ทีนี้การลงทุนท าอะไรซักอย่างอ่ะ ยังไงมันก็ต้องแพงอยู่แล้ว เราก็เลยต้องใช้ทุนตัวเองกชอบซื้อของแพง ทีนี้การลงทุนท าอะไรซักอย่างอ่ะ ยังไงมันก็ต้องแพงอยู่แล้ว เราก็เลยต้องใช้ทุนตัวเองกชอบซื้อของแพง ทีนี้การลงทุนท าอะไรซักอย่างอ่ะ ยังไงมันก็ต้องแพงอยู่แล้ว เราก็เลยต้องใช้ทุนตัวเอง
ออก ตอนนี้เสียไปแล้วรวมๆ ประมาณ กออก ตอนนี้เสียไปแล้วรวมๆ ประมาณ 
ใบสามารถขายได้อ่ะ และจะได้เงินมาคืนทุนของเราไรเงี้ย เราก็แบบคิดซะว่า

ก
ใบสามารถขายได้อ่ะ และจะได้เงินมาคืนทุนของเราไรเงี้ย เราก็แบบคิดซะว่า

หชอบซื้อของแพง ทีนี้การลงทุนท าอะไรซักอย่างอ่ะ ยังไงมันก็ต้องแพงอยู่แล้ว เราก็เลยต้องใช้ทุนตัวเองหชอบซื้อของแพง ทีนี้การลงทุนท าอะไรซักอย่างอ่ะ ยังไงมันก็ต้องแพงอยู่แล้ว เราก็เลยต้องใช้ทุนตัวเอง
ออก ตอนนี้เสียไปแล้วรวมๆ ประมาณ หออก ตอนนี้เสียไปแล้วรวมๆ ประมาณ อชอบซื้อของแพง ทีนี้การลงทุนท าอะไรซักอย่างอ่ะ ยังไงมันก็ต้องแพงอยู่แล้ว เราก็เลยต้องใช้ทุนตัวเองอชอบซื้อของแพง ทีนี้การลงทุนท าอะไรซักอย่างอ่ะ ยังไงมันก็ต้องแพงอยู่แล้ว เราก็เลยต้องใช้ทุนตัวเอง
ออก ตอนนี้เสียไปแล้วรวมๆ ประมาณ อออก ตอนนี้เสียไปแล้วรวมๆ ประมาณ 5000 อ5000 สชอบซื้อของแพง ทีนี้การลงทุนท าอะไรซักอย่างอ่ะ ยังไงมันก็ต้องแพงอยู่แล้ว เราก็เลยต้องใช้ทุนตัวเองสชอบซื้อของแพง ทีนี้การลงทุนท าอะไรซักอย่างอ่ะ ยังไงมันก็ต้องแพงอยู่แล้ว เราก็เลยต้องใช้ทุนตัวเอง

5000 ส5000 บาท ซึ่งตอนแรกเค้าไม่เชื่อเลยว่ามันจะท าได้ส าเร็จเป็นสบาท ซึ่งตอนแรกเค้าไม่เชื่อเลยว่ามันจะท าได้ส าเร็จเป็นมชอบซื้อของแพง ทีนี้การลงทุนท าอะไรซักอย่างอ่ะ ยังไงมันก็ต้องแพงอยู่แล้ว เราก็เลยต้องใช้ทุนตัวเองมชอบซื้อของแพง ทีนี้การลงทุนท าอะไรซักอย่างอ่ะ ยังไงมันก็ต้องแพงอยู่แล้ว เราก็เลยต้องใช้ทุนตัวเอง
บาท ซึ่งตอนแรกเค้าไม่เชื่อเลยว่ามันจะท าได้ส าเร็จเป็นมบาท ซึ่งตอนแรกเค้าไม่เชื่อเลยว่ามันจะท าได้ส าเร็จเป็นุบาท ซึ่งตอนแรกเค้าไม่เชื่อเลยว่ามันจะท าได้ส าเร็จเป็นุบาท ซึ่งตอนแรกเค้าไม่เชื่อเลยว่ามันจะท าได้ส าเร็จเป็น

ใบสามารถขายได้อ่ะ และจะได้เงินมาคืนทุนของเราไรเงี้ย เราก็แบบคิดซะว่า
ุ

ใบสามารถขายได้อ่ะ และจะได้เงินมาคืนทุนของเราไรเงี้ย เราก็แบบคิดซะว่า

ดชอบซื้อของแพง ทีนี้การลงทุนท าอะไรซักอย่างอ่ะ ยังไงมันก็ต้องแพงอยู่แล้ว เราก็เลยต้องใช้ทุนตัวเองดชอบซื้อของแพง ทีนี้การลงทุนท าอะไรซักอย่างอ่ะ ยังไงมันก็ต้องแพงอยู่แล้ว เราก็เลยต้องใช้ทุนตัวเอง
บาท ซึ่งตอนแรกเค้าไม่เชื่อเลยว่ามันจะท าได้ส าเร็จเป็นดบาท ซึ่งตอนแรกเค้าไม่เชื่อเลยว่ามันจะท าได้ส าเร็จเป็นกชอบซื้อของแพง ทีนี้การลงทุนท าอะไรซักอย่างอ่ะ ยังไงมันก็ต้องแพงอยู่แล้ว เราก็เลยต้องใช้ทุนตัวเองกชอบซื้อของแพง ทีนี้การลงทุนท าอะไรซักอย่างอ่ะ ยังไงมันก็ต้องแพงอยู่แล้ว เราก็เลยต้องใช้ทุนตัวเอง
บาท ซึ่งตอนแรกเค้าไม่เชื่อเลยว่ามันจะท าได้ส าเร็จเป็นกบาท ซึ่งตอนแรกเค้าไม่เชื่อเลยว่ามันจะท าได้ส าเร็จเป็นลชอบซื้อของแพง ทีนี้การลงทุนท าอะไรซักอย่างอ่ะ ยังไงมันก็ต้องแพงอยู่แล้ว เราก็เลยต้องใช้ทุนตัวเองลชอบซื้อของแพง ทีนี้การลงทุนท าอะไรซักอย่างอ่ะ ยังไงมันก็ต้องแพงอยู่แล้ว เราก็เลยต้องใช้ทุนตัวเอง
บาท ซึ่งตอนแรกเค้าไม่เชื่อเลยว่ามันจะท าได้ส าเร็จเป็นลบาท ซึ่งตอนแรกเค้าไม่เชื่อเลยว่ามันจะท าได้ส าเร็จเป็น

ใบสามารถขายได้อ่ะ และจะได้เงินมาคืนทุนของเราไรเงี้ย เราก็แบบคิดซะว่า
ล

ใบสามารถขายได้อ่ะ และจะได้เงินมาคืนทุนของเราไรเงี้ย เราก็แบบคิดซะว่าาบาท ซึ่งตอนแรกเค้าไม่เชื่อเลยว่ามันจะท าได้ส าเร็จเป็นาบาท ซึ่งตอนแรกเค้าไม่เชื่อเลยว่ามันจะท าได้ส าเร็จเป็น
ใบสามารถขายได้อ่ะ และจะได้เงินมาคืนทุนของเราไรเงี้ย เราก็แบบคิดซะว่าาใบสามารถขายได้อ่ะ และจะได้เงินมาคืนทุนของเราไรเงี้ย เราก็แบบคิดซะว่าเราซื้อของเล่น ที่ดูเข้าท่าาเราซื้อของเล่น ที่ดูเข้าท่างบาท ซึ่งตอนแรกเค้าไม่เชื่อเลยว่ามันจะท าได้ส าเร็จเป็นงบาท ซึ่งตอนแรกเค้าไม่เชื่อเลยว่ามันจะท าได้ส าเร็จเป็น

เราซื้อของเล่น ที่ดูเข้าท่างเราซื้อของเล่น ที่ดูเข้าท่า
เข้าทาง มีคุณค่าเพราะว่ามนอาจจะเป็นอาชีพของเราในอนาคตก็ได้ หรือว่าอย่างน้อยเราก็ได้เริ่มต้น

ง
เข้าทาง มีคุณค่าเพราะว่ามนอาจจะเป็นอาชีพของเราในอนาคตก็ได้ หรือว่าอย่างน้อยเราก็ได้เริ่มต้น
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นี้ แต่ว่าอะไรที่มันเป็นเล็กๆน้อยๆ เราอาจจะใช้กรรไกรหรือว่าส่วนที่เป็นโค้ง มันอาจจะใช้คัตเตอร์ไม่
ถนัด อะไรประมาณนี้ ก็พวกวัตถุดิบที่ใช้ท ากระเป๋าก็จะมีคอหมา ไอ้ตรงที่มันติดกับสายกระเป๋าเวลา
จะเอากระเป่าติดกับสายกระเป๋าอ่ะ ที่มันสามารถถอดออกได้อ่ะ เค้าเรียกว่า คอหมา แล้วก็แม่เหล็ก 
แม่เหล็กก็จะมีหลายแบบ มีแบบเป็นจานบินก็คือที่ติดอยู่ข้างในโดยที่ข้างนอกไม่เห็น เราจะใช้แบบนั้น 
ส่วนสีที่เราเลือกเงี้ย เราจะเลือกเป็นสีเหลืองปัด พอเหลืองปัดปุ๊ป แม่เหล็กเป็นเหลืองปัด ห่วงต่ างๆ
เป็นเหลืองปัด คือมันก็จะเป็นเหลืองปัดไปหมด มันจะไม่แบบมีสีเงินแซมมาบ้างไรเงี้ย เราก็จะเลือกให้
มันเป็นสีเดียวกันหมด  

ส าหรับการออกแบบ คือแบบกระเป๋ายังเงี้ยมันก็จะมีพ้ืนฐานที่มาจากอะไรที่คล้ายๆกัน 
คือมันจะมีไม่กี่แบบหรอก อยู่ที่ว่าใครจะเอาแบบมาผสมอะไรกับอะไรให้มันดูเข้ากันเป็นสไตล์ไหน
มากกว่า เราก็จะเลือกออกแบบจากทรงพ้ืนฐานกระเป๋าที่เราชอบก่อน แล้วก็เอามันมาปรับเปลี่ยน 
อย่างเช่นเวลาเราเจอกระเป๋า เราก็จะออกไปดูกระเป๋าจากที่ต่างๆ อย่างถ้าเจอกระเป๋าที่ชอบส่วนมาก
มันก็จะเป็นวัสดุที่เราไม่ชอบ เช่นเป็นหนังปลอม หนังเกรดไม่ค่อยดี หนังผสมพลาสติกอ่ะ มันคือหนัง
อะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ใช่หนังแท้ว่างั้นเหอะ เรารู้สึกว่าท าไมเค้าไม่ท าเป็นหนังแท้วะ เราก็แบบเออ
ท าเอง โดยการเอาแบบนั้นอ่ะมาประยุกต์ให้มันมีความเป็นสไตล์ของเรา เราจะชอบกระเป๋าที่มี พู่ เรา
ก็จะพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมัน
จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย 
ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่
แบบเป็นขนาดกระเป๋าเล็กจนใส่ได้แค่โทรศัพท์กับกระเป๋าตัง เราก็เลยออกแบบให้มันสามารถใส่ของ
ได้แบบเป็นของที่เราจะพกไปไหนมาไหนได้ไรเงี้ย ใบที่ใหญ่ขึ้นมาของเราคือกระเป๋าขนาดกลาง ก็
สามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหน
ไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอา
จากตัวเองนี่แหละ อะไรยังงี้ 

ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง Facebook และ Instrgram 
ก่อนเพราะว่าเราไม่มีทุนมากพอที่จะท าหน้าร้านได้ แล้วก็เรามองว่าเราไม่ได้จะขายแบบโกแมสอ่ะ คือ
เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง
ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา
หากินของเราในอนาคตขนาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่ง
ท าอ่ะ คือมันไม่สามารถมาซื้อแล้วเอาไปได้เลยไง มันต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นเวลาสั่งทางออนไลน์มัน
ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย EMS เรามองว่ามันเป็นสถานที่ที่
สามารถซื้อของได้ตลอด 24 ชั่วโมงอ่ะ มันไม่จ าเป็นต้องเออเปิดร้านตอน 10 โมง ปิดตอน 2 ทุ่ม อะไร
ยังเงี้ย เราก็เลยรู้สึกว่าการที่จะมีหน้าร้านมันเป็นเรื่องเปลืองงบเปลืองทุน เราเอาทุนมาใช้ในการ
พัฒนาสินค้าของเราน่าจะดีกว่า 

ค าจ ากัดความของของท ามือของส าหรับเราก็คือ ของที่ท าด้วยมือทุกขั้นตอนอ่ะ เหมือน
เราได้หยิบจับมันทุกขั้นตอน ไม่มีอันไหนเลยที่เราใช้เครื่องจักรในการท า คือเรารู้สึกว่าความเป็นของ
ท ามืออ่ะเหมือนมันออกมาจากความสุขของคนท า มันไม่ได้ท าเพ่ือที่จะไปขายให้ได้ก าไร แต่เหมือนเรา
ขายความสุขของเราอ่ะ เพ่ือให้คนที่เค้าเอาไปใช้อ่ะได้มีความสุขไปกับเราด้วย แล้วก็เหมือนการท า

ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา
นาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่งนาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่ง

ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา
นาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่ง

ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา
หากินของเราในอนาคตขนาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่ง
ท าอ่ะ คือมันไม่สามารถมาซื้อแล้วเอาไปได้เลยไง มันต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นเวลาสั่งทางออนไลน์มัน

นาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่งนาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่ง
ท าอ่ะ คือมันไม่สามารถมาซื้อแล้วเอาไปได้เลยไง มันต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นเวลาสั่งทางออนไลน์มันท าอ่ะ คือมันไม่สามารถมาซื้อแล้วเอาไปได้เลยไง มันต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นเวลาสั่งทางออนไลน์มัน

ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามาตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา
นาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่ง

ท าอ่ะ คือมันไม่สามารถมาซื้อแล้วเอาไปได้เลยไง มันต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นเวลาสั่งทางออนไลน์มัน

ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา
นาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่ง

ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา
นาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่ง

ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามาตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามาตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามาตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา
เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง
ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา
เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลองเราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง
ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามาตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา
เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลองเราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลองเราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง
ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามาตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา
เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง
ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา

นาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่ง

เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง
ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา

นาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่ง

เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลองเราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลองเราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง
ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา
เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง
ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา

นาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่ง
ท าอ่ะ คือมันไม่สามารถมาซื้อแล้วเอาไปได้เลยไง มันต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นเวลาสั่งทางออนไลน์มัน
ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย 

เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง
ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา
เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง
ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา
เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลองเราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง
ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามาตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา

นาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่ง
ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา
หากินของเราในอนาคตข
ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา

นาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่ง
ท าอ่ะ คือมันไม่สามารถมาซื้อแล้วเอาไปได้เลยไง มันต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นเวลาสั่งทางออนไลน์มัน

ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามาตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา
นาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่งนาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่งนาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่ง

ท าอ่ะ คือมันไม่สามารถมาซื้อแล้วเอาไปได้เลยไง มันต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นเวลาสั่งทางออนไลน์มัน
หากินของเราในอนาคตขหากินของเราในอนาคตข
ท าอ่ะ คือมันไม่สามารถมาซื้อแล้วเอาไปได้เลยไง มันต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นเวลาสั่งทางออนไลน์มัน
หากินของเราในอนาคตขนาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่งนาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่ง
ท าอ่ะ คือมันไม่สามารถมาซื้อแล้วเอาไปได้เลยไง มันต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นเวลาสั่งทางออนไลน์มัน

นาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่ง
ท าอ่ะ คือมันไม่สามารถมาซื้อแล้วเอาไปได้เลยไง มันต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นเวลาสั่งทางออนไลน์มัน

นาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่ง
ท าอ่ะ คือมันไม่สามารถมาซื้อแล้วเอาไปได้เลยไง มันต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นเวลาสั่งทางออนไลน์มันท าอ่ะ คือมันไม่สามารถมาซื้อแล้วเอาไปได้เลยไง มันต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นเวลาสั่งทางออนไลน์มันท าอ่ะ คือมันไม่สามารถมาซื้อแล้วเอาไปได้เลยไง มันต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นเวลาสั่งทางออนไลน์มันท าอ่ะ คือมันไม่สามารถมาซื้อแล้วเอาไปได้เลยไง มันต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นเวลาสั่งทางออนไลน์มันท าอ่ะ คือมันไม่สามารถมาซื้อแล้วเอาไปได้เลยไง มันต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นเวลาสั่งทางออนไลน์มันท าอ่ะ คือมันไม่สามารถมาซื้อแล้วเอาไปได้เลยไง มันต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นเวลาสั่งทางออนไลน์มันท าอ่ะ คือมันไม่สามารถมาซื้อแล้วเอาไปได้เลยไง มันต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นเวลาสั่งทางออนไลน์มัน
ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย 
ท าอ่ะ คือมันไม่สามารถมาซื้อแล้วเอาไปได้เลยไง มันต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นเวลาสั่งทางออนไลน์มันท าอ่ะ คือมันไม่สามารถมาซื้อแล้วเอาไปได้เลยไง มันต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นเวลาสั่งทางออนไลน์มัน
ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย 

ชั่วโมงอ่ะ มันไม่จ าเป็นต้องเออเปิดร้านตอน 
ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย 

ชั่วโมงอ่ะ มันไม่จ าเป็นต้องเออเปิดร้านตอน 
ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย เรามองว่ามันเป็นสถานที่ที่ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย EMS 

ชั่วโมงอ่ะ มันไม่จ าเป็นต้องเออเปิดร้านตอน 
ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย 
สามารถซื้อของได้ตลอด 
ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย 

ชั่วโมงอ่ะ มันไม่จ าเป็นต้องเออเปิดร้านตอน 
ยังเงี้ย เราก็เลยรู้สึกว่าการที่จะมีหน้าร้านมันเป็นเรื่องเปลืองงบเปลืองทุน เราเอาทุนมาใช้ในการ

ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย EMS ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย 
ชั่วโมงอ่ะ มันไม่จ าเป็นต้องเออเปิดร้านตอน 

ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย 
สามารถซื้อของได้ตลอด 
ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย 

ชั่วโมงอ่ะ มันไม่จ าเป็นต้องเออเปิดร้านตอน 
ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย 

ชั่วโมงอ่ะ มันไม่จ าเป็นต้องเออเปิดร้านตอน 
ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย 

ชั่วโมงอ่ะ มันไม่จ าเป็นต้องเออเปิดร้านตอน 
ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย 

ชั่วโมงอ่ะ มันไม่จ าเป็นต้องเออเปิดร้านตอน 
ยังเงี้ย เราก็เลยรู้สึกว่าการที่จะมีหน้าร้านมันเป็นเรื่องเปลืองงบเปลืองทุน เราเอาทุนมาใช้ในการ

ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย 
ชั่วโมงอ่ะ มันไม่จ าเป็นต้องเออเปิดร้านตอน 

ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย 
ชั่วโมงอ่ะ มันไม่จ าเป็นต้องเออเปิดร้านตอน 

ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย 
24 ชั่วโมงอ่ะ มันไม่จ าเป็นต้องเออเปิดร้านตอน ชั่วโมงอ่ะ มันไม่จ าเป็นต้องเออเปิดร้านตอน สามารถซื้อของได้ตลอด ชั่วโมงอ่ะ มันไม่จ าเป็นต้องเออเปิดร้านตอน ชั่วโมงอ่ะ มันไม่จ าเป็นต้องเออเปิดร้านตอน 

ยังเงี้ย เราก็เลยรู้สึกว่าการที่จะมีหน้าร้านมันเป็นเรื่องเปลืองงบเปลืองทุน เราเอาทุนมาใช้ในการ
ชั่วโมงอ่ะ มันไม่จ าเป็นต้องเออเปิดร้านตอน ชั่วโมงอ่ะ มันไม่จ าเป็นต้องเออเปิดร้านตอน ชั่วโมงอ่ะ มันไม่จ าเป็นต้องเออเปิดร้านตอน ชั่วโมงอ่ะ มันไม่จ าเป็นต้องเออเปิดร้านตอน 

ยังเงี้ย เราก็เลยรู้สึกว่าการที่จะมีหน้าร้านมันเป็นเรื่องเปลืองงบเปลืองทุน เราเอาทุนมาใช้ในการยังเงี้ย เราก็เลยรู้สึกว่าการที่จะมีหน้าร้านมันเป็นเรื่องเปลืองงบเปลืองทุน เราเอาทุนมาใช้ในการ

เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลองเราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลองเราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง
ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา

นาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่ง
ท าอ่ะ คือมันไม่สามารถมาซื้อแล้วเอาไปได้เลยไง มันต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นเวลาสั่งทางออนไลน์มัน

เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลองเราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลองเราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง
ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา

นาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่ง

เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง
ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามาตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา

นาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่ง
ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามาตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา

นาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่งนาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่งนาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่ง
ท าอ่ะ คือมันไม่สามารถมาซื้อแล้วเอาไปได้เลยไง มันต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นเวลาสั่งทางออนไลน์มัน

นาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่ง

เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลองเราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลองเราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลองเราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง
ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามาตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา

จะท าหน้าร้านได้ แล้วก็เรามองว่าเราไม่ได้จะขายแบบโกแมสอ่ะ คือ
เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง

จะท าหน้าร้านได้ แล้วก็เรามองว่าเราไม่ได้จะขายแบบโกแมสอ่ะ คือจะท าหน้าร้านได้ แล้วก็เรามองว่าเราไม่ได้จะขายแบบโกแมสอ่ะ คือ
เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง

จะท าหน้าร้านได้ แล้วก็เรามองว่าเราไม่ได้จะขายแบบโกแมสอ่ะ คือจะท าหน้าร้านได้ แล้วก็เรามองว่าเราไม่ได้จะขายแบบโกแมสอ่ะ คือก่อนเพราะว่าเราไม่มีทุนมากพอที่จะท าหน้าร้านได้ แล้วก็เรามองว่าเราไม่ได้จะขายแบบโกแมสอ่ะ คือก่อนเพราะว่าเราไม่มีทุนมากพอที่
เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง

จะท าหน้าร้านได้ แล้วก็เรามองว่าเราไม่ได้จะขายแบบโกแมสอ่ะ คือจะท าหน้าร้านได้ แล้วก็เรามองว่าเราไม่ได้จะขายแบบโกแมสอ่ะ คือ
เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง

ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง 
ก่อนเพราะว่าเราไม่มีทุนมากพอที่ก่อนเพราะว่าเราไม่มีทุนมากพอที่
เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง

ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง Facebook 
จะท าหน้าร้านได้ แล้วก็เรามองว่าเราไม่ได้จะขายแบบโกแมสอ่ะ คือ

ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง 
ก่อนเพราะว่าเราไม่มีทุนมากพอที่

ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง 
ก่อนเพราะว่าเราไม่มีทุนมากพอที่
เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลองเราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง

ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง 
ก่อนเพราะว่าเราไม่มีทุนมากพอที่

ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง 
ก่อนเพราะว่าเราไม่มีทุนมากพอที่
เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลองเราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง

ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง 
จะท าหน้าร้านได้ แล้วก็เรามองว่าเราไม่ได้จะขายแบบโกแมสอ่ะ คือ

ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง 
จะท าหน้าร้านได้ แล้วก็เรามองว่าเราไม่ได้จะขายแบบโกแมสอ่ะ คือ

ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง 
จะท าหน้าร้านได้ แล้วก็เรามองว่าเราไม่ได้จะขายแบบโกแมสอ่ะ คือ

จากตัวเองนี่แหละ อะไรยังงี้
ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง 

จากตัวเองนี่แหละ อะไรยังงี้

ก่อนเพราะว่าเราไม่มีทุนมากพอที่
ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง 

จากตัวเองนี่แหละ อะไรยังงี้จากตัวเองนี่แหละ อะไรยังงี้จากตัวเองนี่แหละ อะไรยังงี้

ก่อนเพราะว่าเราไม่มีทุนมากพอที่

จากตัวเองนี่แหละ อะไรยังงี้
ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง 

จากตัวเองนี่แหละ อะไรยังงี้
ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง Facebook 

ไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอา
จากตัวเองนี่แหละ อะไรยังงี้
ไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอา
จากตัวเองนี่แหละ อะไรยังงี้
ไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอาไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอาไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอา

ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง 

ไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอา

ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง 

ไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอา

ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง 
จะท าหน้าร้านได้ แล้วก็เรามองว่าเราไม่ได้จะขายแบบโกแมสอ่ะ คือจะท าหน้าร้านได้ แล้วก็เรามองว่าเราไม่ได้จะขายแบบโกแมสอ่ะ คือ

ไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอาไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอาไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอาไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอา

Facebook Facebook 
จะท าหน้าร้านได้ แล้วก็เรามองว่าเราไม่ได้จะขายแบบโกแมสอ่ะ คือจะท าหน้าร้านได้ แล้วก็เรามองว่าเราไม่ได้จะขายแบบโกแมสอ่ะ คือ

ไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอา
สามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหนสามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหน
ไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอา
สามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหนสามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหน
ไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอา
สามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหนสามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหน
ไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอาไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอา
สามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหน

ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง 

สามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหน
ไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอา
สามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหน
ไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอา
สามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหนสามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหน
ไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอา
สามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหน
ไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอาไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอา
สามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหนสามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหน
ได้แบบเป็นของที่เราจะพกไปไหนมาไหนได้ไรเงี้ย ใบที่ใหญ่ขึ้นมาของเราคือกระเป๋าขนาดกลาง ก็
สามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหน
ไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอา

ได้แบบเป็นของที่เราจะพกไปไหนมาไหนได้ไรเงี้ย ใบที่ใหญ่ขึ้นมาของเราคือกระเป๋าขนาดกลาง ก็ได้แบบเป็นของที่เราจะพกไปไหนมาไหนได้ไรเงี้ย ใบที่ใหญ่ขึ้นมาของเราคือกระเป๋าขนาดกลาง ก็ได้แบบเป็นของที่เราจะพกไปไหนมาไหนได้ไรเงี้ย ใบที่ใหญ่ขึ้นมาของเราคือกระเป๋าขนาดกลาง ก็
สามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหน
ได้แบบเป็นของที่เราจะพกไปไหนมาไหนได้ไรเงี้ย ใบที่ใหญ่ขึ้นมาของเราคือกระเป๋าขนาดกลาง ก็
สามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหน
ได้แบบเป็นของที่เราจะพกไปไหนมาไหนได้ไรเงี้ย ใบที่ใหญ่ขึ้นมาของเราคือกระเป๋าขนาดกลาง ก็ได้แบบเป็นของที่เราจะพกไปไหนมาไหนได้ไรเงี้ย ใบที่ใหญ่ขึ้นมาของเราคือกระเป๋าขนาดกลาง ก็ได้แบบเป็นของที่เราจะพกไปไหนมาไหนได้ไรเงี้ย ใบที่ใหญ่ขึ้นมาของเราคือกระเป๋าขนาดกลาง ก็
แบบเป็นขนาดกระเป๋าเล็กจนใส่ได้แค่โทรศัพท์กับกระเป๋าตัง เราก็เลยออกแบบให้มันสามารถใส่ของแบบเป็นขนาดกระเป๋าเล็กจนใส่ได้แค่โทรศัพท์กับกระเป๋าตัง เราก็เลยออกแบบให้มันสามารถใส่ของแบบเป็นขนาดกระเป๋าเล็กจนใส่ได้แค่โทรศัพท์กับกระเป๋าตัง เราก็เลยออกแบบให้มันสามารถใส่ของ
ได้แบบเป็นของที่เราจะพกไปไหนมาไหนได้ไรเงี้ย ใบที่ใหญ่ขึ้นมาของเราคือกระเป๋าขนาดกลาง ก็

ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่
แบบเป็นขนาดกระเป๋าเล็กจนใส่ได้แค่โทรศัพท์กับกระเป๋าตัง เราก็เลยออกแบบให้มันสามารถใส่ของ
ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่
แบบเป็นขนาดกระเป๋าเล็กจนใส่ได้แค่โทรศัพท์กับกระเป๋าตัง เราก็เลยออกแบบให้มันสามารถใส่ของ
ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่
แบบเป็นขนาดกระเป๋าเล็กจนใส่ได้แค่โทรศัพท์กับกระเป๋าตัง เราก็เลยออกแบบให้มันสามารถใส่ของ
ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่
แบบเป็นขนาดกระเป๋าเล็กจนใส่ได้แค่โทรศัพท์กับกระเป๋าตัง เราก็เลยออกแบบให้มันสามารถใส่ของแบบเป็นขนาดกระเป๋าเล็กจนใส่ได้แค่โทรศัพท์กับกระเป๋าตัง เราก็เลยออกแบบให้มันสามารถใส่ของ
ได้แบบเป็นของที่เราจะพกไปไหนมาไหนได้ไรเงี้ย ใบที่ใหญ่ขึ้นมาของเราคือกระเป๋าขนาดกลาง ก็
แบบเป็นขนาดกระเป๋าเล็กจนใส่ได้แค่โทรศัพท์กับกระเป๋าตัง เราก็เลยออกแบบให้มันสามารถใส่ของ
ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่
จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย 
ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่
แบบเป็นขนาดกระเป๋าเล็กจนใส่ได้แค่โทรศัพท์กับกระเป๋าตัง เราก็เลยออกแบบให้มันสามารถใส่ของแบบเป็นขนาดกระเป๋าเล็กจนใส่ได้แค่โทรศัพท์กับกระเป๋าตัง เราก็เลยออกแบบให้มันสามารถใส่ของ
ได้แบบเป็นของที่เราจะพกไปไหนมาไหนได้ไรเงี้ย ใบที่ใหญ่ขึ้นมาของเราคือกระเป๋าขนาดกลาง ก็ได้แบบเป็นของที่เราจะพกไปไหนมาไหนได้ไรเงี้ย ใบที่ใหญ่ขึ้นมาของเราคือกระเป๋าขนาดกลาง ก็

จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย 
ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่
จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย 
ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่
จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย 
ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่
จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย 
ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่
จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย 
ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่
จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย 
ก็จะพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมัน
จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย 
ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่
แบบเป็นขนาดกระเป๋าเล็กจนใส่ได้แค่โทรศัพท์กับกระเป๋าตัง เราก็เลยออกแบบให้มันสามารถใส่ของแบบเป็นขนาดกระเป๋าเล็กจนใส่ได้แค่โทรศัพท์กับกระเป๋าตัง เราก็เลยออกแบบให้มันสามารถใส่ของ

ก็จะพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมัน
จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย 
ก็จะพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมัน
จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย 
ก็จะพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมัน
จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย 
ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่
แบบเป็นขนาดกระเป๋าเล็กจนใส่ได้แค่โทรศัพท์กับกระเป๋าตัง เราก็เลยออกแบบให้มันสามารถใส่ของ
ได้แบบเป็นของที่เราจะพกไปไหนมาไหนได้ไรเงี้ย ใบที่ใหญ่ขึ้นมาของเราคือกระเป๋าขนาดกลาง ก็
สามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหน
ไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอา

ก็จะพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมันก็จะพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมันก็จะพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมันก็จะพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมัน
ท าเอง โดยการเอาแบบนั้นอ่ะมาประยุกต์ให้มันมีความเป็นสไตล์ของเรา เราจะชอบกระเป๋าที่มี พู่ เรา
ก็จะพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมัน
ท าเอง โดยการเอาแบบนั้นอ่ะมาประยุกต์ให้มันมีความเป็นสไตล์ของเรา เราจะชอบกระเป๋าที่มี พู่ เรา
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จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย 
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ท าเอง โดยการเอาแบบนั้นอ่ะมาประยุกต์ให้มันมีความเป็นสไตล์ของเรา เราจะชอบกระเป๋าที่มี พู่ เราท าเอง โดยการเอาแบบนั้นอ่ะมาประยุกต์ให้มันมีความเป็นสไตล์ของเรา เราจะชอบกระเป๋าที่มี พู่ เรา
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อะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ใช่หนังแท้ว่างั้นเหอะ เรารู้สึกว่าท าไมเค้าไม่ท าเป็นหนังแท้วะ เราก็แบบเออ
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ก็จะพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมัน
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อะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ใช่หนังแท้ว่างั้นเหอะ เรารู้สึกว่าท าไมเค้าไม่ท าเป็นหนังแท้วะ เราก็แบบเออ
ท าเอง โดยการเอาแบบนั้นอ่ะมาประยุกต์ให้มันมีความเป็นสไตล์ของเรา เราจะชอบกระเป๋าที่มี พู่ เราท าเอง โดยการเอาแบบนั้นอ่ะมาประยุกต์ให้มันมีความเป็นสไตล์ของเรา เราจะชอบกระเป๋าที่มี พู่ เรา
ก็จะพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมัน

มันก็จะเป็นวัสดุที่เราไม่ชอบ เช่นเป็นหนังปลอม หนังเกรดไม่ค่อยดี หนังผสมพลาสติกอ่ะ มันคือหนังมันก็จะเป็นวัสดุที่เราไม่ชอบ เช่นเป็นหนังปลอม หนังเกรดไม่ค่อยดี หนังผสมพลาสติกอ่ะ มันคือหนัง
อะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ใช่หนังแท้ว่างั้นเหอะ เรารู้สึกว่าท าไมเค้าไม่ท าเป็นหนังแท้วะ เราก็แบบเออ
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อย่างเช่นเวลาเราเจอกระเป๋า เราก็จะออกไปดูกระเป๋าจากที่ต่างๆ อย่างถ้าเจอกระเป๋าที่ชอบส่วนมาก
มันก็จะเป็นวัสดุที่เราไม่ชอบ เช่นเป็นหนังปลอม หนังเกรดไม่ค่อยดี หนังผสมพลาสติกอ่ะ มันคือหนังมันก็จะเป็นวัสดุที่เราไม่ชอบ เช่นเป็นหนังปลอม หนังเกรดไม่ค่อยดี หนังผสมพลาสติกอ่ะ มันคือหนัง
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อย่างเช่นเวลาเราเจอกระเป๋า เราก็จะออกไปดูกระเป๋าจากที่ต่างๆ อย่างถ้าเจอกระเป๋าที่ชอบส่วนมากอย่างเช่นเวลาเราเจอกระเป๋า เราก็จะออกไปดูกระเป๋าจากที่ต่างๆ อย่างถ้าเจอกระเป๋าที่ชอบส่วนมาก
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อย่างเช่นเวลาเราเจอกระเป๋า เราก็จะออกไปดูกระเป๋าจากที่ต่างๆ อย่างถ้าเจอกระเป๋าที่ชอบส่วนมาก
มากกว่า เราก็จะเลือกออกแบบจากทรงพ้ืนฐานกระเป๋าที่เราชอบก่อน แล้วก็เอามันมาปรับเปลี่ยน 

ส าหรับการออกแบบ คือแบบกระเป๋ายังเงี้ยมันก็จะมีพ้ืนฐานที่มาจากอะไรที่คล้ายๆกัน 
คือมันจะมีไม่กี่แบบหรอก อยู่ที่ว่าใครจะเอาแบบมาผสมอะไรกับอะไรให้มันดูเข้ากันเป็นสไตล์ไหน
มากกว่า เราก็จะเลือกออกแบบจากทรงพ้ืนฐานกระเป๋าที่เราชอบก่อน แล้วก็เอามันมาปรับเปลี่ยน 
อย่างเช่นเวลาเราเจอกระเป๋า เราก็จะออกไปดูกระเป๋าจากที่ต่างๆ อย่างถ้าเจอกระเป๋าที่ชอบส่วนมาก

คือมันจะมีไม่กี่แบบหรอก อยู่ที่ว่าใครจะเอาแบบมาผสมอะไรกับอะไรให้มันดูเข้ากันเป็นสไตล์ไหนคือมันจะมีไม่กี่แบบหรอก อยู่ที่ว่าใครจะเอาแบบมาผสมอะไรกับอะไรให้มันดูเข้ากันเป็นสไตล์ไหน
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อย่างเช่นเวลาเราเจอกระเป๋า เราก็จะออกไปดูกระเป๋าจากที่ต่างๆ อย่างถ้าเจอกระเป๋าที่ชอบส่วนมากอย่างเช่นเวลาเราเจอกระเป๋า เราก็จะออกไปดูกระเป๋าจากที่ต่างๆ อย่างถ้าเจอกระเป๋าที่ชอบส่วนมาก
มันก็จะเป็นวัสดุที่เราไม่ชอบ เช่นเป็นหนังปลอม หนังเกรดไม่ค่อยดี หนังผสมพลาสติกอ่ะ มันคือหนังมันก็จะเป็นวัสดุที่เราไม่ชอบ เช่นเป็นหนังปลอม หนังเกรดไม่ค่อยดี หนังผสมพลาสติกอ่ะ มันคือหนัง
อะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ใช่หนังแท้ว่างั้นเหอะ เรารู้สึกว่าท าไมเค้าไม่ท าเป็นหนังแท้วะ เราก็แบบเออ
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ท าเอง โดยการเอาแบบนั้นอ่ะมาประยุกต์ให้มันมีความเป็นสไตล์ของเรา เราจะชอบกระเป๋าที่มี พู่ เรา
อะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ใช่หนังแท้ว่างั้นเหอะ เรารู้สึกว่าท าไมเค้าไม่ท าเป็นหนังแท้วะ เราก็แบบเอออะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ใช่หนังแท้ว่างั้นเหอะ เรารู้สึกว่าท าไมเค้าไม่ท าเป็นหนังแท้วะ เราก็แบบเออ
ท าเอง โดยการเอาแบบนั้นอ่ะมาประยุกต์ให้มันมีความเป็นสไตล์ของเรา เราจะชอบกระเป๋าที่มี พู่ เรา
ก็จะพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมัน
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มันก็จะเป็นวัสดุที่เราไม่ชอบ เช่นเป็นหนังปลอม หนังเกรดไม่ค่อยดี หนังผสมพลาสติกอ่ะ มันคือหนัง
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มันก็จะเป็นวัสดุที่เราไม่ชอบ เช่นเป็นหนังปลอม หนังเกรดไม่ค่อยดี หนังผสมพลาสติกอ่ะ มันคือหนัง
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ท าเอง โดยการเอาแบบนั้นอ่ะมาประยุกต์ให้มันมีความเป็นสไตล์ของเรา เราจะชอบกระเป๋าที่มี พู่ เรา
อะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ใช่หนังแท้ว่างั้นเหอะ เรารู้สึกว่าท าไมเค้าไม่ท าเป็นหนังแท้วะ เราก็แบบเอออะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ใช่หนังแท้ว่างั้นเหอะ เรารู้สึกว่าท าไมเค้าไม่ท าเป็นหนังแท้วะ เราก็แบบเออ
ท าเอง โดยการเอาแบบนั้นอ่ะมาประยุกต์ให้มันมีความเป็นสไตล์ของเรา เราจะชอบกระเป๋าที่มี พู่ เรา
ก็จะพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมัน
ท าเอง โดยการเอาแบบนั้นอ่ะมาประยุกต์ให้มันมีความเป็นสไตล์ของเรา เราจะชอบกระเป๋าที่มี พู่ เราท าเอง โดยการเอาแบบนั้นอ่ะมาประยุกต์ให้มันมีความเป็นสไตล์ของเรา เราจะชอบกระเป๋าที่มี พู่ เรา
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จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย 
ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่

ท าเอง โดยการเอาแบบนั้นอ่ะมาประยุกต์ให้มันมีความเป็นสไตล์ของเรา เราจะชอบกระเป๋าที่มี พู่ เรา
ก็จะพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมัน
จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย 
ก็จะพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมัน

ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่
แบบเป็นขนาดกระเป๋าเล็กจนใส่ได้แค่โทรศัพท์กับกระเป๋าตัง เราก็เลยออกแบบให้มันสามารถใส่ของ
ได้แบบเป็นของที่เราจะพกไปไหนมาไหนได้ไรเงี้ย ใบที่ใหญ่ขึ้นมาของเราคือกระเป๋าขนาดกลาง ก็
แบบเป็นขนาดกระเป๋าเล็กจนใส่ได้แค่โทรศัพท์กับกระเป๋าตัง เราก็เลยออกแบบให้มันสามารถใส่ของ
ได้แบบเป็นของที่เราจะพกไปไหนมาไหนได้ไรเงี้ย ใบที่ใหญ่ขึ้นมาของเราคือกระเป๋าขนาดกลาง ก็ได้แบบเป็นของที่เราจะพกไปไหนมาไหนได้ไรเงี้ย ใบที่ใหญ่ขึ้นมาของเราคือกระเป๋าขนาดกลาง ก็ได้แบบเป็นของที่เราจะพกไปไหนมาไหนได้ไรเงี้ย ใบที่ใหญ่ขึ้นมาของเราคือกระเป๋าขนาดกลาง ก็ได้แบบเป็นของที่เราจะพกไปไหนมาไหนได้ไรเงี้ย ใบที่ใหญ่ขึ้นมาของเราคือกระเป๋าขนาดกลาง ก็ได้แบบเป็นของที่เราจะพกไปไหนมาไหนได้ไรเงี้ย ใบที่ใหญ่ขึ้นมาของเราคือกระเป๋าขนาดกลาง ก็
สามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหนสามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหนสามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหน
ไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอา
สามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหนสามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหน
ไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอา
สามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหน
ไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอา
จากตัวเองนี่แหละ อะไรยังงี้จากตัวเองนี่แหละ อะไรยังงี้

และ 
ก่อนเพราะว่าเราไม่มีทุนมากพอที่จะท าหน้าร้านได้ แล้วก็เรามองว่าเราไม่ได้จะขายแบบโกแมสอ่ะ คือจะท าหน้าร้านได้ แล้วก็เรามองว่าเราไม่ได้จะขายแบบโกแมสอ่ะ คือ
เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลองเราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง

นาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่งหากินของเราในอนาคตข
ท าอ่ะ คือมันไม่สามารถมาซื้อแล้วเอาไปได้เลยไง มันต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นเวลาสั่งทางออนไลน์มัน
ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย 
สามารถซื้อของได้ตลอด 
ยังเงี้ย เราก็เลยรู้สึกว่าการที่จะมีหน้าร้านมันเป็นเรื่องเปลืองงบเปลืองทุน เราเอาทุนมาใช้ในการ

ส าหรับการออกแบบ คือแบบกระเป๋ายังเงี้ยมันก็จะมีพ้ืนฐานที่มาจากอะไรที่คล้ายๆกัน 
คือมันจะมีไม่กี่แบบหรอก อยู่ที่ว่าใครจะเอาแบบมาผสมอะไรกับอะไรให้มันดูเข้ากันเป็นสไตล์ไหน
มากกว่า เราก็จะเลือกออกแบบจากทรงพ้ืนฐานกระเป๋าที่เราชอบก่อน แล้วก็เอามันมาปรับเปลี่ยน 
อย่างเช่นเวลาเราเจอกระเป๋า เราก็จะออกไปดูกระเป๋าจากที่ต่างๆ อย่างถ้าเจอกระเป๋าที่ชอบส่วนมาก
มันก็จะเป็นวัสดุที่เราไม่ชอบ เช่นเป็นหนังปลอม หนังเกรดไม่ค่อยดี หนังผสมพลาสติกอ่ะ มันคือหนัง
อะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ใช่หนังแท้ว่างั้นเหอะ เรารู้สึกว่าท าไมเค้าไม่ท าเป็นหนังแท้วะ เราก็แบบเออ
ท าเอง โดยการเอาแบบนั้นอ่ะมาประยุกต์ให้มันมีความเป็นสไตล์ของเรา เราจะชอบกระเป๋าที่มี พู่ เรา
ก็จะพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมัน

มากกว่า เราก็จะเลือกออกแบบจากทรงพ้ืนฐานกระเป๋าที่เราชอบก่อน แล้วก็เอามันมาปรับเปลี่ยน มากกว่า เราก็จะเลือกออกแบบจากทรงพ้ืนฐานกระเป๋าที่เราชอบก่อน แล้วก็เอามันมาปรับเปลี่ยน 
อย่างเช่นเวลาเราเจอกระเป๋า เราก็จะออกไปดูกระเป๋าจากที่ต่างๆ อย่างถ้าเจอกระเป๋าที่ชอบส่วนมากอย่างเช่นเวลาเราเจอกระเป๋า เราก็จะออกไปดูกระเป๋าจากที่ต่างๆ อย่างถ้าเจอกระเป๋าที่ชอบส่วนมากอย่างเช่นเวลาเราเจอกระเป๋า เราก็จะออกไปดูกระเป๋าจากที่ต่างๆ อย่างถ้าเจอกระเป๋าที่ชอบส่วนมาก
มันก็จะเป็นวัสดุที่เราไม่ชอบ เช่นเป็นหนังปลอม หนังเกรดไม่ค่อยดี หนังผสมพลาสติกอ่ะ มันคือหนัง
อย่างเช่นเวลาเราเจอกระเป๋า เราก็จะออกไปดูกระเป๋าจากที่ต่างๆ อย่างถ้าเจอกระเป๋าที่ชอบส่วนมากอย่างเช่นเวลาเราเจอกระเป๋า เราก็จะออกไปดูกระเป๋าจากที่ต่างๆ อย่างถ้าเจอกระเป๋าที่ชอบส่วนมากอย่างเช่นเวลาเราเจอกระเป๋า เราก็จะออกไปดูกระเป๋าจากที่ต่างๆ อย่างถ้าเจอกระเป๋าที่ชอบส่วนมาก
มันก็จะเป็นวัสดุที่เราไม่ชอบ เช่นเป็นหนังปลอม หนังเกรดไม่ค่อยดี หนังผสมพลาสติกอ่ะ มันคือหนัง
อย่างเช่นเวลาเราเจอกระเป๋า เราก็จะออกไปดูกระเป๋าจากที่ต่างๆ อย่างถ้าเจอกระเป๋าที่ชอบส่วนมากอย่างเช่นเวลาเราเจอกระเป๋า เราก็จะออกไปดูกระเป๋าจากที่ต่างๆ อย่างถ้าเจอกระเป๋าที่ชอบส่วนมาก
มันก็จะเป็นวัสดุที่เราไม่ชอบ เช่นเป็นหนังปลอม หนังเกรดไม่ค่อยดี หนังผสมพลาสติกอ่ะ มันคือหนัง
อย่างเช่นเวลาเราเจอกระเป๋า เราก็จะออกไปดูกระเป๋าจากที่ต่างๆ อย่างถ้าเจอกระเป๋าที่ชอบส่วนมาก
มันก็จะเป็นวัสดุที่เราไม่ชอบ เช่นเป็นหนังปลอม หนังเกรดไม่ค่อยดี หนังผสมพลาสติกอ่ะ มันคือหนังมันก็จะเป็นวัสดุที่เราไม่ชอบ เช่นเป็นหนังปลอม หนังเกรดไม่ค่อยดี หนังผสมพลาสติกอ่ะ มันคือหนังมันก็จะเป็นวัสดุที่เราไม่ชอบ เช่นเป็นหนังปลอม หนังเกรดไม่ค่อยดี หนังผสมพลาสติกอ่ะ มันคือหนังมันก็จะเป็นวัสดุที่เราไม่ชอบ เช่นเป็นหนังปลอม หนังเกรดไม่ค่อยดี หนังผสมพลาสติกอ่ะ มันคือหนังมันก็จะเป็นวัสดุที่เราไม่ชอบ เช่นเป็นหนังปลอม หนังเกรดไม่ค่อยดี หนังผสมพลาสติกอ่ะ มันคือหนัง
อะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ใช่หนังแท้ว่างั้นเหอะ เรารู้สึกว่าท าไมเค้าไม่ท าเป็นหนังแท้วะ เราก็แบบเออ
มันก็จะเป็นวัสดุที่เราไม่ชอบ เช่นเป็นหนังปลอม หนังเกรดไม่ค่อยดี หนังผสมพลาสติกอ่ะ มันคือหนัง
อะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ใช่หนังแท้ว่างั้นเหอะ เรารู้สึกว่าท าไมเค้าไม่ท าเป็นหนังแท้วะ เราก็แบบเออ
มันก็จะเป็นวัสดุที่เราไม่ชอบ เช่นเป็นหนังปลอม หนังเกรดไม่ค่อยดี หนังผสมพลาสติกอ่ะ มันคือหนัง
อะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ใช่หนังแท้ว่างั้นเหอะ เรารู้สึกว่าท าไมเค้าไม่ท าเป็นหนังแท้วะ เราก็แบบเออ
มันก็จะเป็นวัสดุที่เราไม่ชอบ เช่นเป็นหนังปลอม หนังเกรดไม่ค่อยดี หนังผสมพลาสติกอ่ะ มันคือหนังมันก็จะเป็นวัสดุที่เราไม่ชอบ เช่นเป็นหนังปลอม หนังเกรดไม่ค่อยดี หนังผสมพลาสติกอ่ะ มันคือหนังมันก็จะเป็นวัสดุที่เราไม่ชอบ เช่นเป็นหนังปลอม หนังเกรดไม่ค่อยดี หนังผสมพลาสติกอ่ะ มันคือหนัง
อะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ใช่หนังแท้ว่างั้นเหอะ เรารู้สึกว่าท าไมเค้าไม่ท าเป็นหนังแท้วะ เราก็แบบเออ
ท าเอง โดยการเอาแบบนั้นอ่ะมาประยุกต์ให้มันมีความเป็นสไตล์ของเรา เราจะชอบกระเป๋าที่มี พู่ เรา
ก็จะพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมัน

มันก็จะเป็นวัสดุที่เราไม่ชอบ เช่นเป็นหนังปลอม หนังเกรดไม่ค่อยดี หนังผสมพลาสติกอ่ะ มันคือหนัง
อะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ใช่หนังแท้ว่างั้นเหอะ เรารู้สึกว่าท าไมเค้าไม่ท าเป็นหนังแท้วะ เราก็แบบเอออะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ใช่หนังแท้ว่างั้นเหอะ เรารู้สึกว่าท าไมเค้าไม่ท าเป็นหนังแท้วะ เราก็แบบเออ
ท าเอง โดยการเอาแบบนั้นอ่ะมาประยุกต์ให้มันมีความเป็นสไตล์ของเรา เราจะชอบกระเป๋าที่มี พู่ เรา
ก็จะพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมัน
จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย 
ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่
แบบเป็นขนาดกระเป๋าเล็กจนใส่ได้แค่โทรศัพท์กับกระเป๋าตัง เราก็เลยออกแบบให้มันสามารถใส่ของ
ได้แบบเป็นของที่เราจะพกไปไหนมาไหนได้ไรเงี้ย ใบที่ใหญ่ขึ้นมาของเราคือกระเป๋าขนาดกลาง ก็

อะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ใช่หนังแท้ว่างั้นเหอะ เรารู้สึกว่าท าไมเค้าไม่ท าเป็นหนังแท้วะ เราก็แบบเอออะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ใช่หนังแท้ว่างั้นเหอะ เรารู้สึกว่าท าไมเค้าไม่ท าเป็นหนังแท้วะ เราก็แบบเอออะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ใช่หนังแท้ว่างั้นเหอะ เรารู้สึกว่าท าไมเค้าไม่ท าเป็นหนังแท้วะ เราก็แบบเอออะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ใช่หนังแท้ว่างั้นเหอะ เรารู้สึกว่าท าไมเค้าไม่ท าเป็นหนังแท้วะ เราก็แบบเอออะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ใช่หนังแท้ว่างั้นเหอะ เรารู้สึกว่าท าไมเค้าไม่ท าเป็นหนังแท้วะ เราก็แบบเอออะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ใช่หนังแท้ว่างั้นเหอะ เรารู้สึกว่าท าไมเค้าไม่ท าเป็นหนังแท้วะ เราก็แบบเอออะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ใช่หนังแท้ว่างั้นเหอะ เรารู้สึกว่าท าไมเค้าไม่ท าเป็นหนังแท้วะ เราก็แบบเออ
ท าเอง โดยการเอาแบบนั้นอ่ะมาประยุกต์ให้มันมีความเป็นสไตล์ของเรา เราจะชอบกระเป๋าที่มี พู่ เรา
อะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ใช่หนังแท้ว่างั้นเหอะ เรารู้สึกว่าท าไมเค้าไม่ท าเป็นหนังแท้วะ เราก็แบบเออ
ท าเอง โดยการเอาแบบนั้นอ่ะมาประยุกต์ให้มันมีความเป็นสไตล์ของเรา เราจะชอบกระเป๋าที่มี พู่ เรา
อะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ใช่หนังแท้ว่างั้นเหอะ เรารู้สึกว่าท าไมเค้าไม่ท าเป็นหนังแท้วะ เราก็แบบเออ
ท าเอง โดยการเอาแบบนั้นอ่ะมาประยุกต์ให้มันมีความเป็นสไตล์ของเรา เราจะชอบกระเป๋าที่มี พู่ เรา
ก็จะพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมัน

อะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ใช่หนังแท้ว่างั้นเหอะ เรารู้สึกว่าท าไมเค้าไม่ท าเป็นหนังแท้วะ เราก็แบบเออ
ท าเอง โดยการเอาแบบนั้นอ่ะมาประยุกต์ให้มันมีความเป็นสไตล์ของเรา เราจะชอบกระเป๋าที่มี พู่ เรา
อะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ใช่หนังแท้ว่างั้นเหอะ เรารู้สึกว่าท าไมเค้าไม่ท าเป็นหนังแท้วะ เราก็แบบเออ
ท าเอง โดยการเอาแบบนั้นอ่ะมาประยุกต์ให้มันมีความเป็นสไตล์ของเรา เราจะชอบกระเป๋าที่มี พู่ เรา
ก็จะพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมัน
ท าเอง โดยการเอาแบบนั้นอ่ะมาประยุกต์ให้มันมีความเป็นสไตล์ของเรา เราจะชอบกระเป๋าที่มี พู่ เราท าเอง โดยการเอาแบบนั้นอ่ะมาประยุกต์ให้มันมีความเป็นสไตล์ของเรา เราจะชอบกระเป๋าที่มี พู่ เราท าเอง โดยการเอาแบบนั้นอ่ะมาประยุกต์ให้มันมีความเป็นสไตล์ของเรา เราจะชอบกระเป๋าที่มี พู่ เรา
ก็จะพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมัน
ท าเอง โดยการเอาแบบนั้นอ่ะมาประยุกต์ให้มันมีความเป็นสไตล์ของเรา เราจะชอบกระเป๋าที่มี พู่ เราท าเอง โดยการเอาแบบนั้นอ่ะมาประยุกต์ให้มันมีความเป็นสไตล์ของเรา เราจะชอบกระเป๋าที่มี พู่ เรา
ก็จะพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมัน
ท าเอง โดยการเอาแบบนั้นอ่ะมาประยุกต์ให้มันมีความเป็นสไตล์ของเรา เราจะชอบกระเป๋าที่มี พู่ เรา
ก็จะพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมัน
ท าเอง โดยการเอาแบบนั้นอ่ะมาประยุกต์ให้มันมีความเป็นสไตล์ของเรา เราจะชอบกระเป๋าที่มี พู่ เรา
ก็จะพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมัน
จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย 

ท าเอง โดยการเอาแบบนั้นอ่ะมาประยุกต์ให้มันมีความเป็นสไตล์ของเรา เราจะชอบกระเป๋าที่มี พู่ เรา
ก็จะพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมันก็จะพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมันก็จะพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมันก็จะพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมันก็จะพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมันก็จะพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมัน
จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย 
ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่
แบบเป็นขนาดกระเป๋าเล็กจนใส่ได้แค่โทรศัพท์กับกระเป๋าตัง เราก็เลยออกแบบให้มันสามารถใส่ของ
ได้แบบเป็นของที่เราจะพกไปไหนมาไหนได้ไรเงี้ย ใบที่ใหญ่ขึ้นมาของเราคือกระเป๋าขนาดกลาง ก็
สามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหน
ไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอา

ก็จะพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมัน
จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย 
ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่
แบบเป็นขนาดกระเป๋าเล็กจนใส่ได้แค่โทรศัพท์กับกระเป๋าตัง เราก็เลยออกแบบให้มันสามารถใส่ของ

ก็จะพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมัน
จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย 
ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่
จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย 
ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่
จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย 
ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่
จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย 
ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่
จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย 
ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่
จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย 
ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่
แบบเป็นขนาดกระเป๋าเล็กจนใส่ได้แค่โทรศัพท์กับกระเป๋าตัง เราก็เลยออกแบบให้มันสามารถใส่ของ
ได้แบบเป็นของที่เราจะพกไปไหนมาไหนได้ไรเงี้ย ใบที่ใหญ่ขึ้นมาของเราคือกระเป๋าขนาดกลาง ก็

ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่
แบบเป็นขนาดกระเป๋าเล็กจนใส่ได้แค่โทรศัพท์กับกระเป๋าตัง เราก็เลยออกแบบให้มันสามารถใส่ของ
ได้แบบเป็นของที่เราจะพกไปไหนมาไหนได้ไรเงี้ย ใบที่ใหญ่ขึ้นมาของเราคือกระเป๋าขนาดกลาง ก็

ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่
แบบเป็นขนาดกระเป๋าเล็กจนใส่ได้แค่โทรศัพท์กับกระเป๋าตัง เราก็เลยออกแบบให้มันสามารถใส่ของ
ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่
แบบเป็นขนาดกระเป๋าเล็กจนใส่ได้แค่โทรศัพท์กับกระเป๋าตัง เราก็เลยออกแบบให้มันสามารถใส่ของ
ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่
แบบเป็นขนาดกระเป๋าเล็กจนใส่ได้แค่โทรศัพท์กับกระเป๋าตัง เราก็เลยออกแบบให้มันสามารถใส่ของแบบเป็นขนาดกระเป๋าเล็กจนใส่ได้แค่โทรศัพท์กับกระเป๋าตัง เราก็เลยออกแบบให้มันสามารถใส่ของ
ได้แบบเป็นของที่เราจะพกไปไหนมาไหนได้ไรเงี้ย ใบที่ใหญ่ขึ้นมาของเราคือกระเป๋าขนาดกลาง ก็
แบบเป็นขนาดกระเป๋าเล็กจนใส่ได้แค่โทรศัพท์กับกระเป๋าตัง เราก็เลยออกแบบให้มันสามารถใส่ของแบบเป็นขนาดกระเป๋าเล็กจนใส่ได้แค่โทรศัพท์กับกระเป๋าตัง เราก็เลยออกแบบให้มันสามารถใส่ของ
ได้แบบเป็นของที่เราจะพกไปไหนมาไหนได้ไรเงี้ย ใบที่ใหญ่ขึ้นมาของเราคือกระเป๋าขนาดกลาง ก็ได้แบบเป็นของที่เราจะพกไปไหนมาไหนได้ไรเงี้ย ใบที่ใหญ่ขึ้นมาของเราคือกระเป๋าขนาดกลาง ก็ได้แบบเป็นของที่เราจะพกไปไหนมาไหนได้ไรเงี้ย ใบที่ใหญ่ขึ้นมาของเราคือกระเป๋าขนาดกลาง ก็
สามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหน
ได้แบบเป็นของที่เราจะพกไปไหนมาไหนได้ไรเงี้ย ใบที่ใหญ่ขึ้นมาของเราคือกระเป๋าขนาดกลาง ก็
สามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหน
ได้แบบเป็นของที่เราจะพกไปไหนมาไหนได้ไรเงี้ย ใบที่ใหญ่ขึ้นมาของเราคือกระเป๋าขนาดกลาง ก็ได้แบบเป็นของที่เราจะพกไปไหนมาไหนได้ไรเงี้ย ใบที่ใหญ่ขึ้นมาของเราคือกระเป๋าขนาดกลาง ก็
สามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหน
ไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอา
สามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหนสามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหนสามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหนสามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหน
ไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอา
สามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหนสามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหน
ไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอา
สามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหน
ไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอา
สามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหน
ไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอา

ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง 

สามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหน
ไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอา
สามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหน
ไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอา
สามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหน
ไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอาไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอาไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอา

Facebook 
จะท าหน้าร้านได้ แล้วก็เรามองว่าเราไม่ได้จะขายแบบโกแมสอ่ะ คือ

ไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอาไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอา

ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง 
จะท าหน้าร้านได้ แล้วก็เรามองว่าเราไม่ได้จะขายแบบโกแมสอ่ะ คือ

ไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอา

ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง 

ไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอา
จากตัวเองนี่แหละ อะไรยังงี้

ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง 

ไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอาไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอาไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอา
จากตัวเองนี่แหละ อะไรยังงี้จากตัวเองนี่แหละ อะไรยังงี้

ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง 
จากตัวเองนี่แหละ อะไรยังงี้

ก่อนเพราะว่าเราไม่มีทุนมากพอที่

จากตัวเองนี่แหละ อะไรยังงี้
ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง 

จากตัวเองนี่แหละ อะไรยังงี้
ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง 

จากตัวเองนี่แหละ อะไรยังงี้

ก่อนเพราะว่าเราไม่มีทุนมากพอที่

จากตัวเองนี่แหละ อะไรยังงี้
ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง 

จะท าหน้าร้านได้ แล้วก็เรามองว่าเราไม่ได้จะขายแบบโกแมสอ่ะ คือ
ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง 

จะท าหน้าร้านได้ แล้วก็เรามองว่าเราไม่ได้จะขายแบบโกแมสอ่ะ คือ
ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง 

จะท าหน้าร้านได้ แล้วก็เรามองว่าเราไม่ได้จะขายแบบโกแมสอ่ะ คือ
ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง 

ก่อนเพราะว่าเราไม่มีทุนมากพอที่
เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง

ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง 
ก่อนเพราะว่าเราไม่มีทุนมากพอที่
เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง

ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง 
ก่อนเพราะว่าเราไม่มีทุนมากพอที่

ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง 
ก่อนเพราะว่าเราไม่มีทุนมากพอที่

ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง Facebook 
จะท าหน้าร้านได้ แล้วก็เรามองว่าเราไม่ได้จะขายแบบโกแมสอ่ะ คือ

ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง 
ก่อนเพราะว่าเราไม่มีทุนมากพอที่
เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง

จะท าหน้าร้านได้ แล้วก็เรามองว่าเราไม่ได้จะขายแบบโกแมสอ่ะ คือ
เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง
ก่อนเพราะว่าเราไม่มีทุนมากพอที่จะท าหน้าร้านได้ แล้วก็เรามองว่าเราไม่ได้จะขายแบบโกแมสอ่ะ คือ
เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง
ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา

จะท าหน้าร้านได้ แล้วก็เรามองว่าเราไม่ได้จะขายแบบโกแมสอ่ะ คือจะท าหน้าร้านได้ แล้วก็เรามองว่าเราไม่ได้จะขายแบบโกแมสอ่ะ คือจะท าหน้าร้านได้ แล้วก็เรามองว่าเราไม่ได้จะขายแบบโกแมสอ่ะ คือจะท าหน้าร้านได้ แล้วก็เรามองว่าเราไม่ได้จะขายแบบโกแมสอ่ะ คือ
เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง

จะท าหน้าร้านได้ แล้วก็เรามองว่าเราไม่ได้จะขายแบบโกแมสอ่ะ คือ
เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลองเราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง
ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา
เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง
ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา

นาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่ง
ท าอ่ะ คือมันไม่สามารถมาซื้อแล้วเอาไปได้เลยไง มันต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นเวลาสั่งทางออนไลน์มัน

เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลองเราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลองเราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง
ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา

นาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่ง
ท าอ่ะ คือมันไม่สามารถมาซื้อแล้วเอาไปได้เลยไง มันต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นเวลาสั่งทางออนไลน์มัน

เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง
ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา
เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลองเราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลองเราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลองเราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง
ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา
เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง
ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา

นาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่ง

เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง
ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา

นาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่ง

เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง
ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา
เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลองเราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลองเราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง
ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา
เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง
ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา
เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลองเราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลองเราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง
ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา

นาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่ง
ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามาตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามาตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามาตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา
หากินของเราในอนาคตข
ท าอ่ะ คือมันไม่สามารถมาซื้อแล้วเอาไปได้เลยไง มันต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นเวลาสั่งทางออนไลน์มัน

ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา
นาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่ง

ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา
นาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่ง

ท าอ่ะ คือมันไม่สามารถมาซื้อแล้วเอาไปได้เลยไง มันต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นเวลาสั่งทางออนไลน์มัน

ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา
นาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่ง

ท าอ่ะ คือมันไม่สามารถมาซื้อแล้วเอาไปได้เลยไง มันต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นเวลาสั่งทางออนไลน์มัน

ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามาตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา
หากินของเราในอนาคตขนาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่ง
ท าอ่ะ คือมันไม่สามารถมาซื้อแล้วเอาไปได้เลยไง มันต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นเวลาสั่งทางออนไลน์มัน

ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา
นาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่ง

ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา
นาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่งหากินของเราในอนาคตข

ท าอ่ะ คือมันไม่สามารถมาซื้อแล้วเอาไปได้เลยไง มันต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นเวลาสั่งทางออนไลน์มัน
นาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่ง

ท าอ่ะ คือมันไม่สามารถมาซื้อแล้วเอาไปได้เลยไง มันต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นเวลาสั่งทางออนไลน์มัน
นาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่ง

ท าอ่ะ คือมันไม่สามารถมาซื้อแล้วเอาไปได้เลยไง มันต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นเวลาสั่งทางออนไลน์มัน
เรามองว่ามันเป็นสถานที่ที่

ท าอ่ะ คือมันไม่สามารถมาซื้อแล้วเอาไปได้เลยไง มันต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นเวลาสั่งทางออนไลน์มัน
ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย 
ท าอ่ะ คือมันไม่สามารถมาซื้อแล้วเอาไปได้เลยไง มันต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นเวลาสั่งทางออนไลน์มันท าอ่ะ คือมันไม่สามารถมาซื้อแล้วเอาไปได้เลยไง มันต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นเวลาสั่งทางออนไลน์มัน
ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย 
สามารถซื้อของได้ตลอด 

ท าอ่ะ คือมันไม่สามารถมาซื้อแล้วเอาไปได้เลยไง มันต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นเวลาสั่งทางออนไลน์มัน
ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย EMS 

ชั่วโมงอ่ะ มันไม่จ าเป็นต้องเออเปิดร้านตอน 
ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย 

24 ชั่วโมงอ่ะ มันไม่จ าเป็นต้องเออเปิดร้านตอน 
ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย 

ชั่วโมงอ่ะ มันไม่จ าเป็นต้องเออเปิดร้านตอน 
ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย 

ชั่วโมงอ่ะ มันไม่จ าเป็นต้องเออเปิดร้านตอน 
ยังเงี้ย เราก็เลยรู้สึกว่าการที่จะมีหน้าร้านมันเป็นเรื่องเปลืองงบเปลืองทุน เราเอาทุนมาใช้ในการ

ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย 
ชั่วโมงอ่ะ มันไม่จ าเป็นต้องเออเปิดร้านตอน 

ยังเงี้ย เราก็เลยรู้สึกว่าการที่จะมีหน้าร้านมันเป็นเรื่องเปลืองงบเปลืองทุน เราเอาทุนมาใช้ในการ

ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย 
ชั่วโมงอ่ะ มันไม่จ าเป็นต้องเออเปิดร้านตอน 

ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย 
ชั่วโมงอ่ะ มันไม่จ าเป็นต้องเออเปิดร้านตอน 

ยังเงี้ย เราก็เลยรู้สึกว่าการที่จะมีหน้าร้านมันเป็นเรื่องเปลืองงบเปลืองทุน เราเอาทุนมาใช้ในการ
ชั่วโมงอ่ะ มันไม่จ าเป็นต้องเออเปิดร้านตอน ชั่วโมงอ่ะ มันไม่จ าเป็นต้องเออเปิดร้านตอน 

อะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ใช่หนังแท้ว่างั้นเหอะ เรารู้สึกว่าท าไมเค้าไม่ท าเป็นหนังแท้วะ เราก็แบบเออ
ท าเอง โดยการเอาแบบนั้นอ่ะมาประยุกต์ให้มันมีความเป็นสไตล์ของเรา เราจะชอบกระเป๋าที่มี พู่ เรา
ก็จะพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมันก็จะพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมัน
จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย 
ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่

ไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอา

Facebook 

เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง
ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา

นาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่ง
ท าอ่ะ คือมันไม่สามารถมาซื้อแล้วเอาไปได้เลยไง มันต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นเวลาสั่งทางออนไลน์มัน
ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย EMS เรามองว่ามันเป็นสถานที่ที่EMS 

ชั่วโมงอ่ะ มันไม่จ าเป็นต้องเออเปิดร้านตอน 

เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง
ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา
หากินของเราในอนาคตข
ท าอ่ะ คือมันไม่สามารถมาซื้อแล้วเอาไปได้เลยไง มันต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นเวลาสั่งทางออนไลน์มัน
ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย 
สามารถซื้อของได้ตลอด 24 ชั่วโมงอ่ะ มันไม่จ าเป็นต้องเออเปิดร้านตอน ชั่วโมงอ่ะ มันไม่จ าเป็นต้องเออเปิดร้านตอน 
ยังเงี้ย เราก็เลยรู้สึกว่าการที่จะมีหน้าร้านมันเป็นเรื่องเปลืองงบเปลืองทุน เราเอาทุนมาใช้ในการ

ส าหรับการออกแบบ คือแบบกระเป๋ายังเงี้ยมันก็จะมีพ้ืนฐานที่มาจากอะไรที่คล้ายๆกัน 
คือมันจะมีไม่กี่แบบหรอก อยู่ที่ว่าใครจะเอาแบบมาผสมอะไรกับอะไรให้มันดูเข้ากันเป็นสไตล์ไหน
มากกว่า เราก็จะเลือกออกแบบจากทรงพ้ืนฐานกระเป๋าที่เราชอบก่อน แล้วก็เอามันมาปรับเปลี่ยน 
อย่างเช่นเวลาเราเจอกระเป๋า เราก็จะออกไปดูกระเป๋าจากที่ต่างๆ อย่างถ้าเจอกระเป๋าที่ชอบส่วนมาก
มันก็จะเป็นวัสดุที่เราไม่ชอบ เช่นเป็นหนังปลอม หนังเกรดไม่ค่อยดี หนังผสมพลาสติกอ่ะ มันคือหนัง
อะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ใช่หนังแท้ว่างั้นเหอะ เรารู้สึกว่าท าไมเค้าไม่ท าเป็นหนังแท้วะ เราก็แบบเออ
ท าเอง โดยการเอาแบบนั้นอ่ะมาประยุกต์ให้มันมีความเป็นสไตล์ของเรา เราจะชอบกระเป๋าที่มี พู่ เรา
ก็จะพยายามหาจุดต่างๆ ในการใส่พู่ลงไป แล้วก็ความเป็นอินเดียนแดงคือเป็นเส้นๆ ลงมา ที่จริงมัน
จะดูเป็นอินเดียนแดงหรือมันจะดูร็อคก็ได้ ถ้าใส่โซ่ไปมันก็ดูร็อค แล้วก็เราจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย 
ใบที่เล็กสุดของเรามันจะสามารถใส่สมุดขนาดกลางอ่ะ ขนาดเล้กกว่าปกติหน่อยนึงอ่ะได้ คือมันจะไม่
แบบเป็นขนาดกระเป๋าเล็กจนใส่ได้แค่โทรศัพท์กับกระเป๋าตัง เราก็เลยออกแบบให้มันสามารถใส่ของ
ได้แบบเป็นของที่เราจะพกไปไหนมาไหนได้ไรเงี้ย ใบที่ใหญ่ขึ้นมาของเราคือกระเป๋าขนาดกลาง ก็
สามารถใส่ร่มได้เลยเพราะเรารู้ว่าเออบางทีกระเป๋าที่มันใส่ร่มไม่ได้ มันท าให้เราพกร่มไปไหนมาไหน
ไม่ได้ เราประสบปัญหานี้มา เราก็จะเลือกท าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนคือไม่รีเสิชจากใครอ่ะ เอา
จากตัวเองนี่แหละ อะไรยังงี้

ช่องทางจ าหน่ายตอนนี้จะมีแค่ทางออนไลน์คือผ่านทาง Facebook และ 
ก่อนเพราะว่าเราไม่มีทุนมากพอที่จะท าหน้าร้านได้ แล้วก็เรามองว่าเราไม่ได้จะขายแบบโกแมสอ่ะ คือ
เราท าเป็นแค่ตลาดเล็กๆ ส าหรับคนที่ชอบกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเฉยๆ อันนี้คือเหมือนเป็นการลอง
ตลาดด้วย มันเป็นการลงทุนน้อยใช่มะ เราไม่ได้แบบแน่ใจว่ามันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นช่องทางท ามา
หากินของเราในอนาคตขนาดนั้น เราก็เลยเอาแค่ในออนไลน์ก่อน เพราะว่ามันเป็นของที่ยังไงก็ต้องสั่ง
ท าอ่ะ คือมันไม่สามารถมาซื้อแล้วเอาไปได้เลยไง มันต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นเวลาสั่งทางออนไลน์มัน
ก็ดีกว่า เพราะว่าเราท าแล้วเราก็ส่งให้เป็นพัสดุทางไปรษณีย์ด้วย เรามองว่ามันเป็นสถานที่ที่
สามารถซื้อของได้ตลอด ชั่วโมงอ่ะ มันไม่จ าเป็นต้องเออเปิดร้านตอน 10 โมง ปิดตอน 
ยังเงี้ย เราก็เลยรู้สึกว่าการที่จะมีหน้าร้านมันเป็นเรื่องเปลืองงบเปลืองทุน เราเอาทุนมาใช้ในการ

สมันเป็นสีเดียวกันหมด สมันเป็นสีเดียวกันหมด 
ส าหรับการออกแบบ คือแบบกระเป๋ายังเงี้ยมันก็จะมีพ้ืนฐานที่มาจากอะไรที่คล้ายๆกัน สส าหรับการออกแบบ คือแบบกระเป๋ายังเงี้ยมันก็จะมีพ้ืนฐานที่มาจากอะไรที่คล้ายๆกัน 
ำ

ส่วนสีที่เราเลือกเงี้ย เราจะเลือกเป็นสีเหลืองปัด พอเหลืองปัดปุ๊ป แม่เหล็กเป็นเหลืองปัด ห่วงต่

ำ
ส่วนสีที่เราเลือกเงี้ย เราจะเลือกเป็นสีเหลืองปัด พอเหลืองปัดปุ๊ป แม่เหล็กเป็นเหลืองปัด ห่วงต่
เป็นเหลืองปัด คือมันก็จะเป็นเหลืองปัดไปหมด มันจะไม่แบบมีสีเงินแซมมาบ้างไรเงี้ย เราก็จะเลือกให้ำเป็นเหลืองปัด คือมันก็จะเป็นเหลืองปัดไปหมด มันจะไม่แบบมีสีเงินแซมมาบ้างไรเงี้ย เราก็จะเลือกให้
มันเป็นสีเดียวกันหมด ำมันเป็นสีเดียวกันหมด 

ส าหรับการออกแบบ คือแบบกระเป๋ายังเงี้ยมันก็จะมีพ้ืนฐานที่มาจากอะไรที่คล้ายๆกัน 
ำ

ส าหรับการออกแบบ คือแบบกระเป๋ายังเงี้ยมันก็จะมีพ้ืนฐานที่มาจากอะไรที่คล้ายๆกัน สำสมันเป็นสีเดียวกันหมด สมันเป็นสีเดียวกันหมด ำมันเป็นสีเดียวกันหมด สมันเป็นสีเดียวกันหมด 
ส าหรับการออกแบบ คือแบบกระเป๋ายังเงี้ยมันก็จะมีพ้ืนฐานที่มาจากอะไรที่คล้ายๆกัน สส าหรับการออกแบบ คือแบบกระเป๋ายังเงี้ยมันก็จะมีพ้ืนฐานที่มาจากอะไรที่คล้ายๆกัน 
ำ

ส าหรับการออกแบบ คือแบบกระเป๋ายังเงี้ยมันก็จะมีพ้ืนฐานที่มาจากอะไรที่คล้ายๆกัน สส าหรับการออกแบบ คือแบบกระเป๋ายังเงี้ยมันก็จะมีพ้ืนฐานที่มาจากอะไรที่คล้ายๆกัน 
น

ส่วนสีที่เราเลือกเงี้ย เราจะเลือกเป็นสีเหลืองปัด พอเหลืองปัดปุ๊ป แม่เหล็กเป็นเหลืองปัด ห่วงต่

น
ส่วนสีที่เราเลือกเงี้ย เราจะเลือกเป็นสีเหลืองปัด พอเหลืองปัดปุ๊ป แม่เหล็กเป็นเหลืองปัด ห่วงต่
เป็นเหลืองปัด คือมันก็จะเป็นเหลืองปัดไปหมด มันจะไม่แบบมีสีเงินแซมมาบ้างไรเงี้ย เราก็จะเลือกให้นเป็นเหลืองปัด คือมันก็จะเป็นเหลืองปัดไปหมด มันจะไม่แบบมีสีเงินแซมมาบ้างไรเงี้ย เราก็จะเลือกให้
มันเป็นสีเดียวกันหมด นมันเป็นสีเดียวกันหมด 

ส่วนสีที่เราเลือกเงี้ย เราจะเลือกเป็นสีเหลืองปัด พอเหลืองปัดปุ๊ป แม่เหล็กเป็นเหลืองปัด ห่วงต่ัส่วนสีที่เราเลือกเงี้ย เราจะเลือกเป็นสีเหลืองปัด พอเหลืองปัดปุ๊ป แม่เหล็กเป็นเหลืองปัด ห่วงต่กส่วนสีที่เราเลือกเงี้ย เราจะเลือกเป็นสีเหลืองปัด พอเหลืองปัดปุ๊ป แม่เหล็กเป็นเหลืองปัด ห่วงต่กส่วนสีที่เราเลือกเงี้ย เราจะเลือกเป็นสีเหลืองปัด พอเหลืองปัดปุ๊ป แม่เหล็กเป็นเหลืองปัด ห่วงต่
เป็นเหลืองปัด คือมันก็จะเป็นเหลืองปัดไปหมด มันจะไม่แบบมีสีเงินแซมมาบ้างไรเงี้ย เราก็จะเลือกให้กเป็นเหลืองปัด คือมันก็จะเป็นเหลืองปัดไปหมด มันจะไม่แบบมีสีเงินแซมมาบ้างไรเงี้ย เราก็จะเลือกให้หส่วนสีที่เราเลือกเงี้ย เราจะเลือกเป็นสีเหลืองปัด พอเหลืองปัดปุ๊ป แม่เหล็กเป็นเหลืองปัด ห่วงต่หส่วนสีที่เราเลือกเงี้ย เราจะเลือกเป็นสีเหลืองปัด พอเหลืองปัดปุ๊ป แม่เหล็กเป็นเหลืองปัด ห่วงต่
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เป็นเหลืองปัด คือมันก็จะเป็นเหลืองปัดไปหมด มันจะไม่แบบมีสีเงินแซมมาบ้างไรเงี้ย เราก็จะเลือกให้กเป็นเหลืองปัด คือมันก็จะเป็นเหลืองปัดไปหมด มันจะไม่แบบมีสีเงินแซมมาบ้างไรเงี้ย เราก็จะเลือกให้ลส่วนสีที่เราเลือกเงี้ย เราจะเลือกเป็นสีเหลืองปัด พอเหลืองปัดปุ๊ป แม่เหล็กเป็นเหลืองปัด ห่วงต่ลส่วนสีที่เราเลือกเงี้ย เราจะเลือกเป็นสีเหลืองปัด พอเหลืองปัดปุ๊ป แม่เหล็กเป็นเหลืองปัด ห่วงต่
เป็นเหลืองปัด คือมันก็จะเป็นเหลืองปัดไปหมด มันจะไม่แบบมีสีเงินแซมมาบ้างไรเงี้ย เราก็จะเลือกให้ลเป็นเหลืองปัด คือมันก็จะเป็นเหลืองปัดไปหมด มันจะไม่แบบมีสีเงินแซมมาบ้างไรเงี้ย เราก็จะเลือกให้าเป็นเหลืองปัด คือมันก็จะเป็นเหลืองปัดไปหมด มันจะไม่แบบมีสีเงินแซมมาบ้างไรเงี้ย เราก็จะเลือกให้าเป็นเหลืองปัด คือมันก็จะเป็นเหลืองปัดไปหมด มันจะไม่แบบมีสีเงินแซมมาบ้างไรเงี้ย เราก็จะเลือกให้งเป็นเหลืองปัด คือมันก็จะเป็นเหลืองปัดไปหมด มันจะไม่แบบมีสีเงินแซมมาบ้างไรเงี้ย เราก็จะเลือกให้งเป็นเหลืองปัด คือมันก็จะเป็นเหลืองปัดไปหมด มันจะไม่แบบมีสีเงินแซมมาบ้างไรเงี้ย เราก็จะเลือกให้

ส าหรับการออกแบบ คือแบบกระเป๋ายังเงี้ยมันก็จะมีพ้ืนฐานที่มาจากอะไรที่คล้ายๆกัน 
ง

ส าหรับการออกแบบ คือแบบกระเป๋ายังเงี้ยมันก็จะมีพ้ืนฐานที่มาจากอะไรที่คล้ายๆกัน 



104 

 

ของท ามือยังเงี้ยเป็นของที่ดูแล้วรู้เลยว่าท ามือ ไม่ใช่แบบเนี๊ยบมากทุกใบเหมือนกันหมด ไม่ได้รู้สึกว่า
เออตรงนี้มีรอยนิดนึง แต่แบบฝีเข็มเท่ากันหมดเป๊ะ ไม่มีเบี้ยวเลย แต่เรารู้สึกว่าการมีจุดผิดพลาดบ้าง
เล็กๆน้อยๆ มันท าให้รู้สึกถึงของท ามือ รู้สึกว่าเราใช้มือท า 

เรารู้สึกว่าเราได้ท าแล้วมันมีความสุข มันท าให้เรารู้สึกว่าเราพักผ่อนจากการเรียน บางที
แบบท าทีสิสมันหนัก เวลาเราได้ท า เราได้เย็บกระเป๋า เหมือนว่าเราได้พักผ่อน เราชอบเอาไปเย็บตอน
ดูทีวีไปด้วย หรือแบบอะไรแบบนี้ มันท าให้แบบรู้สึกว่าเพลินดี แล้วเวลามันออกมาเสร็จส าเร็จเงี้ย ก็
รู้สึกว่าเออมีความสุขอ่ะ เห็นมันแล้วมีความสุข มีความสุขตั้งแต่ตอนท าละ สรู้สึกว่าเออมีความสุขอ่ะ เห็นมันแล้วมีความสุข มีความสุขตั้งแต่ตอนท าละสรู้สึกว่าเออมีความสุขอ่ะ เห็นมันแล้วมีความสุข มีความสุขตั้งแต่ตอนท าละำดูทีวีไปด้วย หรือแบบอะไรแบบนี้ มันท าให้แบบรู้สึกว่าเพลินดี แล้วเวลามันออกมาเสร็จส าเร็จเงี้ย ก็ำดูทีวีไปด้วย หรือแบบอะไรแบบนี้ มันท าให้แบบรู้สึกว่าเพลินดี แล้วเวลามันออกมาเสร็จส าเร็จเงี้ย ก็
รู้สึกว่าเออมีความสุขอ่ะ เห็นมันแล้วมีความสุข มีความสุขตั้งแต่ตอนท าละำรู้สึกว่าเออมีความสุขอ่ะ เห็นมันแล้วมีความสุข มีความสุขตั้งแต่ตอนท าละสำส
ดูทีวีไปด้วย หรือแบบอะไรแบบนี้ มันท าให้แบบรู้สึกว่าเพลินดี แล้วเวลามันออกมาเสร็จส าเร็จเงี้ย ก็

ส
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รู้สึกว่าเออมีความสุขอ่ะ เห็นมันแล้วมีความสุข มีความสุขตั้งแต่ตอนท าละสรู้สึกว่าเออมีความสุขอ่ะ เห็นมันแล้วมีความสุข มีความสุขตั้งแต่ตอนท าละำรู้สึกว่าเออมีความสุขอ่ะ เห็นมันแล้วมีความสุข มีความสุขตั้งแต่ตอนท าละสรู้สึกว่าเออมีความสุขอ่ะ เห็นมันแล้วมีความสุข มีความสุขตั้งแต่ตอนท าละนดูทีวีไปด้วย หรือแบบอะไรแบบนี้ มันท าให้แบบรู้สึกว่าเพลินดี แล้วเวลามันออกมาเสร็จส าเร็จเงี้ย ก็นดูทีวีไปด้วย หรือแบบอะไรแบบนี้ มันท าให้แบบรู้สึกว่าเพลินดี แล้วเวลามันออกมาเสร็จส าเร็จเงี้ย ก็
รู้สึกว่าเออมีความสุขอ่ะ เห็นมันแล้วมีความสุข มีความสุขตั้งแต่ตอนท าละนรู้สึกว่าเออมีความสุขอ่ะ เห็นมันแล้วมีความสุข มีความสุขตั้งแต่ตอนท าละ
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