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13530489: สาขาวิชานิเทศศาสตร ์
เรื่อง: การสร้างสรรค์รายการกึ่งละครโทรทัศน์เพื่อการท าอาหารส าหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในหอพักหรอื 
อพาร์ทเม้นท ์
 จุลนิพนธ์ฉบบันี้มีวัตถุประสงค์เพือ่การศึกษาวิจัย ซึ่งน าไปสู่การสร้างสรรค์รายการสาธิต
การท าอาหารในรูปแบบละครสั้นทางโทรทัศน์ ส าหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพารท์เม้นท์ ความ
ยาว 12 นาที โดยการศึกษาได้มุ่งเน้นการผลิตรายการกึง่ละครโทรทัศน์ในทุกขั้นตอน เริ่มจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลกอ่นการผลิตรายการ (Pre-Production) โดยวิเคราะหร์ูปแบบจากรายการทีเ่กี่ยวข้อง 
ได้แก่ รายการJamie's 15 Minute Meals และรายการ Nigella Kitchen และได้สัมภาษณ์เจาะลึก
กับผูเ้ช่ียวชาญในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผูผ้ลิตรายการอาหาร Foodwork  ผู้เขียนบทซิทคอม
เนื้อคู่ประตูถัดไป ผูเ้ช่ียวชาญในการท าอาหาร และเจ้าของอพารท์เม้นทร์ูม15 (Room15) เพื่อ
สอบถามข้อมูลและขอค าแนะน าในการผลิตรายการกึ่งละครโทรทัศน์เกี่ยวกับการท าอาหารด้วย 
นอกจากนี้ยังได้ส ารวจความคิดเห็นของกลุม่เป้าหมาย คือผูท้ี่อาศัยอยู่ในหอพกัหรืออพาร์ทเม้นท์ ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล มีอายุระหว่าง 18-30 ปี จ านวน 100 คน เพื่อน าข้อมลูมา
วิเคราะห์และจัดท าโครงสร้างรายการ ปรับปรงุโครงสร้างคาแรกเตอร์ตัวละคร และพัฒนาบทเพื่อให้
สอดคล้องกบัวิถีชีวิตและความต้องการของกลุม่เป้าหมายมากที่สุด จากนั้นจึงด าเนินการผลิตรายการ
กึ่งละครโทรทัศน์เพื่อการท าอาหารส าหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ โดยมีตัวละครหลัก 
3 ตัว ซึ่งเป็นตัวแทนของผูท้ี่อาศัยอยู่ในอพาร์ทเม้นท์ มีความช่ืนชอบและต้องการที่จะท าอาหาร  แต่มี
ข้อจ ากัดในด้านอุปกรณ์และสถานที่ จึงต้องประยุกต์ใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าส าหรบัการท าอาหาร ในแต่ละ
ข้ันตอน ก็จะมกีราฟกิบอกขั้นตอนและส่วนผสมไปพร้อมๆกบัละครด้วย หลงัข้ันตอนการผลิต ผู้ศึกษา
ได้จัดท าการประเมินผลรายการด้วยการสนทนาเดี่ยวกบักลุม่เป้าหมายทีอ่ยู่ในวัยนักศึกษาจ านวน 11 
คน และวัยท างานจ านวน 11 คน จากผลการสนทนาพบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ช่ืนชอบในรูปแบบ
การผสมละครสั้นทางโทรทัศน์เข้ากบัรายการสาธิตการท าอาหาร และช่ืนชอบข้อมลูการประยุกต์ใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้ากบัการท าอาหาร แต่มีปัญหาเรื่องพล็อตละครที่ไม่ค่อยแปลกใหม่ และการแบ่งสัดส่วน
ความส าคัญของเนือ้หาส่วนละครกับการท าอาหารที่ยังไม่ค่อยมีความสมดลุ นอกจากนีก้ลุม่ผู้ชมได้
เสนอแนะว่าสามารถน ารูปแบบนี้ไปพฒันาต่อได้ แต่ต้องปรบัปรงุการบอกขั้นตอนให้ชัดเจนมากข้ึน 
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ค าปรึกษาและเสนอแนะแนวทางอันส่งผลให้จลุนิพนธ์ฉบบันี้สมบรูณ์มากยิง่ข้ึนเสมอมา 
 ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ได้ให้การสนับสนุนทัง้ก าลงัทรพัย์และก าลังใจ รวมทัง้
เพื่อนพี่น้องผูเ้กี่ยวข้องทกุท่าน ที่ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่ง ล้วนเป็น
ประโยชน์ต่อจุลนพินธ์ฉบับนี้ทัง้สิ้น 
 ท้ายสุดข้าพเจ้าขอกราบขอพระคุณคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากรทกุท่าน ที่ได้ให้ความรู้ ค าแนะน าและมอบประสบการณ์อันมีค่ายิง่ ท าให้ศิษย์
คนน้ีสามารถผ่านพ้นอุปสรรคนานา จนประสบผลส าเร็จได้ด้วยดี  
 จุลนิพนธ์ฉบบันี้อาจมิได้เป็นผลงานที่ดทีี่สุด หากแต่ประโยชน์และประสบการณ์ต่างๆที่
เกิดข้ึน ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ ที่ให้การอบรมสั่งสอน ให้ค าแนะน า 
ให้การสนับสนุน และให้ก าลงัใจอันดียิง่เสมอมา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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บทที1่ 
บทน ำ 

ที่มำและควำมส ำคัญ 
 สังคมเมืองในทุกวันนี้ยังคงมีการขยายตัวขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อน และเกิดขึ้นอย่างสูงสุดใน
กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงที่เป็นศูนย์กลางความเจริญของประเทศ นั่นคือ เป็นศูนย์กลางการบริหาร
ราชการ การค้า การธนาคาร เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และที่ส าคัญคือ การเป็นศูนย์
รวมโอกาส ทั้งด้านการศึกษาและการท างาน กรุงเทพมหานครจึงถูกจัดได้ว่า เป็นเมืองที่มีมาตรฐานสูง
กว่าเมืองอ่ืนๆในประเทศไทย (http://www.nesdb.go.th, สรุปแนวโน้มและการเติบโตของชุมชน
เมืองของประเทศเข้าถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2556)  
 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดต่างๆ จึงพากันเดินทางเข้ามา เพ่ือแสวงหาและเก็บเกี่ยว
โอกาสเหล่านั้น ซึ่งท าให้ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มีจ านวนสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปี แม้จะมีการ
อพยพออกจากเขตต่างๆในเมืองหลวงแห่งนี้ในปริมาณท่ีมากพอกับการย้ายเข้า แต่ก็มิได้ท าให้จ านวน
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครลดจ านวนลง และยังคงมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 

 

 

ภาพที่1-1 แสดงจ านวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และทั่วราชอาณาจักร  
พ.ศ 2543 – 2554 และประมาณการของปี พ.ศ. 2555 และ 2556 
ที่มา: สถิติกทม.2554เข้าถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 เข้าถึงได้จาก http://www.bangkok.go.th  
 

 การอพยพเข้ามาอาศัยจากต่างที่ ท าให้ธุรกิจที่พักอาศัยอย่าง คอนโดมิเนียม แมนชั่น 
แฟลต อพาร์ทเม้นท์ และหอพัก มีให้เห็นในทั่วทุกมุมของกรุงเทพมหานคร ในปี2542 มีบริการ
ห้องพักจ านวน 1,006 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร (รายงานการส ารวจหอพัก พ.ศ.2543 ส านักงานสถิติ
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แห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี) และในปี 2553ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (2553) ได้มีการส ารวจส ามะโนประชากรและเคหะ ว่าด้วยประเภทที่อยู่อาศัย และ
การครอบครองที่อยู่อาศัยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2553 พบว่า ที่อยู่อาศัยประเภท
คอนโดมิเนียม และแมนชั่น มีครัวเรือนที่อยู่อาศัยร้อยละ9.3 และท่ีอยู่อาศัยประเภทแฟลต อพาร์ท
เม้นท์ และหอพัก มีครัวเรือนอยู่อาศัยถึงร้อยละ22จากจ านวนครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด ซึ่งหอพักหรือที่อยู่อาศัยชั่วคราวนั้นไม่เพียงแต่จะเป็นที่พักพิงให้กับผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ต่าง 
จังหวัด แต่ยังเป็นที่พักอาศัยที่นิยมของคนเมือง ที่ต้องการเพ่ิมความสะดวกสบายให้กับชีวิตที่เร่งรีบใน
เมืองหลวง และประหยัดเวลาในการเดินทางอีกด้วย 
  แม้ความสะดวกสบายในด้านการเดินทางไปท ากิจกรรมในแต่ละวันจะเป็นเหตุผลส าคัญใน
การเลือกอยู่อาศัยในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ แต่การออกมาอยู่ต่างบ้านก็เพ่ิมความล าบากให้การใช้
ชีวิตไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเลือกในเลือกสรรอาหารรับประทานในแต่ละวัน ในสภาวะเช่นนี ้
อาหารประเภทส าเร็จรูปและกึ่งส าเร็จรูปต่างๆจึงกลายเป็นตัวเลือกหลักในแต่ละมื้อไปโดยปริยาย 
กระทั่งคนไทยติดอับดับ 1 ในการบริโภคอาหารประเภทดังกล่าวมากที่สุดในกลุ่มผู้บริโภคจากทวีป
ยุโรป เอเชียแปซิฟิก อเมริกาเหนือ รวมถึงประเทศในแถบบอลติก ด้วยเหตุผลกว่าร้อยละ75ว่าไม่มี
เวลาในการประกอบอาหารเอง ซึ่งอาหารส าเร็จรูปนั้นสะดวกและช่วยประหยัดเวลาไปได้มาก (อ้างถึง
ในhttp://blog.officemate.co.th/smart-health/เตือนภัย-การบริโภคอาหารส าเร็จรูป เข้าถึงวันที่ 
25 กรกฎาคม 2556) อย่างไรก็ตามในความสะดวกที่มาจากการบริโภคอาหารปรุงส าเร็จนั้น เป็น
สาเหตุส าคัญของการเกิดโรคถึงร้อยละ85อันได้แก่ภาวะโรคอ้วน มะเร็งล าไส้ใหญ่ รวมไปถึงประสิทธิ 
ภาพของการท างานของสมองที่ต่ าลง และร่างกายจะขาดสารอาหารที่จ าเป็นและก่อให้เกิดโรคขาด
สารอาหารได้ เชื่อว่าผู้บริโภคหลายคนก็ทราบดีถึงภัยเหล่านี้ แต่ด้วยข้อจ ากัดท้ังด้านสถานที่ เวลา 
และงบประมาณในการเลือกซ้ืออาหาร ประกอบกับการประกอบอาหารรับประทานเองก็เป็นเรื่องที่
ยุ่งยากและมีข้อจ ากัด ก็ท าให้หลายคนต้องยอมจ านนกับผลที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า 
 แม้ว่าอาหารปรุงส าเร็จจะเป็นทางเลือกอันดับต้นๆ และการประกอบอาหารรับประทานเอง
จะเป็นทางเลือกเกือบจะสุดท้ายของผู้ที่อยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ รวมไปถึงผู้บริโภคสมัยนี้ แต่คน
ไทยก็ยังผูกพันกับการประกอบอาหารรับประทานเองเล็กๆในบ้าน รายการสอนท าอาหารจึงผุดขึ้น
เยอะแยะมากมายทั้งทางโทรทัศน์สาธารณะ เช่น ครัวแล้วแต่คริต (ช่อง3) ลิฟวิ่งอินเชฟ (ช่อง3) อร่อย
เสิศกับคุณหรีด (ช่อง3) ดิลิเชยีส อร่อยครบสูตร (ช่อง5) ครอบจักรวาล (ช่อง 5) ครัวอินดี้ (ช่อง5)  
เชฟกระทะเหล็ก (ช่อง7) หมึกแดงโชว์ (ช่อง9) พลพรรคนักปรุง (ช่อง9) FoodWork (TPBS) Jamie's 
30 minute meal (TPBS) เคเบิ้ลทีวีที่มีช่องเก่ียวกับอาหารโดยเฉพาะ โดยมีรายการสอนท าอาหาร 
รายการพาชิม และรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารทั้งหมดอย่างช่องFood Planet หรือแม้แต่ทาง
ออนไลน์อย่างยูทูป เช่นFoodTravel และ อร่อยสร้างภาพ เป็นต้น  ซึ่งแต่ละรายการก็จะมีวิธีการ
น าเสนอท่ีแตกต่างกันบ้าง บางรายการก็จะสาธิตวิธีการท าอาหารระดับภัตตาคาร ที่น ามาท าเองที่
บ้านได้ บางรายการก็เน้นอาหารประเภทฟิวชั่น (Fusion) ที่ผสมผสานอาหารชาติต่างๆเข้าด้วยกัน แต่
ส่วนใหญ่แล้วรายการประเภทสาธิตการท าอาหารก็จะเน้นให้ผู้ชมดูแล้วสามารถน ากลับไปประกอบ
อาหารเองที่บ้านได้ หากผู้ชมมีครัว มีอุปกรณ์ มีเวลาในการประกอบอาหาร วิธีการต่างๆท่ีรายการ
น าเสนอ ก็จะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป  
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 หากแต่ส าหรับประชากรกว่าร้อยละ31.3 ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่อาศัยอยู่ในหอพัก หรือ 
อพารท์เม้นท์ ซึ่งมักมีข้อจ ากัดในด้านการประกอบอาหาร ด้วยสถานที่ไม่มีส่วนครัวอย่างชัดเจน ไม่มี
อุปกรณ์ที่เพียงพอ รวมไปถึงงบประมาณในการประกอบอาหารที่มีจ ากัด การประกอบอาหารตามที่
รายการต่างๆน าเสนอในหอพักจึงกลายเป็นเรื่องยาก และไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่นัก ส่วนมากก็จะมีแค่
เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างไมโครเวฟ หม้อหุงข้าว และกระติกน้ าร้อนเท่านั้นที่เป็นเครื่องมือในการประกอบ
อาหาร ซึ่งในปัจจุบันรายการสาธิตการท าอาหารบางรายการ ก็ได้น าเสนอวิธีการประกอบอาหารโดย
ใช้ไมโครเวฟเพียงอย่างเดียวในการสร้างสรรค์เมนูคาวหวาน การใช้ไมโครเวฟในการประ กอบอาหาร
นั้น มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และไม่ท าให้เกิดควัน (http://www.verasu.com, เตาอบ
ไมโครเวฟ เข้าถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2556) และยังสามารถประกอบอาหารได้หลายประเภททั้ง อบ 
ต้ม ผัด ย่าง และนึ่ง (ข่าวการไฟฟ้านครหลวง ฉบับที่ 325 ก.ค.-ก.ย., 2545) จึงท าให้เหมาะส าหรับ
การประกอบอาหารในสถานที่ที่มีข้อจ ากัดด้านนี้  
 แม้ว่าเตาไมโครเวฟจะประกอบอาหารได้หลายประเภท แต่ก็มีข้อจ ากัดในการประกอบ
อาหารที่ต้องใช้การปรุงหลายขั้นตอน เพราะล าบากในการยกเข้ายกออกตลอดเวลา จึงท าให้เกิดความ
ไม่สะดวกในการประกอบอาหารบางอย่าง เพ่ือให้สามารถประกอบอาหารได้หลากหลายขึ้น ตัวช่วยที่
หาได้ง่าย เป็นที่รู้จักดี นั่นก็คือ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ซึ่งเป็นอีกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความสามารถใน
การประกอบอาหารได้มากมายไม่แพ้เตาไมโครเวฟเช่นกัน ประกอบอาหารได้ทั้ง ต้ม ผัด นึ่ง  ทอด 
และท่ีส าคัญคือ การประกอบอาหารด้วยหม้อหุงข้าวนั้นไม่ก่อให้เกิดควันมากจนกลายเป็นข้อจ ากัดใน
การประกอบอาหารในหอพัก 
 ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงจัดท าการสร้างสรรค์รายการท าอาหารส าหรับ 
ผู้อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ขึ้น เพ่ือแนะน าการสร้างสรรค์เมนูอาหารที่สามารถท าได้ใน
หอพัก  หรืออพาร์ทเม้นท์ที่มีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่และอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร และเป็นทางเลือก
ให้ผู้ชมสามารถประกอบอาหารรับประทานเอง ทั้งนี้เพ่ือลดการบริโภคอาหารส าเร็จรูปและเพ่ิม
โภชนาการที่ดีแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพารท์เม้นท์ด้วย โดยน าเสนอในรูปแบบรายการกึ่งละคร
โทรทัศน์แบบจบในตอน เพ่ือเพ่ิมความรู้สึกใกล้ชิดและสามารถเข้าถึงได้ง่ายระหว่างรายการกับกลุ่ม 
เป้าหมาย ผ่านสถานการณ์สมมติที่เกิดขึ้นระหว่างการอยู่ในหอพักของตัวละคร 
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือศึกษากระบวนการการผลิตรายการกึ่งละครโทรทัศน์สาธิตวิธีการท าอาหาร 
ส าหรับผู้อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 
 2. เพ่ือสร้างสรรค์รายการก่ึงละครโทรทัศน์น าเสนอชีวิตในหอพักและการท าอาหารใน 
สภาพแวดล้อมที่มีข้อจ ากัดด้านอุปกรณ์หรือพ้ืนที่ในการท าอาหาร ความยาว 12 นาที จ านวน 1 ตอน 
 3. เพ่ือศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อความต้องการในการประกอบอาหารรับประทานเอง 
ของกลุ่มเป้าหมาย และหาวิธีแก้ไข 
 4. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาทุกขั้นตอนของการผลิต 
รายการโทรทัศน์ส าหรับน าไปปรับใช้ได้ในอนาคต 
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ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้วางขอบเขตของการศึกษาไว้ ดังนี้  
 ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์รายการกึ่งละครโทรทัศน์เพ่ือการ
ท าอาหารส าหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ และมีข้อจ ากัดด้านอุปกรณ์ หรือพ้ืนที่ที่ไม่
อ านวยในการประกอบอาหาร โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักศึกษาและวัยท างาน อายุระหว่าง 18-
30 ปี ที่อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ และกลุ่มเป้าหมายรองเป็นบุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบในการ
ประกอบอาหาร แต่ไม่สามารถท าได้เนื่องจากมีข้อจ ากัดในด้านพื้นที่และอุปกรณ์  
 น าเสนอในรูปแบบรายการก่ึงละครโทรทัศน์ ผ่านชีวิตของตัวละครหลัก 3 ตัว ที่อาศัยอยู่
ร่วมกันในหอพัก ซึ่งเป็นสถานที่ท่ีมีข้อจ ากัดในการประกอบอาหาร แต่ตัวละครทั้งสามจะต้อง
เผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆ และสร้างสรรค์เมนูอาหาร เพ่ือแก้ไขหรือท าให้บรรลุสถานการณ์
เหล่านั้นไปให้ได้ โดยใช้ไมโครเวฟ และหม้อหุงข้าวเป็นอุปกรณ์หลักในการประกอบอาหาร ทั้งนี้เพ่ือ
แก้ไขปัญหาการท าอาหารในหอพัก อพาร์ทเม้นท์ หรือสถานที่ที่มีข้อจ ากัดด้านพื้นที่ หรืออุปกรณ์ใน
การประกอบอาหาร เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีทางเลือกในการประกอบอาหารรับประทานเองเพ่ิมมาก
ขึ้น และสามารถประกอบอาหารเองได้ตามที่รายการแนะน า   
 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 
 การสร้างสรรค์รายการกึ่งละครโทรทัศน์สาธิตวิธีการท าอาหารส าหรับผู้อาศัยอยู่ในหอพัก
หรืออพาร์ทเม้นท์ ได้ด าเนินการศึกษาออกเป็น5ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่1: ศึกษำและวำงแผนวิจัย 
 1. ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายการ 
        2. ศึกษารูปแบบและเนื้อหารายการสาธิตวิธีการท าอาหารที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ 
สาธารณะ (Free TV) และทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือน ามาเป็นตัวอย่างในการพัฒนา และแก้ไข
ข้อบกพร่อง ของรายการ 
 3. ศึกษารูปแบบการน าเสนอรายการที่สอดแทรกละครสั้นเพื่อน าเสนอเนื้อหาของรายการ
ทางโทรทัศน์สาธารณะ (Free TV) และทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือน ามาเป็นตัวอย่างในการพัฒนาและ
แก้ไขข้อบกพร่องของรูปแบบรายการ 
 4. ศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายโดยการท าแบบสอบถามออนไลน์ เกี่ยวกับปัจจัยและ
ข้อจ ากัดต่างๆที่มีผลต่อการเลือกประกอบอาหารเองของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน าไปพัฒนาเนื้อหาและ
รูปแบบของรายการ 
 ขั้นตอนที่2: กำรด ำเนินงำนกอ่นผลิตรำยกำร (Pre-Production)  
 1. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือเขียนรูปแบบรายการและจัดท าProposal 
 2. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือเขียนโครงร่างรายการ และบทออกอากาศทางโทรทัศน์ 
 3. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ผลิตรายการ 
 4. จัดหาผู้ด าเนินรายการ 
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 ขั้นตอนที่3: กำรด ำเนินงำนผลิตรำยกำร (Production) 
 ผลิตรายการกึ่งละครโทรทัศน์เพ่ือการท าอาหารในหอพัก หรืออพาร์ทเม้นท์ ในสถานที่ที่
จัดเตรียมไว้ 
 ขั้นตอนที่4: กำรด ำเนินงำนหลังผลิตรำยกำร (Post-Production) 
 1. การเข้ากระบวนการล าดับภาพและเสียง 
 2. การจัดท าไตเติ้ล (Title) และกราฟิก (Graphic) ต่างๆของรายการ  
 ขั้นตอนที่5: ประเมินผล 
 1. น าเสนอรายการกึ่งละครโทรทัศน์ที่ผลิตขึ้นต่อกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประเมินผลงานและ 
ประสิทธิภาพของรายการที่ผลิตขึ้นด้วยการท าแบบสอบถาม 
 2. วิเคราะห์ผลงาน สรุปและอภิปรายผลการศึกษา และผลการท างาน 
 3. น าข้อมูลทั้งหมดรวบรวมเป็นเล่ม พร้อมตัวอย่างรายการที่ผลิตขึ้น 
 ขั้นตอนที่6: กำรน ำเสนอชิ้นงำนผลงำนกำรผลิตแบบสมบูรณ์ 
 
แผนกำรด ำเนนิงำน 
 ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่1-1 แสดงแผนการด าเนินงานในทุกขั้นตอน 

กิจกรรม 
2555 2556 

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

ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์         

ศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์รายการ
กึ่งละครโทรทัศน์เพ่ือการท าอาหาร 

ส าหรับผู้อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 

        

ขั้นตอนเตรียมการผลิต (Pre-Production)         

ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production)         

ขั้นตอนการด าเนินการหลังการผลิต 
(Post-Production) 

        

สรุปผล         

จัดท าเอกสาร         
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ข้อจ ำกัดในกำรศึกษำ 
 ในการศึกษาครั้งนี้ มีข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคต่อการผลิตผลงาน ดังนี้ 
 1. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการผลิตรายการ 
 2. ข้อจ ากัดด้านสถานที่ถ่ายท า เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการผลิต 
รายการ 
 3. ข้อจ ากัดด้านระยะเวลาในการศึกษาและผลิตรายการ 
 4. ข้อจ ากัดด้านบุคลากร ทั้งฝ่ายผลิตและผู้ด าเนินรายการ 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ทราบถึงกระบวนการการผลิตรายการกึ่งละครโทรทัศน์เพ่ือการท าอาหารส าหรับผู้ 
อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 
 2. กลุ่มเป้าหมายสามารถน าสาระและความบันเทิงที่ได้จากรายการกึ่งละครโทรทัศน์เพ่ือ
การท าอาหารในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง ตามวัตถุประสงค์ของรายการ 
 3. ทราบถึงปัจจัยที่มีผลความต้องการในการประกอบอาหารของกลุ่มเป้าหมาย  
และมีวิธีแก้ไข 
 4. ทราบถึงปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาทุกข้ันตอนของการผลิต 
รายการโทรทัศน์ส าหรับน าไปปรับใช้ได้ในอนาคต 
 
นิยำมศัพท์ 
 1. รำยกำรกึ่งละครโทรทัศน์ หมายถึง รายการประเภทละครแบบจบในตอน (Episode 
Television) เพ่ือการสาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับการท าอาหารในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ ซึ่งมี
ข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่และอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร โดยน าเอาประสบการณ์ของผู้ที่อาศัยอยู่ใน
หอพักหรืออพาร์ทเม้นท์และจินตนาการของผู้เขียนบทมาเรียงร้อยเป็นเรื่องราวเพ่ือออกอากาศทาง
โทรทัศน์ 
 2. เครื่องครัวเสริม หมายถึง เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นสิ่งที่อ านวยความสะดวกสบาย ให้กับการ
ประกอบอาหารในชีวิตประจ าวัน ซึ่งในท่ีนี้จะหมายถึงไมโครเวฟ และหม้อหุงข้าว 
 3. หอพักหรืออพำร์ทเม้นท์ หมายถึง สถานที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ มีการเรียกเก็บ 
ค่าตอบแทนการพักจากผู้พัก ซึ่งมักมีข้อจ ากัดในการประกอบอาหาร เช่น ไม่อนุญาตให้ประกอบ
อาหาร หรือสถานที่คับแคบเกินไป ไม่มีส่วนครัวอย่างชัดเจน เป็นต้น 
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บทที่ 2 

ทฤษฎี ผลงาน และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาเรื่อง"การสร้างสรรค์รายการก่ึงละครโทรทัศน์เพ่ือการท าอาหารส าหรับผู้อาศัยอยู่
ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์” ได้ศึกษาทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 แนวคิดเกี่ยวกับละครโทรทัศน์ 

- แนวทางการสร้างองค์ประกอบของละคร 
- ละครโทรทัศน์แบบจบในตอน 
- การเล่าเรื่องในละครโทรทัศน์แบบจบในตอน 

 แนวคิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริง 
 แนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตคนเมือง 

- วิถีชีวิตของคนในสังคมเมือง 
- ชีวิตของคนในกรุงเทพฯ 

 การประยุกต์ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากับการปรุงอาหาร 
- การท างานของเตาไมโครเวฟ 
- คุณสมบัติของเตาไมโครเวฟ 
- ภาชนะและวัสดุที่ใช้ในการประกอบอาหารกับเตาไมโครเวฟ 
- อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เตาไมโครเวฟ 
- การบ ารุงรักษาเตาไมโครเวฟอย่างถูกวิธี 
- ข้อควรระวังในการใช้เตาไมโครเวฟ 
- หลักการท างานของหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
- การเลือกซื้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
- ข้อแนะน าในการใช้งานหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
- การแก้ไขข้อขัดข้องของหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 

 การก าจัดสิ่งรบกวนที่มาจากการท าอาหาร 
 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 
 
1.แนวคิดเกี่ยวกับละครโทรทัศน์ 
 เมื่อกล่าวถึงรายการหรือโปรแกรมต่างๆที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ รายการประเภทละคร 
คงเป็นอันดับต้นๆที่หลายคนจะนึกถึง ในปี2552 ช่องโทรทัศน์สาธารณะน าเสนอรายการประเภท
ละครมากถึง 7.5 ชั่วโมงต่อวัน อาจเพราะละครเป็นสื่อที่สร้างอรรถรสให้ผู้ชมได้ในหลายด้าน ทั้งความ
ตื่นเต้น ผ่อนคลายอารมณ์ น าเสนอความจริง ท าให้ผู้ชมได้หลีกหนีจากชีวิตจริงที่เป็นอยู่ หรือสร้าง
โลกแห่งความฝันให้กับผู้ชม หลายครั้งที่รายการประเภทละครมีการถกเถียงกันถึงเรื่องเนื้อหา หรือ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทีอ่าจท าให้ผู้ชมเกิดการลอกเลียนแบบ ซึ่งนั่นอาจหมายถึงละครเป็นสื่อที่มี
ความใกล้ชิดกับชีวิตจริงของผู้ชมและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความคิดของผู้ชมเป็นอย่างมาก 
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แนวทางการสร้างองค์ประกอบของละคร 
 ละครไม่ว่าจะประเภทใด ยุคสมัยใดต่างก็มีจุดมุ่งหมายหลัก5ประการ ดังที่จอห์น  
แกสเนอร์ (นพมาส ศิริกายะ 2525, อ้างถึงใน รัชดาภรณ์ มอญขาม 2544: 25) ได้กล่าวไว้  
อันได้แก่ 

- การแสดงออก (expression) 
- ความเพลิดเพลิน (entertain) 
- ความรู้สึกเพริศแพร้ว (exalt) 
- ความรู้แจ้งเห็นจริง (enlighten) 
- การหลีกหนี (escape) 

 เพ่ือการบรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว ละครจึงต้องมีองค์ประกอบที่จ าเป็นอีก 6 ประการ นั่น
คือ โครงเรื่อง (plot) ความคิด (thought) ลักษณะของตัวละคร (Character) ถ้อยค า (diction) 
ดนตรี (music) และภาพที่มองเห็น (spectacle)  
 จากจุดมุ่งหมายและองค์ประกอบของละคร น ามาสู่แนวทางการสร้างสรรค์องค์ประกอบ
ของละคร ซึ่งได้แก่ (ขจีรัตน์ หินสุวรรณ2542: 20-24, อ้างถึงใน รัชดาภรณ์ มอญขาม 2544: 25-30; 
ชัยพัฒน์ อัครเศรณี 2546: 20-37) 
 1. แนวคิด (theme) 
 แนวคิดหรือแก่นเรื่อง เป็นสิ่งที่แสดงทัศนคติที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งของผู้เขียน ถ่ายทอด
ผ่านโครงเรื่อง ตัวละคร ค าพูด สถานที่และการกระท าของตัวละคร แนวคิดมักเป็นต้นก าเนิดของการ
สร้างเรื่องราวต่างๆ และเป็นข้อจ ากัดท่ีจะคอยควบคุมให้เรื่องราวด าเนินไปภายใต้แนวคิดเดียวกัน
ตลอดเรื่อง แนวคิดท่ีดีควรเป็นเรื่องท่ีร่วมสมัย สอดคล้องกับทัศนคติของผู้ชมในแต่ละยุค หากแนวคิด
ของละครหรือภาพยนตร์ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทัศนคติของคนดูแล้ว อาจท าให้ละครหรือ
ภาพยนตร์เรื่องนั้นๆไม่เป็นที่ยอมรับก็เป็นได้  
 2. โครงเรื่อง (plot) 
 โครงเรื่องหรือพล็อต คือเรื่องราวที่ถูกเรียบเรียงให้เป็นไปภายใต้แนวคิดหรือธีมที่วางไว้ 
กล่าวคือ ธีมคือความจริงที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อ หากแต่พล็อตคือเรื่องที่ผู้เขียนใช้ประสบการณ์และ
จินตนาการในการสร้างสรรค์ขึ้น ผู้เขียนต้องคิดว่าสถานการณ์ใดบ้างที่จะเกิดข้ึนในละคร และน าพา
ผู้ชมไปสู่จุดสูงสุด (climax) ของเรื่อง บางเหตุการณ์ไม่อาจเกิดข้ึนได้ในชีวิตจริง ก็อาจจะเกิดความไม่
สมเหตุสมผลขึ้น และท าให้ผู้ชมไม่มีความรู้สึกร่วมไปกับเรื่องราวหรือตัวละคร แต่ก็เกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับ
ความต้องการของผู้เขียนที่ต้องการน าเสนออะไรบางอย่าง 
 การวางโครงเรื่องมีหลายรูปแบบ โดยสรุปสามารถแบ่งออกอย่างกว้างๆได้ ดังนี้ 

2.1. การเริ่มเรื่อง (exposure) เป็นขั้นตอนของการปูเรื่องให้ผู้ชมทราบถึงความ
เป็นมาต่างๆในเรื่อง เช่น การแนะน าตัวละครส าคัญ แนะน าสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ยุคสมัยใด ที่
สถานการณ์ด าเนินอยู่ หรือแม้แต่การน าเอาช่วงที่น่าสนใจที่สุดของละครมาดึงดูดความสนใจของผู้ชม
ก่อนก็ได้ 

2.2. การด าเนินเรื่องไปสู่ปมปัญหา (development & rising action) เป็นขั้นที่
มีการด าเนินเรื่องไป มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น ซึ่งท าให้ตัวละครต้องตกอยู่ใน 
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สถานการณ์ยุ่งยาก เช่นเกิดความขัดแย้งระหว่างตัวละคร (conflict) ซึ่งจะท าให้เรื่องราวพัฒนา
น าไปสู่จุดสูงสุดของเรื่อง (climax)  

2.3. ภาวะวิกฤติหรือจุดสูงสุดของเรื่อง (climax) เป็นช่วงเวลาที่ 
สถานการณ์ยุ่งยากเกิดข้ึนจนถึงขีดสุด ที่ตัวละครจะต้องตัดสินใจกระท าอะไรบางอย่าง เพ่ือแก้ไข
สถานการณ์นั้น 

2.4. การยุติของเรื่อง (ending) เมื่อเหตุการณ์ได้พัฒนาจนถึงจุดสูงสุด (climax) 
แล้ว ตัวละครได้มีการกระท าเพ่ือแก้ไขสถานการณ์แล้ว ก็จะถึงช่วงที่สถานการณ์ต่างๆเริ่มคลี่คลาย 
และกลับเข้าสู่สภาวะปกติอีกครั้ง 
 3. ตัวละคร (character) 
 ตัวละครเป็นผู้กระท าพฤติกรรมต่างท่ีเกิดข้ึนในเรื่อง เป็นผู้ที่ด าเนินอยู่ในสถานการณ์ท่ี
ผู้เขียนก าหนดขึ้น ตัวละครที่เป็นแรงบันดาลใจของผู้เขียน ส่วนใหญ่จะเกิดจากความประทับใจ ที่มีต่อ
บุคคลนั้นๆ จึงน ามาสร้างเป็นตัวละคร ตัวละครที่ดีควรมีลักษณะที่ท าให้ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมไป
ด้วยได้ กล่าวคือมีลักษณะที่สามารถเป็นตัวแทนของผู้ชมได้ อาจไม่ทั้งหมด แต่เพียงบางส่วน ไม่ว่าจะ
ในแง่ชีวิตจริง หรือความฝันก็ตาม  
 ประเภทของตัวละครสามารถแบ่งออกได้ตามความแตกต่างทางด้านลักษณะนิสัย 
พฤติกรรม ได้ 5 ประเภท คือ  

- ตัวละครแนวสมจริง 
- ตัวละครแนวอุดมคติ 
- ตัวละครแนวแบบฉบับ 
- ตัวละครแนวเหนือจริง 
- ตัวละครแนวบุคลาธิษฐาน 

 โดยตัวละครแนวสมจริง จะเป็นตัวละครที่ใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด ทั้งบุคลิก นิสัย การ
กระท า ทัศนคติ ความสามารถ ผู้เขียนอาจลอกเลียนแบบมาจากคนที่มีตัวตนจริงๆ และมีการแต่งเติม
สีสันลงไป ซึ่งตัวละครลักษณะนี้เป็นตัวละครที่ผู้จัดท าสนใจศึกษา และน ามาใช้ในงานจุลนิพนธ์ชิ้นนี้ 
 4. บทสนทนา (dialogue) 
 บทสนทนา หรือค าพูดโต้ตอบกันของตัวละครในเรื่อง การสนทนาระหว่างกันของตัวละคร
จะสามารถสื่อสารถึงความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ ทัศนคติของตัวละคร ไปถึงผู้ชมได้ บทสนทนาจะต้อง
ค านงึถึงความเหมาะสมกับสถานะ อาชีพ การศึกษา บุคลิก ลักษณะนิสัยของตัวละครที่พูด รวมถึงมี
ความเป็นธรรมชาติด้วย 
  นอกจากนี้ ยังมีเสียงบรรยาย (narration) ที่ตัวละครไม่ได้พูดโต้ตอบกัน แต่เป็นเสียง
บรรยายแทนตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง แทนผู้เขียน หรือใครก็ได้ เสียงบรรยายมีหน้าที่โดยสรุปดังนี้ 

- เพ่ือเท้าความเหตุการณ์หรือรวบรัดไปข้างหน้าให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจใน
สถานการณ์ปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ 

-  เพ่ือขยายความเหตุการณ์ที่แม้จะผ่านไปแล้ว แต่ต้องการเน้นย้ าเพิ่มน้ าหนักให้
ฉากนั้นๆเข้าไปอีก 

-  เพ่ือน าเสนอความคิดเห็นของผู้เขียนบทต่อการกระท าของตัวละคร  
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- เพ่ือลดทอนผลกระทบทางอารมณ์ของผู้ชมให้กลับมาอยู่โลกความจริง เมื่อผู้ชม
รู้สึกมีอารมณ์ร่วมกับละครมากเกินไป 
 5. ดนตรี (music score) 
 ดนตรีมีส่วนช่วยอย่างมากในการสร้างอรรถรสที่สมบูรณ์ให้กับละคร ช่วยผลักดันอารมณ์
ต่างๆของละครให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ท าให้ผู้ชมรู้สึกคล้อยตามไปกับการด าเนินเรื่องได้อย่างเต็มท่ี การ
วางดนตรีที่ดีนั้นจะต้องท าให้ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งไปกับละคร มิใช่เพียงการสอดแทรกโดยไมส่ื่อ
ความหมายใดเลย 
 6. ฉาก สถานที่ (setting) 
 ฉากคือสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆรวมไปถึงการจัดองค์ประกอบทัศนียภาพทั้งหมดที่เรา
จะเห็นผ่านจอโทรทัศน์ ฉากมิใช่เพียงสิ่งที่เป็นพื้นหลังของสถานการณ์และตัวละครเท่านั้น แต่ยังเป็น
องค์ประกอบส าคัญที่มีหน้าที่ในการช่วยส่งเสริมความหมายของเรื่อง ทั้งในด้านสภาพแวดล้อมความ
เป็นอยู่ และสภาพจิตใจของตัวละครด้วย 
 
ละครโทรทัศน์แบบจบในตอน 
 ละครโทรทัศน์ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ตามลักษณะการออกอากาศ ซึ่งมีทั้ง
ความแตกต่างกันในด้านความยาวในการออกอากาศ และลักษณะการเล่าเรื่องบางประการ ดังนี้  

- ละครโทรทัศน์ที่ออกอากาศต่อเนื่องกันประมาณ 15- 20 ตอน ซึ่งเป็นมาตรฐาน
ของละครไทย 

- ละครโทรทัศน์แบบจบในตอน 
-  ละครโทรทัศน์แบบจบในตอน แต่ถ่ายท าในสตูดิโอเป็นหลัก 
-  ละครโทรทัศน์ที่ออกอากาศเฉพาะกิจ 
-  ละครโทรทัศน์ที่ออกอากาศทุกอาทิตย์ โดยเปลี่ยนเรื่องไปในแต่ละอาทิตย์ 

ซึ่งในงานจุลนิพนธ์ชิ้นนี้ ผู้จัดท ามีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องละครโทรทัศน์แบบจบในตอน 
 ละครโทรทัศน์ประเภทนี้จะออกอากาศต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยมีตัวละครเดิมเป็นตัวด าเนิน
เรื่อง ต่างจากSit-com ตรงที่การถ่ายท าในละครประเภทนี้จะถ่ายท าแบบ On Locationเป็นหลัก 
ในขณะที่Sit-com จะถ่ายท าในสตูดิโอ ในต่างประเทศละครประเภทนี้จะถูกเรียกว่าEpisode 
Television หรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่า ซีรีย์ (Series) และออกอากาศในช่วง Prime Time หรือเวลา
ไทยประมาณ 20.30 – 23.00 น. ส าหรับในประเทศไทยนั้น ละครประเภทนี้ไม่เป็นที่นิยมมากเท่ากับ
ละครโทรทัศน์ประเภทที่ออกอากาศอย่างต่อเนื่องที่ออกอากาศในช่วงPrime Time และมีอย่าง
ต่อเนื่องตลอดปี แต่ละครโทรทัศน์ประเภทจบในตอนก็พอจะมีให้เห็นกันบ้าง (ชัยพัฒน์ อัครเศรณี 
2546: 85-86) เช่น น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ สายลับเดอะซีรีย์ หมวดโอภาสยอดมือ
ปราบคดีพิศวง ฮอร์โมนวัยว้าวุ่น เป็นต้น  
 
การเล่าเรื่องแบบละครโทรทัศน์ประเภทจบในตอน 
 ละครโทรทัศน์ประเภทจบในตอน มีความยาวไม่ต่างจากภาพยนตร์มากนัก เป็นเสมือน
ภาพยนตร์ภาคต่อ ที่ฉายติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ไม่รู้จบ สิ่งส าคัญในการผลิตละครโทรทัศน์แบบจบใน
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ตอนนั้นคือ ผู้ด าเนินเรื่องหรือตัวละครหลักจะต้องมีความพิเศษ และน่าสนใจมากพอที่จะดึงให้ผู้ชม
อยากรับชมและติดตามการกระท าของพวกเขาไปเรื่อยๆ นอกจากการสร้างลักษณะของตัวละคร 
(Character) ให้มีความน่าสนใจแล้ว การสร้างโครงเรื่อง (Plot) คู่ขนานโดยมีโครงเรื่องหลักท่ีด าเนนิ
ไป และมีโครงเรื่องรองที่เกิดข้ึนในแต่ละตอน โดยให้ความส าคัญกับทั้งสองโครงเรื่องเกือบจะเท่าเทียม
กัน ทั้งสองโครงเรื่องนี้อาจไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลย มีเพียงตัวละครที่ยึดทั้งสองโครงเรื่องนี้ไว้
ด้วยกัน ซึ่งตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่ท าให้ละครโทรทัศน์แบบจบในตอน มีความแตกต่างจากภาพยนตร์ 
เนื่องจากภาพยนตร์นั้นไม่อาจมีโครงเรื่องหลักที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงเรื่องรองได้ 
 การเล่าเรื่องในละครโทรทัศน์แบบจบในตอนนั้น ไม่ต่างจากการเล่าเรื่องในละครทั่วไป 
กล่าวคือ ต้องมีความต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นการผูกโยงกันระหว่าง Dramatic Action Scene 
แต่ละซีน (Scene) เข้าด้วยกัน ในหนึ่งตอนออกอากาศก็จะมีอย่างน้อย1 Dramatic Action Scene 
และมีUnit ย่อยท่ีเกิดข้ึนในแต่ละDramatic Action Scene นั่นคือ Climax of Dramatic Action 
Scene ที่มีหน้าที่ในการชี้ถึงผลลัพธ์จากการกระท าของตัวละคร เป็นจุดสูงสุดของการเล่าเรื่อง ก่อน
จะลงจบด้วยบทสรุปสุดท้ายและจบตอน (ชัยพัฒน์ อัครเศรณี 2546: 86-89) 
 ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับละครโทรทัศน์แบบจบในตอน เพ่ือศึกษาการวางแนวคิด สร้าง
พล็อตหรือโครงเรื่อง สร้างตัวละครแนวสมจริงที่มีความน่าสนใจและสร้างเรื่องราว น าไปสู่การเขียน
เป็นบทละครและสร้างเป็นรายการก่ึงละครโทรทัศน์แบบจบในตอน ส าหรับการท าอาหารในหอพัก 
 
2. แนวคิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริง 
 โทรทัศน์เป็นสื่อมวลชนที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ การเรียนรู ้
และพฤติกรรมของผู้รับชมเป็นอย่างมาก เมื่อผู้ชมเกิดการเปิดรับสารจากสื่อโทรทัศน์แล้ว ก็มีโอกาสที่
ผู้ชมจะเรียนรู้สิ่งต่างๆท่ีรายการน าเสนอ และเกิดการเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ เพราะบุคคลไม่ได้ถูกสร้าง
ให้สามารถเกิดพฤติกรรมต่างๆได้เอง การแสดงออกถึงพฤติกรรมเหล่านั้นจึงเกิดจากการสังเกตจาก
บุคคลอื่นหรือแม่แบบทางสื่อมวลชน (Bandura, 1977 อ้างถึงใน สุรพรรณ ตั้งทวีวัฒนา 2544: 37) 
การเปิดรับสารจึงเป็นเสมือนประตูด่านแรกท่ีท าให้รายการมีโอกาสจะชี้น าทิศทางพฤติกรรมของผู้
รับชมได้  
 กระบวนการเปิดรับสารนั้นมีตัวแปรส าคัญท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาบุคคลอันได้แก่ 
(Singhal&Rogers, 1999 อ้างถึงใน สุรพรรณ ตั้งทวีวัฒนา 2544: 22)  

1). ความสนใจในสื่อและสารของรายการ ยิ่งบุคคลมีความสนใจในรูปแบบสื่อ และ
เรื่องราวที่จะน าเสนอมากเพียงใด โอกาสในการสร้างความเปลี่ยนแปลงของรายการก็ยิ่งมีเพ่ิมมากข้ึน 

2). ความสนใจในแม่แบบ แม่แบบในที่นี้อาจเป็นดารา ศิลปิน นักร้อง หรือบุคคล
ต้นแบบใดๆ ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีผลอย่างมากในการดึงดูดผู้ชมให้เปิดรับข้อมูล และยิ่งผู้ชมให้ความสนใจ
ในแม่แบบมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเป็นโอกาสในการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของผู้ชมได้มากเช่นกัน  
 แนวคิดแม่แบบของBandura (Bandura, 1977 อ้างถึงใน สุรพรรณ ตั้งทวีวัฒนา 2544: 
39) ได้กล่าวไว้ว่า บุคคลสามารถเรียนรู้พฤติกรรมจากการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน เพ่ือเป็น
แบบอย่างในการเลียนแบบพฤติกรรม และเป็นแนวทางในการแสดงพฤติกรรมใหม่ รวมทั้งเป็นตัวช่วย
ในการลดความผิดพลาดจากการลองผิดลองถูกด้วยตนเองอีกด้วย พฤติกรรมส่วนใหญ่ของคนในสังคม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



12 
 

จึงมาจากการสังเกตพฤติกรรมและผลของพฤติกรรมของบุคคลอื่น 
 เมื่อบุคคลเปิดรับและเลือกท่ีจะชมรายการ ผู้ชมจะเกิดปฏิกิริยาที่เป็นเงื่อนไขส าคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม Singhal&Rogers เรียกว่า ปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม ซึ่งเป็นล าดับ
ขั้นของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับรายการหรือแม่แบบในรายการ อันได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
กึ่งความจริง พฤติกรรมการสื่อสารของบุคคลกับตัวเอง พฤติกรรมการสื่อสารของบุคคลกับบุคคลอ่ืน 

1. ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริง เป็นความสัมพันธ์เสมือนจริงที่บุคคลรู้สึกกับ
แม่แบบ หรือเรื่องราวที่น าเสนอในรายการ บุคคลจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราว หรือเปน็
คนสนิทของบุคคลที่อยู่ในรายการ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงเป็นเสมือนเงื่อนไขท่ีจะน าไปสู่
การพัฒนาขั้นอ่ืนๆ หากบุคคลไม่เกิดความรู้สึกดังกล่าวแล้ว โอกาสที่จะงานจะมีอิทธิพลกับผู้ชมก็
น้อยลงไปมาก ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมก่ึงความจริงนั้นแบ่งออกเป็น 3 ด้าน 

1.1 ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมก่ึงความจริงเชิงความคิด บุคคลมีความรู้สึกว่าความคิด
ของบุคคลที่เป็นแม่แบบนั้นมีความน่าสนใจ หรือใกล้เคียงกับความคิดของผู้รับชม 

1.2 ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงเชิงความรู้สึก คือการที่ผู้ชมรู้สึกว่าตัวเองกับ
แม่แบบมีลักษะที่คล้ายคลึงกัน เสมือนมีประสบการณ์ร่วมกัน สร้างความรู้สึกสนิทสนม หรือคุ้นเคยกับ
แม่แบบดังกล่าวมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะท าให้ผู้ชมยิ่งมีความรู้สึกร่วมไปงาน 

1.3 ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมก่ึงความจริงเชิงพฤติกรรม คือระดับที่ผู้ชมรู้สึกว่าตนเอง
สามารถสื่อสารพูดคุย และท าความเข้าใจกับบุคคลที่เป็นแม่แบบได้ 

2.  พฤติกรรมการสื่อสารกับตนเอง หลังจากการรับชมรายการแล้วบุคคลมักจะสื่อสาร
กับตัวเองในด้านต่างๆ คือ 

2.1 การพิจารณาศักยภาพของตนเอง (individual self-efficacy) เทียบกับแม่แบบ 
มักเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงในเชิงความ 

2.2 การรู้สึกว่าตนเป็นเหมือนตัวละครหรือแม่แบบ (identification with 
characters or role-modeling) เมื่อรู้สึกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงเชิงความรู้สึกแล้ว 
บุคคลจะรู้สึกว่าตนควรจะเลียนแบบพฤติกรรมเหล่านั้น 

3. พฤติกรรมการสื่อสารระหว่างตนเองกับผู้อ่ืน ภายหลังจากการมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมก่ึงความจริงกับตัวละครหรือแม่แบบแล้ว บุคคลมักจะพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
ราย การหรือแม่แบบในรายการกับบุคคลอ่ืน ซึ่งการที่บุคคลสื่อสารกับผู้อ่ืนในสังคมนั้น เป็นการช่วย
เปิดโอกาสให้บุคคลอื่นๆได้ไตร่ตรองสาระข้อมูลที่รายการน าเสนอ และช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยน 
แปลง พฤติกรรมบางอย่างไปสู่ทางท่ีสังคมพึงพอใจได้ การกระท านี้ถือเป็นการมีส่วนร่วมกับงานเอดู 
เทนเม้นท ์ (Edutainment) ในเชิงอ้างอิง (referential involvement) ซึ่งเป็นการร่วมกันพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับเรื่องราวที่ปรากฏในสื่อนั่นเอง 
 ส าหรับทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมก่ึงความจริงนั้น เป็นประตูด่านที่สอง (เมื่อผ่านประตู
ด่านแรกคือความสนใจเข้ามาแล้ว) ที่จะท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างรายการกับผู้รับชมนั้นมีความ
ใกล้ชิดกันมากข้ึน ซึ่งจะท าให้โอกาสในการสร้างพฤติกรรมบางอย่างให้กับผู้ชมนั้นเพ่ิมมากขึ้นไปด้วย 
ฮอรตันและโวหล ผู้คิดค้นทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมก่ึงความจริงได้ให้ค าจ ากัดความว่าเป็น 
ความสัมพันธ์เสมือนจริง ระหว่างผู้ชมกับนักแสดง โดยผู้ชมจะสร้างสัมพันธภาพที่คุ้นเคยกับตัวละครที่
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ตนชื่นชอบ จนรู้สึกเหมือนตัวละครนั้นเป็นเพื่อนสนิทของตน แต่ความสัมพันธ์นี้จะเกิดขึ้นในระหว่าง
การรับชมเท่านั้น ซึ่งก็มีผู้ตั้งสันนิษฐานว่าผู้ชมอาจไม่ได้รู้สึกมากถึงขั้นเป็นเพ่ือนสนิท แต่เป็นมากกว่า
คนรู้จัก (Koening&Lessan, 1985 อ้างถึงใน สุรพรรณ ตั้งทวีวัฒนา 2544: 48) แม้ว่าผู้ชมจะมี
ความรู้สึกบางอย่างเกิดข้ึนกับตัวละคร แต่Rosengren และ Windahl (1972, อ้างถึงใน สุรพรรณ ตั้ง
ทวีวัฒนา 2544: 48) ผู้พัฒนาทฤษฎีต่อได้บอกว่า ความสัมพันธ์นี้จะเป็นเพียงสิ่งที่ผู้ชมจินตนการขึ้น
เท่านั้น และไม่ได้หมายความว่าผู้ชมอยากจะเป็นตัวละครตัวนั้นด้วย  
 ทฤษฎีนี้ยังมีผู้น ามาใช้ในงานวิจัยอยู่อย่างต่อเนื่อง และมักน ามาประยุกต์กับการผลิต
รายการสาระบันเทิง(Edutainment) ซึ่งผู้วิจัยเองก็มีความสนใจที่จะน าเอาทฤษฎีและแนวคิดข้างต้น
มาปรับใช้ในการผลิตรายการกึ่งละครโทรทัศน์เพ่ือการท าอาหารส าหรับผู้อาศัยในหอพักหรืออพาร์ท
เม้นท์ โดยการสร้างตัวละครที่มีคาแรกเตอร์น่าสนใจ และมีความใกล้เคียงกับวิถีชีวิตการอยู่หอพักของ
ผู้ชม รวมไปถึงการสร้างเรื่องราวให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกร่วมมากท่ีสุดด้วย ซึ่งจะเป็นการสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างรายการ ตัวละคร และผู้ชม น าไปสู่การชี้น าพฤติกรรมข้ึนไม่มากก็น้อย 
 
3. แนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตคนเมือง 
วิถีชีวิตของคนในสังคมเมือง 
 ค าว่า วิถีชีวิต ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หมายถึง ทางด าเนิน
ชีวิต โดยสุริยา วีรวงศ์ และคณะ (2539) ได้น าความหมายของค าว่า วิถีชีวิต มารวมกับความหมาย
ของวัฒนธรรม และประเพณี โดยให้เหตุผลว่า ประเพณี คือพฤติกรรมที่ปฏิบัติร่วมกันของสังคม สิ่งที่
ประพฤติปฏิบัติร่วมกันจนเป็นที่ยอมรับนั้น ผู้ปฏิบัติย่อมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม นับเป็นความ"เจริญ" 
และเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการด าเนินชีวิต และวิถีชีวิตทั้งหมด ก็คือวัฒนธรรม กล่าวได้ว่า วิถีชีวิตนัน้ 
คือแบบแผนการด าเนินชีวิต ทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม 
เศรษฐกจิ ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม และสภาพสังคม แต่มีเป้าหมาย
เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข (สดใส สร่างโสรก 2541อ้างถึงใน พงษ์วรรณ ศุขโภคา 2552) 
 วิถีชีวิตของคนกลุ่มหนึ่งนั้น ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย สิ่งที่คนสมัยก่อนเห็นว่าดีงาม
นั้น เมื่อมาอยู่ในสมัยนี้ก็อาจไม่ดีงามเหมือนเคย ประเพณีท่ีเคยเหมาะกับชีวิตในยุคก่อน ก็อาจไม่
เหมาะส าหรับยุคนี้ก็เป็นได้ วิถีชีวิตของคนยุคใหม่อาจต้องใช้ความเจริญ และวิธีการใหม่ๆ ซึ่งต่อไป
อาจเป็นประเพณีท่ีสืบทอดให้กับคนรุ่นหลังก็ได้ (พัทยา สายหู 2538อ้างถึงใน สุริยา วีรวงศ์ และคณะ
2539)  
 โดยทั่วไปวิถีชีวิตในสังคมเมืองจะมีความแตกต่างจากวิถีชีวิตในชนบท ชาวเมืองจะมีวิถีชีวิต
ที่เป็นไปแบบมีแบบแผน มีการจัดระเบียบของการด าเนินชีวิตของตนมากกว่าชาวชนบท ทั้งนี้เพราะ
ในเมืองมีข้อจ ากัดทางด้านเวลาเป็นส าคัญ การติดต่อกันในสังคมก็อยู่ในวงกว้าง ผู้คนจึงมีความสนิท
สนมกันน้อย ไม่ว่าจะในครอบครัวเดียวกัน หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในเมืองด้วยกัน ทั้งนี้เพราะชีวิต
ในสังคมเมืองนั้นอยู่ด้วยความสับสนและท่ามกลางผู้คนที่มีความแตกต่างกันของอาชีพต่างๆที่มากกว่า
ในชนบท (จุมพล หนิมพานิช 2538 อ้างถึงใน สุริยา วีรวงศ์ และคณะ 2539)  
 ชูชาติ นพพลกรัง และคณะ (2548 อ้างถึงใน พิสิฎฐ์ โคตรสุโพธิ์, 2549: 9) กล่าวถึง
ลักษณะของสังคมเมืองว่า ประชากรที่อาศัยอยู่ในสังคมเมือง จะมีทั้งผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินเดิมอยู่แล้ว 
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และผู้ที่อพยพเข้ามาอยู่อาศัย ทั้งนี้ด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น ปัจจัยทางการศึกษา ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และอ่ืนๆ แม้ว่าสังคมเมืองจะมีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีสูง มีสภาวะทาง
เศรษฐกิจที่ไม่ค่อยฝืดเคือง แต่ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในเมืองจะเป็นไปในลักษณะปัจเจกบุคคล 
คือต่างคนต่างอยู่ และมีการแข่งขันกันสูง จึงสรุปลักษณะของคนในสังคมเมืองออกเป็นประเด็นต่างๆ
ดังต่อไปนี้ 

1). คนในเมืองมีความสัมพันธ์กันในลักษณะทุติยภูมิ คือติดต่อกันด้วยต าแหน่งหน้าที่การ
งาน มากกว่าเป็นการส่วนตัว และจะค านึงถึงผลประโยชน์ตอบแทนจากกันและกันมากกว่า 

2). ความผูกพันในครอบครัวมีน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความผูกพันกับเพ่ือนบ้าน แม้จะ
อยู่บ้านติดกัน แต่ก็อาจไม่รู้จักกัน 

3). ชาวเมืองมีอาชีพที่หลากหลาย แต่ละคนก็มีความช านาญในทางของตน 
4). การเปลี่ยนแปลงในสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็วเพราะได้รับความก้าวหน้าทางวิทยาการ

ต่างๆจากสังคมอ่ืน 
5). เป็นศูนย์รวมการศึกษา การปกครอง ธุรกิจการค้าและอ่ืนๆ 
6). ชาวเมืองส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ระบบการแบ่งงานกันท าตามความรู้ความสามารถเฉพาะ

อย่าง ไม่มีลักษณะของการพ่ึงพากัน ทุกคนอยู่อย่างตัวใครตัวมัน และพ่ึงพาตนเองเป็นหลัก 
7). ประชากรในสังคมเมืองมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการอพยพประชากร

จากชนบทเข้ามา 
8). ประชาชนในเมืองขาดความเห็นอกเห็นใจ เพราะการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน 
9). ชาวเมืองมีค่านิยมในความฟุ้งเฟ้อ มีแนวคิดแบบวัตถุนิยม และลัทธิบริโภคนิยม 

 การด าเนินชีวิตในสังคมเมืองนั้นมีความยุ่งยาก สลับซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงไปตาม
เทคโนโลยีใหม่ๆท่ีเข้ามา ผู้คนที่อยู่ในสังคมส่วนมากจะเป็นวัยท างาน มีรายได้ค่อนข้างสูง และมีหัว
สมัยใหม่ 
 
ชีวิตของคนกรุงเทพ 
 กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย ศูนย์กลางความเจริญในทุกด้าน สังคม
กรุงเทพนั้นถือได้ว่าอยู่ในระดับของสังคมที่ก้าวหน้าทันสมัยเทียบเท่ากับนานาประเทศ วิถีชีวิตของคน
ในกรุงเทพมีความหลากหลาย ไม่แบ่งแยกกันอย่างชัดเจนระหว่างความเจริญและไม่เจริญ ผู้คนมี
ความแตกต่างกันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (สุริยา วีรวงศ์ และคณะ 2539)  
 ชีวิตของคนในกรุงเทพมหานครนั้นมีทั้งด้านบวกและด้านลบ ในด้านลบผู้คนที่อยู่กันอย่าง
แออัดยัดเยียด การแข่งขันสูงท าให้การใช้ชีวิตเต็มไปด้วยความเร่งรีบ ผู้คนใช้ชีวิตบนท้องถนนกันวัน
ละหลายชั่วโมง เพ่ือการเดินทางไปท ากิจกรรมในแต่ละวัน ชีวิตในวันท างานเริ่มต้นแต่เช้า และหยุดลง
เมื่อค่ า เป็นประจ าทุกวัน ผู้คนจ านวนหนึ่งต้องย้ายไปพักท่ีอ่ืนชั่วคราว ด้วยความจ าเป็นด้านหน้าที่การ
งาน คนที่มีรายได้สูงก็จะเช่าคอนโดมิเนียมอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาในการเดินทาง ส่วนผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 
ก็จะอาศัยเช่าสถานที่ที่มีราคาถูกลงอย่าง แฟลต เป็นต้น  
 สภาพแวดล้อมในเมือง ไม่ว่าจะเป็นปัญหารถติด ฝุ่นควัน น้ าเน่าเสีย อากาศเสีย และขยะ 
ล้วนแต่ส่งผลให้สุขภาพของคนในเมืองหลวง เสี่ยงต่อการเป็นโรคภูมิแพ้ นอกจากนี้ด้านสภาพจิตใจก็
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ท าให้คนกรุงเทพฯมีความเครียดสูง (จุลสารกระแสทรรศน์ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ ากัด ฉบับที่
1240 วันที่ 29 เมษายน 2545) 
 ในด้านที่ดี แม้จะมีผู้กล่าวว่าผู้คนในเมืองมักมีลักษณะต่างคนต่างอยู่ ตามทฤษฎีของWirth 
(1938) ที่กล่าวว่าความเป็นเมืองนั้นจะท าให้ผู้คนสูญเสียความสัมพันธ์ส่วนบุคคลไป (สุริยา วีระวงศ์ 
และคณะ 2539) แต่ส าหรับคนกรุงเทพฯในปัจจุบันมีการรวมตัวกันของคนในเมือง เพ่ือท ากิจกรรม 
หรือแก้ไขปัญหาบางอย่างร่วมกัน เช่น การรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มีความสนใจในด้านศาสนา และ
ความเชื่อบางประการ กลุ่มคนที่รวมตัวกันด้านสุขภาพ กลุ่มคนที่ร่วมกันรณรงค์เพ่ือสิ่งแวดล้อมของ
เมือง ชีวิตความเป็นเมืองในปัจจุบันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามวิถีชีวิตของคนใน
กรุงเทพมหานคร หรือคนในจังหวัดใหญ่ยังคงมีความแตกต่างจากวิถีชีวิตดั้งเดิม วิถีชีวิตของคนใน
เมืองเล็กๆ หรือวิถีชีวิตในชนบทเป็นอย่างมาก (จุลสารกระแสทรรศน์ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
จ ากัด ฉบับที่1240 วันที่ 29 เมษายน 2545) 
 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ ากัด ได้ท าการส ารวจ วิถีชีวิตของคนกรุงเทพ ในปี 2545 
พบว่าคนกรุงเทพฯที่มีอายุแตกต่างกัน จะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันด้วย ตั้งแต่พฤติกรรมการตื่นนอน 
และกิจกรรมที่ท าในแต่ละวัน ทั้งการเลือกรับประทานอาหารในแต่ละวัน การออก าลังกาย การเลือก
ซื้อข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ การท่องเที่ยว และกิจกรรมก่อนการเข้านอน รวมไปถึงพฤติกรรมการให้
ความส าคัญกับเทศกาลต่างๆในรอบปีอีกด้วย 
 การตื่นนอนของชาวเมืองหลวงในช่วงวันท างาน ส าหรับคนวัยท างานจะเริ่มขึ้นในเวลา
05.30-06.30 น. ส าหรับวัยรุ่นและวัยที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่การท างาน (อายุระหว่าง 20-30 ปี) มักจะตื่น
นอนเวลา 06.00-06.30น. อย่างไรก็ตามในช่วงวันหยุดพฤติกรรมการตื่นนอนของคนกรุงเทพฯก็จะ
เปลี่ยนเป็น 07.00-08.00 น. 
 การเลือกรับประทานอาหารของคนกรุงเทพฯนั้นมีปัจจัยคือความสะดวกในการหาซื้อ และ
ประหยัดเวลาในการปรุงอาหาร อาหารประเภทส าเร็จรูปจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก กล่าว คือ 
คนกรุงเทพฯอายุระหว่าง 20-30 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ก าลังก่อร่างสร้างตัว จึงไม่ค่อยมีเวลาในการประกอบ
อาหาร คนกลุ่มนี้จึงนิยมที่จะบริโภคอาหารส าเร็จรูปที่มีท้ังความสะดวกสบาย และไม่เสียเวลาในการ
ปรุงอาหาร แต่ส าหรับกลุ่มคนที่มีอายุมากขึ้น จะมีเวลาว่างมากขึ้น จึงนิยมประกอบอาหาร
รับประทานเอง เนื่องจากเห็นว่าประหยัดกว่าการซื้ออาหารส าเร็จรูป อย่างไรก็ตามกลุ่มช่วงอายุ 13-
50 ปีเป็นกลุ่มที่ยอมรับประทานอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น แต่ในช่วงวันหยดุ
พฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารกลับเปลี่ยนไป กว่าร้อยละ 74.7 เลือกที่จะท าอาหาร
รับประทานเอง หรือออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านมากข้ึน และเลือกรับประทานอาหารไทยเป็น
อันดับหนึ่ง รองลงมาคืออาหารญี่ปุ่น อาหารอีสาน และฟาสต์ฟู้ด ส าหรับกลุ่มวัยรุ่นอาหารไทย
และฟาสต์ฟู้ดได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
 แม้ว่าอาหารไทยจะได้รับความนิยมสูงในเมืองหลวง แต่ส าหรับขนมหรือของว่างนั้น 
ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครอายุ 13-40ปี นิยมรับประทานผลไม้จากต่างประเทศ เค้ก และเบเกอรี่
มากกว่าขนมไทย 
 แหล่งจับจ่ายซื้ออาหารของคนกรุงเทพฯ ส าหรับคนอายุ 40 ปีขึน้ไป นิยมจับจ่ายซื้อของใน
ตลาดสดมากกว่าซุปเปอร์มาเก็ต แต่ผู้คนอายุต่ ากว่า 40 ปี นิยมเข้าไปเลือกซื้อสินค้าในซุปเปอร์มาเก็ต
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มากกว่า โดยปัจจัยในการเลือกซ้ืออาหารขึ้นอยู่กับความสะดวก ประหยัด และคุณค่าทางโภชนาการ 
 กิจกรรมการออกก าลังกายของคนกรุงเทพฯยังคงมีปัจจัยคือความสะดวกและเวลา วัยรุ่น
และวัยท างานในกรุงเทพมหานครมักเลือกออกก าลังในสถานออกก าลังกายหรือฟิตเนส คนกรุงเทพฯ
ส่วนหนึ่งชื่นชอบที่จะออกก าลังกายอยู่กับบ้านในวันหยุด นอกจากนี้การวิ่งหรือการเดินในสวน 
สาธารณะก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน 
 การเลือกซื้อสินค้าของคนกรุงนั้นมีปัจจัยสามอันดับแรกอยู่ที่ ราคา ประโยชน์ใช้สอย และ
ความทนทาน อย่างไรก็ตามการยึดถือดารา นักแสดง และผู้มีชื่อเสียงในสังคม และบุคคลในครอบครัว
เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตก็ยังเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
 กรุงเทพมหานครถือเป็นต้นแบบความเป็นสังคมเมืองของจังหวัดใหญ่ๆอีกหลายจังหวัดใน
ประเทศ การศึกษาสภาพความเป็นเมืองและวิถีชีวิตของคนกรุงเทพมหานครท าให้ผู้วิจัยทราบถึงการ
ด าเนินชีวิตของคนในสังคมเมือง ทั้งทางด้านสภาพสังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความคิด ความ
เชื่อ ทัศนคติ และชีวิตความเป็นอยู่ ทั้งนี้เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนารูปแบบและเนื้อหาของรายการ ซึ่ง
จัดท าขึ้นเพ่ือชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมเมือง 
 
4. การประยุกต์ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากับการท าอาหาร 
 ไม่ว่าจะสมัยใด อาหารยังคงเป็นสิ่งส าคัญต่อการด ารงชีวิต ในหนึ่งวันมนุษย์ต้องรับประทาน
อาหารเพื่อให้ร่างกายน าไปใช้เป็นพลังงานในการท ากิจกรรมในแต่ละวัน สมัยก่อนผู้คนใช้ประโยชน์
จากธรรมชาติในการหุงหาอาหาร แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป คนใช้ชีวิตเร่งรีบมากขึ้น ประกอบกับ
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าล้ าสมัยเครื่องใช้ไฟฟ้าจึงเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่ง ไม่เว้นแม้แต่การประกอบ
อาหาร ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกสบาย รวดเร็ว และประหยัดเวลา อีกทังยังได้ผลลัพธ์ที่เทียบเท่า
หรือดีกว่าการใช้เตาถ่านหรือเตาแก๊สแบบเดิม เครื่องใช้ไฟฟ้าส าหรับการประกอบอาหารที่เป็นที่นิยม
ได้แก่ เตาอบไมโครเวฟ และหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ซึ่งมันตา สมรรถนันท์ (2554) ได้เขียนเกี่ยวกับ
หลักการท างาน ข้อแนะน าในการใช้ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้งานเตาไมโครเวฟ และ
หม้อหุงข้าวเอาไว้ ดังนี้ 
 
การท างานของเตาไมโครเวฟ 
 เตาไมโครเวฟให้ความร้อนกับอาหารโดยการแผ่คลื่นความถี่สูงในย่านไมโครเวฟผ่านเข้าไป
ในอาหาร ท าให้โมเลกุลที่อยู่ในอาหารดูดซับพลังงานเข้าไป และเกิดเป็นความร้อน ซึ่งกระบวนการนี้
เรียกว่า การเกิดความร้อนในสารไดอิเล็กทริก (Dielectric Heating) 
 การให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟจะมีประสิทธิภาพสูงสุดกับน้ า และมีประสิทธิภาพต่ าเมื่อให้
ความร้อนแก่ไขมัน น้ าตาล และน้ าแข็ง 
 ช่องส าหรับการอบอาหารนั้นจะถูกล้อมไว้ด้วยลูกกรงฟาราเดย์ ท าด้วยสารตัวน าไฟฟ้า
ส าหรับกันคลื่น ตาข่ายลูกกรงนี้มีขนาดความกว้างเล็กกว่าความยาวคลื่นไมโครเวฟ ดังนั้นคลื่น
ไมโครเวฟจึงไม่สามารถเล็ดลอดออกมาได้ ในขณะที่แสงทั่วไปสามารถผ่านออกมาได้ เนื่องจากแสงมี
ความยาวคลื่นที่สั้นกว่ามาก 
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คุณสมบัติของเตาไมโครเวฟ 
 คุณสมบัติเด่นของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้คือ การท าให้อาหารสุกอย่างรวดเร็ว และสามารถ
รักษาคุณค่าของอาหารไว้ได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการต้ม อบ นึ่ง ปิ้ง ย่าง ทอด เป็นต้น 
นอกจากนี้คุณสมบัติที่ท าให้เป็นที่นิยมก็คือความสะดวกรวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัย และไม่ท าให้เกิด
ควัน 
 
ภาชนะและวัสดุที่ใช้ในการประกอบอาหาร 
 หลักการท างานของเตาไมโครเวฟคือการใช้คลื่นในการก่อให้อาหารเกิดความร้อน ดังนั้น
การเลือกใช้ภาชนะท่ีเหมาะสมจึงมีความส าคัญ โดยภาชนะจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการท างานของ
ระบบ ซึ่งคลื่นไมโครเวฟจะมีลักษณะเด่น 3 ประการคือ  
 1. การสะท้อนกลับ จึงท าให้มีข้อจ ากัดเรื่องการใช้ภาชนะโลหะหรือมีส่วนผสมของโลหะ ซึ่ง
คลื่นไมโครเวฟไม่สามารทะลุผ่านได้ ส่งผลให้คลื่นสะท้อนกลับหมด จึงท าให้อาหารไม่สุกเท่าท่ีควร 
 2. การส่งผ่าน คลื่นไมโครเวฟสามารถทะลุผ่านภาชนะท่ีท าด้วยแก้ว กระดาษไม้ เซรามิก 
และพลาสติกได้ดี 
 3. การดูดซึม โดยทั่วไป อาหารจะประกอบด้วยโมเลกุลของน้ า จึงดูดซึมคลื่นจากไมโครเวฟ
ได้ดี ท าให้อาหารร้อนอย่างรวดเร็ว และเมื่อโมเลกุลของน้ าดูดซึมคลื่นไมโครเวฟแล้ว คลื่นดังกล่าวจะ
สลายตัวในทันที และไม่สะสมในอาหาร 
 จากคุณสมบัติของคลื่นดังกล่าว จึงมีข้อควรปฏิบัติในการใช้ไมโครเวฟดังนี้ 
 1. ภาชนะท่ีสามารถใช้ได้ดีกับเตาไมโครเวฟคือ ภาชนะประเภทกระเบื้อง เช่น จาน ชาม 
ถ้วย หรือภาชนะก้นลึก 
 2. ภาชนะประเภทแก้วที่เหมาะกับการใช้งาน เช่น ไพเร็กซ์ คอร์นนิ่งแวร์ เครื่องเคลือบ
เซรามิก และเครื่องปั้นดินเผา 
 3. ภาชนะกระดาษควรใช้ส าหรับอาหารที่ใช้ความร้อนไม่มาก เช่นการอุ่นอาหาร หรือ
อาหารที่ใช้เวลาท าให้สุกน้อยมาก และส าหรับอาหารที่ไม่ค่อยมีความมัน 
 4. ภาชนะพลาสติกประเภทถุงร้อนต้องเป็นประเภทที่ออกแบบมาเพ่ือใช้กับเตาไมโครเวฟ
เท่านั้น ต้องระบุว่าใช้กับเตาไมโครเวฟได้ 
 5. ภาชนะท่ีควรเลี่ยง เช่น ภาชนะโลหะ ภาชนะท่ีเคลือบโลหะหรือมีขอบโลหะ เช่น เงิน 
ทอง อลูมิเนียมฟอยล์ และภาชนะประเภทไม้ 
 6. อย่าบังคับให้เครื่องท างานขณะที่เปิดประตูเครื่องอยู่ เนื่องจากจะท าให้คลื่นไมโครเวฟ
รั่วไหลออกมาและเป็นอันตรายได้ 
 7. อย่าใช้เตาไมโครเวฟ ถ้าหากเตายังช ารุดหรือมีความเสียหาย เช่น การผุกร่อนของผนัง
เตา ประตูปิดไม่สนิท บานพับหรือสลักนิรภัยแตกหัก กระจกประตูแตก เนื่องจากจะท าให้คลื่น
ไมโครเวฟรั่วออกมา เป็นอันตรายได้ 
 8. ห้ามเปิดเครื่องใช้งานโดยไม่มีอาหารหรือน้ า อาจท าให้เกิดประกายไฟในเตาได้ 
 9. ภาชนะประเภทขวดที่มีฝาปิด เวลาน าเข้าไมโครเวฟจะต้องเปิดฝาออกทุกครั้ง เพราะ
อาจท าให้ขวดแตก รวมทั้งการน าไข่ทั้งฟองเข้าเตาอบ จะท าให้ไข่เกิดการระเบิดและแตกกระจาย 
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 10. ห้ามทอดอาหารในเตาไมโครเวฟ เพราะจะท าให้เกิดการลุกไหม้ และห้ามใช้เตา
ไมโครเวฟในการอุ่นสารเคมี อบผ้า หรือกระดาษท่ีเปียกให้แห้ง เพราะจะท าให้เกิดการลุกไหม้ได้ 
 11. ควรต่อสายดินที่ตัวเครื่อง หรือใช้ปลั๊กท่ีมีการต่อสายดินเท่านั้น 
 12. การซ่อมหรือปรับแต่งเตาไมโครเวฟ ต้องได้รับการบริการจากช่างผู้ช านาญเท่านั้น 
 
อันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจากเตาไมโครเวฟ 
 การให้ความร้อนแก่ของเหลวที่อยู่ในภาชนะผิวเรียบด้วยเตาอบไมโครเวฟ สามารถท าให้
เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า ซูเปอร์ฮีท (Superheat) กล่าวคือ เป็นปรากฏการณ์ที่ของเหลวนั้นมี
อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิเดือด โดยที่ไม่ได้มีอาการเดือดแต่อย่างใด ซึ่งอาการเดือดนี้อาจเป็นการเดือด
แบบเฉียบพลัน โดยเมื่อของเหลวนั้นได้รับการรบกวน เช่น เมื่อผู้ใช้หยิบภาชนะออกจากเตา อาจท า
ให้เกิดการระเบิดของไอ ลวกผู้ใช้เตาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาชนะท่ีปิดสนิท หรือไข่เป็ด ไข่ไก่ 
เนื่องจากความดันที่เพ่ิมขึ้นจากไอน้ าภายในถูกให้ความร้อนนานเกินไป อาจท าให้ลุกเป็นไฟได้ 
 
การบ ารุงรักษาไมโครเวฟอย่างถูกวิธี 
 1. ถอดปลั๊กก่อนท าความสะอาดทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยจากไฟฟ้าและคลื่นไมโครเวฟ 
 2. ดูแลรักษาตู้ภายในของเตาไมโครเวฟให้สะอาดอยู่เสมอ หากมีอาหารกระเด็นโดนผนัง
ภายในให้ใช้ผ้านุ่มเช็ดออก แต่หากมีคราบสกปรกมาก ก็สามารถใช้ผงซักฟอกอ่อนๆได้ แต่ห้ามใช้ของ
มีคมขูดออก 
 3. ภายนอกของเตาไมโครเวฟควรใช้สบู่กับน้ าเช็ดออก แล้วใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง เพื่อป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้กับชิ้นส่วนภายในของเตา และไม่ควรให้น้ าไหลซึมลงไปในช่องระบาย
อากาศได้ 
 4. หากแผงควบคุมเปียก ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดท าความสะอาด แต่ห้ามใช้ผงซักฟอกหรือของมี
คมในการขัดถู อาจท าให้แผงควบคุมเสียหายได้ 
 5. หากเกิดไอน้ าเกาะประตูเตา ให้ใช้ผ้าเช็ดท าความสะอาด 
 6. หมั่นน าจานแก้วและขาส าหรับหมุนออกมาท าความสะอาด ล้างด้วยน้ าอุ่นและสบู่ แล้ว
เช็ดให้แห้ง 
 7. หากจานแก้วยังร้อนอยู่ ควรรอให้เย็นก่อน จึงท าความสะอาด 
 8. ควรตั้งเตาไมโครเวฟในที่ท่ีอากาศถ่ายเทได้ดี ควรมีช่องว่างส าหรับช่วยระบายอากาศ ไม่
ควรตั้งติดผนัง หรือใช้ผ้าคลุม 
 
ข้อควรระวังในการใช้เตาไมโครเวฟ 
 1. การใช้เตาไมโครเวฟที่ถูกต้อง คือการน าอาหารที่จะปรุงหรืออุ่นใส่ในเตา แล้วปิดประตู
ให้สนิท ตั้งอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสม แล้วปล่อยให้เครื่องท างานไปจนครบเวลา ไม่ควรเปิดประตู
ก่อนที่เครื่องจะตัดการท างาน และไม่ควรยืนอยู่ใกล้ขณะเครื่องก าลังท างาน เพราะอาจท าให้เกิด
อันตรายได้ 
 2. อาหารได้รับความร้อนในช่วงเวลาสั้นๆ อาจท าให้ความร้อนไม่สม่ าเสมอ อาหารสุกไม่
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ทั่วถึง สาเหตุอาจเกิดจากการกระจายพลังงานของคลื่นไม่สม่ าเสมอ ซึ่งเป็นปัญหาของผู้ผลิต อีก
สาเหตุหนึ่งคือส่วนต่างๆของอาหารดูดซับคลื่นไม่เท่ากัน แก้ปัญหาได้โดยการอย่าน าอาหารชิ้นใหญ่
หรือหนามากเข้าเตาไมโครเวฟ ควรท าให้มีชิ้นเล็กลงก่อน 
 3. การต้มน้ าในภาชนะผิวเรียบ ไม่ว่าจะเป็นเซรามิก หรือแก้ว ด้วยเตาไมโครเวฟ น้ าที่ต้ม
อาจระเบิดได้ ปกติเวลาน้ าเดือดจะสังเกตเห็นฟองอากาศผุดขึ้นมา แต่การต้มน้ าในไมโครเวฟนั้น
อุณหภูมิจุดเดือดจะสูงกว่าปกติโดยไม่มีอาการเดือดให้เห็น แต่จะเกิดการเดือดอย่างฉับพลันเมื่อถูก
รบกวน เช่น การยกภาชนะออกจากเตาไมโครเวฟ หรือเมื่อหย่อนถุงชาลงในน้ า เป็นต้น (มันตา 
สมรรถนันท์ 2554) 
 
หลักการท างานของหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
 หม้อหุงข้าวไฟฟ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวที่ใช้กันทุกบ้าน หน้าที่ตามปกติของหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้าคือ ใช้ส าหรับหุงข้าวสวย ซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทย 
 หลักการท างานของหม้อหุงข้าวนั้น เมื่อผู้ใช้กดสวิตช์ที่เป็นคานยื่นออกมา คานนั้นก็จะดัน
สปริงให้ขึ้นไป สปริงจะดูดแท่งแม่เหล็กเฟอร์ไรต์ที่อยู่ด้านบน ให้ผิวหน้าสัมผัสกับแท่งแม่เหล็กท่ีอยู่
ด้านล่าง ส่งผลให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหน้าสัมผัสเข้าสู่วงจรหุงและแผ่นความร้อน แผ่นความร้อน
นั้นจะร้อนข้ึนเรื่อยๆ และส่งผ่านความร้อนนั้นไปยังหม้อชั้นใน รวมถึงข้าวที่อยู่ในหม้อ 
 ในการซื้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้า เราต้องค านึงถึงความเหมาะสมกับจ านวนสมาชิก เพื่อจะท าให้
ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 
 

ตารางที่ 2-1 แสดงขนาดของหม้อหุงข้าวที่เหมาะสมกับจ านวนสมาชิก 
ตารางแสดงขนาดของหม้อหุงข้าวที่เหมาะสมกับจ านวนสมาชิก 

ขนาด (ลิตร) 

 ปริมาณข้าวสารในการ
หุงต้ม (ถ้วยหรือแก้วน้ า

ขนาดเล็ก ความจุ
ประมาณ 180 ลบ.ซม.) 

จ านวนสมาชิก (คน) ก าลังไฟฟ้า (วัตต์) 

0.3-1 ลิตร 3-5 ถ้วย 1-2 คน 130-450 วัตต์ 

1-1.5 ลิตร 5-10 ถ้วย 3-6 คน 450-500 วัตต์ 

1.6-2 ลิตร 12 ถ้วยขึ้นไป 5-8 คน 530-730 วัตต์ 
ที่มา: มันตา สมรรถนันท์. รอบรู้ดูแล วิธีใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อย่างถูกต้องและปลอดภัย. 
กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์กถา, 2554:  90 
 

การเลือกซ้ือหม้อหุงข้าวไฟฟ้าให้ได้มาตรฐาน 
 1. หม้อหุงข้าวไฟฟ้านั้นต้องมีความปลอดภัยต่อกระแสไฟฟ้ารั่ว โดยต้องมีที่จับส าหรับการ
เปิดปิดได้สะดวก วัสดุต้องมีคุณภาพดี มั่นคง และแข็งแรง 
 2. หม้อหุงข้าวไฟฟ้านั้นต้องมีความสามารถในการรักษาอุณหภูมิได้อย่างเหมาะสม 
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 3. ฝาของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าต้องไม่ได้ท าด้วยพลาสติกเซลลูลอยด์ (celluloid) หรือไนโตร
เซลลูโลส (nitrocellulose) ซึ่งเป็นสารที่สามารถติดเข้าไปในร่างกายได้ 
 
ข้อแนะน าในการใช้งานของหม้อหุงข้าว 
 มันตา สมรรถนันท์ (2554) ได้กล่าวถึงข้อแนะน าในการใช้หม้อหุงข้าวเพ่ือหุงข้าว และมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้หม้อหุงข้าวในการประกอบอาหารอื่น คือ  
 1. ก่อนการใช้งาน ต้องท าความสะอาดเศษข้าว (หรือเศษอาหาร) ที่ติดอยู่ออกให้หมด 
เนื่องจากเศษอาหารที่ติดอยู่จะท าให้อาหารบูดได้ และยังเป็นการใช้พลังงานที่มากข้ึน 
 2. ห้ามหุงข้าว (หรือประกอบอาหาร) ในขณะที่ไม่มีหม้อชั้นในโดยเด็ดขาด 
 3. ไม่ควรน าหม้อหุงข้าวไว้ใกล้แหล่งความร้อน เพราะจะท าให้หม้อหุงข้าวเกิดการเสีย 
หายจากความร้อนได้ 
 4. ไม่ควรน าหม้อหุงข้าวชั้นนอกไปล้างน้ า เพราะจะเป็นสาเหตุให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล 
และลัดวงจรได้ 
 
การแก้ไขข้อขัดข้องของหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
 1. หม้อหุงข้าวไม่ท างาน สาเหตุอาจเนื่องมาจาก 

- ปลั๊กไฟไม่มี  
- สายภายในหม้อหุงข้าวขาด 
- จุดต่อทางไฟฟ้าไม่แน่นหรือสกปรก 
- อุปกรณ์บังคับคอนแทคท์เสีย 
- ลวดขาดความร้อน 
- สวิตช์เสีย 
- สายปลั๊กหลุดหรือหลวม 

 2. หม้อหุงข้าวตัดช้าเกินไปหรือไม่ตัดเลย 
- ปรับเทอร์โมสตัทไม่ถูกต้อง 
- เทอร์โมสตัทไม่สัมผัสกับก้นหม้อ 
- หน้าคอนแทคท์ละลายติดกัน 
- ตัวบังคับคอนแทคท์หรือสวิตช์ควบคุมเสีย 

 3. หม้อหุงข้าวตัดเร็วเกินไป   
- ปรับเทอร์โมสตัทไม่ถูกต้อง  
- ส่วนหนึ่งส่วนใดของเทอร์โมสตัทสัมผัสกับฮีทเตอร์ 

 4.หม้อหุงข้าวรั่วหรือกระแสไฟมีการรั่ว   
- แผ่นฮีทเตอร์ช ารุด 
- จุดต่อ หลักต่อ หรือสายไฟแตะกับเปลือกหม้อหรือตัวหม้อ 
- หลักเสียบของปลั๊กแตะกับโครงของหม้อ 
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 เตาไมโครเวฟและหม้อหุงข้าวเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหล่าผู้อยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 
รวมทั้งผู้ที่มีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่และอุปกรณ์ในการประกอบอาหารนิยมใช้ทั้งเพ่ือการอุ่นอาหาร และ
การประกอบอาหารแบบง่ายๆ เนื่องจากอุปกรณ์ท้ังสอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเตาไมโครเวฟมีความ
สะดวกในการใช้งานเป็นอย่างมาก และอาหารในสมัยนี้ก็นิยมผลิตให้สามารถเข้าไมโครเวฟแล้วรับ 
ประทานได้ทันที ก็ยิ่งท าให้ประหยัดเวลาเข้าไปอีก การศึกษาเนื้อหาเก่ียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าส าหรับ
การประกอบอาหารอย่างไมโครเวฟ และหม้อหุงข้าวนั้นจึงเป็นการเรียนรู้หลักการท างานเบื้องต้นของ
อุปกรณ์หลักในการด ารงชีพ เพ่ือการใช้งานที่ถูกต้อง ถนอมเครื่องมือ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
กับการใช้งานในด้านอ่ืนๆได้ต่อไป 
 
5. การก าจัดสิ่งรบกวนที่มาจากการประกอบอาหาร 
 ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ ซึ่งมีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ที่แคบ ไม่มีส่วนครัว บริเวณท่ีจะ
ประกอบอาหารก็อยู่ใกล้กับห้องนอน หรืออยู่บริเวณเดียวกัน ท าให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา ไม่ว่าจะ
เป็นกลิ่นอาหารที่คละคลุ้งอยู่ในห้อง ซึ่งจะติดไปยังเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในห้องด้วย รวมไปถึงคราบ
สกปรกต่างๆอันเป็นพาหะของสัตว์ตัวเล็กอย่างมด การหาวิธีป้องกันหรือแก้ไขอุปสรรคดังกล่าวจึง
จ าเป็นต่อการท าอาหารในหอพักเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้คัดเลือกวิธีป้องกันและแก้ไขอุปสรรคที่
อาจะเกิดข้ึนได้จากการประกอบอาหารในหอพักหรืออพารท์เม้นท์ ดังนี้ 
 - การก าจัดกลิ่นเหม็นในเตาไมโครเวฟ  
 การก าจัดกลิ่นในไมโครเวฟสามารถใช้มะนาวในการดูดกลิ่นดังกล่าวออกไป โดยน าน้ า
มะนาวหนึ่งลูกผสมกับน้ าเปล่าหนึ่งแก้ว คนให้เข้ากัน แล้วน าไปเข้าไมโครเวฟ ใช้เวลาประมาณ 2 
นาที จากนั้นก็ใช้ผ้าเช็ดท าความสะอาด กลิ่นอาหารหรือกลิ่นไหม้ในไมโครเวฟก็จะจางลง ส่วนคราบ
อาหารในไมโครเวฟให้ใช้ผงเบกก้ิงโซดาเช็ดออก แล้วใช้ผ้าชุบน้ าเช็ดอีกครั้ง 
 - การก าจัดกลิ่นคาวในหม้อหุงข้าว 
 การท าอาหารในหอพัก หม้อหุงข้าวเป็นอุปกรณ์หลักที่จะต้องใช้เพื่อการ ทอด ผัด อบ นึ่ง 
และอีกสารพัดวิธี สิ่งที่ตามมาก็คือกลิ่นคาวที่จะติดอยู่กับหม้อหุงข้าว และท าให้การหุงข้าวครั้งต่อไป 
มีกลิ่นคาว และไม่อร่อย การน ากากชาใส่ลงไปในน้ าต้มในหม้อหุงข้าวจนน้ าเดือด เททิ้ง แล้วล้างน้ ายา
ล้างจานอีกครั้ง จะช่วยลดกลิ่นคาวที่ติดหม้อหุงข้าวได้ 
 - การก าจัดกลิ่นอาหารในห้อง 
 การท าอาหารในห้องพักท่ีมีข้อจ ากัดในด้านพื้นที่ และอากาศถ่ายเทไม่สะดวก ท าให้กลิ่น
จากการประกอบอาหารยังวนเวียนอยู่ในห้อง วิธีแก้ไขคือ การน าผงกาแฟโรยลงบนเตาให้เกิดควัน
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น จากนั้นปิดประตูห้องไว้ประมาณ 5 นาที แล้วจึงเปิดตามปกติ ควันจากกาแฟจะ
ท าให้กลิ่นจางลงได้ (นิตยสารชีวจิต มปป., อ้างถึงใน http://www.guanimongyai.com ก าจัด
สารพัดกลิ่นด้วยวิธีธรรมชาติ เข้าถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2556) อีกวิธีหนึ่งคือการใช้มะนาว
เช่นเดียวกับท่ีใช้ในไมโครเวฟ ต้มน้ ากับมะนาวในกระทะ ซึ่งใช้หม้อหุงข้าวแทนได้ หรืออาจต้มน้ าให้
เดือดในไมโครเวฟแล้วหย่อนมะนาวที่ฝานเป็นชิ้นเล็กๆลงไป กลิ่นหอมของมะนาวจะดับกลิ่นที่อบอวล
อยู่ในห้องไปได้ (http://www.neutron.rmutphysics.com เคล็ดลับขจัดกลิ่น เข้าถึงวันที่ 28 
กรกฎาคม 2556) อย่างไรก็ตามขณะประกอบอาหาร ควรเปิดหน้าต่าง หรือช่องทางระบายอากาศ
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ต่างๆ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และลดกลิ่นจากการท าอาหารที่จะติดอยู่ในห้องด้วย 
 - การก าจัดกลิ่นน้ ามันทอดอาหาร 
 ใช้น้ าส้มสายชูในการดับกลิ่น กล่าวคือวางน้ าส้มสายชูถ้วยเล็กๆไว้ข้างเตาขณะประกอบ
อาหาร จะท าให้รู้สึก ณ ที่นี้ไม่มีกลิ่นน้ ามัน 
 - การก าจัดกลิ่นในฟองน้ าหรือผ้าเช็ดจาน 
 เมื่อฟองน้ าหรือผ้าเช็ดจานที่ใช้อยู่นั้นเกิดกลิ่นติดที่ซักเท่าไหร่ก็ไม่ออก ให้น าไปแช่น้ าเปล่า
ผสมน้ าส้มสายชูอย่างละครึ่ง ทิ้งไว้ข้ามคืน จากนั้นน าไปซักและตากให้แห้งก่อนน ากลับมาใช้ 
 - การก าจัดกลิ่นเหม็นจากถังขยะ 
 โดยการฝานมะนาวทิ้งลงไปในถังขยะ กลิ่นเหม็นก็จะบรรเทาลงได้ สามารถใช้เปลือกส้ม 
หรือเปลือกส้มโอแทนก็ได้ 
 - การก าจัดกลิ่นตู้เย็น 
 การแช่อาหารหลายๆอย่างในตู้เย็น อาจท าให้ตู้เย็นมีกลิ่น และท าให้อาหารเหล่านั้นติดกลิ่น
ที่ไม่พึงประสงค์ไปด้วย วิธีแก้ไขคือการวางถ่านไว้ในตู้เย็น จะช่วยดูดซับกลิ่นออกไปได้ อีกประการ
หนึ่งคือ วางผงกาแฟในถ้วยเล็กๆไว้ในตู้เย็น จนกว่ากลิ่นที่ไม่ต้องการจะหมดไป หากใช้คู่กันกับถ่านก็
ยิ่งให้ผลที่ดียิ่งข้ึน (http://www.neutron.rmutphysics.com เคล็ดลับขจัดกลิ่น เข้าถึงวันที่ 28 
กรกฎาคม 2556) 
 - การท าความสะอาดพรม เบาะ นวม เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ 
 เมื่อห้องพักมีกลิ่นคละคลุ้ง กลิ่นเหล่านั้นก็อาจจะติดเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในห้องด้วย ส าหรับ
การดูดกลิ่นให้ใช้ผงฟูหรือแป้งข้าวโพดประมาณ 1 ถ้วยโรยเอาไว้บนพรมหรือโซฟา ทิ้งไว้ 30 นาที 
แล้วใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดออก หรือกวาดทิ้งไป ถ้ากลิ่นติดแน่นมากก็ใช้เวลานานกว่านั้นได้ (เว็บไซต์
มูลนิธิสุขภาพไทย มปป., อ้างถึงใน http://www.tungsong.com 10 วิธีท าความสะอาดด้วยวิธี
ธรรมชาติ เข้าถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556) 
 - การท าความสะอาดท่อระบายน้ า 
 การล้างภาชนะหรืออุปกรณ์การประกอบอาหาร อาจท าให้มีเศษอาหารลงไปอุดตันในท่อได้ 
ตะแกรงกรองเศษอาหารจึงเป็นสิ่งที่ควรมีติดห้องเอาไว้ แต่ท่อระบายน้ าเกิดอุดตันขึ้นมาแล้ว ก็
สามารถใช้ไม้ปั๊ม ปั๊มเศษอาหารออกมาได้ หรือใช้ผงฟู 1 ก ามือและน้ าส้มสายชูครึ่งถ้วย เทลงในท่อ
ระบายน้ า และใช้เศษผ้าอุดปากรูเอาไว้ ประมาณ 1 นาที ปฏิกิริยาระหว่างผงฟูกับน้ าส้มสายชูจะท า
ให้เกิดแรงดันในท่อระบายน้ า และดันเศษอาหารที่อุดตันอยู่ให้ออกไปด้วย จากนั้นเทน้ าร้อนตามลงไป 
เพ่ือชะล้างเศษอาหารในท่อระบายน้ า อีกวิธีหนึ่งคือการใช้เกลือแทนน้ าส้มสายชู ใช้ร่วมกับผงฟู อย่าง
ละครึ่งถ้วย แล้วเทน้ าเดือดตามลงไป 6 ถ้วย ทิ้งไว้ข้ามคืน จากนั้นราดน้ าแรงๆด้วยน้ าธรรมดา ก็จะ
ช่วยให้ท่อระบายน้ าไม่อุดตันอีกต่อไป (เว็บไซต์มูลนิธิสุขภาพไทย มปป., อ้างถึงใน 
http://www.tungsong.com, 10 วิธีท าความสะอาดด้วยวิธีธรรมชาติ เข้าถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 
2556) 
 - การอุ่นอาหารในไมโครเวฟ 
 อาหารที่รับประทานเหลือแล้วใส่ไว้ในตู้เย็น เมื่อจะน ามารับประทานอีก ก็ต้องน ามาเข้า
ไมโครเวฟเพ่ืออุ่นก่อน อาหารที่จะอุ่นต้องใส่ในภาชนะ หรอืฝาครอบส าหรับไมโครเวฟโดยเฉพาะ 
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อาหารที่มีชิ้นใหญ่หรือหนา ให้วางไว้บริเวณขอบฐานรองหมุน เพราะจะถูกคลื่นความร้อนมากกว่าวาง
ตรงกลาง ไม่ควรตั้งเวลาอุ่นให้นานแบบทีเดียวเสร็จ ควรแบ่งตั้งเป็นช่วงๆ เพ่ือหยุดน าอาหารออกมา
คนให้ความร้อนกระจายไปได้ทั่วถึง (นสพ.เดลินิวส์ มปป., อ้างถึงใน 
http://moresaw.bloggang.com เข้าถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556) 

 - วิธีเก็บรักษาเครื่องเทศป่น 
 การท าอาหารในหอพัก เรามักท าในปริมาณไม่มากนัก เครื่องเทศท่ีเหลือใช้ควรเก็บไว้ใน
ตู้เย็น เนื่องจากจะเป็นการเก็บรสชาติไว้ได้ดีกว่า การตั้งไว้ข้างนอกจะท าให้กลิ่นระเหยไปจนหมด เมื่อ
น ามาท าอาหารในครั้งต่อไป กลิ่นหอมก็จะลดลง  
 - การก าจัดมดในห้องพัก 
 น าเปลือกไข่เผาไฟ วางไว้ตามมุมห้อง หรือบริเวณท่ีมีมด มดก็จะไม่กล้าเดินเข้ามาอีกเลย 
(พรรณิภา ต่วนโสภณ 2549: 67) 
 - การก าจัดคราบบริเวณต่างๆ 
 คราบไขมัน ใช้แป้งข้าวโพดทาทับรอยเปื้อน ทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วใช้ผ้าชุดน้ าเช็ด
ออก 
 คราบเขม่า ใช้เกลือทาทับบางๆ แล้วเช็ดออก 
 คราบเหนียวเหนอะหนะ ใช้ผงฟูทาทับรอยเปื้อน แล้วใช้มือถูเบาๆ ทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง 
แล้วจึงเช็ดออก หากรอยเปื้อนยังไม่หมดไป ให้ทาซ้ าอีก (เว็บไซต์มูลนิธิสุขภาพไทย มปป., อ้างถึงใน 
http://www.tungsong.com 10 วิธีท าความสะอาดด้วยวิธีธรรมชาติ เข้าถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 
2556) 
 คราบอาหารที่เดือดล้นออกมา ใช้เกลือโรยทับรอยเปื้อนนั้น เพื่อไม่ให้รอยเปื้อนไหม้ และ
ง่ายต่อการท าความสะอาดทีหลัง เกลือยังช่วยไม่ให้อาหารติดหม้อ หรือกระทะอีกด้วย เพียงโรยเกลือ
พอประมาณลงไปบนหม้อหรือกระทะที่ตั้งไฟไว้ ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที แล้วล้างท าความสะอาด การ
ท าอาหารครั้งต่อไปอาหารก็จะไม่ติดก้นหม้อ หรือกระทะ (นสพ.เดลินิวส์ มปป., อ้างถึงใน 
http://moresaw.bloggang.com เข้าถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556) 
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ผลงานที่เกี่ยวข้อง 
1. รายการ Nigella Kitchen 
 

 

ภาพที่ 2-1 แสดงช่วงหนึ่งของไตเติ้ลเข้ารายการ Nigella Kitchen  
 

 

ภาพที่ 2-2 แสดงตัวอย่างรายการ Nigella's Christmas Kitchen ซึ่งเป็นตอนหนึ่งของ Nigella 
Kitchen 
 

วันเวลาออกอากาศ : ช่อง BBC TWO สถานีโทรทัศน์ BBC (2007-2009) 
ความยาวรายการ : 15 นาที 
รูปแบบและวิธีการน าเสนอ : การสาธิตวิธีการท าอาหาร น าเสนอแบบมีต้น กลาง จบ กล่าวคือ มีการ
เริ่มด้วยเรื่องท่ีจะเป็นธีมของการท าอาหารในวันนี้ จากนั้นก็จะตัดเข้าสู่ช่วงสาธิตการท าอาหาร และ
จบลงด้วยการรับประทานกับเพ่ือนๆ แบบปาร์ตี้ หรือตามโอกาสต่างๆ  
จุดแข็งของรายการ : การเริ่มต้นเรื่องที่น่าสนใจ และสร้างความส าคัญให้กับเมนูอาหารที่จะท า การ
ถ่ายภาพที่สวยงาม ควบคุมโทนสี แสง และอารมณ์ของภาพได้เป็นอย่างดีตลอดทั้งรายการ  
จุดที่จะน ามาปรับใช้ : การเริ่มต้นด้วยเรื่องราวที่จะน าไปสู่การท าอาหาร เน้นการถ่ายภาพอาหารและ
วิธีการท าแบบclose up เพ่ือเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนและอาหารจะดูน่ารับประทานขึ้น 
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2. รายการ Jamie's 15 minute Meals 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-3 แสดงช่วงหนึ่งของไตเติ้ลเข้ารายการ Jamie's 15 minute Meals 
 

 

ภาพที่ 2-4 แสดงตัวอย่างรายการ Jamie's 15 Minute Meals 
 

วันเวลาออกอากาศ : In The United Kingdom on Channel 4 (ตุลาคม 2555 – ธันวาคม 2555) 
ความยาวรายการ : 30 นาที 
รูปแบบและวิธีการน าเสนอ : รายการสาธิตการท าอาหาร ภายใต้คอนเซปต์ ท าอาหารในเวลา 15 
นาที เมนูที่น าเสนอจะเป็นเมนูที่ไม่เห็นตามท้องตลาดทั่วไป มีความสร้างสรรค์มาก แต่สามารถท าได้
อย่างง่ายดาย และใช้เวลาเพียง 15 นาที ซึ่งรายการมีการนับถอยหลังเวลาที่ใช้ไปแล้วด้วย 
จุดแข็งของรายการ : จุดแข็งของรายการนี้คือพิธีกรที่มีความสามารถด้านอาหาร เป็นเชฟมือฉมังที่
สามรถให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารในทุกด้านกับผู้ชมได้ด้วยตัวเอง เมนูที่รายการน าเสนอก็มีความแปลก
ใหม่ และสร้างสรรค์ รวมทั้งการตัดต่อที่ฉับไว ภาพมีความสวยงาม ท าให้รายการเป็นที่นิยมในหมู่คน
ท าอาหารสมัยใหม่ 
จุดที่จะน ามาปรับใช้ : การท าอาหารภายในระยะเวลาไม่มาก สามารถท าตามได้ง่าย แต่เมนูมีความ
สร้างสรรค์ การถ่ายภาพขั้นตอนการสาธิตอย่างสวยงาม รวมทั้งการเทคนิคการตัดต่อที่มีความฉับไว 
ไม่เยิน่เย้อ สมกับเป็นการท าอาหารในเวลาอันรวดเร็ว 
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3. รายการ Dulce Delight 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-5 แสดงช่วงหนึ่งของไตเติ้ลเข้ารายการ Dulce Delight 
 

 

ภาพที่ 2-6 แสดงตัวอย่างรายการ Dulce Delight 
 

วันเวลาออกอากาศ : ออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.dulcedelight.com 
ความยาวรายการ : 15 นาที 
รูปแบบและวิธีการน าเสนอ : รายการสาธิตการท าเบเกอรี่ที่เน้นความรูปลักษณ์สวยงามชวน 
รับประทาน  
จุดแข็งของรายการ : การมีจุดยืนที่ชัดเจนคือเป็นรายการสอนท าอาหารประเภทเบเกอรี่เท่านั้น ซึ่ง
ผู้ผลิตก็ได้ออกแบบมู้ดแอนด์โทนในรายการให้สวยงามเหมาะสมกับการเป็นรายการเบเกอรี่ อีกทั้งยัง
มีกราฟิกท ามือที่น่าสนใจอย่างการใช้เทคนิคสตอปโมชั่นช่วยในการสาธิต ท าให้รายการเกิดอรรถรสที่
แปลกใหม่ และไม่น่าเบื่อ 
จุดที่จะน ามาปรับใช้ : มู้ดแอนด์โทนของรายการที่ใช้โทนสีสดใส และกราฟิกที่ใช้ในรายการท าให้
รายการสาธิตไม่น่าเบื่ออีกต่อไป 
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4. รายการ Foodwork 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-7 แสดงช่วงหนึ่งของไตเติ้ลเข้ารายการ Foodwork 
 

 

ภาพที่ 2-8 แสดงตัวอย่างรายการ Foodwork 
 

วันเวลาออกอากาศ : 17.30 น. ทุกวันอาทิตย์ ทางช่องThaiPBS 
ความยาวรายการ : 30 นาที  
รูปแบบและวิธีการน าเสนอ : รายการสาธิตวิธีการท าอาหารฟิวชั่น ซึ่งพิธีกรและสุนัขคู่ใจจะพาไป
เยี่ยมชมถึงแหล่งผลิตของวัตถุดิบต่างๆ และสร้างสรรค์เมนูที่มีความแปลกใหม่จากวัตถุดิบเหล่านั้น ใน
แต่ละตอนจะมีแขกรับเชิญที่มีชื่อเสียงมาร่วมทริปเก็บวัตถุดิบหรือมาร่วมท าอาหารด้วย 
จุดแข็งของรายการ : เนื้อหาของรายการที่พาไปยังแหล่งผลิตของวัตถุดิบ นอกจากจะเป็นการพา
เที่ยวไปในตัว ผู้ชมยังได้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบต่างๆจากผู้ผลิตโดยตรงอีกด้วย ประกอบกับ
ความสามารถของพิธีกรด้านการสร้างสรรค์เมนูฟิวชั่น ซึ่งเป็นการผสมผสานวัตถุดิบต่างๆเข้าด้วยกัน
และเกิดเป็นเมนูใหม่ จึงท าให้รายการมีความแตกต่างและมีความน่าสนใจ 
จุดที่จะน ามาปรับใช้ : การถ่ายท าในช่วงการท าอาหารซึ่งรายการFoodwork จะมีความใกล้เคียงกับ
ชีวิตจริงของคนไทยมากกว่ารายการฝรั่ง การพูดคุยกันในระหว่างการท าอาหารมีทั้งพูดคุยกันเองและ
สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบและเทคนิคการท าอาหารเข้าไปอย่างแยบยล 
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5. โฆษณารอยไทย 
 

 

ภาพที่ 2-9 แสดงตัวอย่างโฆษณารอยไทย 
 

ความยาวโฆษณา : 4X45 วินาที 
รูปแบบและวิธีการน าเสนอ : โฆษณาน้ าแกงพร้อมปรุงรอยไทย ภายใต้คอนเซปต์"ใครท าก็อร่อย” 
ด้วยแนวคิดส าหรับคนยุคปัจจุบันที่ว่า การประกอบอาหารได้ไม่ใช่เรื่องของแม่บ้านอีกต่อไป แต่เป็น
เรื่องจ าเป็นที่ว่าทุกคนจะต้องท าอาหารให้เป็น ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบละคร (series) ซึ่งเป็นเรื่อง
ของครอบครัวที่มีความแตกต่างทางด้านอายุ มีสมาชิกครอบครัวคือ คุณยาย พ่อแม่ และลูกซึ่งเป็น
วัยรุ่น ต่างคนต่างเผชิญกับสถานการณ์ท่ีจ าเป็นต้องท าอาหาร และเลือกใช้น้ าแกงพร้อมปรุงรอยไทย 
จุดแข็งของโฆษณา : สถานการณ์ท่ีตัวละครเผชิญมีความใกล้กับชีวิตจริงของผู้คนในปัจจุบัน ดัง
กล่าวคือ การท าอาหารที่ไม่ต้องยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนของแม่ ลูกสาวที่ก าลังจะแต่งงานแต่ท าอาหาร
ไม่เป็น พ่อกับลูกชายที่ต้องหาอาหารรับประทานกันเองเมื่อแม่ไม่อยู่บ้าน และสุดท้ายคือ เมื่อคุณยาย
ไม่มีวัตถุดิบที่จะใช้ในการประกอบอาหารจึงลองใช้ผลิตภัณฑ์ สถานการณ์เหล่านี้เกิดข้ึนจริงกับชีวิต
ของคนสมัยใหม่ที่ไม่นิยมความเป็นแม่บ้านแม่เรือนอีกต่อไป แต่มักจะออกไปท างานนอกบ้านและ
ต้องการความง่ายให้กับชีวิต  
จุดที่จะน ามาปรับใช้ : การน าเสนอในรูปแบบละครที่เกี่ยวกับการประกอบอาหาร ทั้งการสื่อสาร มมุ
กล้อง โครงเรื่อง และสถานการณ์ที่ตัวละครเผชิญ 
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บทที3่ 

ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือการผลิตรายการ 
1. รูปแบบในการศึกษาวิจัย 
 การศึกษาและผลิตรายการกึ่งละครสั้นทางโทรทัศน์แบบจบในตอนเพ่ือการท าอาหาร
ส าหรับผู้อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ ผู้ศึกษาได้น าวิธีการวิจัยแบบประยุกต์ (Applied 
Research) ซึ่งเป็นการวิจัยที่มุ่งการค้นคว้าหาความรู้เพื่อการน าไปใช้ในทางปฏิบัติเพ่ือการผลิต
รายการต่อไป โดยผู้ศึกษาได้เลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการ
แจกแบบสอบถาม (Questionnaire) มาใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษา จากนั้นจึงได้น าข้อมูลมา
วิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการผลิตรายการกึ่งละครโทรทัศน์เพื่อการท าอาหาร ส าหรับผู้อาศัย
อยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ ทั้งนี้เพ่ือให้รายการตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมาก
ที่สุด เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตรายการ จึงท าการประเมินผลด้วยวิธีการสนทนาเดี่ยว (Individual 
Interview Interview) เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงชิ้นงานต่อไป 
 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2.1 ประชากร (Population) ในการศึกษาและผลิตรายการกึ่งละครโทรทัศน์ 
ในครั้งนี้ สามารถแบ่งประชากรออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

2.1.1 ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ คือ นักศึกษาและผู้ที่อยู่ในวัย
ท างานที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

2.1.2 ประชากรที่เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในด้านที่ 
เกี่ยวข้อง คือ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือการท าอาหาร ผู้ผลิตละครสั้นทางโทรทัศน์แบบจบในตอน  
ผู้เชี่ยวชาญในการท าอาหาร และผู้ประกอบกิจการหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 
 2.2  กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดย
วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งแบง่ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

2.2.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีให้สัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
 - กลุ่มผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการท าอาหาร เพ่ือสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับการผลิตรายการท าอาหาร การคัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เทคนิคการ
น าเสนอ ตลอดจนกระบวนการผลิตรายการท าอาหาร จ านวน 1 รายการ คือ 
 รายการ ฟู้ดเวิร์ค (Foodwork) ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
  คุณสมทรง สุทธินันตการ 
 โปรดิวซ์เซอร์รายการฟู้ดเวิร์ค (Foodwork) 
 - ผู้ผลิตละครสั้นจบในตอน เพ่ือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างตัวละคร 
การเขียนบท และกลวิธีการเล่าเรื่องในแบบละครสั้นจบในตอน และขอค าแนะน าเกี่ยวกับการน ามา
ผนวกเข้ากับการสาธิตการท าอาหาร จ านวน 1 เรื่อง คือ 
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 ละครสั้นแบบจบในตอนเรื่องเนื้อคู่ประตูถัดไป 
 คุณปิยชาติ ทองอ่วม 
 ผู้เขียนบทละคร 
 - ผู้เชี่ยวชาญในการท าอาหาร เพ่ือสอบถามข้อมูลและขอค าแนะน าเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับความเป็นไปได้และข้อจ ากัดในการท าอาหารในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ จ านวน1 ท่าน คือ
 คุณกรวิทย์ สักแกแก้ว 
 เชฟจากรายการฟู้ดทราเวลด็อททีวี (FoodTravel.TV)    
 - ผู้ประกอบกิจการหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ เพ่ือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อ 
จ ากัดในการประกอบอาหารในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ จ านวน 1 ท่าน 
 คุณเจนชัย นวมงคงกุล 
 ผู้ประกอบกิจการอพาร์ทเม้นท์Room15 

2.2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม คือ กลุ่มผู้ชมเพศหญิงและชาย ที่มีอายุ
ระหว่าง 18-30 ปี ที่อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จ านวนทั้งสิ้น 100 คน 

2.2.3 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประเมินผลรายการ คือ กลุ่มผู้ชมเพศหญิงและเพศชาย
ที่อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวนทั้งสิ้น22 คน โดย
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในวัยนักศึกษา จ านวน 11 คน และกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ใน
วัยท างาน จ านวน 11 คน มาสอบถามในหัวข้อ "ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้จากการรับชม
รายการกึ่งละครโทรทัศน์เพ่ือการท าอาหารส าหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในหอพัก” เพ่ือท าการประเมินผล
รายการ 
 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.1  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ มีดังนี้ 

3.1.1 แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)  
3.1.1.1 ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการท าอาหาร 

- ค าถามท่ัวไปเกี่ยวกับรายการอาหาร 
- ค าถามด้านเนื้อหาของรายการ 
- ค าถามด้านกระบวนการถ่ายท า 
- ค าถามด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

3.1.1.2 ส าหรับสัมภาษณ์ผู้ผลิตละครโทรทัศน์แบบจบในตอน 
- ค าถามท่ัวไปเกี่ยวกับละครสั้นทางโทรทัศน์แบบจบในตอน 
- ค าถามด้านโครงเรื่อง (Plot)  
- ค าถามด้านตัวละคร (Character) 
- ค าถามด้านวิธีการเล่าเรื่อง 
- ค าถามด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

3.1.1.3 ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในการท าอาหาร 
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- ค าถามท่ัวไปเกี่ยวกับอาหาร 
- การประยุกต์ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากับการท าอาหาร 

3.1.1.4 ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการอพาร์ทเม้นท์ 
- ค าถามท่ัวไปเกี่ยวกับผู้อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 
- ค าถามด้านกฎระเบียบของหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 

3.1.2 แบบสอบถาม (Questionnaire)  
- ตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
- ตอนที่ 2: พฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารของกลุ่มเป้าหมาย  
- ตอนที่ 3: ความคิดเห็นในด้านความต้องการของเนื้อหาและรูปแบบ 

รายการกึ่งละครสั้นทางโทรทัศน์เพ่ือการท าอาหารในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 
- ตอนที่ 4: ความคิดเห็นในด้านความน่าสนใจของตัวละครที่ปรากฏใน 

รายการกึ่งละครสั้นทางโทรทัศน์เพ่ือการท าอาหารในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 
- ตอนที่ 5: ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการผลิต 

รายการกึ่งละครสั้นทางโทรทัศน์แบบจบในตอนเพ่ือการท าอาหารในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท ์ ในด้าน
เนื้อหา รูปแบบการน าเสนอ และคาแรกเตอร์ตัวละคร 
 3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ มีดังนี้ 

3.2.1 การสนทนาเดี่ยว (Individual Interview) หลังเสร็จสิ้นกระบวนการผลิต
รายการแล้ว ผู้ศึกษาจึงให้กลุ่มเป้าหมายได้รับชมรายการ และเป็นผู้ประเมินผลในหัวข้อ "ความพึง
พอใจและประโยชน์ที่ได้จากการรับชมรายการก่ึงละครโทรทัศน์ เพ่ือการท าอาหารส าหรับผู้ที่อาศัยอยู่
ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท”์ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาผลงานต่อไป โดยมีประเด็นการ
สนทนาดังนี้ 

- ความพึงพอใจที่มีต่อการน าเสนอรายการท าอาหารในรูปแบบละคร  
- ความพึงพอใจต่อเนื้อหาในส่วนของละครและส่วนของการสาธิตการ 

ท าอาหาร 
- ความพึงพอใจต่อกราฟิก การตัดต่อ ภาพ ดนตรีและเสียงประกอบของ 

รายการ 
- ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ 
- ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการก่ึงละครโทรทัศน์เพ่ือการท าอาหาร 

ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 
 
4. การทดสอบเครื่องมือ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ใช้การวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Reserch) โดยใช้เครื่องมือคือ
แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) แบบสอบถาม (Questionaire) และการสนทนา
เดี่ยว (Individual Interview) เป็นเครื่องมือหลักในการเก็บข้อมูลและประเมินผล ดังนั้นในการ
ทดสอบเครื่องมือ ผู้ศึกษาได้ตรวจสอบความถูกต้องแม่นย า โดยให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการ
ด้านการสื่อสารมวลชน และกลุ่มผู้ผลิตรายการ ทดสอบความแม่นย าของโครงสร้างค าถาม เนื้อหา 
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รวมไปถึงภาษาที่ใช้ในการตั้งค าถาม เพ่ือมิให้เกิดความคลุมเครือ และได้ข้อมูลตามที่ต้องการ 
 
5. ขั้นตอนและวิธีการเก็บข้อมูล 
 ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 
2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการผลิต
รายการเพื่อการประเมินผล ดังนี้ 
 5.1  การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
 - ขั้นตอนที่ 1 ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ  
เอกสารและบทความด้านวิชาการ วิทยานิพนธ์และงานวิจัยต่างๆจากห้องสมุดและอินเตอร์เน็ต เพ่ือ
น ามาสนับสนุนและพัฒนารูปแบบและเนื้อหาในการผลิตรายการกึ่งละครโทรทัศน์เพ่ือการท าอาหาร
ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 
 - ขั้นตอนที่ 2 ผู้ศึกษาได้ศึกษาผลงานที่เก่ียวข้องคือ รายการท าอาหาร และละครสั้น
แบบจบในตอน ทั้งท่ีออกอากาศทางโทรทัศน์ และรับชมย้อนหลังทางเว็บไซต์ต่างๆ โดยมีผลงาน
ประเภทรายการท าอาหาร จ านวนทั้งสิ้น 2 รายการ ดังนี้ 

รายการJamie's 15 minute Meals 
ประเภทรายการสาธิตการท าอาหาร 
ออกอากาศทางช่อง4 ประเทศอังกฤษ 
ความยาว 30นาท ี
รายการ Nigella Kitchen 
ประเภทรายการสาธิตการท าอาหาร 
ออกอากาศทาง ช่อง BBC TWO สถานีโทรทัศน์ BBC 
ความยาว 15 นาที 

  - ขั้นตอนที่ 3 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพ่ือ
ขอข้อมูลและค าแนะน าจากผู้ผลิตรายการท าอาหาร ผู้ผลิตละครสั้นจบในตอน ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ท าอาหาร และผู้ประกอบกิจการอพาร์ทเม้นท์ ซึ่งผู้ศึกษาจะน าผลการสัมภาษณ์มาใช้เป็นแนวทางใน
การผลิตรายการกึ่งละครโทรทัศน์เพื่อการท าอาหารในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ เช่นในด้านรูปแบบ 
เนื้อหาที่ดี และวิธีการน าเสนอที่น่าสนใจ เป็นต้น 
 - ขั้นตอนที่ 4 ผู้ศึกษาท าการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ให้กับ 
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี ที่อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ านวน 100 คน โดยใชช้่องทางออนไลน์ ทั้งนี้เพ่ือศึกษาพฤติกรรม
การเปิดรับ และความต้องการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมาย และใช้เป็นแนวทางในการ
ผลิตรายการต่อไป 
 - ขั้นตอนที่ 5 ผู้ศึกษาได้เตรียมการก่อนการผลิต (Pre-production) โดยน าข้อมูล 
ทัง้หมดที่รวบรวมได้ มาจัดท าโครงร่างรายการ (Proposal) เขียนบทรายการ และจัดท าตารางการ
ด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด 
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 5.2 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมเพื่อประเมินผลรายการ 
 ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงานรายการก่ึงละครโทรทัศน์เพ่ือการท าอาหารส าหรับผู้อาศัยอยู่ใน
หอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ ต่อกลุ่มผู้ชมเป้าหมายจ านวนทั้งสิ้น 22 คน และสนทนาในหัวข้อ"ความพึง
พอใจและประโยชน์ที่ได้จากการรับชมรายการก่ึงละครโทรทัศน์เพื่อการท าอาหารส าหรับผู้อาศัยอยู่ใน
หอพักหรืออพาร์ทเม้นท์" เพ่ือประเมินผลรายการเป็นรายบุคคล 
 
6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในแต่ละส่วน ดังนี้ 
 6.1  ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น ทั้งจากหนังสือ เอกสารและบทความทาง 
วิชาการ วิทยานิพนธ์ รวมไปถึงงานวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้อง จากส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และเว็บไซต์ต่างๆ (กรกฎาคม พ.ศ. 2556) 
  6.2  รับชมและศึกษาผลงานที่เกี่ยวข้อง คือรายการท าอาหารจ านวน 2 รายการ และ
ละครสั้นจบในตอนจ านวน 1 รายการ ส่วนใหญ่จะรับชมย้อนหลังผ่านทางwww.youtube.com 
เนื่องจากมีความสะดวกในการรับชมมากกว่า (กรกรฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2556) 
 6.3 สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพ่ือขอข้อมูลและค าแนะน าจาก
ผู้ผลิตรายการท าอาหาร ผู้ผลิตละครสั้นจบในตอน ผู้เชี่ยวชาญด้านการท าอาหาร และผู้ประกอบ 
กิจการอพาร์ทเม้นท์ รวมทั้งสิ้น 4 ท่าน (กันยายน พ.ศ. 2556) 
 6.4 สอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายด้วยแบบสอบถาม   เพ่ือส ารวจถึง 
พฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อเนื้อหาและรูปแบบรายการ จ านวน 100 คน 
โดยแจกแบบสอบถามทางออนไลน์ (กันยายน พ.ศ. 2556) 
 6.5 การเตรียมการก่อนผลิตรายการ น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ และจัดท า
โครงร่างของรายการ หาข้อมูลในส่วนของเนื้อหา เขียนบทรายการ คัดเลือกเพลงและดนตรีประกอบ 
(กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2556) 
 6.6 ท าการประเมินผลรายการ ด้วยวิธีการสนทนาเดี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายตัวอย่าง จ านวน
ทั้งสิ้น 22 คน (มกราคม พ.ศ. 2556) 
 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การน าข้อมูลที่ได้ศึกษามาวิเคราะห์เพ่ือน าไปใช้ในการผลิตรายการ ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย และสถิติพรรณนา เป็นสถิติพ้ืนฐานในการเก็บรวบรวมข้อมูล แจกแจง
ข้อมูล และสรุปผลโดยจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น2 ส่วนคือ การวิเคราะห์ก่อนการผลิตรายการ 
และการวิเคราะห์หลังการผลิตรายการ ดังนี้ 
 7.1  การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 

- ขั้นตอนที่ 1 ผู้ศึกษาได้รับชมรายการท าอาหาร และละครสั้นทางโทรทัศน์แบบจบ
ในตอน ทั้งหมด 2 รายการ และวิเคราะห์ให้เห็นถึงข้อดีที่จะน ามาปรับใช้ได้ในการผลิตรายการครั้งนี้ 

- ขั้นตอนที่ 2 ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการท าอาหาร ผู้ผลิตละครสั้นทาง
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โทรทัศน์แบบจบในตอน ผู้เชี่ยวชาญด้านการท าอาหาร และผู้ประกอบกิจการหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 
ทั้งหมด 4 ท่าน และน าข้อมูลและค าแนะน าที่ได้มาศึกษา และสรุปตามประเด็นที่ตั้งไว้ ในข้อ 3.1 เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป 

- ขั้นตอนที่ 3 ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของ 
กลุ่มเป้าหมาย มาค านวณผลทางสถิติเพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจงความถี่ รวมทั้งน าความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะมาพิจารณาเพ่ือพัฒนาโครงร่างรายการต่อไป  
 7.2  การวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ 
 หลังกระบวนการผลิตรายการ และประเมินผล ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การสนทนาเดี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายตัวอย่าง (Individual Interview) ในด้านความคิดเห็น ความพึง
พอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง
รายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
 
8. การน าเสนอข้อมูลและชิ้นงาน 
 8.1  การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ 
 ส่วนที่ 1 น าเสนอรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอในแบบรายการสาธิตการท าอาหาร 
ผนวกเข้ากับละครสั้นทางโทรทัศน์แบบจบในตอน 
 ส่วนที่ 2 น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
 Interview) ของกลุ่มตัวอย่างผู้ผลิตรายการท าอาหาร ผู้ผลิตละครสั้นทางโทรทัศน์แบบจบในตอน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการท าอาหาร และผู้ประกอบกิจการหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ จ านวน 4 ท่าน เพ่ือให้
ทราบถึงข้อมูลและค าแนะน าต่อการผลิตรายการสาธิตการท าอาหาร และการผลิตละครสั้นทาง
โทรทัศน์แบบจบในตอน รวมถึงปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข เพ่ือเตรียมส าหรับการผลิต
รายการกึ่งละครโทรทัศน์เพ่ือการท าอาหารในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ต่อไป 
 ส่วนที่ 3 น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างที่ 
เป็นผู้ชมรายการจ านวน 100 คน เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการทางด้านเนื้อหาและรูปแบบรายการ
ของรายการก่ึงละครโทรทัศน์เพ่ือการท าอาหารในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 
 8.2 การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 
 ส่วนที่ 1 น าเสนอโครงร่างของรายการ ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อรายการ ที่มาของรายการ 
วัตถุประสงค์ของรายการ กลุ่มเป้าหมายของรายการ แนวคิดและรูปแบบของรายการ รวมไปถึงโครง
เรื่องและคาแรกเตอร์ของตัวละคร 
 ส่วนที่ 2 น าเสนอบทรายการจ านวนทั้งสิ้น1ตอน ความยาว 12 นาที 
 ส่วนที่ 3 น าเสนอตารางการด าเนินงาน เพ่ือให้ทราบถึงระยะเวลาและเป้าหมายการ 
ด าเนินงาน ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลไปจนถึงการประเมินผลรายการ 
 8.3 การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์ 
 น าเสนอรายการกึ่งละครโทรทัศน์เพื่อการท าอาหารส าหรับผู้อาศัยอยู่ในหอพักหรือ 
อพาร์ทเม้นท์ที่เสร็จสมบูรณ์ ความยาว 12 นาที จ านวน 1 ตอน 
 8.4 การน าเสนอผลการประเมินรายการ 
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 น าเสนอรายการต่อกลุ่มผู้ชมจ านวน 22 คนและเก็บรวบรวมผลการประเมินที่ได้จากการ
สนทนาเดี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย (Individual Interview) เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ
และประโยชน์ที่ได้จากการรับชมรายการ ทั้งในด้านเนื้อหา รูปแบบ ผู้ด าเนินเรื่องหรือตัวละคร รวมทั้ง
กระบวนการหลังการถ่ายท าท้ังหมด และน าผลที่ได้มาสรุปเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ
ต่อไป 
 
9. การวางแผนการผลิตชิ้นงาน 
 9.1 รวบรวมผลการวิจัยท่ีได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) และ
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูล และน าผลที่ได้มาพัฒนาโครงสร้างและ
โครงร่างรูปแบบของรายการ (Proposal)  
 9.2 จัดท าตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการ ผู้ศึกษาได้จัดท าตารางการ 
ด าเนินงานในการผลิตรายการ เพ่ือให้ทราบถึงระยะเวลาและเป้าหมายในการด าเนินงาน ตั้งแต่การ
เก็บรวบรวมข้อมูลไปจนถึงการประเมินผลรายการ 
  
 
 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
บทที4่ 

การผลิตรายการ 
 การผลิตรายการกึ่งละครโทรทัศน์เพื่อการท าอาหารในหอพัก ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล  
เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอ ที่ปรากฏในรายการสาธิตการท าอาหารทาง
โทรทัศน์ สัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ และรวบรวมข้อมูลของ
กลุ่มเป้าหมายจากการแจกแบบสอบถาม เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการกึ่งละครโทรทัศน์เพ่ือ
การท าอาหารส าหรับผู้อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์เม้นท์ โดยแบ่งการน าเสนอผลการเก็บรวบรวม
ข้อมูลก่อนการผลิตรายการออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
 2. ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ 
 3. การน าเสนอโครงร่าง (proposal) และการผลิตรายการกึ่งละครสั้นทางโทรทัศน์แบบจบ
ในตอนเพ่ือการท าอาหารในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 
 
1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
 1.1บทวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอจากเทปบันทึกภาพรายการโทรทัศน์ที่
มีเนื้อหาและรูปแบบเกี่ยวกับอาหาร ของทางฟรีทีวี (Free TV) และทางเคเบิ้ลทีวี (Cable TV) ทั้งท่ี
ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งการรับฟังย้อนหลังผ่านทางเว็บไซด์ชมรายการย้อนหลังต่างๆ 
จานวนทั้งสิ้น 2 รายการ 
 1.2 บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ จ านวนทั้งสิ้น 
4 ท่าน ได้แก่ ผู้ผลิตรายการสาธิตการท าอาหารทางโทรทัศน์ ผู้ผลิตละครสั้นทางโทรทัศน์แบบจบใน
ตอน ผู้เชี่ยวชาญในด้านการท าอาหาร และผู้ประกอบกิจการหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 
 1.3 ผลการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไป และความต้องการในด้าน
รูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการก่ึงละครสั้นทางโทรทัศน์แบบจบในตอนเพื่อการ
ท าอาหารส าหรับผู้อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ จ านวน 100คน 
 
2. ผลการเก็บรวบรวมข้อมูล ก่อนการผลิตรายการ 
 2.1 ผลการวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอจากผลงานที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้ศึกษาได้ศึกษาและวิเคราะห์รายการเกี่ยวกับการท าอาหารทางโทรทัศน์จ านวน 2 รายการ
ดังนี้ 
 1. รายการJamie's 15 minute Meals 
 2. รายการ Nigella Kitchen 
ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ผลงานที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งออกเป็น3ส่วนคือ 
 ส่วนที่1รูปแบบ (Format) ของรายการ 
 ส่วนที่2เนื้อหา (Content) ของรายการ 
 ส่วนที่3 ลีลาและวิธีการน าเสนอ (Style and Presentation) ของผู้ด าเนินรายการ 
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รายการJamie's 15 minute Meals 
 

 

  

ภาพที่ 4-1 แสดงภาพส่วนหนึ่งจากรายการ Jamie's 15 minute Meals 
 

 รายการประเภทสาธิตการท าอาหาร ความยาวรายการ 30นาที ซึ่งออกอากาศทางช่อง4
ของประเทศสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) ด าเนินรายการโดยJamie Oliver เชฟชื่อดังชาวอังกฤษ 
แนวคิดหลักของรายการคือสร้างสรรค์เมนูสุดพิเศษภายในเวลา15นาที ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนท่ี
มีเวลาจ ากัด 
 1. รูปแบบ (Format) ของรายการ Jamie's 15 minute Meals 
 รายการJamie's 15 minute Meals เป็นรายการสาธิตการท าอาหารที่จ ากัดเวลาในการ
ท าอาหารเมนูละ15นาทีเท่านั้น ในแต่ละตอนจะน าเสนอเมนูอาหารตอนละ2เมนู แบ่งโครงสร้าง
ออกเป็น2ช่วง ชว่งละ1เมนู โดยไม่มีการเบรก เมื่อจบสิ้นกระบวนการท าอาหารเมนูแรก ก็จะต่อด้วย
เมนูที่2ในทันที ในช่วงต้นรายการจะเปิดด้วยภาพอาหารที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีเสียงบรรยาย
เกี่ยวกับวัตถุดิบและวิธีการท าอย่างคร่าวๆ จากนั้นพิธีกรจะกล่าวทักทายผู้ชมเพียงเล็กน้อย และเริ่ม
ลงมือท าอาหารในทันที โดยกราฟิกเวลานับถอยหลังจะแทรกเข้ามาเมื่อเสร็จสิ้นในแต่ละข้ันตอน 
เพ่ือให้ผู้ชมได้ทราบเวลาที่เหลืออยู่ตลอดรายการ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการท าอาหาร พิธีกรจะจัด
แต่งจานอาหารและรับประทาน พร้อมปิดช่วงแรกด้วยรสชาติของอาหารจานนั้นๆ  
 ส าหรับช่วงที่2ของรายการจะน าเสนออีกหนึ่งเมนูซึ่งไม่มีความเก่ียวข้องกับช่วงแรก 
เพียงแต่เป็นการน ามาต่อกันเพ่ือให้รายการมีความยาว 30นาทีเท่านั้น โครงสร้างรายการจึงเหมือน
ช่วงที่1ทุกประการ 
 2. เนื้อหา (Content) ของรายการJamie's 15 minute Meals 
 เมนูอาหารที่รายการJamie's 15 minute Meals น าเสนอเป็นแบบSuper Fast Food 
หรือ เมนูอาหารที่ท าได้ในเวลาอันรวดเร็ว ภายในเวลา 15นาที ต่อ1เมนูโดยจะข้ึนกราฟิกนับเวลาถอย
หลังจาก15นาทีเป็นระยะๆ และมีการบอกปริมาณแคลอรี่ในแต่ละเมนูให้ผู้ชมได้ทราบด้วยแม้ว่า
เมนูอาหารที่รายการน าเสนอจะใช้เวลาในการท าไม่มาก แต่ด้วยความสามารถด้านการท าอาหารของ
Jamie Oliver พิธีกรประจ ารายการแล้ว จึงท าให้แต่ละเมนูล้วนเป็นอาหารจานพิเศษที่ไม่อาจหาได้
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ตามท้องตลาด แม้ว่าในแต่ละเมนูจะใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารค่อนข้างมาก แต่ขั้นตอนในการ
ท าไม่ซับซ้อน สามารถท าตามได้โดยง่าย 
 3. ลีลาและวิธีการน าเสนอ (Style and Presentation) ของผู้ด าเนินรายการJamie's 
15 minute Meals  
 ด้วยความที่พิธีกรของรายการเป็นผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในการท าอาหารอยู่แล้ว จึงท า
ให้ผู้ชมเกิดความเชื่อถือในสิ่งที่รายการน าเสนอ ในการท าอาหารพิธีกรหรือเชฟไม่ได้พิถีพิถันในการชั่ง
ตวงวัดปริมาณวัตถุดิบมากนัก แต่อาศัยความช านาญในการท ามากกว่า นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรก
เกร็ดความรู้ในการท าอาหารให้ผู้ชมได้ทราบระหว่างรายการด้วย นอกจากนี้รายการค่อนข้างเน้นการ
ถ่ายภาพอาหารที่เสร็จแล้ว ด้วยการแยกช็อตดังกล่าวออกมาต่างหาก และให้พิธีกรจัดจานอาหารโดย
ถ่ายภาพจากมุมสูง เพ่ือน าเสนอเมนูอาหารนั้นๆโดยเฉพาะ 
  
รายการNigella Kitchen 
 

 

ภาพที่ 4-2 แสดงภาพส่วนหนึ่งจากรายการ Nigella Kitchen 
 

 รายการประเภทสาธิตการท าอาหาร ความยาวรายการ 30นาที ซึ่งออกอากาศทางช่อง
BBC2 ด าเนินรายการโดยNigella Lawson 
 1. รูปแบบ (Format) ของรายการ Nigella Kitchen 
 รายการ Nigella Kitchen เป็นรายการสาธิตการท าอาหารส าหรับคุณพ่อบ้านและคุณ
แม่บ้าน รูปแบบรายการจะน าเสนอเมนูอาหารตอนละ3เมนู โดยแบ่งออกเป็น3ช่วง ช่วงละ1เมนู เมื่อ
ท าเมนูที่1เสร็จ ก็จะต่อด้วยเทปของเมนูที่2 และ3ตามล าดับ เริ่มต้นรายการพิธีกรจะเปิดรายการ
เหมือนกันทุกครั้ง ต่อด้วยภาพอาหารทั้ง3เมนูที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีเสียงบรรยายเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของอาหารให้ฟังคร่าวด้วย จากนั้นจึงเข้าสู่ธีมของรายการในแต่ละตอน และเข้าสู่การ
ท าอาหารจานที่1 จนเสร็จ 
 ส าหรับช่วงที่2และ3ของรายการจะน าเสนอเมนูในธีมเดียวกัน โดยโครงสร้างรายการ
เหมือนช่วงที่1ทุกประการ 
 2. เนื้อหา (Content) ของรายการ Nigella Kitchen 
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 Nigella Kitchenไม่ได้เน้นว่าอาหารจะต้องง่ายดาย ใช้เวลาน้อย แต่เน้นว่าเมนูนั้นให้
ประโยชน์อะไรมากกว่า อย่างไรก็ตามความรวดเร็วก็เป็นประโยชน์ในบางเวลาเช่นกัน เมนูอาหารที่
รายการน าเสนอ จะมีเหตุผลของการท า เช่น เมนูนี้ส าหรับลูกๆระหว่างท าการบ้าน เมนูนี้ส าหรับ
เช้าตรู่ที่เร่งรีบ เป็นต้น 
 3. ลีลาและวิธีการน าเสนอ (Style and Presentation) ของผู้ด าเนินรายการ Nigella 
Kitchen 
 พิธีกรเป็นตัวแทนของคุณแม่บ้านที่จะต้องสรรหาสารพัดเมนูมาท าอาหารในแต่ละวัน พิธีกร
จะอยู่ในสถานการณ์สมมติตามธีมของแต่ละตอน เช่น ตอนอาหารจานด่วน สถานการณ์คือ ในเช้าที่
เร่งรีบ พิธีกรจะต้องออกไปธุระ เมนูอาหารที่จะท าในตอนนี้ก็คือเมนูส าหรับเช้าเร่งด่วน ที่ท าง่าย ทาน
ได้ทั้งครอบครัว เป็นต้น ความสนุกสนานของรายการเน้นที่พิธีกรเป็นหลัก เนื่องจากตัวพิธีกรเองมี
ความสามารถด้านการท าอาหารอยู่แล้ว และยังสามารถดึงดูดผู้ชมไปได้ตลอดรายการอีกด้วย ในด้าน
เทคนิคการถ่ายท า เน้นภาพclose up ตลอดรายการ เพ่ือให้ผู้ชมเห็นรายละเอียดของอาหาร และ
วิธีการท าทุกขั้นตอนอย่างละเอียด นอกจากนี้ความสวยงามของภาพในรายการ ยังเป็นแรงดึงดูดให้
ผู้ชมอยากท าอาหารจานนั้นๆด้วย  
 
การเชื่อมโยงผลงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไปใช้ในการจัดท าโครงร่างรายการ (proposal) บท
รายการ (script) และการผลิตรายการ (production) 
 ในด้านรูปแบบของรายการ การดึงดูดผู้ชมด้วยภาพอาหารที่ท าเสร็จแล้ว และมีการตกแต่ง
อย่างสวยงาม พร้อมบอกคุณลักษณะของอาหารจานนั้นๆ น่าจะสามารถดึงดูดความสนใจให้ผู้ชม
รับชมต่อได้ การพิธีกรของรายการควรมีความรู้และความสามารถในการท าอาหารพอประมาณ 
เนื่องจากในขณะท าจะต้องสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลอาหารจานนั้นๆได้ตลอดรายการ สิ่งที่ส าคัญ
อีกประการหนึ่งคือ การถ่ายภาพที่สวยงาม จะเพ่ิมความน่ารับประทานและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชม
อยากลองท าอาหารจานนั้นๆได้ด้วย 
 
 2.2 วิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านตา่งๆ โดย
ท าการสัมภาษณ์ท้ังสิ้น 4 ท่าน คือ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการท าอาหาร ผู้ผลิตละครสั้นทาง
โทรทัศน์แบบจบในตอน ผู้เชี่ยวชาญในการท าอาหาร และเจ้าของกิจการหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 
 2.2.1 วิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการท า 
อาหาร ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิต 
รายการเกี่ยวกับการท าอาหารจากรายการฟู้ดเวิร์ค (Foodwork) โดยมีคุณสมทรง สุทธินันตการ  
ครีเอทีฟและผู้ดูแลการผลิตรายการดังกล่าว เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งสรุปใจความส าคัญได้ดังนี้  
 1). แนวคิดส าหรับรายการอาหารที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
 แนวคิดเริ่มต้นของรายการฟู้ดเวิร์ค (Foodwork) คือรายการที่สร้างแรง
บันดาลใจในการท าอาหารให้กับผู้ชม เนื่องจากรายการอาหารส่วนใหญ่มักจะน าเสนอเมนูที่ไม่
สามารถท าตามได้จริง ด้วยวัตถุดิบที่หายาก หรือหาไม่ได้ในชีวิตประจ าวัน รายการฟู้ดเวิร์ค 
(Foodwork) จึงต้องการน าเสนอการท าอาหารที่ผู้ชมทางบ้านสามารถน าวัตถุดิบง่ายๆที่รู้จักกันดีอยู่
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แล้วมาสร้างสรรค์เมนูอาหารไปพร้อมๆกับรายการ จุดประสงค์หลักของรายการนี้ก็คือ การสร้างแรง
บันดาลใจให้ผู้ชมรู้สึกว่าการท าอาหารไม่ยากอย่างที่คิด เมื่อดูรายการนี้แล้วรู้สึกอยากเข้าครัว และ
เมนูที่น าเสนอก็ไม่ยากจนเกินไป จึงเป็นเหตุผลที่น าเสนอออกมารูปของอาหารฟิวชั่น (fusion food) 
ด้วย 
 2). การคัดเลือกเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายของรายการคือทุกเพศทุกวัย ท าให้แต่ละเมนูที่รายการน าเสนอ 
ออกมาในรูปแบบของอาหารฟิวชั่น เนื่องจากความง่ายในการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบได้ตามต้องการ 
ส่วนเนื้อหาในแต่ละเทป ทีมงานจะเกาะสถานการณ์ สภาพอากาศว่าช่วงนี้มีวัตถุดิบอะไรบ้าง หรือ
เทศกาลที่ใกล้เข้ามา เช่น ใกล้เทศกาลวันวาเลนไทน์ คนส่วนมากจะนึกช็อกโกแลต โกโก้ เป็นต้น เมื่อ
สรุปได้ ฝ่ายคิดค้นสูตรก็จะคิดเมนูอาหารจากวัตถุดิบที่เป็นตัวหลัก และทดลองท าออกมาก่อน 
 3). รูปแบบรายการสาธิตการท าอาหารที่รับผิดชอบ 
 รูปแบบของรายการจะมีลักษณะเป็นการท าอาหารกันระหว่างเพ่ือน มีมู้ด
แอนด์โทนที่สบายๆ เหมือนกับเพ่ือนมาเยี่ยมที่บ้าน มาท าอาหารด้วยกัน หรือออกไปเที่ยวข้างนอก
ด้วยกัน มีการน าสุนัขเข้ามาเป็นคู่หูของพิธีกร เพราะสัตว์เลี้ยงกับรายการอาหารยังเป็นเรื่องแปลกใน
ประเทศไทย ส าหรับโครงสร้างรายการค่อนข้างมีความยืดหยุ่น แต่คงอยู่ภายในวัตถุประสงค์ที่จะสร้าง
แรงบันดาลใจในการท าอาหารให้กับผู้ชม เทปแรกๆแขกรับเชิญจะให้โจทย์มาว่าอยากจะทานอะไร 
พิธีกรก็จะออกไปหาวัตถุดิบหลัก แล้วน ากลับมาลองผิดลองถูก สร้างสรรค์เมนูขึ้นมาใหม่ ก่อนที่จะ
น าไปให้แขกรับเชิญทาน แต่ทีมงานรู้สึกว่าการออกนอกสถานที่ท าให้รายการมีชีวิตชีวามากกว่า จึงมี
การปรับเปลี่ยนให้พิธีกรออกไปหาแรงบันดาลใจและสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆร่วมกับแขกรับเชิญ 
โครงสร้างรายการมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอด  
 4). ขอบเขตของเมนูที่ควรน าเสนอในรายการท าอาหารในหอพัก 
 การท าอาหารในหอพักคงต้องมีการลองผิดลองถูก น าของที่เหลืออยู่ในตู้เย็น
มาท าอาหารอย่างง่ายๆ มีการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบเพ่ือให้ง่ายต่อการท า สามารถท าเป็นอาหารฟิวชั่นก็
ได้ 
 5). การเตรียมความพร้อมส าหรับการถ่ายท ารายการอาหาร 
 หลังจากประชุมสรุปหัวข้อที่จะท าแล้ว ฝ่ายคิดค้นสูตรก็จะคิดเมนูและทดลอง
ท าออกมาให้ทีมงานได้ชิมก่อน ครีเอทีฟจะไปรูปแบบการเล่าเรื่อง และสคริปต์ โดยสคริปต์จะไม่
ตายตัว มีเฉพาะประเด็นต่างๆให้พิธีกรเท่านั้น ฝ่ายประสานงานจะติดต่อสถานที่ และแขกรับเชิญ 
ฝ่ายศิลป์จะคิดในเรื่องอุปกรณ์ท าอาหารที่จะใช้ ฉากถ่ายท าในแต่ละช็อตว่าจะถ่ายตรงไหนบ้าง คิด
pack shot อาหารในตอนสุดท้าย ช่างกล้องก็จะวางเฟรม โดยจะมีผู้ก ากับใหญ่คอยดูอีกที ในการถ่าย
ท าจะใช้กล้อง3ตัว ถ่ายกันเพียง1รอบ ทีมงานทุกคนจะทราบขั้นตอนของการท าอาหาร โดยเฉพาะ
ช่างกล้องท าให้สามารถจับภาพได้ทันเมื่อพิธีกรท าอาหารเสร็จ ก็จะถ่ายภาพอาหารเก็บไว้ก่อน 
หลังจากนั้นจึงค่อยให้พิธีกรและแขกรับเชิญได้ลองชิม จนเสร็จสิ้นกระบวนการ  
 6). สิ่งท่ีต้องค านึงถึงในการผลิตรายการประเภทสาธิตการท าอาหาร 
 ความสะอาดคือสิ่งที่ต้องค านึงถึงมากท่ีสุดในรายการอาหาร ทั้งในขณะถ่าย
ท าและภาพที่ออกสู่สายตาผู้ชม เพราะอาหารที่ท าออกมาพิธีกรก็ต้องชิมด้วย ในเรื่องการถ่ายท า ด้าน
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เทคนิคก็แล้วแต่รายการ แต่สุดท้ายก็ต้องท าให้อาหารออกมาน่ารับประทานมากท่ีสุด ในขณะที่
ระหว่างทางรายการก็ต้องคงความสนุกสนานอยู่ด้วย 
 7). ปัญหา อุปสรรค และข้อควรระวังในการผลิตรายการอาหาร 
 ปัญหาส่วนใหญ่มักเกิดข้ึนขณะถ่ายท า เนื่องจากเป็นรายการที่ถ่ายท านอก
สถานที่ บางครั้งฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจ ทีมงานก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีการแก้สคริปต์ แก้
เบรกดาวน์ ซึ่งแล้วแต่สถานการณ์ อีกประการหนึ่งคือ การท ารายการอาหารต้องมีอุปกรณ์ท่ีเป็นของมี
คม จึงต้องระวังเรื่องความปลอดภัยของพิธีกรและแขกรับเชิญด้วย 
 จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการท าอาหาร สรุปได้ว่า
การสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งที่ส าคัญ อาจท าได้ด้วยการน าเสนอเมนูอาหารที่ผู้ชม
สามารถท าตามได้ง่าย เพ่ือให้ผู้ชมรับชมแล้วอยากจะเข้าครัว หรืออาจเป็นเมนูที่มีความแปลกใหม่ มี
การปรับเปลี่ยนวัตถุดิบให้สะดวกต่อการท าอาหาร เป็นต้น ในด้านกระบวนการถ่ายท า ทีมงานทุกคน
ควรทราบขั้นตอนการท าอาหาร เพ่ือให้ไม่พลาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือช่าง
กล้อง นอกจากนี้ในการท ารายการอาหารต้องค านึงถึงความสะอาดทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง รวมถึง
ความปลอดภัยของพิธีกรและทีมงานด้วย 
 2.2.2  วิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตละครสั้นทางโทรทัศน์แบบจบใน 
ตอน ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพ่ือขอค าแนะน าเกี่ยวกับการเขียนบทละครสั้นทาง 
โทรทัศน์แบบจบในตอน โดยมีคุณปิยะชาติ ทองอ่วม ผู้เขียนบทซิทคอมเรื่องเนื้อคู่ประตูถัดไป เป็น
ผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งสรุปใจความส าคัญได้ดังนี้  
  1). พล็อตหลักของละครที่อยู่ในความรับผิดชอบคืออะไร 
  พล็อตเรื่องของซิทคอมเรื่องเนื้อคู่ประตูถัดไปคือผู้หญิงที่ตามหาความรัก 
และได้รับค าท านายจากเพ่ือนสนิทว่าเนื้อคู่ของเธอคือคนที่อาศัยอยู่ในห้องข้างๆทางซ้ายไม่ก็ขวา โดย
ห้องซ้ายคือเพ่ือนชายที่สนิทกันมานาน แต่ไม่มีวี่แววจะเป็นแฟนกันได้ ส่วนห้องขวาคือชายหนุ่มสุด
เนิร์ดที่ดูยังไงก็ไม่ใช่สเปค 
  2). เนื้อเรื่องในแต่ละตอนจ าเป็นต้องเชื่อมโยงกับพล็อตหลักหรือไม่ 
  เส้นเรื่องรองไม่จ าเป็นต้องท าให้เรื่องด าเนินไปข้างหน้าในทุกตอน หากแต่
เป็นในลักษณะของการพัฒนาความสัมพันธ์ของตัวละคร ซึ่งจะส่งผลต่อเส้นเรื่องหลัก 
  3). การสร้างสถานการณ์ (situation) ในแต่ละตอนให้มีความน่าสนใจ 
และดึงดูดผู้ชมได้ 
  สิ่งส าคัญของการสร้างสถานการณ์ (situation) อยู่ที่การน าความสามัญ
ธรรมดามาท าให้เกิดความสนุก คนเขียนบทจะต้องรู้จักบิดเรื่องราวให้มีความน่าสนใจ ถ้าหากเรื่องราว
หรือสถานการณ์นั้นมีคุณค่าไม่เพียงพอ ก็จะต้องน ามาขยายให้ใหญ่ขึ้น สถานการณ์ (situation) ที่
น ามาใช้ควรเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว อยู่ในชีวิตประจ าวันของผู้ชม หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ชมไม่ทางใดก็
ทางหนึ่ง ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ การท าให้ผู้ชมสามารถรู้สึกว่าตนก็เคยอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นได้ 
จะท าให้ผู้ชมรู้สึกอิน อีกประการหนึ่งคือการเดาทางผู้ชมว่าเขาต้องการดูอะไร และสร้างสถานการณ์ 
(situation) แบบนั้นขึ้นมา การเดาทางของผู้ชมบางครั้งก็มาจากกระแสสังคมในขณะนั้น หรือวัดจาก
ตัวผู้เขียนบทเองส่วนหนึ่งว่า ในฐานะผู้ชม เราต้องการเห็นอะไรในละครของเรา สถานการณ์ 
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(situation) ที่สร้างขึ้นมาจะต้องมีความตลก นอกจากนี้จะต้องมีความแข็งแรง กล่าวคือจะต้องส่งผล
กระทบต่อตัวละครหลักได้มากพอ และท าให้ตัวละครหลักท้ังหมดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ (situation) นั้นให้ได้ ความตลกจะอยู่ที่การตอบสนองต่อสถานการณ์ (situation) 
เหล่านั้นของแต่ละตัวละคร  
  4). เอกลักษณ์ของตัวละครในเรื่องท่ีรับผิดชอบเป็นอย่างไรบ้าง 
  ตัวละครหลักมี 5ตัว ตัวแรกคือโจ เป็นตัวแทนของผู้ชายติสท์ เซอร์ ปากไม่
ดี ซึ่งเป็นลักษณะที่ผู้หญิงส่วนใหญ่จะชอบ คุณวีเป็นตัวแทนของเด็กเนิร์ด อยู่ในกรอบในระเบียบ
ตลอดเวลา ส่วนขวัญใจ (นางเอก) คือสาวลูกครึ่งดาวโรงเรียน ป๊อป เป็นผู้หญิงในโลกของวััตถุนิยม 
สวยใสไร้สมอง มีความฝันอยากเป็นนักแสดง เป็นตัวแทนของผู้หญิงทั่วๆไปที่เราเห็นกันในสังคม ส่วน
ธิดา (เพ่ือนนางเอก) คือสาวอนุรักษ์ไทย หัวใจแกร่ง ซึ่งตรงนี้ตั้งใจให้คาแรกเตอร์ของนางเอกและ
เพ่ือนสนิทตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิง เมื่อคาแรกเตอร์ที่แตกต่างกัน มาอยู่ร่วมกัน และสนิทกัน การ 
กระท าและความคิดที่แตกต่างกันจะท าให้ละครเกิดความสนุก ตัวละครหลักตัวสุดท้ายคือภูผา ซึ่งเปน็
ตัวละครที่มาทีหลัง โดยภูผาเป็นตัวแทนของพนักงานออฟฟิศ เป็นคนสู้ชีวิตและขยันท างานเหมือน
พนักงานญี่ปุ่น ตัวละครแต่ละตัวมาจากการดึงเอาบุคลิกของคนในสังคมมาขยายให้สุดโต่ง เพ่ือให้ผู้ชม
เข้าใจได้ง่ายมากข้ึน ตัวละครหลักจะเป็นตัวละครที่มีผลกระทบต่อเส้นเรื่อง ในขณะที่ตัวละครอื่นๆที่
เรียกได้ว่าเป็นตัวละครสีสัน ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในทุกตอน หากตัวละครเหล่านี้หายไปก็ไม่มีผลกระทบ
ต่อเส้นเรื่อง 
  5). การแบ่งบทบาทและความส าคัญให้ตัวละครในแต่ละตอนควรเป็น 
อย่างไร 
  ตัวละครหลักแต่ละตัวล้วนส่งผลกระทบต่อเส้นเรื่อง คนเขียนบทจึงต้อง
ประสานอย่างไรก็ได้ไม่ให้ตัวละครหลักเหล่านี้หายไป ซึ่งเป็นเรื่องท่ีค่อนข้างยาก เนื่องจากบางครั้งตัว
ละครบางตัวก็ไม่จ าเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ (situation) หากแต่คนเขียนบทจะต้อง
พยายามบาลานซ์ (balance) ให้บทบาทของทุกตัวละครหลักมีความเท่าเทียมกันให้ได้ ในขณะที่เรา
สามารถลดบทบาทของตัวละครสีสันลงไปเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีผลต่อเส้นเรื่องแต่อย่างใด 
  6). การเล่าเรื่องในแบบละครสั้นทางโทรทัศน์แบบจบในตอนควรมีกราฟ
ของการเล่าเรื่องเป็นอย่างไร 
  ละครสั้นแบบจบในตอนจะมีทั้งเส้นเรื่องที่เป็นพล็อตหลัก และสถานการณ์ 
(situation) ในแต่ละตอนเป็นพล็อตรอง พล็อตหลักจะต้องด าเนินก้าวหน้าไปในทุกตอน อาจจะมีบาง
ตอนที่ไม่เก่ียวกับพล็อตหลัก แต่เป็นตอนที่เน้นความตลกเฮฮา สนุกสนาน เพ่ือให้ผู้ชมได้พักสมอง ไม่
ตามติดเรื่องราวมากเกินไป ตอนเหล่านี้ไม่ควรมีบ่อย เพราะจะท าให้ผู้ชมเลิกติดตามกับเนื้อเรื่อง การ
เขียนบทละครสั้นแบบจบในตอน คนเขียนบทควรจะวางโครงเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบเอาไว้ก่อน แล้วแตก
สถานการณ์ออกมาสร้างเป็นแต่ละตอนเพื่อออกอากาศ หากละครไม่มีโครงเรื่องที่ชัดเจน จะท าให้
ละครไม่สนุก 
  7). ผู้ชมจะอินกับคาแรกเตอร์ สถานการณ์ (situation) หรือสิ่งที่ตัว
ละครท ามากกว่ากัน 
  คาแรกเตอร์ตัวละครและสถานการณ์ (situation) คือสิ่งที่ส าคัญที่สุดใน
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การท าให้ละครสั้นแบบจบในตอนสนุกและน่าติดตาม ซึ่งมีความส าคัญต่อการที่ตัวละครจะตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ (situation) ต่างๆตามคาแรกเตอร์นั้นๆที่คนเขียนบทได้ก าหนดให้ ดังนั้นทั้งสามสิ่งนี้ 
(คาแรกเตอร์ สถานการณ์ (situation) และสิ่งที่ตัวละครท า) คือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกัน ผู้ชมจะอินกับ
สถานการณ์ (situation) ที่เกิดขึ้นได้ก็ต้องเข้าใจในคาแรกเตอร์ก่อน ว่าตัวละครตัวนี้ท าแบบนี้เพราะ
อะไรและเอาใจช่วย ความอินของผู้ชมกับตัวละครแต่ละตัวจะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ส่วนตัวของผู้ชม ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ เช่น บางคนอาจจะเชียร์คุณวี เพราะชอบผู้ชายเรียบร้อย 
หรือแม้กระทั่งอินกับตัวละครโจ เพราะเคยมีแฟนที่แย่มากเหมือนโจ เป็นต้น 
  8). การสร้างโครงเรื่องท่ีเกี่ยวกับชีวิตในหอพักและการประกอบอาหาร 
  ความส าคัญอยู่ที่การสร้างสถานการณ์ (situation) ให้น่าสนใจ ชีวิต
นักศึกษามีเพียงการเรียน เพ่ือน และความรักเท่านั้น ส่วนการท าอาหารก็เป็นเรื่องปกติในหอพัก เรา
อาจจะสร้างตัวละครตัวหนึ่งให้เรียนคหกรรม ท าอาหารไม่อร่อย แล้วพยายามฝึกฝนไปเรื่อยๆ เมนูที่
ได้มาก็อาจจะมาจากความไม่ตั้งใจ มีการลองผิดลองถูก จนได้มาซ่ึงอาหารที่อร่อยมาก เช่น ตัวละครA
ก าลังท าอาหาร ตัวละครBเผลอใส่ส่วนผสมอะไรบางอย่างลงไปโดยไม่ตั้งใจ เมื่อAชิมแล้วพบว่าอร่อย 
โดยที่ไม่รู้ว่าBอยู่เบื้องหลังความส าเร็จ ตรงนี้คนเขียนบทจะต้องท าการบ้านในเรื่องการท าอาหารเป็น
พิเศษ  
  9). ปัญหาหรือข้อควรระวังในการเขียนบทละคร 
  ปัญหาเดียวที่พบคือเรื่องที่คิดออกมาไม่น่าสนใจพอ ความน่าสนใจหรือไม่ 
วัดจากตัวผู้เขียนเองก่อนเป็นอันดับแรก ถ้าผู้เขียนเองยังนึกภาพตามบทท่ีเขียนไม่ออก หรือไม่
สามารถเขียนจนถึงตอนจบได้ ก็แสดงว่าเรื่องราวที่เขียนยังไม่แข็งแรงพอ  
 จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตละครสั้นทางโทรทัศน์แบบจบในตอน สรุปได้ว่า 
ในด้านโครงเรื่อง (plot) และตัวละคร (character) สถานการณ์ (situation) และตัวละครคือสิ่งที่
ส าคัญที่สุด ที่จะท าให้ละครสั้นมีความสนุกและน่าสนใจ ผู้เขียนบทจะต้องสร้างคาแรกเตอร์และ
สถานการณ์ที่มีความแข็งแรง และความเชื่อมโยงกับชีวิตของผู้ชมให้ได้ ในด้านวิธีการเล่าเรื่อง ผู้เขียน
ควรมีการวางโครงสร้างของเรื่องทั้งหมดเอาไว้ก่อน เพ่ือให้ละครสามารถด าเนินเรื่องราวต่อไปข้างหน้า
ได้จนจบ และมีการวางบทบาทของตัวละครหลักให้มีความเท่าเทียมกัน นอกจากนี้การเขียนบทให้
สนุกควรวัดจากตัวผู้เขียนก่อนเป็นอันดับแรก ถ้าหากผู้เขียนเองยังไม่สามารถนึกภาพตามได้ บทนั้นก็
ไม่อาจท าให้ผู้ชมเกิดความสนุกได้เช่นเดียวกัน 
 2.2.3 วิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านการท าอาหาร ผู้ศึกษาได้ท าการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพ่ือขอข้อมูลและค าแนะน าเกี่ยวกับการประกอบอาหารในหอพักโดยใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าส าหรับท าอาหาร โดยมีคุณกรวิทย์ สักแกแก้ว เชฟและพิธีกรรายการFood Travel.TV 
เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งสรุปใจความส าคัญได้ดังนี้  
  1). ปัจจัยพื้นฐานส าหรับผู้ประกอบอาหาร 
  สิ่งที่จ าเป็นส าหรับการท าอาหารแบ่งออกเป็น2อย่างคือ วัตถุดิบ และ
อุปกรณ์ในการท าอาหาร ส าหรับวัตถุดิบนั้นนอกจากจะหมายถึงเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ต่างๆแล้ว ยังรวม
ไปถึงเครื่องปรุงรสอย่างซอส เครื่องเทศต่างๆอีกด้วย ส่วนอุปกรณ์ในการท าอาหารจะมีทั้งอุปกรณ์ท่ี
เฉพาะเจาะจงในการใช้งาน ไม่สามารถใช้อย่างอ่ืนแทนได้ เช่น เตาอบ เป็นต้น และอุปกรณ์ที่สามารถ
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พลิกแพลงได้ เช่นตะกร้อมือใช้แทนเครื่องตีแป้ง กระทะใช้แทนหม้อ เป็นต้น 
  2). การประยุกต์เมนูอาหารให้มีความแปลกใหม่ ท าได้อย่างไร 
  การจะท าอาหารสักอย่าง เราจะต้องจินตนาการภาพลักษณะภายนอกของ
อาหารออกมาก่อนว่าจะท าออกมาให้มีขนาดเท่าไหร่ สีสันเป็นอย่างไร แล้วคิดถึงวิธีการท าต่อไปว่าต้ม 
ผัด นึ่ง หรือทอด เมื่อท าออกมาแล้วไม่เป็นอย่างที่คิด อาจด้วยอุณหภูมิไฟหรือเทคนิคการท าไม่
เหมาะสม ก็ค่อยเปลี่ยนแปลงวิธีการท าจนออกมาส าเร็จ 
  3). การใช้ไมโครเวฟ หม้อหุงข้าว และอุปกรณ์เสริมส าหรับไมโครเวฟ 
ในการประกอบอาหารแทนการใช้เตาแก๊ส 
  การประกอบอาหารโดยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวทั่วๆไปนั้นมีข้อดี
และข้อเสียแตกต่างกันไป ตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดคือการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างเตาแก๊สกับเตา
ไมโครเวฟ ส าหรับเตาแก๊ส เราสามารถควบคุมการท างานได้ตลอดเวลา เติมเครื่องปรุงรสและวัตถุดิบ
ได้ทันที และสามารถยกภาชนะเข้า-ออกได้อย่าสะดวกสบายเมื่อไหร่ก็ได้ที่ต้องการ ส่วนเตาไมโครเวฟ 
เมื่อกดปุ่มเริ่มท างานแล้ว เราก็ไม่สามารถควบคุมการท างานได้ ไม่สามารถคนอาหาร ได้ การเพ่ิมเติม
วัตถุดิบหรือเครื่องปรุงรสก็ต้องล าบากในการยกภาชนะเข้าออก จากข้อเสียของไมโครเวฟท าให้เตา
แก๊สดูจะมีชัยเหนือกว่าเตาไมโครเวฟอย่างเห็นได้ชัด แต่ข้อดีของไมโครเวฟนั่นคือระยะเวลาที่สั้นและ
รวดเร็ว ท าให้คงคุณค่าทางโภชนาการไว้ได้มากกว่าการใช้เตาแก๊ส นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมหลาย
อย่างที่ถกูผลิตขึ้นมาเพ่ือใช้งานในไมโครเวฟ ท าให้สามารถประกอบอาหารได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
หลายคนจะเข้าว่าการใช้ไมโครเวฟในการประกอบอาหาร จะส่งผลร้ายต่อร่างกาย แต่ตามหลักการ
ท างานของไมโครเวฟนั้นคือการส่งคลื่นไปยังโมเลกุลของอาหาร ท าให้โมเลกุลของอาหารสั่นสะเทือน 
และเกิดความร้อน โดยคลื่นจะไม่เล็ดลอดออกมานอกตัวเครื่อง จึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย (ทั้งนี้
ไมโครเวฟจะต้องไม่ช ารุด หรือเกินอายุการใช้งาน) ส่วนหม้อหุงข้าวก็สามารถท าอาหารได้อย่าง
หลากหลาย และชดเชยข้อเสียของไมโครเวฟที่ไม่สามารถคนหรือเพ่ิมเติมวัตถุดิบเครื่องปรุงรสระหว่าง
การท าได้ ดังนั้นการประกอบอาหารโดยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเตาไมโครเวฟ หม้อหุงข้าว และ
อุปกรณ์เสริมส าหรับการใช้ในไมโครเวฟสามารถท าได้ ทั้งนี้ต้องค านึงถึงความสะดวกและความ
เหมาะสมในการใช้งานด้วย 
  4). การประกอบอาหารในหอพัก โดยใช้ไมโครเวฟ หม้อหุงข้าว และ
อุปกรณ์เสริมส าหรับไมโครเวฟ 
  การประกอบอาหารในหอพักสามารถท าได้ แต่จ ากัดเมนู โดยจะต้อง
ค านึงถึงกลิ่นที่จะเกิดจากการท าอาหาร และการระบายอากาศในห้องพักด้วย ดังนั้นจึงไม่ควรท าเมนู
ที่มีกลิ่นแรง ใช้เวลาในการท านาน หรือมีข้ันตอนที่ซับซ้อน ควรเป็นเมนูง่ายๆที่ท าได้ในห้อง อาจจะมี
การปรับเปลี่ยนวัตถุดิบบางอย่าง เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการท า และลดกลิ่นรบกวน โดยลด
ปริมาณเครื่องเทศท่ีใช้ลง หรือเปลี่ยนมาเป็นการเติมในขั้นตอนสุดท้ายแทน อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะต้องเป็น
เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับวิธีใช้งาน 
  5). ข้อจ ากัดในการประกอบอาหารด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้า 
  การประกอบอาหารด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นไม่มีข้อจ ากัดใดๆเลย หากแต่การ
เลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น กระติกน้ าร้อนสามารถต้มไข่ได้ ลวกก๋วยเตี๋ยวได้ สามารถท าแกง
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กะทิได้แต่ไม่เหมาะสม จึงควรเลือกใช้หม้อหุงข้าวแทนจะสะดวกกว่า เป็นต้น นอกจากนี้การประกอบ
อาหารด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องค านึงถึงความปลอดภัยด้วย เช่น การใช้หม้อหุงข้าวในการประกอบ
อาหาร อุปกรณ์ท่ีจะใช้ร่วมกับหม้อหุงข้าวเช่น ทัพพี ช้อน ส้อม ก็ควรจะท าจากวัสดุที่เป็นฉนวนกัน
ความร้อน เพ่ือป้องกันไฟดูด เป็นต้น 
 จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญในการท าอาหาร สามารถสรุปได้ว่า การ
ประยุกต์ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในการท าอาหารนั้นสามารถท าได้เช่นเดียวกับการท าอาหารโดยทั่วไป  
เครื่องมือหลายอย่างสามารถน ามาพลิกแพลงเพ่ือให้เกิดประโยชน์ใช้สอยให้มากขึ้นได้ เช่น การใช้
หม้อหุงข้าวผัดหรือทอดอาหาร เป็นต้น หากแต่จะต้องเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสม ส าหรับการ
ท าอาหารในหอพักโดยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านั้น สามารถท าได้เช่นกัน แต่อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ
หรือขั้นตอนการท าให้ง่ายขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับข้อจ ากัดของหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 
  2.2.4 วิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ประกอบกิจการอพาร์ทเม้นท์ ผู้ศึกษาได้ท าการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพ่ือขอข้อมูลเกี่ยวกับกฎกติกาการอาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์โดยมีคุณ
เจนชัย นวมงคงกุล เจ้าของกิจการอพาร์ทเม้นท์รูมสิบห้า (Room15) เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งสรุป
ใจความส าคัญได้ดังนี้  
 1). ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นใคร 
 ผู้ที่อาศัยอยู่ในอพาร์ทเม้นท์รูมสิบห้า ส่วนมากจะเป็นนักศึกษา เนื่องจาก
สถานที่ตั้งของอพาร์ทเม้นท์อยู่ใกล้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ก็มีผู้อาศัยที่เป็นคนท างาน 
ซึ่งท างานอยู่ในละแวกสีลม และนักเรียนที่มาเรียนพิเศษชั่วคราวที่สยามสแควร์ ซึ่งทั้งสีลมและสยามส
แควร์เป็นสถานที่ท่ีไม่ไกลจากอพาร์ทเม้นท์ สาเหตุที่คนมักออกมาเช่าอพาร์ทเม้นท์อยู่กันมาก ส่วน
ใหญ่เป็นปัญหาที่การเดินทาง จราจรที่ติดขัดในเมืองหลวงท าให้การเดินทางจากบ้านมาท ากิจกรรมใน
แต่ละวันใช้เวลานาน นักศึกษาบางคนต้องท างานดึก การมีที่พักอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยก็จะสะดวกกว่า 
เช่นเดียวกับนักศึกษาอีกส่วนหนึ่งที่มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด ก็จ าเป็นต้องเช่าอพาร์ทเม้นท์ หรือ
หอพัก เพ่ืออาศัยอยู่ระหว่างเรียน 
  2). พฤติกรรมของผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่ 
  ผู้อาศัยส่วนใหญ่ที่เป็นนักศึกษามักจะมีกิจกรรมมากมาย ส่วนใหญ่จะใช้ชีวติ
อยู่ข้างนอก และกลับเข้าอพาร์ทเม้นท์ในตอนเย็น บางครั้งก็มีการพาเพ่ือนมาท ากิจกรรมในห้องพัก
บ้าง ไม่ว่าจะเป็นการท างาน หรือการปาร์ตี้สังสรรค์ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิทธิของผู้เช่าอาศัยที่สามารถท าได้
ภายในห้องพักของตน 
  3). กฎระเบียบโดยทั่วไปของอพาร์ทเม้นท์ 
  การเข้ามาอยู่ในอพาร์ทเม้นท์ ผู้เช่าอาศัยมีสิทธิที่จะท าอะไรก็ได้ภายใน
ห้องพักของตน โดยจะต้องไม่ท าให้ผู้อ่ืนได้รับความเดือดร้อน ซึ่งตรงนี้เจ้าของอพาร์ทเม้นท์ก็ไม่ได้เข้า
ไปก้าวก่ายในห้องพักของผู้เช่าอาศัย ข้อห้ามก็จะมีการห้ามมิให้ผู้เช่าอาศัยส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน ห้าม
สูบบุหรี่ในบริเวณท่ีพัก และห้ามจุดไฟ ใช้แก๊สในบริเวณที่พัก  
 4). กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้ออนุญาตเกี่ยวกับการประกอบอาหารใน 
อพาร์ทเม้นท์ 
  เนื่องจากรูปแบบของตึกไม่มีระเบียง จึงไม่อนุญาตให้ใช้เตาแก๊ส หรือจุดไฟ
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เพ่ือประกอบอาหารทั้งสิ้น แต่อนุญาตให้น าเข้ามาไมโครเวฟ หม้อหุงข้าว และกระทะไฟฟ้าเข้ามาได้ 
ในการประกอบอาหารในอพาร์ทเม้นท์ จะมีข้อจ ากัดเรื่องการระบายอากาศ และกลิ่นที่อาจไปรบกวน
ผู้อื่น ทางอพาร์ทเม้นท์จึงแนะน าให้ใช้พัดลมเป่า เพ่ือระบายอากาศและกลิ่นรบกวนออกไปทาง
หน้าต่าง 
  5). โทษส าหรับผู้กระท าผิดกฎของอพาร์ทเม้นท์ 
  เมื่อมีการท าผิดกฎ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตักเตือนกัน เมื่อตักเตือนไปแล้วก็
ปรับปรุงแก้ไข บางครั้งผู้เช่าอาศัยเองไม่รู้ตัวว่าสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น เช่น การเดินเสียงดัง หรือ
ประกอบอาหารแล้วเกิดกลิ่นรบกวน เป็นต้น ในอีกกรณีหนึ่งคือการช าระเงินช้ากว่าก าหนด ก็จะมีการ
เรียกเก็บเงินค่าปรับตามที่ได้แจ้งไว้ในใบเรียกช าระเงิน 
  6). ปัญหาที่พบในการอยู่หอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 
 - อินเตอร์เน็ทมักจะไม่ครอบคลุมทุกห้อง อาจมีปัญหาอินเตอร์เน็ทช้า
บ้าง หลุดบ้าง เป็นต้น 
 - ผู้เช่าอาศัยส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน ทางอพาร์ทเม้นท์ก็ได้มีส่งกระดาษ
เข้าไปทุกห้อง เพื่อแจ้งเตือนเรื่องการงดใช้เสียงดังในตอนกลางคืน  
 - การพาเพ่ือนเข้ามาในห้องพัก เนื่องจากเคยมีกรณีท่ีเพ่ือนของผู้เช่า
อาศัยเมาสุรา แล้วเคาะห้องผิด ตรงนี้ต้องระวังไม่ให้สร้างความเดือดร้อน  
 - การประกอบอาหารในห้องพัก เนื่องด้วยตึกนี้ไม่มีระเบียง ท าให้ไม่
สะดวกในการท าอาหาร ทางอพาร์ทเม้นท์จึงอนุญาตให้น าไมโครเวฟ หม้อหุงข้าว และกระทะไฟฟ้า
เข้ามาได้ และใช้พัดลมในการช่วยระบายอากาศออกทางหน้าต่าง เพ่ือป้องกันกลิ่นที่เกิดจากการ
ประกอบอาหารไปรบกวนห้องอ่ืนๆ 
 จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ประกอบกิจการหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ สามารถสรุป
ได้ว่า ในด้านกฎระเบียบของอพาร์ทเม้นท์นั้น ห้ามท าอาหารในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ โดยใช้ไฟหรือ
เตาแก๊ส แต่สามารถน าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในการท าอาหารเข้ามาได้ เช่น หม้อหุงข้าว และไมโครเวฟ
เป็นต้น ซึ่งผู้เช่าอาศัยจะต้องระมัดระวังเรื่องกลิ่นรบกวนที่เกิดจากการท าอาหารเป็นอย่างมาก 
อย่างไรก็ตามผู้ประกอบกิจการได้แนะน าให้ใช้พัดลมในการระบายอากาศ ซึ่งจะท าให้กลิ่นจางลง  ไม่
เป็นที่รบกวนของห้องอ่ืนๆ 
 
การเชื่อมโยงผลการสัมภาษณ์เจาะลึกเพื่อน าไปใช้ในการจัดท าโครงร่างรายการ (proposal) บท
รายการ (script) และการผลิตรายการ (production) 
 ด้านเนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร การสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมอยากท าอาหารเป็นสิ่งส าคัญ เมนู
ที่น าเสนอจึงควรเป็นเมนูที่ผู้ชมสามารถท าตามได้ง่าย ขั้นตอนไม่ซับซ้อน ใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายตาม
ท้องตลาดหรือร้านสะดวกซ้ือทั่วไป บางเมนูอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบบางประการเพ่ือให้
เหมาะสมกับการท าอาหารในพ้ืนที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก  เช่น มีการลดทอนหรือเปลี่ยนแปลง
วัตถุดิบที่มีกลิ่นแรง หรือปรับเปลี่ยนวิธีการท าบางประการเพื่อความสะดวกในการประกอบอาหารใน
ไมโครเวฟและหม้อหุงข้าว และมีอุปกรณ์ช่วยในการถ่ายเทอากาศและระบายกลิ่นออกจากห้องด้วย  
นอกจากนี้การท าอาหารด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างมาก
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รายการจึงควรน าเสนอหรือเน้นย้ าถึงการใช้งานอย่างปลอดภัย เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับไมโครเวฟก็
ควรได้มาตรฐาน และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับหม้อหุงข้าวก็ควรมีฉนวนกันร้อน ป้องกันไฟดูด เป็นต้น 
 ด้านการน าเสนอในรูปแบบละคร การเข้าถึงผู้ชมให้ได้มากท่ีสุด คือการท าให้ผู้ชมใช้
ประสบการณ์ร่วมไปกับตัวละครและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้มากท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นในแง่บวกหรือแง่
ลบ การเขียนบทละครสั้นแบบจบในตอนที่เกี่ยวกับชีวิตในหอพักจึงเป็นการหยิบความสามัญธรรมดาท่ี
เกิดข้ึนในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ มาขยายและปรับแต่งให้เกิดความน่าสนใจ ดังเช่นการสร้างคาแรก
เตอร์ตัวละคร ก็มาจากบุคลิกของนักศึกษาที่อยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ และขยายด้านใดด้านหนึง่
ให้สุดโต่ง เพ่ือให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่าย การสร้างสถานการณ์ก็มาจากการขยายเรื่องราวทั่วๆไปที่เกิดขึ้นใน
หอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ให้ใหญ่ขึ้น ความสนุกสนานของละครสั้นแบบจบในตอนอยู่ที่การตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ต่างๆของตัวละครแต่ละตัว ในการสอดแทรกเนื้อหารการท าอาหารลงไปในละครสัน้
แบบจบในตอนที่เก่ียวกับชีวิตในหอ ผู้จัดท าอาจเชื่อมโยงคาแรกเตอร์ตัวละครให้เก่ียวข้องกับการ
ท าอาหาร เพ่ือท าให้การท าอาหารเป็นชีวิตปกติของตัวละคร เมนูที่ได้มาก็อาจจะเกิดจากความไม่ตั้งใจ 
มีการลองผิดลองถูก เพ่ือสร้างความสนุกสนานในการท าอาหารให้เกิดขึ้นในหอพัก 
 ด้านกระบวนการถ่ายท ารายการทีมงานควรจะรู้ขั้นตอนการท าอาหารอย่างครบถ้วน 
เพ่ือให้การถ่ายท าสามารถด าเนินไปอย่างไม่ติดขัด โดยเฉพาะช่างภาพจะสามารถจับภาพขั้นตอนการ
ท าได้ทัน และไม่ต้องเสียเวลาในการถ่ายท าหลายรอบ การถ่ายท ารายการอาหารจะต้องให้อาหาร
ออกมามีความสวยงามและน่ารับประทาน ฝ่ายศิลป์จึงต้องมีการคิดช็อตการถ่ายภาพส าหรับอาหารที่
เสร็จแล้ว (pack shot) เอาไว้ด้วย นอกจากภาพลักษณ์ที่สวยงามแล้วความสะอาดก็เป็นหัวใจส าคัญ
ประการหนึ่ง รายการอาหารควรค านึงถึงความสะอาดทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังการถ่ายท า  
  
 2.3 ผลการส ารวจความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการกึ่งละครสั้น 
ทางโทรทัศน์แบบจบในตอนเพื่อการท าอาหาร ส าหรับผู้อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ โดย
เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงและชาย อายุ 18-30 ปี ที่อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 100 คน โดยการแจกแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทาง
เว็บไซต์กูเกิ้ล (www.google.com) และพันทิป (www.pantip.com) ตั้งแต่วันที่ 10-28 กันยายน 
เป็นเวลา 3 สัปดาห์ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถแสดงผลได้ดังต่อไปนี้ 
 2.3.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 4-1 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 
เพศของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศหญิง 70 70 

2. เพศชาย 29 29 

3. เพศอ่ืนๆ 1 1 

รวม 100 100 
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 จากตารางที่ 4-1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในหอพัก หรืออพาร์ทเม้นท์ เป็น
เพศหญิงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ70 รองลงมาคือเพศชายคิดเป็นร้อยละ29และเพศอ่ืนๆคิดเป็น 
ร้อยละ1 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-2 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. มัธยมปลาย 2 2 

2. ปวช./ปวส. 0 0 

3. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 91 91 

4. สูงกว่าปริญญาตรี 7 7 

รวม 100 100 
  

 จากตารางที่ 4-2 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์เม้นท์มี
การศึกษาอยู่ที่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามากท่ีสุดถึงร้อยละ91 รองลงมาคือระดับสูงกว่าปริญญา
ตรีคิดเป็นร้อยละ 7 ระดับมัธยมปลายคิดเป็นร้อยละ 2 และไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปวช.และปวส. 
 
ตารางที่ 4-3 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. นักเรียน 3 3 

2. นักศึกษา 79 79 

3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1 1 

4. พนักงานบริษัท 15 15 

5. แม่บ้าน 0 0 

6. ธุรกิจส่วนตัว 0 0 

7. อ่ืนๆ 2 2 

รวม 100 100 
  

 จากตารางที่ 4-3 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์จ านวน
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 79 อยู่ในวัยนักศึกษา รองลงมาคือพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ15 อาชีพ
อ่ืนๆนอกเหนือจากตัวเลือกเช่น รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 2 ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อย
ละ 1และไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่มีธุรกิจส่วนตัวหรือท าอาชีพแม่บ้าน 

   ส
ำนกัหอ
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ตารางที่ 4-4 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ต่ ากว่า 6,000 บาท 25 25 

2. 6,000-9,000 บาท 24 24 

3. 9,001-12,000 บาท 25 25 

4. 12,001-15,000 บาท  15 15 

5. 15,001-18,000 บาท 1 1 

6. 18,001-21,000 บาท 3 3 

7. มากกว่า 21,001 บาทข้ึนไป 7 7 

รวม 100 100 
  

 จากตารางที่ 4-4 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ที่มี 
รายได้อยู่ในระดับต่ ากว่า 6,000บาท และอยู่ในช่วง9,001-12,000บาท มีจ านวนเท่ากัน คิดเป็นร้อย
ละ25ซึ่งเป็นจ านวนที่มากท่ีสุด รองลงมาคือรายได้เฉลี่ย6,000-9,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 24 
อันดับต่อมาคือรายได้เฉลี่ย 12,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15 รายได้เฉลี่ยมากกว่า 21,001
บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 7 รายได้เฉลี่ย 18,001-21,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3 และน้อยที่สุดคือ
รายได้เฉลี่ย15,001-18,000บาท คิดเป็นร้อยละ 1ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
 
ตารางที่ 4-5 แสดงค่าร้อยละของเหตุผลในการเช่าหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ของกลุ่มตัวอย่าง 

เหตุผลในการเช่าหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 
(เลือกตอบได้มากกว่า 1ค าตอบ) 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. สะดวกในการเดินทาง ประหยัดเวลา 62 36.91 

2. ค่าใช้จ่ายถูกกว่าอยู่บ้าน 12 7.14 

3. อยู่หอพักด้วยความจ าเป็น (เช่น บ้านอยู่ต่างจังหวัด ฯลฯ) 71 42.26 

4. ต้องการมีชีวิตส่วนตัว 19 11.31 

5. ต้องการออกมาอยู่กับเพ่ือน/แฟน 4 2.38 

6. อ่ืนๆ 0 0 

รวม 168 100 
  

 จากตารางที่ 4-5 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างจ านวนมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 42.26
ออกมาเช่าหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ด้วยความจ าเป็น เช่น ภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด เป็นต้น รองลงมา

   ส
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คือความสะดวกในการเดินทางและประหยัดเวลา คิดเป็นร้อยละ 36.91 ความต้องการที่จะมีชีวิต
ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 11.31 ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าอยู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 7.14 น้อยที่สุดคือ
ความต้องการออกมาอยู่กับเพ่ือนหรือแฟน คิดเป็นร้อยละ 2.38 
 
ตารางที่ 4-6 แสดงค่าร้อยละจ านวนสมาชิกที่พักอยู่ในห้องเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวนสมาชิกที่พักอยู่ในห้องเดียวกัน (รวมตัวท่านเอง) จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ทั้งหมด1คน 40 40 

2. ทั้งหมด2 คน 41 41 

3. ทั้งหมด3 คน 8 8 

4. ทั้งหมด 4 คนข้ึนไป 11 11 

รวม 100 100 
  

 จากตารางที่ 4-6 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์มี 
จ านวนสมาชิกที่พักอยู่ในห้องเดียวกันทั้งหมด 2 คน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมาคือพักอยู่
คนเดียว คิดเป็นร้อยละ 40 พักอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4คนข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ11 และน้อยที่สุดคือพัก
อยู่ด้วยกันทั้งหมด 3คน คิดเป็นร้อยละ8 
 
ตารางที่ 4-7 แสดงค่าร้อยละประเภทของอุปกรณ์ท าอาหารที่กลุ่มตัวอย่างมีในที่พักอาศัย 

อุปกรณ์ท าอาหารที่ท่านมีในที่พักอาศัย 
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ไมโครเวฟ 53 18.79 

2. หม้อหุงข้าว 54 19.15 

3. อุปกรณ์เสริมส าหรับใช้ในไมโครเวฟ 21 7.45 

4. กระติกน้ าร้อน 64 22.7 

5. เครื่องปิ้งขนมปัง 15 5.32 

6. เตาอบ 5 1.77 

7. เตาไฟฟ้า 15 5.32 

8. เตาแก๊ส 7 2.48 

9. กระทะไฟฟ้าหรือหม้อสุกี้ 35 12.41 

10. ไม่มีอุปกรณ์ใดเลย 10 3.55 

   ส
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อุปกรณ์ท าอาหารที่ท่านมีในที่พักอาศัย 
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

11. อ่ืนๆ 3 1.06 

รวม 282 100 
  

 จากตารางที่ 4-7 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีกระติกน้ าร้อนในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์
ของตนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.7รองลงมาคือ หม้อหุงข้าว คิดเป็นร้อยละ 19.15 ไมโครเวฟ คิด
เป็นร้อยละ18.79 กระทะไฟฟ้าหรือหม้อสุกี้ คิดเป็นร้อยละ 12.41 อุปกรณ์เสริมส าหรับใช้ใน
ไมโครเวฟ เช่น หม้อซิลิโคน อุปกรณ์ต้มไข่ อุปกรณ์ส าหรับนึ่ง อุปกรณ์ส าหรับทอด เป็นต้น คิดเป็น
ร้อยละ 7.45 เครื่องปิ้งขนมปังและเตาไฟฟ้า มีค่าร้อยละเท่ากันคือร้อยละ 5.32 ไม่มีอุปกรณ์ใดเลย 
คิดเป็นร้อยละ 3.55 มีเตาแก๊ส คิดเป็นร้อยละ 2.48มีเตาอบ คิดเป็นร้อยละ 1.77  และอุปกรณ์อ่ืนๆ
เช่น เตารีด ตู้เย็น และเครื่องปิ้งย่างไฟฟ้า เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 1.06 
 2.3.2 พฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 
 
 
ภาพที่ 4-3 แสดงคะแนนเฉลี่ยของความถี่ในการเลือกรับประทานอาหารประเภทต่างๆของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

ความถี่ในการเลือกรับประทานอาหาร(ร้อยละ) 

ท าอาหาร
รับประทาน
เองเสร็จใหม่ 

รับประทาน
ในร้านที่มี
ชื่อเสียง 

อาหารจาก
ร้านสะดวก

ซื้อ 

อาหาร
ฟาสต์ฟู้ด 

อาหารกึ่ง
ส าเร็จรูป 

อาหารปรุง
เสร็จเสร็จ
ใหม่ 

อาหารปรุง
ส าเร็จ 
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ตารางที่ 4-8 แสดงคะแนนเฉลี่ยของความถ่ีในการเลือกรับประทานอาหารประเภทต่างๆของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

ระดับ
ความถี่

/ 
ประ 
เภท

อาหาร 

อาหารปรุง
ส าเร็จ 
แช่แข็ง 

อาหาร
ปรุงเสร็จ

ใหม่ 

อาหารกึ่ง
ส าเร็จรูป 

อาหาร
ฟาสต์ฟู้ด 

อาหารจาก
ร้านสะดวก

ซ้ือ 

รับประทา
นในร้านที่
มีชื่อเสียง 

ท าอาหาร
รับประทาน

เอง 

￭บ่อย
ที่สุด 

6 42 16 4 30 4 11 

￭บ่อย 11 31 30 19 36 25 18 

￭ปาน
กลาง 

45 12 33 44 22 35 21 

￭น้อย 27 12 15 21 8 24 23 

￭น้อย
ที่สุด 

11 3 6 12 4 12 27 

คะ 
แนน
เฉลี่ย 
(5) 

2.74 3.97 3.35 2.82 3.8 2.85 2.63 

  

 จากตารางที่ 4-8 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์เลือก
รับประทานอาหารปรุงเสร็จใหม่ เช่น จากร้านอาหารตามสั่ง หรือซุปเปอร์มาเก็ต มากที่สุด คิดเป็น
คะแนนเฉลี่ย 3.97คะแนน จากคะแนนเต็ม5คะแนน รองลงมาคือ อาหารจากร้านสะดวกซ้ือ คิดเป็น
คะแนเฉลี่ย 3.8คะแนน อาหารกึ่งส าเร็จรูป คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.35 คะแนน รับประทานอาหารใน
ร้านที่มีชื่อเสียง คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 2.85 คะแนน อาหารฟาสต์ฟู้ด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 2.82 
คะแนน อาหารปรุงส าเร็จแช่แข็ง คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 2.74คะแนน และน้อยที่สุดคือการท าอาหาร
รับประทานเอง คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเพียง 2.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม5คะแนน  
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ตารางที่ 4-9 แสดงค่าร้อยละของงบประมาณท่ีกลุ่มตัวอย่างใช้จ่ายในการับประทานอาหารต่อม้ือ 
งบประมาณที่ใช้จ่ายในการรับประทานอาหารต่อม้ือ  จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. น้อยกว่า 40 บาท 5 5 

2. 40-60 บาท 38 38 

3. 61-80 บาท 22 22 

4. 81-100  บาท 21 21 

5. 101-150 บาท 9 9 

6. 151 บาทข้ึนไป 5 5 

รวม 100 100 
  

 จากตารางที ่4-9 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 
จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ38 มีค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารเฉลี่ยต่อมื้อ 40-60 บาท 
รองลงมาคือมื้อละ 61-80 บาท คิดเป็นร้อยละ 22 มื้อละ 81-100 บาท คิดเป็นร้อยละ 21 มื้อละ 
101-150 บาท คิดเป็นร้อยละ 9 และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อมื้อน้อยกว่า40บาท และ มากกว่า 151 บาท 
มีค่าร้อยละเท่ากันคือ ร้อยละ5ซึ่งเป็นจ านวนที่น้อยที่สุด 
 
ตารางที่ 4-10 แสดงค่าร้อยละของความสนใจในการท าอาหารรับประทานเองของกลุ่มตัวอย่าง 

ความสนใจในการท าอาหารรับประทานเองของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. สนใจ 57 57 

2. ไม่สนใจ 1 1 

3. แล้วแต่โอกาส 42 42 

รวม 100 100 
  

 จากตารางที่ 4-10 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 
จ านวนมากที่สุดมีความสนใจในการท าอาหารรับประทานเอง คิดเป็นร้อยละ 57 รองลงมาคือแล้วแต่
โอกาส คิดเป็นร้อยละ 42 และไม่สนใจการท าอาหารรับประทานเองเลย คิดเป็นร้อยละ1 จากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 
 
ตารางที่ 4-11 แสดงค่าร้อยละของปัจจัยที่ท าให้เกิดความต้องการในการท าอาหารของกลุ่มตัวอย่าง 
ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความต้องการในการท าอาหารของกลุ่มตัวอย่าง 

(เลือกตอบได้มากกว่า 1ค าตอบ) 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ราคาประหยัด 58 19.8 
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ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความต้องการในการท าอาหารของกลุ่มตัวอย่าง 
(เลือกตอบได้มากกว่า 1ค าตอบ) 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

2. ขั้นตอนการท าไม่ซับซ้อน 27 9.22 

3. ไม่ใช้เวลาในการท ามาก 25 8.53 

4. ได้คุณค่าทางโภชนาการ 41 13.99 

5. มีความสะอาดและปลอดภัย 58 19.8 

6. มีอุปกรณ์ในการท าพร้อม 31 10.58 

7. มีความรู้เรื่องวิธีการท า 37 12.63 

8. อ่ืนๆ 16 5.46 

รวม 293 100 
  

 จากตารางที่ 4-11 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่ท าให้เกิดความต้องการในการท าอาหารของ
กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในหอพักหรือออพาร์ทเม้นท์มี 2ปัจจัยที่มีผลมากที่สุด มีค่าร้อยละ 19.8 
เท่ากัน ได้แก่ปัจจัยด้าน"ราคาประหยัด" และ"ความสะอาดปลอดภัย" รองลงมาคือ ด้าน"คุณค่า
โภชนาการ" คิดเป็นร้อยละ 13.99 ด้าน"การมีความรู้เรื่องวิธีท า" คิดเป็นร้อยละ 12.63 ด้าน"อุปกรณ์
ในการท าพร้อม" คิดเป็นร้อยละ 10.58 "ขั้นตอนการท าไม่ซับซ้อน" คิดเป็นร้อยละ 9.22 "ใช้เวลาไม่
มาก" คิดเป็นร้อยละ 8.53 และน้อยที่สุดคือปัจจัย"อ่ืนๆ" เช่น ความชอบส่วนตัว ได้รสชาติที่ถูกปาก 
และอยากลองท าอาหาร เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 5.46 
 
ตารางที่ 4-12 แสดงค่าร้อยละของปัจจัยที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถประกอบอาหารรับประทาน
เองได้ 
ปัจจัยท่ีท าให้กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถท าอาหารรับประทานเองได้ 

(เลือกตอบได้มากกว่า 1  ค าตอบ) 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ไม่มีอุปกรณ์เพียงพอในการท า 64 18.61 

2. ที่พักไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารโดยใช้ไฟ 54 15.7 

3. บริเวณท่ีพักไม่มีร้านค้า หรือแหล่งที่จะซื้อวัตถุดิบได้ 26 7.56 

4. ที่พักมีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ในการประกอบอาหาร 46 13.37 

5. ไม่มีเวลาเพียงพอ 62 18.02 

6. วิธีการท ายุ่งยาก 32 9.3 

7. ไม่มีความรู้เรื่องวิธีการท า 27 7.85 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ปัจจัยท่ีท าให้กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถท าอาหารรับประทานเองได้ 
(เลือกตอบได้มากกว่า 1  ค าตอบ) 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

8. ซื้อข้างนอกประหยัดกว่า 29 8.43 

9. อ่ืนๆ 4 1.16 

รวม 344 100 
  

 จากตารางที่ 4-12 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในหอพักหรือ 
อพาร์ทเม้นท์ไม่สามารถประกอบอาหารได้ มีผลมาจาก"ไม่มีอุปกรณ์เพียงพอในการท า” มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 18.61 “ไม่มีเวลาเพียงพอ” คิดเป็นร้อยละ 18.02 “ที่พักไม่อนุญาตให้ประกอบอาหาร
โดยใช้ไฟ” คิดเป็นร้อยละ 15.7 “ที่พักมีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ในการท าอาหาร” คิดเป็นร้อยละ 13.37 
“วิธีการท ายุ่งยาก” คิดเป็นร้อยละ 9.3 “ซื้อข้างนอกประหยัดกว่า” คิดเป็นร้อยละ 8.43 “ไม่มีความรู้
เรื่องวิธีการท า” คิดเป็นร้อยละ 7.85 “บริเวณทีพักไม่มีร้านค้าหรือแหล่งที่จะซื้อวัตถุดิบได้” คิดเป็น
ร้อยละ 7.56 และปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุดคือด้าน"อ่ืนๆ” เช่น ไม่ชอบท าอาหาร และไม่มีความรู้เรื่อง
วัตถุดิบ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 1.16 ตามล าดับ 
  2.3.3 ความคิดเห็นในด้านความต้องการเนื้อหาและรูปแบบของรายการ 
ตารางที่ 4-13 แสดงค่าร้อยละที่กลุ่มตัวอย่างเคยรับชมรายการท าอาหารส าหรับผู้ที่มีข้อจ ากัดด้าน 
อุปกรณ์หรือพ้ืนที่ในการท าอาหาร 
กลุ่มตัวอย่างเคยรับชมรายการที่น าเสนอการท าอาหารส าหรับผู้ท่ี

มีข้อจ ากัดด้านอุปกรณ์หรือพื้นที่ในการท าอาหารหรือไม่ 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เคย 24 24 

2. ไม่เคย 76 76 

รวม 100 100 
  

 จากตารางที่ 4-13 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 
จ านวนมากที่สุด"ไม่เคย” รับรายการอาหารที่น าเสนอส าหรับผู้ที่มีข้อจ ากัดด้านอุปกรณ์หรือพ้ืนที่ใน
การท าอาหาร คิดเป็นร้อยละ 76 และกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการประเภทดังกล่าว คิดเป็นร้อย
ละ 24 โดยรายการที่เคยรับชม เช่น ครัวกากกาก อร่อยสร้างภาพ ครัวแล้วแต่คริต และพลพรรคนัก
ปรุง เป็นต้น 
 
ตารางที่ 4-14 แสดงให้เห็นค่าร้อยละของความต้องการด้านเนื้อหาที่กลุ่มตัวอย่างต้องการรับชม 

เนื้อหาของรายการที่กลุ่มตัวอย่างต้องการรับชม 
(เลือกตอบได้ไม่เกิน 3 ค าตอบ) 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เมนูที่ท าได้ภายในเวลาที่จ ากัด 62 21.83 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



56 
 

เนื้อหาของรายการที่กลุ่มตัวอย่างต้องการรับชม 
(เลือกตอบได้ไม่เกิน 3 ค าตอบ) 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

2. เมนูที่ท าได้ภายใต้งบประมาณท่ีจ ากัด 35 12.32 

3. เมนูที่ท าได้โดยไม่ต้องใช้เตาแก๊ส 41 14.44 

4. เมนูที่ท าได้โดยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าส าหรับการท าอาหาร 29 10.21 

5. เมนูที่ไม่ซับซ้อน สามารถท าตามได้โดยง่าย 69 24.3 

6. เมนูที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 44 15.49 

7. อ่ืนๆ 4 1.41 

รวม 284 100 
  

 จากตารางที่ 4-14 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 
จ านวนมากที่สุด ต้องการให้น าเสนอเมนูอาหารที่ไม่ซับซ้อน และสามารถท าตามได้ง่าย คิดเป็นร้อยละ 
24.3 รองลงมาคือ เมนูที่ท าได้ภายในเวลาที่จ ากัด คิดเป็นร้อยละ 21.83  เมนูที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
คิดเป็นร้อยละ 15.49 เมนูที่ท าได้โดยไม่ต้องใช้เตาแก๊ส คิดเป็นร้อยละ 14.44 เมนูที่ท าได้ภายใต้
งบประมาณท่ีจ ากัด คิดเป็นร้อยละ 12.32โดยงบประมาณท่ีเหมาะสมต่อมื้อโดยเฉลี่ยคือ 85บาท 
ต่อมาคือเมนูที่ท าได้โดยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าส าหรับท าอาหาร คิดเป็นร้อยละ 10.21 และน้อยที่สุดคือ
เนื้อหาอ่ืนๆ เช่น เมนูส าหรับนักกล้าม และเมนูจานด่วน เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 1.41  
 
ตารางที่ 4-15 แสดงค่าร้อยละของความต้องการรับชมละครสั้นทางโทรทัศน์แบบจบในตอนที่น าเสนอ
ชีวิตในหอพักและการท าอาหารด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 

ความต้องการที่มีต่อละครสั้นทางโทรทัศน์แบบจบในตอนที่
น าเสนอชีวิตในหอพัก และการท าอาหารด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีใน

หอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. สนใจรับชม 86 86 

2. ไม่สนใจรับชม 14 14 

รวม 100 100 
  

 จากตารางที่ 4-15 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 
จ านวนมากที่สุดร้อยละ 86 มีความสนใจรับชมละครสั้นที่น าเสนอชีวิตในหอพักและการท าอาหารด้วย
เครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ14ไม่สนใจรับชมละครสั้นดังกล่าว  
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-16 แสดงค่าร้อยละของความต้องการด้านอุปกรณ์ส าหรับท าอาหารที่กลุ่มตัวอย่างต้องการ
ให้น าเสนอ 

อุปกรณ์ท าอาหารที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้รายการน าเสนอ 
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ไมโครเวฟ 69 24.55 

2. หม้อหุงข้าว 55 19.57 

3. อุปกรณ์เสริมส าหรับใช้ในไมโครเวฟ 23 8.19 

4. กระติกน้ าร้อน 33 11.74 

5. เครื่องปิ้งขนมปัง 15 5.34 

6. เตาอบ 6 2.14 

7. เตาไฟฟ้า 22 7.83 

8. เตาแก๊ส 5 1.78 

9. กระทะไฟฟ้าหรือหม้อสุกี้ 51 18.15 

10. อ่ืนๆ 2 0.71 

รวม 281 100 
  

 จากตารางที่ 4-16 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 
ต้องการให้รายการน าเสนออุปกรณ์"ไมโครเวฟ” มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 24.55 รองลงมาคือ "หม้อ
หุงข้าว" คิดเป็นร้อยละ 19.57 “กระทะไฟฟ้าหรือหม้อสุกี้” คิดเป็นร้อยละ 18.15 “กระติกน้ าร้อน” 
คิดเป็นร้อยละ 11.74 “อุปกรณ์ส าหรับใช้ในไมโครเวฟ เช่น หม้อซิลิโคน อุปกรณ์ส าหรับต้มไข่ 
อุปกรณ์ส าหรับนึ่ง อุปกรณ์ส าหรับทอด เป็นต้น" คิดเป็นร้อยละ 8.19 “เตาไฟฟ้า” คิดเป็นร้อยละ 
7.83 “เครื่องปิ้งขนมปัง” คิดเป็นร้อยละ 5.34 “เตาอบ” คิดเป็นร้อยละ 2.14 “เตาแก๊ส” คิดเป็นร้อย
ละ 1.78 และอุปกรณ์อ่ืนๆนอกเหนือจากตัวเลือก เช่น ตะแกรงย่างไฟฟ้า และใช้อุปกรณ์ทุกอย่างที่มี 
เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 0.71 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-17 แสดงค่าร้อยละของระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรับการน าเสนอรายการก่ึงละครโทรทัศน์
เพ่ือการท าอาหารในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 

ระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรับการน าเสนอรายการกึ่งละคร
โทรทัศน์เพื่อการท าอาหารในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ความยาว 10 นาที 18 18 

2. ความยาว 15 นาที 43 43 

   ส
ำนกัหอ
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ระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรับการน าเสนอรายการกึ่งละคร
โทรทัศน์เพื่อการท าอาหารในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

3. ความยาว 20 นาที 20 20 

4. ความยาว 30 นาที 17 17 

5. ความยาว 1 ชั่วโมง 2 2 

6. ความยาวมากกว่า 1 ชั่วโมงขึ้นไป 0 0 

รวม 100 100 
  

 จากตารางที่ 4-17 แสดงให้เห็นว่าระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการน าเสนอรายการกึ่งละคร
โทรทัศน์เพื่อการท าอาหารในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ของกลุ่มตัวอย่างคือความยาว 15 นาที ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 43 รองลงมาคือความยาว 20นาที คิดเป็นร้อยละ 20 ความยาว 10นาท คิดเป็นร้อยละ 
18ความยาว 30นาที คิดเป็นร้อยละ 17 ความยาว 1ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 2 และความยาวมากกว่า 
1ชั่วโมง มีค่าร้อยละเป็น 0 กล่าวคือไม่เหมาะสมต่อการน าเสนอรายการกึ่งละครโทรทัศน์เพ่ือการ
ท าอาหารในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 4-18 แสดงค่าร้อยละของช่วงวันที่เหมาะสมส าหรับการน าเสนอรายการก่ึงละครโทรทัศน์
เพ่ือการท าอาหารในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 

ช่วงวันที่เหมาะสมส าหรับการน าเสนอรายการกึ่งละคร
โทรทัศน์เพื่อการท าอาหารในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. วันจันทร์ 4 4 

2. วันอังคาร 1 1 

3. วันพุธ 2 2 

4. วันพฤหัสบดี 0 0 

5. วันศุกร์ 16 16 

6. วันเสาร ์ 33 33 

7. วันอาทิตย์ 35 35 

8. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 9 9 

รวม 100 100 
  

 จากตารางที่ 4-18 แสดงให้เห็นว่าช่วงวันที่เหมาะสมมากท่ีสุดส าหรับการน าเสนอ 
รายการกึ่งละครโทรทัศน์เพ่ือการท าอาหารในหอพักหรือพาร์ทเม้นท์ส าหรับกลุ่มตัวอย่างคือ 
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วันอาทิตย์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาคือวันเสาร์ คิดเป็นร้อยละ 33 วันศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 16
วันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ 9 วันจันทร์ คิดเป็นร้อยละ 4 วันพุธ คิดเป็นร้อยละ 2 วันอังคาร 
คิดเป็นร้อยละ 1 และวันพฤหัสบดี คิดเป็นร้อยละ0  
 
ตารางที่ 4-19 แสดงช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับการน าเสนอรายการกึ่งละครโทรทัศน์เพ่ือการ
ท าอาหารในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง 

ช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับการน าเสนอรายการกึ่งละคร
โทรทัศน์เพื่อการท าอาหารในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ช่วงเวลา06.01-07.00 น. 2 2 

2. ช่วงเวลา07.01-08.00น. 3 3 

3. ช่วงเวลา08.01-09.00น. 0 0 

4. ช่วงเวลา09.01-10.00น. 7 7 

5. ช่วงเวลา10.01-11.00น. 9 9 

6. ช่วงเวลา11.01-12.00น. 1 1 

7. ช่วงเวลา12.01-13.00น. 2 2 

8. ช่วงเวลา13.01-14.00น. 5 5 

9. ช่วงเวลา14.01-15.00น. 3 3 

10. ช่วงเวลา 15.01-16.00 น. 9 9 

11. ช่วงเวลา16.01-17.00น. 7 7 

12. ช่วงเวลา17.01-18.00น. 7 7 

13. ช่วงเวลา18.01-19.00น. 13 13 

14. ช่วงเวลา19.01-20.00น. 8 8 

15. ช่วงเวลา20.01-21.00น. 5 5 

16. ช่วงเวลา21.01-22.00น. 4 4 

17. ช่วงเวลา22.01-23.00น. 8 8 

18. ช่วงเวลา23.01-00.00น. 5 5 

19. ช่วงเวลา00.01-01.00น. 1 1 

20. ช่วงเวลา01.01-02.00น. 1 1 
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ช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับการน าเสนอรายการกึ่งละคร
โทรทัศน์เพื่อการท าอาหารในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

21. ช่วงเวลา02.01-03.00น. 0 0 

22. ช่วงเวลา03.01-04.00น. 0 0 

23. ช่วงเวลา04.01-05.00น. 0 0 

24. ช่วงเวลา05.01-06.00น. 0 0 

รวม 100 100 
  

 จากตารางท่ี 4-19 แสดงให้เห็นว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมมากที่สุดส าหรับการน าเสนอ 
รายการกึ่งละครโทรทัศน์เพ่ือการท าอาหารในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ส าหรับกลุ่มตัวอย่างคือช่วงเวลา 
18.01-19.00น. ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 13 รองลงมาคือช่วงเวลา 10.01-11.00 น. และ 15.01-16.00 น. 
มีค่าร้อยละเท่ากันคือร้อยละ 9 ช่วงเวลา 19.01-20.00 น. และ22.01-23.00 น. มีค่าร้อยละเท่ากัน
คือร้อยละ 8 ช่วงเวลา 09.01-10.00น. 16.01-17.00น. และ 17.01-18.00น มีค่าร้อยละเท่ากันคือ
ร้อยละ7 ช่วงเวลา 13.01-14.00น. 20.01-21.00น. และ23.01-00.00น. มีค่าร้อยละเทากันคือร้อย
ละ 5ช่วงเวลา 21.01-22.00น. คิดเป็นร้อยละ 4 ช่วงเวลา 07.01-08.00น. และ14.01-15.00น. มีค่า
ร้อยละเท่ากันคือร้อยละ 3 ช่วงเวลา 06.01-07.00น. และ12.01-13.00 น. มีค่าร้อยละเท่ากันคือร้อย
ละ2ช่วงเวลา 11.01-12.00น. 00.01-01.00น. และ01.01-02.00น. มีค่าร้อยละเท่ากันคือร้อยละ 1 
และน้อยที่สุดคือช่วงเวลา 08.01-09.00น. และช่วงเวลาตั้งแต่ 02.01-06.00น. มีค่าร้อยละเท่ากับ0  
 
ตารางที่ 4-20 แสดงค่าร้อยละความต้องการด้านเนื้อหาที่รายการควรมุ่งน าเสนอส าหรับกลุ่มตัวอย่าง 
ความต้องการด้านเนื้อหาที่รายการควรมุ่งเน้นในการน าเสนอ 

(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ความสนุกสนานในส่วนของซีรีย์ 52 22.71 

2. ขั้นตอนการท าอาหาร 58 25.33 

3. เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการท าอาหาร 47 20.52 

4. การประยุกต์ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในการท าอาหาร 71 31 

5. อ่ืนๆ 1 0.44 

รวม 229 100 
  

 จากตารางที่ 4-20 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 
ต้องการให้รายการมุ่งน าเสนอเนื้อหาเก่ียวกับการประยุกต์ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในการท าอาหารมากที่สุด 
มีค่าเท่ากับร้อยละ 31 รองลงมาคือ ขั้นตอนการท าอาหาร คิดเป็นร้อยละ 25.33 ความสนุกสนานใน
ส่วนของซีรีย์ คิดเป็นร้อยละ 22.71 เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการท าอาหาร คิดเป็นร้อยละ 20.52 และ
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เนื้อหาด้านอ่ืนๆนอกจากตัวเลือกดังกล่าว เช่น ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือไฟฟ้า เป็นต้น 
มีเพียงร้อยละ0.44 เท่านั้น 
 
ตารางที่ 4-21แสดงค่าร้อยละของเมนูอาหารที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอ 

เมนูอาหารที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้รายการน าเสนอ 
(เลือกตอบได้ไม่เกิน 3 ค าตอบ) 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. พิซซ่าญี่ปุ่น 32 13.45 

2. ข้าวห่อไข่ 41 17.23 

3. สปาเก็ตตี ้ 29 12.18 

4. ไข่ตุ๋น 29 12.18 

5. ต้มย าน้ าข้น 26 10.93 

6. โดนัทอบไมโครเวฟ 22 9.24 

7. คุกกี้ช็อกโกแลตชิป 22 9.24 

8. บลูเบอร์รี่ชีสพาย 25 10.5 

9. อ่ืนๆ 12 5.04 

รวม 238 100 
  

 จากตารางที่ 4-21 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 
ต้องการให้น าเสนอเมนู"ข้าวห่อไข่” มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 17.23 รองลงมาคือ "พิซซ่าญี่ปุ่น” คิด
เป็นร้อยละ 13.45 “สปาเก็ตตี้”และ"ไข่ตุ๋น” มีค่าร้อยละเท่ากันคือร้อยละ 12.18 “ต้มย าน้ าข้น” คิด
เป็นร้อยละ 10.93 “บลูเบอร์รี่ชีสพาย”คิดเป็นร้อยละ 10.5 “โดนัทอบไมโครเวฟ”และ"คุ้กกี้
ช็อกโกแลตชิป” มีค่าร้อยละเท่ากันคือร้อยละ 9.24 และเมนู“อ่ืนๆ” เช่น อาหารมังสวิรัต อาหารเพ่ือ
สุขภาพ อาหารไทยพ้ืนบ้าน อาหารที่เน้นโปรตีนส าหรับนักกล้าม เบเกอรี่ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ5.04 
  2.3.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครที่ปรากฏในรายการกึ่งละครโทรทัศน์แบบจบ
ในตอนเพื่อการท าอาหารในหอพักหรืออพาร์เม้นท์ 
ความคิดเห็นที่มีต่อตัวละคร A ซึ่งเป็นคนจู้จี้ ขี้บ่น พูดมาก ชอบเจ้ากี้เจ้าการกับคนอ่ืน ไร้
ความสามารถด้านการท าอาหารอย่างสิ้นเชิง แต่ชอบการท าอาหารมาก ความฝันสูงสุดคือมี
ร้านอาหารเป็นของตัวเอง 

1. น่าสนใจ เป็นคนประเภทที่มีอยู่จริงในสังคม ชอบสั่ง เจ้ากี้เจ้าการคนอ่ืน มีความเป็นเผด็จการอยู่
ในตัว และไม่มีความรู้จริงในเรื่องที่ตัวเองสนใจ 
2. น่าสนใจ เพราะตรงกับชีวิตจริงของคนในปัจจุบันที่ท าอาหารไม่ค่อยเป็น 
3. น่าสนใจ Aท าอาหารเมื่อไหร่ก็เป็นพิษทุกที แต่ก็ชอบบังคับให้BกับCรับประทานอาหารที่ตัวเองท า 
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4. น่าสนใจ ถ้าคนที่มีความคิดแตกต่างกัน2คนมาอยู่ด้วยกัน จะท าให้เรื่องสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ 
5. น่าสนใจ A น่าจะเป็นคนที่ชอบสร้างปัญหาให้คนอ่ืนโดยไม่รู้ตัว แต่ลึกๆเป็นคนจิตใจดี 
6. ไม่น่าสนใจ เพราะคนที่จู้จี้ขี้บ่น ไม่น่าจะเป็นลักษณะของคนท่ีจะมาเป็นพ่อครัวหรือแม่ครัว 
7. ไม่น่าสนใจ เพราะรายการต้องมีความกระชับ จึงไม่ควรให้ความส าคัญกับตัวละครที่ไม่สันทัดใน
การท าอาหารมากนัก 
8. ไม่น่าสนใจ เพราะเป็นสูตรคาแรกเตอร์ที่เดาได้ว่าจะต้องมี ควรหาคาแรกเตอร์ที่แปลกใหม่กว่านี้ 
9. ไมน่่าสนใจ เพราะบุคลิกของคนประเภทนี้ไม่ใช่น่าจะชอบรับประทานมากกว่าจะชอบท าอาหาร 

 
ความคิดเห็นที่มีต่อตัวละคร B ซึ่งเป็นคนหัวอ่อน ชอบการทดลอง คลั่งไคล้วิทยาศาสตร์ พยายาม
สร้างนวัตกรรมที่จะท าให้มนุษย์ไม่ต้องท าอาหารบ่อยๆ ซึมซับการท าอาหารจากการทดลองเข้าไป
โดยไม่รู้ตัว 

1. ตัวละครที่ไม่อยากท าอาหารดูไม่เข้ากับรายการอาหาร 
2. เป็นตัวละครที่เข้าใจยากว่าวิทยาศาสตร์จะมาเกี่ยวกับการท าอาหารอย่างไร ต้องสื่อออกมาให้
ชัดเจนอย่างมาก 
3. คนที่คลั่งไคล้วิทยาศาสตร์มักจะเป็นคนที่มีเหตุผลสนับสนุนความคิดของตัวเองตลอดเวลา  
ซึ่งขัดแย้งกับความเป็นคนหัวอ่อน ที่เชื่อคนง่าย เห็นอะไรก็เชื่อ 
4. ตัวละครที่เล่นกับเรื่องวิทยาศาสตร์ จะต้องมีความสมเหตุสมผลในการกระท า และวิทยาศาสตร์ที่
น ามาใช้ก็ควรจะเป็นความจริง  
5. ควรสร้างตัวละครที่จะท าให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่าย น่าจะดีกว่า 
6. น่าจะเพ่ิมให้ B เป็นคนที่อยากท าอาหาร แต่มีข้อจ ากัดด้านพื้นที่หรืออุปกรณ์ Bจึงดัดแปลงวิธีการ
ท าให้ง่ายขึ้น 
7. เป็นตัวละครที่สะท้อนความต้องการของชาวหอพักซ่ึงขี้เกียจออกจากห้องพัก จึงต้องการความง่าย
และสะดวกในการรับประทานอาหาร 

 
ความคิดเห็นที่มีต่อตัวละคร C ซึ่งเป็นอดีตเชฟฝีมือดีที่เบื่อและขี้เกียจท าอาหารที่สุด ตอนนี้อยาก
เป็นซุปเปอร์สตาร์ รู้จักทุกคนในอพาร์ทเม้นท์ คิดว่า A และ B คือแฟนคลับของตัวเอง 

1. ควรบอกถึงเหตุผลที่C ไม่ชอบท าอาหารทั้งที่เคยเป็นเชฟ และเหตุผลที่อยากเป็นดารา เพราะจะ
ท าให้ผู้ชมทราบความคิดและความต้องการที่แท้จริงของC 
2. น่าสนใจตรงอยากรู้เหตุผลที่เลิกเป็นเชฟ และอยากเป็นดาราแทน 
3. C น่าเป็นตัวละครที่มีฝีมือในการท าอาหารน่าจะมีเคล็ดลับหรือวิธีที่เป็นประโยชน์ต่อรายการ 
4. ตัวละครตัวนี้น่าจะมีวิธีลัดที่ท าให้การท าอาหารง่ายขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชม 
5. น่าสนใจ เพราะอยากรับชมคนที่มีฝีมือในการท าอาหารมากกว่า 
6. เป็นตัวละครที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ AและB 
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7. ให้ตัวละครเป็นดาราไปเลย แต่เป็นดาราที่ตกอับ 
8. น่าสนใจว่าตอนสุดท้ายตัวละครตัวนี้จะเลือกเป็นดาราหรือเป็นเชฟเหมือนเดิม 
9. ไม่น่าสนใจ เพราะอยากรู้เรื่องการท าอาหารมากกว่าการลุ้นว่าตัวละครจะได้เป็นดาราหรือไม่ 
 2.3.5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตรายการกึ่งละครโทรทัศน์
แบบจบในตอนเพื่อการท าอาหารในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 
 1. อยากให้รายการสอดแทรกอาหารเพื่อสุขภาพหรืออาหารชีวจิตเข้าไปใน 
ละคร น่าจะช่วยให้คนหันมาสนใจอาหารเพ่ือสุขภาพกันมากข้ึน 
 2. อยากให้ใช้วัตถุดิบที่สามารถหาได้ทั่วไป ราคาไม่แพง แต่สามารถพลิก 
แพลงท าเมนูได้อย่างหลากหลาย ตอบโจทย์คนที่อยู่หอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ได้ 
 3. น าเสนอเมนูอาหารที่มีความแปลกใหม่ แต่ท าตามได้ง่ายและสะดวก ใน 
ส่วนของละครก็ต้องท าออกมาให้สนุก 
 4. ควรสื่อจุดประสงค์ของรายการออกมาให้ชัดเจน เข้าใจง่าย และสามารถ 
น าไปใช้ได้จริง 
 5. อยากให้ชัดเจนว่าจะเน้นการท าอาหารหรือความสนุกของละครมากกว่า 
กัน ถ้าสอนการท าอาหารอย่างละเอียดมาก ละครก็อาจจะไม่สนุก เพราะคนดูจะติดตามพัฒนาการ
ของแต่ละตัวละครมากกว่า ส่วนเรื่องการท าอาหารก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง ควรเน้นด้านใดด้านหนึ่งให้
ชัดเจนไปมากกว่า 
 6. คาแรกเตอร์ของตัวละครควรมีความชัดเจนและมีเหตุผลรองรับความคิด 
และการกระท า น าบุคลิกที่มีอยู่จริงในสังคมมาขยายเกินจริงขึ้นเล็กน้อย เพ่ือให้คาแรกเตอร์มีความ
ชัดเจนและดึงดูดความสนใจผู้ชมได้ 
 7. ใช้คาแรกเตอร์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงจะท าให้ละครมีสีสัน 
มากกว่า ในกรณีท่ีต้องการเน้นความสนุกสนานของละคร ไม่เช่นนั้นก็ให้เน้นด้านอาหารให้ชัดเจนไป
เลย 
 
การเชื่อมโยงผลการส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อน าไปใช้ในการจัดท าโครงร่าง
รายการ (proposal) บทรายการ (script) และการผลิตรายการ (production) 
 การส ารวจความคิดเห็นและความต้องการของกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในหอพักหรือ 
อพาร์ทเม้นท์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีอาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ท
เม้นท์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากถึงร้อยละ70 และส่วนมากจะอยู่ในวัยนักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ต่ า
กว่า 6,000บาท และช่วง9,001-12,000บาท ซึ่งค่าเฉลี่ยรายได้ต่ าสุด-สูงสุดมีความแตกต่างกัน
ค่อนข้างมาก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่หอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ด้วยความจ าเป็น พักอยู่ห้องละ1-2คน 
และมีกระติกน้ าร้อนเป็นอุปกรณ์ท าอาหารมากท่ีสุด ตามมาด้วยหม้อหุงข้าวและไมโครเวฟ ตามล าดับ 
 ในด้านพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหาร กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ท
เม้นท์กว่าครึ่งสนใจในการท าอาหาร แต่ไม่ค่อยนิยมท าอาหารรับประทานเอง เนื่องจากข้อจ ากัดด้าน
อุปกรณ์ที่มีไม่เพียงพอ ที่พักไม่อนุญาตให้ใช้ไฟในการประกอบอาหาร และเวลาที่ไม่เพียงพอ ส่วนมาก
จึงซื้ออาหารจากร้านอาหารตามสั่ง และร้านสะดวกซื้อมากกว่า ส าหรับการประกอบอาหาร
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รับประทานเอง กลุ่มตัวอย่างจะพิจารณาจากราคาประหยัดและความสะอาดปลอดภัยของอาหารเป็น
หลัก อย่างไรก็ตามงบประมาณท่ีกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเหมาะสมในการใช้จ่ายต่อมื้อโดยเฉลี่ยคือ 85
บาท มากกว่างบประมาณที่กลุ่มตัวอย่างใช้จ่ายจริงโดยเฉลี่ยคือ40-60บาทต่อมื้อ 
 ในด้านความต้องการเนื้อหาและรูปแบบของรายการ กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอ
เมนูอาหารที่มีข้ันตอนไม่ซับซ้อน ใช้เวลาในการท าจ ากัด และใช้ไมโครเวฟเป็นอุปกรณ์หลักในการท า 
กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจในการประยุกต์ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในการท าอาหาร และข้ันตอนวิธีการท า
มากกว่ารูปแบบของละครสั้นแบบจบในตอนเพ่ือการท าอาหาร และยังมีข้อเสนอแนะบางส่วนต้องการ
ให้รายการเลือกเน้นการท าอาหารหรือความสนุกสนานของละครสั้นแบบจบในตอนให้ชัดเจน 
นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างเลือกช่วงเวลาที่เหมาะคือ ช่วงเวลา 18.01-19.00น. วันอาทิตย์ ซึ่งค่อนข้าง
ตรงกับความต้องการของผู้ศึกษา ซึ่งต้องการให้รายการออกอากาศในช่วงเวลา 18.05- 18.15น. 
 ในด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครที่ปรากฏในเรื่อง กลุ่มตัวอย่างต้องการให้ตัวละครมี
ความสมจริง และมีความสามารถในด้านการท าอาหาร เนื่องจากต้องการให้รายการมีความกระชับ 
และมุ่งน าเสนอเนื้อหาการท าอาหารมากกว่าความสนุกของละคร 
 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างให้ข้อเสนอแนะว่ารายการควรน าเสนอการท าอาหารที่น าไปใช้ได้
จริง และครอบคลุมข้อจ ากัดต่างๆของผู้ที่อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ เช่น ในเรื่องของเวลา 
ความสะดวกในการหาซื้อวัตถุดิบ และรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการท าอาหารแต่ละครั้งด้วย 
 
การน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้และพัฒนารายการ 
 จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ และแบบ
ส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการศึกษารูปแบบและเนื้อหาจากรายการเก่ียวกับ
อาหารทางโทรทัศน์ ผู้ศึกษาได้น ามาปรับใช้กับรายการกึ่งละครสั้นโทรทัศน์แบบจบในตอนเพ่ือการ
ท าอาหารส าหรับผู้อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ดังนี้ 
 ในด้านเนื้อหาและรูปแบบรายการ นอกจากข้อจ ากัดด้านอุปกรณ์และพ้ืนที่ในการท าอาหาร
ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์แล้ว "เวลา"ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ผู้อาศัยอยู่ในหอพักหรือ 
อพาร์ทเม้นท์ไม่สามารถประกอบอาหารรับประทานเองได้ ประกอบกับความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง
ในการรับชมเมนูอาหารที่มีข้ันตอนไม่ซับซ้อน ความง่ายและเวลาจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการเลือก
เมนูอาหารเพ่ือน าเสนอต่อกลุ่มเป้าหมาย  
 นอกจากนี้รายการควรให้ความส าคัญกับเนื้อหาที่เก่ียวกับการท าอาหารโดยใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้ามากกว่าความส าคัญของละครสั้นแบบจบในตอน  เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มตัวอย่าง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายการที่ต้องการให้ผู้ชมสามารถประกอบ
อาหารรับประทานเองได้ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ ส่วนรูปแบบของละครสั้นแบบจบในตอนนั้น ก็มี
ความน่าสนใจอยู่พอสมควรส าหรับกลุ่มเป้าหมาย โดยคาแรกเตอร์ของตัวละครควรมีความชัดเจน 
และมาจากบุคคลที่มีอยู่จริงในสังคม เช่นเดียวกับสถานการณ์ที่ควรอ้างอิงจากชีวิตจริง ผู้ศึกษาจึงได้มี
การปรับให้คาแรกเตอร์ของตัวละครมีความสมจริงมากยิ่งขึ้น โดยมีพ้ืนฐานมาจากชีวิตนักศึกษาท่ี
อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 
 ส าหรับวันและเวลาในการออกอากาศที่รายการ กลุ่มเป้าหมายและผู้ศึกษามีความคิดเห็น
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ตรงกัน วันเวลาออกอากาศของรายการเป็นเวลา 18.05-18.15น. ทุกวันอาทิตย์ ทางช่องThaiPBS 
 
3. การน าเสนอชิ้นงานรายการกึ่งละครโทรทัศน์เพื่อการท าอาหารส าหรับผู้อาศัยอยู่ในหอพักหรือ 
อพาร์ทเม้นท์ 
 การวางแผนการผลิตชิ้นงาน 
 ผู้ศึกษาได้วางแผนการผลิตชิ้นงานรายการก่ึงละครโทรทัศน์ "เมนูรัก หอพักป่วน” โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 โครงสร้างรายการ (Proposal) 
 ชื่อรายการ 
 เมนูรักหอพักป่วน  
 ที่มาของรายการ 
 วิถีชีวิตของคนในเมืองออกมาอาศัยอยู่ในที่พักอาศัยชั่วคราวอย่างหอพัก หรืออพาร์ทเม้นท์
กันมากขึ้น และสถานที่เหล่านี้ก็มักจะไม่มีความสะดวกในการประกอบอาหารเหมือนอยู่บ้าน นั่นท าให้
อาหารส าเร็จรูปและกึ่งส าเร็จรูปเป็นที่นิยมในหมู่ผู้อาศัยอยู่ในที่พักชั่วคราวเหล่านี้ โดยมีผลส ารวจว่า
ผู้บริโภคชาวไทยติดอันดับ1 ในการบริโภคอาหารส าเร็จรูป และการบริโภคอาหารดังกล่าว ส่งผลเสยี
ต่อสุขภาพถึงร้อยละ 85 แม้ว่าอาหารส าเร็จรูปและกึ่งส าเร็จรูปจะเป็นที่ต้องการ แต่ความต้องการใน
การท าอาหารรับประทานเองก็ยังมีอยู่ ดังจะเห็นได้จากรายการสาธิตการท าอาหารที่เกิดข้ึนเป็น
จ านวนมาก ทั้งทางโทรทัศน์สาธารณะ โทรทัศน์ดาวเทียม และอินเทอร์เน็ต ซึ่งส่วนมากก็จะเน้นการ
น าเสนอท่ีง่ายต่อการน ากลับไปท าเองของผู้ชม แต่เนื่องจากข้อจ ากัดของการอยู่ในหอพักหรืออพาร์ท
เม้นท์ท่ีมักไม่มีส่วนครัวอย่างชัดเจนและขาดแคลนอุปกรณ์ รายการท าอาหารที่มีอยู่จึงไม่อาจ
ตอบสนองความต้องการของผู้อาศัยในที่พักเหล่านี้ได้ ผู้จัดท าจึงเสนอรายการท าอาหารที่ใช้พื้นท่ีน้อย 
และใช้อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ หรือหาได้ง่ายตามสไตล์คนเมืองหลวง เพ่ือสนองความต้องการส าหรับการ
ท าอาหารในหอพัก อพารท์เม้นท์ หรือสถานที่ที่มีข้อจ ากัดด้านพื้นที่และอุปกรณ์ในการท าอาหาร 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือแนะน าเมนูอาหารที่สามารถท าได้ในหอพัก หรืออพาร์ทเม้นท์ที่มีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่
และอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 
 2. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดแรงบันดาลใจที่จะประกอบอาหารรับประทานเอง 
 3. เพ่ือลดการบริโภคอาหารส าเร็จรูป และเพ่ิมโภชนาการที่ดีให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายหลัก 
 อายุระหว่าง 18-30ปี อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
 กลุ่มเป้าหมายรอง 
 ผู้ที่ชื่นชอบการท าอาหารแต่มีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ หรืออุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 
 วันเวลาออกอากาศ 
 ทุกวันเสาร์ เวลา 17.00 -18.00 น. ทางช่องไทยพีบีเอส  
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 แนวคิดรายการ 
 ท าอาหารสมัยใหม่ แค่มีไฟ(ฟ้า) ก็ท าได้แล้ว 
 Theme 
 การประยุกต์ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการท าอาหารในหอพักหรือ 
อพาร์ทเม้นท์ 
 รูปแบบรายการและวิธีการน าเสนอ  
 น าเสนอการสาธิตการท าอาหารในรูปแบบละครสั้นทางโทรทัศน์แบบจบในตอน ผ่าน3ตัว
ละครหลัก พาย สาวที่รักในการท าอาหารแต่ไร้พรสวรรค์ด้านความอร่อย แป้งหมี่ รูมเมทและลูกมือ
ของพาย และไม้ ชายหนุ่มข้างห้อง จอมตะกละ อดีตเชฟมือทอง 
 Mood&Tone 
 ความสนุกสนานของชีวิตในหอพัก กับความพยายามท าอาหารของคนที่ท าไม่เก่ง มีการลอง
ผิดลองถูก ประยุกต์ให้เกิดเมนูใหม่ๆ  
 ด้านภาพ ส่วนการสาธิตการท าอาหารอาหารเน้นการถ่ายclose up เพ่ือให้เห็นรายละเอียด
ของอาหารอย่างชัดเจน และดึงดูดให้ผู้ชมรู้สึกอยากรับประทาน ส่วนละครเน้นความเหมือนจริง  
 ด้านฉากและอุปกรณ์ เน้นฉากหลังเป็นสีพ้ืนของห้องนอน และใช้อุปกรณ์หลากสี เพ่ือเพ่ิม
สีสันให้กับฉากและเรื่องราว 
 ด้านกราฟิกและการตัดต่อ เน้นกราฟิกท่ีมีสีสันสดใส ใช้เพ่ืออธิบายเพิ่มเติมหรือเน้นย้ าจาก
ค าพูดและการกระท าของตัวละคร  
 โครงสร้างรายการ  
 ความยาว 10นาที แบ่งเป็น 2เบรก น าเสนอการท าอาหาร1-2เมนูในแต่ละตอน โดยมี
สัดส่วนเวลาดังนี้ 
 

ส่วนเปิดเรื่อง 
จุดก าเนิดที่จะน าไปสู่การท าอาหารในแต่ละตอน 

ความยาว 3 นาที 

 
 

การสาธิตการท าอาหาร 
ตัวละครลงมือท าอาหาร  

ความยาว 4 นาที 

 
 

ส่วนสรุปเรื่อง 
การคลี่คลายปัญหาให้จบลงในแต่ละตอน 

ความยาว 3 นาที 
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 เนื้อหารายการ 
 น าเสนอการท าอาหารที่มีตั้งแต่เมนูง่ายๆที่ท าได้ในขั้นตอนเดียวไปจนถึงเมนูที่มีข้ันตอน
ซับซ้อน แต่สามารถท าได้ด้วยไมโครเวฟ หม้อหุงข้าว และอุปกรณ์เสริมที่ใช้กับไมโครเวฟ รายการจะ
บอกราคาของวัตถุดิบแต่ละอย่าง และเวลาในการท าแต่ละเมนู เพ่ือให้ผู้ชมรายการสามารถเลือกได้ว่า
จะท าเมนูใดตามงบประมาณและไลฟ์สไตล์ของผู้ชม 
 โครงเรื่อง (plot) 
 เมื่อคนสามคนที่ไม่รู้จักกัน ต้องจากบ้านมาอยู่ร่วมกันในอพาร์ทเม้นท์เล็กๆที่มีเตียงนอน
เป็นศูนย์กลาง! ทั้งหมดต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน และช่วยกันท าความฝัน
ของแต่ละคนให้ส าเร็จ 
 เรื่องย่อ 
 ณ อพาร์ทเม้นท์เล็กๆใจกลางกรุงเทพมหานคร ที่พักอาศัยของคนวัยเรียนและวัยท างานที่
ยังต้องดิ้นรนตื่นเช้าเพ่ือท าหน้าที่ของตน คนในอพาร์ทเม้นท์ล้วนมาจากต่างที่ และเข้ามาท าความรู้จัก
กันใหม่ในที่แห่งนี้ "เวรี่แฮปปี้อพาร์ทเม้นท์”  
 อพาร์ทเม้นท์แห่งนี้มีบริการส าหรับผู้เช่าอาศัยที่มาคนเดียวและต้องการรูมเมท โดยการ
จับคู่ผู้เช่าอาศัยจากการความสมพงศ์ของคุณป้าเจ้าของอพาร์ทเม้นท์อดีตแม่สื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่
2 พายและแป้งหมี่คือหนึ่งในผู้เช่าอาศัยที่สมัครเข้ารับบริการนี้ และได้รับการคัดให้มาอยู่ห้องเดียวกัน 
เพราะเหลือกระดาษแค่สองใบที่ไม่มีใครสมพงศ์ด้วย พายและแป้งหมี่จึงได้มาอยู่ห้องเดียวกัน และได้
รู้จักเพ่ือนร่วมอพาร์ทเม้นท์ท่ีอยู่ห้องข้างๆชื่อว่าไม้ 
 พายฝันอยากจะเปิดร้านอาหารรอบโลก แป้งหมี่อยากเป็นฟู้ดบล็อกเกอร์ที่มีชื่อเสียง ส่วน
ไม้ก็อยากจะลืมอดีตที่ผิดหวัง แล้วกลับมาเป็นเชฟมือทองอีกให้ได้ เมื่อมาอยู่ร่วมกัน มิตรภาพจะท าให้
พวกเขาช่วยกันผลักดันความฝันของแต่ละคนให้ไปถึงจุดหมาย 
 ตัวละคร 
 1. พาย 
 เพศ : หญิง 
 อายุ : 18 
 เจ้าระเบียบ ชอบท าอาหาร แม้จะไร้พรสวรรค์ด้านความอร่อย แต่ก็มั่นใจในฝีมือ ความฝัน
ของพายคืออยากเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเอง พายเป็นแฟนคลับของเชฟไมเคิล เจ้าของ
ฟู้ดบล็อกเกอร์ในอินเทอร์เน็ต 
 2. แป้งหม่ี 
 เพศ : หญิง 
 อายุ : 18 
 ไมค่่อยมีระเบียบ บ้านเปิดร้านอาหาร จึงพอมีความรู้เรื่องการท าอาหารบ้าง ชอบดูรีวิว
เกี่ยวกับอาหาร ความฝันคืออยากเป็นฟู้ดบล็อกเกอร์ที่มีชื่อเสียง  
 3. ไม้ 
 เพศ : ชาย 
 อายุ : 22 
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 เพ่ือนชายข้างห้องเคยเป็นเชฟรายการอาหารที่มีชื่อเสียง แต่วางมือเพราะเคยถูกท าให้อับ
อายในการถ่ายทอดสดครั้งแรกของรายการ(ท าไฟไหม้ครัวระหว่างถ่ายทอดสด) จนไม่อยากท าอาหาร
อีกต่อไป งานอดิเรกของไม้คือการเป็นฟู้ดบล็อกเกอร์(เขียนเรื่องเก่ียวกับอาหาร) ชื่อเชฟไมเคิลอย่าง
ลับๆในโลกอินเตอร์เน็ต (พายกับแป้งหมี่ไม่รู้เรื่องนี้) ไม้เป็นคนมนุษยสัมพันธ์ดี หาของฟรีกิน
ตลอดเวลา ชอบมาหาของกินฟรีๆที่ห้องพาย ไม้อยากลืมอดีตที่เป็นปมให้ได้ซะที 
  
 ตัวอย่างตอนออกอากาศ 
 - พิซซ่าญี่ปุ่น 
 - ข้าวห่อไข่ 
 - สปาเก็ตตี้ซอสมะเขือเทศ 
 - ชาบูหม้อไฟ 
 - ไข่ตุ๋น 
 - โดนัทอบไมโครเวฟ 
 - คุกกี้ช็อกโกแลตชิป 
 - บลูเบอร์รี่ชีสพาย 
  
 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 
 - รายการ Nigella Kitchen 
 - รายการ Jamies 15 Minute Meals 
 - รายการ Food Work 
 - โฆษณารอยไทย 
 - ซีรีย์เนื้อคู่ประตูถัดไป 
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บทรายการกึ่งละครโทรทัศน์เพื่อการท าอาหารส าหรับผู้อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 
"เมนูรัก หอพักป่วน” 
ตอนที่ 1 ข้าวห่อไข่ 
ความยาว 10 นาที 

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ 17.50-18.00น. ทางThaiPBS 
- Title รายการ+แนะน าตัวละคร 
 เคานเตอรท าอาหารเละเทะไปดวยจานชามหมอไหที่ยังไมได ลาง แปงเลอะเทอะเต็มพ้ืนที่ 
พายก าลังบนหมี่ใหลุกจากหนาคอมมาเก็บขยะลงถัง ไมเปดประตูเขามาหยิบขนมในหอง พายกิน นั่งดู
ทีวีอยางไมสนใจใคร หมี่เดินงอนๆไปนั่งกินขนมกับไม ไมไดกลิ่นอะไรไหมๆ พายนึกขึ้นไดวาท าอาหาร
ไว ตัวเลขที่ไมโครเวฟบอกใหรวูาหมดเวลานานแลว คกุก้ีด าปยื่นมาตรงหนาหมี่กับไม หมี่กัดคุกก้ีแบบ
โดนบังคับ แตไม กินอยางไมคิดอะไรเพราะเห็นวาเปนของฟรี สวนพายก็จดบันทึกยิกๆลงสมุด จบ
ลงดวยภาพกวางเห็นทั้งสามคนอยูใน หอง หมี่พิจารณาคุกกี้ในมือ ไมกินคุกก้ีดูทีวี พายยืนเขียนสมุด
ยิกๆ 
- ขึ้นชื่อรายการ 
- ชื่อตอน 
1. ภายใน/ห้องรับประทานอาหารของบ้าน/กลางวัน(เช้า) 
- พายในชุดอยู่บ้านสบายๆสวมผ้ากันเปื้อน ก าลังจัดข้าวลงกล่องข้าวสีสดใส ชายหนุ่มในชุดท างาน
เดินตรงเข้ามาหา พายยื่นกล่องข้าวในห่อผ้าน่ารักให้ชายหนุ่ม ชายหนุ่มค่อยๆรับห่อผ้านั้นไป และเปิด
ออก ทันใดนั้น เสียงหมี่แทรกเข้ามา 
 แป้งหมี่  ข้าวห่อไข่น่ากินมากกกกก 
2. ภายใน/แถวเตียงในห้องของพายกับแป้งหม่ี/กลางวัน (บ่ายวันอาทิตย์) 
- แป้งหมี่อ่านบล็อกอยู่ พายนั่งแต่ฟิคอยู่หน้าคอม 
 พาย  ใช่! ชายหนุ่มเปิดกล่องข้าวนั้น และพบข้าวห่อไข่หน้าตาน่ารัก
   ฝีมือฉันเอง อิอิอิอิ 
 แป้งหมี่  เดี๋ยวนะพาย ฝีมือเธอน่าจะเป็นไข่เจียวธรรมดามากกว่า 
 พาย  ท าไม ก็ฉันอยากท าข้าวห่อไข่ให้เชฟไมเคิลกินอ่ะ 
 แป้งหมี่  หะ เชฟไมเคิล? นี่เค้าเข้าไปอยู่ในมโนของเธอได้ไงเนี่ย 
 พาย  โอ้ยย ก็นิยายเรื่องใหม่ของฉันอ่ะ มีเค้าเป็นพระเอกน่ะสิ 
 แป้งหมี่  แล้วนางเอก? 
 พาย  ก็คือฉันเอง 
 แป้งหมี่  มโนสุดๆ 
 พาย  นางเอกซึ่งก็คือฉัน สัญญาว่าจะท าเบนโตะข้าวห่อไข่เป็นมื้อ
   กลางวันให้เค้าตลอดไป~ โอ้ยยย โรแมนติกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว 
   อ่ะ เขียนก่อนเดี๋ยวลืม 
 แป้งหมี่  พูดมานี่ ท าเป็นรึไง ข้าวห่อไข่อะไรเนี่ย 
 พาย  พายซะอย่าง มีหรอจะท าไม่เป็น ท าให้กินเอาป้ะล่ะ 
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 ไม้  (อยู่ๆก็โผล่ขึ้นมา ขนมเต็มปาก) นี่จะท าข้าวห่อไข่กันหรอ 
 แป้งหมี่  เอ้า ไม้ ไม่มีอะไรหรอก พายมันฝันอยู่น่ะ  
 พาย  ใช่ ฉันก าลังจะท าข้าวห่อไข่! 
 ไม้  เฮ้ย ดีดิ่ ก าลังหิวเลยอ่ะ (เสียงท้องร้อง) 
 พาย  ได้เลย~ ก าลังอยากได้คนล้างจานอยู่พอดี 
- แป้งหมี่แอบต่อว่าไม้ที่ไปยุให้พายท ากับข้าว 
3. ภายใน/โต๊ะท างานในห้องของพายกับแป้งหม่ี/กลางวัน(ต่อเนื่อง) 
- แป้งหมี่ก าลังพิจารณาวัตถุดิบที่พายขนมากองไว้บนโต๊ะ  
 แป้งหมี่  ไข่ หอมใหญ่ แครอท ซอสมะเขือเทศ เนย ข้าว ถั่วลันเตา 
4.  ภายใน/โต๊ะท าอาหารในห้องของพายกับแป้งหม่ี/กลางวัน(ต่อเนื่อง)  
- พายเคาะไข่กับโตะ/ตอกไข่ลงชาม มีแป้งหมี่ยืนวุ่นวายอยู่ข้างๆ ไม่ไกลออกไปไม้นั่งกินขนมเล่น
คอมพิวเตอร์ของแป้งหมี่อยู่บนเตียง 
 แป้งหมี่  ท าไข่ไว้ห่อก่อน 
 พาย  นี่ก็ตอกไข่อยู่ไง 
 แป้งหมี่  มะ ช่วยตี 
 พาย  (ค้อนๆ) ระวังหกนะ (พายอาจจะเก็บเปลือกไข่ใส่ถุงขยะ) 
- แป้งหมี่ตีไข่เกือบหก พายตีมือ 
 พาย  (ตีมือ) นี่ ตียังไงจะหกอยู่แล้ว ไปหยิบจานมาเลย 
- แป้งหมี่เดินไปหยิบจานให้พาย พายเทไข่ท่ีตีแล้วลงจานแบนๆ และก าลังจะเอาเข้าไมโครเวฟ  
 ไม้  ใครเค้าทอดไข่แบนๆในไมโครเวฟกันฮะ ยัยแว่น 
 แป้งหมี่  จริงหรอ 
 พาย  (เอาไข่เข้าไมโครเวฟ) ก็ฉันเนี่ยแหละจะท า ท าไม  
 แป้งหมี่  ท าไมอ่ะไม้ 
- ไม้ท าหน้าไม่รู้ไม่ชี้ 
- พายถือจานไข่เจียวไมโครเวฟที่ข้ึนฟู 
 พาย  โอ้ย ท าไมเป็นงี้เนี่ย 
 แป้งหมี่  (ฮือ) ก็ไม้บอกแล้วว่าไม่เวิร์คๆอ่ะ 
 พาย  ฉันว่าฉันเคยท าได้นะ 
 แป้งหมี่  แต่ตอนนั้นก็ได้กินไข่เจียวไม่ใช่หรอ 
 พาย  หรือว่าจะเปลี่ยนมากินไข่เจียว 
 แป้งหมี่  งั้นเรากินมาม่าก็ได้อ่ะ 
 ไม้  ฉันกินอะไรก็ได้อ่ะ (เสียงท้องร้อง) 
 พาย  โอ้ยย ไม่ได้ ฉันต้องท าข้าวห่อไข่ให้ส าเร็จสิ!  
 ไม้  (นึกออก) ท าไมไม่ใช้หม้อหุงข้าวล่ะ? 
- ปิ๊งป่อง~  
 พาย/แป้งหมี่  เออ ใช่! 
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 พาย  เดี๋ยวนะ ทอดไข่ในหม้อหุงข้าว แล้วจะหุงข้าวยังไง? 
5.ภายใน/โต๊ะท าอาหารในห้องของพายกับแป้งหม่ี/กลางวัน(ต่อเนื่อง) 
- พายอยู่หน้าไมโครเวฟ ตวงข้าวสารใส่กล่องส าหรับหุงข้าวด้วยไมโครเวฟ เทน้ าใส่ วัดระดับด้วยนิ้ว
มือ แป้งหมี่พับกระดาษเป็นอันเล็กๆเสียบที่ช่องcookของหม้อหุงข้าว ท าน้ ามัน 
  แป้งหมี่  (ทาน้ ามันบนหม้อ) งั้นทาน้ ามันเลยนะ 
 พาย  อ้ืม 
 แป้งหมี่  (ปลื้มๆ) ไม้นี่เก่งจัง รู้ได้ไงอ่ะว่าต้องใช้หม้อหุงข้าวทอดไข่ แล้ว
   ก็ใช้ไมโครเวฟหุงข้าวเนี่ย ไปแอบเรียนมาจากไหนบอกมาเลย
   น้า~ (ประชดพาย) หมี่จะได้ไปเรียนมั่ง จะได้เอามาแก้ขัดเวลา
   พายท าอะไรก็ไม่เป็น 
 ไม้  อ๋อ ก็ไม่.... (พยายามจะกลบเกลื่อน) 
 พาย  (หุงข้าวไมโครเวฟอยู่) เดาล่ะซี๊? ว่าแล้ว~ ก็แค่เรื่องพ้ืนๆอ่ะนะ 
   ฉันคิดช้าไปนี๊ดดด เดียวเท่านั้นแหละ ไม่ง้ันก็ไม่ต้องพ่ึงความ
   เห็นจากนายหรอก 
 แป้งหมี่  (หมั่นไส้) หรอออออ 
- แป้งหมี่หันกลับมาตีไข่ 
6. ภายใน/โต๊ะท าอาหารในห้องของพายกับแป้งหม่ี/กลางวัน(ต่อเนื่อง) 
- พายค่อยเทไข่ลงในหม้อหุงข้าว โดยมีแป้งหมี่เอียงหม้อให้ไข่กระจายตัวเป็นแผ่นอยู่ในหม้อ 
 แป้งหมี่  หอมมมม  
 พาย  (มีความสุข) เนอะๆ ระวังร้อนล่ะ 
- แป้งหมี่รู้สึกร้อนขึ้นมา 
 พาย  หน่ะ ยังไม่ทันขาดค าเลย 
 Os.ไม้  ความหอมนี่มันท าให้คนหิวจริงๆนะเนี่ย 
 พาย  นี่ ถ้าจะเปิดตู้เย็นถี่ขนาดเนี้ย ขนกลับห้องไปเลยมะ 
 ไม้  อุ้ย ไส้กรอก หมดอายุพรุ่งนี้ เอ้อ เดี๋ยวก าจัดให้นะ (กิน
   ไส้กรอก) 
 แป้งหมี่  (เห็นไส้กรอก) เดี๋ยวไม้... 
7. ภายใน/โต๊ะท าอาหารในห้องของพายกับแป้งหม่ี/กลางวัน(ต่อเนื่อง) 
- พายตักไข่เจียวแผ่นๆลงจาน เสียงจากไมโครเวฟดังขึ้นพอดี 
  พาย  ว้าว เสร็จไปหนึ่ง ต่อไปก็ท าข้าวผัดซอสมะเขือเทศแบบฉบับ
   ของพาย! 
- เสียงไมโครเวฟดังขึ้น 
- พายวางไข่ หยิบเนยขึ้นมาทาลงบนหม้อ ใส่หัวหอมใหญ่ แครอทลงไป 
 พาย  ทาเนยลงไปก่อน ตามด้วยหอมใหญ่ แครอทลงไป แล้วก็ 
   (ก าลังจะใส่ถั่วลันเตา) เดี๋ยวค่อยดีกว่า เดี๋ยวเละ (ผัดเนย หัว
   หอม แครอท) เริ่มหอมละ แป้งหมี่หยิบข้าวมาให้หน่อยสิ 
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- แป้งหมี่หั่นไส้กรอกให้เป็นแฉกอยู่ ข้างๆยังมีมันฝรั่งที่ยังไม่ได้จิ้มอยู่อีก 
 แป้งหมี่  ไม่ว่างอ่ะพาย ไม้หยิบให้พายหน่อยสิ 
- ไม้ลุกจากเตียงมาหยิบข้าวออกจากไมโครเวฟ แป้งหมี่ก าลังจะปลอกเปลือกมันฝรั่ง ไม้เห็นพอดี 
  ไม้  เฮ้ย หมี่ ไม่ต้องปลอกนะ เอานี่(ส้อม)จิ้มไปทั่วๆ มันจะได้
   ระบายความร้อน 
 แป้งหมี่  ยังไงอ่ะ เปลือกมันกินไม่ได้ไม่ใช่หรอ 
 ไม้  พอมันสุกเปลือกมันก็จะหลุดเองอ่ะ 
 แป้งหมี่  ยังไงอ่ะ ไม้ท าให้ดูหน่อย 
 ไม้  ก็แบบนี้ (ลืมตัวเอาส้อมจิ้มมันฝรั่ง) แล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟ
   ประมาณนาทีครึ่ง พลิกด้าน แล้วก็เอาเข้าไปอีกทีนะ พอเอา
   ออกมาแล้วก็....(ชะงักนึกกลัวขึ้นมา) เอ่อ.. 
 แป้งหมี่  ก็.... 
 ไม้  ก็ต้องลองดูอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันแฮะ หมี่ท าต่อเองแล้วกันนะ  
- ไม้ยกข้าวไปวางให้พาย แล้วเดินตัวแข็งขึ้นไปนั่งบนเตียง 
- พายไม่ได้สนใจ หยิบข้าวมาใส่ลงหม้อ 
  พาย  (ใส่ข้าวลงไปในหม้อ) ใส่ข้าวลงไป แล้วก็ถ่ัวลันเตา แล้วก็
   พระเอกของเราซอสมะเขือเทศ  (คลุก) 
8. ภายใน/โต๊ะท าอาหารในห้องของพายกับแป้งหม่ี/กลางวัน(ต่อเนื่อง) 
- เสียงไมโครเวฟดัง หมี่ยกมันฝรั่งออกจากไมโครเวฟ แล้วเอาไส้กรอกเข้าไปไมโครเวฟไป 
- พายปิดสวิตช์หม้อหุงข้าว 
 ไม้  (กับพาย) เสร็จซะที! (ลุกจากเตียงอย่างรวดเร็ว) 
 พาย  (กับไม้) ของอร่อยมันก็ต้องรอกันหน่อย (กับหมี่) หมี่ มาชิม
เร็ว 
- ไม้เดินน ามาชิม พายหน้าตามั่นใจ ไม้ชิมเข้าไปค านึงแล้วสูดลมหายใจ 
 พาย  อร่อยใช่มะ ว่าแล้ว ว่าต้องอร่อย ฝีมือพายซะอย่าง ทีนี้ก็คงไม่
   หาว่าฉันท าเป็นแต่ไข่เจียวแล้วนะ 
  แป้งหมี่  (เดินมาชิม) ไหนชิมซิ (ชิม) อืม... มันแบบ..เหมือนขาดอะไรซัก
   อย่างอ่ะ แต่ก็...(คิด) 
- ไม้หน้าตาจริงจังเอ้ือมหยิบโหลน้ าตาลข้างตัวพาย ไม้ชะงัก ดึงมือกลับ แต่แล้วก็มีมือหนึ่งหยิบโหล
น้ าตาล หมี่ตักน้ าตาลใส่ข้าว 
  พาย  เฮ้ย  
 แป้งหมี่  ก็ลองใส่น้ าตาลดู นิดเดียว ไม่เห็นจะเป็นไร ซอสเปรี้ยวกับ
   น้ าตาลหวานก็ดูเข้ากันดีออก เนอะไม้ 
 พาย  (ประชดนิดๆ) อ๋อหรอ นี่ถ้าข้าวผัดนี่มันหวานขึ้นมานะ ฉันจะ
   จับหัวนายสองคนยัดลงไปในหม้อเลย เริ่มที่นาย(ไม้)ก่อนเลย 
   (ตักข้าวกิน) 
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- แป้งหมี่ตักกิน 
  แป้งหมี่  อ้ืม อร่อยสุดยอดไปเลย ไม้! 
 VO.ไม้  (คิดในใจ โล่งอก)  
 พาย  ก็ดีนะ 
9. ภายใน/โต๊ะกินข้าวในห้องของพายกับแป้งหม่ี/กลางวัน(ต่อเนื่อง) 
- มุมบนเห็นแค่มือพายยกหม้อข้าวผัด  
 พาย  เสร็จแล้ว ข้าวผัดซอสมะเขือเทศ 
- มือแป้งหมี่ยกไข่ 
 แป้งหมี่  ไข่มือไม้ยกเครื่องเคียง(มันฝรั่งกับไส้กรอก) 
 ไม้  มันอบกับไส้กรอก (หยิบไส้กรอกออกไปชิ้นนึง พายตีมือ) 
- พาย แป้งหมี่ ไม้ นั่งเตรียมพร้อมอยู่ 
 พาย  แล้วก็ถึงเวลาห่อไข่ 
 แป้งหมี่  เย่~ 
 ไม้  โอ้ย อย่างงี้เมื่อไหร่จะได้กิน 
 พาย  ก็ฉันไม่ได้ท าเพ่ือนาย ฉันท าเพ่ือพ่ีไมเคิลของฉัน ถ้ารอไม่ไหวก็
   ไม่ต้องกิน 

ไม้  ไมเคิล? ไมเคิลไหนอ่ะ 
- พายพยายามห่อไข่แต่ไม่ส าเร็จ 
 แป้งหมี่  เราว่าไม่ไหวอ่ะ (หันมองไม้) 
- พายหยิบไข่มา เตรียมท าอีกอัน 
 ไม้  แบบนี้ก็กินได้อ่ะ กินไปเหอะ 
 พาย  ไม่! ฉันต้องท าให้ได้สิ!! 
 ไม้  (ถอนใจ) เดี๋ยวมานะ 
10. ภายใน/มุมห้อง-โต๊ะกินข้าวในห้องของพายกับแป้งหม่ี/กลางวัน(ต่อเนื่อง) 
- ไม้หยิบพลาสติกแร็บจากมุมห้องโชว์กับกล้อง 
 พาย  ท าเป็นรู้ดี  
- ไม้ปูพลาสติกแร็บกับโต๊ะ วางไข่ลงไป 
 ไม้  เอาไข่มา 
- หมี่ส่งจานไข่ให้ 
 แป้งหมี่  แล้วก็ตักข้าวใช่ป้ะ (ตักข้าวใส่บนไข่) 
- ไม้เริ่มดึงพลาสติกแร็บเข้าด้วยกัน ไม้ยื่นพลาสติกแร็บที่มีข้าวอยู่ในนั้นให้พายเป็นคนปั้น 
 ไม้  อ่ะ 
- พายกับไม้ท าข้าวห่อไข่กันสองคน หมี่รู้สึกเซ็งๆ เลยหาอะไรบนโต๊ะท า 
- หมี่หั่นมันฝรั่ง แล้วพบว่าเปลือกมันลอกได้อย่างที่ไม้บอกจริงๆด้วย 
 หมี่  ลอกออกได้จริงๆด้วย! 
11. ภายใน/โต๊ะกินข้าวในห้องของพายกับแป้งหม่ี/กลางวัน(ต่อเนื่อง) 
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- ข้าวห่อไข่สามกล่องวางเรียงกันอยู่ตรงหน้า ไม้นั่งเอาส้อมเคาะโตะอยู่ รอพายกับแป้งหมี่ถ่ายรูป 
 พาย  โอเค กินได้ 
 แป้งหมี่  น่ารักจังเลย (ตักกิน) 
12. ภายใน/ห้องของพายกับแป้งหม่ี/กลางคืน 
- แป้งหมี่อยู่บนเตียงก าลังจะนอน 
 แป้งหมี่  ข้าวห่อไข่อร่อยนะวันนี้ (เสียงเรอเบาๆ) เรานอนแล้วนะ 
- พายยังนั่งแต่ฟิคอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ท่ามกลางแสงจากโคมไฟ 
 พาย  อืม 
13. ภายใน/ห้องรับประทานอาหารของบ้าน(อาจจะเป็นแค่ประตูหน้าบ้านก็ได้)/กลางวัน(เช้า) 
(แบบฉากที่1) 

- พายกับชายหนุ่มยืนประจันหน้ากันอยู่แบบฉากแรก พายยื่นกล่องข้าวในห่อผ้าน่ารักให้ ชาย
หนุ่มค่อยๆรับห่อผ้านั้นไป และเปิดออกเป็นข้าวห่อไข่ที่ท าวันนี้ 
  Vo.พาย  (ตามท่ีพายพิมพ์ในเวิร์ด) ข้าวห่อไข่ที่ดูไม่ค่อยสวย แต่ท าจาก
    ความตั้งใจทั้งหมดของฉัน 
14. ภายใน/ห้องของไม้/กลางคืน 
- ไม้นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ท่ามกลางแสงจากโคมไฟเช่นกัน ก าลังอัพบล็อกของตัวเองอยู่ (เนื้อหามี
สูตรข้าวห่อไข่ แล้วปิดท้ายด้วยข้อความ) 
 Vo.ไม้  (ตามท่ีไม้พิมพ์ในบล็อก) กล่องใบเล็กท่ีอัดแน่นด้วยไปด้วย
   ความใส่ใจในรสชาติและคุณค่า รูปทรงและสีสันจากความ
   ตั้งใจของคนท า เบนโตะไข่เจียวที่ห่อหุ้มข้าวผัดซอสมะเขือ
   เทศกล่องนี้ ผมคงไม่มีวันลืม 
- ตัดรับหน้าชายหนุ่มในฉาก1ที่เห็นแต่ด้านหลังมาตลอด คือไม้นั่นเอง 
 

-จบตอน- 
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การประเมินผลรายการ 
 การประเมินผลรายการกึ่งละครโทรทัศน์เพ่ือการท าอาหารส าหรับผู้อาศัยอยูในหอพัก 
หรืออพาร์ทเม้นท์"เมนูรักหอพักป่วน” ได้ใช้วิธีการวิจัยประเมินผลด้วยการสนทนาเดี่ยว (Individual  
Interview) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจและความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในด้าน
ต่างๆ ซึ่งจะน าไปสู่การสรุปและอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงชิ้นงานให้เสร็จสมบูรณ์  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการกึ่งละครโทรทัศน์ส าหรับการท าอาหารในหอพัก 
"เมนูรักหอพักป่วน” 
 1. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนาเดี่ยวเพ่ือส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ข้อเสนอแนะ ในหัวข้อ"ความพึงพอใจที่มีต่อรายการกึ่งละครโทรทัศน์เพื่อการท าอาหารส าหรับผู้อาศัย
อยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์” โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ออกเป็น
สองกลุ่มคือ กลุ่มวัยนักศึกษา 11 ท่าน และกลุ่มวัยท างาน 11ท่าน 
 2. สรุปผลการประเมินรายการกึ่งละครโทรทัศน์ส าหรับการท าอาหารในหอพัก "เมนูรัก
หอพักป่วน” 
 
เครื่องมือในการประเมินผลรายการ 
 เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการส ารวจความคิดเห็นในการประเมินผลชิ้นงาน แบ่ง
ออกเป็น 5 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่1ความพึงพอใจที่มีต่อการน าเสนอรายการท าอาหารในรูปแบบละคร  
 ส่วนที่2ความพึงพอใจต่อเนื้อหาในส่วนของละครและการสาธิตการท าอาหาร 
 ส่วนที่3ความพึงพอใจในการตัดต่อ กราฟิก ภาพ ดนตรี และเสียงประกอบ 
 ส่วนที่4ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ 
 ส่วนที่ 5ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชม 
1. ผลการประเมินประสิทธิผลของรายการกึ่งละครโทรทัศน์เพื่อการท าอาหารในหอพักหรือ 
อพาร์ทเม้นท์ 
 1.1 ผลการวิเคราะห์การส ารวจความคิดเห็นในหัวข้อ " ความพึงพอใจที่มีต่อการ
น าเสนอรายการท าอาหารในรูปแบบละคร” ของกลุ่มนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในหอพักหรือ 
อพาร์ทเม้นท์ 
 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลจากแบบส ารวจความคิดเห็นในด้านความพึงพอใจที่มีต่อการ
น าเสนอรายการท าอาหารในรูปแบบละคร โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มนักศึกษาที่อาศัยอยู่ใน
หอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ จ านวน 11ท่าน และกลุ่มวัยทุกงานที่อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์  
11 ท่าน ดังนี้ 
 กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 

1. ศิริพัฒน์ เลอัศวพาณิชย์ 
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อายุ 22 ปี 
2. พิมพ์ปภัส รัตน์ตระการ 
อายุ 22 ปี  
3. สุมลรัตน์ เลิศกิจเจริญผล 
อายุ 22 ปี  
4. ณิชกมล แก้วกระจาย 
อายุ 22 ปี  
5. พัลลีพร จันทร์สนิท 
อายุ 22ปี  
6. พิมพ์ชนก เขตร์อรัญ 
อายุ 22 ปี  
7. สุดปรารถนา ย ายวน 
อายุ 22 ปี  
8. ชุลีพร จารุสาธิต 
อายุ 21 ปี  
9. พรฑิพา โอฆะพนม 
อายุ  22 ปี  
10. ธนพล คงชัย 
อายุ 18 ปี  
11. ณัฐกิตติ์ ผู้ศรัทธาธรรม 
อายุ 18 ปี  
 

 กลุ่มตัวอย่างวัยท างานที่อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 
1. จิตรญา ปิลันธน์วาณิชย์ 
อายุ 22 ปี พนักงานเอกชน 
2. จันทร์สิรี แก้วค าฟู 
อายุ 22 ปี พนักงานบริษัท 
3. กิตติ วุฒิชา 
อายุ 25 ปี ธุรกิจส่วนตัว 
4. ณัฐชา เพียบุตวงศ์ 
อายุ 22 ปี ครีเอทีฟ 
5. ถลัชนันท์ เอ่งฉ้วน 
อายุ 23ปี พนักงานบริษัท 
6. รณันธร ดิษฐสมบูรณ์ 
อายุ 23 ปี พนักงานบริษัท 
7. ชยุต ตุลาผล 
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อายุ 23 ปี พนักงานบริษัท 
8. พัณณิตา แช่มประเสริฐ 
อายุ 22 ปี กราฟิกดีไซน์ 
9. จุฑามาศ จิรรัฐติกาลกุล 
อายุ  22 ปี พนักงานบริษัท 
10. ฉัตรภัณฑ์ วันควร 
อายุ 22 ปี อิสระ 
11. ปฐมพร แย้มเดช  
อายุ 22 ปี พนักงานบริษัท 

 
ตารางที5่-1 เปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการน าเสนอรายการอาหารในรูปแบบละคร 

กลุ่มนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในหอพักหรือ 
อพาร์ทเม้นท์ 

กลุ่มวัยท างานที่อาศัยอยู่ในหอพักหรือ 
อพาร์ทเม้นท์ 

รูปแบบการน าเสนอมีความแปลกใหม่ แตกต่าง
จากรายการที่เคยดู 

ละครท าให้การท าอาหารมีความน่าสนใจขึ้น 

การน าเสนอแบบละครท าให้การท าอาหารดู
น่าสนใจมากขึ้น 

มีความน่าสนใจ น่าจะมีหลายๆตอน 

เข้ากับไลฟส์ไตล์ของผู้ที่อยู่หอพักได้ดี ดูแล้วได้ความรู้ไปโดยไม่รู้ตัว 
 
ตารางที5่-2 เปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาในส่วนของละครและการสาธิตการท าอาหาร 

กลุ่มนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในหอพักหรือ 
อพาร์ทเม้นท์ 

กลุ่มวัยท างานที่อาศัยอยู่ในหอพักหรือ 
อพาร์ทเม้นท์ 

ไม่ค่อยชอบพล็อต เดาง่าย ไม่มีความแปลกใหม่ เนื้อหาการท าอาหารเด่นกว่าละครมาก 

รายละเอียดการท าอาหารยังไม่ค่อยชัดเจน
เท่าไหร่ ดูรอบเดียวไม่สามารถท าตามได้ 

ได้ความรู้เรื่องการประยุกต์ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ดี 

ไม่ค่อยเข้าใจเนื้อเรื่องและตัวละคร รู้สึกว่าการท าอาหารในหอพักเป็นเรื่องง่ายขึ้น 

ได้ความรู้เกี่ยวกับการท าอาหารในหอพักเพ่ิมข้ึน ละครกับเนื้อหาของการท าอาหารไปด้วยกันได้ดี 

ขั้นตอนการท าไม่ละเอียด ควรบอกปริมาณ/เวลา
ด้วย 

น่าจะเน้นการประยุกต์เครื่องใช้ไฟฟ้ามากกว่านี้ 

เชื่อมโยงการท าอาหารกับละครได้ดี อยากให้เพ่ิมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการท าอาหาร
เข้ามา 
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ตารางที5่-3 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการตัดต่อ กราฟิก ภาพ ดนตรี และเสียงประกอบ 
กลุ่มนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในหอพักหรือ 

อพาร์ทเม้นท์ 
กลุ่มวัยท างานที่อาศัยอยู่ในหอพักหรือ 

อพาร์ทเม้นท์ 

ช่วงต้นเล่าเรื่องช้าไป ตอนต้นเดินเรื่องช้ามาก แต่ตอนกลางเริ่มกระชับ 

กราฟิกน่ารักดี แต่บางช่วงเร็วไปหน่อยอ่านไม่ทัน กราฟิกน่ารักดี แต่เร็วมาก 

ภาพอาหารชวนให้อยากรับประทาน ภาพบางช่วงกล้องเหวี่ยงมากเกินไป 

เสียงไม่ค่อยบาลานซ์กัน ดนตรีบางช่วงตัดห้วนไป เดินเรื่องเร็วไปในบางช่วง 
 

ตารางที5่-4 เปรียบเทียบความพึงพอใจที่มตี่อภาพรวมของรายการ 
กลุ่มนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในหอพักหรือ 

อพาร์ทเม้นท์ 
กลุ่มวัยท างานที่อาศัยอยู่ในหอพักหรือ 

อพาร์ทเม้นท์ 

มีการน าเสนอที่น่าสนใจแปลกใหม่กว่ารายการที่
เคยดู 

ตอบโจทย์ปัญหาของชาวหอพักได้ดี 

สร้างแรงบันดาลใจให้อยากท าอาหารในหอพัก รู้สึกว่าการท าอาหารในหอพักเป็นเรื่องง่ายขึ้น 
 

ส่วนที่1 ความพึงพอใจที่มีต่อการน าเสนอรายการอาหารในรูปแบบละคร 
 ในด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับแนวคิดการท ารายการอาหารในรูปแบบละครสั้นนั้น กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีแนวโน้มไปในทางเดียวกันคือ มีความคิดเห็นว่ารูปแบบการน าเสนอแบบละคร 
ท าให้การสาธิตการท าอาหารมีความน่าสนใจมากข้ึนกว่ารายการสาธิตทั่วไป ตัวละครสามารถ
เชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์ของชาวหอท่ัวไปได้ ท าให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะท าอาหารในหอพักมากยิ่งขึ้น 
 
ส่วนที่2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาในส่วนของละครและการสาธิตการท าอาหาร 
 ในด้านความพึงพอใจต่อเนื้อหาในส่วนของละครและวิธีการท าอาหารนั้น กลุ่มตัวอย่างให้
ความเห็นว่า เนื้อเรื่องกับวิธีการสาธิตการท าอาหารไปด้วยกันได้ดี ไม่รู้สึกว่าส่วนใดจะเด่นกว่ากัน แต่
ส าหรับในส่วนของการท าอาหาร ส่วนผสมและวิธีท าต่างๆยังไม่ละเอียด ท าให้ไม่สามารถเรียนรู้การ
ท าอาหารได้อย่างเต็มที่   
 
ส่วนที่3 ความพึงพอใจในการตัดต่อ กราฟิก ภาพ ดนตรี และเสียงประกอบ 
 ในด้านการตัดต่อ ในช่วงแรกด าเนินเรื่องช้า กว่าจะบอกสาระส าคัญว่าวันนี้จะท าเมนูอะไรก็
นานเกินไป แต่ในบางช่วงก็เดินเรื่องเร็วเกินไป เช่น ตอนห่อไข่ ควรจะมีภาพห่อไข่ท่ีเสร็จไปพร้อมๆกับ
ตัวละคร เป็นต้น 
 ในด้านกราฟิก กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่ากราฟิก มีความเหมาะสมกับรายการดี มีเพียง
บางช่วงที่กราฟิกหายไปเร็วมากจนไม่ทันอ่าน ซึ่งส าหรับรายการนี้กราฟิกมีส่วนช่วยในการเล่าเรื่องที่
ส าคัญมาก อาจเพ่ิมกราฟิกบอกปริมาณส่วนผสม เวลาที่ใช้ ให้ละเอียดมากขึ้นกว่านี้ก็ได้ 
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ส่วนที่4 ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ 
 กลุ่มตัวอย่างค่อนข้างพึงพอใจกับการน าเสนอรายการอาหารในรูปแบบละคร เนื่องจากมี
ความแปลกใหม่ และสามารถได้ทั้งความรู้และความบันเทิงไปพร้อมๆกันด้วย สิ่งที่กลุ่มเป้าหมายไม่ชื่น
ชอบคือพล็อตเรื่องที่เดาง่ายเกินไป และการสรุปความสัมพันธ์ของตัวละครทั้งสามตัวจั้งแต่ต้นเรื่อง ท า
ให้ผู้ชมหมดลุ้น และเนื้อเรื่องลดความน่าติดตามลง 
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บทที6่ 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงานในหัวข้อ"รายการกึ่งละครโทรทัศน์เพ่ือการท าอาหารส าหรับ
ผู้อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ (เมนูรักหอพักป่วน)” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบ เนื้อหา 
และวิธีการน าเสนอ ที่ปรากฏในรายการสาธิตการท าอาหารทางโทรทัศน์ และละครสั้นทางโทรทัศน์
แบบจบในตอน ศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการอาหาร ละครสั้นทางโทรทัศน์ ผู้เชี่ยวชาญ
ในด้านที่เก่ียวข้อง รวมไปถึงส ารวจพฤติกรรม และความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการ
ประเภทการสาธิตท าอาหารที่ผสมผสานกับละครสั้น เพ่ือให้ได้มาซึ่งแนวทางในการผลิตชิ้นงานที่
สอดคล้องกลับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ตลอดจนการประเมินผลชิ้นงานด้วยการส ารวจความคิดเห็น
จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก สามารถสรุป อภิปรายผล และอธิบายข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอที่ปรากฏในรายการสาธติ
การท าอาหารทางโทรทัศน์  
 จากการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอท่ีปรากฏในรายการสาธิตการ
ท าอาหารทางโทรทัศน์ จ านวน2รายการ อันได้แก่ รายการ Jamie's 15 minute Meals และรายการ 
Nigella Kitchen จึงสรุปออกมาได้ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ด้านรูปแบบ (Format) ของรายการ 
 การน าเสนอรายการประเภทอาหารนั้นมักน าเสนอในรูปแบบของการสาธิตวิธีการท า อาจมี
การสอดแทรกรูปแบบใหม่ๆเข้ามาเสริม เพ่ือให้ผู้ชมได้รู้สึกถึงความแปลกใหม่เช่น มีการสร้างธีม
ประจ าตอน การคิดค้นเมนูใหม่ๆ การน าเสนอเนื้อหาที่มีความง่ายต่อการปฏิบัติตามของผู้ชมมาก
ยิ่งขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากรายการสาธิตการท าอาหารมีจ านวนมากขึ้น แต่ละรายการจึงต้อง
พยายามหาเอกลักษณ์ และสร้างความแปลกใหม่เพ่ือดึงดูดใจผู้ชม 
 ส่วนที่ 2 ด้านเนื้อหา (Content) ของรายการ 
 รายการสาธิตการท าอาหารมักเน้นน าเสนอเมนูอาหารที่ผู้ชมสามารถท าตามได้ง่าย ใช้เวลา
น้อย หาซื้อวัตถุดิบได้ไม่ยากนัก มีการประยุกต์ใช้วัตถุดิบใกล้ตัวให้เกิดเมนูอาหารที่มีความแปลกใหม่ 
ระหว่างการน าเสนอเนื้อหาหลักคือการสาธิตวิธีการท าแล้ว พิธีกรซึ่งเป็นผู้มีความสามารถในด้านการ
ท าอาหารก็จะพูดคุย และให้เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆประกอบการสาธิตไปตลอดทั้งรายการ 
 ส่วนที่ 3 ลีลาการน าเสนอ (Style and Presentation) ของผู้ด าเนินรายการ 
 พิธีกรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเนื้อหาของรายการ เป็นส่วนส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งกบั
รายการสาธิตการท าอาหาร ผู้ชมเกิดความน่าเชื่อถือ และสามารถสอดแทรกเกร็ดความรู้ สร้างสีสัน
ให้กับผู้ชมได้ตลอดรายการ 
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 2. การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการท าอาหารทางโทรทัศน์และละครสั้นทาง
โทรทัศน์แบบจบในตอน 
 จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิต 
รายการประเภทการท าอาหารจากผู้ผลิตรายการฟู้ดเวิร์ค (Foodwork) และละครสั้นทางโทรทัศน์
แบบจบในตอนจากผู้เขียนบทละครเนื้อคู่ประตูถัดไป สามารถสรุปออกมาได้ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ด้านรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอของรายการอาหาร 
 สิ่งที่ส าคัญส าหรับรายการประเภทสาธิตการท าอาหารคือการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชม
อยากเข้าครัว ไม่ว่าจะด้วยการน าเสนอเมนูอาหารที่มีความแปลกใหม่ การน าใช้วัตถุดิบรอบบ้านมาใช้
ประกอบอาหาร หรือการสร้างความรู้สึกว่าการท าอาหารเป็นเรื่องง่าย และผู้ชมสามารถท าตามได้ 
เป็นต้น แต่แม้ว่าการสาธิตการท าอาหารจะเป็นสิ่งส าคัญ แต่การคิดค้นรูปแบบหรือวิธีการน าเสนอที่มี
ความหลากหลายมากข้ึน เช่นมีการผสมผสานกันระว่างการท าอาหารกับรายการประเภทอ่ืนๆ ก็จะท า
ให้รายการมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
 ส่วนที่ 2 ด้านรูปแบบ เนื้อหา และการน าเสนอละครสั้นทางโทรทัศน์แบบจบในตอน 
 ในการผลิตละครสั้นทางโทรทัศน์ ตั้งแต่การเริ่มวางโครงเรื่อง การสร้างตัวละคร และการ
สมมติสถานการณ์มีความส าคัญเท่ากันหมด ผู้เขียนบทจะต้องสร้างคาแรกเตอร์ที่มีความชัดเจน และมี
ความเชื่อมโยงกับชีวิตของผู้ชม การสร้างสถานการณ์ที่จะให้ตัวละครเผชิญก็ต้องมีความน่าสนใจพอ 
ความตลกและสนุกสนานขึ้นอยู่กับการกระท าของตัวละครในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญ ด้านการเล่า
เรื่อง หากมีการวางโครงสร้างของเรื่องทั้งหมดเอาไว้ก่อน จะท าให้ละครสามารถด าเนินต่อไปได้จนถึง
ตอนจบโดยไม่ยืดเยื้อ 
  

 3. ผลการส ารวจความคิดเห็นและความตองการในการรับชมรายการกึ่งละครสั้น 
ทางโทรทัศน์แบบจบในตอนเพื่อการท าอาหารส าหรับผูอาศัยอยใูนหอพักหรืออพารทเมนท์ 
 ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางเพศหญิงและชาย อายุ 18-30 ป ที่อาศัยอยูใน
หอพักหรืออพารทเมนท ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 100 คน โดยการแจก
แบบสอบถามออนไลนผานทางเว็บไซตกูเกิ้ล (www.google.com) และพันทิป (www.pantip.com) 
ตั้งแตวันที่ 10-28 กันยายน เปนเวลา 3 สัปดาห สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 
 จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างจ านวน100 คน ผู้ที่อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ส่วน
ใหญ่เป็นวัยนักศึกษาปริญญาตรี เพศหญิง ที่ออกมาอยู่หอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ด้วยความจ าเป็นใน
การเดินทาง เช่นมีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด หรือความสะดวกในการเดินทางไปท ากิจกรรมในแต่ละวัน 
เพ่ือประหยัดเวลา 
  ส่วนที่2 พฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารของกลุ่มตัวอย่าง 
 อาหารส่วนใหญ่ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกรับประทานคืออาหารประเภทปรุงเสร็จใหม่ แต่การใช้
ชีวิตที่เร่งรีบในตัวเมือง เวลาจึงเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกรับประทานอาหาร ท าให้อาหารประเภท
ส าเร็จรูปแช่แข็ง ได้รับความนิยมรองลงมา โดยมีงบประมาณต่อมื้ออยู่ที่ 40-60บาท อย่างไรก็ตาม
กลุ่มเป้าหมายส่วนมาก มีความสนใจในการประกอบอาหารรับประทานเอง เนื่องด้วยปัจจัยของความ
สะอาดปลอดภัยของอาหารที่ปรุงเองและราคาที่มีแนวโน้มว่าจะประหยัดกว่าซื้อจากร้านข้างนอก  
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แต่ปัจจัยที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถประกอบอาหารเองได้ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์คือความไม่
พร้อมในด้านอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 
 ส่วนที่3 ความคิดเห็นในด้านความต้องการเนื้อหาและรูปแบบของรายการ 
 ในด้านความต้องการเนื้อหาและรูปแบบของรายการ กลุ่มเป้าหมายต้องการรับชมการ
น าเสนอเมนูอาหารที่สามารถท าตามได้โดยง่าย ขั้นตอนไม่ซับซ้อน โดยอุปกรณ์ไฟฟ้าในหอพักท่ีอยาก
ให้น าเสนอมากท่ีสุดคือใช้ไมโครเวฟในการท าอาหาร อาจเนื่องจากความคุ้นเคยในการใช้งาน และเป็น
อุปกรณ์ที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีเอาไว้ในห้องพัก โดยเน้นการประยุกต์ใช้กับเมนูที่หลากหลายให้
มากที่สุด ส าหรับวันและเวลาออกอากาศ กลุ่มเป้าหมายต้องการให้ออกอากาศในวันอาทิตย์ เวลา
18.01-19.00 น. เนื่องจากเป็นช่วงเวลาพักผ่อน และเหมาะกับความบันเทิง 
 ส่วนที่4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครที่ปรากฏในรายการ 
 กลุ่มเป้าหมายต้องการให้ตัวละครมีความใกล้เคียงกับชีวิตจริงของคนในปัจจุบัน เพ่ือ
เชื่อมโยงผู้ชมให้สามารถเข้าถึงละครได้โดยง่าย มีตัวละครที่มีฝีมือในการท าอาหารเพื่อเป็นตัวหลักใน
การบอกเล่าสูตรและวิธีท าอาหารที่ถูกต้อง มีตัวละครที่ไม่เก่ง เพ่ือให้เป็นตัวแทนคนดูคอยถามค าถาม
ต่างๆ 
 ส่วนที่5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 การน าเสนอละครที่สอนท าอาหารนั้นมีความแปลกใหม่ กลุ่มเป้าหมายส่วนหนึ่งต้องการให้
มีความชัดเจนในการน าเสนอทั้งในส่วนของการสาธิตการท าอาหารและเนื้อเรื่องของละคร เมนูที่น ามา
เสนอนั้นควรมีความแปลกใหม่แต่สามารถท าตามได้โดยง่าย และเน้นการประยุกต์ใช้เครื่องใช้ ไฟฟ้า
ในการท าอาหารในหอพักให้มากท่ีสุด อาจมีการแทรกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอาหารเข้ามาบ้าง ส่วน
เมนูอาหารที่น าเสนอก็ควรมีความแปลกใหม่ 

 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นและความตองการในการ
รับชมรายการกึ่งละครสั้น ทางโทรทัศนแบบจบในตอนเพื่อการท าอาหาร ส าหรับผูอาศัยอยูใน
หอพกัหรืออพารทเมนท์ 
 ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลชิ้นงานรายการก่ึงละครโทรทัศน์เพื่อการท าอาหารส าหรับผู้
อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์เกี่ยวกับความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการ
กึ่งละครโทรทัศน์เพ่ือการท าอาหารในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ ทั้งสิ้นจ านวน 22 ท่าน สามารถสรุป
ผลได้ดังนี้ 
 ส่วนที่1 ความพึงพอใจที่มีต่อการน าเสนอรายการอาหารในรูปแบบละคร 
 ในด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับแนวคิดการท ารายการอาหารในรูปแบบละครสั้นนั้น กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีแนวโน้มไปในทางเดียวกันคือ มีความคิดเห็นว่ารูปแบบการน าเสนอแบบละคร 
ท าให้การสาธิตการท าอาหารมีความน่าสนใจมากข้ึนกว่ารายการสาธิตทั่วไป ตัวละครสามารถ
เชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์ของชาวหอท่ัวไปได้ ท าให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะท าอาหารในหอพักมากยิ่งขึ้น 
 ส่วนที่2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาในส่วนของละครและการสาธิตการท าอาหาร 
 ในด้านความพึงพอใจต่อเนื้อหาในส่วนของละครและวิธีการท าอาหารนั้น กลุ่ม 
ตัวอย่างให้ความเห็นว่า เนื้อเรื่องกับวิธีการสาธิตการท าอาหารไปด้วยกันได้ดี ไม่รู้สึกว่าส่วนใดจะเด่น
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กว่ากัน แต่ส าหรับในส่วนของการท าอาหาร ส่วนผสมและวิธีท าต่างๆยังไม่ละเอียด ท าให้ไม่สามารถ
เรียนรู้การท าอาหารได้อย่างเต็มที่   
 ส่วนที่3 ความพึงพอใจในการตัดต่อ กราฟิก ภาพ ดนตรี และเสียงประกอบ 
 ในด้านการตัดต่อ ในช่วงแรกด าเนินเรื่องช้า กว่าจะบอกสาระส าคัญว่าวันนี้จะท าเมนูอะไรก็
นานเกินไป แต่ในบางช่วงก็เดินเรื่องเร็วเกินไป เช่นตอนห่อไข่ ควรจะมีภาพห่อไข่ที่เสร็จไปพร้อมๆกับ
ตัวละคร เป็นต้น 
 ในด้านการกราฟิก กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่ากราฟิก มีความเหมาะสมกับรายการดี มี
เพียงบางช่วงที่กราฟิกหายไปเร็วมากจนไม่ทันอ่าน ซึ่งส าหรับรายการนี้กราฟิกมีส่วนช่วยในการเล่า
เรื่องท่ีส าคัญมาก อาจเพ่ิมกราฟิกบอกปริมาณส่วนผสม เวลาที่ใช้ ให้ละเอียดมากข้ึนกว่านี้ก็ได้ 
 ส่วนที่4 ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ 
 กลุ่มตัวอย่างค่อนข้างพึงพอใจกับการน าเสนอรายการอาหารในรูปแบบละคร เนื่องจากมี
ความแปลกใหม่ และสามารถได้ทั้งความรู้และความบันเทิงไปพร้อมๆกันด้วย สิ่งที่กลุ่มเป้าหมายไม่ชื่น
ชอบคือพล็อตเรื่องที่เดาง่ายเกินไป และการสรุปความสัมพันธ์ของตัวละครทั้งสามตัวตั้งแต่ต้นเรื่อง ท า
ให้ผู้ชมหมดลุ้น และเนื้อเรื่องลดความน่าติดตามลง  
 
อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอท่ีปรากฏในรายการสาธิต
การท าอาหาร การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์จากผู้ผลิตรายการ รวมจนถึงการวิเคราะห์ผลส ารวจความ
คิดเห็นพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิผล
ของชิ้นงาน สามารถท าการอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 รูปแบบรายการที่ผสมผสานระหว่างละครกับการท าอาหารนั้นมีความแปลกใหม่ และท าให้
การสาธิตการท าอาหารมีความน่าสนใจมากขึ้น การมุ่งเน้นน าเสนอท้ังละครและการท าอาหารควบคู่
กันไปนั้น ควรมีการแบ่งสัดส่วนการน าเสนอให้มีความสมดุลกัน เพ่ือมิให้เนื้อเรื่องของละครที่ด าเนิน
อยู่ต้องสะดุด หรือท าให้การท าอาหารไม่มีความชัดเจนในการน าเสนอ เนื่องจากวัตถุประสงค์ของ
ชิ้นงานคือการสร้างแรงบันดาลใจในการท าอาหารให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ ซึ่งการ
น าเสนอในรูปแบบละครผู้ศึกษาได้หวังว่าจะเป็นตัวช่วยเชื่อมโยงระหว่างตัวละครกับผู้ชม เพ่ือให้ผู้ชม
เกิดความรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในสภาวะเช่นเดียวกับตัวละคร และปฏิบัติเช่นเดียวกับสิ่งที่ตัวละครกระท า 
เกิดแรงบันดาลใจในการท าอาหารในหอพัก แม้ว่าจะมีข้อจ ากัด เช่นเดียวกับตัวละคร  
 ในการน าเสนอเนื้อหาด้านการท าอาหาร ต้องมุ่งเน้นการน าเสนอเนื้อหารสาระที่ตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เช่นการคัดเลือกเมนูในการน าเสนอท่ีมีความเหมาะสม ขั้นตอนการ
ท าไม่ยุ่งยาก สามารถท าตามได้โดยง่าย อีกประการหนึ่งคือการใช้เวลาให้น้อยที่สุด แม้ว่าการ
ท าอาหารจะต้องให้เวลาในการท าอยู่พอสมควร แต่หากอุปสรรคในการท าอาหารของกลุ่มเป้าหมาย
ส่วนใหญ่คือเวลา การคัดเลือกเมนูมาน าเสนอก็อาจต้องค านึงถึงจุดนี้ด้วย อาจมีการดัดแปลงวิธีการ
เพ่ือให้เกิดความง่ายมากยิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการผลิตรายการกึ่งละครโทรทัศน์เพื่อการท าอาหารในหอพัก

หรืออพาร์ทเม้นท์ 
 1.1 รายการประเภทการท าอาหารเกิดขึ้นเยอะมาก การมองหารูปแบบการน าเสนอ
ใหม่ๆ รวมไปถึงการคัดเลือกเนื้อหาเพื่อน าเสนอจึงเป็นสิ่งที่จะท าให้รายการมีความแตกต่างจาก
รายการอื่นๆและเพ่ิมความน่าสนใจ 
 1.2 ส าหรับการผลิตรายการกึ่งละครสั้นทางโทรทัศน์แบบจบในตอน ที่น าเสนอการ
ท าอาหาร การเล่าเนื้อเรื่องควบคู่ไปกับการท าอาหารนั้น ต้องมีการแบ่งสัดส่วนให้ดี การน าเสนอเนื้อ
เรื่องของละครก็ต้องสนุก ในขณะที่การน าเสนอวิธีการท าอาหารก็ต้องมีความชัดเจน ผู้ชมต้องสามารถ
น าไปท าตามได้ 

 
2.  ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 

 การศึกษาและผลิตรายการกึ่งละครโทรทัศน์เพ่ือการท าอาหารในหอพักหรือ 
อพาร์ทเม้นท์ ผู้ศึกษาได้ก าหนดไว้เพียงว่าเป็นละครที่สอนการท าอาหาร โดยในส่วนของเนื้อหาละครก็
ต้องมีความสนุกสนาน ในส่วนของการสาธิตการท าอาหารก็ต้องสามารถเล่าเรื่องวิธีการท าได้อย่าง
ชัดเจน ในขณะที่ทั้งสองสิ่งนี้ต้องด าเนินควบคู่กันไป หากสามารถสร้างสรรค์ละครสอนท าอาหารที่มี
ความสนุกสนานในรูปแบบของละครสั้น ประกอบกับการน าเสนอการท าอาหารอย่างไม่ขัดเขินได้ 
รูปแบบรายการดังกล่าวก็น่าจะท าให้การสาธิตการท าอาหารมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก ก 
แบบสัมภาษณ์เจาะลึกผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ 
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  - แนวคิดส ำหรับรำยกำรอำหำรที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ 
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  - การเตรียมพร้อมเพื่อการถ่ายท า 
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 - ลักษณะของกำรสร้ำงสถำนกำรณ์ในแต่ละตอนให้มีควำมน่ำสนใจ 
  - สถำนกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนในละครควรมีควำมแตกต่ำงจำกชีวิตจริงอย่ำงไร 
  - การเล่าเรื่องแบบละครโทรทัศน์จบในตอน 
  - ลักษณะของกำรเล่ำเรื่องแบบละครโทรทัศน์แบบจบในตอน 
  - การผนวกการสาธิตการท าอาหารเข้ากับละครสั้นทางโทรทัศน์แบบจบในตอน 
  - กำรสอดแทรกเนื้อหำกำรท ำอำหำรลงในละครอย่ำงแนบเนียนและไม่น่ำเบื่อ 
  - ปัญหา อุปสรรค และข้อควรระวังในการผลิตละครสั้นทางโทรทัศน์แบบจบในตอน 
3. ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในการท าอาหาร 
  - การประยุกต์ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากับการท าอาหาร 
  - ปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับผู้ต้องกำรประกอบอำหำร 
  - กำรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ำแทนเครื่องมืออ่ืนๆในกำรประกอบอำหำร 
  - กำรประกอบอำหำรโดยใช้ไมโครเวฟ และหม้อหุงข้ำว 
4. ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการอพาร์ทเม้นท์ 
  - กฎระเบียบ ข้อบังคับในการอยู่อาศัยในอพาร์ทเม้นท์เกี่ยวกับการประกอบอาหาร 
  และผลจากการประกอบอาหาร 
  - กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ัวไปในกำรอยู่อพำร์ทเม้นท์ 
  - กฎระเบียบ ข้อบังคับและข้ออนุญำตเกี่ยวกับกำรประกอบอำหำรและผลจำกกำร 
  ประกอบอำหำรในอพำร์ทเม้นท์ 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการกึ่งละครสั้น
ทางโทรทัศน์แบบจบในตอน เพื่อการท าอาหาร ส าหรับผู้อาศัยอยู่ในหอพัก 

หรืออพาร์ทเม้นท ์
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แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการกึ่งละครสั้นทางโทรทัศน์ 
แบบจบในตอนเพื่อการท าอาหารส าหรับผู้อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 

ภาควิชาวิทยุและโทรทัศน์ 
สาขานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ค าชี้แจง 
1. แบบสอบถำมชุดนี้มีจุดมุ่งหมำยเพื่อจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกับควำมคิดเห็นและควำมต้องกำรในกำร
รับชมรำยกำรก่ึงละครโทรทัศน์เพื่อกำรท ำอำหำรในหอพักหรืออพำร์ทเม้นท์จำกกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็น
ผู้ชม ในเขตกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรศึกษำและน ำมำสร้ำงสรรค์เนื้อหำ 
และรูปแบบรำยกำรให้มีประสิทธิภำพและตรงต่อควำมต้องกำรของท่ำนต่อไป 
2. ค ำตอบในแบบสอบถำมนี้ จะน ำไปใช้ประโยชน์เพื่อกำรศึกษำเท่ำนั้น ดังนั้นจึงใคร่ขอควำมร่วมมือ
จำกท่ำนในกำรตอบค ำถำม ทุกข้อตำมควำมจริง 
3. ข้อมูลในกำรสอบถำมมีทั้งหมด 5 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง  
 ตอนที่ 2: พฤติกรรมในกำรเลือกรับประทำนอำหำรของกลุ่มเป้ำหมำย  
 ตอนที่ 3: ควำมคิดเห็นในด้ำนควำมต้องกำรของเนื้อหำและรูปแบบรำยกำรกึ่งละครโทรทัศน์
 เพ่ือกำรท ำอำหำรในหอพักหรืออพำร์ทเม้นท์ 
 ตอนที่ 4: ควำมคิดเห็นในด้ำนควำมน่ำสนใจของตัวละครที่ปรำกฏในรำยกำรกึ่งละครโทรทัศน์
 เพ่ือกำรท ำอำหำรในหอพักหรืออพำร์ทเม้นท์ 
 ตอนที่ 5: ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรผลิตรำยกำรกึ่งละครสั้นทำง
 โทรทัศน์แบบจบในตอนเพ่ือกำรท ำอำหำรในหอพักหรืออพำร์ทเม้นท์ ในด้ำนเนื้อหำ รูปแบบ
 กำรน ำเสนอ และคำแรกเตอร์ตัวละคร 
 กรุณาใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกับข้อมูลส่วนตัวและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา 
ตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
1. เพศ 
◻หญิง   ◻ชำย   ◻อ่ืนๆ 
2. ระดับการศึกษา 
◻มัธยมปลำย  ◻ปวช. ปวส.  ◻ปริญญำตรี ◻สูงกว่ำปริญญำตรี 
3. อาชีพ 
◻นักเรียน   ◻นักศึกษำ   ◻รับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ  
◻พนักงำนบริษัท   ◻แม่บ้ำน 
◻ธุรกิจส่วนตัว อื่นๆ (ระบุ ............................................................... ) 
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
◻ต่ ำกว่ำ6,000 บำท 
◻6,000 - 9,000 
◻9,001 - 12,000 
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◻12,001 - 15,000 
◻15,001 - 18,000 
◻18,001 - 21,000 
◻มำกกว่ำ 21,001 บำทข้ึนไป 
5. เหตุผลในการเช่าหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ (ตอบได้มากกว่า1ข้อ) 
◻สะดวกในกำรเดินทำง ประหยัดเวลำ 
◻ค่ำใช้จ่ำยถูกกว่ำอยู่บ้ำน 
◻อยู่หอด้วยควำมจ ำเป็น (เช่น บ้ำนอยู่ต่ำงจังหวัด เป็นต้น) 
◻ต้องกำรมีชีวิตส่วนตัว 
◻ต้องกำรออกมำอยู่กับเพ่ือน/แฟน 
◻อ่ืนๆ (ระบุ.............................................) 
6. จ านวนสมาชิกที่พักอยู่ในห้องเดียวกัน (รวมตัวท่านเอง) 
◻1 คน  ◻2 คน  ◻3 คน  ◻4 คนข้ึนไป 
7. อุปกรณ์ท าอาหารที่ท่านมีในที่พักอาศัย (ตอบได้มากกว่า1ข้อ) 
◻ไมโครเวฟ  ◻หม้อหุงข้ำว ◻กระติกน้ ำร้อน ◻เครื่องปิ้งขนมปัง 
◻เตำอบ            ◻เตำไฟฟ้ำ  ◻เตำแก๊ส       ◻กระทะไฟฟ้ำหรือหม้อสุกี้ 
◻อุปกรณ์ส ำหรับใช้ในไมโครเวฟ (เช่น อุปกรณ์ส ำหรับต้มไข่, อุปกรณ์ส ำหรับส ำหรับนึ่ง, อุปกรณ์
ส ำหรับทอด, อุปกรณ์ส ำหรับท ำโดนัท เป็นต้น) 
◻อ่ืนๆ (ระบุ.............................................) ◻ไม่มีอุปกรณ์ใดเลย 
 
ตอนที่ 2: พฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารของกลุ่มเป้าหมาย 
1. ความถี่ในการเลือกรับประทานอาหารประเภทต่างๆของกลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทของอาหาร บ่อย
ที่สุด 

บ่อย ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

อำหำรปรุงส ำเร็จแช่แข็ง      

อำหำรปรุงเสร็จใหม่ (เช่น จำกร้ำนตำมสั่ง, 
จำกซุปเปอร์มำร์เก็ต) 

     

อำหำรกึ่งส ำเร็จรูป (ประเภทใส่น้ ำแล้ว
รับประทำนได้) 

     

อำหำรฟำสต์ฟู้ด (เช่น เคเอฟซี, แมคโดนัลด์, 
เบอเกอร์คิงส์) 

     

อำหำรจำกร้ำนสะดวกซ้ือ (เช่น เซเว่นอีเลฟ
เว่น, ซีพีเฟรชมำร์ท) 

     

รับประทำนอำหำรในร้ำนที่มีชื่อเสียง      

   ส
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ท ำอำหำรรับประทำนเอง      

อ่ืนๆ (ระบุ........................................................)      
2. งบประมาณที่ท่านใช้จ่ายในการรับประทานอาหารต่อม้ือ (เฉลี่ยในหนึ่งสัปดาห์) 
◻น้อยกว่ำ 40 บำท 
◻40 - 60 บำท 
◻61 - 80 บำท 
◻81 - 100 บำท 
◻101 - 150 บำท 
◻151 บำทข้ึนไป 
3. ท่านมีความสนใจในการท าอาหารรับประทานเอง 
◻สนใจ    ◻ไม่สนใจ  ◻แล้วแต่โอกำส 
4. ท่านคิดว่าอะไรคือปัจจัยท่ีท าให้ท่านต้องการประกอบอาหารรับประทานเอง  
(ตอบได้มากกว่า1ข้อ) 
◻รำคำประหยัด   
◻ขั้นตอนไม่ซับซ้อน   
◻ไม่ใช้เวลำมำก 
◻ได้คุณค่ำทำงโภชนำกำร  
◻สะอำดและปลอดภัย 
◻มีอุปกรณ์พร้อม  
◻มีควำมรู้เรื่องวิธีกำรท ำ 
◻อ่ืนๆ (ระบุ..................................................................) 
5. ท่านคิดว่าอะไรคือปัจจัยท่ีท าให้ท่านไม่สามารถประกอบอาหารรับประทานเองได้  
(ตอบได้มากกว่า1ข้อ) 
◻ซื้อข้ำงนอกประหยัดเงินกว่ำ 
◻วิธีกำรท ำยุ่งยำก 
◻ไม่มีเวลำเพียงพอ 
◻ไม่มีอุปกรณ์ 
◻ไม่มีควำมรู้เรื่องวิธีกำรท ำ 
◻บริเวณท่ีพักไม่มีร้ำนค้ำ หรือแหล่งที่จะซื้อวัตถุดิบได้ 
◻ที่พักมีข้อจ ำกัดด้ำนพ้ืนที่ในกำรประกอบอำหำร เช่น ไม่มีห้องครัว หรือไม่มีพ้ืนที่เพียงพอส ำหรับ  
กำรท ำอำหำร 
◻ที่พักไม่อนุญำตให้ประกอบอำหำร 
◻อ่ืนๆ (ระบุ..................................................................) 
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ตอนที่ 3: ความคิดเห็นในด้านความต้องการของเนื้อหาและรูปแบบรายการกึ่งละครโทรทัศน์เพื่อ
การท าอาหารในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 
1. ท่านเคยชมรายการท าอาหารทางโทรทัศน์ที่น าเสนอการท าอาหารส าหรับผู้อาศัยอยู่ในหอพัก
หรืออพาร์ทเม้นท์ที่มีข้อจ ากัดด้านพื้นที่และอุปกรณ์ในการท าอาหารหรือไม่ 
◻เคย (ระบุได้มำกกว่ำ1รำยกำร.................................................................................. .......................) 
◻ไม่เคย 
2. ท่านต้องการรับชมรายการสาธิตการท าอาหารที่มุ่งน าเสนอเนื้อหาประเภทใดมากที่สุด (ตอบได้
ไม่เกิน 3 ข้อ) 
◻กำรสร้ำงสรรค์เมนูที่ท ำได้ภำยในเวลำที่จ ำกัด 
◻กำรสร้ำงสรรค์เมนูที่ท ำภำยใต้งบประมำณที่ก ำหนด (ระบุงบประมำณ/มื้อ.............................บำท) 
◻กำรสร้ำงสรรค์เมนูที่ท ำได้โดยไม่ต้องใช้เตำแก๊ส 
◻กำรสร้ำงสรรค์เมนูที่ท ำโดยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ำส ำหรับกำรท ำอำหำร 
◻กำรสร้ำงสรรค์เมนูที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภำพ 
◻กำรสร้ำงสรรค์เมนูที่สำมำรถท ำตำมได้ง่ำย 
◻อ่ืนๆ (ระบุ..................................................................) 
3. หากมีละครสั้นทางโทรทัศน์แบบจบในตอนที่น าเสนอชีวิตชาวหอ และสอดแทรกการสาธิต
วิธีการท าอาหารด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าส าหรับการท าอาหารที่มีในหอพัก ท่านสนใจหรือไม่ 
◻สนใจ (เพรำะ.....................................................................................................................................) 
◻ไม่สนใจ (เพรำะ................................................................................................................................. ) 
4. จากข้อ3 หากมีการผลิตจริง เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ใดที่ท่านต้องการให้รายการน าเสนอ 
เพื่อการท าอาหารในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
◻ไมโครเวฟ ◻หม้อหุงข้ำว ◻กระติกน้ ำร้อน ◻เครื่องปิ้งขนมปัง 
◻อุปกรณ์ส ำหรับใช้ในไมโครเวฟ (เช่น อุปกรณ์ส ำหรับต้มไข่, อุปกรณ์ส ำหรับส ำหรับนึ่ง, อุปกรณ์
ส ำหรับทอด, อุปกรณ์ส ำหรับท ำโดนัท เป็นต้น) 
◻เตำอบ            ◻เตำไฟฟ้ำ  ◻เตำแก๊ส ◻กระทะไฟฟ้ำหรือหม้อสุกี้ 
◻อ่ืนๆ (ระบุ.............................................)    
5. ท่านคิดว่าระยะเวลาการน าเสนอรายการสาธิตการท าอาหารที่น าเสนอในรูปแบบละครสั้นทาง
โทรทัศน์แบบจบในตอนควรมีความยาวเท่าไหร่ 
◻10 นำท ี   ◻15 นำท ี   ◻20 นำท ี
◻30 นำท ี   ◻1 ชั่วโมง   ◻มำกกว่ำ 1 ชั่วโมง  
6. ท่านคิดว่าวันใดที่เหมาะสมกับช่วงเวลาในการรับชมรายการสาธิตการท าอาหารที่น าเสนอใน
รูปแบบละครสั้นทางโทรทัศน์แบบจบในตอนของท่านมากที่สุด 
◻วันจันทร์   ◻วันอังคำร   ◻วันพุธ  ◻วันพฤหัสบดี  
◻วันศุกร์   ◻วันเสำร์   ◻วันอำทิตย์  ◻วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
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7. ท่านคิดว่าช่วงเวลาใดที่เหมาะสมกับการออกอากาศรายการสาธิตการท าอาหารที่น าเสนอใน
รูปแบบละครสั้นทางโทรทัศน์แบบจบในตอนมากที่สุด 
◻ช่วงเช้ำ  เวลำ  06.01-07.00   07.01-08.00   08.01-09.00 
 
◻ช่วงสำย  เวลำ  09.01-10.00   10.01-11.00   11.01-12.00 
 
◻ช่วงบ่ำย เวลำ  12.01-13.00   13.01-14.00   14.01-15.00 
    
◻ช่วงเย็น  เวลำ  15.01-16.00   16.01-17.00   17.01-18.00
  
◻ช่วงหัวค่ ำเวลำ  18.01-19.00   19.01-20.00   20.01-21.00 
    
◻ช่วงดึก เวลำ  21.01-22.00   22.01-23.00   23.01-00.00
  
◻หลังเที่ยงคืนเวลำ  00.01-01.00   01.01-02.00   02.01-03.00
  
    03.01-04.00   04.01-05.00   05.01-06.00 
8.ท่านคิดว่ารายการสาธิตการท าอาหารที่น าเสนอในรูปแบบละครสั้นทางโทรทัศน์แบบจบในตอน
ควรมุ่งเน้นเนื้อหาในด้านใดมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
◻ควำมสนุกสนำนในส่วนของซีรีย์ 
◻กำรสำธิตขั้นตอนกำรท ำอำหำร 
◻เกร็ดควำมรู้เกี่ยวกับกำรท ำอำหำร 
◻กำรประยุกต์ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ำเพ่ือกำรท ำอำหำร 
◻ด้ำนอ่ืนๆ (ระบุ..................................................................) 
9. ท่านต้องการให้รายการน าเสนอเมนูอาหารประเภทใดมากที่สุด (ตอบได้ไม่เกิน 3 ข้อ) 
◻พิซซ่ำญี่ปุ่น ◻ข้ำวห่อไข่  ◻สปำเก็ตตี้  ◻ไข่ตุ๋น 
◻ต้มย ำน้ ำข้น  ◻โดนัทอบไมโครเวฟ ◻คุกกี้ช็อกโกแลตชิป ◻บลูเบอร์รี่ชีสพำย 
◻อ่ืนๆ (ระบุ..................................................................) 
 
ตอนที่ 4: ความคิดเห็นในด้านความน่าสนใจของตัวละครที่ปรากฎในรายการกึ่งละครโทรทัศน์เพื่อ
การท าอาหารในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ 
1. “A เป็นคนจู้จี้ ขี้บ่น พูดมาก และไร้ความสามารถด้านความเป็นกุลสตรีโดยสิ้นเชิง ชอบการ
ท าอาหารมาก แต่ไม่มีฝีมือด้านนี้เลย ความฝันสูงสุดของAคือการมีร้านอาหารมากกว่าร้อยสาขา
ทั่วโลก” ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับคาแรกเตอร์A  
◻ตัวละครมีควำมน่ำสนใจ  
(ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. ............) 
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◻ไม่มีควำมน่ำสนใจ  
(ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. ............) 
2. “B เป็นคนหัวอ่อน เป็นนักวิทยาศาสตร์อนาคตของชาติ ชอบการทดลองเอามากๆ Bไม่ชอบ
ท าอาหารและพยายามหาวิธีที่จะท าให้มนุษย์ไม่ต้องท าอาหารบ่อยๆ Bเรียนรู้การท าอาหารจาก
การทดลองเข้าไปโดยไม่รู้ตัว” ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับคาแรกเตอร์B 
◻ตัวละครมีควำมน่ำสนใจ 
(ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. ............) 
◻ไม่มีควำมน่ำสนใจ 
(ข้อเสนอแนะ........................................................................................ .................................................) 
3. "C คืออดีตเชฟดาวรุ่งที่เบื่อและข้ีเกียจจะท าอาหารสุดขีด ความฝันที่จะได้เป็นดาราแถวหน้า
ของเมืองไทย Cรู้จักคนทั้งอพาร์ทเม้นท์และใจดีกับทุกคน (ในขณะที่คนทั้งอพาร์ทเม้นท์ไม่มีใคร
รู้จักเธอ แม้แต่เจ้าของหอ) C เข้าใจว่าAกับB เป็นแฟนคลับตน ทั้งที่จริงๆแล้วมันก็แค่เรื่องโกหก” 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับคาแรกเตอร์C 
◻ตัวละครมีควำมน่ำสนใจ 
(ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. ............) 
◻ไม่มีควำมน่ำสนใจ  
(ข้อเสนอแนะ....................................................................................... ..................................................) 
 
ตอนที่ 5: ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตรายการกึ่งละครสั้นทาง
โทรทัศน์แบบจบในตอนเพื่อการท าอาหารในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ ในด้านเนื้อหา รูปแบบการ
น าเสนอ และคาแรกเตอร์ตัวละคร 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามการสนทนาเดี่ยว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



99 
 

แบบสัมภาษณ์"ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้จากการรับชมรายการกึ่งละครโทรทัศน์เพื่อการ
ท าอาหารส าหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ รายการเมนูรัก หอพักป่วน” 

 
1. หลังจำกรับชมแล้ว ท่ำนคิดว่ำกำรประยุกต์ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ำส ำหรับกำรท ำอำหำรในหอพัก เป็นไป
ได้มำกนอ้ยแค่ไหน  
2. ท่ำนรู้สึกอย่ำงไรต่อรำยกำรกึ่งละครโทรทัศน์เพ่ือกำรท ำอำหำรในหอพักท่ีได้รับชมไป 
3. ท่ำนรู้สึกอย่ำงไรกับกำรน ำเสนอกำรสำธิตกำรท ำอำหำรในรูปแบบละคร 
4. ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรกับคำแรกเตอร์ของตัวละครในเรื่อง  
5. สัดส่วนของเนื้อหำเกี่ยวกับกำรท ำอำหำรและเนื้อเรื่องของละคร มีควำมเหมำะสมหรือไม่  
6. คิดอย่ำงไรกับภำพ กรำฟิก เสียง ดนตรี และกำรตัดต่อของรำยกำร 
7. ท่ำนคิดว่ำรำยกำรกึ่งละครโทรทัศน์เพื่อกำรท ำอำหำรควรได้รับกำรพัฒนำต่อหรือไม่ เพรำะเหตุใด  
8. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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