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บทที่  1 

บทน ำ 
 
ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 “อาหาร”เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความส าคัญส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษย์  ซึ่งมนุษย์เรา
รับประทานอาหารเพ่ือให้ร่างกายเกิดพลังงาน ให้สามารถด าเนินชีวิตในแต่ละวันได้ ซึ่งจะเห็นว่า
มนุษย์กับอาหารนั้นเป็นสิ่งคู่กันที่จะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปไม่ได้ ท าให้มนุษย์เรารู้จักและผูกพันกับอาหาร
เหมือนๆกับการรู้จักในตนเอง สิ่งเหล่านี้ท าให้มนุษย์ในแต่ละพ้ืนที่แต่ละสังคมเรียนรู้ที่จะสร้างสรรค์
ลักษณะของอาหารและวิธีการกินในแบบของตัวเอง ซึ่งอาหารแต่ละชนิดนั้นเกิดขึ้นโดยมีปัจจัยที่
ส าคัญ คือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสภาพแวดล้อมของสังคมนั้นๆ รวมไปถึง
วัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นตัวก าหนดรูปแบบและวิธีการกินจนท าให้เกิดวัฒนธรรมการกินของ
สังคมข้ึน ดังนั้นอาหารจึงถือเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งในสี่ปัจจัยหลักของการด ารงชีวิตนอกเหนือจาก
น้ า เครื่องนุ่งห่มและที่อยู่อาศัย และเนื่องด้วยวิถีการกินของมนุษย์เราย่อมแตกต่างกันไปตามแหล่งที่
อยู่อาศัย ท าให้เกิดวัฒนธรรมการกินขึ้น เพราะต่างชนชาติก็มีแต่ละวัฒนธรรมการกินเป็นเอกลักษณ์
ของตน อาทิเช่นการใช้ตะเกียบของชาวจีน เป็นต้น นอกจากนี้แม้จะอยู่ในประเทศเดียวกันก็ตาม แต่ก็
ยังมีวัฒนธรรมการกินท่ีแตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละพ้ืนที่นั้นก็จะมีสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ความ
เชื่อ และทรัพยากรที่แตกต่างกันออกไปด้วย 
           วัฒนธรรมการกินของคนไทยนั้น ถือว่าเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง เพราะเป็นสิ่งที่มนุษย์คิดค้น
ขึ้น เป็นวิถีการด าเนินชีวิต และเป็นกิจกรรมที่มนุษย์ปฏิบัติกันในเชิงสัญลักษณ์ ที่แสดงให้เห็นว่าคน
ไทยมีลักษณะนิสัยเป็นคนง่ายๆ ไม่เรื่องมาก เพราะสังคมไทยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว เป็นสังคมที่อยู่
ร่วมกันเป็นครอบครัว เป็นสังคมที่อุดมสมบูรณ์ทางด้านอาหารการกินเป็นอย่างมาก จะสังเกตได้จาก
สุภาษิตที่ว่า ในน้ ามีปลา ในนามีข้าว ไปไหนก็สามารถหาของกินได้ไม่ยาก คนไทยเป็นคนที่มีลักษณะ
นิสัยไม่เรื่องมาก กินง่าย ซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อนที่คนไทยจะเป็นคนมีพิธีรีตอง เพราะเป็นคนที่อ่อน
ช้อยและมีศิลปะ จึงมีการแกะสลักผักต่างๆเป็นต้น แต่เนื่องด้วยปัจจุบันเปลี่ยนไปเป็นโลกยุคดิจิตอล
ซึ่งเป็นชีวิตที่เร่งรีบ เลยต้องแสวงหาสิ่งอ านวยความสะดวกและรวดเร็ว เนื่องมาจากได้รับอิทธิพลจาก
วิถีชีวิต กระแสโลกาภิวัฒน์ และการโฆษณาเป็นอย่างมาก (อภิญญา มานะโรจน์ 2547 :10-13) 
          การรับประทานอาหารในปัจจุบันที่ต้องท ากันอย่างรีบเร่ง และบวกกับลักษณะนิสัยของคน
ไทยที่เป็นคนง่ายๆ กินง่ายไม่เรื่องมากนั้นท าให้คนไทยหันมารับประทานอาหารในลักษณะจานเดียวที่
ตั้งอยู่ริมทางมากขึ้น หรือที่เรียกกันว่า สตรีทฟู้ดส์ (Street Food) อาหารริมทางเป็นที่นิยมอย่าง
แพร่หลายเพราะท าง่าย ใช้เวลาน้อย ราคาไม่แพง และสะดวกต่อการซื้อหา 
          นางวิไลวรรรณ ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในปี 2555 ที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจากเว็บไซต์ 
www.CNNgo.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลท่องเที่ยวชั้นน าของโลกว่า กรุงเทพมหานคร   
เป็นเมืองที่มีอาหารริมทาง (Street Foods) ที่ดีที่สุดเมืองหนึ่งของโลก มีความโดดเด่นทางด้านอาหาร 
และได้รับความนิยมในบรรดาประชาชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะอาหารประเภท 
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สตรีทฟู้ดส์ หรืออาหารรถเข็นข้างทาง โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่าล้านคน โหวต 5 ย่านใน
กรุงเทพมหานคร ที่มีอาหารริมทางอร่อยที่สุด 5 อันดับได้แก่ 
          อันดับ 1 ย่านเยาวราช 
          อันดับ 2 ย่านสีลม  
          อันดับ 3 ถนนรามบุตรี ย่านถนนข้าวสาร  
          อันดับ 4 ซอยสุขุมวิท 38  
          และอันดับ 5 โชคชัย 4    
จากการส ารวจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบันพบว่าประเทศไทยมี
ร้านอาหารและภัตตาคารที่มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น โดยในปี 2551 มีร้านอาหารจ านวน 
64,113 ร้านซึ่งเป็นจ านวนร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร ประมาณ 12,000 ร้าน และในต่างจังหวัด
จ านวน 52,113 ร้าน เพ่ิมข้ึนจากเมื่อปี 2545 ประมาณ 9,000 ร้าน   
 ร้านอาหารขนาดเล็กขยายตัวเพิ่มข้ึน ภายหลังช่วงวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 เป็นต้นมา ภาวการณ์
แข่งขันธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น มีการลงทุนเพ่ิมขึ้นของผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งในลักษณะของร้านอาหารที่จ าหน่ายในฟู้ดส์เซ็นเตอร์ห้างสรรพสินค้า 
และร้านอาหารรายย่อย ได้กลายเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งของผู้บริโภค เนื่องจากร้านอาหารขนาดเล็ก
มีความได้เปรียบที่ความหลากหลายของชนิดอาหาร ท าเลที่ตั้ง และราคาจ าหน่ายอาหารถูกกว่า
ร้านอาหารประเภทอื่นๆ แม้ว่าผู้บริโภคมีแนวโน้มที่เน้นความประหยัด แต่ก็ยังนิยมรับประทานอาหาร
นอกบ้าน (นิชา แก้วพานิช 2547 : 122-125) 
     ปัจจุบันรายการโทรทัศน์มีหลากหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทแต่ละรายการก็มีรูปแบบในการ
น าเสนอที่แตกต่างกันออกไป เพ่ือสร้างความประทับใจและดึงดูดผู้ชม โดยการสร้างสรรค์เนื้อหา
รายการใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ในปัจจุบัน ต้องผลิต คิดค้นวิธีการน าเสนอ
ใหม่ๆให้แปลกแตกต่างจากรายการเดิมที่มีอยู่ให้มากขึ้น เนื่องจากกลุ่มผู้ชมเป้าหมายนั้นมีความ
ต้องการที่หลากหลาย และแตกต่างกันมากกว่าแต่เดิม เพราะกลุ่มผู้ชมเป้าหมายสามารถเลือกรับชม
รายการที่ที่น่าสนใจส าหรับตนเองได้ เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการแข่งขันเพื่อแย่งชิงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายที่
มีส่วนแบ่งมากยิ่งขึ้น 
 รายการอาหารเป็นรายการประเภทหนึ่งที่ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก และยังมีอีกหลาย
รายการอีกด้วยที่สามารถครองใจผู้ชมกลุ่มเป้าหมายได้เป็นจ านวนมาก เนื่องจากผู้ชมส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญกับเรื่องการรับประทานอาหารค่อนข้างมาก รูปแบบการน าเสนอของรายการอาหารนั้น 
จะมีอยู่ 3 แบบ คือรายการอาหารที่มีเนื้อหาน าเสนอการท าอาหาร รายการอาหารที่น าเสนอการพา
ไปชิมอาหาร และรายการอาหารที่ทั้งน าเสนอการท าอาหารและการพาไปชิม 
 จากการวิเคราะห์ถึงวัฒนธรรมการกินและอุตสาหกรรมการผลิตรายการประเภทอาหารนั้น จึง
ท าให้ผู้ศึกษามีความประสงค์ที่จะผลิตรายการอาหารในรูปแบบการเดินทางพาชิมอาหารในรูปแบบ
และเนื้อหาในการน าเสนอที่แตกต่างไปจากเดิม คือการพาชิมอาหารริมทาง ตามย่านต่างๆที่ขึ้นชื่อใน
เรื่องของอาหาร ทั้งที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว และยังไม่เป็นที่รู้จัก พร้อมกับน าเสนอเรื่องราวข้อมูลเบื้องต้น
ของร้านนั้นเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการบริโภคของกลุ่มผู้ชมเป้าหมายมากยิ่งข้ึน 
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาข้ันตอนและกระบวนการในการผลิตรายการโทรทัศน์ในรูปแบบของการเดินทางพา
ไปชิมอาหาร 
 2. เพ่ือศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการอาหารในรูปแบบพาไปชิม 
 3. เพ่ือพัฒนาแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ในรูปแบบของการเดินทางพาชิม 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 
 ท าการศึกษาเก่ียวกับการผลิตรายการอาหารในรูปแบบการเดินทางพาชิมทางโทรทัศน์ช่องเคเบิ้ล 
โดยสถานที่ถ่ายท าแต่ละร้านจะตั้งอยู่ในตรอกซอกซอย ย่านต่างๆของประเทศไทย เสริมด้วยเรื่องราว
ของถนนสายนั้นเป็นต้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายอายุตั้งแต่ 18-30 ปี ส าหรับออกอากาศทางช่อง Travel 
Channel Thailand วันอาทิตย์ เวลา 23.00- 23.15 ออกอากาศเป็นเวลา 15 นาที 
 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 
 ขั้นตอนที่ 1 : ขั้นตอนก่อนกำรผลิต (Pre-Production) 
 1. ศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลจากต ารา หนังสือ เอกสาร งานวิจัย และตัวอย่างรูปแบบรายการ
อาหารทางโทรทัศน์ เพ่ือน ามาใช้ในการเขียนสรุปผล วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 
 2. ค้นคว้าหาข้อมูล ของกินตามแหล่งที่ขายอาหารริมทางที่ขึ้นชื่อ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
น าเสนอรายการแต่ละตอน 
 3. ท าเค้าโครงในรายการ (Proposal) ว่ามีหัวข้อในการท า คือ รูปแบบรายการวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหารายการ พิธีกร สถานที่ถ่ายท า วันเวลาออกอากาศ และงบประมาณ เป็นต้น  
 4. หาสถานที่ และติดต่อสถานที่เพ่ือขออนุญาตในการถ่ายท ารายการ 
 5. เขียนบทรายการ (Script) 
 6. เตรียมวัสดุ – อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายท า และทีมงานผลิตรายการทุกฝ่าย รวมถึงการ
ประสานงานการผลิตล่วงหน้าก่อนการผลิตให้พร้อม 

ขั้นตอนที่ 2 : ขั้นตอนกำรผลิตรำยกำร (Production) 
ด าเนินการถ่ายท าและผลิตรายการ “Street/Food” 
ขั้นตอนที่ 3 : ขั้นตอนหลังกำรผลิตรำยกำร (Post - Production) 
1. เข้ากระบวนการล าดับภาพและเสียง 
2. การจัดท าไตเติ้ล (Title) และกราฟิก (Graphic) ของรายการ 
ขั้นตอนที่ 4 : ขั้นตอนกำรประเมินผล สรุปผลกำรศึกษำ และวิเครำะห์ข้อมูล 
1. น ารายการที่ผลิตเสร็จเรียบร้อย มาประเมินผลให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รับชม 
2. สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้จากการศึกษา 
3. น าข้อมูลทั้งหมดรวบรวมเป็นรูปเล่ม พร้อมตัวอย่างรายการ  
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แผนกำรด ำเนินงำน 
 ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 1    ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
2556    2557 

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

  ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์ 
     

 

     

  ศึกษาและค้นคว้ารวบรวมข้อมูล           

  กระบวนการก่อนการผลิต           

  กระบวนการผลิต           

  กระบวนการหลังการผลิต           

  การวิจัยโฟกัสกรุ๊ป            

สรุปผลการท างานและจัดท ารูปเล่มให้สมบูรณ์           

 
ข้อจ ำกัดในกำรศึกษำ  
 1. อุปกรณ์ในการถ่ายท าไม่เพียงพอ 
 2. สถานที่ในการถ่ายท าค่อนข้างไม่เป็นใจ 
 3. ระยะเวลาในการผลิตรายการและแก้ไข้ชิ้นงานอาจมีเวลาไม่เพียงพอ 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ทราบถึงข้ันตอนและกระบวนการในการผลิตรายการโทรทัศน์ในรูปแบบของการเดินทางพาไป
ชิม 
 2. แนะน า ส่งเสริมการเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชนเศรษฐกิจย่านนั้น 
 3. ทราบถึงปัญหา อุปสรรคและวิธีการแก้ไขของการผลิตรายการโทรทัศน์ในรูปแบบของการ
เดินทางพาไปชิม 
 4. กลุ่มผู้ชมเป้าหมายมีแนวโน้มในการตัดสินใจไปชิมอาหารตามวัตถุประสงค์ของรายการ 
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นิยำมศัพท ์
 สตรีทฟู้ดส์   
 หมายถึง อาหารหรือเครื่องดื่มที่ขายส าหรับพร้อมรับประทานได้ทันที จะถูกตั้งขายบนรถเข็น 
แผงลอย หาบเร่ หรือ ร้านที่ตั้งขึ้นตามริมถนนในที่สาธารณะต่างๆ สตรีทฟู้ดส์ยังถูกจัดว่าเป็นอาหาร
ท ามือที่รวดเร็ว และราคาถูกกว่าราคาเฉลี่ยในร้านอาหารอีกด้วย    
 กำรด ำเนินชีวิต (Lifestyle)  
 หมายถึง วิถีการดาเนินชีวิตของแต่ละบุคคล โดยที่ลักษณะของพฤติกรรมต่างๆ จะเป็นตัวบ่งบอก
ถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตในแต่ละแบบ พฤติกรรมในการเข้าสังคม ในการบริโภค ในการหาความ
บันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจ ใช้เวลาว่าง และการแต่งตัว ล้วนเป็นส่วนประกอบของรูปแบบการดา
เนินชีวิต ซึ่งจะถูกด าเนินเป็นอุปนิสัย เป็นวิธีประจ าที่กระท าสิ่งต่างๆ  
 ปัจจัยสี ่ 
 หมายถึง สิ่งที่มนุษย์จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต โดยไม่ต้องพ่ึงสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น
คอมพิวเตอร์ รถยนต์ ไฟฟ้า โทรศัพท์ เป็นต้น โดยปัจจัยทั้งสี่อย่างนี้มนุษย์ไม่สามารถขาดได้ เพราะ
เมื่อขาดแล้วอาจส่งผลต่อการด าเนินชีวิต 
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงำน  และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การผลิตรายการทางโทรทัศน์ซึ่งเป็นรายการอาหารที่มีรูปแบบการน าเสนอ
แบบพาชิม ผู้วิจัยได้น าแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องมาศึกษาและวิเคราะห์ เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการดังต่อไปนี้ 
แนวคิดและทฤษฎี 
 แนวคิดและทฤษฎีด้ำนกำรสื่อสำร 
  - ความหมายของการสื่อสาร 
  - องค์ประกอบและกระบวนการการสื่อสาร 

- แนวคิดกระบวนการการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way process) 
- แนวคิดกระบวนการการสื่อสารมวลชน (Mass communication process) 
- วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 
- หน้าที่ของการสื่อสาร 
- แนวคิดความส าเร็จในการสื่อสาร           

 แนวคิดเรื่องพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำร           
 ผลงำนที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีด้ำนกำรสื่อสำร 
การสื่อสารเกิดจากแนวความคิดที่ว่าการสื่อสารเป็นกระบวนการหรือการแลกเปลี่ยน โดยมี

สาระส าคัญที่ว่าผู้สื่อสารท าหน้าที่ทั้งผู้ส่งและผู้รับข่าว ในขณะเดียวกันไม่อาจระบุได้ว่าการสื่อสาร
เริ่มต้นและสิ้นสุดที่จุดใด เพราะถือว่าการสื่อสารมีลักษณะเป็นวงกลมและไมมีที่สิ้นสุด ผู้รับข่าวและผู้
ส่งข่าวนอกจากจะท าหน้าที่ทั้งการเข้ารหัสและถอดรหัสแล้ว ยังเป็นผู้ก่อให้เกิดข่าวสารและก าหนด
พฤติกรรม โดยแนวคิดและทฤษฎีมีต่อไปนี้ 

1. ควำมหมำยของกำรสื่อสำร 
    การสื่อสาร (Communication) เป็นกระบวนการของมนุษย์ที่ต้องการถ่ายทอด

(Transmit) เพ่ือแลกเปลี่ยน (Share) ข่าวสาร (Information) ความคิด (Ideas) และทัศนคติ 
(Attitudes) ระหว่างกันเป็นกระบวนการที่สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับ
สาร ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์ คล็อด อี.แชลนอล และ วอเรน 
วีเวอร์ กล่าวถึงการสื่อสารว่า “ในที่นี้ ค าว่า การสื่อสาร มีความหมายกว้าง ครอบคลุมไปถึงการปฏิบัติ
ทั้งหมดที่จะท าให้จิตใจของบุคคลหนึ่ง มีผลกระทบถึงจิตใจของอีกคนหนึ่ง การปฏิบัติได้รวมไปถึง
พฤติกรรมทั้งหลายของมนุษย์ ได้แก่ การเขียน การพูด ดนตรี ศิลปะ รูปภาพ การละคร การระบ า” 
(ปรมะ สตะเวทิน 2540: 4) 
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2. องค์ประกอบและกระบวนกำรกำรสื่อสำร 
    ค าว่า “กระบวนการ” หมายถึง ปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

หรือกิจกรรมที่ต่อเนื่อง ดังนั้น กระบวนการการสื่อสาร คือ การสื่อสารที่มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลง 
(Changing) ต่อเนื่อง (Continuous) และต้องอาศัยการปรับตัว (Adaptive) ตลอดเวลา 
องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบของการสื่อสารจะมีความเกี่ยวข้องและมีผลกระทบซึ่งกันและกัน 
(แนวคิดหลักนิเทศศาสตร์ 2530) แม้ว่าการสื่อสารจะเป็นกระบวนการ แต่ก็ไม่ได้เป็นกระบวนการทาง
เดียว (One-way process) กล่าวคือ การสื่อสารของมนุษย์นั้นเป็นกระบวนการสองทาง (Two-way 
process) ซึ่งจะประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน คือ ผู้ส่งสารหรือผู้เข้ารหัส (Sender), ผู้รับ
สารหรือผู้ถอดรหัส (Receiver), สาร (Message) และช่องทางการสื่อสาร (Channel) 
 

 
 
ภาพที่ 2–1 รูปแบบจ าลององค์ประกอบของการสื่อสาร (A model of the ingredients in 
Communication) หรือแบบจ าลอง SMCR ของ เดวิด เบอร์โล (Devid Berlo) 
 
ที่มา : วาสนา สมยา. แบบจ าลอง SMCR ของเบอร์โล. เข้าถึงเมื่อ 22 กรกฎาคม 2556 
เข้าถึงได้จาก http://www.learners.in.th/blogs/posts/281257 
 
 แบบจ าลององค์ประกอบของการสื่อสาร (A model of the ingredients in Communication) 
ของ เดวิด เบอร์โล (Devid Berlo) จะแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของการสื่อสารและหน้าที่ของแต่
ละองค์ประกอบ คือ 
 1. ผู้ส่งสำร (Source) คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ริเริ่มหรือเริ่มต้นส่งสารไปให้อีกบุคคล
หนึ่งจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม อีกนัยหนึ่ง ผู้ส่งสาร คือ ผู้กระตุ้น (Stimulus) ที่ท าให้เกิดการ
ตอบสนอง (Response) จากผู้รับสาร โดยปัจจัยของผู้ส่งสารประกอบด้วย สิ่งต่อไปนี้ 
 - ทักษะในการสื่อสาร (Communication Skill) หมายถึง ความสามารถในการสื่อสาร ในการคิด 
ฟัง อ่าน เขียน พูด เป็นต้น เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งสาร 
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- ทัศนคติ (Attitude) ผู้ส่งสารจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการส่งสาร ส่งข่าวสารและผู้รับสาร  
จะท าให้การส่งสารเกิดประสิทธิภาพ 

- ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ผู้ส่งสารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวสารเรื่อง
นั้นๆที่จะส่งไป มีความรู้เกี่ยวกับผู้ฟัง สถานการณ์ในขณะนั้น เพ่ือการถ่ายทอดที่ชัดเจน และตรง
ประเด็นไปยังผู้รับสาร 

- ระบบสังคม (Social system) หมายถึง การรู้ถึงสภาพสังคม เช่น ต าแหน่ง บทบาท 
หน้าที่ ของผู้ส่งสารและผู้รับสาร 

- วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง ผู้ส่งสารทราบถึงลักษณะทางวัฒนธรรม เช่น ค่านิยม 
ความเชื่อ ของผู้ส่งสาร ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อผู้รับสาร 

 
2. สำร (Message) หมายถึง สิ่งที่ผู้ส่งสารส่งไปให้ผู้รับสารในรูปของรหัส อันได้แก่ 

สัญญาณ (Signal) หรือสัญลักษณ์ (Symbol) หรือกลุ่มของสัญลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นในลักษณะที่มี
ความหมายต่อมนุษย์ และผู้รับสารสามารถเข้าใจความหมายของมันได้เมื่อมีการถอดความหมายของ
สัญญาณหรือสัญลักษณ์ออกมา สัญญาณหรือสัญลักษณ์ในที่นี้อาจเป็นคาพูด ตัวหนังสือ หรืออาจเป็น
รูปเครื่องหมายต่างๆ หรือกิริยาท่าทางต่างๆ ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงหรือถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก 
ความต้องการและวัตถุประสงค์ของผู้รับสาร ซึ่งสารก็คือ ภาษา (Language) ซึ่งจะท าหน้าที่เป็น
ตัวกลางที่ท าให้เกิดกลางตอบสนอง ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 

    2.1 วัจนภาษา คือ ภาษาท่ีใช้พูด เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน เป็นต้น 
    2.2 อวัจนภาษา คือ ภาษาท่ีไม่ใช้ค าพูด เช่น การใช้สัญลักษณ์ หรืออากัปกิริยาต่างๆ อัน

ได้แก่ การยิ้ม การขมวดคิ้ว การส่งเสียงโห่ร้อง เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ความหมายของสารนั้นอยู่ที่
การตีความของผู้รับสาร มิใช่อยู่ที่ตัวสารเอง โดยทั่วไปการตีความสารจะขึ้นอยู่กับพ้ืนความรู้ ตาม
ประสบการณ์ ความคาดหวัง อารมณ์ ความรู้สึก และสภาพแวดล้อมรอบตัวของผู้รับสาร 

 
3. ช่องทำงสื่อกำรสื่อสำร (Channel) โดย เรโอ (Rao) กล่าวว่าช่องทางการสื่อสารมี

ลักษณะดังต่อไปนี้ 
    3.1 ช่องทางที่เป็นหน่วยพลังงานมวลสาร (Matter – Energy unit) ประเภทหนึ่งที่

เรียกว่า “สื่อ” (Medium) 
    3.2 ช่องทางเป็นตัวน าส่งหน่วยพลังงานมวลสารซึ่งมีการจัดเป็นระเบียบแบบแผนที่

เรียกว่า “สารสนเทศ” (Information) 
    3.3 ช่องทางเป็นตัวเชื่อมระหว่างบุคคลที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมในกิจกรรมหนึ่ง  

 เดวิด เบอร์โล (Devid Berlo) กล่าวว่า “สื่อ” มีความหมาย 3 ประการ 
    - สื่อ คือ การเข้ารหัสและการถอดรหัส (Mode of encoding and decoding) 
    - สื่อ คือ สิ่งที่น าสาร (Message – Vihicle) เช่น คลื่นแสง, คลื่นเสียง, วิทยุ, โทรศัพท์

หนังสือพิมพ์ เป็นต้น โดยช่องทางเหล่านี้จะเน้นในเรื่องสื่อเทคโนโลยี 
    - สื่อ คือ พาหนะของสิ่งที่นาสาร (Vihicle – Carrier) เช่น อากาศ และน าสารไปสู่

ประสาทสัมผัสทั้งห้า อันได้แก่ การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การสัมผัส และการลิ้มรส 
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ส าหรับความหมายโดยรวมช่องทางการสื่อสาร คือ ตัวกลางที่ช่วยในการน าส่งสารจากผู้ส่ง
สารไปยังผู้รับสาร โดยผ่านการเข้ารหัสและถอดรหัสสาร ซึ่งช่องทางเปรียบเสมือนทางหรือพาหนะ
ระหว่างผู้ร่วมสื่อสาร โดยผ่านสิ่งน าสารทางเทคโนโลยีต่างๆ เช่น วิทยุ และโทรทัศน์ เป็นต้น 

 
4. ผู้รับสำร (Receiver) คือ ผู้ที่รับสารจากบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลหนึ่ง เมื่อได้รับสาร

ผู้รับสารจะเกิดการตีความและตอบสนองจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม และจะส่งปฏิกิริยาตอบสนอง
กลับไปให้ผู้ส่งสาร โดยปัจจัยของผู้รับสารประกอบไปด้วย สิ่งต่อไปนี้ 

    4.1 ทักษะในการสื่อสาร (Communication Skill) หมายถึง ผู้รับสารมีทักษะ
ความสามารถที่ดีในการรับสาร หรือข่าวสาร ในการฟัง อ่าน การใช้ประสาทต่าง 

    4.2 ทัศนคติ (Attitude) ผู้รับสารจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ส่งสาร ตนเอง และสารความรู้ 
(Knowledge) หมายถึง ผู้รับสารจะต้องมีความรู้ต่อสารที่ส่งมา 

    4.3 ระบบสังคม (Social system) หมายถึง การรู้ถึงสภาพสังคม เช่น ต าแหน่ง บทบาท 
หน้าที่ ของผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งอาจมีความแตกต่างกัน 

    4.4 วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง ผู้รับสารทราบถึงลักษณะทางวัฒนธรรม 
 
จากรูปแบบจ าลององค์ประกอบของการสื่อสาร (A model of the ingredients in 

Communication) หรือ แบบจ าลอง SMCR ของ เดวิด เบอร์โล (Devid Berlo) จะท าให้เห็นถึง
ความส าคัญของปัจจัยต่างๆ มีผลท าให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ทักษะในการสื่อสาร ทัศนคติ 
ระดับความรู้ ระบบสังคมและวัฒนธรรม ที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารนั้นจาเป็นที่จะต้องมีตรงกันเสมอและ
ความส าคัญของสารโดยทั่วไปคือ ภาษา (Language) ทั้งวัจนภาษา และอวัจนภาษา โดยสรุป การ
สื่อสาร คือ กระบวนการของการถ่ายทอดข่าวสาร (Message) จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง คือ 
จากผู้ส่งสาร (Source) ไปยังผู้รับสาร (Receiver) โดยผ่านสื่อ (Channel)                               

 
3. แนวคิดกระบวนกำรกำรสื่อสำรแบบสองทำง (Two-way process) 

           แม้ว่าการสื่อสารจะเป็นกระบวนการ แต่ก็ไม่ได้เป็นกระบวนการทางเดียว (One-way 
process) กล่าวคือ การสื่อสารของมนุษย์นั้นเป็น กระบวนการสองทาง (Two-way process) การ
สื่อสารของมนุษย์เป็นกระบวนการสองทาง (Two-way process) คือ ผู้ส่งสารจะส่งสารผ่านช่องทาง
ใดทางหนึ่งไปให้ผู้รับสารภายใต้สภาพแวดล้อมแห่งหนึ่ง ผู้รับสารจะตีความหมายของสาร และส่งสาร
หรือปฏิกิริยาตอบสนอง (Feedback) โดยผ่านช่องทางการสื่อสารทางใดทางหนึ่งไปให้ผู้ส่งสาร ซึ่ง
จะต้องตีความเช่นเดียวกัน ดังนั้นแต่ละคนจะท าหน้าที่เป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารได้ในเวลาเดียวกัน 
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ภาพที่ 2–2 รูปแบบจ าลองกระบวนการการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way process) 
 
ที่มา : ณรัฐ ประสุนิงค์. วิชาการสร้างสื่อการเรียนการสอน. เข้าถึงเมื่อ 22 กรกฎาคม 2556    เข้าถึง
ได้จาก http://naratcomputereducation.blogspot.com 
  
 แบบจ าลองกระบวนการการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way process) อธิบายการสื่อสารที่มี
การสื่อสารกลับ (Feedback) โดยปกติแล้วการสื่อสารของมนุษย์นั้นมักจะมีลักษณะเป็นการโต้ตอบ
กัน กล่าวคือ เมื่อมีผู้พูดก็มีผู้ฟัง ผู้ฟังรู้สึกอย่างไรก็มีปฏิกิริยาตอบกลับมา แม้ว่าในการสื่อสารมวลชน
จะมีการสื่อสารกลับที่ล่าช้า (Delayed feedback) หรือโอกาสที่ผู้ส่งสารจะทราบการสื่อสารกลับมี
น้อย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการสื่อสารจะไม่ได้เกิดขึ้น หากผู้รับสารได้รับสารแล้วเกิดปฏิกิริยาอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง โดยมีการวิจัยต่างทางด้านพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น การส ารวจพฤติกรรม
ผู้บริโภค การส ารวจความนิยมรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ สามารถที่จะ
เพ่ิมโอกาสของผู้ส่งสารที่จะทราบการสื่อสารกลับของผู้รับสารได้ ดังนั้น การสื่อสารกลับ (Feedback) 
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way process) นั้น จึงเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญของการสื่อสาร            

 
4. แนวคิดกระบวนกำรกำรสื่อสำรมวลชน (Mass communication process) 
    ปรมะ สตะเวทิน (2540) สรุปไว้ว่า “การสื่อสารมวลชนเป็นกระบวนการของการสื่อสาร

ไปยังคนจานวนมากในเวลาเดียวกัน หรือในเวลาที่ใกล้เคียงกัน โดยการอาศัยสื่อมวลชนเป็นสื่อ” 
    อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ (2547) กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ได้เสนอไว้ว่า “การสื่อสาร” 

(communication) มารวมกับค าว่า “มวลชน” (mass) หมายถึง คนจานวนมากๆ โดย
คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ของราชบัณฑิตยสถานเอาคาว่า “สื่อสารมวลชน” มาใช้กับคาว่า “mass 
communication” หมายถึง สื่อสารไปสู่มวลชน 
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ภาพที่ 2–3   รูปแบบจ าลองกระบวนการการสื่อสารมวลชน (Mass communication process)    
ของเวสเลย์และแมคลีน (Bruce Westley and Malcolm MacLean) 
 
ที่มา : Grid G. Communication Model 2. เข้าถึงเมื่อ 22 กรกฎาคม 2556 เข้าถึงได้จาก 
http://www.scribd.com/doc/14751836/Communication-Model-2 
 จากแบบจ าลองกระบวนการการสื่อสารมวลชน (Mass communication process) เห็นได้ว่า 
จากองค์ประกอบพบว่า มีหนึ่งองค์ประกอบที่เพ่ิมขึ้นมากจาก A (ผู้ส่งสาร) และ B (ผู้รับสาร) นั่นก็คือ 
C ในที่นี้คือ สื่อมวลชน ที่เพ่ิมเข้ามาในแบบจาลองเพ่ือท าหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้รับสารในการ
คัดเลือก ถ่ายทอด จากผู้ส่งสารให้ผู้รับสารรับทราบ อธิบายได้ว่า เมื่อผู้ส่งสาร (A) ต้องการที่จะแจ้ง
เหตุการณ์หนึ่ง (X) ซึ่งอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อม (X1,X2, X3,X4,….) ก็ส่งเป็นสาร (X') ผ่านสื่อมวลชน (C) 
จากนั้นสื่อมวลชนก็จะน าเสนอในรูปของข่าวสาร (X'') ไปยังมวลชนผู้รับสาร (B) ซึ่งการสื่อสารกลับ
เกิดข้ึนได้ 3 ทาง คือ 
 1. การสื่อสารกลับจากมวลชนผู้รับสารไปยังผู้ส่งสาร (fBA) 

2. การสื่อสารกลับจากมวลชนผู้รับสารไปยังสื่อมวลชน (fBC) 
3. การสื่อสารกลับจากสื่อมวลชนไปยังผู้ส่งสาร (fCA) 

ดังนั้น จึงสามารถสรุปองค์ประกอบที่ส าคัญในกระบวนการสื่อสารมวลชนของเวสเลย์และแมคลีน    
ได้ 6 อย่าง คือ 
 1. สิ่งแวดล้อม (X1,X2,X3,X4…… ) 

2. ผู้ส่งสาร (A) 
3. สาร (X') คือสารจากผู้ส่งสารไปยังสื่อมวลชน และ X'' คือ สารจากสื่อมวลชน และ X'' คือ 

สารจากสื่อมวลชนไปยังมวลชนผู้รับสาร 
4. สื่อมวลชน (C) เป็นตัวการที่เพ่ิมขึ้นมาจากการสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นองค์ประกอบ

ส าคัญที่ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้รับสารในการคัดเลือกและถ่ายทอดสารจากสื่อมวลชนให้ผู้รับสาร
ทราบ โดยปกติแล้วจะทาหน้าที่เป็น ผู้น าความคิดเห็น ในชุมชนและสังคมทั้งหลาย 

5. มวลชนผู้รับสาร (B) 
6. การสื่อสารกลับ (fBA, fBC, fCA) 
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ประโยชน์ของกำรสื่อสำรกลับ (Feedback) มี 2 ประกำร คือ 
    1. ท าให้ผู้ส่งสารทราบผลของการสื่อสารว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของตนหรือไม่เพียงใด 

ผู้รับสารตีความหมายตรงกับความหมายที่ผู้ส่งสารตั้งใจ (Intended meaning) หรือไม่ 
    2. ควบคุมพฤติกรรมการสื่อสารในเวลาต่อมาของผู้ส่งสาร กล่าวคือ ผู้ส่งสารสามารถใช้

การสื่อสารเพื่อปรับปรุง แก้ไข หรือคงไว้ซึ่งเนื้อหาสาระ และวิธีการในการสื่อสารของตน 
ประเภทของกำรสื่อสำรกลับ (Feedback) สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
    1. การสื่อสารกลับทันที (Immediate feedback) คือ การสื่อสารที่ผู้รับสารมีปฏิกิริยา

ตอบกลับจากการรับสารจากผู้ส่งสารได้อย่างรวดเร็ว เช่น การสื่อสารระหว่างบุคคลที่เห็นหน้าค่าตา
กัน (Face to face) เป็นต้น ท าให้ผู้ส่งสารสามารถทราบการสื่อสารกลับได้ทันทีจากคาพูด น้ าเสียง
และกิริยาท่าทางของผู้รับสาร 

    2. การสื่อสารกลับที่ล่าช้า (Delayed feedback) คือ การสื่อสารที่ผู้ส่งสารสามารถรับ
ปฏิกิริยาตอบกลับจากผู้รับสารได้ช้า เช่น การส่งความคิดเห็นหรือคาตอบเข้ามาในรายการ ในอดีตจะ
ใช้รูปแบบของจดหมายหรือไปรษณียบัตร แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวไกลสามารถส่งข้อความเข้ามาใน
รายการได้ทันที แต่ไม่รวดเร็วเท่าการสื่อสารระหว่างบุคคล อีกทั้งยังไม่มีน้าเสียง หรือกิริยาท่าทาง ทา
ให้การสื่อสารล่าช้า 
 
5. วัตถุประสงค์ของกำรสื่อสำร 
 หน้าที่พ้ืนฐานของมนุษย์ในการทาการสื่อสารนั้นเกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อบุคคลในสังคม  ต่อ
สิ่งแวดล้อมและต่อตนเอง เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม หรือการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการสื่อสารนั้นๆ ซึ่งการสื่อสาร เป็น
กระบวนการที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานที่ประกอบด้วยบุคคล 2 ฝ่าย คือ ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร ดังนั้น ในการ
พิจารณาเรื่อง วัตถุประสงค์ จึงต้องพิจารณา วัตถุประสงค์ของทั้งสองฝ่ายควบคู่กันไป 
 
 วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสำร (Objective of sender) 

1. เพ่ือแจ้งให้ทราบ (Inform) ในการกระท าการสื่อสารนั้น ผู้ส่งสารมีความต้องการที่จะ
บอกกล่าวหรือชี้แจงข่าวสาร เรื่องราว เหตุการณ์ และข้อมูลให้ผู้รับสาร 

2. เพ่ือสอนหรือให้การศึกษา (Teach or Educate) ผู้ส่งสารมีความต้องการที่จะสอนวิชา 
ความรู้ เรื่องราว ที่มีลักษณะเป็นวิชาการ เพ่ือให้ผู้รับสารมีความรู้เพิ่มเติมจากเดิม 

3. เพ่ือสร้างความพอใจหรือเพ่ือความบันเทิง (Please or Entertain) ผู้ส่งสารมีความ
ต้องการที่จะท าให้ผู้รับสารเกิดความพอใจ ความบันเทิงจากสารที่ตนเองส่งออกไป ไม่ว่าจะเป็นในรูป
ของการพูด การเขียน หรือการแสดงกิริยาท่าทางก็ตาม 

4. เพ่ือเสนอ หรือชักจูงใจ (Propose or Persuade) ผู้ส่งสารได้เสนอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ต่อผู้รับ
สารและมีความต้องการชักจูงใจให้ผู้รับสารมีความคิดคล้อยตาม หรือยอมรับ ปฏิบัติตามการ
เสนอแนะของตน 
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 วัตถุประสงค์ของผู้รับสำร (Objective of receiver) 
  1. เพ่ือทราบ (Understand) ผู้รับสารมีความต้องการที่จะทราบเรื่องราว ข่าวสาร ข้อมูล
เหตุการณ์ที่มีผู้แจ้งหรือรายงาน ชี้แจงให้ทราบ 

2. เพ่ือศึกษา (Learn) เป็นการแสวงหาความรู้ ของผู้รับสารจากการสื่อสาร 
3. เพ่ือหาความพอใจ (Enjoy) ผู้รับสารมีความต้องการที่จะแสวงหาสิ่งที่สามารถมาช่วย

สร้างความบันเทิง และความสบายใจ ให้กับตนเอง 
4. เพ่ือกระท าหรือตัดสินใจ (Dispose or Decide) ผู้รับสารทาการสื่อสาร เพ่ือใช้ในการ

ตัดสินใจ หรือเพ่ือท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 
 เดวิค เบอร์โล (อ้างอิงถึงใน ปรมะ สตะเวทิน 2540: 24-26) ได้จ าแนกวัตถุประสงค์การสื่อสาร 
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. วัตถุประสงค์ที่เกิดผลทันที (Consummatory purpose) เป็นวัตถุประสงค์ที่สารได้รับ
ความส าเร็จในการก่อให้เกิดผลต่อผู้รับสารตามที่ผู้ส่งสารต้องการเป็นผลที่เกิดขึ้นจากสารนั้นโดยตรง 
สารนั้นได้สร้างความพอใจเป็นรางวัลให้แก่ผู้รับสารทันทีทันใด (Immediate reward) สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับสาร รับสารแล้วสามารถเข้าใจได้ทันที ซึ่งอาจตรงกับวัตถุประสงค์
ของผู้ส่งสารเช่นเดียวกัน เช่น การเสนอข่าวกีฬา ข่าวบันเทิง ข่าวอาชญากรรม ข่าวสังคม ละคร เป็น
ต้น เห็นได้ว่า เนื้อหาสาระของสารเช่นนี้มักเป็นเรื่องเบาๆ 
 2. วัตถุประสงค์ใช้เป็นเครื่องมือ (Instrumented purpose) เป็นวัตถุประสงค์ที่หวังว่า ผู้รับสาร
จะใช้การสื่อสารนั้น เป็นเครื่องมือหรือเป็นข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การกระทาอย่างอ่ืนต่อไปในอนาคต การ
สื่อสารนั้นจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับสารได้ช้า (Delayed reward) เช่น การเสนอข่าวเศรษฐกิจ 
ข่าวการเมือง ข่าวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดเป็นข่าวหนัก ซึ่งผู้รับสารจะต้องใช้ความคิด
วิเคราะห์ เพ่ือท าความเข้าใจ และสามารถนาไปเล่าต่อให้ผู้อ่ืนฟัง เพ่ือแดงให้เห็นว่าตนมีความรู้ มี
ความเข้าใจ สามารถน าไปใช้เพื่อแก้ปัญหาและวางแผนเพื่ออนาคตได้ 
 
6. หน้ำที่ของกำรสื่อสำร 
 การสื่อสารมีความส าคัญและเป็นพ้ืนฐานของการมีปฏิกิริยาของมนุษย์ การสื่อสารนั้นจัดได้ว่า
เป็นปัจจัยที่ส าคัญปัจจัยหนึ่งในชีวิตของมนุษย์นอกเหนือจากปัจจัยสี่ที่มีความจาเป็นต่อความอยู่รอด
ของมนุษย์ มนุษย์ต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจกรรม
ใดๆ ของตน และเพ่ืออยู่ร่วมกับคนอ่ืนๆ ในสังคมการสื่อสารเป็นพื้นฐานของการติดต่อของมนุษย์ และ
เป็นเครื่องมือส าคัญของกระบวนการสังคม ยิ่งสังคมมีความสลับซับซ้อนมาก และประกอบด้วยคน
จ านวนมากขึ้นเท่าใด การสื่อสารก็ยิ่งมีความส าคัญมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสังคม จะนามาซึ่งความสลับซับซ้อนหรือความสับสนต่าง ๆ จนอาจ
ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจและไม่แน่ใจแก่สมาชิกของสังคม ดังนั้นจึงต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือ
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว หากจะพิจารณาถึงความส าคัญของการสื่อสารที่มีต่อมนุษย์แล้วสามารถแบ่ง
ได้ 5 ประการ คือ 
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 1. ความส าคัญต่อความเป็นสังคม การที่มนุษย์อยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นสังคม ตั้งแต่สังคมระดับ
เล็กคือ ครอบครัว ชุมชนเผ่าพันธุ์ ไปจนถึงการรวมตัวเป็นสังคมขนาดใหญ่ในระดับประเทศนั้น จาเป็น
ต้องอาศัยการสื่อสารเป็นพ้ืนฐาน เพราะการสื่อสารทาให้เกิดความเข้าใจ และทาความตกลงกันได้ มี
การติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างระเบียบของสังคมให้เป็นที่ยอมรับระหว่างสมาชิก ทั้งนี้เพ่ือจะได้อยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุขเป็นสังคม กล่าวคือ การมีสังคมมนุษย์ต้องอาศัยการสื่อสาร สังคมมนุษย์เกิดจากการใช้
การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการจะรวมคนหลายๆคนให้มาอยู่รวมกัน 
 2. ความส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตประจาวันของ
คนเราเป็นอย่างมาก การสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่มใหญ่ การ
สื่อสารด้วยค าพูด การสื่อสารด้วยตัวหนังสือ การสื่อสารด้วยกิริยาท่าทางและการสื่อสารมวลชน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เราท าประจานั้น มีการสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ ไม่เว้นแม้กระทั่งเวลาเรานอน
หลับอยู่ หากเราฝันหรือละเมอเรื่องใดก็ตามนั่นก็ถือว่าเป็นการสื่อสารรูปแบบหนึ่งคือ การสื่อสาร
ภายในตัวบุคคล (Intrapersonal Communication) 
 3. ความส าคัญต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจ ปัจจุบันวงการอุตสาหกรรม มีการปฏิวัติทางด้าน
เทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน ทาให้ต้องอาศัยการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งถือเป็นองค์กรหรือสถาบันที่จะต้องมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและประชาชนในทางตรงข้ามลูกจ้างของสถาบันเองก็จะมีการรวมตัวกันเป็น
องค์การในรูปของสหภาพแรงงาน เพ่ือให้มีพลังต่อรองแสดงความต้องการของตนและ ชี้ข้อบกพร่อง
ของฝ่ายบริหาร นอกจากนั้นโรงงานอุตสาหกรรมยังเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกฝ่ายต่าง ๆ อีก
มากมายไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งของโรงงาน ผู้บริโภคสินค้า 
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล ฯลฯ ฉะนั้น การด า เนินงานหรือการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงงาน
อุตสาหกรรมย่อมมีผลกระทบต่อบุคคลเหล่านี้ไม่โดยตรงก็โดยอ้อม นอกจากนั้นสิ่งหนึ่งที่องค์กร
ต้องการก็คือ ความสนับสนุนและความร่วมมือจากบุคคลเหล่านั้น โดยองค์กรจะต้องสร้าง
ความสัมพันธ์กับบุคคลเหล่านี้ ด้วยการใช้วิธีกิจการด้านสื่อสารที่เรียกว่า "การประชาสัมพันธ์" 
(Publicrelations) ในการเผยแพร่ข่าวสารเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 
และยังสามารถตรวจสอบประชามติหรือความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่มีต่อองค์กรด้วย 
 4. ความส าคัญต่อการปกครอง ไม่ว่าจะเป็นการปกครองในระบอบใดหรือการปกครองระดับใด 
คือ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับชาติ ย่อมจะมีทั้งผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองหรือประชาชน ซึ่ง
ทั้ง 2 ฝ่ายจาเป็นต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ส าคัญที่จะท าให้สังคมเจริญก้าวหน้า
และประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดาเนินการปกครองของรัฐบาลจาเป็น
ที่จะต้องเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจ จะได้เกิดความร่วมมือและปฏิบัติตาม
นโยบายตลอดจนกฎเกณฑ์ที่รัฐบาลก าหนดไว้ นอกจากการเผยแพร่ข่าวสารแล้ว รัฐบาลยังจาเป็นที่
จะต้องรับทราบความรู้สึกนึกคิด ความต้องการหรือประชามติของประชาชนด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการด าเนินนโยบายของรัฐบาลให้สอดคล้องกับประชามติในกรณีของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือนาไปใช้ควบคุมประชามติของประชาชนไม่ให้เบี่ยงเบนหรือต่อต้าน
นโยบายของรัฐบาลในกรณีของการปกครองระบอบเผด็จการ 
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 5. ความส าคัญต่อการเมืองระหว่างประเทศ ในวงการเมืองระหว่างประเทศก็เช่นกัน ที่จาเป็นต้อง
อาศยัการสื่อสารเข้ามาเป็นปัจจัยที่ส าคัญ คือ พัฒนาการของเทคโนโลยีทางการสื่อสารต่างๆ สามารถ
ช่วยท าให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดกันได้สะดวกและรวดเร็ว 
ดังนั้นด้วยเหตุผลทางด้านการสื่อสารที่เจริญก้าวหน้าขึ้นและเหตุผลทางด้านการเมือง จึงทาให้สังคม
โลกปัจจุบันเป็นสังคมที่แคบ เพราะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกนั่นเอง อนึ่งการติดต่อสื่อสาร 
หรือการด าเนิน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และนโยบายการเมืองระหว่างประเทศต่างๆ จึงจาเป็น
ต้องมีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือรับผิดชอบด้านการสื่อสารโดยตรง เพ่ือท าหน้าที่เผยแพร่ข่าวสาร
เกี่ยวกับประเทศของตน สร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศอ่ืน ตลอดจนชักจูงให้ได้รับความสนับสนุน
จากประเทศอ่ืน และได้ศึกษาถึงความรู้สึกนึกคิดของประชาชนในประเทศอ่ืนที่มีต่อประเทศของตน 
หน่วยงานส าคัญที่รับผิดชอบด้านการสื่อสารของการเมืองระหว่างประเทศก็คือ กระทรวงการ
ต่างประเทศ และสถานฑูตต่างๆ ซึ่งจะเป็นผู้จัดการกับการสื่อสารให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะทางจิตใจ สังคมและวัฒนธรรมของประชาชนชาติต่างๆ ที่มีความแตกต่างไปจากประเทศของ
ตน ทั้งนี้โดยอาศัยสื่อชนิดต่างๆ เช่น สถานีวิทยุ VOA หรือ Voice of America ของสหรัฐอเมริกา, 
สถานีวิทยุ BBC ของอังกฤษ, หนังสือพิมพ์เสรีภาพของสหรัฐอเมริกา และหนังสือสหภาพโซเวียตของ
ประเทศรัสเซีย เป็นต้น  

 
7. แนวคิดควำมส ำเร็จในกำรสื่อสำร 
 การสื่อสารนอกจากจะเป็นกระบวนการของการใช้ภาษาแล้วยังเป็นกระบวนการทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับคนหลายฝ่ายที่แต่ละคนอาจสื่อความรู้สึก ความคิด ความเชื่อ ความรู้ความเข้าใจ และ
ทัศนคติของแต่ละคนและแต่ละเรื่อง การสื่อสารจะทาให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ได้รับรู้ความคิด ความ
ต้องการ และความคิดเห็นของกันและกัน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่าง
เหมาะสม การสื่อสารที่ดีและประสบความส าเร็จนั้นผู้สื่อสารจะต้องมีทักษะการใช้สื่อที่ถูกต้องและดี 
เพ่ือให้บุคคลอื่นรับรู้และเข้าใจความหมายที่ต้องการสื่อให้มากที่สุด 
 การประเมินความส าเร็จของการสื่อสารที่เบททิ่งฮอส ท าให้ทราบว่าความคิด ความรู้สึกของทั้งผู้
ส่งสารและผู้รับสารล้วนมีความส าคัญต่อความส าเร็จในการสื่อสารทั้งสิ้นโดย ได้ระบุไว้มี 3 ประการ 
คือ 
 1. ความสอดคล้องกันระหว่างเจตนาของผู้ส่งสารกับพฤติกรรมของผู้รับสารในขณะนั้น เช่น เรา
ต้องการพูดให้เขาเสียใจ แต่เราพูดแล้วเขาหัวเราะ แสดงว่าความสอดคล้องกันมีน้อยมาก 
 2. ระดับความสอดคล้องของเจตนาของผู้ส่งสารกับพฤติกรรมของผู้รับสารในระยะต่อมา เช่น เรา
ต้องการพูดเรื่องตลก แต่มี 3 คน หัวเราะ อีก 2 คนเฉยๆ และอีก 1 คนไม่สนใจเรา สิ่งเหล่านี้อาจ
ไม่ได้บ่งชี้ว่าการสื่อสารส าเร็จหรือไม่ หากขึ้นอยู่กับการตั้งเป้าหมายของผู้ส่งสารว่าแค่มีคนหัวเราะก็
บรรลุเป้าหมาย หรือต้องการให้คนหัวเราะและเข้าใจมุขทั้งหมด 
 3. ระดับความยากง่ายในเรื่องที่สื่อสารของผู้ส่งสาร เช่น การชักชวนเพ่ือนไปเล่นกีฬาที่เขาชอบ
และถนัดย่อมประสบความส าเร็จมากกว่าการชวนไปเล่นกีฬาที่เขาไม่ถนัด 
 จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารข้างต้นจะเห็นว่า การสื่อสารที่ดีจะต้องเป็นการสื่อสารที่
สามารถเข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งการตีความสารที่ได้รับจะแตกต่างกัน 
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ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคล โดยอาจมีการตีความการสื่อสารจากความเข้าใจและทัศนคติ
ของตนเอง ดังนั้นผู้ศึกษาจึงใช้ทฤษฎีดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการศึกษาและผลิตรายการทาง
โทรทัศน์ เพ่ือให้ผู้ชมเกิดความคล้อยตามและมีความเข้าใจตรงกันในสิ่งที่ผู้ผลิตต้องการจะน าเสนอ 

 
แนวคิดเกี่ยวกับกำรสร้ำงสรรค์รำยกำรวิทยุโทรทัศน์ 
 รายการโทรทัศน์ที่ผู้ชมทางบ้านได้รับชมเป็นผลมาจากกระบวนการทางาน 3 กระบวนการ คือ 
กระบวนการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ และกระบวนการจัด
รายการโทรทัศน์ กระบวนการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เป็นกระบวนการแรกสุดของกระบวนการ
ทางานเพ่ือให้มีรายการโทรทัศน์มาออกอากาศ โดยการผลิตรายการโทรทัศน์จาเป็นต้องคานึงถึงสิ่ง
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 
1. ควำมหมำยของกำรสร้ำงสรรค์รำยกำรโทรทัศน์ 
 “การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์” เป็นการท างานเกี่ยวกับ “การคิดและการวางแผน” ว่าจะผลิต
รายการอะไร ผลิตไปเพ่ือให้ผู้ชมกลุ่มใดชม เพ่ือวัตถุประสงค์อะไร และมีวิธีการนาเสนอรายการ
อย่างไร และจะต้องใช้ทรัพยากรการผลิตอะไรบ้าง 
 การคิดและการวางแผนเพื่อการสร้างสรรค์รายการจะเป็นการคิดอย่างเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล 
โดยมีข้อมูลประกอบ มีการประเมินสถานการณ์และโอกาสความเป็นไปได้อย่างรอบด้าน จนนาไปสู่
การตัดสินใจเพ่ือกาหนดเรื่องที่จะนาเสนอ แก่นรายการ รูปแบบรายการ และวิธีการน าเสนอรายการ
ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด 
 กล่าวคือการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เป็น “การวางแผนเพ่ือนาไปสู่การผลิตรายการโทรทัศน์”
ค าว่า การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Television Programme 
Creation 
 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ มีความแตกต่างจากการผลิตรายการโทรทัศน์และการจัดรายการ
โทรทัศน์ การผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นกระบวนการทางานเกี่ยวกับการนา “ความคิด” ที่ได้มา
จากกระบวนการสร้างสรรค์รายการ ซึ่งปรากฏตามแผนปฏิบัติการผลิตรายการ ไปดาเนินการผลิตให้
เกิดเป็นรายการโทรทัศน์ขึ้นมาเพ่ือนาไปออกอากาศ ตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า Television 
Programme Production ส่วนการจัดรายการโทรทัศน์เป็นกระบวนการทางานเกี่ยวกับการวาง
แผนการจัดตารางออกอากาศ การจัดหารายการมาออกอากาศ และการประเมินรายการ ตรงกับค าใน
ภาษาอังกฤษว่า Television Programming 
 หากเราจัดสิ่งที่คิดในการสร้างสรรค์รายการออกเป็นหมวดหมู่แล้วจะพบว่า การคิดสร้างสรรค์
รายการโทรทัศน์ จะประกอบด้วยการคิดและการวางแผนในเรื่องหลักๆ 7 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 
  1. เวลาออกอากาศ 
  2. การก าหนดผู้ชมเป้าหมาย 
  3. การก าหนดประเภทรายการ 

4. การก าหนดวัตถุประสงค์ของรายการ 
5. การก าหนดเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการ 
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6. การก าหนดแผนปฏิบัติการผลิตรายการ 
7. การเขียนบท               

 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ เป็นขั้นตอนการทางานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวางแผน
เกี่ยวกับรายการที่จะผลิต ซึ่งแตกต่างจากการผลิตรายการ การสร้างสรรค์รายการเป็นขั้นตอนที่ต้อง
ทาก่อนการผลิตรายการ โดยมุ่งคิดว่าจะผลิตรายการอะไร ด้วยวิธีการนาเสนออย่างไร จะได้แผนการ
ปฏิบัติการผลิตรายการ (Implementation Plan) จากนั้นจึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายผลิตรายการที่จะน า
แผนไปด าเนินการผลิต 

กล่าวโดยสรุป การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ คือ การวางแผนเกี่ยวกับการทารายการ
โทรทัศน์ในเรื่องประเภทและรูปแบบรายการ และวิธีการนาเสนอรายการ ตลอดจนการจัดทา
แผนปฏิบัติการผลิตรายการ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การวางแผนสร้างสรรค์รายการตาม
เวลาออกอากาศที่มีอยู่และการวางแผนสร้างสรรค์รายการที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อนาเสนอต่อสถานี 
 
2. ควำมส ำคัญของกำรสร้ำงสรรค์รำยกำรโทรทัศน์ 
 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ เป็นหัวใจของการทารายการโทรทัศน์ เป็นสิ่งที่ทาให้รายการ
โทรทัศน์สามารถตอบสนองความพึงพอใจและให้ความสุขแก่ผู้ชมรายการโทรทัศน์ 
 การท างานผลิตใดๆ มีคากล่าวว่า “Teamwork makes difference” หมายถึง การท างานเป็น
ทีมท าให้เกิดความแตกต่าง ด้านการสร้างสรรค์งานใดๆ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านวิทยาศาสตร์ หรืองาน
ศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นหัวใจส าคัญของความส าเร็จในงานทุกชนิด ดังค ากล่าวที่ว่า 
“Creativeness makes difference” หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ทาให้เกิดความแตกต่าง งานใดๆ 
ที่ปราศจากการสร้างสรรค์ งานนั้นมักขาดความสุนทรีย์รส และมักมีคุณค่าน้อย เนื่องจากไม่มีความ
แตกต่าง ไม่มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทาให้เกิดความซ้ าซากจาเจ 
 ส าหรับงานด้านโทรทัศน์ยิ่งเห็นได้ชัดเจนว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นหัวใจส าคัญของการผลิต
รายการทุกประเภท ลองคิดเปรียบเทียบรายการโทรทัศน์ที่มีการสร้างสรรค์ที่ดีกับรายการโทรทัศน์ที่
ไม่ค่อยมีการสร้างสรรค์ เราจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน โดยสรุปการสร้างสรรค์รายการ
โทรทัศน์ต้องค านึงถึงความส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. การสร้างความน่าสนใจให้กับรายการ (Interesting) รายการโทรทัศน์ที่มีการออกแบบ
สร้างสรรค์อย่างพิถีพอถัน มีการดึงดูดความสนใจผู้ชมด้วยวิธีการต่างๆ มีการควบคุมอารมณ์
ความรู้สึกในการชมรายการ มีการจัดลาดับการนาเสนอเนื้อหาอย่างเหมาะสม มีการสอดแทรกสาระ
ความรู้ไว้อย่างกลมกลืน จะท าให้เกดิความรู้สึกอยากติดตามชมรายการ ท าให้รายการไม่น่าเบื่อ 

2. การสร้างแรงจูงใจในการชมรายการ (Motivation) การชมรายการโทรทัศน์ผู้ชมสามารถ
เปลี่ยนช่องรายการได้เสมอ หากไม่มีแรงจูงใจในการชมแล้วอาจทาให้ไม่สามารถควบคุมความสนใจใจ
ไว้ได้ตลอด รายการที่มีการสร้างสรรค์ที่ดี มีการสร้างแรงจูงใจอย่างเหมาะสม เช่น มีการสร้างเงื่อนไข
ให้ผู้ชมอยากติดตามชมต่อไปว่าตัวละครเอกจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไร หรือใครจะเป็นผู้ชนะได้
รางวัลเงินล้าน จะช่วยจูงใจให้ผู้ชมติดตามชมรายการต่อไปเรื่อยๆ จนจบ 

3. การสร้างการมีส่วนรวมกับรายการ (Participation) รายการโทรทัศน์ที่มีการสร้างสรรค์ที่
ดี ผู้สร้างสรรค์จะพยายามท าให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับรายการอยู่ตลอดเวลา การมีส่วนร่วมมีทั้งแบบ
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โดยตรงและโดยอ้อม การมีส่วนร่วมโดยตรง เช่น การส่งข้อความสั้น (SMS: Shot Message) มีการ
ร่วมโหวตหรือทายผลในรายการ การมีส่วนร่วมโดยอ้อม เช่น การทาให้ผู้ชมรู้สึกลุ้นไปกับผู้ร่วมเล่น
เกมว่าผู้เล่นจะท าสิ่งนั้นส าเร็จหรือไม่ จะชนะหรือไม่ จะดีรางวัลหรือไม่ 

4. การท าให้การถ่ายทอดเนื้อหามีประสิทธิภาพมากขึ้น (Convey Message) รายการที่ต้อง
มีการถ่ายทอดเนื้อหา เช่น รายการเพ่ือการเกษตร รายการเพ่ือสุขภาพ รายการสอนทาอาหาร การ
ถ่ายทอดเนื้อหาหากมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์น าเนื้อหามาเสนอด้วยมุมมอง ด้วยวิธีการน าเสนอ 
ด้วยวิธีการเล่าเรื่องท่ีน่าสนใจ จาทาให้รายการถ่ายทอดเนื้อหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ชมเข้าใจ
ในสิ่งที่ต้องการจะสื่อได้ดียิ่งขึ้น 

5. การท าให้การถ่ายทอดความรู้เป็นไปอย่างสนุกสนานไม่น่าเบื่อ (Exciting) คนโดยทั่วไป
นิยมใช้สื่อโทรทัศน์ในการแสวงหาความบันเทิงมากกว่าการแสวงหาความรู้ เรื่องจากเรื่องความรู้เป็น
เรื่องที่น่าเบื่อ เพราะในชีวิตประจ าวันคนเราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มาตลอดวันแล้วทั้งจากห้องเรียน จาก
การท างาน จากประสบการณ์ที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อม เมื่อน าความรู้มาถ่ายทอดทางโทรทัศน์มีการ
ออกแบบสร้างสรรค์รายการดีๆ ก็จะช่วยให้สิ่งที่น่าเบื่อกลายเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้น 

6. การตอบสนองความต้องการด้านอารมณ์และความรู้สึกของผู้ชม (Audience Needs 
Satisfaction) การชมรายการโทรทัศน์เป็นวิถีทางอย่างหนึ่งของคนในสังคมในการแสวงหาการ
พักผ่อนหย่อนใจ การผ่อนคลายความตึงเครียดในชีวิตประจ าวัน ผู้ชมต้องการความรู้สึกตื่นเต้น 
ความรู้สึกเศร้าโศก ความรู้สึกสงสารเห็นอกเห็นใจ ความรู้สึกฮึกเหิมกล้าหาญ เพ่ือนามาใช้ในการผ่อน
คลายตัวเอง หรือกระตุ้นเร้าให้มีพลังต่อสู้ชีวิตต่อไป 

7. การสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับเนื้อหา (Added Value) ข้อมูลเนื้อหารายการที่ยังไม่ได้ผ่าน
การสร้างสรรค์ เช่น ข้อมูลเรื่องชีวิตหรือธรรมชาติต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคมอาจมีคุณค่าระดับหนึ่ง แต่เมื่อ
นาข้อมูลเหล่านั้นไปออกแบบสร้างสรรค์ใหม่ อาจทาเป็นรายการสารคดีชีวิตสัตว์และธรรมชาติ 
รายการตอบค าถาม ก็ท าให้ข้อมูลเดิมกลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น ทั้งในด้านมูลค่าเพ่ิมทางวิชาการ
และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

8. การพัฒนาทักษะการรับรู้ของผู้ชมรายการ (Audience Perception) การได้รับชม
รายการที่มีการสร้างสรรค์ที่ดี ช่วยเสริมสร้างสติปัญญา พัฒนาความรู้ให้แก่ผู้ชมรายการ ทาให้ผู้ชมได้
มีโอกาสคิดตามเรื่องที่นาเสนอ การเกิดความรู้สึกยับยั้งชั่งใจ การเกิดความรู้สึกส านึกรับผิดชอบต่อ
สังคมส่วนรวม การเกิดความคิดใหม่จากเรื่องที่ได้รับชม 

9. การช่วยให้รายการข่าวสารบริการสาธารณะ (Public Service) ต่างๆ น่าสนใจมากขึ้น 
รายการบริการสาธารณะ เช่น รายการพยากรณ์อากาศ รายการข่าวสารการจราจร โดยมากมักเป็น
รายการที่น่าเบื่อผู้คนไม่ให้ความสนใจชม จนบางครั้งผู้ชมพลาดข่าวสารส าคัญ เช่น การเตือนภัยเรื่อง
พายุ น้ าท่วม จนเกิดภัยแก่ตนเอง ถ้ามีการออกแบบการสร้างสรรค์รายการที่ดี เช่น มีการใช้
คอมพิวเตอร์กราฟิก มีผู้ประกาศที่น่าสนใจชวนติดตาม ก็จะท าให้รายการนั้นเป็นที่น่าสนใจของผู้ชม
มากขึ้น 

10. การช่วยให้รายการนั้นประสบความส าเร็จทางด้านการตลาด (Marketable) หรือขายได้ 
การผลิตรายการเป็นงานที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง สถานีโทรทัศน์และบริษัทผู้ผลิตรายการจาต้องมีเงิน
สนับสนุนหรือได้รับค่าโฆษณามาเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน นั่นคือ ต้องทาให้รายการนั้นมีผู้ชม
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มาก เพื่อให้สามารถขายเวลาโฆษณาได้ เนื่องจากรายการโทรทัศน์มักมีรูปแบบซ้ าๆ กัน ท าอย่างไรจึง
จะท าให้รายการที่จะผลิตมีความแตกต่างจากรายการอ่ืน มีความน่าสนใจ มีพลังให้เกิดการติดตามชม
รายการต่อไป จึงจ าเป็นต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก 
 
3. ลักษณะของกำรสร้ำงสรรค์รำยกำรโทรทัศน์ 
 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์มีองค์ประกอบส าคัญ ที่ผู้สร้างสรรค์ควรจะต้องทราบเพ่ือนาไปใช้
ในการออกแบบสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ รวม 7 ประการ ดังนี้ 

1. ประเภทหรือแนวเรื่อง (Genre) เป็นการก าหนดว่ารายการที่จะสร้างสรรค์ขึ้นนั้นอยู่ใน
ประเภทใด เช่น ละครชีวิต (Drama) การแสดงโชว์ (The Show) ตลก (Comedy) การผจญภัย 
(Adventure) เรื่องเก่ียวกับเด็ก (Children) เป็นต้น 

2. เรื่องราว (Story) เป็นการก าหนดว่าเรื่องราวที่จะนาเสนอนั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไร เช่น 
เรื่องความแตกต่างระหว่างชนชั้น เรื่องความขัดแย้งทางอุดมการณ์ เรื่องความเชื่อของคน เรื่องความ
แปลกประหลาด เรื่องลึกลับสยองขวัญ เรื่องเก่ียวกับคนมีชื่อเสียง เป็นต้น 

3. รูปแบบและวิธีการน าเสนอรายการ (Treatment and Presentation) เป็นการก าหนด
ว่ารายการที่สร้างสรรค์เรื่องราวขึ้นมานั้นจะใช้รูปแบบในการนาเสนออย่างไร จัดลาดับขั้นตอนการนา
เสนออย่างไร น าเสนอโดยวิธีการอย่างไร 

4. ตัวละครและผู้น าเสนอ (Characters and Presenters) เป็นการสร้างตัวละครหลักใน
การดาเนินเรื่อง (Characterization) และการสร้างบุคลิกของผู้นาเสนอรายการ 

5. สถานที่ (Place) หมายถึง สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ตามเรื่องราว ถ้าเป็นรายการละครเรา
จะหมายถึง ฉาก (Scene) ที่เกิดการกระทาของตัวละคร ถ้าเป็นรายการข่าวจะหมายถึงสถานที่ที่เกิด
เหตุการณ์ (Location) เช่น บริเวณท่ีเกิดไฟไหม้ น้ าท่วม ที่เกิดเหตุอาชญากรรม เป็นต้น 

6. เวลา (Time) หมายถึง เวลาที่เกิดจากกระทาหรือการแสดง เวลาในที่นี้แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ เวลาที่อ้างอิงตามเวลาของนาฬิกา (Time) กับเวลาที่หมายถึงเวลาความยาวของการ
แสดงหรือความยาวของรายการ (Duration) 

7. โทน (Tone) หมายถึง ภาพรวมของการสื่อความหมายทางอารมณ์และความรู้สึกกับผู้ชม
ภาพผ่านทางภาพ แสง สี เสียง ค าพูด การแสดง สัญลักษณ์หรือวิธีอ่ืน ที่ทาให้เกิดทิศทางของอารมณ์
และความรู้สึกในทางใดทางหนึ่งที่มีความหมาย 
 
4. แนวคิดเกี่ยวกับกำรสื่อควำมหมำยทำงโทรทัศน์ 
 “สื่อโทรทัศน์” เป็นสื่อที่จะต้องอาศัยการสื่อสารด้วยภาพเป็นหลัก ดังคากล่าวที่ว่า “ภาพหนึ่ง
ภาพมีค่าเท่ากับค าพูดนับพันค า” ซึ่งเป็นค ากล่าวที่สามารถน ามาอธิบายถึงเรื่องการสื่อความหมาย
ทางโทรทัศน์ได้ดี ในรายการบางรายการใช้เสียงบรรยายน้อยสุดหรืออาจไม่ใช้เลย แต่หากมีเพียงแต่
ภาพและเสียงดนตรีประสามารถ ก็สามารถที่จะสื่อสารกับผู้ชมได้เป็นอย่างดี เนื่องจากภาพได้ท า
หน้าที่ในการสื่อความหมายอย่างครบถ้วนและเพียงพอแล้ว 
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องค์ประกอบของกำรสื่อควำมหมำยทำงโทรทัศน์ ประกอบไปด้วย 
 1. ภาพ (Vision) ภาพในรายการโทรทัศน์มีลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหว (Motion picture) ที่มี
ลักษณะของภาพดังนี้ 
  1.1 ภาพบุคคล (Character) คือ ภาพคนหรือการกระทาของบุคคล 

1.2 ภาพเหตุการณ์ (Events) คือ ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น ฝน พายุ เป็น
ต้น หรือเหตุการณ์อันเนื่องมาจากการกระท าของบุคคล เช่น การไล่จับคนร้าย 

1.3 ภาพสถานที่ (Place) เช่น ห้องนอน ศาลาวัด สถานีต ารวจ เป็นต้น 
1.4 ภาพวัตถุสิ่งของ (Object) เช่น แก้ว ปากกา เครื่องเสียง ฯลฯ 
1.5 ภาพสัตว์ (Animal) 

และในแต่ละภาพองค์ประกอบในการถ่ายทา คือ การก าหนดขนาดภาพ (Shot) 
 2. ขนาดภาพ (Shot) คือ การก าหนดขนาดของภาพที่ปรากฏบนจอโทรทัศน์ ซึ่งขนาดภาพ
สามารถแบ่งได้ 8 ขนาด ดังนี้ 

2.1 ELS หรือ XLS: Extreme Long Shot การถ่ายภาพในระยะไกลสุด เหมาะส าหรับการ
น าเสนอในด้านสถานที่ เพ่ือให้ผู้ชมได้เข้าใจ สภาพแวดล้อมได้ชัดเจน ภาพลักษณะนี้นิยมใช้เป็นฉาก
เปิดเรื่องหรือภาพเปิดตอน (Opening Scene or Establishing Shot) หรือเหตุการณ์ที่มีผู้แสดงต่าง
แสดงบทบาทอยู่เป็นจานวนมากและเหมาะสาหรับการนาเสนอเนื้อหาที่ต้องการให้ทราบถึงบทบาท
ของผู้แสดงในสถานที่ที่ค่อนข้างมีความส าคัญต่อเรื่องราว 

2.2 LS: Long Shot การถ่ายภาพระยะไกลซึ่งยังคงมองเห็นสถานที่ได้มากเพียงพอ ที่ส าคัญ 
คือ สามารถระบุตัวผู้ แสดงได้ ลักษณะภาพของการถ่ายภาพคน คือ การถ่ายทาแบบเต็มตัว (Full 
Shot) ช่วยเพ่ิมความเป็นตัวส าคัญของภาพ (Main idea) และช่วยทาให้ผู้ชมเข้าใจการแสดงบทบาท
ได้ดีขึ้น อีกท้ังยังเข้าใจ สถานที่ได้ดีเช่นเดียวกัน 

2.3 MLS: Medium Long Shot การถ่ายภาพระยะไกลปานกลาง เพราะสามารถให้ภาพ
คนที่เป็นกึ่งกลางระหว่าง Long Shot กับ Medium Shot ภาพลักษณะนี้จัดภาพให้กรอบล่างของ
ภาพตัดตรงบริเวณเข่า อาจเรียกภาพนี้ว่า Knee Shot 

2.4 MS: Medium Shot เป็นภาพกึ่งกลางลาตัว ซึ่งหมายถึงระดับเอวขึ้นไป เป็นภาพที่
สามารถเห็นสถานที่อยู่อีกมาก ดังนั้นหากใช้ภาพลักษณะนี้แสดงว่าสถานที่ที่ตัวละครยืนอยู่ยังมี
ความส าคัญในส่วนของของขนาดของคนก็สามารถเห็นรายละเอียดในการแสดงบทบาทได้มากข้ึน 

2.5 MCU: Medium Close-up Shot ภาพระยะใกล้ปานกลาง คือ ประมาณระดับหน้าอก
ขึ้นไป ใช้เมื่อต้องการเน้นการแสดง บทบาทที่แสดงออกบนใบหน้าได้ดี แต่ยังคงมีรายละเอียดของ
ร่างกายพอประมาณ ส่วนสถานที่นั้น ผู้ชมสามารถเข้าใจได้เพียงเล็กน้อย ซึ่งแสดงว่าไม่ได้เน้นสถานที่
เท่าท่ีควร ขนาดของภาพลักษณะนี้เหมาะส าหรับการถ่ายท าการสัมภาษณ์ 

2.6 CU: Close-up Shot เป็นภาพระยะใกล้ ในกรณีเป็นภาพคน หมายถึง การถ่ายทาใน
ระดับไหล่ขึ้นไปเป็นการเน้น บทบาทที่แสดงออกทางสีหน้าได้ดี ไม่เน้นในส่วนของสถานที่ สามารถใช้
สาหรับการสัมภาษณ์ หรือระหว่างการสนทนาของตัวละครที่ต้องการความชัดเจนด้านบทบาท 
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2.7 BCU: Big Close-up Shot เป็นภาพใหญ่ ถ่ายท าระยะใกล้ เห็นบริเวณศีรษะหรือ
ใบหน้าทั้งหมด เน้นบทบาทท่ีถ่ายทอด ด้านอารมณ์และความรู้สึกค่อนข้างมาก ในส่วนของสถานที่ไม่
มีความส าคัญ 

2.8 ECU หรือ XCU: Extreme Close-up Shot การจับภาพระยะใกล้เฉพาะอวัยวะเพียง
บางส่วนของร่างกายเท่านั้น ภาพลักษณะนี้ต้องการเน้นเนื้อหาที่ส าคัญที่เกิดขึ้นกับอวัยวะส่วนนั้นๆ 
เช่น จับภาพดวงตาที่มีน้ าตาคลอ ซึ่งสามารถบอก ถึงอารมณ์ของผู้แสดงขณะนั้นได้ชัดเจนที่สุด หรือ
จับภาพมือขณะถือสิ่งของสิ่งหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าของสิ่งนั้นมีความส าคัญ 
 3. เสียง (Sound) เสียงในรายการโทรทัศน์ แบ่งออกเป็น 4ประเภท คือ 
  3.1 เสียงบุคคลหรือเสียงพูด (Speech) คือ เสียงที่เกิดจากการพูดของบุคคลที่ปรากฏตัวใน
รายการโทรทัศน์ อาทิเช่น นักแสดง พิธีกร 

3.2 เสียงจากเหตุการณ์ คือ เสียงที่ได้ยินจากสิ่งแวดล้อมโดยรอบหรือจากเหตุการณ์ที่เกิด
โดยธรรมชาติ เช่น เสียงการจราจรบนท้องถนน 

3.3 เสียงพิเศษ (Effect) คือ เสียงที่ให้ผลพิเศษทางเสียง ได้แก่ เสียงที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้
ประกอบการน าเสนอเรื่องเพ่ือสร้างอารมณ์ ความรู้สึกและความหมายของเรื่อง 

3.4 เสียงดนตรี (Music) คือ เสียงที่เกิดจากการบรรเลงของเครื่องดนตรีทั้งหลาย รวมทั้ง
เสียงเพลงที่ได้มีการประกอบเพลงข้ึนมา            
 4. การจัดล าดับเรื่อง (Sequence) คือ  
     กระบวนการการสร้างสรรค์ (Creative) ที่นาเอาภาพและเสียงที่ถ่ายทามาจัดวาง
องค์ประกอบอย่างเหมาะสม มีการจัดเรียงลาดับเรื่องราว เนื้อหา และเหตุการณ์อย่างเหมาะสม เพ่ือ
สร้างความหมายขึ้นในการรับรู้ของผู้ชม เช่น สร้างความรู้สึกสงสาร เป็นต้น 
 5. เวลา (Time)  
     เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการสื่อความหมาย ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้ 
  5.1 เวลาในเหตุการณ์ (Time in action) คือ เวลาที่เกิดเหตุการณ์จริง โดยการอ้างอิงตาม
เวลาจากนาฬิกา 

5.2 เวลาที่ก าลังน าเสนอ (Time on the air) คือ เวลาที่รายการนั้นกาลังออกอากาศอยู่ 
5.3 เวลาปัจจุบัน (Present time) คือ เวลาที่ผู้สร้างสรรค์รายการก าหนดขึ้นโดยก าหนดให้

เหตุการณ์ของเรื่องนั้นเป็นเวลาในปัจจุบันกาล 
5.4 เวลาในอดีต (Past time) คือ เวลาที่ผู้สร้างสรรค์รายการก าหนดขึ้นโดยก าหนดให้

เหตุการณ์ของเรื่องนั้นเป็นเวลาในอดีตท่ีผ่านมาแล้ว 
5.5 เวลาในอนาคต (Future time) คือ เวลาที่ผู้สร้างสรรค์รายการก าหนดขึ้นโดยก าหนดให้

เหตุการณ์ของเรื่องนั้นเป็นเวลาในอนาคตท่ียังไม่มาถึง 
 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์รายการวิทยุโทรทัศน์ข้างต้น สามารถน ามาเป็นความรู้และ
แนวทางในการผลิตรายการได้ เพราะการผลิตรายการนั้นจะต้องค านึงถึงหลายๆ องค์ประกอบที่ได้
กล่าวไปในแนวคิดและทฤษฎีข้างต้นนี้แล้ว เพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายและสร้างสรรค์รายการให้มี
ความน่าสนใจ มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่ดี รวมไปถึงองค์ประกอบแต่ละ
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องค์ประกอบที่จะน าเสนอ ซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกเปิดรับสื่อและสารที่ผู้ส่งสารต้องการจะ
น าเสนอในการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการ เพื่อให้รายการมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์
ต่อสังคมมากที่สุด 
 
5. แนวคิดกำรเล่ำเรื่องรำยกำรปกิณกะ 
 รายการวาไรตี้ (Variety Show) หมายถึง รายการโทรทัศน์ที่รวมเอาความบันเทิงหลากหลาย
ชนิดไว้ในรายการเดียว อาทิ การสัมภาษณ์ การพูดคุย การบรรเลงดนตรี การแสดงตลกขบขัน การ
แสดงออก และการแสดงทักษะความสามารถแบบต่างๆ ของดารานักแสดง แขกรับเชิญ ผู้ร่วม
รายการหรือแม้แต่ผู้ชมในห้องส่ง รายการประเภทนี้ตรงกับที่ประเทศอังกฤษเรียกว่า รายการปกิณกะ
บันเทิง หรือ ไลท์ เอนเทอร์เทนเม้นท์ (Light Entertainment) ส าหรับในอเมริกาตรงกับรายการที่
เรียกว่า “รายการปกิณกะบันเทิงหรือวาไรตี้ (Variety Programme)”เช่น รายการตีสิบ รายการ
สมาคมชมดาว รายการสัญญามหาชน รายการบางกอกบางกอก 
 ปัจจุบันมีการนารูปแบบรายการต่างๆ มาผสมกันเป็นรูปแบบรายการใหม่ เช่น รายการทอล์คโชว์
วาไรตี้ เป็นรายการที่ยังคงมีการสัมภาษณ์พูดคุยเรื่องพ้ืนฐานหลักแต่มีการเพ่ิมส่วนอ่ืนๆ เข้ามาเพ่ือ
สร้างความน่าสนใจ และตอบสนองความต้องการของผู้ชม เช่น เพ่ิมช่วงการแสดงตลก เพ่ิมช่วงถ่ายทา
นอกสถานที่ รายการเกมโชว์วาไรตี้ เป็นรายการที่พ้ืนฐานหลักยังคงเป็นการแข่งขัน แต่มีการเพ่ิมส่วน
อ่ืนๆ เข้า เพ่ือสร้างความสนใจ เช่น แสดงตลก การแสดงความสามารถพิเศษ 
 
กำรเล่ำเรื่องรำวของรำยกำรวำไรตี้ มีแนวทำงดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้เล่าเรื่อง (Narrator) ผู้เล่าเรื่องในรายการวาไรตี้ ได้แก่ พิธีกรหรือผู้ด าเนินรายการ ตรงกับค า
ในภาษาอังกฤษว่า Host หมายถึง เจ้าบ้านที่คอยต้อนรับแขกที่มาเยือนอย่างอบอุ่น นอกจากนี้แขกรับ
เชิญยังมีฐานะเป็นผู้เล่าเรื่องที่ส าคัญอีกคนหนึ่งในการให้ข้อมูลเรื่องต่างๆ 
 2. เรื่องราว (Story) เรื่องราวที่น ามาเสนอในรายการวาไรตี้ เน้นความหลากหลาย (Variety) ของ
เรื่อง โดยมากมักเป็นเรื่องเก่ียวกับดนตรีและเพลง การแสดงตลก การแสดงศิลปวัฒนธรรม การเต้นรา 
การสัมภาษณ์ประสบการณ์ชีวิตของดารา นักร้อง ศิลปิน นักกีฬา บุคคลที่มีชื่อเสียง บุคคลส าคัญ 
 3. การจัดล าดับเหตุการณ์ในการเล่าเรื่อง (Sequence) รายการวาไรตี้มักใช้เวลาในการนาเสนอ
ประมาณ 1.30 ชั่วโมงถึง 2 ชั่วโมง คล้ายกับรายการเกมโชว์ แต่ต่างกันในเรื่องเหตุการณ์ที่นาเสนอ
ของแต่ละช่วง 
 4. การตัดต่อล าดับภาพ มีผลต่อการเล่าเรื่องของรายการวาไรตี้โชว์ โดยช่วยในการขยายส่วนที่
น่าสนใจมาก ช่วยลดทอนส่วนที่น่าสนใจน้อย สร้างความเด่นให้แขกรับเชิญ สร้างอารมณ์และ
ความรู้สึกประทับใจ ชื่นชมที่มีต่อบุคคลหรือเหตุการณ์ ด้วยการทาภาพช้า (Slow Motion) เปิดเผย
แง่มุมที่คนไม่ค่อยเห็น เน้นย้ าประเด็นส าคัญ ด้วยการท าสกู๊ป การสาธิตขั้นตอนวิธีการทางานต่างๆ 
ด้วยการตัดภาพขั้นตอนการปฏิบัติมาให้ดู และซ้อนตัวอักษรอธิบายให้ความชัดเจน 
 5. ประกอบรายการ ดนตรีประกอบรายการจะมีลักษณะคล้ายกับรายการเกมโชว์ แต่ไม่เน้นการ
สร้างความตื่นเต้นเร้าใจเท่ากับรายการเกมโชว์ ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการสร้างความสุขความประทับใจ
ชื่นชมยินดีมากกว่า 
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ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนกำรเปิดรับสื่อและเปิดรับข่ำวสำร 
 การผลิตรายการโทรทัศน์จ าเป็นต้องมีการค านึงถึงกลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มผู้บริโภคสื่อ ว่ามีการ
เปิดรับสื่อแบบใด ผู้ชมต้องการที่จะรับชมรายการประเภทไหน มีช่วงเวลาในการเลือกรับสื่อเวลาใด 
เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อผู้บริโภค โดยจะต้องมีข้อค านึงดังต่อไปนี้ 
 1. กระบวนกำรกำรเปิดรับสื่อ (Media Exposure process) 
  การเปิดรับสื่อ (Media Exposure) คือ การที่ผู้บริโภคเลือกท่ีจะเปิดรับสื่อที่ตรงกับความ 
ต้องการของตนเอง โดยจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองไม่ต้อง ไม่สนใจ และเห็นว่าไม่ส าคัญ ซึ่ง
การเปิดรับสื่อนั้น ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสื่อสาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในของผู้รับสาร 
เช่น ปัจจัยด้านจิตวิทยา และปัจจัยภายนอก เช่น โอกาสการเข้าถึงสื่อ (วิไล พิศาลชนะกุล 2551: 8-
9) ประกอบไปด้วย 

- การเข้าถึงสื่อเชิงกายภาพ (Physical Accessibility) เช่น ผู้รับสารอยู่ใกล้หรือไกลจากสื่อ 
- การเข้าถึงเชิงเศรษฐกิจ (Economic Accessibility) เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจที่เอ้ืออานวย

ต่อการซื้อข่าวสารหรือไม่ 
- การเข้าถึงเชิงสังคม วัฒนธรรม (Socio - Accessibility) เช่น การอ่านออกเขียนได้ของ

ผู้รับสาร 
 ทั้งนี้ กระบวนการการเปิดรับสื่อจะส่งผลต่อกระบวนการการสื่อสาร เป็น 2 ลักษณะด้วยกัน คือ 

1. พฤติกรรมการรับสื่อเชิงเครื่องมือ (Instrumental viewing behavior) เป็นการเปิดรับ
สารที่ผู้รับสารตั้งใจ และเจาะจงที่จะเปิดรับ โดยมีจุดมุ่งหมายว่าจะนาเอาข่าวสารไปใช้ประโยชน์
บางอย่าง 

2. พฤติกรรมการรับสื่อเชิงพิธีกรรม (Ritualistic/Habitual viewing behavior) เป็นการ
เปิดรับที่ผู้รับสารไม่ได้มีเป้าหมายพิเศษ ไม่ได้ตั้งจุดมุ่งหมายเอาไว้ว่าจะน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อะไร 
เป็นการเปิดดู เพราะ ความเคยชิน ไม่ได้เจาะจงหรือคาดหวังอะไรเป็นพิเศษ 
 
พฤติกรรมกำรเปิดรับสื่อ สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 
 1. การแสวงหาข้อมูล (Information seeking) คือ การที่บุคคลแสวงหาข้อมูลข่าวสาร เพ่ือ
ต้องการให้เรื่องใดเรื่องหนึ่งมีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง 
 2. การเปิดรับข้อมูล (Information Receptivity) คือ การที่บุคคลเปิดรับข่าวสาร เพ่ือต้องการ
ทราบข้อมูลที่ตนเองสนใจและอยากรู้ เช่น การเลือกรับชมรายการโทรทัศน์ที่ชื่นชอบ 
 3. การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) คือ การที่บุคคลเปิดรับข่าวสาร เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการกระท า หรือความต้องการเรียนรู้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเพ่ือผ่อนคลาย
อารมณ ์
ผู้รับสำรจะเลือกเปิดรับสื่อชนิดใด ขึ้นอยู่กับเกณฑ์กำรเลือกสื่อ ดังนี้ 
 1. เลือกสื่อที่สามารถจัดหามาได้ (Availability) คือ ผู้รับสารจะเลือกสื่อที่ไม่ต้องใช้ความ
พยายาม 
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 2. เลือกสื่อที่ตนสะดวกและนิยม (Convenience preference) ผู้รับสารจะเลือกสื่อตามที่ตนเอง
สะดวกในสถานการณ์นั้นๆ เช่น บางคนชอบฟังข่าวจากวิทยุขณะขับรถ บางคนชอบฟังข่าวจะ
โทรทัศน์มากกว่าวิทยุในช่วงเวลาว่าง เป็นต้น 
 3. เลือกสื่อตามความเคยชิน (Accustomed) ผู้รับสารบางคนไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงการรับสื่อที่ตน
เคยรับอยู ่
 4. ลักษณะเฉพาะของสื่อ (Characteristic of media) คุณลักษณะของสื่อมีผลต่อการเลือกสื่อ
ของผู้รับสาร เช่น โทรทัศน์ สามารถทาให้เห็นภาพได้ตามจริง รู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์ มีความเร้า
ใจ ส่วนคนที่ไม่มีเวลา ก็มักจะรับสื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นส่วนใหญ่ในการรับข่าวสาร 
 5. เลือกสื่อที่สอดคล้องกับตน (Consistency) ผู้รับสารจะเลือกสื่อที่สอดคล้องกับความรู้ ค่านิยม 
ความเชื่อ และทัศนคติของตน เช่น นักวิชาการ นักศึกษา นักปกครอง มักนิยมอ่านหนังสื่อพิมพ์ที่
เสนอขา่วหนัก เช่น ข่าวเศรษฐกิจ เป็นต้น (การสื่อสารมวลชน 2540: 91-92) 
และกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจาก กระบวนการการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบที่
เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะทาให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับ
สื่อและความต้องการของผู้รับสารอย่างแท้จริง 
 
2. กระบวนกำรกำรเลือกรับสำร (Selective process) 
 ในการเปิดรับข่าวสารใดๆ ก็ตาม ผู้รับสารจะมีกระบวนการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกันไปตาม
ประสบการณ์ ตามความต้องการ ความเชื่อ ทัศนคติ ตามความรู้สึกนึกคิด และแรงจูงใจของผู้รับสาร 
ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งกระบวนการรับสาร ประกอบด้วยการกลั่นกรอง 3 ขั้น ดังนี้ 
 2.1 การเลือกเปิดรับหรือเลือกให้ความสนใจ (Selective Exposure or Selective Attention) 
แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็นหรือความสนใจเดิมที่
มีอยู่ และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความคิดเห็นเดิมของตน ทั้งนี้
เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ ความเข้าใจ หรือทัศนคติที่มีอยู่เดิม ก่อให้เกิดภาวะ
ความไม่สมดุลทางจิตใจ (Cognitive Dissonance) โดยธรรมชาติของมนุษย์แล้ว ย่อมมีความต้องการ
อย่างยิ่งที่จะปกป้องรักษาและส่งเสริมความคิดของตนเอง (Self-concept) นอกจากนั้น การเลือก
เปิดรับสื่อยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ระดับการศึกษา รายได้ 
รวมทั้งศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมด้วย 
 2.2 การเลือกรับรู้ หรือตีความ (Selective Perception or Selective Interpretation) เป็น
กระบวนการกลั่นกรองชั้นต่อมา เมื่อบุคคลเลือกเปิดรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง ผู้ส่งสารไม่
สามารถคาดเดาได้ว่า สารที่ส่งไปสู่ผู้รับนั้นจะได้ผลตามที่ต้องการหรือไม่ ผู้รับสารแต่ละคนอาจ
ตีความหมายข่าวสารชิ้นเดียวกันที่ส่งผ่านสื่อมวลชนไม่ตรงกัน ความหมายของข่าวสารที่ส่งไปจึงไม่ได้
อยู่ที่ตัวอักษร รูปภาพหรือค าพูด แต่อยู่ที่ผู้รับสารที่จะเลือกรับรู้ตามประสบการณ์ ความเชื่อ ความ
คาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะร่างกาย หรือสภาวะอารมณ์ในขณะนั้น เป็นต้น อย่างเช่น ในการชม
รายการโทรทัศน์ของบุคคลโดยทั่วไป จะเห็นว่า จะเลือกชมเพียงบางรายการหรือบางช่องที่ตนสนใจ
เท่านั้น และผู้รับสารอาจจะเลือกบิดเบือนข่าวสารให้เป็นไปตามที่ตนเองพอใจ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ทัศนคติ และความสนใจที่มีอยู่เดิม 
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 2.3 การเลือกจดจ า (Selective Retention) ผู้รับสารจะเลือกจดจ าข่าวสารเฉพาะส่วนที่ตรงกับ
ความสนใจ ความต้องการ ทัศนคติ ความชอบ ตลอดจนค่านิยมของตนเองและมักจะลืมในส่วนที่
ตนเองไม่สนใจ หรือเรื่องที่ขัดแย้งกับความคิดเห็นของตนเอง ดังนั้นการเลือกจดจ าเนื้อหาของสารที่
ได้รับ จึงเป็นการช่วยเสริมทัศนคติหรือความเชื่อเดิมของผู้รับสารให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น 
 พฤติกรรมการเลือกรับข่าวสารของผู้รับสาร แสดงให้เห็นว่า ผู้รับสารมีความกระตือรือร้น 
(Active Audience) ในการเปิดรับสื่อและเลือกใช้สื่อ และไม่ได้เป็นผู้รับสารที่เฉื่อยชา (Passive 
Audience) ที่รอรับสารทุกประเภทที่สื่อมวลชนส่งมาให้เพียงฝ่ายเดียว  
 
3. ทฤษฎีกำรปลูกฝัง (Cultivate Theory) 
 ศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิด ต่อโลกแห่งความเป็น
จริงของผู้รับสารหรือไม่ อย่างไร ผลกระทบของการรับชมรายการจากโทรทัศน์อาจไม่เป็นผลกระทบ
โดยตรง (Indirect Effect) แต่มีผลกระทบระยะยาวต่อผู้รับสารซึ่งจะเกิดสะสมทีละเล็กทีละน้อย 
ผลกระทบของการรับชมรายการจากสื่อโทรทัศน์เป็นผลกระทบต่อทัศนคติ (Attitudes) และค่านิยม 
(Values) มากกว่าทางพฤติกรรม การรับชมรายการโทรทัศน์มากๆ (Heavy Viewers) จะสะสมและ
ปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ ได้รับจากรายการโทรทัศน์มากกว่า
ความเป็นไปในโลกที่แท้จริง โดยเฉพาะความรุนแรงและก้าวร้าวซึ่งจะถูกปลูกฝังให้ผู้ชมบางคนกลัว
ความรุนแรงและก้าวร้าวไปเลย ผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มาก (Heavy Viewers) จะมีมุมมองโลก
แห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า (Light 
Viewers) 
 ดังนั้นการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่นาเสนอความเป็นที่สุด จาเป็น
ที่จะต้องคัดสรรเนื้อหารายการและสิ่งที่จะน าเสนอ คือ ความเป็นที่สุดของสถานที่ท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย เพ่ือจูงใจและดึงดูดความสนใจให้ผู้ชมติดตามชมรายการต่อไป โดยมีแนวคิดดังกล่าว
ข้างต้นเป็นแนวทางในการค านึงถึงกลุ่มเป้าหมาย และตอบสนองความต้องการของผู้ชม รวมไปถึง
แนวทางในการสร้างสรรค์รายการที่ท าให้ผู้ชมมีการจดจ า 

 
แนวคิดเรื่องพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำร            
 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร เป็นการแสดงออกของบุคคลทั้งที่สังเกตได้และสังเกตไม่ได้เกี่ยวกับ
การรับประทานอาหาร โดยมีความสัมพันธ์กับสิ่งอ่ืนๆ ได้แก่ ความเชื่อในการบริโภคอาหาร( Food 
belief ) เป็นความเข้าใจ และประสบการณ์ที่ได้รับถ่ายทอดและสะสมกันมา โดยมักจะมีเหตุผลหรือ
ข้ออ้างอิงเป็นค าอธิบายถึงผลความเชื่อนั้นๆ ซึ่งอาจเป็นจริงหรือไม่ก็ได้ ความนิยมในการเลือกบริโภค
อาหาร ( Food fad ) เป็นการกระท าท่ีเอาอย่างกัน เพื่อแสดงความมีส่วนร่วม รักษาสถานะทางสังคม 
หรือเพ่ือความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ โดยไม่จ าเป็นต้องถูกต้องและมีเหตุผลเสมอไป ข้อห้ามในการ
บริโภค ( Food taboo ) เป็นเกณฑ์ทางสังคมที่ถือปฏิบัติ สืบทอดกันในสภาวะหรือสถานการณ์
บางอย่าง บริโภคนิสัย ( Food habits ) หมายถึง ลักษณะและการกระท าซ ้าซาก ซึ่งบุคคลใดบุคคล
หนึ่งท าด้วยความตั้งใจ สืบต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน เพื่อให้การรับประทานอาหารของเขา บรรลุถึง
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ความประสงค์ทางอารมณ์และสังคม             
 วนิดา สิทธิรณฤธิ์ (2527 : 60-64) กล่าวว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง การแสดงออก
ของบุคคลทั้งที่สังเกตเห็นได้และสังเกตไม่ได้เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร ได้แก่  การรับประทาน
อาหารหรือไม่รับประทานอะไร รับประทานอย่างไร จ านวนมื้อที่รับประทานและใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง
ในการรับประทาน รวมทั้งการปฏิบัติก่อนการรับประทานอาหาร และขณะรับประทานอาหาร 
ตลอดจนชนิดของอาหารที่รับประทาน ภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งทฤษฎีของเขาได้แบ่งพฤติกรรม
การกินไว้ 4 ระดับ คือ ระดับ“เกิด” ระดับ “เกลา” ระดับ “เลือก” และระดับ “ท า”   
 สาระส าคัญของทฤษฎีมีดังนี้ พฤติกรรมการกินใดๆ ล้วนถูกก าหนดโดยความเอ้ืออ านวยของ
ทรัพยากรอาหารในท้องถิ่น (Behavior setting)พฤติกรรมการกินของชุมชนหนึ่งย่อมแตกต่างไปจาก
อีกชุมชนหนึ่ง ที่มีสิ่งแวดล้อมหรือรากเหง้า ในระดับ “เกิด” ต่างกัน เช่น คนไทยกินข้าว คนฝรั่งกิน
ขนมปัง คนเหนือกินถั่วเน่า คนใต้กินสะตอ เป็นต้น แต่พฤติกรรมเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่คล้ายกัน มิได้
หมายความว่าจะเป็นพฤติกรรมการกินที่เหมือนกัน เพราะพฤติกรรมการกินเหล่านั้นต้องผ่านระดับ 
“เกลา” หรือผ่านการปรับแต่งจาก ปฎิสัณฐานทางสังคม ( Social interaction ) ของชุมชนนั้นจน
กลายเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้น ซึ่งอาจแตกต่างกัน หรือคล้ายกับ
ท้องถิ่นอ่ืนๆ ที่มีสิ่งแวดล้อมคล้ายกัน เช่นลาบเหนือกับลาบอีสาน น ้าพริกหนุ่ม (ภาคเหนือ) กับน ้า
พริกเผา (ภาคกลาง) และกินข้าวเหนียวกับข้าวเจ้า เป็นต้น        
 พฤติกรรมการกินที่ถูกปรับเกลา จนได้รับการยอมรับเป็นวัฒนธรรมการกินของท้องถิ่นนั้น
ประกอบไปด้วยความเชื่อ ค่านิยม เจตคติ และประสบการณ์สะสมเป็นกฎเกณฑ์ก ากับวัฒนธรรมการ
กินของแต่ละสังคม ท าให้อาหารถูกจ าแนกตามประเพณี ความเชื่อ และค่านิยมอาหารบางอย่างแม้จะ
มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็อาจถูกก าหนดเป็นอาหารต้องห้าม เช่น เนื้อหมูต้องห้ามส าหรับชาวมุสลิม 
เนื้อวัวต้องห้ามส าหรับชาวฮินดู หรือไข่ เนื้อ ปลา เป็นอาหารแสลงส าหรับแม่กรรมเดือน (แม่ลูกอ่อน
ที่เพ่ิงคลอดลูก) ชาวล้านนา อาหารบางอย่างแม้จะไม่ถูกสุขลักษณะหรือไม่มีความส าคัญทาง
โภชนาการ ก็อาจจะมีความเชื่อว่าเป็นอาหารพิเศษหรืออาหารทีต้องกินเนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น ลาบ
ดิบเป็นอาหารสุดยอดท่ีขาดไม่ได้ส าหรับประเพณีหรือรับรองแขกของชาวล้านนา  

 ดังนั้นถ้าจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินใดๆ ที่ไม่พึงประสงค์ก็อาจท าได้ยากหรือท าไม่ได้ เพราะ
ไม่ใช่ปรับเปลี่ยนเฉพาะพฤติกรรมการกินส่วนบุคคลเท่านั้น แต่เป็นการปรับวัฒนธรรมการกินของทั้ง
สังคมทีเดียว 
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ผลงำนที่เกี่ยวข้อง 
1. รำยกำรเปรี้ยวปำก 

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 8.35 น. – 9.00 น.  
รูปแบบรายการ นิตยสารการท่องเที่ยว ที่มีการแนะน าเรื่องกินเรื่องเท่ียว จะบุกไปชิมไป
เที่ยวให้ถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้น 
เนื้อหารายการ น าเสนอเมนูอร่อย เมนูเด็ดและสถานที่ท่องเที่ยว โดยพิธีกร  2 คนและ
แขกรับเชิญ 

  
2. รำยกำรตลำดสดสนำมเป้ำ 

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5  ทุกวันเสาร์เวลา 20.30-21.25 น. 
รูปแบบรายการ  เป็นวาไรตี้แนะน าที่เท่ียว ที่กินยอดฮิตชื่อดัง 
เนื้อหารายการ  น าเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นต่างจังหวัด  เป็นจ าพวกตลาด และ
เสนออาหารในสถานที่ท่ีไป 

 
3. รำยกำรโอชะกะOishi 

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเคเบิ้ล Travel Channel Thailand  
รูปแบบรายการ เป็นรายการแนะน าเมนูอาหารที่สามารถทานคู่กับเครื่องดื่มโออิชิได้ 

 
จะเห็นได้ว่าจากกรณีศึกษาตัวอย่างที่ได้น ามาประกอบ มีเนื้อหาและรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการ

สร้างสรรค์รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพาชิมอาหารริมทางอย่างมาก ผู้ศึกษาได้น ามาเป็นแนวทาง
ในการปรับใช้ให้เหมาะสมกับรายการของผู้ศึกษาต่อไป 
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บทที่  3 

ระเบียบวิธีวิจัย และกำรวำงแผนก่อนกำรผลิตชิ้นงำน 

 การศึกษาเรื่อง “การสร้างสรรค์รายการเกี่ยวกับอาหารริมทางในรูปแบบพาชิมอาหาร” นั้นมีวิธี
การศึกษา 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวางแผนการ
สร้างสรรค์รายการเก่ียวกับอาหารริมทางในรูปแบบพาชิมอาหารโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. รูปแบบในการศึกษาวิจัย             
  2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง            
  3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย            
  4. ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล          
  5. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล           
  6. การวิเคราะห์ข้อมูล              
  7. การน าเสนอข้อมูล              
  8. การวางแผนผลิตชิ้นงาน 

1. รูปแบบในกำรศึกษำวิจัย               
 การผลิตรายการเกี่ยวกับอาหารริมทางในรูปแบบพาชิมอาหารในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้น าวิธีการวิจัย
ในแบบประยุกต์ ซึ่งเป็นการวิจัยที่ผู้ศึกษามุ่งหวังค้นคว้าหาความรู้ เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาต่างๆหรือใช้ในการก าหนดนโยบายและตัดสินใจ กล่าวคือเป็นการวิจัยมุ่งเน้นน าผลวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในทางปฏิบัติเป็นส าคัญ โดยการผลิตรายการดังกล่าว จั ดอยู่ในการวิจัยเชิงประยุกต์ 
(applied   research) เป็นประเภทการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กล่าวคือ
เป็นการวิจัยที่มีการด าเนินงานหลายขั้นตอน โดยน าความรู้ที่ได้ไปสู่การพัฒนาเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ ซึ่ง
ในที่นี้คือการน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตรายการมาผลิตเป็นรายการใหม่โดยการใช้
การสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth interview) และการแจกแบบสอบถามต่อกลุ่มเป้าหมาย 

(Questionnaire) เป็นเครื่องมือวิจัยเพ่ือศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับชมรายการพาไปชิม
อาหารของบ้านเรา 

2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง                  
ประชำกร (Population)                
 ในการศึกษาและผลิตรายการการสร้างสรรค์รายการเกี่ยวกับอาหารริมทางในรูปแบบพาชิม
อาหารในครั้งนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

 - ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ คือ กลุ่มผู้ชมทุกเพศที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี 
และก าลังศึกษาอยู่หรือประกอบอาชีพ 
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 - ประชากรที่เป็นกลุ่มผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ คือ กลุ่มของผู้ผลิตรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ 
ซึ่งออกอากาศทางช่องเคเบิ้ล (Travel Chanel Thailand  Truevision 89) 

กลุ่มตัวอย่ำง (sampling)                    
 ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(purposive sampling) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3  กลุ่มคือ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่
ให้สัมภาษณ์ และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้นดังต่อไปนี้ 

 - กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม หมายถึงกลุ่มผู้ชมทุกเพศท่ีมีอายุระหว่าง 18-30 ปี และก าลัง
ศึกษาอยู่หรือประกอบอาชีพ อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑลจ านวนทั้งสิ้น 100 คน
 - กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ หมายถึงกลุ่มของผู้ผลิตและผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์พาไปชิม
อาหารและรายการที่เก่ียวข้องกับอาหารของทั้งหมด 2 รายการ ดังต่อไปนี้คือ 

  รำยกำร โอชะกะ Oishi  ออกอำกำศทำงช่อง Travel Chanel Thailand   
  คุณอรุณรัตน์  ประสานกุล   โปรดิวเซอร์รายการ   
  รำยกำร Eating Thailand ช่อง Inn Channel 
  คุณปรเมศวร์  ฉิมคราม   ครีเอทีฟรายการ 
  รำยกำรเปรี้ยวปำก              
  คุณชญาภา  เลิศพิมลชัย  ผู้สร้างสรรค์รายการเปรี้ยวปาก 

 การสัมภาษณ์ผู้ผลิตและด าเนินรายการรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการพาไปชิมอาหารนั้น จะ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับรายการรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการพาไปชิมอาหารใน
ปัจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดีเพ่ือน าเสนอ การมีส่วนร่วมของผู้ฟังตลอดจนการ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการพาไปชิมอาหารในปัจจุบัน ส่วน
การสัมภาษณ์ผู้ด าเนินรายการนั้น จะเน้นไปทางด้านกลวิธีในการสื่อสารที่ผู้ด าเนินรายการรายการ
โทรทัศน์เกี่ยวกับการพาไปชิมอาหารใช้ในการสื่อสารเนื้อหาไปยังกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 

 - กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประเมินผลรายการ หมายถึง กลุ่มผู้ชมทุกเพศท่ีชื่นชอบและสนใจเรื่อง
อาหาร อายุระหว่าง 18 – 30 ปี และก าลังศึกษาอยู่หรือประกอบอาชีพ ที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จ านวน 5 ท่าน มาท าการสนทนากลุ่ม (focus group) ในหัวข้อ 
“ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการที่เก่ียวกับการพาไปชิมอาหาร” เพ่ือท า
การประเมินผลรายการ 

3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย                     
 ในการศึกษาและผลิต “การสร้างสรรค์รายการเกี่ยวกับอาหารริมทางในรูปแบบพาชิมอาหาร” ผู้
ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ 
ดังนี้ 
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3.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนกำรผลิตรำยกำร มีดังนี้  
 แบบสอบถำม (Questionnaire) ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ ความ
ต้องการทางด้านเนื้อหาและวิธีน าเสนอรายการทางโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับการพาไปชิมอาหาร โดยมีแนว
ค าถามดังนี้คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
 ตอนที่ 2 การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์ 
 ตอนที่ 3 ความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับการพาไปชิมอาหาร 
 ตอนที่ 4 ความต้องการเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการโทรทัศน์ที่เก่ียวกับการพาไปชิมอาหาร 
 ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 แบบสัมภำษณ์แบบเจำะลึก(in-depth interview) ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตและผู้ด าเนิน
รายการโทรทัศน์ที่เก่ียวกับการพาไปชิมอาหาร โดยมีแนวค าถามดังนี้คือ                  
 ค ำถำมทั่วไปเกี่ยวกับรำยกำรโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับกำรพำไปชิมอำหำรในปัจจุบัน 
 - ประวัติส่วนตัวของผู้ผลิตและผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับการพาไปชิมอาหาร 
 - ชื่อรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับการพาไปชิมอาหารที่ก าลังจัดอยู่ในปัจจุบัน 
 - ความนิยมของรายการโทรทัศน์ที่เก่ียวกับการพาไปชิมอาหารในปัจจุบัน 
 - กลุ่มผู้ชมเป้าหมายส่วนใหญ่ของรายการโทรทัศน์ที่เก่ียวกับการพาไปชิมอาหารในปัจจุบัน 
 - สัดส่วนของรายการโทรทัศน์ที่เก่ียวกับการพาไปชิมอาหารในปัจจุบัน 
 - แนวโน้มของรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับการพาไปชิมอาหารในอนาคต 
  
 ค ำถำมด้ำนเนื้อหำรำยกำร 
 - ลักษณะเนื้อหาของรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับกาพาไปชิมอาหารที่ดี 
 - ลักษณะเนื้อหาของรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับการพาไปชิมอาหารที่ได้รับความนิยมมากท่ีสุด 
 - เนื้อหาของรายการโทรทัศน์ที่เก่ียวกับการพาไปชิมอาหารส่วนใดที่ยังขาดไปหรือควรได้รับความ
พัฒนาให้เพ่ิมมากข้ึน 
- อิทธิพลของผู้สนับสนุนรายการ (sponsor) ต่อการก าหนดเนื้อหาของรายการ 
 ค ำถำมด้ำนรูปแบบหรือวิธีกำรน ำเสนอรำยกำร 
 - ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการน าเสนอรายการโทรทัศน์ที่เก่ียวกับการพาไปชิมอาหารที่
น่าสนใจ 
 - ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการน าเสนอรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับการพาไปชิมอาหารที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุด 
 ค ำถำมด้ำนผู้ด ำเนินรำยกำร 
 - บุคลิกลักษณะของผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์ที่เก่ียวกับการพาไปชิมอาหารที่ดี 
 ค ำถำมด้ำนปัญหำและอุปสรรคในกำรผลิตรำยกำร 
 - ปัญหาและอุปสรรคที่พบและแนวทางการแก้ไขในการผลิตรายการ 
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินผลหลังจำกกำรผลิตรำยกำรมีดังนี้ 
 สนทนากลุ่ม(focus group) โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้นเพ่ือ
น าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขบทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการสนทนาในหัวข้อ 
“ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการชมรายการที่เกี่ยวกับอาหารริมทางในรูปแบบการพาชิม
อาหาร”ซึ่งจะใช้เทคนิคการฉายออก(projective technique) ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งที่ช่วยค้นหาความ
จริงที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจได้เป็นอย่างดีท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้นจะประกอบไปด้วยแนว
ค าถามดังนี ้
 ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format)  
 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ (Content)  
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลีลาการน าเสนอรายการ (Style)        
 ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงและดนตรีประกอบของรายการ (Music)     
 ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกราฟิกและการตัดต่อของรายการ (Graphic and edit)   
 ส่วนที่ 6 ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ (Overview)       
 ส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะของรายการ 
 
4. ข้ันตอนและวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 
ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินผล
รายการ ดังต่อไปนี้ 
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนกำรผลิตรำยกำร 
 ขั้นตอนที่ 1 ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา ค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูล จากหนังสือ เอกสาร และ
บทความต่างๆ ทางด้านวิชาการ จากหอสมุดและอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงวิทยานิพนธ์ ตลอดจน
งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์และรูปแบบการผลิตรายการท่องเที่ยว สัดส่วน
ของรายการโทรทัศน์สาหรับในปัจจุบัน ตลอดจนรูปแบบและเนื้อหาในรายการซึ่งเป็นที่ต้องการของ
ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการเกี่ยวกับอาหารริมทางในรูปแบบพาชิม
อาหาร 
 ขั้นตอนที่ 2 ผู้ศึกษาได้ท าการรับชมรายการประเภทรายการอาหารในรูปแบบของการพาไปชิม
อาหาร ทั้งสิ้น 3 รายการ ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งรับชมย้อนหลังผ่านทาง
เว็บไซต์ของทางสถานี และเว็บไซต์รายการดูย้อนหลังต่างๆ ซึ่งมีการออกอากาศตามวันและเวลาเพ่ือ
น ามาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหาและวิธีการนาเสนอที่เกิดขึ้นในรายการว่ามีลักษณะอย่างไรบ้าง  โดยใช้
แนวคิดด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการอาหารในรูปแบบการพาชิมอาหาร  มาประกอบ
ในการศึกษาวิเคราะห์ ค้นหากลวิธีการคัดเลือกเนื้อหา รูปแบบ และวิธีการน าเสนอของผู้ผลิตรายการ 
ทั้งที่ดีและที่บกพร่อง หรือยังไม่ปรากฏในรายการ เพ่ือนามาใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการ
เกี่ยวกับอาหารริมทางในรูปแบบพาไปชิม 
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 ขั้นตอนที่ 3 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - Depth Interview) เพ่ือขอข้อมูลและ
ความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการอาหารในรูปแบบพาไปชิมอาหาร  จ านวน 3 
รายการ ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้านวิชาการ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิเคราะห์เนื้อหาของรายการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลเกี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสาร ตลอดจนปัญหาและ
อุปสรรคในการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการท่องเที่ยว แล้วจึงทาการรวบรวมข้อมูลที่ได้
ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการ
เกี่ยวกับอาหารริมทางในรูปแบบพาไปชิม 
 ขั้นตอนที่ 4 ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ชนิดให้กลุ่มตัวอย่างกรอก
ค าตอบเอง (Self - Administered) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ชมที่มีความชื่นชอบและสนใจในเรื่องของอาหาร ที่
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล   โดยก าหนดเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี 
จ านวนทั้งสิ้น 106 คน โดยได้น าผลการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร  ตลอดจนผลจากการ
วิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการ มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพ่ือให้ทราบถึ งความ
ต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการ
โทรทัศน์ประเภทรายการอาหารในรูปแบบพาไปชิมอาหาร ให้สอดคล้องต่อความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 5 ผู้ศึกษาได้เตรียมการก่อนการผลิต (Pre - Production) โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่
วิเคราะห์รวบรวมได้ มาจัดทาโครงร่างรูปแบบของรายการ (Proposal) หาข้อมูลเพ่ือเขียนบทรายการ 
(Script) ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด 

 
ขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรำยกำร 
 ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน การผลิตรายการเกี่ยวกับอาหารริมทางในรูปแบบการพาชิม     ต่อ
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 5 คน หลังจากการผลิตรายการเสร็จสิ้นแล้ว ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้จากการรับชมรายการโทรทัศน์ประเภทรายการ
อาหารในรูปแบบการพาไปชิม” ด้วยเทคนิคการฉายออก (Projective Technique) จากนั้นจึงน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา ผู้ดาเนินรายการ 
การน าเสนอภาพ ดนตรีที่ใช้ ตลอดจนภาพรวมของรายการ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้
สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 
 
5. ระยะเวลำในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละ
ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 5.1 ผู้ศึกษาได้ท าการรับชมรายการที่เกี่ยวกับการพาชิมอาหาร ทั้งสิ้น 3 รายการ ทั้งที่
ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งรับชมย้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์ของทางสถานี และเว็บไซต์
รายการดูย้อนหลังต่างๆ ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 
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 5.2 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นจากทางผู้ผลิตรายการที่เกี่ยวกับ
อาหาร ทั้งหมด 3 รายการ ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 กันยายน พ.ศ.2556 
 5.3 ผู้ศึกษาได้ทาการแจกแบบสอบถาม เพ่ือท าการส ารวจด้านความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 106 คน ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 จากการกรอกแบบสอบถาม 
 5.4 ผู้ศึกษามีการเตรียมการก่อนผลิตรายการ ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดท าโครงสร้างและ
โครงร่างรูปแบบของรายการ หาข้อมูลในเรื่องของเนื้อหา การเขียนบทรายการ การคัดเลือกเพลงและ
ดนตรีประกอบ ตั้งแต่วันที่ 23 – 30 กันยายน พ.ศ. 2555 
 5.5 ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลรายการ ผู้ศึกษาจะท าการสัมภาษณ์ สอบถามส าหรับการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) จ านวนทั้งสิ้น 5 คน หลังจากที่การผลิตรายการเสร็จสมบูรณ์แล้ว และ
น าข้อมูลที่ได้หลังจากการประเมินผลรายการ มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ระหว่างวันที่ 17 – 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
 
6. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาและการผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในการ
ผลิตรายการ การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลก่อนกำรผลิตรำยกำร 
  ขั้นตอนที่ 1 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการรับชมรายการโทรทัศน์ประเภท
รายการท่องเที่ยว จ านวนทั้งหมด 3 รายการ มาจ าแนกลักษณะของรูปแบบและเนื้อหา เพ่ือวิเคราะห์
ให้เห็นถึงข้อดีและข้อบกพร่องที่สามารถนามาปรับใช้ในการผลิตรายการได้ 

ขั้นตอนที่ 2 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth 
Interview) โดยการน าค าตอบของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการอาหาร จ านวน 3 รายการ 
ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียง มาศึกษาถึงกลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบ
และเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตและผู้ด าเนินรายการใช้ในรายการโทรทัศน์ประเภทรายการอาหาร รวมไป
ถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ประเภทรายการอาหารทั้งหมด 

ขั้นตอนที่  3  ผู้ศึกษาได้ท าการสรุป วิ เคราะห์  หาค่าเฉลี่ย จากกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง ส าหรับการตอบแบบสอบถาม เพ่ือน าผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป
 กำรวิเครำะห์รำยกำรหลังกำรผลิตรำยกำร 

ผู้ศึกษาจะใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือทาการประเมินผลรายการที่ได้ผลิตขึ้น 
โดยใช้เป็นกลุ่มตัวแทนจานวนทั้งหมด 5 คน และน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึง
พอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการ มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนารายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได้มาก
ที่สุด 
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7. กำรน ำเสนอข้อมูล 
 ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้ จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลและการผลิตรายการ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนก่อน
การผลิตรายการ การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ การน าเสนอรายการที่เสร็จ
สมบูรณ์ และการน าเสนอผลการประเมินรายการ ดังต่อไปนี้ 
 กำรน ำเสนอข้อมูลในขั้นตอนก่อนกำรผลิตรำยกำร 
  ข้อมูลในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพ่ือนามาใช้เป็นแนวทางในการ
ผลิตรายการ ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 น าเสนอผลจากการวิเคราะห์รายการโทรทัศน์ประเภทรายการอาหารทั้งหมด 3 
รายการ เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบ เนื้อหา จุดเด่น จุดด้อย ความแตกต่างของแต่ละรายการ เพ่ือนามาใช้
เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป 
 ส่วนที่  2 น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth 
interview) ของกลุ่มตัวอย่างผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการอาหาร จ านวน 2 ท่าน ตาม
ประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ประเภทรายการ
อาหารในปัจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสารของผู้ด าเนินรายการ 
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการท่องเที่ยว เพ่ือน ามาใช้เป็น
แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการเกี่ยวกับอาหารริมทางในรูปแบบพาชิมอาหาร
 ส่วนที่ 3 น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) ของ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ จ านวน 106 คน เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการด้าน
รูปแบบและเนื้อหาของรายการโทรทัศน์ประเภทรายการอาหาร รวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในการผลิตรายการ 
 กำรน ำเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมกำรผลิตรำยกำร 
 ข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพ่ือนามาใช้ในการวางแผนการผลิต
รายการ ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 น าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ ซึ่งจะประกอบด้วยองค์ประกอบ
ทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการน าเสนอที่จะทาการผลิตขึ้นในแต่
ละตอนของรายการ 
 ส่วนที่ 2 น าเสนอบทรายการจ านวนทั้งสิ้น 3 ตอน ซึ่งจะประกอบด้วยบทพูดของผู้ด า เนิน
รายการ รวมถึงดนตรีและเพลงประกอบในแต่ละช่วงของรายการ 
 ส่วนที่ 3 น าเสนอตารางการดาเนินงาน ให้ทราบถึงขั้นตอนในการผลิตรายการ (Time Table) 
เพ่ือให้ทราบถึงระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการ
ประเมินผลรายการ 
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 กำรน ำเสนอรำยกำรที่เสร็จสมบูรณ์ 
น าเสนอตัวรายการโทรทัศน์ประเภทรายการเกี่ยวกับอาหารริมทางในรูปแบบพาไปชิมแบบ

สมบูรณ์ โดยมีความยาว 15 นาที จ านวนทั้งสิ้น 1 รายการ (ตอน)       
 กำรน ำเสนอผลกำรประเมินรำยกำร 

น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับ
จากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา ผู้ด าเนินรายการ รวมถึงการ
น าเสนอภาพ เทคนิคการตัดต่อ และดนตรีประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขรายการต่อไป 
 
8. กำรวำงแผนกำรผลิตชิ้นงำน 
 ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลและการผลิตรายการ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ การนาเสนอข้อมูลในขั้นตอนก่อน
การผลิตรายการ การนาเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ การน า เสนอรายการที่เสร็จ
สมบูรณ์ และการน าเสนอผลการประเมินรายการ 
 ข้อมูลในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิต
รายการ ดังต่อไปนี้ 
 กำรน ำเสนอข้อมูลก่อนกำรผลิต 
  ส่วนที่ 1 น าเสนอตารางการดาเนินงานในการผลิตรายการ (Time Table) เพ่ือให้ทราบถึง
ระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายการ 

ส่วนที่ 2 นำเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In–Depth 
Interview) ของกลุ่มตัวอย่างผู้ผลิตสื่อด้านต่างๆ ตามประเด็นคาถามที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ทราบถึง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการอาหารในปัจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดีและ
เหมาะสม รวมไปถึงข้อแนะน าในการผลิตรายการ เพ่ือนามาใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการ
เกี่ยวกับอาหารริมทางในรูปแบบพาไปชิม 

ส่วนที่ 3 น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) 
จากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้ชมที่มีความชื่นชอบและสนใจในอาหาร 
โดยก าหนดเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี จ านวนทั้งสิ้น 106 คน เพ่ือให้ทราบถึงความ
ต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการโทรทัศน์ประเภทรายการอาหารรูปแบบพาไปชิม รวมถึง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการผลิตรายการ 

ส่วนที่ 4 น าเสนอโครงสร้างรายการและโครงร่างรูปแบบ (Proposal) ของรายการ ซึ่งจะ
ประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ หัวข้อเรื่อง ชื่อรายการ เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนา
เสนอ กลวิธีต่างๆ ที่จะท าการผลิตขึ้นในแต่ละตอนของรายการ 

ส่วนที่ 5 น าเสนอบทรายการ (Script) ซึ่งจะประกอบด้วยบทพูดของผู้ด าเนินรายการ VTR 
ประกอบต่างๆ รวมถึงดนตรีและเพลงประกอบในแต่ละช่วงของรายการ      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



36 

 

                    
 กำรน ำเสนอรำยกำรที่เสร็จสมบูรณ์ 

น าเสนอรายการโทรทัศน์ประเภทรายการเกี่ยวกับอาหารริมทางในรูปแบบพาชิม โดยมี
ความยาว 15 นาที จ านวนทั้งสิ้น 1 รายการ (ตอน) 

                  
 กำรน ำเสนอผลกำรประเมินรำยกำร 

ทดลองน าเสนอรายการ ในแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยมีตัวแทนจ านวนทั้งหมด 
5 คน ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการ
ของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา ผู้ด าเนินรายการ ฉากประกอบ รวมถึงเพลงและดนตรี
ประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือมองหาปัญหาและข้อบกพร่อง ใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนารายการต่อไป 
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บทที่  4 
ผลกำรวิจัยและกำรน ำเสนอชิ้นงำน 

  
 การศึกษาและผลิต “รายการเกี่ยวกับอาหารริมทางในรูปแบบพาชิมอาหาร” ใช้วิธีการศึกษา
และวิจัยแบบวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา วิธีการ
น าเสนอ ที่ปรากฏในรายอาหารรูปแบบพาชิม ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ผลิตรายการ
อาหาร  เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการอาหารในรูปแบบพาชิม ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ชมมากที่สุด โดยแบ่งการน าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการออกเป็น        
4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 2. ผลการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตและผู้ด าเนินรายการเกี่ยวกับอาหาร 
 3. ผลการส ารวจความต้องการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการ
เกี่ยวกับอาหาร 
 4. การน าเสนอชิ้นงานรายการเกี่ยวกับอาหารริมทางในรูปแบบพาชิมอาหารรายการ    
“ Street/Food” 
 
1. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอที่ปรากฏในรายการเกี่ยวกับอาหาร
ริมทางในรูปแบบพาชิมอาหาร ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหาและวิธีการ
น าเสนอ รวมไปถึงการศึกษารูปแบบและเนื้อหาของรายการอาหารทางโทรทัศน์ เป็นจ านวนทั้งสิ้น 2 
รายการ ดังนี้ 
  รำยกำรเปรี้ยวปำก 
  รำยกำรโอชะกะOishi 
ผู้ศึกษาจะท าการวิเคราะห์ แยกรายการอาหารรูปแบบพาชิมอาหาร ออกเป็นแต่ละส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 รูปแบบ (Format) ของรายการ 
 ส่วนที่ 2 เนื้อหา (Content) ของรายการ 
 ส่วนที่ 3 ลีลาและวิธีการน าเสนอ (Style and Presentation) ของผู้ด าเนินรายการ 
 
รำยกำรเปรี้ยวปำก 
 รายการเปรี้ยวปากเป็นรายการโทรทัศน์ส าหรับคนที่ชอบรับประทานอาหารนอกบ้าน 
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 8.30 น. – 
9.00 น. ผู้ด าเนินรายการ 2 ท่านคือ คุณรินลณี  ศรีเพ็ญ (จอย) และ คุณฉันทวิชช์ ธนะเสวี (เต๋อ) 
กลุ่มเป้าหมายของรายการคือ กลุ่มคนอายุ 20 – 35 ปี และครอบครัว โดยมีลักษณะต่างๆของ
รายการดังนี้ 
รูปแบบ (Format) ของรำยกำรเปรี้ยวปำก 
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 รายการเปรี้ยวปากเป็นรายการโทรทัศน์ส าหรับคนที่ชอบรับประทานอาหารนอกบ้านและชอบ
เที่ยวในวันหยุด มีผู้ด าเนินรายการ 2 คน ซึ่งจะท าหน้าที่ในการสนทนาพูดคุยกับแขกรับเชิญ ใน
ประเด็นหรือเรื่องราวที่น ามาพูดคุยนั้น จะเป็นประเด็นเมนูอาหารเปรี้ยวปากในวันนั้นและชีวิตของ
แขกรับเชิญตลอดทั้งรายการ 

ในช่วงเริ่มต้นเข้าสู่รายการเปรี้ยวปากนั้น จะมีไตเติ้ลรายการเป็นกราฟิกแนะน าผู้ด าเนินรายการ
และสไตล์ของรายการ ตามมาด้วยการพูดเข้ารายการของผู้ด าเนินรายการ 

ในช่วงแรกของเปรี้ยวปาก ผู้ด าเนินรายการจะท าหน้าที่แนะน าและพูดคุยกับแขกรับเชิญ สถานที่
ท่องเที่ยวที่ไปในเทปนั้น โดยจะพูดคุยสนทนาอย่างเป็นกันเอง สนุกสนาน ส่วนในช่วงท้ายของ
ช่วงแรกนั้นจะมีการกล่าวเชื่อมโยงไปยังเมนูอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวที่จะพูดคุยและไปชิมอาหารใน
วันนั้นด้วย 

ในช่วงที่สองของรายการจะเป็นการพาเที่ยว โดยผู้ด าเนินรายการจะแนะน าอาหารและพูดคุยถึง
ประวัติความเป็นมาอย่างคร่าวๆของสถานที่เที่ยวอีกด้วย 
 สรุปรูปแบบของรายการเปรี้ยวปาก จะเน้นการสนทนาพูดคุยกับแขกรับเชิญและมีการสัมภาษณ์
ถึงเรื่องส่วนตัวและผลงาน โดยทางรายการจะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านมีส่วนร่วมคือ มีการ
โทรศัพท์เข้ามาเพ่ือแลกชิงของรางวัลในแต่ละเทป 
 
เนื้อหำ (Content) ของรำยกำรเปรี้ยวปำก 
 รายการเปรี้ยวปากเป็นรายการที่มีเนื้อหาแนะน าร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจโดยมี
การสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการชิมอาหาร รวมถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น การ
สรุปเนื้อหาของรายการเปรี้ยวปาก มุ่งเน้นในเรื่องของการชิมอาหารในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
 
วิธีกำรน ำเสนอ (Presentation) ของรำยกำรเปรี้ยวปำก 
 วิธีน าเสนอทางด้านวัจนภาษาของผู้ด าเนินรายการเปรี้ยวปาก จะใช้วิ ธีพูดคุยอย่างเป็นกันเอง 
แสดงความใกล้ชิดสนิทสนมกับแขกรับเชิญ และภาษาที่ใช้จะเป็นภาษากึ่งทางการแบบเข้าใจง่าย 
บุคลิกของผู้ด าเนินรายการเป็นลักษณะเรียบง่าย สบาย สังเกตจากการแต่งตัวที่ทะมัดทะแมง ท าให้
เห็นว่าสามารถไปไหนมาไหนได้สะดวก เพราะเป็นรายการกินเที่ยว ผู้ด า เนินรายการทั้งสองท่านนั้น 
ท่านแรก คุณรินลณี ศรีเพ็ญ (จอย) นางเอกแนวหน้าของไทยทีวีสีช่อง 3 ที่นอกจากมีมีความโดดเด่น
ทางหน้าตาและบุคลิกแล้วยัง มีความสามารถในการพูดคุยที่สนุกสนาน ดูสบายเป็นกันเอง ส่วนผู้
ด าเนินรายการท่านที่ 2 คุณฉันทวิชช์ ธนะเสวี นักแสดงชายมากความสามารถ ฝีปากกล้า พร้อมด้วย
บุคลิกที่โดดเด่นน่าสนใจ 
 ส่วนการใช้อวัจนภาษาของผู้ด าเนินรายการทั้งสองคนนั้นจะใช้โทนสียงที่ปกติชัดเจน ฟังง่าย 
ท่าทางประกอบการคุยนั้นเป็นกันเองเพ่ือให้แขกรับเชิญรู้สึกสบาย 
 สรุปว่าการใช้ภาษาและอวัจนภาษาของผู้ด าเนินรายการเปรี้ยวปากนั้น มีการใช้ความเป็นกันเอง
ต่อผู้ชมได้เป็นอย่างดี จากการที่ผู้ด าเนินรายการนั้นมีบุคลิกขี้เล่น สนุกสนาน พูดเก่ง ภาษาที่ใช้ก็จะ
เป็นภาษาก่ึงทางการและเข้าใจง่าย 
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รำยกำรโอชะกะOishi  
 รายการโอชะกะOishi เป็นรายการที่แนะน าร้านอาหารริมทางที่เมนูในร้านนั้นสามารถทานคู่กับ 
เครื่องดื่มโออิชิ ที่เป็นสปอนเซอร์หลักสนับสนุนรายการ โดยมีเอกลักษณ์ของรายการคือ ผู้ด าเนิน
รายการที่พาไปชิมนั้น เมื่อทานอาหารแล้วจะมีการ ร้อง แร็พ ที่แต่งขึ้นพะเองเกี่ยวกับร้านอาหารและ
เมนูนั้นในแต่ละเทป ออกอากาศทางช่องเคเบิ้ล Travel channel Thailand หรือ True Vision 89 ผู้
ด าเนินรายการคือ คุณกอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่ แร็พเปอร์ชื่อดังของเมืองไทย กลุ่มเป้าหมายของรายการคือ 
บุคคลตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป และบุคคลที่ชื่นชอบการทานอาหารนอกบ้าน โดยมีลักษณะต่างๆของ
รายการดังนี้ 
 
รูปแบบ (Format) ของรำยกำรโอชะกะOishi 
 รายการโอชะกะOishi เป็นรายการแนะน าร้านอาหารริมทางโดยมีสปอนเซอร์หลักเป็น เครื่องดื่ม
โออิชิ ภายใต้สโลแกนที่ว่า “โออิชิทานกับอะไรก็อร่อย” โดยมีผู้ด าเนินรายการ 1 คน คือ คุณกอล์ฟ 
ฟัคกลิ้งฮีโร่  แร็พเปอร์ชื่อดังของเมืองไทย พร้อมแขกรับเชิญในแต่ละเทป โดยเมื่อทานเมนูอาหารร้าน
นั้นเสร็จจะมีการแร็พเกี่ยวกับเมนูและร้านในเทปนั้น ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของรายการ โดยในช่วง
แรกของรายการ จะมีไตเติ้ลกราฟิกแนะน าพิธีกร ในสไตล์สนุกสนานเข้ากับผู้ด าเนินรายการ จะมีแขก
รับเชิญจากทางบ้านที่จะเป็นคนรีเควสอาหารในแต่ละเมนู ยังมีการสัมภาษณ์เจ้าของร้านถึงสูตรเมนู
ของอาหาร รวมถึงประวัติความเป็นมาของร้านด้วย  ผู้ด าเนินรายการจะพูดคุยกับแขกรับเชิญด้วย
ความเป็นกันเอง สนุกสนาน หยอกล้อตามสไตล์ของพิธีกรที่เป็นคนตลก เฮฮาช่วงสุดท้าย เมื่อผู้ด าเนิน
รายการและแขกรับเชิญ ชิมอาหารกันเสร็จ ทางรายการจะมีทีมของผู้ด าเนินรายการ มาช่วยร้องแร็พ 
ที่แต่งขึ้นใหม่ให้เข้ากับเมนูและร้านนั้น เนื้อหาของเพลงก็จะมีชื่อของเมนูรวมถึงการโปรโมทร้านค้า 
และผลิตภัณฑ์ที่เป็นสปอนเซอร์หลักของทางรายการก็คือ เครื่องดื่มโออิชินั่นเอง    
 สรุปรูปแบบของรายการจะเน้นการร้องเพลงแร็พในแต่ละเทปเพ่ือให้เข้ากับเมนูและร้านอาหาร
ในเทปนั้น 
เนื้อหำ (Content) ของรำยกำรโอชะกะOishi           
 รายการโอชะกะOishi เป็นรายการพาชิมอาหารที่น าเสนอเนื้อหาสไตล์ง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก มีการ
แนะน าร้านอาหาร และเมนูของร้านนั้น พร้อมกับพูดคุยกับเจ้าของร้านเกี่ยวกับเมนูและร้าน ด้วย
สไตล์เป็นกันเอง ใช้ภาษาไม่ทางการ ฟังง่าย เหมาะกับบุคลิกของผู้ด าเนินรายการและสไตล์ของ
อาหารที่พาไปชิม 
 
วิธีกำรน ำเสนอ (Presentation) ของรำยกำรโอชะกะOishi    
 รายการโอชะกะOishi มีการน าเสนอในรูปแบบที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 15 
ปีขึ้นไป ใช้การร้องเพลงแร็พท าให้เนื้อหาของเมนูนั้นน่าสนใจและเป็นที่น่าจดจ าขึ้น   
ใช้วัจนภาษาที่เข้าใจง่ายเป็นกันเอง ตามสไตล์ของผู้ด าเนินรายการ ท าให้รายการดูสนุก ไม่เป็น
ทางการ เห็นได้จากการแต่งตัวของพิธีกรที่มีความเป็นวัยรุ่นเฉพาะกลุ่ม 
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2. บทวิเครำะห์กำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก ( In-dept  interview )ผู้สร้ำงสรรค์รำยกำรโทรทัศน์
ที่เกี่ยวกับอำหำรจ ำนวน 3 ท่ำน              
 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตรายการ
โทรทัศน์ จากผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาการน าเสนอสอดคล้องกับจุลนิพนธ์ของผู้ศึกษา ซึ่ง
ได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการจ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

 1. คุณอรุณรัตน์ ประสำนกุล  โปรดิวเซอร์รำยกำร โอชะกะ Oishi ออกอำกำศทำงช่อง 
Travel Channel Thailand 
 2. คุณปรเมศวร์ ฉิมครำม  ครีเอทีฟรำยกำร Eating Thailand ช่อง Inn Channel 
 3. คุณชญำภำ เลิศพิมลชัย ผู้สร้ำงสรรค์รำยกำรเปรี้ยวปำก ออกอำกำศไทยทีวีสีช่อง 3 
 
โดยเนื้อหำในกำรสัมภำษณ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆคือ  
 - ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกด้านรูปแบบของรายการ โอชะกะOishi  รายการ Eating Thailandและ
รายการ เปรี้ยวปาก 
 - ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหารายการและรูปแบบรายการ ที่ทีต่อรายการอาหารทางโทรทัศน์ที่
เกี่ยวกับอาหารริมทางในรูปแบบพาไปชิมอาหารของผู้ศึกษา  

 
บทสัมภำษณ์คุณอรุณรัตน์ ประสำนกุล  โปรดิวเซอร์รำยกำร โอชะกะ Oishi 
 ได้กล่าวว่า การผลิตรายการเกี่ยวกับอาหารแน่นอนว่าต้องมีการชิมเกิดขึ้น พิธีกรต้องอาศัยความ
จริงใจในการชิมอาหาร ค านึงถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย การน าเสนอร้านอาหารควรเสนอให้หลากหลาย 
เพ่ือตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย ร้านอาหารที่รายการเราพาไปชิม ส่วนมากจะเป็นร้านที่มีผู้ชมแนะน ามา 
แล้วเราก็ให้ทีมงานไปส ารวจอีกทีว่าอร่อยจริงหรือไม่ การที่เราแนะน าอาหารที่มีรสชาติอร่อย พอกลุ่ม
ผู้ชมเป้าหมายได้ไปลองชิม ก็เกิดความประทับใจ แล้วความเชื่อถือของรายการก็จะตามมา ซึ่งเราไม่
ควรโกหกผู้ชมเพราะความอร่อยแต่ละคนแตกต่างกัน สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการผลิตรายการทีวีนั้น
อย่างไรก็ตามต้องให้สนุกและน่าติดตามแต่การผลิตที่มีจรรยาบรรณนั้นต้องให้ความรู้แก่ผู้ชมด้วย ท า
ให้ผู้ชมรู้ถึงที่มาที่ไป อย่างการพูดถึงประวัติของอาหาร ก็ถือเป็นการให้ความรู้อย่างหนึ่ง 
  
บทสัมภำษณ์คุณปรเมศวร์ ฉิมครำม  ครีเอทีฟรำยกำร Eating Thailand 
 การผลิตรายการอาหารในลักษณะการพาไปชิม เป็นรายการที่ต้องอาศัยความจริงใจต่อการชิม
อาหาร รายการพาชิมหลายๆรายการ การชิมอาหารเหมือนหลอกคนดู เพราะชิมไป 1 ค าก็บอกว่า
อร่อยแล้วเลิก ลองถ่ายการกินแบบจริงใจ ลองกินแบบช้าๆ มีการถ่ายภาพมุมแคบ (Close up) 
อาหารให้ดูน่าทาน แต่ดูไม่สร้างภาพ แล้วก็ท าให้มันมีการเคลื่อนไหวของภาพเวลากิน ภายในรายการ
อาจจะเชิญเจ้าของร้านอาหารมาแนะน าด้วยก็ได้ หรือไม่ก็ท าคล้ายการสัมภาษณ์เจ้าของร้านแบบสั้นๆ
คล้ายกับ Scoop คั่นรายการ เป็นต้น ดังนั้นโดยรวมแล้ว รายการพาชิมมันก็อยู่ที่วิธีการการน าเสนอ
การบอกเล่าเรื่องราวภายในรายการว่าน่าติดตาม และน่าสนใจอย่างไร ถ้าท าให้รายการสนุก ผู้ชมก็จะ
รู้สึกสนุกและท าให้อยากติดตามไปเรื่อยๆ  ส่วนเรื่องของผู้ด าเนินรายการ ควรมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจน
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ดึงดูดผู้ชมให้สนใจ ควรบอกเล่าข้อมูลของแต่ละร้านให้ครบถ้วนพูดจาฉะฉาน น่าสนใจ อยู่ที่การ
น าเสนอว่า จะน าเสนอในรูปแบบไหน อย่าให้น่าเบื่อ ผู้ชมไม่ได้สนใจกับตัวพิธีกรที่พาไปชิมมากนักแต่
จะสนใจเนื้อหาของรายการมากกว่า ว่ารูปแบบ การตัดต่อ การเขียนข้อมูล เนื้อหามีความน่าสนใจ
เพียงใด น่าสนใจแค่ไหน นั่นคือหัวใจส าคัญของรายการพาชิม 
 
บทสัมภำษณ์คุณชญำภำ เลิศพิมลชัย ผู้สร้ำงสรรค์รำยกำรเปรี้ยวปำก 
 กล่าวว่า การผลิตรายการอาหารในลักษณะการพาไปชิม เป็นรายการที่ต้องอาศัยความจริงใจต่อ
ผู้ชมในเรื่องของการชิมอาหารของพิธีกร เนื่องจากร้านที่เราจะแนะน าให้กลุ่มเป้าหมายนั้น เราเองควร
จะไปชิมก่อนวันที่จะถ่ายท า สิ่งนั้นจะท าให้เราจริงใจต่อเนื้อหาที่เราจะพูดติชมเมนูอาหารนั้นได้ดี 
หรับรายการเปรี้ยวปากเราจะส่งทีมงานออกไปส ารวจก่อนว่า มีร้านไหนอร่อยและใกล้กับสถานที่
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอะไรบ้าง แต่ก็ต้องเลือกร้านที่สะดวกต่อการถ่ายท าภายในหนึ่งวัน ดังนั้นจึงต้อง
หาร้านที่อยู่ไม่ไกลกันมากจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ที่ท าอย่างนี้ก็เพราะว่าจะได้ประหยัดงบประมาณ 
ไปกับค่าจ้างในทุกๆต าแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นทีมกล้อง ผู้ด าเนินรายการหรือจะเป็นค่าเดินทาง ดังนั้นเรา
จึงต้องหาวิธีที่จะให้งบประมาณนี้ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด ส่วนเรื่องของการติดต่อร้านค้า 
ส่วนมากร้านทุกร้านก็จะไม่ค่อยปฏิเสธ เพราะรายการของเราเป็นเหมือนกับรายการที่ แนะน า
ร้านอาหารของเราให้กับผู้ชม ได้รับรู้ถึงความอร่อย บรรยากาศร้าน อุปสรรคในการถ่ายท าส่วนมาก
นั้นอาจมีเรื่องของสภาพอากาศ เรื่องของการติดต่อกับร้านค้าที่มาถ่ายท า และเรื่องของงบประมาณที่
อาจจะเกินก าหนด 
 เรื่องของการตัดต่อก็เป็นเรื่องที่ส าคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นกราฟิก Key Visual ก็ควรให้ความส าคัญ
เพราะต้องออกแบบให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เรื่องของเสียงประกอบ เสียงเพลงต่างๆที่เอามา
ประกอบในรายการควรจะน าเสนอให้เข้ากับรายการและกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากถ้ากลุ่มเป้าหมายไม่
รู้จักเพลงนั้น เขาอาจไม่รับชมรายการของเราเลยก็เป็นได้  ดังนั้นควรจะให้ความส าคัญกับคาแรคเตอร์
ของพิธีกรให้มากๆและควรผลิตออกมาให้มีความแตกต่างกันของคาแรคเตอร์แต่ละคน ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านของเครื่องแต่งกาย การสนทนา ท่าทาง รายการจึงจะน่าสนใจ อาจมีการตัดต่อให้น่าสนใจ
โดยการท าให้กลุ่มผู้ชมเป้าหมายลุ้นไปด้วย ภายในรายการอาจการเล่นเกมส์หรือการให้คะแนน
ระหว่างชิมอาหารไปด้วย เป็นต้น 
 
ผลกำรวิจัยกำรผลิตรำยกำรพำชิม จ ำนวน 100 ตัวอย่ำง 
 ได้ท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ในรูปแบบตารางซึ่งประกอบด้วยจ านวนร้อยละโดย
แบ่งเป็น 5 ส่วน 

1. ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์   
2. ข้อมูลพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ 
3. ข้อมูลความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศน์ที่เก่ียวกับการพาไปชิม 
4. ความต้องการเกี่ยวกับเนื้อหารายการโทรทัศน์ 
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ส่วนที่ 1 ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจะศึกษาเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้โดยได้ข้อมูลจาก
แบบสอบถามที่เก็บมาจากตัวย่างกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 ชุดซึ่งสามารถแจกแจงรายละเอียดเป็น
ตารางได้ดังนี้   
ตำรำงท่ี 4-1 แสดงค่ำร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำง จ ำแนกตำมเพศ 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
 1. ชาย 
 2. หญิง 

37 
63 

37 
63 

รวม 100 100 
 จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างในเพศหญิงมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63 รองลงมาคือ 
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 37 
 
ตำรำงท่ี 4-2 แสดงค่ำร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำง จ ำแนกตำมอำยุ 

ช่วงอายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. 18-25 
2. 26-30 
3. 31-35 
4. 36-40 

67 
5 
19 
9 

67 
5 
19 
9 

     รวม 100 100 
 จากตารางที ่2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18-25 จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
67 รองลงมา มีอายุ 26-30 คิดเป็นร้อยละ 5 อันดับสาม มีอายุ 31-35 คิดเป็นร้อยละ 19 สุดท้ายมี
อายุ 36-40 คิดเป็นร้อยละ 9 
 
ตำรำงท่ี 4-3 แสดงค่ำร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำง จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

ระดับการศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. มัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท่า 
2. ปริญญำตรี 
3. สูงกว่าปริญญาตรี 
4. อ่ืนๆ 

1 
 

97 
1 
1 

1 
 

97 
1 
1 

     รวม 100 100 
 จากตารางที่ 4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามีจ านวนมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 97 รองลงมา มี 3 อันดับคิดเป็นร้อยละ 1 เท่ากัน 
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ตำรำงท่ี 4-4 แสดงค่ำร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำง จ ำแนกตำมอำชีพ 

อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. นักศึกษำ 
2. พนักงานบริษัท 
3. รับราชการ 
4. ค้าขาย 
5. ธุรกิจส่วนตัว 
6. รับจ้าง 
7. อ่ืนๆ 

61 
13 
4 
3 
9 
7 
3 

61 
13 
4 
3 
9 
7 
3 

     รวม 100 100 
 จากตารางที่ 5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียนนักศึกษา มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 61 
รองลงมามีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 13 อันดับสาม มีอาชีพท าธุรกิจส่วนตัว คิดเป็น
ร้อยละ 9 อันดับสี่ มีอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 7 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพค้าขายและอ่ืนมีจ านวน
น้อยสุดคิดเป็นร้อยละ  
ตำรำงท่ี 4-5 แสดงค่ำร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำง จ ำแนกตำมรำยได้เฉลี่ย 

รายได้เฉลี่ย จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. ไม่เกิน 5,000 บาท 
2. 5,001 – 10,000 บาท 
3. 10,001 –20,000 บาท 
4. 20,001 –30,000 บาท 
5. มากกว่า 30,000 บาท 

25 
33 
7 
17 
10 

25 
33 
7 
17 
10 

     รวม 100 100 
 จากตารางที่ 6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 5,001-10,000 บาทมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 33 รองลงมา มีรายได้เฉลี่ย ไม่เกิน 5,000บาท คิดเป็นร้อยละ 25 อันดับ 3 มีรายได้เฉลี่ย 
20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17 และอันดับสุดท้าย รายได้เฉลี่ยมากกว่า 30,000 มีจ านวน
น้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 7 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมกำรเปิดรับสื่อโทรทัศน์ 
ตำรำงท่ี 4-6 แสดงค่ำร้อยละควำมถี่กำรรับชมโทรทัศน์ 

ความถี่ในการรับชมโทรทัศน์ จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. ชมทุกวัน 
2. 5-6 ครั้งต่อสัปดาห์ 
3. 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ 
4. ต่ ากว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ 

51 
15 
14 
20 

51 
15 
14 
20 

    รวม 100 100 
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 จากตารางที่ 6พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการรับชมโทรทัศน์ ทุกวัน นั้นมีจ านวน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมา มีความถี่ในการรับชมโทรทัศน์ต่ ากว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์คิดเป็น
ร้อยละ 20 
 
ตำรำงท่ี 4-7 แสดงค่ำร้อยละ กำรรับชมรำยกำรโทรทัศน์ช่วงวันใด 

ช่วงวันที่รับชม จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. จันทร์ – ศุกร์ 
2. เสำร์ – อำทิตย์ 

37 
63 

37 
63 

    รวม 100 100 
 จากตารางที่ 7 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมช่วงวัน เสาร์ – อาทิตย์ มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
63 และรองลงมารับชมช่วงจันทร์ – ศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 37 
 
ตำรำงท่ี 4-8 แสดงค่ำร้อยละของวัตถุประสงค์ในกำรรับชมโทรทัศน์ 

วัตถุประสงค์ จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. เพ่ือความบันเทิง 
2. เพ่ือเพ่ิมความรู้ 
3. เพื่อควำมรู้และควำมบันเทิง 
4. ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ 

31 
1 
62 
6 

31 
1 
62 
6 

    รวม 100 100 
 จากตารางที่ 8 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์การรับชมโทรทัศน์เพ่ือความรู้และ
ความบันเทิงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมารับชมโทรทัศน์ เพ่ือความบันเทิงคิดเป็นร้อยละ 31 
อันดับสามรับชมโทรทัศน์เพ่ือใช้เวลาให้เป็นประโยชน์คิดเป็นร้อยละ 5 ส่วนกลุ่มตัวออย่างที่รับชม
โทรทัศน์เพื่อเพ่ิมความรู้คิดเป็นร้อยละ 1 
 
ตอนที ่3 ควำมคิดเห็นต่อรำยกำรเกี่ยวกับอำหำรริมทำงรูปแบบพำชิมอำหำร 
ตำรำงท่ี 4-9 แสดงค่ำร้อยละควำมถี่ในกำรรับประทำนอำหำรริมทำง 

ความถี่ในการรับประทาน จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. ทุกวัน 
2. 5-6 ครั้งต่อสัปดาห์ 
3. 3-4 ครั้งต่องสัปดาห์ 
4. ต่ ากว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ 

40 
23 
19 
16 

40 
23 
19 
16 

    รวม 100 100 
 จากตารางที่ 9 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับประทานอาหารริมทางทุกวัน มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 40 รองลงมา รับประทาน 5-6 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 23 อันดับสาม รับประทาน 3-4 
ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 19 รับประทานต่ ากว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์เป็นจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 16 
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ตำรำงท่ี 4-10 แสดงค่ำร้อยละควำมนิยมสถำนที่แหล่งอำหำรริมทำง 

สถานที่ จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. สีลม บางรัก 
2. เอกมัย ทองหล่อ 
3. เยำวรำช 
4. สามแพร่ง เสาชิงช้า 

15 
36 
48 
1 

15 
36 
48 
1 

    รวม 100 100 
 จากตารางที่ 10 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมรับประทานอาหารริมทางที่ เยาวราชมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาคือเอกมัยและทองหล่อ คิดเป็นร้อยละ 36 อันดับสาม สีลม บางรัก คิด
เป็นร้อยละ 15 สามแพร่งและเสาชิงช้ามีผู้นิยมน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1 
 
ส่วนที่ 5 ค ำแนะน ำและควำมคิดเห็น 
 กลุ่มตัวอย่ำงได้ให้ค ำแนะน ำและแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับรำยกำรอำหำรทำงโทรทัศน์ใน
ลักษณะพำไปชิม โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 - ด้ำนเนื้อหำ 
   กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นว่า เนื้อหาของรายการอาหารที่เหมาะสมนั้น
ควรเสนอให้เห็นถึงความเหมาะสมของอาหารที่แตกต่างในแต่ละร้าน อย่างชัดเจนและร้านที่จะพาไป
ชิมนั้นควรมีรสชาติที่อร่อยและราคาสมน้ าสมเนื้อ เพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคได้ทุกระดับ 
 
 - ด้ำนรูปแบบกำรน ำเสนอ 
   กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นว่า รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมต่อรายการ
อาหารควรมีเทคนิคการถ่ายภาพอาหารให้ดูน่ารับประทาน การตกแต่งจารอาหารให้ดูน่าทาน การใช้
เสียงประกอบที่เหมาะสม เพ่ือเป็นการจูงใจให้กับกลุ่มผู้ชมเป้าหมายได้เลือกตัดสินใจ 
 โทนสีของรายการก็เป็นเรื่องส าคัญ ควรเป็นโทนสีที่สดใส สวยงาม เพ่ือให้หน้าตาของอาหารน่า
รับประทานยิ่งขึ้น กราฟิกภายในรายหารอาหารนั้น ควรจะมีการสื่อความหมายที่เข้าใจง่าย และดูมี
สีสันสดใส เช่น สีโทนร้อน 
 
สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลก่อนกำรผลิตรำยกำร เพื่อเป็นแนวทำงในกำรผลิตรำยกำรอำหำรทำง
โทรทัศน์ในรูปแบบพำไปชิม 
 สรุปผลวิเครำะห์รูปแบบเนื้อหำและวิธีกำรน ำเสนอรำยโทรทัศน์ที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับอำหำร 
จ ำนวน 2 รำยกำรนั้นสำมำรถสรุปผลได้ดังนี้ 
 ในด้านรูปแบบรายการส่วนใหญ่จะมีความคล้ายคลึงกัน คือ มีผู้ด าเนินรายการและผู้ร่วมรายการ
เป็นผู้ด าเนินเนื้อหา มีการแบ่งเนื้อหารายการออกเป็นช่วงต่างๆ มีการพูดคุยในรายการเพ่ือสร้างความ
ใกล้ชิด และให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆโดยจะเน้นที่ตัวผู้ส่งสาร คือ ผู้ด าเนินรายการ ผู้ร่วมรายการ และตัว
สาร คือข้อมูลข่าวสารที่ต้องการจะสื่อไปยังผู้ชม 
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ให้มีความน่าเชื่อถือแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพ่ือให้ผู้ชมสนใจและติดตามรายการ 
 ในด้านเนื้อหารายการ ส่วนใหญ่จะให้ข้อมูลของเมนูอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชมทุกเพสทุกวัย 
โดยเน้นเรื่องการชิมอาหาร ที่มาของเมนูอาหาร ประวัติความเป็นมาของร้านและเจ้าของร้าน 
 ในด้านของวิธีการน าเสนอรายการจะใช้ความสนุกสนาน เฮฮา และเป็นกันเอง ความตลกของผู้
ด าเนินรายการและผู้ร่วมรายการเป็นวิธีการน าเสนอหลัก ซึ่งภาษาที่ใช้จะเป็นภาษากึ่งทางการ เข้าใจ
ง่าย เพื่อดึงดูดผู้ชม 
 จากผลสรุปข้างต้น ผู้ศึกษาจะน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบเนื้อหา รูปแบบและวิธีการ
น าเสนอของรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับอาหารริมทางในรูปแบบพาชิมอาหาร เพ่ือให้สอดคล้องกับ
กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 
 
สรุปผลวิเครำะห์บทสัมภำษณ์ผู้ผลิตรำยกำรทำงโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับอำหำร 
 จากการที่ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ จ านวน 3 ท่าน สรุป
ผลได้ว่า 
 ในด้านเนื้อหารายการ ต้องเป็นเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ควรน าเสนอ
เมนูอาหารข้างทางที่อร่อย มีชื่อเสียง เป็นที่นิยม และควรเป็นเนื้อหาที่ให้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย
ด้วย เช่น ความรู้ ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา และพิกัดแผนที่ของสถานที่ เนื่องด้วยการรับชมรายการ
ของเรานั้นจะได้มีเนื้อหาสาระท่ีมอบสิ่งดีดีให้กับกลุ่มผู้ชม  
 ในด้านรูปแบบและวิธีการนพเสนอรายการ พิธีกรควรน าเสนอหรือพูดติชมเมนูอาหารอย่างเป็น
กลาง ไม่พูดติชมมากจนเกินไปในด้านของเนื้อหา รูปแบบการน าเสนอในแต่ละตอน รวมถึงการเล่า
เรื่องหรือการตัดต่อจะได้ไม่เกิดความจ าเจ เพ่ือให้เกิดความบันเทิงและการน่าติดตาม 
 จากผลสรุปข้างต้นผู้ศึกษาน ามาใช้ในการออกแบบรูปแบบและเนื้อหาของรายการให้มีความ
น่าสนใจและตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น 
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กำรน ำเสนอชิ้นงำนรำยกำรโทรทัศน์ “Street/Food” 
 รูปแบบโครงร่าง (proposal) ของรายการเกี่ยวกับอาหารริมทางในรูปแบบพาชิมอาหาร โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ชื่อรำยกำร     :       Street/food  
วัตถุประสงค์   :       เพ่ือน าเสนออาหารริมทางที่อร่อยและขึ้นชื่อตามถนนซอกซอยในแต่ละ 
          ท้องถิ่นท่ัวประเทศไทย ให้ผู้ชมได้รู้จักมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านความเป็นมาและสูตร
          เด็ดเคล็ดลับของแต่ละร้าน  
กลุ่มเป้ำหมำยหลัก  :   ประชาชนวัยรุ่นจนถึงวัยท างาน อายุ18-30ปี ทั้งเพศหญิงและชาย  
กลุ่มเป้ำหมำยรอง   :   ชาวต่างชาติรวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องของอาหาร  
วันเวลำออกอำกำศ  :   ทุกวันอาทิตย์ เวลา 22:35 – 23:00 น.  ทางช่อง Travel Chanel    
            (True vision 89)  
Theme        :    แนะน าอาหารริมทางตามถนนสายต่างๆที่น่าสนใจ  
Concept      :          รายการสารคดีที่จะพาซอกแซกแนะน าอาหารกึ่งพาชิมประเภทอาหารริมทาง   
           ผ่านเรื่องราวของถนน และตรอกซอยต่างๆในประเทศไทย  
Mood & Tone   :     สไตล์สีสันสดใส แฟชั่น เน้นการถ่ายหน้าตารูปแบบของอาหารที่พาไปชม 
เนื้อหำรำยกำร  :     น าเสนออาหารริมทางที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมในซอยถนนต่างๆ ผ่านไลฟ์
           สไตล์ของวัยรุ่นเพ่ือให้ตอบสนองและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดี มีความ 
ทันสมัย โดยมีการน าเสนอในเรื่องของข้อมูลของสถานที่ในแต่ละที่  และเมนูอาหารทั้ง 3 มื้อ ไม่ว่าจะ
เป็นอาหารเรียกน้ าย่อย อาหารจานหลัก หรือแม้แต่ของหวาน   
ผู้ด ำเนินรำยกำร   :  

 
 
รูปที่ 4-1 นางสาวจุฑาธิปต์  หาญพันธ์พงษ์  (เชอร์เบท) 
 
โลโก้ประจ ำรำยกำร 
 
 
 
 
รูปที่ 4-2 โลโก้ประจ ารายการ 

   ส
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งบประมำน  
 ก าหนดไว้ไม่เกิน  10,000 บาทต่อเทป โดยแบ่งค่าใช่จ่ายออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ค่าอาหาร 
 ส่วนที่ 2 ค่าจ้างทีมงานและผู้ด าเนินรายการ 
 ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
 
ระยะเวลำในกำรผลิต  
 อัดเสียงและตัดต่อ 1 สัปดาหต์่อเทป (ถ่ายท า 3 ร้าน) 
 
ด ำเนินกำรเขียนบทรำยกำร (Script)  
 เขียนบทรายการในแต่ละตอน ซึ่งประกอบไปด้วยบทพูดของผู้ด าเนินรายการในแต่ละช่วง และ
มุมภาพต่างๆ ที่ใช้ในรายการ 
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บทโทรทัศน์ (Script) รำยกำร “Street/Food” 
ผู้ด ำเนินรำยกำร : เชอร์เบท  จุฑำธิปต์  หำญพันธ์พงษ์ 
ควำมยำว : 15 นำที วันและเวลำ : ทุกวันอำทิตย ์เวลำ 22.35 – 22.50 น. 
สถำนีออกอำกำศ : ช่อง Travel channel Thailand (True Vision 89) 
 
ล ำดับ ภำพ เสียง เวลำ 

1 LOGO รายการ SFX 3” 
2 ภาพไฮไลท์ประจ าเทป สถาปัตยกรรม 

แม่ค้าขายของ คนลวกบะหมี่ ควันขึ้น 
พิธีกรอ้าปากกินอาหาร ถ่ายเมนูอาหาร
ต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

SFX ดนตรีประกอบ 30” 

3 Super ชื่อตอน “Sarmprang is 
Bangkok” 
 

 
 

SFX ดนตรีประกอบ 5” 

4 
 
 
 
 
 

พิธีกรยืนอยู่ ข้างหลังเป็นสถาปัตยกรรม
กระทรวงกลาโหม Super ชื่อพิธีกรข้ึน   

 

สตรีทฟู้ดส์วันนี้ เราอยู่กันที่ย่านสาม
แพร่งกันค่ะ หลายๆคนฟังดูแล้วอาจจะ
ไม่คุ้นหูซักเท่าไหร่ แต่ส าหรับนักชิมตัว
ยงแล้ว คงไม่มีใครไม่รู้จักย่านนี้แน่นอน 
วันนี้เราจะไปดูกันค่ะว่าที่นี่ มีของกิน
อะไรที่น่ากินบ้าง  

2’ 
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5 Title รายการ SFX ดนตรีประกอบไตเติ้ล  
 
6 

 
ภาพพิธีกรเดิน + ภาพถนน บรรยากาศ
ต่างๆในย่านนั้น 

 
 

 
VO. “สามแพร่ง” ถิ่นที่ได้ชื่อว่าเป็น
เสน่ห์บางกอกมาช้านาน ด้วยเพราะเป็น
ย่านที่มีประวัติความเป็นมา เคยเป็น
ย่านที่รุ่งเรืองเฟ่ืองฟู แม้แต่ปัจจุบันก็
ยังคงเอกลักษณ์แห่งวันวานไว้เล่าขาน
ให้ลูกหลานอย่างพวกเราได้เรียนรู้ และ
ที่ดูจะเป็นของดีของเด่นแห่งย่านนี้ ก็
เห็นจะหนีไม่พ้นร้านรวงต่างๆ ที่เป็นต้น
ต ารับของความอร่อยในต านานมาจนถึง
ทุกวันนี้ 

3’ 

7 ภาพถนนสายนั้น รถวิ่งผ่าน 
พิธีกรเดินข้ามถนน แล้วหันมาพูดกับกล้อง  

  

ค าว่าแพร่งในสมัยก่อน แปลว่าทางออก 
ก็คือทางท่ีพระมหากษัตริย์ใช้ยกทัพ
เวลาออกไปรบ สามแพร่ง จึงหมายถึง
ทางออก 3 เส้นที่มาบรรจบกันของถนน
ตะนาวซึ่งปัจจุบันกลายเป็นถนนสาย
หลักของย่านนี้เลยละค่ะ 
 

1’ 

 
8 ภาพกราฟิกแผนที่จ าลอง ย่านสามแพร่ง 

 
 
 
 

VO. สามแพร่งประกอบไปด้วย แพร่ง
ภูธร แพร่งนรา และแพร่งสรรพศาสตร์ 
ตั้งอยู่ระหว่างถนนตะนาวและ
ถนนอัษฏางค์ หรือที่คนแถวนี้เรียกว่า 
สามแพร่งหรือว่าย่านแพร่งนั่นเอง 
 

1’ 
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ล ำดับ ภำพ เสียง เวลำ 
9 พิธีกรยืนอยู่หน้าร้าน แล้วเดินเข้าไป 

 

 

เอาล่ะค่ะ เราจะพามาชิมจานแรก เป็น
จานรองท้องยั่วน้ าลายกันที่ แพร่งภูธร
ค่ะ   
ประเดิมร้านแรกกันที่ ร้านอุดมโภชนา
ค่ะ เป็นร้านเก่าแก่ที่ขายหลากหลายเมนู
เลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นข้าวหมูแดง หมู
กรอบ ข้าวแกงกระหรี่หมู ข้าวสตูว์ลิ้น-
เอ็น-เนื้อ เยอะแยะเลย แต่ที่เราจะขอ
น าเสนอก็คือทีเด็ดของร้าน ปอเปี๊ยะปู
สดค่า นี่พ่ีเค้าก าลังม้วนอยู่เลย 
 

2’ 

10 พิธีกรเข้าไปสัมภาษณ์ เจ้าของร้านที่ก าลัง
ม้วนปอเปี้ยะสด 
 

(สัมภาษณ์เจ้าของร้าน) 2’ 

11 พิธีกรชิมปอเปี้ยะสด Super ชื่อเมนู 

 

(พิธีกรชิมแล้วบรรยายรสชาติ) พี่เจ้าของ
ร้านบอกว่าเปิดขายปอเปี๊ยะมา 60 ปี
แล้วค่ะ มิน่าล่ะ ถึงได้อร่อยขนาดนี้ 

30’’ 
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15 ภาพพิธีกรเดินเข้าร้าน  และบรรยากาศ

ภายในร้านราดหน้าสูตร 40 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vo. และเมนูต่อไปของเราก็คือ 
อาหารจารหลักนั่นเองค่ะ ร้านนี้
สังเกตไม่ยากเลยค่ะ ถัดจากประตู
แพร่งสรรพสาสตร์ไม่ไกลเลย ร้านนี้ก็
คือร้าน ราดหน้าสูตร 40 ปีค่ะ  

20” 

12 ภาพร้านต่างๆในซอยแพร่งภูธร 

 

 

นอกจากร้านอุดมโภชนาเมื่อกี้แล้วนะคะ 
ในซอยแพร่งภูธรยังมีอีกหลายร้าน ถือ
เป็นแพร่งท่ีมีของกินเยอะสุดเลยก็ว่าได้ 
ถ้าใครมีเวลาแล้วลองมาเดินดูกันนะคะ 
รับรองไม่ผิดหวังแน่ 
  
SFX ประกอบ 

15’’ 

13 Key Scene Title รายการ ดนตรีประกอบรายการ 10” 
14 ภาพพิธีกรยืนอยู่หน้าประตูแพร่งสรรพ

ศาสตร์ 

 

เดินลัดจากแพร่งภูธรมาจนถึงอีกซอยนึ
งซึ่งอยู่ติดกัน ชื่อว่าแพร่งสรรพศาสตร์
ค่ะ  ที่แพร่งสรรพศาสตร์แห่งนี้เคยถูกไฟ
ไหม้มาแล้วถึงสองครั้ง แต่สิ่งที่ยัง
หลงเหลืออยู่และเป็นจุดสังเกตได้ดีนั่นก็
คือ ประตูแพร่งสรรพศาสตร์ค่ะ 
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ล ำดับ ภำพ เสียง เวลำ 
16 Ins ภาพการท าอาหาร 

 

ตอนนี้ก าลังอยู่กับพี่เจ้าของร้านนะ
คะ สวัสดีค่า เดินผ่านร้านนี้มาเห็น
ลูกค้าเยอะมากเลย มีสูตรอะไรท าไม
ถึงขายดีแบบนี้อะคะ (เจ้าของร้าน
ตอบ)  แล้วที่นี่มีเมนูไหนเด็ดแนะน า
มั่งคะ (เจ้าของร้านตอบ) ขอบคุณ
มากนะคะ ถ้าอย่างนั้นต้องขอลอง
ชิมบ้างแล้วล่ะคะ  
Vo. เมนูขึ้นชื่อที่ทางร้านใช้หมี่กรอบ 
ผักคะน้า และอาหารทะเล มา
ประยุกต์ได้อย่างลงตัวคือ “ผัดซีอิ๊ว
บะหมี่กรอบทะเล” ใช้บะหมี่เหลือง
ทอดให้กรอบ ผัดรวมกับหมู 
ปลาหมึก กุ้ง และไข่ไก่ใส่ยอด
ผักคะน้า ผัดรวมกัน ใส่ซีอิ๊วด าหวาน
เล็กน้อย เพื่อเพ่ิมสีสันและรสชาติ
ให้กับผัดซีอ๊ิว แล้วปรุงรสชาติอาหาร
ตามสูตรของทางร้าน ก่อนเสิร์ฟโรย
ด้วยพริกไทยเล็กน้อย 

3’ 

17 Ins ภาพพิธีกรทานอาหาร / จานอาหาร / 
เดินออกจากร้าน Super ชื่อเมนูอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีกรบรรยายรสชาติอาหาร 
SFX ดนตรีประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20” 
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ล ำดับ ภำพ เสียง เวลำ 
18 Ins พิธีกรเดินเข้าศาลเจ้าพ่อเสือ / 

บรรยากาศรอบๆศาล 

 
 

Vo. เดินจากร้านราดหน้าสูตร 40ปี
มาเล็กน้อยก็จะพบกับศาลเจ้าพ่อ
เสือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าย่านนี้เลยค่ะ 
มาถึงแล้วก็ขอไหว้ก่อนกลับหน่อยละ
กัน 
SFX ดนตรีประกอบ 

15” 

19 พิธีกรเดินไปซอยแพร่งนรา   

 

 

การเดินจากแพร่งภูธรไปยังแพร่ง
นรา ระหว่างทาง ถ้าสังเกตดีๆก็จะ
เห็นว่าบ้านเรือนที่นี่มีการสร้างที่
สวยงามและแปลกตาเลยทีเดียวละ
ค่ะ 
Vo. เพราะว่าชุมชนนี้ถูกสร้างขึ้นใน
สมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชการที่ 5 ค่ะ ทรงสร้าง
ขึ้นเพ่ือเป็นชุมชดทดลองที่มี
สถาปัตยกรรมแบบ ชิโนโปรตกุิส 
หรือ โปรตุเกสผสมจีน นั่นเองค่ะ 

15” 
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ล ำดับ ภำพ เสียง เวลำ 
20 พิธีกรชี้ไปที่ร้านขนมเบื้องโบราณ 

Ins ภาพร้านขนมเบื้องโบราณ /วิธีการ
ท า /พิธีกรชิมขนมเบื้อง 

 

 
 

Vo. ร้านนี้เป็นร้านชื่อดังในแพร่งนรา
เลยล่ะค่ะ เป็นขนมเบื้องไทยโบราณ
สูตรชาววังที่ขายมากว่า 80 ปีแล้ว 
ส าหรับขนมเบื้องโบราณนนั้นจะไม่มี
การใช้ครีมหวานๆ ขาวข้น ที่เรานิยม
เห็นกันตามร้านทั่วไป สูตรดั้งเดิมจะ
ใช้สังขยาหรือไข่ผสมน้ าตาลทาเป็น
ชั้นบางๆท าหน้าที่เหมือนกาวยึดให้ไส้
ติดกับตัวแป้งเท่านั้นค่ะ ขนมเบื้อง
ที่นี่ชิ้นเล็กราคา10บาทชิ้นใหญ่20 มี
ให้เลือกไส้หวานกับไส้เค็มค่ะ 
 
 
 
 

30’” 

21 ภาพพิธีกรพูดกับกล้อง / Ins ภาพ
บรรยากาศสามแพร่ง 

 

 

และนี่ก็คือความเป็นไปของสามแพร่ง
ค่ะ ชุมชนที่มีมนต์เสน่ห์ ไม่ต้อง
เดินทางไปไกลแต่ก็สามารถซึมซับ
บรรยากาศความเป็นไทย เหมือนกับ
ชาวบ้านในย่านนี้ที่ยังคงภักดีกับวิถี
ชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของย่าน ถ้า
ใครได้ผ่านมาแถวย่านนี้ ก็จะสัมผัส
ได้ ถึงเอกลักษณ์ในแบบของชาวสาม
แพร่ง หรือว่าชาวบางกอกขนานแท้ท่ี
เราคงอยากเก็บรักษาก่อนไว้ ก่อนที่
หน้าตาของ “บางกอก” จะเลือน
หายไป 
สตรีทฟู้ดส์วันนี้ขอลาไปก่อน แล้วพบ
กันใหม่ ทริปหน้านะคะ บ้าย
บายยยย 

40” 
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บทที่ 5 
ผลกำรประเมินประสิทธิผลรำยกำร 

 การศึกษาและผลิตรายการ Street/Food  ได้มีการประเมินผลงานผู้ศึกษาที่ได้ผลิตขึ้น ด้วยการ
ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจที่ได้รับจากการชมรายการ Street/Food เพ่ือให้ทราบถึง
ความพึงพอใจความคิดเห็นและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะ
น าไปสู่การสรุปผลและอภิปรายงานวิจัย จนถึงการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์  
 โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ จะใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือประโยชน์และความพึง
พอใจ ที่บุคคลจะใช้สื่อเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นน า
ข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไป  
 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรำยกำร Street/Food 
 1.เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในหัวข้อ ความพึงพอใจและ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการ Street/Food  ของกลุ่มเป้าหมายอายุตั้งแต่ 18-30  ปี 
จ านวน 5 ท่าน  
 2.เปิดรายการ“Street/Food” ให้กลุ่มเป้าหมายรับชมก่อนการสนทนากลุ่ม(Focus Group) 
วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ Street/Food 
 3.สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ Street/Food 
 
เครื่องมือในกำรประเมินประสิทธิผลรำยกำร Street/Food  
 เครื่องมือที่ใช้เป็นค าถามในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) แบ่งออกเป็น 7 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format)  
 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ (Content)  
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลีลาการน าเสนอรายการ (Style)       
 ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงและดนตรีประกอบของรายการ (Music)    
 ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกราฟฟิคและการตัดต่อของรายการ (Graphic and edit)   
 ส่วนที่ 6 ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ (Overview)      
 ส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะของรายการ 
 
ผลกำรประเมินประสิทธิผลรำยกำรโทรทัศน์ประเภทรำยกำรเกี่ยวกับอำหำรริมทำงในรูปแบบพำ
ชิมอำหำรรำยกำร Street/Food 

ผลวิเคราะห์การสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้จากการรับชม
รายการโทรทัศน์ประเภทรายการเกี่ยวกับอาหารริมทางในรูปแบบพาชิมอาหารรายการ Street/Food      
ของกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มบุคคลที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี ที่สนใจและชื่นชอบในเรื่องของอาหาร   
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้จากการ
รับชมรายการโทรทัศน์ประเภทรายการเกี่ยวกับอาหารริมทางในรูปแบบพาชิมอาหาร รายการ 
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Street/Food  เพ่ือประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ 
และประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุระหว่าง 18 – 30 ปี จ านวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้      

1. คุณธนกฤต   ขันติอุดม  
  อายุ 20 ปี อาชีพ นักศึกษา  
  2. คุณธนภัทร   ผลวิวัฒน์  
    อายุ 21 ปี อาชีพ นักศึกษา  

3. คุณสุภาวดี   ฉิมไทย  
    อายุ 22 ปี อาชีพ นักศึกษา  

4. คุณกุลปริยา   ศิริสวัสดินุกูล  
   อายุ 23 ปี อาชีพ สอนศิลปะ  

5. คุณจิตราภรณ์  เหลืองสมบูรณ์  
    อายุ 24 ปี อาชีพ นักศึกษา 
 
ส่วนที่ 1 ควำมคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบของรำยกำร (Format)  
 ในด้านความพึงพอใจและความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ท่าน 
รู้สึกชื่นชอบและสนใจในรูปแบบของรายการ โดยให้เหตุผลว่า เป็นรายการพาชิมอาหารที่แปลกใหม่ 
มีความทันสมัย แตกต่างจากรายการพาชิมอาหารแบบเดิมๆที่มีอยู่ ดูแล้วมีกลิ่นอายของความเป็น
สตรีทและแฟชั่น บวกกับเวลาความยาวของรายการในแต่ละช่วงไม่ยาวจนเกินไป ท าให้ดูได้ทุกตอน
จนจบรายการ และกลุ่มเป้าหมายได้ชี้ให้เห็นจุดบกพร่องในบางช่วงของรายการว่า เสียงของพิธีกรฟัง
ไม่ค่อยชัดเจนและฟังไม่ทันบ้าง 
ส่วนที่ 2 ควำมคิดเห็นที่มีต่อเนื้อหำของรำยกำร (Content)  
 ในด้านความพึงพอใจและความคิดเห็นที่มีต่อเนื้อหาของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ท่าน รู้สึก
พึงพอใจต่อเนื้อหาทั้งหมดของรายการ ซึ่งให้เหตุผลว่า เนื้อหารายการมีล าดับขั้นตอนที่เข้าใจได้ง่าย มี
วิธีการเรียงเนื้อหาในแต่ละช่วงที่ดี มีทั้งอาหารเรียกน้ าย่อย อาหารจานหลัก และของหวาน ซึ่งเป็น
การจัดล าดับที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ แนะน าร้านอาหารที่สามารถไปรับประทานได้ไม่ยาก  มีการให้
ความรู้ข้อมูลประกอบของสถานที่ที่จะไปด้วย  และกลุ่มเป้าหมายได้ชี้ให้เห็นจุดบกพร่องบางช่ วง 
อย่างเช่นตอนพิธีกรสัมภาษณ์เจ้าของร้าน ควรจะใช้เวลาที่นานมากกว่านี้ 
ส่วนที่ 3 ควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรน ำเสนอของรำยกำร (Style) 
 ในด้านความพึงพอใจและความคิดเห็นที่มีต่อการน าเสนอของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ท่าน 
รู้สึกพึงพอใจต่อการน าเสนอของรายการ ซึ่งได้ให้เหตุผลว่าการน าเสนอเนื้อหาของรายการท าได้ดี 
เนื้อหามีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน การล าดับเรื่องการให้ข้อมูลในแต่ละช่วงอยู่ในระดับปาน
กลางถึงดี รวมไปถึงการถ่ายภาพกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจกับภาพที่ได้รับชมว่าภาพที่ถ่ายมามีความ
สมบูรณ์เหมาะสมกับรายการ การตัดต่อภาพท าได้ในระดับปานกลางถึงดี กราฟิกดีเหมาะสม มีความ
ทันสมัย แฟชั่นโดยตัวของพิธีกรเอง ต่างจากรายการอาหารอ่ืนๆ ดูแล้วไม่น่าเบื่อ กลุ่มเป้าหมายได้
ชี้ให้เห็นจุดบกพร่องทางด้านพิธีกรว่า ดูเกร็งๆและพูดไม่ชัด ฟังไม่ค่อยชัดด้วยเสียงรบกวนที่ดังไป แต่
ด้วยภาพที่น าเสนอสอดคล้องกับค าพูด ภาพรวมท าให้สามารถเข้าใจได้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



58 

 

ส่วนที่ 4 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงและดนตรีประกอบของรำยกำร (Music) 
 ในด้านความพึงพอใจและความคิดเห็นที่เกี่ยวกับเพลงและดนตรีประกอบของรายการนั้น กลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 5 ท่าน รู้สึกชื่นชอบ เพราะเนื่องจากดนตรีสนุกสาน ฟังสบาย ท่ วงท านองไม่หนัก
จนเกินไป มีความเหมาะสมกับภาพลักษณ์รายการและอีกทั้งมีท านองเพลงที่ทันสมัยกลุ่มวัยรุ่น
สามารถเข้าถึงได้ง่าย กลุ่มเป้าหมายได้ชี้ให้เห็นจุดบกพร่องทางด้านระดับเสียงที่ไม่เท่ากันและความ
ยาวเพลงที่นานเกินไป ควรปรับเสียงให้ลื่นไหลและใช้เพลงประกอบน้อยลงกว่านี้  รวมถึงเสียงผู้พากษ์
ประกอบในรายการ ที่ไม่ชัดบางช่วง น้ าเสียงของผู้พากษ์ดูเรียบไป ควรสนุกและคึกคักกว่านี้ 
ส่วนที่ 5 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกรำฟฟิคและกำรตัดต่อของรำยกำร (Graphic and edit) 
 ในด้านความพึงพอใจและความคิดเห็นที่เกี่ยวกับกราฟฟิคและการตัดต่อของรายการนั้น กลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 5 ท่าน รู้สึกพึงพอใจ โดยให้เหตุผลว่า การตัดต่อถือว่าสมบูรณ์ มีความกระชับ เข้ากับ
เพลงที่เลือกใช้  การตัดต่อแบบเร็วท าให้รู้สึกสนุก ไม่น่าเบื่อ ประกอบกับกราฟฟิคที่ท าให้ร ายการมี
สีสันมากขึ้น โดยเฉพาะกราฟิกแผนที่ ในช่วงแนะน าสถานที่ น่ารักและเข้าใจง่าย โทนสีของภาพสดใส
เหมาะกับรายการอาหาร บวกกับภาพ Insert ที่สวยงาม ท าให้อาหารดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น และ
กลุ่มเป้าหมายได้ชี้ให้เห็นจุดบกพร่องทางด้าน โทนสีของภาพว่า มีบางช่วงบางตอนที่โทนสี แตกต่าง
กัน ต้องปรับเปลี่ยนโทนสีให้ใกล้เคียงกันมากที่สุด 
ส่วนที่ 6 ควำมพึงพอใจที่มีต่อภำพรวมของรำยกำร (Overview) 
 ในด้านความพึงพอใจและความคิดเห็นต่อภาพรวมโดยทั้งหมดของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 
ท่าน รู้สึกพึงพอใจและชื่นชอบต่อภาพรวมโดยทั้งหมดของรายการ โดยให้เหตุผลว่าเป็นรายการที่
น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ ชอบเสียงเพลงประกอบที่ท าให้รายการดูสนุก เป็นรายการทีแปลกใหม่มีความ
ทันสมัย เหมาะกับวัยรุ่น อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างยังได้กล่าวถึงองค์ประกอบในรายการว่ามีความเหมาะสม
การถ่ายภาพที่มาใช้ในรายการท าได้ดีน่าสนใจ การล าดับภาพได้เชื่อมโยงต่อเนื่อง การใช้เสียง
ประกอบเหมาะสม และยังได้ชี้จุดบกพร่องให้ผู้ผลิตได้ทราบคือเรื่องของเสียงพิธีกรบางช่วงที่ได้ยินไม่
ชัด เสียงรบกวนที่ดังเกินไป อิริยาบถของผู้ด าเนินรายการในบางช่วงที่ดูแข็งบ้าง แต่โดยภาพรวมกลุ่ม
ตัวอย่างได้ให้ความเห็นว่าอยู่ในระดับที่พึงพอใจและน่าสนใจอย่างยิ่ง 
ส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะของรำยกำร 
 กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บางช่วงบางตอนของรายการ เสียงของพิธีกรและเจ้าของร้านที่
ให้สัมภาษณ์นั้นมีน้ าหนักความดัง เบา ไม่เท่ากัน ควรปรับความดังของเสียงให้สม่ าเสมอกัน รวมไปถึง
การบันทึกเสียงของผู้ด าเนินรายการ ควรบันทึกให้ได้ยินชัดเจนกว่านี้ 
จากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผลสรุปข้างต้น  ผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการประเมินผลรายการ เพ่ือให้
ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับจากการรับชมรายการ 
“Street/ Food”ที่ผลิตขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่บทสรุปและการอภิปรายผลชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ต่อไป 
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บทที่ 6 
สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงานรายการ ในหัวข้อเรื่อง “การผลิตรายการเกี่ยวกับอาหารริมทาง
รูปแบบพาชิมอาหาร” เป็นการศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงาน ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบ เนื้อหา 
และวิธีการน าเสนอ ที่ปรากฏในรายการโทรทัศน์ส าหรับบุคคลที่รักและสนใจในเรื่องของอาหาร 
ศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ รวมถึงส ารวจพฤติกรรมการรับชมรายการ
โทรทัศน์ทั่วไป และความต้องการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อรายการ
โทรทัศน์ประเภทรายการอาหาร เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ตลอดจนประเมินผลชิ้นงานรายการ ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น ด้วยวิธีสนทนา
กลุ่ม ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้น สามารถสรุป อภิปรายผล 
และอธิบายข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ 
 
สรุปผลกำรศึกษำวิจัย 
 จำกกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก เพื่อขอข้อมูลและควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรผลิตรำยกำรจำก
ผู้ผลิตรำยกำรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรผลิตรำยกำร ในระหว่ำงวันที่ 18 – 28 กันยำยน 2555 
เป็นระยะเวลำ 2 สัปดำห์ ซึ่งได้ท ำกำรสัมภำษณ์ทั้งหมด 2 ท่ำนดังนี้   
 
ส่วนที่ 1 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับรำยกำรโทรทัศน์ที่พำชิมอำหำรในปัจจุบัน 
 ผู้ผลิตและผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์อาหาร มีความคิดเห็นว่ารายการโทรทัศน์พาชิมอาหารใน
ปัจจุบันนั้นมีอยู่เป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่แล้วจะมีเนื้อหารที่คล้ายคลึงกัน 
 
ส่วนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์พำชิมอำหำร 
 ในเรื่องของลักษณะเนื้อหาของรายการโทรทัศน์พาชิมอาหารที่ดีนั้น ผู้ผลิตและผู้ด าเนินรายการ
โทรทัศน์อาหารส่วนใหญ่เห็นว่า ควรมีลักษณะเนื้อหาที่แปลกใหม่ เสริมความรู้ทางด้านอาหารให้มาก
ยิ่งขึ้น  ยกตัวอย่างเช่นรายการอาหาร เป็น อยู่ คือ เพ่ือให้รู้ที่มาของอาหารเมนูนั้น และความจริงใจ
ต่อการน าเสนอเมนูของร้านต่างๆ ซึ่งจะท าให้กลุ่มผู้ชมเป้าหมายรู้สึกไม่ได้มาชิมเพ่ือการโฆษณา 
 
ส่วนที่ 3 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบวิธีกำรน ำเสนอรำยกำรโทรทัศน์พำชิมอำหำร 
 ในเรื่องของรูปแบบหรือลักษณะในวิธีการน าเสนอของรายการที่น่าสนใจ และสามารถดึงดูดผู้ชม
รายการได้นั้น จ าเป็นต้องมีความหลากหลายในรายการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพ การตัดต่อ กราฟิก 
และสคริปต์ที่ดีเพ่ือเป็นการสร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้ชม 
 
ส่วนที่ 4 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ด ำเนินรำยกำรพำชิมอำหำร 
 ผู้ผลิตรายการเห็นว่า ผู้ด าเนินรายการมีส่วนส าคัญมากต่อรายการพาชิม ดังนั้นควรมีคาแรคเตอร์
เป็นของตัวเอง สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี พูดชัดถ้อยชัดค า มีเอกลักษณ์ในการด าเนินรายการ ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกาย ท่าทางและความจริงใจในการสนทนา 
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ส่วนที่ 5 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหำ อุปสรรคและแนวทำงกำรแก้ไขในกำรผลิตรำยกำร 
 ในเรื่องปัญหาและอุปสรรคที่พบในรายการอาหารนั้น ผู้ผลิตและผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์ส่วน
ใหญ่เห็นว่า สัดส่วนของปริมาณรายการโทรทัศน์พาชิมอาหารมีปริมาณมาก แต่ยังขาดความ
หลากหลายในเรื่องของเนื้อหารายการ ส่วนเรื่องการด าเนินรายการ ของผู้ด าเนินรายการนั้น จะต้องมี
การเตรียมตัวและซักซ้อมก่อนล่วงหน้า เพ่ือตอนผลิตรายการจะได้ราบรื่น ส่วนเรื่องของกราฟิกนั้นก็
ส าคัญมาก  เนื่องจากต้องออกแบบให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  เรื่องเสียงประกอบในรายการก็
ส าคัญอีกประการ ซึ่งควรจะเป็นเพลงที่คุ้นหู เคยได้รับฟัง เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายและเนื้อหาของ
รายการถึงจะน่าสนใจ 
 
ผลกำรส ำรวจพฤติกรรมกำรเปิดรับชมรำยกำรสำรคดีโทรทัศน์ช่องเคเบิ้ล และควำมต้องกำรด้ำน
เนื้อหำของกลุ่มเป้ำหมำยที่มีต่อรำยกำรเกี่ยวกับอำหำรริมทำง Street Food 
 ผู้ศึกษาได้ท าการแจกแบบสอบถาม เพ่ือท าการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการทาง
โทรทัศน์ช่องเคเบิ้ล จากกลุ่มผู้ชมที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี จ านวนทั้งสิ้น 106 คน ตั้งแต่วันที่ 20 – 
25 กันยายน 2555 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 5 วัน ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง 

จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างจ านวน 106 คนนั้น มากที่สุดคือ กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง อายุระหว่าง 20-
25ปี  การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพ นักเรียนนักศึกษา 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมกำรเปิดรับสื่อโทรทัศน์ช่องเคเบิ้ล 
จากการส ารวจพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ที่มีรูปแบบและเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารนั้น พบว่า
กลุ่มตัวอย่างท่ีรับชมโทรทัศน์ทุกวันนั้น เลือกรับชม โทรทัศน์ช่องเคเบิ้ล ในวัน เสาร์- อาทิตย์มากที่สุด 
มีวัตถุประสงค์ในการรับชมสื่อโทรทัศน์เพ่ือความรู้และความบันเทิง รับชมที่บ้าน 

ส่วนที่ 3 ควำมต้องกำรเกี่ยวกับเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์ช่องเคเบิ้ล 
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการรับชมรายการโทรทัศน์ช่องเคเบิ้ลนั้น ส่วนใหญ่เป็น
ปัจจัยที่มีความส าคัญท้ังนั้น 

ส่วนที่ 4 ค ำแนะน ำและควำมคิดเห็น 
โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนมากจะให้ค าแนะน าในเรื่องของความแปลกใหม่ในรายการ อยากให้แนะน า
ร้านอาหารที่หลากหลาย ส่วนเรื่องของผู้ด าเนินรายการ กลุ่มตัวอย่างได้แนะน าเรื่องของ คาแรคเตอร์ 
และจ านวนพิธีกร ส่วนทางด้านเนื้อหากลุ่มเป้าหมายตัวอย่างมีความต้องการให้ผู้ด าเนินรายการพูด
อย่างเหมาะสมและอารมณ์ดี 
 จำกผลสรุปข้ำงต้น ผู้ศึกษำได้น ำมำใช้ในกำรออกแบบโครงสร้ำงและโครงร่ำงรูปแบบของ
รำยกำรทั้งหมด ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมกำรเปิดรับชมรำยกำรโทรทัศน์และกลุ่มรับชม
เป้ำหมำยในด้ำนรูปแบบและเนื้อหำ ให้มำกที่สุดต่อไป 
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กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสนทนำกลุ่ม เพื่อประเมินประสิทธิผลรำยกำรในหัวข้อ “ควำมพึง
พอใจและประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรรับชมรำยกำรเกี่ยวกับอำหำรริมทำง Street Food” 
 ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลชิ้นงานรายการ Street/Food ที่ได้ผลิตขึ้น ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม
ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการ จากกลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุ 
18-30 ปี จ านวน 5 ท่าน ในช่วงเดือน มกราคม 2555 นั้น สรุปผลได้ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 ควำมคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบของรำยกำร (Format)  
 กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ท่าน รู้สึกชื่นชอบและสนใจในรูปแบบของรายการ โดยให้เหตุผลว่า เป็น
รายการพาชิมอาหารที่แปลกใหม่ มีความทันสมัย แตกต่างจากรายการพาชิมอาหารแบบเดิมๆที่มีอยู่ 
ดูแล้วมีกลิ่นอายของความเป็นสตรีท และแฟชั่น บวกกับเวลาความยาวของรายการในแต่ละช่วงไม่
ยาวจนเกินไป ท าให้ดูได้ทุกตอนจนจบรายการ และกลุ่มเป้าหมายได้ชี้ให้เห็นจุดบกพร่องในบางช่วง
ของรายการว่า เสียงของพิธีกรฟังไม่ค่อยชัดเจนและฟังไม่ทันบ้าง 
  ในด้านของการดึงดูดใจและความน่าสนใจของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าตัวรายการ
มีความน่าสนใจ รูปแบบและเนื้อหาของรายการมีความเข้าใจง่าย การน าเสนอของรายการมีความ
เหมาะสม เพลิดเพลิน อีกทั้งยังมีภาพเมนูอาหารที่ท าให้ดูน่าทาน การน าเสนอสามารถสร้างแรงจูงใจ
ในการออกไปรับประทานอาหารเพ่ิมยิ่งข้ึน 
 
ส่วนที่ 2 ควำมคิดเห็นที่มีต่อเนื้อหำของรำยกำร (Content)  
 ในด้านความพึงพอใจและความคิดเห็นที่มีต่อเนื้อหาของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ท่าน รู้สึก
พึงพอใจต่อเนื้อหาทั้งหมดของรายการ ซึ่งให้เหตุผลว่า เนื้อหารายการมีล าดับขั้นตอนที่เข้าใจได้ง่าย มี
วิธีการเรียงเนื้อหาในแต่ละช่วงที่ดี มีทั้งอาหารเรียกน้ าย่อย อาหารจานหลัก และของหวาน ซึ่งเป็น
การจัดล าดับที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ แนะน าร้านอาหารที่สามารถไปรับประทานได้ไม่ยาก  มีการให้
ความรู้ข้อมูลประกอบของสถานที่ที่จะไปด้วย  และกลุ่มเป้าหมายได้ชี้ให้เห็นจุดบกพร่องบางช่ว ง 
อย่างเช่นตอนพิธีกรสัมภาษณ์เจ้าของร้าน ควรจะใช้เวลาที่นานมากกว่านี้  
 
ส่วนที่ 3 ควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรน ำเสนอของรำยกำร (Style) 
 ในด้านความพึงพอใจและความคิดเห็นที่มีต่อการน าเสนอของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ท่าน 
รู้สึกพึงพอใจต่อการน าเสนอของรายการ ซึ่งได้ให้เหตุผลว่าการน าเสนอเนื้อหาของรายการท าได้ดี 
เนื้อหามีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน การล าดับเรื่องการให้ข้อมูลในแต่ละช่วงอยู่ในระดับปาน
กลางถึงดี รวมไปถึงการถ่ายภาพกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจกับภาพที่ได้รับชมว่าภาพที่ถ่ายมามีความ
สมบูรณ์เหมาะสมกับรายการ การตัดต่อภาพท าได้ในระดับปานกลางถึงดี กราฟิกดีเหมาะสม มีความ
ทันสมัย แฟชั่นโดยตัวของพิธีกรเอง ต่างจากรายการอาหารอ่ืนๆ ดูแล้วไม่น่าเบื่อ กลุ่มเป้าหมายได้
ชี้ให้เห็นจุดบกพร่องทางด้านพิธีกรว่า ดูเกร็งๆและพูดไม่ชัด ฟังไม่ค่อยชัดด้วยเสียงรบกวนที่ดังไป แต่
ด้วยภาพที่น าเสนอสอดคล้องกับค าพูด ภาพรวมท าให้สามารถเข้าใจได้ 
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ส่วนที่ 4 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงและดนตรีประกอบของรำยกำร (Music) 
 ในด้านความพึงพอใจและความคิดเห็นที่เกี่ยวกับเพลงและดนตรีประกอบของรายการนั้น กลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 5 ท่าน รู้สึกชื่นชอบ เพราะเนื่องจากดนตรีสนุกสาน ฟังสบาย ท่วงท านองไม่หนัก
จนเกินไป มีความเหมาะสมกับภาพลักษณ์รายการและอีกทั้งมีท านองเพลงที่ทันสมัยกลุ่มวัยรุ่น
สามารถเข้าถึงได้ง่าย กลุ่มเป้าหมายได้ชี้ให้เห็นจุดบกพร่องทางด้านระดับเสียงที่ไม่เท่ากันและความ
ยาวเพลงที่นานเกินไป ควรปรับเสียงให้ลื่นไหลและใช้เพลงประกอบน้อยลงกว่านี้  รวมถึงเสียงผู้พากษ์
ประกอบในรายการ ที่ไม่ชัดบางช่วง น้ าเสียงของผู้พากษ์ดูเรียบไป ควรสนุกและคึกคักกว่านี้ 
 
ส่วนที่ 5 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกรำฟิกและกำรตัดต่อของรำยกำร (Graphic and edit) 
 ในด้านความพึงพอใจและความคิดเห็นที่เกี่ยวกับกราฟิกและการตัดต่อของรายการนั้น กลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 5 ท่าน รู้สึกพึงพอใจ โดยให้เหตุผลว่า การตัดต่อถือว่าสมบูรณ์ มีความกระชับ เข้ากับ
เพลงที่เลือกใช้  การตัดต่อแบบเร็วท าให้รู้สึกสนุก ไม่น่าเบื่อ ประกอบกับกราฟิกที่ท าให้รายการมีสีสัน
มากขึ้น โดยเฉพาะกราฟิกแผนที่ ในช่วงแนะน าสถานที่ น่ารักและเข้าใจง่าย โทนสีของภาพสดใส
เหมาะกับรายการอาหาร บวกกับภาพ Insert ที่สวยงาม ท าให้อาหารดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น และ
กลุ่มเป้าหมายได้ชี้ให้เห็นจุดบกพร่องทางด้าน โทนสีของภาพว่า มีบางช่วงบางตอนที่โทนสี แตกต่าง
กัน ต้องปรับเปลี่ยนโทนสีให้ใกล้เคียงกันมากที่สุด 
 
ส่วนที่ 6 ควำมพึงพอใจที่มีต่อภำพรวมของรำยกำร (Overview) 
 ในด้านความพึงพอใจและความคิดเห็นต่อภาพรวมโดยทั้งหมดของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 
ท่าน รู้สึกพึงพอใจและชื่นชอบต่อภาพรวมโดยทั้งหมดของรายการ โดยให้เหตุผลว่าเป็นรายการที่
น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ ชอบเสียงเพลงประกอบที่ท าให้รายการดูสนุก เป็นรายการทีแปลกใหม่มีความ
ทันสมัย เหมาะกับวัยรุ่น อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างยังได้กล่าวถึงองค์ประกอบในรายการว่ามีความเหมาะสม
การถ่ายภาพที่มาใช้ในรายการท าได้ดีน่าสนใจ การล าดับภาพได้เชื่อมโยงต่อเนื่อง การใช้เสียง
ประกอบเหมาะสม และยังได้ชี้จุดบกพร่องให้ผู้ผลิตได้ทราบคือเรื่องของเสียงพิธีกรบางช่วงที่ได้ยินไม่
ชัด เสียงรบกวนที่ดังเกินไป อิริยาบถของผู้ด าเนินรายการในบางช่วงที่ดูแข็งบ้าง แต่โดยภาพรวมกลุ่ม
ตัวอย่างได้ให้ความเห็นว่าอยู่ในระดับที่พึงพอใจและน่าสนใจอย่างยิ่ง 
 
ส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะของรำยกำร 
กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บางช่วงบางตอนของรายการ เสียงของพิธีกรและเจ้าของร้านที่ให้
สัมภาษณ์นั้นมีน้ าหนักความดัง เบา ไม่เท่ากัน ควรปรับความดังของเสียงให้สม่ าเสมอกัน รวมไปถึง
การบันทึกเสียงของผู้ด าเนินรายการ ควรบันทึกให้ได้ยินชัดเจนกว่านี้ 
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อภิปรำยผลกำรศึกษำวิจัย 
 1. สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
ในการผลิตชิ้นงานการสร้างสรรค์รายการเกี่ยวกับอาหารริมทางรูปแบบพาชิมอาหาร รายการ 
“Street/Food” มีข้ันตอนการด าเนินงาน คือ ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ ขั้นตอนการผลิตรายการ 
และข้ันตอนหลังผลิตรายการ โดยสรุปผลได้ ดังนี้ 
   
  1.1 ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production) เป็นกระบวนการที่ต้องวางแผนในการ
ผลิต ผู้ศึกษาท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลและสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือ บทความ 
นิตยสาร เอกสาร รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต จากนั้น เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ผลิตรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ หลังจากนั้น ผู้ศึกษา
ได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เพ่ือทาการคิดโครงร่างรายการ (Proposal) เพ่ือให้ตรงกับ
ความตรงการของกลุ่มเป้าหมาย และในตอนท้ายนั้น ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ สอบถามคนในพ้ืนที่ ติดต่อสถานที่ถ่ายท า และเขียนบทรายการ(Script) 
 
  1.2 ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production) สามารถผลิตรายการวาไรตีท่องเที่ยวที่นาเสนอ
ความเป็นที่สุด ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยอาศัยข้อมูลดังที่กล่ าวมาในข้างต้น 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิต ซึ่งผู้ศึกษาสามารถทราบถึงกระบวนการในการผลิตรายการโทรทัศน์ 
การดาเนินงานการผลิต ปัญหา อุปสรรคในการผลิตและวิธีการแก้ไขในการผลิตจากผู้ผลิตมือชาชีพ
หรือผู้ที่มีความช านาญในการผลิตรายการท่องเที่ยว เพ่ือให้รายการออกมาสมบูรณ์ท่ีสุด 
 
  1.3 ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ (Post-Production) หลังจากผลิตรายการเกี่ยวกับอาหาร
ริมทางรูปแบบพาชิมอาหาร รายการ “Street/Food” ผู้ศึกษาได้ท าการทดสอบชิ้นงานนี้ โดยการ
สนทนากลุ่มกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือทราบความพึงพอใจในการรับชมรายการ
เกี่ยวกับอาหาร รวมไปถึงได้ทราบถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรายการเกี่ยวกับอาหารริมทาง
รูปแบบพาชิมอาหาร รายการ“Street/Food”โดยผลการสนทนากลุ่มท าให้ผู้ศึกษาทราบว่า
กลุ่มเป้าหมายคิดว่ารายการอาหารทางโทรทัศน์ตรงตามความต้องการผู้ชมกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ และ
ได้น าข้อเสนอแนะบางส่วนไปปรับปรุงรายการ เพ่ือให้รายการตัวอย่างนี้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 
 2. อภิปรำยผลกำรด ำเนินกำร 
  ในการผลิตรายการเกี่ยวกับอาหารริมทางในรูปแบบพาชิมอาหาร มีความสอดคล้องกับ
แนวคิด และทฤษฎีที่ได้ศึกษาค้นคว้ามา ดังนี้ 
 แนวคิดด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ ส าหรับรายการเกี่ยวกับอาหารริมทางรูปแบบพาชิมอาหาร
นั้น ทุกกระบวนการตั้งแต่ข้ันตอนก่อนการผลิตรายการ ขั้นผลิตรายการและหลังผลิตรายการ มีความ
สอดคล้องกับแนวคิดการผลิตรายการโทรทัศน์เป็นอย่างมาก 
 ซึ่งตั้งแต่กระบวนการแรก คือ ขั้นตอนก่อนผลิตรายการที่จะต้องศึกษาหาข้อมูล รวบรวมข้อมูล
เพ่ือใช้ในการผลิตรายการ ทั้งจากการหาข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็น า
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ข้อมูลมาเขียนโครงร่างรายการให้มีทิศทางรายการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือต่อยอดไปสู่กระบวนการผลิต
รายการ โดยกระบวนการก่อนการผลิตรายการเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก เพราะจะเป็นกรอบแนวความคิด
ของผู้ผลิตว่าจะผลิตรายการอาหารออกมาในรูปแบบใด ซึ่งมีผลส าคัญต่อภาพรวมรายการที่ผู้ชมจะ
จดจ าได้เมื่อออกอากาศ 
 ขั้นตอนกระบวนการผลิตรายการก็ท าให้ได้เห็นว่า การถ่ายท าต้องมีการเตรียมความพร้อมเป็น
อย่างดี เพ่ือป้องกันความผิดพลาดหรือท าให้เกิดความผิดพลาดให้น้อยที่สุด ซึ่งเมื่อได้ผลิตรายการ
เกี่ยวกับอาหารริมทางในรูปแบบพาชิมอาหารแล้วนั้น ท าให้เห็นว่า ถึงแม้จะมีการตระเตรียมความ
พร้อมมากแค่ไหน ก็อาจจะเกิดเรื่องไม่คาดคิดเกิดข้ึนได้อยู่ตลอดเวลา น าไปสู่บทเรียนที่จะเป็น
ประสบการณ์ในการเตรียมการผลิตรายการครั้งต่อไปว่าควรเพ่ิมหรือแก้ไขส่วนใดบ้าง อีกทั้ง การได้ลง
พ้ืนที่ผลิตรายการยังเป็นกระบวนหนึ่งที่ท าให้ผู้ผลิตได้ใช้ทักษะ รู้จักการจัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ได้เป็นอย่างดี 
 ขั้นตอนหลังผลิตรายการ ซึ่งเป็นกระบวนการตัดต่อที่จะมีความส าคัญอย่างมากอีกส่วนหนึ่ง ซึ่ง
กระบวนการนี้ต้องใช้ความรู้และความสามารถอย่างมาก ที่จะต้องตัดต่อรายการออกมาให้ดีและ
น าเสนอประเด็นที่ส าคัญและน่าสนใจให้แก่ผู้ชม 
นอกจากกระบวนการของขั้นตอนการตัดต่อแล้วนั้น ในกระบวนการหลังการผลิตรายการยังมี
กระบวนการส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ส าคัญต่อรายการ คือ การส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมายที่
ทางรายการได้ก าหนดไว้ ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง เพ่ือน าค าแนะนาไปใช้ในการปรับปรุงการผลิต
รายการครั้งต่อไป 
 ซึ่งการผลิตรายการเกี่ยวกับอาหารริมทางในรูปแบบพาชิมอาหาร เป็นไปตามกรอบความคิดว่า
ด้วยรายการประเภทอาหาร จะต้องมีองค์ประกอบครอบคลุมทั้งเนื้อหาให้ความรู้ และความบันเทิง
ควบคู่กันไป มีการน าเสนอองค์ประกอบรายการด้วยเทคนิคการถ่ายท า การตัดต่อและการให้เพลง
และเสียงประกอบในรายการ ซึ่งการผลิตรายการรายการเกี่ยวกับอาหารริมทางรูปแบบพาชิมอาหาร 
รายการ“Street/Food” มีองค์ประกอบที่ส าคัญนี้ผสมอยู่ในแต่ละช่วงของรายการ โดยค านึงจาก
ค าแนะน าจากการสัมภาษณ์ (Interview) ผู้เชี่ยวชาญการผลิตรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์และการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นส าคัญ 
 
 
ปัญหำและอุปสรรค 
ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตชิ้นงานตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
1. ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ 
 ปัญหาหลักๆ ที่พบในขั้นตอนก่อนการผลิตนั้นก็เป็นในเรื่องของการก าหนดเนื้อหารายการ เพราะ
ในการคิดหรือก าหนดรูปแบบ เนื้อหา รวมไปถึงวิธีการนาเสนอ พิธีกร สถานที่ที่ต้องค านึงถึง
กลุ่มเป้าหมาย บางครั้งสิ่งที่เราคิดมันอาจไม่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย ท าให้เราต้องตัดหรือต้องเพ่ิม
ในบางส่วนให้มีความพอดี ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป 
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2. ขั้นตอนผลิตรายการ 
 ปัญหาและอุปสรรคส าคัญของขั้นตอนในการผลิตรายการอาหาร ก็เป็นในเรื่องของสภาพอากาศ
ในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายท า แต่ในเรื่องของสภาพอากาศเป็นเรื่องของธรรมชาติที่
เราไม่สามารถบังคับอะไรได้ แต่ถึงอย่างไรการถ่ายท าก็ยังต้องด าเนินต่อไป ด้วยวิธีการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าต่างๆ และตลอดการถ่ายท าจะดาเนินไปให้ทันเวลา ทาให้การถ่ายท าค่อนข้างจะวุ่นวาย
และเก็บภาพมาได้ไม่เยอะ 
 ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบันทึกเสียง ซึ่งเครื่องบันทึกเสียงจะตัดตลอดเวลาขณะถ่ายท า 
ซึ่งทาให้บางช่วงบางตอนของรายนั้นเสียงค่อนข้างจะด้อยคุณภาพ เพราะมีการน าเครื่องบันทึกเสียงที่
ได้จากโทรสับมือถือมาเป็นวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องเสียง 
 
3. ขั้นตอนหลังกำรผลิตรำยกำร 
 อุปสรรคในขั้นตอนหลังการผลิตรายการ ก็เป็นในเรื่องของการตัดต่อ ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดต่อ
ไม่ค่อยเอ้ืออานวยสักเท่าไหร่ ท าให้การตัดต่อล่าช้า และตัวรายการจาเป็นต้องมีกราฟิก ประกอบ 
เพราะเป็นรายการที่สนุก จึงต้องหาผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกราฟิกมาช่วยในเรื่องนี้ ท าให้งานแบบ
สมบูรณ์ล่าช้าลงไปอีก 
 
ข้อเสนอแนะในกำรท ำกำรศึกษำและผลิตครั้งต่อไป 
 1. การเตรียมการก่อนการผลิต ควรมีการประสานงานกับทุกฝ่ายของรายการอย่างชัดเจน เพ่ือ
ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ทั้งในส่วนของผู้ดาเนินรายการ ทีมงาน บทรายการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่าย
ท า 
 2. การท างานในด้านการผลิตรายการ ผู้ศึกษาจาเป็นต้องศึกษากระบวนการด าเนินงานเป็นอย่าง
ดี เพื่อไม่ให้งานเกิดความล่าช้าและเกิดอุปสรรคเพ่ิมข้ึน 
 3. การเตรียมการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ต้องมีการเตรียมการอยู่ในขั้นตอนก่อนการ
ผลิต เพื่อเวลาที่ไปเจอปัญหาจริงๆ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาคิด และจะไม่ทาให้การด าเนินงานล่าช้าลงไป
ด้วย 
 4. ด้านการผลิตรายการ ต้องวางแผนและควบคุมการใช้งบประมาณในการผลิต เพ่ือไม่ให้
งบประมาณบานปลาย 

 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บรรณานุกรม 
 
 

ภาษาไทย 
ธีรภาพ โลหิตกุล. กวาจะเปนสารคดี.พิมพครั้งท่ี 3.กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแพรว, 2544.  
วลัยภรณ โชคพันทวี. “การผลิตรายการนิตยสารทางโทรทัศนเก่ียวกับวัฒนธรรมอาหาร นานาชาติ.”จุลนิพนธ 
 นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      
 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553. 
สุทธิลักษณ สมิตะสิริ. “พฤติกรรมการกินของคนไทย”:  สุขภาพสวนบุคคล, 5, 10 (กรกฎาคม-สิงหาคม): 4-5. 
อุฬาร เนื่องจํานงค. “สื่อมวลชนวิทยุ-โทรทัศน.” พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : อักษรบัณฑิต, 
 2520.  
ปรมะ สตะเวทิน. หลักและทฤษฎีการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ, 2540 
อภิญญา มานะโรจน. อาหารตามสั่ง. พิมพครั้งท่ี2. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแมบานจํากัด,  2547. 
นิชา แกวพานิช. เสริมสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : 
 สํานักพิมพเดอะบุค, 2533. 
อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์. สื่อสารมวลชนเบื้องตน. กรุงเทพมหานคร : แผนกอิสระวารสารศาสตรและ สื่อมวลชน 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547 
วนิดา สิทธิรณฤธิ์. โภชนาการศึกษาเพ่ือชุมชน. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527 
  
ภาษาตางประเทศ  
Couger,DanielJ.Creativity&Innovation . New York : Boyd & Fraser Publishing Company 
 , 1996. 
David Levinson and Melvin Ember. Encyclopedia of Cultural Anthropology. New York  : 
Henry Holt and Company, 1996. 
 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส 
มหาวิทยาลัยพายัพ. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน. เขาถึงเม่ือ 22 กรกฎาคม 
 2556. เขาถึงไดจากhttp://courseware.payap.ac.th/docu/th203/content/gtv.htm 
การเปดรับขาวสาร. เขาถึงเม่ือ 22 กรกฎาคม 2556. เขาถึงไดจาก
 http://thesisavenue.blogspot.com/search/label/การเลือกเปดรับ 
วาสนา สมยา. แบบจําลอง SMCR ของเบอรโล. เขาถึงเม่ือ 22 กรกฎาคม 2556 
 เขาถึงไดจาก http://www.learners.in.th/blogs/posts/281257 
ณรัฐ ประสุนิงค. วิชาการสรางสื่อการเรียนการสอน. เขาถึงเม่ือ 22 กรกฎาคม 2556     
 เขาถึงไดจาก  http://naratcomputereducation.blogspot.com 
Grid G. Communication Model 2. เขาถึงเม่ือ 22 กรกฎาคม 2556 
 เขาถึงไดจาก http://www.scribd.com/doc/14751836/Communication-Model-2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.learners.in.th/blogs/posts/281257
http://naratcomputereducation.blogspot.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



2 
 

 แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชม  
“รายการที่เสนอเกี่ยวกับอาหารริมทางในรูปแบบพาชิมอาหาร(Street Food )”  
สาขานิเทศศาสตร ์เอกวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
 
ค าชี้แจง  
1. แบบสอบถามชุดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและความต้องการในการ
รับชมรายการสารคดีเกี่ยวกับอาหารข้างทางโดยจะท าการสุ่มกลุ่มเป้าหมายในเขตกรุงเทพมหานครฯ 
เพ่ือใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและคิดสร้างสรรค์ พัฒนาเนื้อหาและรูปแบบรายการสารคดีทาง
โทรทัศน์ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของท่านต่อไป  
2. ค าตอบในแบบสอบถามนี้จะน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือ
จากท่านในการตอบคาถามทุกข้อตามความจริง  
3. ข้อมูลในแบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ตอน ได้แก่  
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
ตอนที่ 2 การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการสารคดีทางโทรทัศน์  
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการสารคดีเกี่ยวกับอาหารริมทาง  
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์รายการสารคดีเกี่ยวกับอาหารริมทาง  
ค าแนะน าส าหรับการตอบแบบสอบถาม  
กรุณาใส่เครื่องหมาย ลงในช่องว่าง ที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวและระดับความคิดเห็นของท่าน
มากทีสุ่ด โดยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา  
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
1. เพศ หญิง ชาย  
 
2.อายุ 15-20 ปี 21-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 35-40 ปี  
 
3.ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สูงกว่าปริญญาตรี 
                      อ่ืนๆ ระบุ........................  
4. อาชีพ  
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว พนักงานบริษัทเอกชน รับจ้าง  


นักเรียน/นักศึกษา อ่ืนๆ ระบุ..........................  
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5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 5,000 บาท 5,001- 10,000 บาท  
10,001 - 20,000 บาท 20,001 - 30,000 บาท 30,001 - 40,000 บาท  
40,001- 50,000 บาท มากกว่า 50,000 บาท  
 
6. สถานภาพสมรส โสด สมรส หม้าย / หย่า / แยกกันอยู่  
 
7. กิจกรรมยามว่าง ท่องเที่ยว อ่านหนังสือ ถ่ายรูป ฟังเพลง  
เล่นอินเตอร์เน็ต ดูหนัง / ทีวี ท าอาหาร อ่ืนๆ ระบุ...........  
 
ตอนที่ 2 พฤติกรรมในการรับชมรายการเกี่ยวกับอาหารในรูปแบบพาชิมทางโทรทัศน์  
 
ท่านเคยรับชมรายการสารคดีทางเคเบิ้ลทีวีหรือไม่  
เคย ไม่เคย  
 
ช่วงเวลาที่ท่านเปิดชมรายการทางโทรทัศน์มากที่สุดหรือรับชมเป็นประจ าคือช่วงเวลาใด  
05.00 –08.00 น. 08.01-11.00 น. 11.01-14.00 น. 14.01-17.00 น.  


17.01-20.00 น. 20.01-23.00 น. 23.01-02.00 น. 02.01-04.59 น.  
 
ช่วงวันออกอากาศที่ท่านเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์มากที่สุด (เพียงข้อเดียว)  
วันจันทร์-ศุกร์ วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ อ่ืนๆ ระบ.ุ...........  
 
ท่านชอบดูรายการอาหารรูปแบบพาชิมหรือไม่ (ถ้าชอบโปรดยกตัวอย่างรายการที่ท่านเคยชม)  
ชอบ เพราะ………………………………………………………………………………………………  
ตัวอย่างรายการที่เคยชม…………………………………………………………………………………  
ไม่ชอบ เพราะ ……………………………………………………………………………………………  
 
ปัจจัยใดที่ท าให้ท่านเลือกชมรายการสารคดีทางโทรทัศน์ (เพียงข้อเดียว)  
หัวข้อน่าสนใจ พิธีกร เทคนิคการตัดต่อ ภาพและดนตรีประกอบ เวลา  
อ่ืนๆ ระบุ.........  
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวกับอาหารริมทางรูแบบพาชิมอาหาร (Street Food)  
 
ท่านชอบรับประทานอาหารริมทาง (Street Food) หรือไม่ เพราะเหตุใด  
ชอบ เพราะ……………………………………… ไม่ชอบ เพราะ………………………………  
 
อาหารริมทางที่ท่านชอบรับประทานนั้น ส่วนใหญ่เป็นเมนูอะไร (เลือกได้มากกว่า 2 ข้อ)  
ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง ข้าวขาหมู ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง  
 
ท่านรับประทานอาหารริมทาง (Street Food )บ่อยแค่ไหน  
ทุกวัน 5-6ครั้งต่อสัปดาห์ 3-4ครั้งต่อสัปดาห์ ต่ ากว่า3ครั้งต่อสัปดาห์  
 
ถ้ามีรายการที่เสนอเกี่ยวกับอาหารริมทาง(Street Food) ท่านจะสนใจในระดับใด  
สนใจมาก ปานกลาง น้อย ไม่สนใจ  
 
เมื่อพูดถึงแหล่งยอดนิยมอาหารข้างทาง (Street Food) ท่านจะนึกถึงย่านไหนมากที่สุด  
สีลม-บางรัก เยาวราช เอกมัย -ทองหล่อ สามแพร่ง – เสาชิงช้า  
 
ท่านคิดว่ารูปแบบรายการในการน าเสนอเกี่ยวกับอาหารริมทาง (Street Food) ควรเป็นอย่างไร  
มีพิธีกรน าเสนอเนื้อหาแต่เพียงผู้เดียว  
มีพิธีกรหลายคนน าเสนอเนื้อหา  
ภาพประกอบกับเสียงบรรยาย ไม่มีพิธีกร  
 
ท่านคิดว่าพิธีกรหรือผู้ด าเนินรายการเกี่ยวกับอาหารริมทาง (Street Food) ควรเป็นแบบใด  
พิธีกรชาย  
พิธีกรหญิง  
พิธีกรชาย+หญิงคู่กัน  
ไม่มีพิธีกร  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



5 
 

ในการรับชมรายการเกี่ยวกับอาหารริมทางในรูปแบบพาชิมอาหาร (Street Food) ท่านคาดหวังกับ
สิ่งใดในรายการมากที่สุด  
การเปิดรายการ เนื้อหาสาระส าคัญของรายการ Highlightของรายการ  
เทคนิคด้านภาพและการตัดต่อ ดนตรีและเสียงประกอบ  
บทสรุปส่งท้ายของรายการ  
 
 
 
ตอนที่ 3 : ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รายการเกี่ยวกับอาหารริม
ทางรูปแบบพาไปชิม  
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการเลือกเนื้อหาและรูปแบบรายการที่แปลกใหม่ ที่ท่านต้องการ
หรือสนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รายการอาหารริมทางรูปแบบพาชิมอาหาร  
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................  

 
 
 
 
 

ขอขอบคุณทุกท่าน  
ส าหรับความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามค่ะ 
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