
 
 
 
 

การผลิตรายการวาไรต้ีแฟชั่นส าหรับผู้หญิง 
The Production of Variety Television program                                      

to present fashion for the women  

 

 

ภาณุพงศ์  ศุขแพทย ์13530501 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
 

จุลนิพนธน์ี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ปีการศึกษา 2556 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หัวข้อจุลนิพนธ ์                    การผลิตรายการวาไรตี้แฟชั่นส าหรบัผู้หญิง 
                                       The Production of Variety Television program   
                                       To present fashion for the women 
ผู้ด าเนินการ                        นายภาณุพงศ์  ศขุแพทย์  รหัสนักศึกษา  13530501 
ปีการศึกษา                         2556 
สาขาวิชา                           นิเทศศาสตร ์
อาจารย์ท่ีปรึกษาจลุนิพนธ ์      อาจารย์ณฐัพงษ์  มงคลสวัสดิ ์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
            คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหจุ้ลนิพนธ์    
ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลกัสูตรของนเิทศศาสตรบัณฑิต 
 
........................................................................              คณะกรรมการตัดสินจลุนิพนธ์ 
          (อาจารย์มานพ เอี่ยมสะอาด)                       1. ดร.ธ ารง รัตนภรานุเดช 
คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร          2. อาจารย์ณัฐพงษ์  มงคลสวัสดิ ์
วันที่......เดือน..............................พ.ศ. ............             3. อาจารยส์พชัย  พาลพ่าย 
                                                                   4. อาจารย์พิชานนท์  วงศ์วิทยาเมธากลุ 
                                                                   5. อาจารย์ณภัสสร์  เตลิงคพันธ์ 
......................................................................... 
         (อาจารย์ณัฐพงษ์  มงคลสวัสดิ์) 
           อาจารย์ที่ปรึกษาจุลนพินธ์ 
วันที่......เดือน..............................พ.ศ. ........... 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ง 

 
13530501 :สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง: การผลิตรายการวาไรตี้แฟช่ันส าหรับผู้หญิง 

 
จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อน าไปสู่การผลิตรายการวาไรตี้แฟช่ันส าหรับผู้หญิง

รายการ She’s All That ในรูปแบบของรายการความยาว 20 นาทีโดยการศึกษาได้มุ่งเน้นการผลิต
รายการโทรทัศน์ทุกข้ันตอนการผลิตเริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตรายการ  (Pre-
production) ด้วยการส ารวจและวิเคราะห์รายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
แฟช่ันมีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน
จ านวน 1 รายการและมีการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายคือเพศหญิงและเพศชายที่มีอายุ
ระหว่าง 19-25 ปีและอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 100 คนเพื่อน าข้อมูลที่
ได้จากการศึกษาทั้งหมดมาจัดท าโครงร่างรายการบทรายการโทรทัศน์จากนั้นจึงด าเนินผลิตรายการ 
She’s All That จ านวน 1 ตอนมีความยาว 20 นาที (Production and Post-production) 
หลังจากผ่านข้ันตอนผลิตรายการผู้ศึกษาได้จัดท าการประเมินผลรายการกับกลุ่มเป้าหมายเพศหญิง
และเพศชายที่ช่ืนชอบเรื่องราวของแฟช่ันที่มีอายุระหว่าง 19-25 ปีจ านวน 5 คน 

ผลการศึกษาวิจัยพบว่ารายการแฟช่ันที่มีคุณภาพนั้นจ าเป็นต้องมีรูปแบบและเนื้อหาที่มี
ความหลากหลายและแปลกใหมใ่นรายการรวมถึงต้องน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ
การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของกลุ่มเป้าหมายโดยที่รูปแบบของรายการต้องสอดแทรกทั้งสาระและ
ความบันเทิงไว้ด้วยกันซึ่งผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวมาผลิตรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
แฟช่ันส าหรับผู้หญิง รายการShe’s All Thatข้ึนมาและจากการประเมินประสิทธิผลของรายการกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ช่ืนชอบต่อรูปแบบและเนื้อหาของรายการที่น าเสนอโดยให้เหตุผลว่าวิธีน าเสนอและ
รูปแบบเนื้อหาของรายการสามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ชอบเรื่องราวของ
แฟช่ันไดแ้ละสามารถน าไประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้จริง 
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               ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัย     
ศิลปากรทุกท่าน โดยเฉพาะ อาจารย์สงักมา สารวัตร และอาจารยส์มศักดิ ์ชาติน้ าเพ็ชร ที่ได้ประสทิธ์ิ 
ประสาทวิชาความรู ้จนท าให้ศิษย์คนน้ีประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 

       นอกจากนี้ยังขอขอบคุณ ศูนย์การค้าเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ที่เอือ้เฟื้อสถานที่   
ในการถ่ายท าและเพื่อนๆ พี่ๆ ทุกคน ที่มาร่วมกันช่วยงาน โดยเฉพาะ นางสาวบุษกร จินดาโสด  
ที่ช่วยเหลอืในทุกข้ันตอนของการท างานในครั้งนี้ต้ังแต่ก่อนผลิตรายการจนกระทัง่รายการออกมาเสรจ็   
สมบรูณ์รวมทั้งขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนักศึกษา และรุน่พี่วัยท างานทุกคนทีเ่สียสละเวลามาตอบ  
ค าถามและร่วมประเมินผลรายการสุดท้ายขอกราบขอบพระคุณ บุคคลทีส่ าคัญทีสุ่ด นางอุษณีย์ และ 
นายพงศ์อมร พ่อและแม่ของข้าพเจ้า และญาติพี่นอ้ง ที่มอบความรัก ก าลังใจ การดูแล และสนบัสนุน  
การศึกษาจนท าให้ลกูมีความส าเรจ็ในวันน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
สารบญั 

                                                                              หน้า                                                      
บทคัดยอ่………………………………………………………………………………………………………………………….   ง 
กิตติกรรมประกาศ…………………………………………………………………………………………………………….   จ 
บทที ่1   บทน า………………………………………………………………………………………………………………..   1 
            ที่มาและความส าคัญของปัญหา……………………………………………………………………………   1  
            วัตถุประสงค์………………………………………………………………………………………………………   3 
            ลักษณะและขอบเขตของโครงการจลุนิพนธ์…..………………………………………………………   3  
            ข้ันตอนการศึกษา……………………………………………………………………………………………….   4 
            ผลที่คาดว่าจะได้รับ…………………………………………………………………………………………….   5 
            นิยามศัพท์…………………………………………………………………………………………………….…..   5 
บทที ่2   ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง………………………………………………………………….   6 
           ตอนที่ 1 แนวคิดทฤษฎี………………………………………………………………………………………..   7 
           ตอนที่ 2 ผลงานรายการทีเ่กี่ยวข้อง……………………………………………………………………....  38 
บทที ่3   ระเบียบวิธีวิจัย…………………………………………………………………………………………………..  42 
บทที ่4   ผลการวิจัยและการน าเสนอช้ินงาน………………………………………………………………………  51 
บทที ่5   ผลการประเมินประสทิธิผลรายการ She’s all that………………………………………………  92 
บทที ่6   สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………..  97 
บรรณานุกรม………………………………………………………………………………………………………………….. 110 
ภาคผนวก 
            ภาคผนวก ก   ตารางการด าเนินงาน……………………………………………………………….….. 113 
            ภาคผนวก ข   ตัวอย่างแบบสอบถามส ารวจพฤตกิรรมการเปิดรับสื่อ ความต้องการ 
                               ในด้านเนื้อหา และรปูแบบการน าเสนอรายการวาไรตี้ที่มีเนือ้หา 
                               เกี่ยวกับแฟช่ัน…………………………………………………………………………… 115 
            ภาคผนวก ค   ตัวอย่างแบบสอบถามแบบเจาะลกึ……………………………………………….  122 
            ภาคผนวก ง    ตัวอย่างแบบสอบถามการสนทนากลุ่ม…………………………………………  124 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
สารบญัตาราง 

ตาราง                                                                                                       หนา้ 
4-1   แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ……………………………………………….......  59 
4-2   แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ…………………………………………………….  59 
4-3   แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา……………………………………  60 
4-4   แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ………………………………………………….  60 
4-5   แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอัตรารายได้ต่อเดือน……………………………..  61 
4-6   แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามงานอดเิรก..................................................  62 
4-7   แสดงค่าร้อยละของความถ่ีในการรบัชมโทรทัศน์ในแตล่ะสปัดาห์ของกลุ่มตัวอย่าง........  63 
4-8   แสดงค่าร้อยละของช่วงเวลาในการรบัชมโทรทัศน์ของกลุม่ตัวอย่าง...............................  64 
4-9   แสดงค่าร้อยละของระยะเวลาในการรบัชมรายการโทรทัศน์ในแต่ละครั้ง 
        ของกลุ่มตัวอย่าง………………………………………………………………………………………………..  64  
4-10  แสดงค่าร้อยละของลักษณะในการรับชมรายการของกลุ่มตัวอย่าง................................  65 
4-11  แสดงค่าร้อยละของการรบัข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับแฟช่ันผ่านสื่อต่างๆของกลุ่มตัวอย่าง....66 
4-12  แสดงค่าร้อยละของความสนใจในการรับชมรายการแฟช่ันทางโทรทัศน์ 
        ของกลุ่มตัวอย่าง…………………………………………………………………………………………………  66 
4-13  แสดงค่าร้อยละของเหตุผลทีร่ับชมรายการแฟช่ันของกลุ่มตัวอย่าง.................................. 67 
4-14  แสดงค่าร้อยละของความสนใจในรายการแฟช่ันที่มเีนื้อหาเกี่ยวกบัการให้ความรู ้
        ในเรื่องของเทรนด์แฟช่ันใหเ๎หมาะสมกับผู้หญิงที่มีข้อจ ากัดทางสรีระอย่างหลากหลาย 
        มีความน่าสนใจอย่างไร..................................................................................................   68 
4-15  แสดงค่าร้อยละของค าแนะน าด้านเนื้อหารายการทีม่ีเนื้อหาเกี่ยวกบัการให้ความรู ้
        ในเรื่องของเทรนด์แฟชัน่ให้เหมาะกบัผู้หญิงท่ีมีข้อจ ากดัทางสรีระอย่างหลากหลาย 
        ของกลุ่มตัวอย่าง.............................................................................................................  69 
4-16  แสดงค่าร้อยละของความต้องการในด้านรปูแบบเทคนิคการแต่งกายตามเทรนด์ 
        ของกลุ่มตัวอย่าง.............................................................................................................  70 
4-17  แสดงค่าร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกบัส่วนที่ยงัขาดไปในรายการที่มีเนือ้หา 
        เกี่ยวกับแฟช่ันในปัจจบุันของกลุ่มตัวอย่าง.....................................................................  71 
4-18  แสดงค่าร้อยละของรายการที่ให้ความรูเ้กี่ยวกับแฟช่ันที่กลุ่มตัวอย่างเคยรับชม.............  72 
4-19  แสดงค่าร้อยละของความต้องการในการรบัชมประวัติเกี่ยวกับแฟช่ัน 
        ในรายการของกลุม่ตัวอย่าง............................................................................................  72 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
สารบญัตาราง (ต่อ) 

ตาราง                                                                                                       หน้า  
4-20  แสดงค่าร้อยละของความต้องการด้านรปูแบบในการเล่าประวัติแฟช่ัน 
        ของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการรับชมประวัตเิกี่ยวกับแฟช่ันในรายการ.................................  73 
4-21  แสดงค่าร้อยละของค าแนะน าของกลุ่มตัวอย่างตอ่ความเหมาะสม 
        ของสถานีโทรทัศน์กบัรายการแฟช่ันที่ให้ความรู้ในเรือ่งของเทรนด์แฟช่ัน 
        ให้เหมาะกับผูห้ญิงที่มีข้อจ ากัดทางสรีระอย่างหลากหลาย.............................................  73 
4-22  แสดงค่าร้อยละของค าแนะน าของความยาวในรายการแฟช่ันของกลุ่มตัวอย่าง.............  74 
4-23  แสดงค่าร้อยละของความต้องการด้านบุคลิกลักษณะของพิธีกร 
        รายการแฟช่ันของกลุ่มตัวอย่าง......................................................................................  75 
4-24  บทรายการ She’s all that...........................................................................................  85 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่1 

บทน ำ 

ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
มนุษย์ทุกคนต่างต้องการมีความสวยงามของเรือนร่างและบุคลิกภาพที่ดี และความ

ต้องการนี้สอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของ Maslaw ในเรื่องของความต้องการทางร่างกาย ซึ่ง
เป็นความต้องการข้ันพื้นฐาน รวมถึง ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ ซึ่งสรุปได้ว่ามนุษย์
ทุกคนน้ันต้องการมีความงามและรปูลกัษณ์ภายนอกที่ดีเพื่อต้องการดึงดูดความสนใจจากเพศตรงข้าม 
เช่นเดียวกับสัตว์ที่เพศผู้จะมคีวามสง่างามมากกว่าตัวเมียแต่จะต่างกันตรงที่มนุษย์เพศหญิงนั้นมีความ
รักสวยรักงามและใส่ใจในรูปลักษณ์ของตนเองมากกว่าเพศชาย 

จากการวิจัยของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลพบว่า ผู้หญิงมี
จ านวนประชากรมากกว่าผู้ชายอยู่แล้วตั้งแต่สถิติในอดีต แต่ปัจจุบันจ านวนประชากรผู้หญิงนั้นมี
มากกว่าผู้ชายถึง 9 แสนคนและมีแนวโน้มจะมากข้ึนเรื่อยๆ ในอนาคต ซึ่งด้วยเหตุนี้ท าให้สินค้าและ
บริการที่เกี่ยวกับผู้หญิงนั้นมีมากกว่าสินค้าและบริการของผู้ชาย จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ผู้หญิงจะ
ได้เปรียบในการดูแลรูปลักษณ์ภายนอกของตัวเองมากกว่าผู้ชาย โดยส่วนมากผู้หญิงมักจะให้ความ
สนใจกับ ใบหน้า ผิวพรรณ ทรงผม และเครื่องแต่งกายเป็นต้น 

ความเจริญของมนุษย์ท าให้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยรวมทั้ง
เสื้อผ้ายังบอกถึงลักษณะของผู้สวมใส่ได้ด้วย เช่น ฐานะ เช้ือชาติ เป็นต้น เสื้อผ้าเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึง
ได้ง่ายที่สุด เพราะคนทุกคนต้องใส่เสื้อผ้าในชีวิตประจ าวันต้องพบเจอกับเสื้อผ้าทุกวันและตลอดเวลา
จนสังเกตุได้ว่าสินค้าและบริการประเภทเสื้อผ้านั้นนับวันจะมีช่องทางการซื้อขายที่กว้างและ
สะดวกสบายมากขึ้นรวมถึงมีหลากหลายรูปแบบให้ผู้บริโภคเลือกซื้อกันโดยเฉพาะผู้หญิงในปัจจุบันที่
หันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับแฟช่ันการแต่งตัวตามเทรนด์ มากยิ่งข้ึน โดยเห็นว่าการแต่งตัวตามกระแส
นิยมของคนในสังคมเป็นสิ่งที่ดูดี ส่งเสริมบคุลิกของตนเองให้ดูดีข้ึนท าให้เป็นทีย่อมรับในสังคม และยัง
เป็นเครื่องมือในการยกระดับช้ันทางสังคมให้กับตัวเองอีกด้วย  

เทรนด์แฟช่ันในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มักมีอิทธิพลมาจาก ดารา นักร้อง คนดัง(celebrities) 
ทั้งในประเทศของตนเองและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันสื่อในการกระจายข่าวสารหรือ
เทคโนโลโนยีที่ทันสมัยได้เข้ามามีบทบาทกับมนุษย์มากข้ึนและมีมากมายหลายช่องทาง  

ไม่ว่าจะเป็น Internet หรือSocial network ท าให้คนสามารถรับรู้การเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและยิ่งท าให้มีความกระตืนรือร้นอยากที่จะตามเทรนด์แฟช่ันมากยิ่งข้ึน ซึ่ง
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การแต่งตัวตามแฟช่ันนั้นก็ต้องค านึงถึงความเหมาะสมของตัวผู้สวมใส่ด้วย เช่นการรู้จักเลือกแบบ สี 
และลวดลายและชนิดของผ้าให้เข้ากับรูปร่าง สีผิว และวัยของผู้ใส่ก็จะช่วยให้ผู้หญิงดูสวยข้ึนไม่น้อย 

จากงานวิจัยของ Danziger (2004,อ้างถึงใน รังสินี ศรีนวล 2553) พบว่าปัจจุบันผู้หญิง
ได้เข้ามามีบทบาทในสังคมและเศรษฐกิจเทียบเท่ากับผู้ชาย ผู้หญิงเริ่มมีการศึกษาที่ดีข้ึนเริ่มออกไป
ท างานนอกบ้านส่งผลให้ผู้หญิงมีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่หลากหลายข้ึนตามบทบาทและหน้าที่ที่ต้อง
รับผิดชอบ เราสามารถแบ่งรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้หญิงได้สองกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มผู้หญิงที่เป็น
แม่บ้านกับกลุ่มผู้หญิงที่ท างาน ผู้หญิงที่ท างานมักให้ความส าคัญกับเสื้อผ้ามากกว่ากลุ่มผู้หญิงที่เป็น
แม่บ้านเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและผู้ร่วมงานท าให้พวกเธอต้องการใช้สินค้าเพื่อ
เสริมสร้างตัวเองให้ดูดีข้ึนเพื่อได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไป และสินค้าที่สามารถมาตอบสนองเธอ
ได้คงหนีไม่พ้นสินค้าประเภทแฟช่ันเพราะนอกจากจะท าให้ผู้สวมใส่ดูดีแล้วยังสามารถสื่อให้
บุคคลภายนอกรับรู้ได้อีกว่าพวกเธอเป็นสาวที่ไม่ตกยุค 

นอกจากนี้การวิจัยของ Danziger (2004,อ้างถึงใน รังสินี ศรีนวล 2553) ยังระบุอีกว่า
ผู้บริโภคชาวอเมริกันใช้เงินไปกับการซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้าและอัญมณีเครื่องประดับแฟช่ันรวมถึง
สินค้าและบริการอื่นๆเกี่ยวกับแฟช่ันไปกว่า4,000,500,000,000(สี่แสนห้าร้อยล้านดอลล่าร์สหรัฐ) 
นอกจากนี้ผู้บริโภคยังจัดอันดับให้สินค้าเสื้อผ้าผู้หญิงเป็นสินค้าประเภทตอบสนองความพึงพอใจ
ส่วนตัวอันดับ1 ส่วนสินค้าประเภทเครื่องประดับแฟช่ันอยู่ที่อันดับ3รองลงมาจากสินค้าประเภทบ ารุง
และความงามทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคนั้นซื้อสินค้าประเภทแฟช่ันเพื่อความพึงพอใจส่วนตัว
มากกว่าความจ าเป็น 

ปัจจุบันมีการผลิตสื่อออกมามากมายเพื่อใช้ในการตอบสนองความต้องการทางด้าน
แฟช่ันของผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้หญิง เช่น นิตยสารแฟช่ันส าหรับผู้หญิง รายการโทรทัศน์ รวมถึงสื่อ
ออนไลน์ต่างๆตามอินเตอร์เน็ตการผลิตรายการโทรทัศน์เป็นอีกรูปแบบการน าเสนอหนึ่งที่น่าสนใจ
และมีอิทธิพลต่อผู้ชมมากที่สุดเนื่องจากโทรทัศน์เป็นสิ่งที่ทุกครัวเรือนต้องมี รวมถึงโทรทัศน์ยังเป็น
ช่องทางที่ผู้ชมจะเสพสื่อได้มากที่สุดอีกด้วย จากการวิจัยเรื่องความพึงพอใจใช้สื่อ พบว่า เนื้อหา
รายการโทรทัศน์ส าหรับสตรีในปัจจุบันน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของสตรีและความเป็นไป
ในสังคม โดยร้อยละ 60 ของรายการโทรทัศน์ส าหรับสตรีเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาสตรีระดับ
ตนเอง และถือเป็นการรับรู้ประโยชน์และให้ความพึงพอใจกับสตรีมากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของความ
งามและแฟช่ัน ในปัจจุบันรายการโทรทัศน์ประเภทรายการแฟช่ันยังมีจ านวนไม่มากนัก 

ส่วนใหญ่ที่มีจะเป็นรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงเสียมากกว่าซึ่ง
รายการบันเทิงที่มีอยู่ในรูปแบบของวาไรตี้ส าหรับผู้หญิงที่มีอยู่และประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก
ได้แก่รายการ Intrend ออกอากาศทางช่อง 5 รายการ 108Living ออกอากาศทางช่อง 5 รายการ 
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Sister Day ออกอากาศทางช่อง 5 และรายการ Fashion Focus ออกอากาศทางช่อง true inside
เป็นต้น 

ด้วยสาเหตุข้างต้นที่ผู้ศึกษากล่าวมาทั้งหมดได้แสดงถึงค่านิยมของหญิงไทยในปัจจุบันว่า
หันมาให้ความสนใจในเรื่องของความงามและแฟช่ันตามกระแสนิยมอย่างมากประกอบกับตัวผู้ศึกษา
เองก็มีความสนใจในเรื่องของแฟช่ันและความงามอยู่จึงมีความประสงค์ที่จะผลิตรายการโทรทัศน์ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ันส าหรบัผูห้ญงิที่ในรปูแบบของรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ันเทรนด์การ
แต่งกายที่เป็นกระแสนิยมอยู่ในปัจจุบันโดยน าเสนอถึงวิธีการประยุกต์แฟช่ันเหล่าน้ันให้เข้ากับรูปร่าง
และบุคลิกของผู้หญิงที่มีอยู่หลากหลายประเภท เพื่อตอบสนองความสนใจในเรื่องของแฟช่ันส าหรับ
ผู้หญิงและผู้ชมก็สามารถเข้าถึงและเข้าใจถึงแฟช่ันการแต่งกายได้มากข้ึนรวมถึงสามารถตามกระแส
นิยมของแฟช่ันได้และน ามาปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองได้อย่างสวยงามและเหมาะสม 

 
วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อศึกษาถึงรูปแบบและข้ันตอนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับแฟช่ันส าหรับผู้หญิง 

2.เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในทุกขั้นตอนของการผลติรายการ 
3.เพื่อศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้ชมเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ ประเภทวาไรตี้

ที่ให้ความรู้และความบันเทิงทางด้านแฟช่ัน 
 
 

ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 
เป็นการสร้างสรรค์การผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทรนด์

แฟช่ันการแต่งกาย ที่ก าลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนั้นโดยผู้ชมจะได้รับความรู้จากการรับชมใน
รายการซึ่งสามารถน าไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มผู้หญิงและผู้ชายที่มี
อายุระหว่าง 19-25ปี ที่มีความสนใจในเรื่องราวของแฟช่ันการแต่งกาย รายการจะแบ่งออกเป็น 4 
ช่วง มีความยาว 20 นาที โดยรูปแบบการด าเนินรายการจะถูกก าหนดอยู่ภายใต้ธีมของรายการคือ 
“สวยได้ทุกซีซั่นในสไตล์ที่เป็นคุณ”โดยแต่ละสัปดาห์ทางรายการจะมีเทรนด์แฟช่ันที่ได้รับความนิยม
อยู่ในขณะนั้นมาใช้เป็นตัวด าเนินรายการในสัปดาห์นั้นๆ 
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ขั้นตอนกำรศึกษำ 
การผลิตรายการแฟช่ันส าหรับผู้หญิง ได้ด าเนินการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ส่วนที่ส าคัญ

ดังนี ้
ขั้นตอนท่ี 1 : กำรศึกษำและวำงแผนก่อนวิจัย 
1.ศึกษาความนิยมในการเลือกรับสื่อทางโทรทัศน์ประเภทรายการแฟช่ันส าหรับผู้หญิง 

โดยการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 100 คน 
2.ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ เอกสารและสื่อต่างๆ เกี่ยวกับค่านิยมทางด้านแฟช่ัน 

ส าหรับผู้หญิงเพื่อใช้ประกอบการผลิตรายการ 
3.ศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการวาไรตี้  
4.น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อเขียนโครงร่างรูปแบบและบทรายการโทรทัศน์ 
 
ขั้นตอนท่ี 2 : กำรด ำเนินงำนก่อนกำรผลิตรำยกำร (Pre-production) 
1.น าข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์เพื่อเขียนรูปแบบรายการและจัดท า Proposal  
2.น าข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์เพื่อเขียนโครงร่างรูปแบบรายการและบทรายการ 
3.จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆเพื่อผลิตรายการ  
4.จัดหาผู้ด าเนินรายการและผู้หญิงกลุ่มตัวอย่างที่จะน ามาใช้ในรายการ  
 
ขั้นตอนท่ี 3 : กำรด ำเนินงำนผลิตรำยกำร (Production)  
ผลิตรายการตามตารางการท างานที่วางแผนไว้ 
 
ขั้นตอนท่ี 4 : กำรด ำเนินงำนหลังกำรผลิตรำยกำร (Post-production)  
1.เข้ากระบวนการล าดับภาพและเสียง  
2.การจัดท าไตเติ้ล (Title) กราฟฟิก (Graphic) และเสียงประกอบ (Sound Effect) 
 
ขั้นตอนท่ี 5 : กำรประเมินผล 
1.น าเสนอรายการโทรทัศน์ที่ได้ผลิตข้ึนต่อกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประเมินผลงานด้วยวิธีการ 

สนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อประเมินประสิทธ์ิผลของรายการที่ผลิตข้ึน 
2.วิเคราะห์ผลงาน สรุปและอภิปรายผลการศึกษาและผลการท างาน 
3.น าข้อมูลทั้งหมดรวมเป็นรูปเล่ม พร้อมตัวรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ที่มี 

เนือ้หาเกี่ยวกับแฟช่ันส าหรับผู้หญิงที่เสร็จสมบูรณ์ 
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ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
1.ทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้ที่มีเนื้อหา 

เกี่ยวกับแฟช่ันส าหรับผู้หญิง 
2.ทราบถึงวิธีการน าเสนอรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ันส าหรับผู้หญิง 
3.ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในช่วงเตรียมงาน ผลิตงานและประเมินผลงาน รวมไปถึง 

สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ 
4.ท าให้กลุ่มเป้าหมายได้รับสารประโยชน์ไปพร้อมกับความบันเทิงที่ได้จากรายการเพื่อ 

น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและมีความสนุกสนานในการแต่งตัวตามเทรนด์มากขึ้น 
 

นิยำมศัพท์ 
แฟชั่น (Fashion) หมายถึง การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าร่วมกบัการใช้เทคนิควิธีต่างๆในการ

ตกแต่งร่างกายให้มีความโดดเด่น และเป็นไปตามความเห็นที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลตามกระแส
นิยมในช่วงเวลาน้ันๆ 

สินค้ำแฟชั่น หมายถึง สินค้าที่ผ่านกระบวนการออกแบบ การผลิต และจ าหน่าย โดย
ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มบุคคลในแต่ละสังคม เวลาและสถานที่ ทั้งนี้ในการท าการศึกษา
ครั้งนี้สินค้าแฟช่ัน หมายถึง สินค้าประเภทเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับ เช่น แหวน 
สร้อย ก าไลข้อมือ สร้อยคอ ต่างหู และนาฬิกา 

กำรด ำเนินชีวิต (Lifestyle) หมายถึง วิถีการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคล โดยที่
ลักษณะของพฤติกรรมต่างๆ จะเป็นตัวบ่งบอกถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตในแต่ละแบบ พฤติกรรมใน
การเข้าสังคม ในการบริโภค ในการหาความบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจ ใช้เวลาว่าง และการแต่งตัว 
ล้วนเป็นส่วนประกอบของรูปแบบการด าเนินชีวิต ซึ่งจะถูกด าเนินเป็นอุปนิสัย เป็นวิธีประจ าที่กระท า
สิ่งต่างๆ 

รำยกำรวำไรตี้ (Variety Program) หมายถึง เป็นรูปแบบรายการที่มุ่งเน้นน าเสนอ
ความบันเทิงหลายเรื่อง หลายรส โดยรายการวาไรตี้ไม่จาเป็นต้องเช่ือมโยงหรือร้อยเรียงแต่ละช่วงแต่
ละตอนของรายการให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รายการวาไรตี้จึงมีความหลากหลายทั้งในด้านเนื้อหา
รายการ และรูปแบบการน าเสนอโดยจะเน้นความบันเทิงมากกว่าความรู้ 
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บทที่ 2 

ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

การศึกษาเรื่อง “การผลิตรายการแฟช่ันส าหรับผู้หญิง” ในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้น าแนวคิด
ทฤษฎีและผลงานที่เกี่ยวข้องมาศึกษาเพื่อใช้เป็นกรอบในการน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนผลิต
ช้ินงานดังต่อไปนี้ 

ทฤษฎีการสื่อสาร 
1.ความหมายของการสื่อสาร 
2.วัตถุประสงค์การสื่อสาร  
3.หน้าที่ของการสื่อสาร  
4.แนวคิดความส าเร็จในการสื่อสาร 
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ 
1.แนวคิดเกี่ยวกับการจัดแบ่งรูปแบบโทรทัศน์ 
แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
1.ความหมายของความพึงพอใจ 
2.ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ 
3.ทฤษฎีล าดับข้ันความต้องการ ของ Maslow 
แนวคิดเก่ียวกับแฟชั่น 
1.ค านิยามของแฟช่ัน 
2.แนวคิดที่เกี่ยวกับแฟช่ัน 
3.แนวคิดและทฤษฎีเรื่องบุคลิกภาพและการแต่งกาย 
4.ทฤษฎีบุคลิกภาพ 
5.หลักการสวมใส่เสื้อผ้าเพื่อส่งเสริมจุดเด่นและอ าพรางจุดด้อยของรูปร่าง  
6.การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของผู้ซื้อ 
7.หลักการทางองค์ประกอบศิลป์และแนวคิดของศิลปะออปอาร์ต (Op Art) 
8.ประเภทของเครื่องแต่งกายแฟช่ัน 
9.การกระจายตัวแฟช่ันไปสู่ผู้บริโภค 
ผลงานรายการโทรทัศน์ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ทฤษฎีการสื่อสาร 
คือ กระบวนการส าหรับแลกเปลีย่นสาร รูปแบบอย่างง่ายของสาร คือ จะต้องส่งจากผูส้ง่

สารหรืออุปกรณ์เข้ารหัส ไปยังผู้รับสารหรืออุปกรณ์ถอดรหัส อาจอยู่ในรูปแบบของท่าทางสัญลักษณ์
บางอย่างอยู่ในรูปแบบของภาษา การสื่อสารเกิดจากความต้องการที่คนจะส่งข้อมูลหากันซึ่งถือเป็น
ปัจจัยเบื้องต้นส าหรับการผลิตรายการโทรทัศน์และมีองค์ประกอบที่จะน ามาใช้เป็นแนวคิดดังต่อไปนี้ 

1.ความหมายของการสื่อสาร 
Webster Dictionary 1978:98 ได้ให้ความหมายของการสื่อสารไว้ว่า การสื่อสาร 

(communications) มีที่มาจากรากศัพท์ภาษาลาตินว่า communis หมายถึง  ความเหมือนกันหรือ
ร่วมกัน   การสื่อสาร (communication) หมายถึงกระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ 
ประสบการณ์  ความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการจากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่าง  ๆ ที่อาจเป็นการ
พูด การเขียน สัญลักษณ์อื่นใด การแสดงหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไปยังผู้รับสาร ซึ่งอาจจะใช้
กระบวนการสื่อสารที่แตกต่างกนัไปตามความเหมาะสม หรือความจ าเป็นของตนเองและคู่สือ่สาร โดย
มีวัตถุประสงค์ให้เกิดการรับรู้ร่วมกันและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกัน   บริบททางการสื่อสารที่
เหมาะสมเป็น ปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การสื่อสารสัมฤทธ์ิผล 

2.วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 
ในการสื่อสารทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารต่างก็จะต้องมีจุดมุ่งหมายในการที่จะมาท าการ

แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่มเล็ก 
การสื่อสารสาธารณะหรือการสื่อสารมวลชนก็ตาม หรือเปรียบได้อีกอย่างหนึ่งคือการรวมตัวกันของ
คนที่บุคคลที่มารวมตัวกันนั้นย่อมมีวัตถุประสงค์ ว่ามารวมตัวกันเพื่ออะไร ดังนั้นในกระบวนการ
สื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระดับใดผู้ส่งสารและผู้รับสารต่างก็มีวัตถุประสงค์ในการมาท าการ
สื่อสารกันทั้งสิ้น  โดยทั้ง 2 ฝ่ายอาจมีวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันจึง
ควรจะแยกพิจารณาออกจากกนัเปน็วัตถุประสงค์ของผูส้ง่สารและวัตถุประสงค์ของผูร้ับสารซึ่งจ าแนก
ได้หลักๆดังนี้ 

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551: 17)  กล่าวถึง วัตถุประสงค์
ของการสื่อสารไว้ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร                                                                                

1.เพื่อแจ้งให้ทราบ (Inform) ในการท าการสื่อสารนั้นผู้ส่งสารมีความต้องการที่จะบอก
กล่าวหรือช้ีแจงข่าวสารเรื่องราว เหตุการณ์ ข้อมูลหรือสิ่งอื่นใดให้ผู้รับสารได้รับทราบหรือเกิดความ
เข้าใจโดยอาจผ่านทางสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์                                                      
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2.เพื่อสอนหรือให้การศึกษา (Teach or Educate) ผู้ส่งสารมีความต้องการที่จะสอน

วิชาความรู้หรือเรื่องราวที่มีลักษณะเป็นวิชาการเพื่อให้ผู้รับสารได้รับความรู้เพิ่มข้ึนจากเดิม                          
3.เพื่อสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง (Please or Entertain) ในการสื่อสารนั้นผู้

ส่งสารมีความต้องการที่จะท าให้ผู้รับสารเกิดความรื่นเริงบันเทิงใจจากสารที่ตนเองส่งออกไปไม่ว่าจะ

อยู่ในรูปของการพูด การเขียนหรือการแสดงกิริยาท่าทาง เช่น นวนิยาย,เพลง,ละคร,เกมโชว์ การ

แสดงคอนเสิร์ต เป็นต้น                                                                                                       
4.เพื่อเสนอหรือชักจูงใจ (Propose or Persuade) ผู้ส่งสารได้เสนอแนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อ

ผู้รับสารและมีความต้องการชักจูงให้ผู้รับสารมีความคิดคล้อยตามหรือยอมรับปฏิบัติตามการ

เสนอแนะของตน  

วัตถุประสงค์ของผู้รับสาร (Objective of receiver)  

1.เพื่อทราบ (Understand) ผู้รับสารมีความต้องการที่จะทราบเรื่องราว ข่าวสาร ข้อมูล
เหตุการณ์ที่มีผู้แจ้ง หรือรายงาน ช้ีแจงให้ทราบ  

2.เพื่อศึกษา (Learn) เป็นการแสวงหาความรู้ ของผู้รับสารจากการสื่อสาร  
3.เพื่อหาความพอใจ (Enjoy) ผู้รับสารมีความต้องการที่จะแสวงหาสิ่งที่สามารถมาช่วย

สร้างความบันเทิง และความสบายใจ ให้กับตนเอง 
4.เพื่อกระท าหรือตัดสินใจ (Dispose or Decide) ผู้รับสารทาการสื่อสาร เพื่อใช้ในการ

ตัดสินใจ หรือเพื่อท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะเหน็ได้ว่า ทั้งผู้ส่งสารและผู้รบัสารต่างก็มีวัตถุประสงค์และ

ความต้องการของตนเอง  เมื่อใดก็ตามที่วัตถุประสงค์หรือความต้องการของทั้ง 2 ฝ่ายสอดคล้อง
ต้องกัน การสื่อสารครั้งนั้นก็จะประสบผลส าเร็จ ในทางตรงกันข้ามเมื่อใดก็ตามที่ วัตถุประสงค์หรือ
ความต้องการของทั้ง 2 ฝ่ายไม่สอดคล้องต้องกันหรือขัดแย้งกันการสื่อสารก็จะประสบความล้มเหลว 
ซึ่งเป็นการพิจารณากันในด้านความหมายที่ว่าการสื่อสารเป็นการส่งสารเพื่อก่อให้เกิดผลตาม
เจตนารมณ์ของผู้ส่งสารที่ใช้กันอยู่ทั่วไปแต่ถ้าหากมองกันในอีกความหมายหนึ่งที่ว่า เป็นการถ่ายทอด
ข่าวสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ก็ถือว่ามีการสื่อสารเกิดข้ึนแล้ว   ยิ่งหากว่ารวมไปถึงการรับสาร 
ปฏิกิริยาตอบกลับ(feedback) และปฏิกิริยาที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารมีต่อกัน (Interaction) แล้วมี
ลักษณะของ Two - way Communication แม้วัตถุประสงค์ไม่ สอดคล้องต้องกันก็ไม่ถือว่าเป็นการ
สื่อสารที่ล้มเหลว แต่ถือว่ามีการสื่อสารเกิดข้ึนแล้วเช่นเดียวกัน 
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3.หน้าท่ีของการสื่อสาร 
นอกเหนือจากปัจจัยสี่ที่มีความจ าเป็นต่อความอยู่รอดของมนุษย์   ซึ่งได้แก่ อาหาร     

ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค แม้ว่าการสื่อสารจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความ
เป็นความตายของมนุษย์เหมือนกับปัจจัยสี่ แต่การที่จะให้ได้มาซึ่งปัจจัยสี่เหล่านั้น   ย่อมต้องอาศัย
การสื่อสารเป็นเครื่องมืออย่างแน่นอน มนุษย์ต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมใดๆของตน และเพื่ออยู่ร่วมกับคนอื่น ๆ ในสังคมการสื่อสารเป็น
พื้นฐานของการติดต่อของมนุษย์ และเป็นเครื่องมือส าคัญของกระบวนการสังคม ยิ่งสังคมมีความ
สลับซับซ้อนมากประกอบด้วยคนจ านวนมากข้ึนเท่าใด การสื่อสารก็ยิ่งมีความส าคัญมากข้ึนเท่านั้น  
ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสังคม จะน ามาซึ่งความสลับซับซ้อน หรือ
ความสับสนต่าง ๆ จนอาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจและไม่แน่ใจแก่สมาชิกของสังคม  ดังนั้นจึงต้อง
อาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งความส าคัญหลักๆของการสื่อสารที่มีต่อ
มนุษยน์ั้นสามารถแบ่งได้เป็น 5 ประการดังนี้ คือ 

1.ความส าคัญต่อความเป็นสังคม  
การที่มนุษย์อยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นสังคม จ าเป็นต้องอาศัยการสื่อสารเป็นพื้นฐาน  

เพราะการสื่อสารท าให้เกิดความเข้าใจและท าความตกลงกันได้ มีการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างระเบียบ
ของสังคมให้เป็นที่ยอมรับระหว่างสมาชิกทั้งนี้เพื่อจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเป็นสังคม กล่าวคือ 
การมีสังคมมนุษย์ต้องอาศัยการสื่อสาร สังคมมนุษย์เกิดจากการใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการจะ
รวมคนหลายๆคนให้มาอยู่รวมกัน 

2.ความส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน 
การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนเราเป็นอย่างมาก เรา

ต้องใช้การสื่อสารตลอดเวลาที่เราตื่น การสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสาร
กลุ่มใหญ่ การสื่อสารด้วยค าพูด การสื่อสารด้วยตัวหนังสือ การสื่อสารด้วยกิริยาท่าท างและการ
สื่อสารมวลชนกิจกรรมต่างๆ ที่เราท าประจ าวันนั้นมีการสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ ไม่เว้น
แม้กระทั่งเวลาเรานอนหลับอยู่หากเราฝันหรือละเมอเรื่องใดก็ตามนั่นก็ถือว่าเป็นการสื่อสารรูปแบบ
หนึ่งคือ การสื่อสารภายในตัวบุคคล  (Intrapersonal Communication) 

3.ความส าคัญต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจ  
ปัจจุบันวงการอุตสาหกรรมมีการปฏิวัติทางด้านเทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนการ

พัฒนาประสิทธิภาพในการท างานท าให้ต้องอาศัยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทั้งนี้ เพราะ
โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งถือเป็นองค์กรหรือสถาบันที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาชน 
ในทางตรงข้ามลูกจ้างของสถาบันเองก็จะมีการรวมตัวกันเป็นองค์การในรูปของสหภาพแรงงานเพื่อให้
มีพลังต่อรองแสดงความต้องการของตนและบ่งบอกข้อบกพร่องของฝ่ายบริหาร นอกจากนั้นโรงงาน
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อุตสาหกรรมยังเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกฝ่ายต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่
บริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งของโรงงาน ผู้บริโภคสินค้า เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล ฯลฯ นอกจากนั้นสิ่งหนึ่งที่
องค์กรต้องการก็คือความสนับสนุนและความร่วมมือจากบุคคลเหล่านั้น ด้วยการใช้ วิธีกิจการด้าน
สื่อสารที่เรียกว่า "การประชาสัมพันธ์" (Publicrelations) ในการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อลดปัญหาความ
ขัดแย้งและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง  และยังสามารถตรวจสอบประชามติหรือความคิดเห็นของ
ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ที่มีต่อองค์กรด้วย                                                                               

4.ความส าคัญต่อการปกครอง                                                                                               
ไม่ว่าจะเป็นการปกครองในระบอบใดหรือการปกครองระดับใด คือตั้งแต่ระดับท้องถ่ิน

ไปจนถึงระดับชาติย่อมจะมีทั้งผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองหรือประชาชน  ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายจ าเป็นต้อง
อาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือ หรือกลไกที่ส าคัญที่จะท าให้สังคมเจริญก้าวหน้าและประชาชนอยู่
ร่วมกันอย่างผาสุกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินการปกครองของรัฐบาลจ าเป็นที่จะต้องเผยแพร่
ข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจ จะได้เกิดความร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบายตลอดจน
กฎเกณฑ์ที่รัฐบาลก าหนดไว้ นอกจากการเผยแพร่ข่าวสารแล้ว รัฐบาลยังจ าเป็นที่จะต้องรับทราบ
ความรู้สึกนึกคิด ความต้องการหรือประชามติของประชาชนด้วย   เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถน าไปใช้
เป็นแนวทางการด าเนินนโยบายของรฐับาลให้สอดคลอ้งกับประชามติในกรณีของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย หรือน าไปใช้ควบคุมประชามติของประชาชนไม่ให้เบี่ยงเบนหรือต่อต้านนโยบายของ
รัฐบาลในกรณีของการปกครองระบอบเผด็จการ 

5.ความส าคัญต่อการเมืองระหว่างประเทศ 
ในวงการเมืองระหว่างประเทศก็เช่นกันที่จ าเป็นต้องอาศัยการสื่อสารเข้ามาเป็นปัจจัย

ที่ส าคัญ คือ พัฒนาการของเทคโนโลยีทางการสื่อสารต่างๆสามารถช่วยท าให้ประเทศต่างๆทั่วโลก
ติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดกันได้สะดวกและรวดเร็ว ด้วยเหตุผลทางด้านการสื่อสารที่
เจริญก้าวหน้าข้ึนและเหตุผลทางด้านการเมือง จึงท าให้สังคมแคบข้ึน เพราะสามารถติดต่อสื่อสารกัน
ได้สะดวกนั่นเอง อนึ่งการติดต่อสื่อสาร หรือการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และนโยบาย
การเมืองระหว่างประเทศต่างๆ จึงจ าเป็นต้องมีหน่วยงานที่ตั้งข้ึนมาเพื่อรับผิดชอบด้านการสื่อ สาร
โดยตรง เพื่อท าหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับประเทศของตนสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศอื่น 
ตลอดจนชักจูงให้ได้รับความสนับสนุนจากประเทศอื่นและได้ศึกษาถึงความรู้สึกนึกคิดของประชาชน
ในประเทศอื่นที่มีต่อประเทศของตน หน่วยงานส าคัญที่รับผิดชอบด้านการสื่อสารของการเ มือง
ระหว่างประเทศก็คือ กระทรวงการต่างประเทศ และสถานฑูตต่าง ๆ  ซึ่งจะเป็นผู้จัดการกับการ
สื่อสารให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกับลักษณะทางจิตใจ สังคมและวัฒนธรรมของประชาชนชาติต่าง ๆ 
ที่มีความแตกต่างไปจากประเทศของตน ทั้งนี้โดยอาศัยสื่อชนิดต่าง ๆ เช่น สถานีวิทยุVOA หรือ 
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Voice of America ของสหรัฐอเมริกา สถานีวิทยุ  BBC  ของประเทศอังกฤษ หนังสือพิมพ์เสรีภาพ
ของสหรัฐอเมริกา หนังสือสหภาพโซเวียตของประเทศรัสเซีย เป็นต้น                           

4.แนวคิดความส าเร็จในการสื่อสาร                                                                       
การสื่อสารนอกจากจะเปน็กระบวนการของการใช้ภาษาแล้วยังเป็นกระบวนการทาง

สังคมที่เกี่ยวข้องกับคนหลายฝ่ายที่แต่ละคนอาจสื่อความรู้สึก ความคิด ความเช่ือ ความรู้ความเข้าใจ 
และทัศนคติของแต่ละคนและแต่ละเรื่อง การสื่อสารจะทาให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ได้รับรู้ความคิด 
ความต้องการ และความคิดเห็นของกันและกัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างเหมาะสม การสื่อสารที่ดีและประสบความสาเร็จนั้นผู้สื่อสารจะต้องมีทักษะการใช้สื่อที่ถูกต้อง
และด ีเพื่อให้บุคคลอื่นรับรู้และเข้าใจความหมายที่ต้องการสื่อให้มากที่สุด การประเมินความสาเร็จ
ของการสื่อสารที่เบททิ่งฮอส (กาญจนา แก้วเทพ 2547) ท าให้ทราบว่าความคิด ความรู้สึกของทั้งผู้ส่ง
สารและผู้รับสารล้วนมีความสาคัญต่อความสาเร็จในการสื่อสารทั้งสิ้นโดย ได้ระบุไว้มี 3 ประการ คือ  

1.ความสอดคล้องกันระหว่างเจตนาของผู้ส่งสารกับพฤติกรรมของผู้รับสารในขณะนั้น 
เช่น เราต้องการพูดให้เขาเสียใจ แต่เราพูดแล้วเขาหัวเราะ แสดงว่าความสอดคล้องกันมีน้อยมาก  

2.ระดับความสอดคล้องของเจตนาของผู้ส่งสารกับพฤติกรรมของผู้รับสารในระยะต่อมา 
เช่น เราต้องการพูดเรื่องตลก แต่มี 3 คน หัวเราะ อีก 2 คนเฉยๆ และอีก 1 คนไม่สนใจเรา สิ่งเหล่านี้
อาจไม่ได้บ่งช้ีว่าการสื่อสารสาเรจ็หรือไม่ หากข้ึนอยู่กับการตั้งเปา้หมายของผู้สง่สารว่าแค่มีคนหัวเราะ
ก็บรรลุเป้าหมาย หรือต้องการให้คนหัวเราะและเข้าใจมุขทั้งหมด  

3.ระดับความยากง่ายในเรื่องที่สื่อสารของผู้ส่งสาร เช่น การชักชวนเพื่อนไปเล่นกีฬาที่
เขาชอบและถนัดย่อมประสบความสาเร็จมากกว่าการชวนไปเล่นกีฬาที่เขาไม่ถนัด (ชัยภัทร สวัสดิ์ผล
2552) ดังนี้  

3.1มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ                                                                          
3.2มีทักษะในการสื่อสาร                                                                                      
3.3เป็นคนช่างสังเกต เรียนรู้ได้เร็ว และมีความจ าดี 
3.4มีความซื่อตรง มีความกล้าที่จะกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
3.5มีความคิดสุขุมรอบคอบ 
3.6มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
3.7คิดและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
3.8สามารถแยกแยะและจัดระเบียบข่าวสารต่างๆได้ 
3.9สามารถเขียนข่าวได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
3.10มีศิลปะและเทคนิคในการจูงใจคน 
3.11รู้จักขั้นตอนการท างาน 
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3.12มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารข้างต้นจะเห็นว่า การสื่อสารเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่าง

มากในการอยู่ร่วมกันในสังคม เนื่องจากสามารถใช้ในการแสดงออกได้ดีทั้งในด้านของวัจนภาษา
และอวัจนภาษา สามารถบ่งบอกสิ่งที่ต้องการจะสื่อได้ทั้งทางการพูดหรือการแสดงออกท่าทาง การ
สื่อสารที่ดีจะต้องเป็นการสื่อสารที่สามารถเข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งการ
ตีความสารที่ได้รับจะแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคล โดยอาจมีการตีความการ
สื่อสารจากความเข้าใจและทัศนคติของตนเอง ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างมากที่ผู้ศึกษาจะน าแนวคิด
และทฤษฎีข้างต้นที่เกี่ยวกับการสื่อสารมาปรับใช้ในการท าการผลิตรายการในครั้งนี้เพื่อมีส่วนช่วยให้
ผู้ชมหรือผู้รับสารมีความเห็นด้วยและคล้อยตามรวมถึงมีความเข้าใจในการน าเสนอรายการของผู้
ศึกษา 

แนวคิดการผลิตรายการโทรทัศน์                                                                             
ในแต่ละวัน รายการโทรทัศน์มีอยู่หลากหลายรายการและรูปแบบ ที่น าเสนอไปสู่สายตา      

ผู้ชมจ านวนมากนั้นมีทั้งที่ไม่ประสบความส าเร็จและประสบความส าเร็จที่สามารถครองใจผู้ชมและดึง
ความสนใจจากผู้ชมไว้กับรายการเหล่าน้ันได้ต้ังแต่ต้นจนจบต่างก็เกิด จากการท างานในแต่ละข้ันตอน
และกระบวนการผลติที่ซับซ้อน การใช้วัสดุอุปกรณ์ทางเทคนิครวมถึงการอาศัยระยะเวลาใน การผลิต 
การใช้ผู้คนจ านวนมากที่มารวมกันสร้างสรรค์ข้ึนมาเป็นรายการเพื่อถ่ายทอดเนื้อหา  สาระและ
ประสบการณ์ไปยังผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งก่อนที่จะด าเนินการผลิตรายการโทรทัศน์ ผู้ที่จะผลิรายการ
จะต้องทราบแนวคิดที่เป็นพื้นฐานในการผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งมีปัจจัยที่ควรค านึงถึงดังนี้ 

1.คุณลักษณะของรายการโทรทัศน์โทรทัศน์ 
เป็นสื่อที่มุ่งเน้นในการให้ความส าคัญในการสร้างถ่ายทอดเนื้อหาสาร ในรูปของการใช้

ภาพและเสียงประกอบกันเพื่อใหก้ลุ่มผู้ชมเป้าหมายเกิดการรับรู้และเพิ่มศักยภาพในการรับรู้ โดยการ
รับรู้ทางภาพของมนุษย์มีถึงร้อยละ 77 และการรับรู้ทางเสียงมีถึงร้อยละ 13 รวมเป็นร้อยละ ท าให้
เกิดศักยภาพในการรับรู้สูงและมีความเข้าใจตรงตามที่ผู้ผลิตรายการตั้งไว้  โดยรายการโทรทัศน์มี
คุณสมบัติที่ส าคัญได้แก่ 

1.1สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพและเสียงไปควบคู่กันให้มีความใกล้เคียงความเป็นจริง
มากที่สุด 

1.2สามารถให้ความรู้โดยการขยายความรู้การสาธิตวิธีการหรือข้ันตอนทั้งที่เป็นความรู้
ทั่วไป เช่น สารคด ีข่าว ความรู้ทางวิชาการ เช่น รายการสอนทางโทรทัศน์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์
ต่างๆ รวมถึงการให้ความบันเทิง 

1.3สามารถน าสิ่งที่อยู่ไกลตัวมาแสดงให้เห็นได้โดยไม่ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่าย 
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1.4สามารถใช้รายการโทรทัศน์เป็นเครื่องมือในการสร้าง หรือปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม
ต่าง ๆ แก่สังคม 

1.5สามารถใช้เทคนิคในการน าเสนอที่หลากหลาย เช่น การน าเสนอภาพหรือ
เหตุการณ์ที่รวดเร็วเพื่อลดเวลาให้สามารถน าเสนอได้เร็วข้ึน (time-lapes) หรือท าให้เกิดความช้าใน
การเคลื่อนไหว (slow motion) รวมถึงการน าเสนอภาพที่ย่อขนาดให้เล็กลง หรือการขยายภาพให้
ใหญ่ข้ึน เป็นต้น 

1.6สามารถแพร่ภาพได้ดีทั้งแบบสื่อมวลชน ใช้ส าหรับกลุ่มหรือรายบุคคล 
1.7สามารถน ามาใช้ซ้ าได้หลายครั้ง 
1.8สามารถน าเสนอข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ เรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงทีใน

ลักษณะของความสดใหม่หรือส าเสนอได้ในภายหลัง 
2.วัตถุประสงค์ของรายการโทรทัศน์ 

หากพิจารณารายการโทรทัศน์ที่รับชมในแต่ละสถานีและในแต่ละวันเราจะพบว่า
รายการโทรทัศน์มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นรายการข่าว รายการละคร ดนตรี กีฬา สารคดีดนตรี 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ เกษตร รายการส าหรับสตรี และเด็ก และอื่น ๆ อีกมากมาย
ประกอบกันในฐานะที่รายการโทรทัศน์จัดว่าเป็นสื่อชนิดหนึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับสื่ออื่นๆ 
ดังนั้นรายการโทรทัศน์ จึงมีทั้งวัตถุประสงค์โดยทั่วไป และวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี ้

2.1วัตถุประสงค์ทั่วไป โดยรายการโทรทัศน์มีวัตถุประสงค์หลักที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 
2.1.1วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข่าวสารข้อมูล สารสนเทศ

จากหน่วยงานองค์การไปยังกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจ การสร้างความ
ตระหนัก การแก้ไขปัญหาต่างๆ รายการโทรทัศน์ ประเภทนี้ ได้แก่ รายการแนะน าให้ข้อมูลการ
ด าเนินงานการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เช่น การรับร้องเรียนจากประชาชนของ
หน่วยงาน การแจ้งข่าวเตือนภัยต่างๆ 

2.1.2วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ การศึกษา โดยเป็นความรู้หรือการศึกษาทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม โดยการศึกษาทางตรงได้แก่ การน าไปใช้สอนในรายวิชาต่างๆตามหลักสูตร 
ส าหรับทางอ้อมส่วนใหญจ่ะเป็นการให้ความรูท้ั่วไปที่ไม่ใช่ส าหรับการเรียนการสอนตามหลักสูตร เช่น
การสอนท าอาหาร การน าเที่ยวสถานที่ทางประวัติศาสตร์อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมักมีการน าแนวคิด
ด้านการให้ความรู้ในลักษณะที่ควบคู่หรือสอดแทรกด้วยความบันเทิง ที่เรียกว่าเอ็ดดูเทนเมนท์ 
(edutainment) เพื่อไม่ให้ผู้ชมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหรือเข้าใจยาก และรายการเพื่อความรู้ หรือ
เพื่อการศึกษาน้ียังมีสัดส่วนที่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับรายการประเภทอื่นๆ 

2.1.3วัตถุประสงค์เพื่อให้ความบันเทิง โดยทั่วไปแล้วรายการเพื่อความบันเทิงนี้จะ
มีลักษณะของการให้ความสนุกสนาน ผ่อนคลาย เป็นหลัก วัตถุประสงค์ของการให้ความบันเทิงนี้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



14 

 

นับว่าเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในรายการโทรทัศน์ รายการที่ให้ความบันเทิงได้แก่ รายการประเภท
ละคร รายการเพลง เป็นต้น 

2.1.4วัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจการค้า เป็นลักษณะของการน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจการค้าการซื้อขาย โดยอาจอยู่ในลักษณะของรายการโฆษณาสินค้า รายการแนะน าสินค้า
รวมทั้งอาจอยู่ใน รูปแบบของรายการข่าว ความเคลื่อนไหว การเปิดตัวสินค้าใหม่ ขององค์กรทาง
ธุรกิจต่าง ๆ เป็นต้น 

2.2วัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นวัตถุประสงค์ของรายการโทรทัศน์แต่ละรายการมุ่งหวังให้
ผู้ชมเกิดการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมหลังการรับชมรายการโดยไม่ว่ารายการโทรทัศน์จะมีวัตถุประสงค์
ในทางกว้างเป็นแบบใดก็ตามก็มักจะมีวัตถุประสงค์เฉพาะด้วย  เพราะรายการที่ผลิตข้ึนมามักจะมี
กลุ่มเป้าหมายหลักที่แน่นอนในการเผยแพร่รายการเป็นล าดับแรก  ส่วนผู้ชมอื่น ๆ จะเป็น
กลุ่มเป้าหมายรองโดยทั่วไปแล้ววัตถุประสงค์เฉพาะอาจจ าแนกได้  2 ประเภท คือ มุ่งให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงตามแบบจ าลองแคบ (KAP Model) และตามแนวคิดของบลูม (Bloom Taxonomy) 

2.2.1วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามแบบจ าลอง  KAP โดย
แบบจ าลองนี้มาจากค าว่า Knowledge หมายถึง ความรู้ Attitde หมายถึง ทัศนคติ และ Practices 
หมายถึง พฤติกรรม ซึ่งแต่ละรายการล้วนต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ความ เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคต ิหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางปฏิบัติตาม อย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือทั้งหมด 

2.2.2วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงตามแนวคิดของ Bloom ซึ่งประกอบ
ไปด้วยการเปลี่ยนแปลง 6 ข้ันตอน คือ มุ่งให้ผู้ชมเกิดความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์และการน าไปใช้ตามล าดับ 

3.กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 
กลุ่มผู้ชมเป้าหมายถือว่าเป็นส่วนส าคัญประการหนึ่งในการผลิตรายการโทรทัศน์ การ

ที่รายการจะประสบความส าเร็จหรือไม่ หรือประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใดสิ่งที่ถือว่าเป็นมาตร
วัดรายการก็คือ กลุ่มผู้ชมเป้าหมายน่ันเอง โดยหากรายการโทรทัศน์ที่ผา่นการสรา้งสรรค์และการผลิต
ที่ดีและมีคุณภาพก็จะมีผู้ชมรับชมรายการมาก  ทั้งนี้สามารถวัดได้จากความนิยมในรายการ
(rating)อย่างไรก็ตามก่อนที่จะผลิตรายการโทรทัศน์จะต้องมีการตั้งเป้าหมายก่อนเสมอว่ารายการ
โทรทัศน์ที่จะผลิตข้ึนมานั้นจะผลิตให้ใครชม นั่นก็คือ การที่จะต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน
เสียก่อน จึงจะสามารถผลิตรายการได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายก่อน เช่น ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย เป็นเด็ก 
ผู้หญิง ผู้ชาย วัยรุ่น ผู้ใหญ่ หรือไม่จ ากัดเพศ หรือวัย การศึกษา ทั้งนี้การวิเคราะห์กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย
มักจะพิจารณาใน 2 ประเด็น คือ ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย และแหล่งข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
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3.1ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย มักจะวิเคราะห์ใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะทาง
ประชากรและลักษณะทางจิตวิทยา 

3.1.1ลักษณะทางประชากร  เป็นการศึกษาข้อมูลด้านพื้นฐานของผู้ชม
กลุ่มเป้าหมายที่ได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา รายได ้อาชีพ สถานภาพ แหล่งที่อยู่อาศัย ฯลฯ ซึ่งข้อมูล
เหล่าน้ีจะถูกน ามาใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งในการผลิตรายการให้สอดคล้องกัน 

 3.1.2ลักษณะทางจิตวิทยา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการพื้นฐานทั่วไปของ
ผู้ชมกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกัน เช่น เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ผู้หญิง ผู้ชาย จะมีความคิด
ทัศนคต ิค่านิยม ความต้องการในรายการที่ไม่เหมือนกนั นอกจากนี้ลักษณะทางจิตวิทยายังครอบคลมุ
ถึง การเป็นสมาชิกกลุ่ม หรือสังคม วัฒนธรรม ประเพณี เป็นต้น ข้อมูลที่ได้เหล่านี้จะถูกน ามาใช้เป็น
ทิศทางในการผลิตรายการตรงความต้องการของแต่ละกลุ่มมากที่สุด 

3.2แหล่งข้อมูลในการวิเคราะห์กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย อาจใช้แหล่งข้อมูลส าหรับการ
วิเคราะห์ 3 แนวทาง คือ 

3.2.1ข้อมูลการส ารวจความิยมของผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผลการส ารวจความ
นิยมของสถานีโทรทัศน์ ผลการส ารวจความนิยมของบริษัทตัวแทนโฆษณา 

3.2.2ข้อมูลจากการศึกษาเชิงวิชาการ เช่น ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้รับสาร ข้อมูลจากการ
วิจัย 

3.2.3ข้อมูลจากประสบการณ์หรือความช านาญของผู้ผลิตรายการ 
4.รูปแบบรายการโทรทัศน์ 

รายการโทรทัศน์ที่เราได้รับชมในแต่ละสถานี หรือแต่ละวันนั้นโดยเฉพาะในแต่ละ
ช่วงเวลา ตั้งแต่เช้าถึงกลางคืนจะมีความหลากหลายรูปแบบและแตกต่างกัน รูปแบบรายการโทรทัศน์
อาจมีการจ าแนกได้หลายรูปแบบ ได้แก่ รายการข่าว รายการสารคดี รายการเพื่อการศึกษา รายการ
ละครรายการดนตรีและเพลง รายการเกมโชว์และตอบ รายการสนทนา รายการนิตยสาร รายการ
โฆษณาและสาระโฆษณา ทั้งนี้รูปแบบรายการอาจแบ่งได้ในหลายมิติที่แตกต่างไปจากนี้ 

5.ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการ 
ในการผลิตรายการโทรทัศน์ นอกจากผู้ผลิตรายการจะต้องทราบข้อมูลต่างๆ ดังที่

กล่าวข้างต้นแล้ว ยังต้องทราบถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการด้วย โดยจ าแนกเป็น 2 ปัจจัย 
คือ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งมีดังนี้ 

5.1ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์ เป็นปัจจัยที่มี
ผลท าให้ผู้ผลิตรายการต้องพิจารณาเป็นเบื้องต้นและใกล้ชิดกับการผลิตรายการโทรทัศน์โดยตรงมาก
ที่สุด โดยปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ 
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5.2ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์  เป็น
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการผลิตรายการโทรทัศน์ในทางอ้อม ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางสังคม สภาพ
ทางเศรษฐกิจ สภาพทางการเมือง กฎหมายและการแข่งขัน ที่มีบทบาทในการก าหนดทั้งเนื้อหา
รูปแบบการน าเสนอและการผลิตรายการ 

กล่าวได้ว่าการที่จะผลิตรายการโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตรายการโทรทัศน์เอง หรือ
การว่าจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ทั้งที่เปน็ผู้ผลติรายการที่เป็นรายย่อย หรือรายใหญ่ที่มีบริษัทฯที่มั่นคง
ต่างต้องให้ความส าคัญกับการท าความเข้าใจกับแนวคิดในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่ประกอบด้ วย
การรู้จักกับคุณลักษณะของสื่อหรือรายการโทรทัศน์ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบเนื้อหาการ
น าเสนอ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้สามารถใช้
เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทศัน์ให้ประสบความส าเร็จและตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ชม
เป้าหมายต่อไป 

1.แนวคิดการจัดแบ่งรูปแบบรายการโทรทัศน์ 
รูปแบบรายการโทรทัศน์ (program format) หมายถึง เทคนิค วิธีการ และลีลาใน

การน าเสนอหรือถ่ายทอดเนื้อหาสาระ รวมทั้งองค์ประกอบต่าง ๆ ให้ปรากฏในรายการได้อย่างลงตัว 
น่าสนใจ และสามารถที่จะดึงดูดความสนใจผู้รับชมรายการได้มากที่สุด  รวมทั้งสามารถที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ผู้ผลิตต้องการซึ่งเทคนิค วิธีการ และลีลาในการน าเสนอหรือถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 
รวมทั้งองค์ประกอบต่าง ๆ ของรายการแต่ละประเภท แต่ละรายการก็จะมีความแตกต่างที่
หลากหลายกันออกไป เช่น ภาพ เสียง ฉาก พิธีกร วิธีการ ถ่ายทอดหรือการน าเสนอ ฯลฯ ทั้งนี้เป็น
เพราะปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ดังต่อไปนี้ เช่น 

1.ภาวะการแข่งขันในวงการอุตสาหกรรมสื่อ โดยเฉพาะวงการสื่อสารมวลชนที่มีการ
ปรับเปลี่ยนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะด้วยสาเหตุจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบโทรคมนาคมเกี่ยวกับการเปิดเสรีด้านสื่อ
ของประเทศต่างๆ การปฏิรูปสื่อของแต่ละประเทศ ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่าน้ีล้วนส่งผลต่อการปรบัเปลี่ยน
และการพัฒนารูปแบบการน าเสนอรายการแต่ละประเภทเป็นอย่างยิ่ง 

2.ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งนับวันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว หลากหลาย 
และมีลักษณะเฉพาะกลุ่มมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะภายใต้สังคมใหม่ที่เป็นสังคมข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ  ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

3.ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ท าให้ผู้ผลิตและผู้
สร้างสรรค์รายการสามารถที่จะสร้างสรรค์รูปแบบวิธีการน าเสนอที่หลากหลายน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
ฯลฯ 
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จึงสรุปได้ว่า แนวคิดในการจัดแบ่งรูปแบบรายการโทรทัศน์อยู่บนพื้นฐานของความ
พยายามในการสร้างสรรค์รายการที่มีคุณภาพที่ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ  เรื่องราว และองค์  
ประกอบต่าง ๆ ที่ลงตัว เหมาะสม น่าสนใจ เช่น ภาพ แสง สี เสียง ฯลฯ โดยวิธีการหรือเทคนิคการ
น าเสนอที่สร้างสรรค์และสอดคล้องกับความต้องการทั้งในส่วนของผู้ผลิตรายการและที่ส าคัญคือ
กลุ่มเป้าหมายของรายการนั้นๆรูปแบบรายการโทรทัศน์ที่เป็นที่รู้จักและนิยมน ามาใช้ในการจัด
รายการกันอย่างแพร่หลายมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบก็จะมีลักษณะเฉพาะและมีวิธีการใน
การน าเสนอที่แตกต่างกันไป เช่น 

1.รายการชุดขนาดยาว (series) เช่น รายการละครหรือภาพยนตร์ที่มีตัวละครชุด 
เดียวกัน น าเสนอแบบจบในตอน 

2.รายการชุดขนาดสั้น (series) รายการละครหรือภาพยนตร์หลายตอนจบ(3-4 ตอน) 
3.รายการเรื่องยาวต่อเนื่องเป็นตอน ๆ (serial) เช่น ละครโทรทัศน์เรื่องยาว 15-30ตอน

จบ (ละครหลังข่าว) 
4.รายการพิเศษต่าง ๆ ( special) หรือรายการที่มีลักษณะเฉพาะต่าง ๆ เช่น รายการ

ปกิณกะ (variety program) หรือบางครั้งเรียกว่า รายการนิตยสาร (magazine program) ที่จะ
น าเสนอเนื้อหาสาระที่หลากหลาย โดยอาจแบ่งออกเป็นเรื่องย่อย ๆ ที่แตกต่างกันไปหลายรสชาติ 
รวมทั้งการใช้วิธีการในการน าเสนอที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ก็อาจเป็นรายการประเภทรายการ
สัมภาษณ์รายการสาระละคร รายการสาระบันเทิง ฯลฯ ซึ่งจะข้ึนอยู่กับการน าเสนอที่สร้างสรรค์
แตกต่างกันไป ฯลฯ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552 : 1-34) 

 
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการผลิรายการโทรทัศน์ ผู้ศึกษาพบว่า โทรทัศน์เป็นสื่อที่

ท าให้กลุ่มผู้ชมเป้าหมายมีศักยภาพในการรับรู้สูงและยังเข้าถึงได้ง่ายอีกด้วยรวมทั้งยังท าให้มีความ
เข้าใจตรงตามที่ผู้ผลิตรายการตั้งไว้ นอกจากนี้กลุ่มเป้าหมายยังถือเป็นตัวแปรส าคัญในการวัด  
ความส าเร็จของรายการ ถ้าสร้างสรรค์รายการได้อย่างน่าสนใจประกอบกับมีการผลิตและวิธีการ
น าเสนอเนื้อหารายการที่ดีก็จะสามารถประสบความส าเร็จในเรื่องของความดึงดูดความสนใจจากคน   
ดูไดม้าก ในปัจจุบันมีการพัฒนาในเรื่องของเทคนิคในการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ ที่แปลกใหม่และ  
ทันสมัยมากข้ึน แต่ละรายการจึงมีการแข่งขันกัน ทั้งในด้านรูปแบบการน าเสนอรายการ เทคนิคใน 
การถ่ายท าหรือการจัดล าดับในเรื่องของภาพและเสยีง รวมไปถึงช่องทางการรับชม นอกจากนี้ผู้ศึกษา
พบว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่คนต้องการมากสุด กว่าสื่ออื่นๆ มีความน่าเช่ือถือสุด เนื่องจากสามารถรับ
สารได้หลายช่องทางการรับรู้ผู้รับสารจะเปิดรับสารตามความสนใจ และความต้องการของตนเองเพื่อ
น าไปตอบสนองความต้องการและจะเลือกจดจ าในสิ่งที่เขาต้องการไปเก็บไว้ในประสบการณ์และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริงซึ่งสอดคล้องกับวิธีการน าเสนอรายการของผู้ศึกษา 
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แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 

1.ความหมายของความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถ

มองเห็นเป็นรูปร่างได้การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่สามารถสังเกตโดยการ
แสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อความต้องการของบุคคล จึงจะท าให้บุคคล
เกิดความพึงพอใจดังนั้นสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจ ในงานนั้น
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 กล่าวไว้ว่า “พึง” เป็นค าช่วยกริยาอื่น หมายความว่า 
“ควร” เช่น พึงใจ หมายความว่า พอใจ ชอบใจ และค าว่า “พอ” หมายความว่า เท่าที่ต้องการ เต็ม
ความต้องการ ถูกชอบ เมื่อน าค าสอง ค ามาผสมกัน “พึงพอใจ” จะหมายถึงชอบใจ ถูกใจตามที่
ต้องการ 

2.ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ 
เป็นการศึกษาที่เน้นเรื่องความส าคัญของผู้รับสารในฐานะผู้กระท าการสื่อสาร  โดยมี

ความเช่ือว่าผู้รับสารเป็นผู้ก าหนดว่าตนเองต้องการอะไรและสารอะไรจึงจะสนองความพึงพอใจของ
ตนเองได้ดังนั้นผู้รับสารจะเป็นผู้เลือกใช้สื่อประเภทต่างๆและเลือกรับสารเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตนเองแนวคิดหลักของการวิเคราะห์การใช้ความพึงพอใจของผู้รับสารที่มีต่อสื่อ สรุปว่า 
โดยส่วนใหญ่ในการเปิดรับสารของผู้รับสารนั้น มนุษย์มีความตั้งใจที่จะแสวงหาข่าวสาร เพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ดังนั้นเมื่อมีความตั้งใจที่แน่นอนดังกล่าว การเข้าไปใช้สื่อจึงไม่ใช่กิจกรรม
ที่กระท าอย่างไร้เป้าหมายหากเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์แน่นอน หรือเรียกว่า Goal-oriented 
Activity โดยผู้รับสารเปน็ผู้แสวงหาและเลือกใช้ สื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่ซึ่งทิศทางที่บุคคลเลือกแสวงหาและ
ใช้สื่อประเภทใดนั้นเกิดจากความต้องการของบุคคลเป็นปฐมเหตุ จากนั้นความต้องการดังกล่าวจะถูก
แปรมาเป็นแรงจูงใจ (motivation) ที่ผลักดันให้บุคคลเคลื่อนไหวเข้าหาการใช้สื่อประเภทต่างๆ 
(กาญจนา แก้วเทพ 2547:306-307) 

 
การใช้ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจจากสื่อมวลชนของผู้รับสารมีจุดก าเนิดมา

จากสภาวะทางจิตใจและสังคมที่มาจากความต้องการ  สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความคาดหวังจาก 
สื่อมวลชนหรือแหล่งสารอื่น ซึ่งน าไปสู่รูปแบบต่าง ๆ ของการมีโอกาส ได้รับสารจากสื่อมวลชนและ 
ก่อให้เกิดผลที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับสารอาจกล่าวได้ว่าผู้รับสารแต่ละคนใช้      
สื่อมวลชนเพื่อแสวงหาความพอใจจากสื่อมวลชน  ผ่อนคลายความเครียด ค้นหาความรู้หรือเอา 
ประโยชน์ใดประโยชน์หนึ่งเป็นการศึกษา กระบวนการรับสารซึ่งมีความแตกต่างไปจากการศึกษาใน 
อดีตที่เน้นศึกษาเรื่องอิทธิพลของสื่อมวลชนต่อผูร้ับสารวิธีการนี้เปน็การศึกษาว่าผู้รับสารใช้สื่อมวลชน
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เพื่อแสวงหา ความพอใจเพื่อบรรลุความต้องการของตน ปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้สื่อหรือผู้รับ
สารมี ดังนี้ 

1.สภาพทางสังคมและลักษณะทางจิตวิทยาของผู้รับสาร (social and psychological 
origins) ท าให้มนุษย์มีความต้องการแตกต่างกันไป 

2.ความต้องการและความคาดหวังการใช้สื่อของผู้รับสาร (need expectation of the 
mass media) ที่แตกต่างกันท าให้แต่ละคนคาดคะเนว่าสื่อแต่ละประเภทจะสนอง ความพึงพอใจได้
แตกต่างกัน 

3.ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ ของ Maslow   
Maslow เช่ือว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นจ านวนมากสามารถอธิบายโดยใช้แนวโน้ม

ของบุคคลในการค้นหาเป้าหมายที่จะท าให้ชีวิตของเขาได้รับความต้องการ ความปรารถนา และได้รับ
สิ่งที่มีความหมายต่อตนเอง เป็นความจริงที่จะกล่าวว่ากระบวนการของแรงจูงใจเป็นหัวใจของทฤษฎี
บุคลิกภาพของ Maslow โดยเขาเช่ือว่ามนุษย์เป็น “สัตว์ที่มีความต้องการ” (wanting animal) และ
เป็นการยากที่มนุษย์จะไปถึงข้ันของความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ ในทฤษฎีล าดับข้ันความต้องการของ
Maslow เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่ง
แล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความต้องการจะได้รับสิ่งต่างๆ อยู่เสมอMaslow กล่าวว่าความปรารถนาของมนุษย์นั้นติดตัวมาแต่
ก าเนิดและความปรารถนาเหล่านี้จะเรียงล าดับข้ันของความปรารถนา  ตั้งแต่ข้ันแรกไปสู่ความ
ปรารถนาข้ันสูงข้ึนไปเป็นล าดับ (Maslow 1962 : 39) 

 
ล าดับข้ันความต้องการของมนุษย์ (The Need –Hierarchy Conception of Human 

Motivation) Maslow เรียงล าดับความต้องการของมนุษย์จากข้ันต้นไปสู่ความต้องการข้ันต่อไปไว้
เป็นล าดับดังนี้ 

1.ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological needs) 
2.ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) 
3.ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and love needs) 
4.ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง (Esteem needs) 
5.ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self-actualization needs) 
ล าดับข้ันความต้องการของมาสโลว มีการเรียงล าดับข้ันความต้องการที่อยู่ในข้ันต่ าสุด

จะต้องได้รับความพึงพอใจเสียก่อนบุคคลจึงจะสามารถผ่านพ้นไปสู่ความต้องการที่อยู่ในข้ันสูงข้ึน
ตามล าดับดังจะอธิบายโดยละเอียดดังนี้ 
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1.ความต้องการทางร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการข้ันพื้นฐานที่มี
อ านาจมากที่สุดและสังเกตเห็นได้ชัดที่สุด จากความต้องการทั้งหมดเป็นความต้องการที่ช่วยการ
ด ารงชีวิต ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้ าดื่ม ออกซิเจน การพักผ่อนนอนหลับ ความต้องการทางเพศ 
ความต้องการความอบอุ่น ตลอดจนความต้องการที่จะถูกกระตุ้นอวัยวะรับสัมผัส แรงขับของร่างกาย
เหล่าน้ีจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับความอยู่รอดของร่างกายและของอินทรีย์ ความพึงพอใจที่ได้รับในข้ันนี้
จะกระตุ้นให้เกิดความต้องการในข้ันที่สูงกว่าและถ้าบุคคลใดประสบความล้มเหลวที่จะสนองความ
ต้องการพื้นฐานน้ีก็จะไม่ได้รับการกระตุ้น ให้เกิดความต้องการในระดับที่สูงข้ึนอย่างไรก็ตาม ถ้าความ
ต้องการอย่างหนึ่งยังไม่ได้รับความพึงพอใจ บุคคลก็จะอยู่ภายใต้ความต้องการนั้นตลอดไป ซึ่งท าให้
ความต้องการอื่นๆ ไม่ปรากฏหรือกลายเป็นความต้องการระดับรองลงไป เช่น คนที่อดอยากหิวโหย
เป็นเวลานานจะไม่สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ต่อโลกได้  บุคคลเช่นนี้จะหมกมุ่นอยู่กับการ
จัดหาบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้มีอาหารไว้รับประทาน  Maslowอธิบายต่อไปว่าบุคคลเหล่านี้จะมี
ความรู้สึกเป็นสุขอย่างเต็มที่เมื่อมีอาหารเพียงพอส าหรับเขาและจะไม่ต้องการสิ่งอื่นใดอีก  ชีวิตของ
เขากล่าวได้ว่าเป็นเรื่องของการรับประทาน สิ่งอื่นๆ นอกจากนี้จะไม่มีความส าคัญไม่ว่าจะเป็นเสรภีาพ 
ความรัก ความรู้สึกต่อชุมชน การได้รับการยอมรับ และปรัชญาชีวิต บุคคลเช่นนี้มีชีวิตอยู่เพื่อที่จะ
รับประทานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ตัวอย่างการขาดแคลนอาหารมีผลต่อพฤติกรรม ได้มีการทดลอง
และการศึกษาชีวประวัติเพื่อแสดงว่า ความต้องการทางด้านร่างกายเป็นเรื่องส าคัญที่จะเข้าใจ
พฤติกรรมมนุษย์ และได้พบผลว่าเกิดความเสยีหายอย่างรุนแรงของพฤติกรรมซึ่งมีสาเหตุจากการขาด
อาหารหรือน้ าติดต่อกันเป็นเวลานาน ตัวอย่างคือ เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ในค่าย Nazi ซึ่งเป็นที่
กักขังเชลย เชลยเหล่านั้นจะละทิ้งมาตรฐานทางศีลธรรมและค่านิยมต่างๆ  ที่เขาเคยยึดถือภายใต้
สภาพการณ์ปกติ เช่น ขโมยอาหารของคนอื่น หรือใช้วิธีการต่างๆ ที่จะได้รับอาหารเพิ่มข้ึน อีก
ตัวอย่างหนึ่งในปี ค.ศ. 1970 เครื่องบินของสายการบิน Peruvian ตกลงที่ฝั่งอ่าวอเมริกาใต้ผู้ที่รอด
ตายรวมทั้งพระนิกาย Catholic อาศัยการมีชีวิตอยู่รอดโดยการกินซากศพของผู้ที่ตายจากเครื่องบิน
ตกจากปรากฏการณ์นี้ช้ีให้เห็นว่าเมื่อมนุษย์เกิดความหิวข้ึน จะมีอิทธิพลเหนือระดับศีลธรรมจรรยา 
จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่ามนุษย์มีความต้องการทางด้านร่างกายเหนือความต้องการอื่นๆ และแรงผลักดัน
ของความต้องการนี้ได้เกิดข้ึนกับบุคคลก่อนความต้องการอื่นๆ 

2.ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) เมื่อความต้องการทางด้านร่างกาย
ได้รับความพึงพอใจแล้วบุคคลก็จะพัฒนาการไปสู่ข้ันใหม่ต่อไป ซึ่งข้ันนี้เรียกว่าความต้องการความ
ปลอดภัยหรือความรู้สึกมัน่คง (safety or security) Maslow กล่าวว่าความต้องการความปลอดภัยน้ี
จะสังเกตได้ง่ายในทารกและในเด็กเล็กๆ เนื่องจากทารกและเด็กเล็กๆ ต้องการความช่วยเหลือและ
ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่น ตัวอย่าง ทารกจะรู้สึกกลัวเมื่อถูกทิ้งให้อยู่ตามล าพังหรือเมื่อเขาได้ยินเสียงดังๆ 
หรือเห็นแสงสว่างมาก ๆ แต่ประสบการณ์และการเรียนรู้จะท าให้ความรู้สึกกลัวหมดไป ดังค าพูดที่ว่า 
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“ฉันไม่กลัวเสียงฟ้าร้องและฟ้าแลบอีกต่อไปแล้ว เพราะฉันรู้ธรรมชาติในการเกิดของมัน” พลังความ
ต้องการความปลอดภัยจะเห็นได้ชัดเจนเช่นกันเมื่อเด็กเกิดความเจ็บป่วย  ตัวอย่างเด็กที่ประสบ
อุบัติเหตุขาหักก็ตะรู้สึกกลัวและอาจแสดงออกด้วยอาการฝันร้ายและความต้องการที่จะได้รับความ
ปกป้องคุ้มครองและการให้ก าลังใจ Maslow กล่าวเพิ่มเติมว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกอย่างไม่กวดขันและ
ตามใจมากจนเกินไปจะไม่ท าให้เด็กเกิดความรู้สึกว่าได้รับความพึงพอใจจากความต้องการความ
ปลอดภัยการให้นอนหรือให้กินไม่เป็นเวลาไม่เพียง แต่ท าให้เด็กสับสนเท่านั้นแต่ยังท าให้เด็กรู้สึกไม่
มั่นคงในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเขา สัมพันธภาพของพ่อแม่ที่ไม่ดีต่อกัน เช่น ทะเลาะกันท าร้ายร่างกาย
ซึ่งกันและกัน พ่อแม่แยกกันอยู่ หย่า ตายจากไป สภาพการณ์เหล่าน้ีจะมีอทิธิพลต่อความรู้ที่ดีของเด็ก
ท าให้เด็กรู้ว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่มั่นคง ไม่สามารถคาดการณ์ได้และน าไปสู่ความรู้สึกไม่ปลอดภัย
ความต้องการความปลอดภัยจะยังมีอิทธิพลต่อบุคคลแม้ว่าจะผ่านพ้นวัยเด็กไปแล้วแม้ในบุคคลที่
ท างานในฐานะเป็นผู้คุ้มครอง เช่น ผู้รักษาเงิน นักบัญชี หรือท างานเกี่ยวกับการประกันต่างๆ และผู้ที่
ท าหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้อื่น เช่น แพทย์ พยาบาล แม้กระทั่งคนชรา 
บุคคลทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะใฝ่หาความปลอดภัยด้วยกันทั้งสิ้น ศาสนา และปรัชญาที่มนุษย์ยึดถือท า
ให้เกิดความรู้สึกมั่นคง เพราะท าให้บุคคลได้จัดระบบของตัวเองให้มีเหตุผลและวิถีทางที่ท าให้บุคคล
รู้สึก “ปลอดภัย” ความต้องการความปลอดภัยในเรื่องอื่นๆ จะเกี่ยวข้องกับการเผชิญกับสิ่งต่างๆ 
เหล่าน้ี สงคราม อาชญากรรม น้ าท่วม แผ่นดินไหว การจลาจล ความสับสนไม่เป็นระเบียบของสังคม 
และเหตุการณ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกับสภาพเหล่าน้ี Maslow ได้ให้ความคิดต่อไปว่าอาการโรคประสาท
ในผู้ใหญ่ โดยเฉพาะโรคประสาท ชนิดย้ าคิด-ย้ าท า (obsessive-compulsive neurotic) เป็น
ลักษณะเด่นชัดของการค้นหาความรู้สึกปลอดภัย ผู้ป่วยโรคประสาทจะแสดงพฤติกรรมว่าเขาก าลัง
ประสบเหตุการณ์ที่รา้ยกาจและก าลังมีอันตรายต่างๆ เขาจึงต้องการมีใครสักคนที่ปกป้องคุ้มครองเขา
และเป็นบุคคลที่มีความเข้มแข็งซึ่งเขา สามารถจะพึ่งพาอาศัยได้ 

3.ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and Love needs)
ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของเป็นความต้องการข้ันที่ 3 ความต้องการนี้จะเกิดข้ึนเมื่อ
ความต้องการทางด้านร่างกาย และความต้องการความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคล
ต้องการได้รับความรักและความเป็นเจ้าของโดยการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น  เช่น ความสัมพันธ์
ภายในครอบครัวหรือกับผู้อื่น สมาชิกภายในกลุ่มจะเป็นเป้าหมายส าคัญส าหรับบุคคล กล่าวคือบุคคล
จะรู้สึกเจ็บปวดมากเมื่อถูกทอดทิ้งไม่มีใครยอมรับ หรือถูกตัดออกจากสังคม ไม่มีเพื่อน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อจ านวนเพื่อนๆ ญาติพี่น้อง สามีหรือภรรยาหรือลูกๆ ได้ลดน้อยลงไป นักเรียนที่เข้า
โรงเรียนที่ห่างไกลบ้านจะเกิดความต้องการเป็นเจ้าของอย่างยิ่ง และจะแสวงหาอย่างมากที่จะได้รับ
การยอมรับจากกลุ่มเพื่อน Maslow คัดค้านกลุ่ม Freud ที่ว่าความรักเป็นผลมาจากการทดเทิด
สัญชาตญาณทางเพศ (sublimation) ส าหรับ Maslow ความรักไม่ใช่สัญลักษณ์ของเรื่องเพศ (sex) 
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เขาอธิบายว่าความรักที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่ดี ความสัมพันธ์ของความรักระหว่างคน 2 
คน จะรวมถึงความรู้สึกนับถือซึ่งกันและกัน การยกย่องและความไว้วางใจแก่กัน นอกจากนี้ Maslow 
ยังย้ าว่าความต้องการความรักของคนจะเป็นความรักที่เป็นไปในลักษณะทั้งการรู้จักให้ความรักต่อ
ผู้อื่นและรู้จักที่จะรับความรักจากผู้อื่น การได้รับความรักและได้รับการยอมรับจากผู้อื่นเป็นสิ่งที่ท าให้
บคุคลเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า บุคคลที่ขาดความรักก็จะรู้สึกว่าชีวิตไร้ค่ามีความรู้สึกอ้างว้าง
และเคียดแค้นกล่าวโดยสรุป Maslow มีความเห็นว่าบุคคลต้องการความรักและความรู้สึกเป็น
เจ้าของ และการขาดสิ่งนี้มักจะเป็นสาเหตุให้เกิดความข้องคับใจและท าให้เกิดปัญหาการปรับตัวไม่ได้ 
และความยินดีในพฤติกรรมหรือความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจในลักษณะต่าง สิ่งที่ควรสังเกตประการ
หนึ่ง ก็คือมีบุคคลจ านวนมากที่มีความล าบากใจที่จะเปิดเผยตัวเองเมื่อมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิท
สนมกับเพศตรงข้ามเนื่องจากกลัวว่าจะถูกปฏิเสธความรู้สึกเช่นนี้ Maslow กล่าวว่าสืบเนื่องมาจาก
ประสบการณ์ในวัยเด็ก การได้รับความรักหรือการขาดความรักในวัยเด็ก ย่อมมีผลกับการเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะและการมทีัศนคติในเรื่องของความรกั Maslow เปรียบเทียบว่าความต้องการความ
รักก็เป็นเช่นเดียวกับรถยนต์ที่สร้างขึ้นมาโดยต้องการก๊าซหรือน้ ามันนั่นเอง 

 
4.ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง (Self-Esteem needs) เมื่อความต้องการ

ได้รับความรักและการให้ความรักแก่ผู้อื่นเป็นไปอย่างมีเหตุผลและท าให้บุคคล เกิดความพึงพอใจแล้ว 
พลังผลักดันในข้ันที่ 3 ก็จะลดลงและมีความต้องการในข้ันต่อไปมาแทนที่ กล่าวคือมนุษย์ต้องการที่
จะได้รับความนับถือยกย่องออกเป็น2ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็นความต้องการนับถือตนเอง (self-
respect) ส่วนลักษณะที่ 2 เป็นความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่น (esteem from 
others) 

4.1ความต้องการนับถือตนเอง (self-respect) คือ ความต้องการมีอ านาจ มีความ
เช่ือมั่นในตนเอง มีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง มีผลสัมฤทธ์ิไม่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่น และมี
ความเป็นอิสระ ทุกคนต้องการที่จะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าและมีความสามารถที่จะประสบความส าเร็จใน
งานภาระกิจต่างๆ และมีชีวิตที่เด่นดัง 

4.2ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่น (esteem from others) คือความ
ต้องการมีเกียรติยศ การได้รับยกย่อง ได้รับการยอมรับ ได้รับความสนใจ มีสถานภาพ มีช่ือเสียงเป็นที่
กล่าวขาน และเป็นที่ช่ืนชมยินดี มีความต้องการที่จะได้รับความยกย่องชมเชยในสิ่งที่เขากระท าซึ่งท า
ให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าว่าความสามารถของเขาได้รับการยอมรับจากผู้อื่นความต้องการได้รับความ
นับถือยกย่อง ก็เป็นเช่นเดียวกับธรรมชาติของล าดับช้ันในเรื่องความต้องการด้านแรงจูงใจตามทัศนะ
ของ Maslow ในเรื่องอื่นๆ ที่เกิดข้ึนภายในจิตน่ันคือ บุคคลจะแสวงหาความต้องการได้รับการยกย่อง
ก็เมื่อภายหลังจาก ความต้องการความรักและความเป็นเจา้ของได้รับการตอบสนองความพึงพอใจของ
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เขาแล้ว และ Maslow กล่าวว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ที่บุคคลจะย้อนกลับจากระดับข้ันความต้องการ
ในข้ันที่ 4 กลับไปสู่ระดับข้ันที่ 3 อีกถ้าความต้องการระดับข้ันที่ 3 ซึ่งบุคคลได้รับไว้แล้วนั้นถูก
กระทบกระเทือนหรือสูญสลายไปทันทีทันใด ดังตัวอย่างที่ Maslow น ามาอ้างคือหญิงสาวคนหนึ่งซึ่ง
เธอคิดว่าการตอบสนองความต้องการความรกัของเธอได้ด าเนินไปด้วยดี แล้วเธอจึงทุ่มเทและเอาใจใส่
ในธุรกิจของเธอ และได้ประสบความส าเร็จเป็นนักธุรกิจที่มีช่ือเสียงและอย่างไม่คาดฝันสามีได้ผละ
จากเธอไป ในเหตุการณ์เช่นนี้ปรากฏว่าเธอวางมือจากธุรกิจต่างๆ  ในการที่จะส่งเสริมให้เธอได้รับ
ความยกย่องนับถือ และหันมาใช้ความพยายามที่จะเรียกร้องสามีให้กลับคืนมา ซึ่งการกระท าเช่นนี้
ของเธอเป็นตัวอย่างของความต้องการความรักซึ่งครั้งหนึ่งเธอได้รับแล้ว และถ้าเธอได้รับความพึงพอ
ในความรักโดยสามีหวนกลับคืนมาเธอก็จะกลับไปเกี่ยวข้องในโลกธุรกิจอีกครั้งหนึ่ง  ความพึงพอใจ
ของความต้องการได้รับการยกย่องโดยทั่วๆ ไป เป็นความรู้สึกและทัศนคติของความเช่ือมั่นในตนเอง 
ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า การมีพละก าลัง การมีความสามารถ และความรู้สึกว่ามีชีวิตอยู่อย่างมี
ประโยชน์และเป็นบุคคลที่มีความจ าเป็นต่อโลก ในทางตรงกันข้ามการขาดความรู้สึกต่างๆ ดังกล่าวนี้
ย่อมน าไปสู่ความรู้สึกและทัศนคติของปมด้อยและความรู้สึกไม่พอเพียง เกิดความรู้สึกอ่อนแอและ
ช่วยเหลือตนเองไม่ได ้สิ่งต่างๆ เหล่าน้ีเป็นการรับรู้ตนเองในทางปฎิเสธ(negative) ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความรู้สึกขลาดกลัวและรู้สึกว่าตนเองไม่มีประโยชน์และสิ้นหวังในสิ่งต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับความ
ต้องการของชีวิต และประเมินตนเองต่ ากว่าชีวิตความเป็นอยู่กับการได้รับการยกย่อง และยอมรับจาก
ผู้อื่นอย่างจริงใจมากกว่าการมีช่ือเสียงจากสถานภาพหรือการได้รับการประจบประแจง  การได้รับ
ความนับถือยกย่องเป็นผลมาจากความเพียรพยายามของบุคคล และความต้องการนี้อาจเกิดอันตราย
ข้ึนได้ถ้าบุคคลนั้นต้องการค าชมเชยจากผู้อื่นมากกว่าการยอมรบัความจรงิและเป็นที่ยอมรับกันว่าการ
ได้รับความนับถือยกย่อง มีพื้นฐานจากการกระท าของบุคคลมากกว่าการควบคุมจากภายนอก 

5.ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self-Actualization needs) ถึงล าดับ
ข้ันสุดท้าย ถ้าความต้องการล าดับข้ันก่อนๆ ได้ท าให้เกิดความพึงพอใจอย่างมีประสิทธิภาพ ความ
ต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงก็จะเกิดข้ึน Maslow อธิบายความต้องการเข้าใจตนองอย่างแท้จริง
ว่าเป็นความปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งบุคคลสามารถจะได้รับอย่างเหมาะสมบุคคลที่ประสบ
ผลส าเร็จในข้ันสูงสุดน้ีจะใช้พลังอย่างเต็มที่ในสิ่งที่ท้าทายความสามารถและศักยภาพของเขาและมี
ความปรารถนาที่จะปรับปรุงตนเอง พลังแรงขับของเขาจะกระท าพฤติกรรมตรงกับความสามารถของ
ตน กล่าวโดยสรุปการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงเป็นความต้องการอย่างหนึ่งของบุคคลที่จะบรรลุถึง
จุดสูงสุดของศักยภาพเช่น “นักดนตรีก็ต้องใช้ความสามารถทางด้านดนตรี ศิลปินก็จะต้องวาดรูป กวี
จะต้องเขียนโคลงกลอน ถ้าบุคคลเหล่าน้ีได้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตนตั้งไว้ก็เช่ือได้ว่าเขาเหล่านั้นเป็นคน
ที่รู้จักตนเองอย่างแท้จริง” ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงจะด าเนินไปอย่างง่ายหรือ
เป็นไปโดยอัตโนมัติ โดยความเป็นจริงแล้ว Maslow เช่ือว่าคนเรามักจะกลัวตัวเองในสิ่งเหล่าน้ี “ด้าน
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ที่ดีที่สุดของเรา ความสามารถพิเศษของเรา สิ่งที่ดีงามที่สุดของเรา พลังความสามารถ ความคิด
สร้างสรรค์” (Maslow 1962 : 58) ความต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงมิได้มีแต่เฉพาะในศิลปิน
เท่านั้น คนทั่วๆไปเช่น นักกีฬา นักเรียน หรือแม้แต่กรรมกรก็สามารถจะมีความเข้าใจตนเองอย่าง
แท้จริงได้ถ้าทุกคนสามารถท าในสิ่งที่ตนต้องการให้ดีที่สุด รูปแบบเฉพาะของการเข้าใจตนเองอย่าง
แท้จริงจะมีความแตกต่างอย่างกว้างขวางจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง  กล่าวได้ว่ามันคือระดับความ
ต้องการที่แสดงความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างยิ่งใหญ่ที่สุด Maslow ได้ยกตัวอย่างของความ
ต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง ในกรณีของนักศึกษาช่ือ Mark ซึ่งเขาได้ศึกษาวิชาบุคลิกภาพเป็น
ระยะเวลายาวนานเพื่อเตรียมตัวเป็นนักจิตวิทยาคลินิก นักทฤษฎีคนอื่นๆ อาจจะอธิบายว่าท าไมเขา
จึงเลือกอาชีพนี้ ตัวอย่าง เช่น Freud อาจกล่าวว่ามันสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับสิ่งที่เขาเก็บกด ความ
อยากรู้อยากเห็นในเรื่องเพศไว้ตั้งแต่วัยเด็ก ขณะที่Adler อาจมองว่ามันเป็นความพยายามเพื่อชดเชย
ความรู้สึกด้อยบางอย่างในวัยเด็ก Skinner อาจมองว่าเป็นผลจากการถูกวางเงื่อนไขของชีวิตในอดีต 
ขณะที่ Bandura สัมพันธ์เรื่องนี้กับตัวแปรต่างๆ ทางการเรียนรู้ทางสังคม และ Kelly อาจพิจารณา
ว่า Mark ก าลังจะพุ่งตรงไปเพื่อที่จะเป็นบุคคลที่เขาต้องการจะเป็นตัวอย่างที่แสดงถึง การมุ่งตรงไปสู่
เป้าประสงค์ในอาชีพโดยความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงและถ้าจะพิจารณากรณีของ 
Mark ให้ลึกซึ่งยิ่งขึ้น ถ้า Mark ได้ผ่านการเรียนวิชาจิตวิทยาจนครบหลักสูตรและได้เขียนวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาเอกและในที่สุดก็ได้รับปริญญาเอกทางจิตวิทยาคลินิก สิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ Mark 
ต่อไปก็คือ เมื่อเขาส าเร็จการศึกษาดังกล่าวแล้วถ้ามีบุคคลหนึ่งได้เสนองานให้เขาในต าแหน่งต ารวจ
สืบสวน ซึ่งงานในหน้าที่นี้จะได้รับค่าตอบแทนอย่างสูงและได้รับผลประโยชน์พิเศษหลายๆ  อย่าง
ตลอดจนรับประกันการว่าจ้างและความมั่นคงส าหรับชีวิตเมื่อประสบเหตุการณ์เช่นนี้ Mark จะท า
อย่างไร ถ้าค าตอบของเขาคือ “ตกลง” เขาก็จะย้อนกลับมาสู่ความต้องการระดับที่ 2 คือความ
ต้องการความปลอดภัย ส าหรับการวิเคราะหค์วามเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง Maslow กล่าวว่า “อะไร
ที่มนุษย์สามารถจะเป็นได้เขาจะต้องเป็นในสิง่นั้น” เรื่องของ Mark เป็นตัวอย่างง่ายๆ ว่า ถ้าเขาตกลง
เป็นต ารวจสืบสวน เขาก็จะไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงท าไมทุกๆคนจึงไม่สัมฤทธิผลใน
การเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Why Can’t All People Achieve Self-Actualization) ตาม
ความคิดของ Maslow ส่วนมากมนุษย์แม้จะไม่ใช่ ทั้งหมดที่ต้องการแสวงหาเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
ภายในตน จากงานวิจัยของเขาท าให้ Maslow สรุปว่าการรู้ถึงศักยภาพของตนนั้นมาจากพลังตาม
ธรรมชาติและจากความจ าเป็นบังคับ ส่วนบุคคลที่มีพรสวรรค์มีจ านวนน้อยมากเพียง 1% ของ
ประชากรที่ Maslow ประมาณ Maslow เช่ือว่าการน าศักยภาพของตนออกมาใช้เป็นสิ่งที่ยากมาก 
บุคคลมักไม่รู้ว่า ตนเองมีความสามารถและไม่ทราบว่าศักยภาพนั้นจะได้รับการส่งเสริมได้อย่างไร 
มนุษย์ส่วนใหญ่ยังคงไม่มั่นใจในตัวเองหรือไม่มั่นใจในความสามารถของตนจึงท าให้หมดโอกาสเข้าใจ
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ตนเองอย่างแท้จริง และยังมีสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มาบดบังพัฒนาการทางด้านความต้องการของ
บุคคลดังนี้ 

อิทธิพลของวัฒนธรรม ตัวอย่างหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของสังคมมีต่อการเข้าใจ
ตนเอง คือแบบพิมพ์ของวัฒนธรรม (cultural stereotype) ซึ่งก าหนดว่าลักษณะเช่นไรที่แสดงความ
เป็นชาย (masculine) และลักษณะใดที่ไม่ใช่ความเป็นชาย เช่นจัดพฤติกรรมต่างๆ เหล่าน้ี ความเห็น
อกเห็นใจผู้อื่น ความเมตตากรุณา ความสุภาพและความอ่อนโยน สิ่งเหล่าน้ีวัฒนธรรมมีแนวโน้มที่จะ
พิจารณาว่า “ไม่ใช่ลักษณะของความเป็นชาย” (unmasculine) หรือความเช่ือถือของวัฒนธรรมด้าน
อื่นๆ ซึ่งเป็นความเช่ือที่ไม่มีคุณค่า เช่น ยึดถือว่าบทบาทของผู้หญิงข้ึนอยู่กับจิตวิทยาพัฒนาการของ
ผู้หญิง เป็นต้น การพิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆ ดังกล่าวนี้เป็นเพียงการเข้าใจ “สภาพการณ์ที่ดี”
มากกว่าเป็นเกณฑ์ของการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงประการสุดท้าย Maslow ได้สรุปว่าการไม่เข้าใจ
ตนเองอย่างแท้จริงเกิดจากความพยายามที่ไม่ถูกต้องของการแสวงหาความมั่นคงปลอดภัย เช่น การที่
บุคคลสร้างความรู้สึกให้ผู้อื่นเกิดความพึงพอใจตนโดยพยายามหลีกเลี่ยงหรือขจัดข้อผิดพลาดต่างๆ  
ของตน บุคคลเช่นน้ีจึงมีแนวโน้มที่จะพิทักษ์ความมั่นคงปลอดภัยของตนโดยแสดงพฤติกรรมในอดีตที่
เคยประสบผลส าเร็จ แสวงหาความอบอุ่น และสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งลักษณะเช่นนี้ย่อม
ขัดขวางวิถีทางที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง 

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจผู้ศึกษาพบว่าส่วนใหญ่การเปิดรับสารของ
ผู้รับสารนั้นเพื่อที่ต้องการน ามาใช้ประโยชน์ทางด้านใดด้านหนึ่งเพื่อบรรลุเป้าหมายความต้องการของ
ตน รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Danziger(2004) ได้ระบุว่าสินค้าและบริการประเภทแฟช่ัน
ส าหรับสตรีเป็นสินค้าประเภทตอบสนองความพึงพอใจส่วนตัวเป็นอันดับ1 ซึ่งผู้หญิงมักซื้อสินค้าเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจส่วนตัวมากกว่าความจ าเป็น นอกจากนี้แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจยังมี
ความสอดคล้องกับรายการที่ผู้ศึกษามีความประสงค์ที่จะผลิต โดยกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ชมจะ
สามารถรับสารเพื่อที่จะน าไปตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจในด้านการแต่งกายของ
ตนเอง 
 
แนวคิดเก่ียวกับแฟชั่น 

1.ความหมายของแฟชั่น 
ค าว่า“แฟช่ัน” ได้ถูกให้ค านิยามเอาไว้อย่างมากมายและมองจากแง่มุมต่าง  ๆ ดังนี้ 

ตามพจนานุกรมอ็อกฟอร์ด ให้ความหมายของค าว่า “Fashion” ที่มีรากศัพท์เดิมมาจากภาษาลาติน
ว่า“Factio” หมายถึง “การสร้าง” หรือ “การท า” และความหมายจากรากศัพท์ดั้งเดิม “To 
Facere” หมายถึง กิจกรรม ความคิด สินค้า หรือผลิตภัณฑ์ใดใดก็ตามที่ถูกผลิตข้ึนเพื่อ การสวมใส่ 
และบริโภคเพื่อความเริงรมย์ทางสนุทรียะในสังคมระบบทุนนิยม เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายตามแฟช่ัน 
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เป็น “สินค้าเริงรมย์” ที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสังคมในเรือ่งของการแบง่แยก
และความไม่เท่าเทียมกันในสังคมได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังเป็น “Social Hieroglyphics” หรือ
สัญลักษณ์ภาพที่สามารถอธิบายสถานะทางสังคม บทบาททางสังคม ต าแหน่งทางสังคม และรูปแบบ
การสื่อสารของผู้สวมใส่ได้  

Fiske (1990 : 99) ยังได้ให้ความหมายเพิ่มเติมส าหรับแฟช่ันอีกว่า แฟช่ันเป็น
กระบวนการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่ประกอบไปด้วยผู้สง่สาร (Sender) ได้แก่ ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย 
ผู้ตัดเย็บ ผู้ผลิตผู้จ าหน่าย หรือสิ่งของที่เกี่ยวกับแฟช่ัน เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ ผ่านช่อง
ทางการสื่อสาร(Channel) คือเริ่มตั้งแต่ นางแบบที่สวมใส่เสื้อผ้า เวทีเดินแบบ หนังสือ นิตยสารที่มี 
คอลัมน์หรือรูปภาพเกี่ยวกับแฟช่ัน รวมไปถึงวิธีการตกแต่งหน้าร้าน การจัดวางเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
ในห้างสรรพสินค้าเพื่อสื่อถึงเนื้อหาของตัวสาร (Message) ซึ่งได้แก่ความหมายต่างๆที่ บรรจุอยู่ใน
แฟช่ัน ตัวอย่างเช่น การใช้สีของเสื้อผ้าในแต่ละปี เนื้อหาเหล่านี้จะถูกส่งผ่านไปยัง ผู้รับสาร 
(Receiver) ซึ่งผู้รับสารเหล่าน้ีอาจเป็นได้ทั้งผู้ที่นั่งดูแฟช่ันจากเวทีโดยตรง ผู้ที่รับข่าวสารเรื่องแฟช่ัน
ผ่านสื่อมวลชนต่างๆ รวมไปถึงผู้ที่จับจ่ายซื้อเครื่องแต่งกายภายในห้างหรือร้านค้า  ในบางครั้งสารที่
เป็นการสื่อสารที่ล้มเหลว หากแต่เป็นการใส่เสริม เติมแต่งความคิดสร้างสรรค์ลงไปในเสื้อผ้าเครื่อง
แต่งกาย เพื่อสร้างเอกลักษณ์ในการแต่งกายของผู้รับสาร 

แฟช่ันในมุมมองของผู้ส่งสารในสมัยแรกๆ นั้นมองว่า แฟช่ัน หมายถึง การสวมใส่เพื่อ
ความสวยงาม แต่จากการผ่านกระบวนการสร้างความเป็นจริงซึ่งเป็นผลผลิตทางความคิดของมนุษย์
มายาวนาน ท าให้เกิดกระบวนการกลั่นกรอง การผลิต และการปรับปรุงให้การตีความหมาย ของ
แฟช่ันน้ัน มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น เพื่อการแสดงความรู้สึกส่วนตัว เพื่อความบันเทิงหรือเพื่อ
การพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อการดึงดูดความสนใจ เพื่อการแสดงสถานะและคุณค่าทางสังคม เพื่อการ
แสดงบทบาททางสังคม เพื่อการปกป้องอ าพรางความละอาย หรือเพื่อแสดงสถานภาพทาง เศรษฐกิจ 
เป็นต้น ความหมายเหล่าน้ีถูกประกอบสร้างให้มีความหมายร่วมกัน (Share Meaning) ระหว่างผู้ส่ง
สารและผู้รับสาร และเมื่อความหมายนี้ถูกผลิตซ้ าไปซ้ ามาเป็นเวลานาน “แฟช่ัน” จะ กลายเป็น
รูปแบบการสื่อสารประเภทหนึ่งที่มี อ านาจ (Power) เช่น เป็นเครื่องแสดงสถานะทาง เศรษฐกิจและ
สังคม หรือเป็นเครื่องมือในการบ่งบอกถึงความทันสมัย และเมื่อความหมายที่มี อ านาจเหล่านี้เข้า
ครอบง าพื้นที่ทางความคิดของคนส่วนใหญ่ในสังคมให้มีวัฒนธรรมความคิดแบบ เดียวกัน ในที่สุด
ความหมายของค าว่า “แฟช่ัน” ก็จะกลายเป็น อุดมการณ์ทางความคิด (Ideology) ของสังคมนั้นๆ 
ต่อไป 

กาญจนา แก้วเทพ (2547 : 272-273) ได้ให้ความหมายของ “แฟช่ัน” เอาไว้ใน                           
ขอบเขตที่กว้างขวางว่า สิ่งที่แฟช่ันจะเกี่ยวข้องนั้นมีอยู่ 3 ปริมณฑล คือ 

1.เป็นเรื่องราวว่าด้วยเสื้อผ้าของผู้หญิงผู้ชายในวาระโอกาสต่างๆ ในทุกยุคทุกสมัย 
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2.เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแต่งหน้าแต่งผมรวมทั้งรองเท้ากระเป๋ าเครื่องประดับ
เครื่องใช้ที่ใช้ประกอบเสื้อผ้า 

3.เป็นเรื่องราวว่าด้วยลักษณะรูปร่างของบุคคล และอีกนิยามหนึ่งซึ่งไม่ได้ใช้การให้ค า
นิยามในลักษณะที่เป็น “ผลผลิต” (Product)ของแฟช่ัน แต่กลับให้ค านิยามในแง่กระบวนการ โดย
กล่าวว่า แฟช่ันหมายถึง “ลีลา” (Style) หรือวิธีการน าเสนอของการแต่งกาย การแต่งหน้าท าผม การ
ใช้เครื่องประดับ ตลอดจนอากัปกริยาของผู้แต่งด้วย 

แฟช่ันถูกให้ค านิยามอย่างกว้างๆว่าเป็น รสนิยมร่วม ที่คง อยู่เพียงระยะสั้นๆ ในหมู่ชน
จ านวนมาก ปรากฏข้ึนครั้งแรกในยุคกลาง เมื่อภาวะทางสังคม และเศรษฐกิจในยุโรปตะวันตกเป็น
รากฐานอันอุดมต่อการเจริญและวิวัฒนาการของแฟช่ัน ในหลายศตวรรษต่อมาการเจริญของแฟช่ัน
เป็นไปอย่างเร่งรบี ถึงศตวรรษที่สิบเก้าการเปลีย่นแปลง แฟช่ันที่ส าคัญๆ เกิดข้ึนทุกยี่สิบปี พัฒนาการ
ที่สลับซับซ้อนของอุตสาหกรรมใน 

ศตวรรษที่ยี่สิบ ซึ่งในบางกรณีได้เป็นตัวปั่นปรากฏการณ์ทางสังคมและประชากร  คนมี
ฐานะทางเศรษฐกิจดีจะก้าวตามสไตล์ล่าสุด ยิ่งท าให้ช่วงเวลาของแฟช่ันสั้นลงไปอีก คือ ยืนยงอยู่
เพียงสิบปีหรือน้อยกว่าน้ัน 

 
2.แนวความคิดท่ีเกี่ยวกับแฟชั่น 

เฟรเดริก ม็องนีรอง (Frederic Monneyron 1996 : 214-235) นักสังคมวิทยากล่าว
ว่า เสื้อผ้ามี บทบาทส าคัญในการแสดงเอกลักษณ์ทางสังคมและทางเพศ โดยมีหน้าที่แบ่งแยกความ
แตกต่าง ของชนช้ันทางสังคมในสมัยก่อนจนถึงศตวรรษที่ 18 ต่อมาเกิดการปฏิวัติระบบการปกครอง
ใน ฝรั่งเศส พลเมืองมีสิทธ์ิเท่าเทียมกันในการแต่งตัว จากนั้นการแต่งกายของผู้ชายและผู้หญิงมีความ 
แตกต่างกันอย่างชัดเจน ในศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นจุดก าเนิดของชนช้ันกลาง ผู้หญิงเท่านั้นที่มีสทิธ์ิ สวม
ใส่เสื้อผ้าที่มีสีสัน ส่วนผู้ชายต้องเลือกใช้สีด า แต่ในศตวรรษที่ 20 ผู้หญิงหันมาสวมเสื้อผ้า ของ ผู้ชาย
อย่างกางเกงและเนคไท ส่วนผู้ชายเริ่มสวมเสื้อผ้าที่มีสีสันมากข้ึนเรื่อยๆอย่างเสื้อเช้ิต สีชมพูและเสื้อ
แจ๊กเก็ตสีเขียว และหันมาใช้เนื้อผ้าที่อ่อนนุ่มมากข้ึนอย่างที่ใช้ตัดเย็บเสื้อผ้าผู้หญิง  รวมถึงการใส่ 
เครื่องประดับ การที่ผู้หญิงสวมใสเ่สือ้ผา้แบบผู้ชายเผยให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ ผู้หญิงมี
สิทธ์ิเท่าเทียมผู้ชายแล้วเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและแฟช่ัน เป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม (Cultural 
Phenomena) ที่มันได้ถูกอธิบายความหมายในฐานะเป็นการประกอบสร้างกลุ่มทางสังคม และ เป็น
การสื่อสารถึงอัตลักษณ์ของตัวมันเอง ซึ่งคุณค่าและอัตลักษณ์จะถูกสื่อสารไปยังสมาชิกใน กลุ่มและ
สมาชิกของ กลุ่มอื่นๆ ในรูปแบบของอวัจนภาษา (Non-Verbal) ที่ความหมายและคุณค่า ของเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกายและแฟช่ันถูกผลิตและถูกแลกเปลี่ยนซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าวัฒนธรรมและการสื่อสาร
เป็นสิ่งที่เช่ือมโยงกันอย่างใกล้ชิดวัฒนธรรมจึงถูกเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
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สื่อสารดังนั้นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและแฟช่ันจึงถูกอธิบายในฐานะที่เป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม
และ การสื่อสารในปริมณฑลที่อิทธิพลและสถานะของมันถูกแนะน า และอธิบายในขอบเขตของอุดม
คต(ิIdeology)  

แฟช่ันกับองค์ประกอบควบของแฟช่ันคือการเป็นที่ยอมรับในหมู่ชนกับการเปลี่ยนแปลง
เปิดโอกาสให้คนแสดงอาการสมยอมและแสดงความเป็นตัวของตัวเองได้ในขณะเดียวกัน แฟช่ันยังคง
เป็นตัวขับดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการแต่งกายอยู่ต่อไปในปีค .ศ.2000 อย่างไรก็ตาม บรรดา
สไตล์ที่ยอมรับกันกว้างขวางนั้น มักถูกแบ่งส่วนการตลาดออกไปตามปัจจัยที่หลากหลาย เช่น อายุ 
ชนช้ันทางสังคมหรือเศรษฐกิจ เผ่าพันธ์ุ อาชีพ รสนิยมในการใช้เวลาว่าง หรือรสนิยม ทางดนตรี ภาพ
อาจสลับซับซ้อนยิ่งไปกว่านั้นเพราะแฟช่ันอาจขยับจากตลาดส่วนหนึ่งไปสู่อีกส่วนหนึ่งอันเป็นแนว
ร่วมที่สิ่งตีพิมพ์ด้านแฟช่ันและสื่ออื่นๆ เป็นตัวเกื้อหนุน  

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแฟช่ันเครื่องแต่งกายและสื่อมวลชน เป็นปรากฏการณ์
ทางสังคมที่เห็นชัดเจน มาเร็ว ไปเร็ว ถือเป็นวัฒนธรรมที่มีชีวิต และมีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกันสองด้าน
อยู่ในตัวกล่าวคือในด้านหนึ่งแฟช่ันเป็นตัวดึงปัจเจกเข้าหากลุ่มด้วยการท าตัวให้เหมือนกลุ่ม (เพราะ
มนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องการอยู่หรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอยู่เสมอ ) ได้แก่ การตามแฟช่ันแต่ใน
ขณะเดียวกันปัจเจกก็พยายามสร้างสรรค์และหนีออกจากกลุ่ม เพราะต้องการมีความเด่นได้แก่การ
เป็นผู้น าแฟช่ันใหม่ๆ หรือจะกล่าวอีกทางหนึ่งว่าเสื้อผา้เครื่องแต่งกายสามารถ แบ่งแยกปัจเจก บุคคล
ออกจากคนอื่น หรือแบ่งแยกกลุ่มหนึ่งออกจากอีกกลุ่มหนึ่งแต่รวมเอากลุ่มคนที่มีค่านิยม วัฒนธรรม
หรือความคิดใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน เช่น ชาวมุสลิมผู้หญิงจะแต่งกายด้วยผ้าคลุมศีรษะท าให้ผู้คน
ทราบว่าพวกเธอเป็นมุสลิม (อธิพรรณ ผลพิสิษฐ์ 2545:275) 

มนุษย์ด าเนินชีวิตโดยที่มีเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เป็น เครื่องนุ่งห่มมาเป็นเวลานาน
แล้ว เพราะท าให้ร่างกายอบอุ่น ปกป้องความร้อนความหนาว ปกปิดส่วนซ่อนเร้นอันไม่พึงประสงค์ให้
ผู้อื่นเห็นแต่เมื่อเวลาผ่านไปผู้คนในสังคมไม่เพียงแต่งกายตามหน้าที่พื้นฐานของเสื้อผ้าเท่านั้นแต่ยัง
แต่งกายเพื่อแสดงสถานภาพและบทบาททางสัง คมของตน เช่น การแต่งกายเพื่อแสดง ถึงความภูมิ
ฐาน การแต่งกายเพื่อแสดงถึงหน้าที่การงานทางธุรกิจ การแต่งกายเพื่อแสดงถึงความเป็นไทย การ
แต่งกายเพื่อแสดงถึงความเป็นคนที่มีรสนิยมดี เป็นต้น (อธิพรรณ ผลพิสิษฐ์ 2545:225) 

3.แนวคิดและทฤษฎีเรื่องบุคลิคภาพและการแต่งกาย 
บุคลิกภาพเป็นส่วนที่ส าคัญในการก าหนดรูปแบบของเสื้อผ้า ซึ่งค าว่าบุคลิกภาพตาม

ความเข้าใจของคนทั่วไป หมายถึง ลักษณะ รูปร่าง หน้าตา ท่าทาง การพูด การวางตัว  และการ
แสดงออกของแต่ละบุคคล ซึ่งนักจิตวิทยาได้ให้ความหมายของค าว่าบุคลิกภาพตามความคิดและ
ความเช่ือของตนที่แตกต่างออกไป ซึ่งใจความส าคัญนั้นเกี่ยวกับ การจัดระบบภายในตัวบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อลักษณะและพฤติกรรมทีป่รากฎ และรวมถึงลักษณะการแสดงออกหรือแบบแผนพฤติกรรม
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ของบุคคลซึ่งเป็นที่รับรู้ของบุคคลทั่วไป แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพสามารถจัดแบ่งออกเป็น
กลุ่มๆตามแนวคิดได้ดังนี้ 

1.กลุ่มที่เน้นเรื่องความขัดแย้งภายในตัวบุคคล กลุ่มนี้มองว่าบุคลิกภาพของบุคคลมาจาก
ความขัดแย้งภายในจิตใจระหว่างพลังส่วนต่างๆ พฤติกรรมของบุคคลถูกก ากับและควบคุมจาก พลัง
ความก้าวร้าว และบุคคลพยายามที่จะหาความสมดุลย์ระหว่างพลังต่างๆเหล่านั้น ทฤษฎีในกลุ่มนี้  
เช่น ทฤษฎีจิตวิทยาของฟรอยด์ เป็นต้น 

2.กลุ่มที่เน้นความส าคัญเกี่ยวกับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมภายนอกของบุคคล กลุ่มนี้จะให้
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมภายนอกว่ามีอิทธิพลต่อพพัฒนาการทางบุคลิกภาพของมนุษย์ หรือ 
สิ่งแวดล้อมภายนอกสามารถก าหนดพฤติกรรมของบุคคลได้ ทฤษฎีในกลุ่มนี้ เช่นการเรียนรู้ทา สังคม 
เป็นต้น 

3.กลุ่มที่เน้นทางด้านการพัฒนาตนไปสู่บุคลิกภาพที่สมบูรณ์หรือการพัฒนาตนไปสู่ 
ศักยภาพที่สูงสุดของตนเอง กลุ่มนี้มีความเห็นว่า บุคคลมีธรรมชาติที่จะพยายามแสวงหาความ 
เจริญก้าวหน้าและเติบโตและพัฒนาตนไปสู่สภาวะที่สมบูรณ์ ซึ่งความปรารถนานี้คือ สิ่งจูงใจให้ 
บุคคลมีพฤติกรรมและบุคลิกภาพแตกต่างกันออกไป 

4.กลุ่มที่เน้นคุณสมบัติที่เด่นชัดและต่อเนื่องของบุคลิกภาพ กลุ่มนี้เช่ือว่าลักษณะของ 
บุคลิกภาพต่างๆ ที่มีอยู่ในตัวบุคคลเป็นสิ่งที่อยู่ยาวนานและต่อเนื่อง จึงได้จัดกลุ่มอุปนิสัยเพื่อใช้ใน
การอธิบายของบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล และพยายามแสวงหาวิธีการในการวัดคุณลักษณะทาง
บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล จึงมีการพัฒนารูปแบบของการทดสอบบุคลิกภาพต่างๆข้ึนมา 

4.ทฤษฎีบุคลิกภาพ 
ทฤษฎีบุคลิกภาพ จะช่วยให้เราเข้าใจและท านายพฤติกรรมได้ ทฤษฎีบุคลิกภาพมี

หลายทฤษฎี เพราะบุคลิกภาพเป็นเรื่องที่ซับซ้อน ไม่มีทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งสามารถอธิบานลักษณะ
บุคลิกภาพได้ครบหมดทุกด้าน แนวคิดของนักวิชาการในแต่ละทฤษฎีมีความแตกต่างกันออกไป โดย
เน้นเรื่องที่ต่างกัน  

จากทฤษฎีของ ซิกมัน ฟรอยด์(Sigmund Freud) และ คาร์ล กุสตาฟ จุง(Carl Gustav 
Jung) ได้กล่าวแนวคิดส าคัญเกี่ยวกับทฤษฎีจิตใต้ส านึกที่กระตุ้นเตือนให้ปฏิบัติพฤติกรรมประจ าวัน
ทั่วๆไป เป็นแรงจูงใจในการให้เกิดพฤติกรรมไร้เหตุผลและผิดปกติในลักษณะต่างๆ โดย ฟรอยด์ได้
กล่าวไว้ว่า โครงสร้างของบุคลิกภาพประกอบด้วยพลัง 3 ประการ คือ Id Ego และ Super Ego พลัง
ทั้ง 3 นี้มีลักษณะเฉพาะตัวแต่มีอิทธิพลต่อกันและท างานร่วมกัน บุคลิกภาพของผู้ใดมีลักษณะใด
ข้ึนอยู่กับพลังทั้ง 3 ได้แก่ (ศรีเรือน แก้วกังวาล 2539) 

1.Id เป็นพลังงานติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดจึงหมายรวมถึงสัญชาติญาณด้วย เกี่ยวข้อง  
กับการตอบสนองความปรารถนาทางกาย เป็นพลังเพื่อให้ด้มาซึ่งความพึงพอใจ โดยไม่คิดค านึงถึง
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เหตุผลตามความเป็นจริงหรือความถูกต้องดีงาม พลัง Id จึงมีช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “พลังงาน
แสวงหาความสุข” (Pleasure Seeking Principle) ในช่วงวัยที่พลัง Id มีแรงผลักดันสูงมาก คือวัย 
เด็ก หากเด็กถูกกักกันมากเกินไปไม่ให้ได้รับความพึงพอใจ จะเป็นผลร้ายต่อพันาการบุคลิกภาพที่  
สมดุลในภายหน้า 

2.Ego เป็นพลังงานแห่งความรู้และเข้าใจ การใช้เหตุผล การแสวงหาวิธีการเพื่ อ
ตอบสนองพลัง Id เช่น เมื่อหิว พลัง Ego ก็จะใช้เหตุผลไตร่ตรองว่าบ าบัดความหิวด้วยวิธีใด เช่นไป
ส ารวจตู้เย็น ท าอาหารเอง ไปรับประทานอาหารนอกบ้าน เรียกพลัง Ego อีกช่ือหนึ่งว่า “พลังรู้ความ
จริง”(Reality Principle)  

3.Super Ego เป็นพลังส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับค่านิยมต่างๆ เช่นความดีความช่ัว Super    
Egoหักห้ามความรุนแรงของพลัง Id โดยเฉพาะพลังจากสัญชาตญาณแรงขับทางเพศและความก้าว 
ร้าวแต่ต่อมา คาร์ล กุสตาฟ จุง ได้เปรียบเทียบและจ าแนกบุคลิกภาพตามลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ  
สังคมได้ 3 ประเภท คือ 

3.1ประเภทเก็บตัว (Introvert) 
3.2ประเภทเปิดเผยหรือชอบแสดงออก (Extravert) 
3.3ประเภทบุคลิกภาพกลางๆ (Ambivert) 
 
บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลสามารถแบ่งออกได้จากการแต่งกาย กาแต่งกายคือภาษา

ประเภทหนึ่งที่ไม่ต้องใช้ค าพูด ซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวของผู้สวมใส่ให้ผู้พบเห็นได้ โดยสื่อให้เห็น
ถึง อายุ เพศ บุคลิกภาพ รวมถึงความต้องการของบุคคลนั้นๆ นอกจากนี้การแต่งกายยังสามารถ
แบ่งแยกให้เห็นความแตกต่างของแต่ละบุคคลได้อย่างชัดเจน ซึ่งในปัจจุบันนักจิตวิทยาได้จ าแนก
บุคคลออกเป็น 5 กลุ่ม จากบุคลิกภาพ อุปนิสัย การด าเนินชีวิตและรสนิยมการแต่งกาย ดังนี้ (ศรี
เรือน แก้วกังวาล 2539) 

1.บุคคลที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มักนิยมความหรูหรา สง่างาม ทันสมัย 
2.บุคคลที่หลีกหนีสังคม ชอบอยู่กับตัวเอง ท าอะไรเรียบง่าย มีความเป็นธรรมชาติสูง    

จริงใจ รักสงบ เข้ากับคนง่าย 
3.บุคคลที่ชอบเข้าสังคม รักอิสระ เสรี เป็นคนเปิดเผย เฮฮาสนุกสนาน ใช้เงินฟุ่มเฟือยใน

การเข้าสังคมและการแต่งตัว 
4.บุคคลที่มีความคล่องตัวสูง ทะมัดทะแมง กระฉับกระเฉง มั่นใจในตัวเอง 
5.บุคคลที่ชอบความแตกต่างจากผู้อื่น มีลักษณะนิสัยและอารมณ์ที่รุนแรง ดื้อและ เกเร 
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นอกจากนี้นักจิตวิทยาที่จ าแนกบุคลิกของแต่ละบุคคลแล้ว ดีไซน์เนอร์ช่ือดังของวงการ
แฟช่ันไทย ยังกล่าวว่า “การที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นคนแบบไหน ความจริงแล้วอยู่ที่การแสดงออก 
บุคลิกท่าทางและภาพโดยรวม แปลว่าตัวของเราเองเท่านั้นที่จะสามารถก าหนดบุคลิกของตัวเอง  ซึ่ง
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย จะเข้ามาเสริมบุคลิกหลักให้โดดเด่นชัดเจนมากยิ่งข้ึน” (ศรีเรือน แก้วกังวาล 
2539) ดังนั้นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย สามารถดึงดูดบุคลิกต่างๆออกมาได้ 5    

ประเภท หลักๆดังนี้ 
1.เท่ การที่จะดูเป็นคนเทเ่ปน็เรือ่งปกติที่เริ่มมาจากหน้าตา  ท่าทางส่วนตัวโดยธรรมชาติ

ประกอบเข้ากับการแต่งตัวที่ไม่ได้ออกไปทางหวานหรือเปรี้ยวแต่ดูดีเป็นงานเป็นการ 
2.เปรี้ยว มีคุณสมบัติของคนที่ติดตามแฟช่ันในแต่ละยุคที่ข้าวของแปลกใหม่ออกมา

จะต้องไม่พลาดที่จะหยิบจบัมาใช้ แม้ในสิ่งที่ไม่เข้ากันแต่สามารถน ามาผสมแบบแปลกๆ จนกลายเป็น
สไตล์ที่เปรี้ยวได้ 

3.เซอร์ บุคคลในแนวนี้จะไม่สนใจใคร มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ชอบแต่งตัวไม่เหมือน
ใคร ไม่แต่งตามแฟช่ัน อยากใส่อะไรก็ใส่แต่งตัวตามใจฉัน 

4.เรียบร้อย บุคคลแนวนี้จะสุภาพ เรียบง่าย ไม่โดดเด่น เนื่องจากไม่ค่อยกล้าแต่งตัวตาม
แฟช่ัน ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองมาก 

5.หวาน บุคคลในแนวนี้ไม่น่าจะมีใครไม่ชอบ บุคคลกลุ่มนี้จะชอบความน่ารัก  สีสัน
อ่อนหวานเหมือนตุ๊กตา 

ในแต่ละบุคลิกนั้นจะต้องมีความใส่ใจในเรื่องของภาพลักษณ์ของตนเอง ซึ่งเสื้อผ้าเป็นสิ่ง
ที่ ส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการมีบุคลิกภาพที่ดีได้ สามารถสวมใส่เสื้อผ้าได้ทุกแบบทุกสไตล์ แต่น ามา
ผสมผสานให้เกิดเป็นเอกลักษณืของตัวเองได้อย่างลงตัว 

 
5.หลักการสวมใส่เสื้อผ้าเพ่ือส่งเสริมจุดเด่นและอ าพรางจุดด้อยชองรูปร่างโดยใช้

ทฤษฎีเรื่องสีและเนื้อผ้า 
ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีรูปร่างที่สวยสมบูรณ์แบบ ทุกคนต่างมีความลับที่ต้องปกปิด มีส่วนที่

ท าให้เกิดความไม่มั่นใจ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของส่วนเกิน เช่น บริเวณหน้าท้อง  หรือความไม่สมส่วนกัน
ของรูปร่าง เช่น สะโพกใหญ่ล าตัวเล็ก หรือสัดส่วนที่ผิดมาตราฐาน เช่น ท่อนขาใหญ่ ไหล่ลู่ หรือตัว
เตี้ย ผู้หญิงส่วนใหญ่จะรู้สึกดีเวลาที่ผอมเพรียวเพราะจะดูดีในสายตาคนอื่น ดังนั้นสิ่งส าคัญในการอ า
พรางจุดด้อย ไม่ว่าจะเป็นของจริงหรือสิ่งที่เราคิดไปเอง คือ เลือกชุดที่ถูกต้องและผสมผสานสไตล์ที่
โฉบเฉ่ียวมั่นใจและความเป็นตัวเองลงไปด้วย 

ลีอาห์ เฟลดอน (อธิพรรน ผลพิสิษฐ์ 2545) พิธีกรและคอลัมนิสต์ช่ือดังชาวอเมริกา ผู้ซึ่ง
ท างานด้านครื่องแต่งกายและความงามมาร่วม 20 ปี ได้กล่าวว่า “เสื้อผ้าทุกชุดล้วนออกแบบข้ึนโดย
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อาศัยองค์ประกอบพื้นฐาน 4 อย่างด้วยกัน นั่นคือ สัดส่วน ลายเส้น สีสัน และ เนื้อผ้า” ดังนั้น การ
แต่งตัว 

ที่ช่วยส่งเสริมจุดดีและอ าพรางจุดด้อยนั้น องค์ประกอบทั้งหมดข้างต้นในชุดที่ผู้สวมใส่
จ าเป็นจะต้องออกแบบอย่างเหมาะสมและเข้ากันได้กับรูปร่างของตนเอง 

1.การแต่งกายโดยใช้สีเสื้อผ้าสีเดียว 
โดยทางเทคนิคแล้ว หมายถึงการใส่ชุดสีเดียว สีอะไรก็ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้า เคล็ดลับ

ที่ว่า สามารถอ าพรางหุ่นได้ผล เนื่องจากหนึ่งสีเป็นสิ่งที่สังเกตุเห็นเป็นอันดับแรก แม้ว่าจะไม่
สังเกตเห็นเสื้อผ้า ก็ยังสังเกตถึงสีสัน และสอง การแต่งกายด้วยสีเดี่ยวก่อให้เกิดรูปทรงในแนวตั้ง ซึ่ง
เป็นการยืดหุ่นไม่ให้ดูตันและสั้น อีกทั้งยังท าให้รูปร่างดูเพรียวระหงมากข้ึน เมื่อน าทั้งสองเหตุผลมา
รวมกัน ก็จะสามารถอ าพรางหุ่นแบบสีเ่หลี่ยมนี้ให้ดูผอมบางลงได้ แต่ถึงแม้สีที่ใช้จะเป็นสีเดี่ยว เนือ้ผ้า
ก็ยังเป็นรายละเอียดส าคัญที่เราไม่ควรมองข้าม การสามารถผสมผสานเนื้อผ้าหลากหลายชนิดเข้าไว้
ในเสื้อผ้า1ชุด ก็จะท าให้เกิดความสวยงาม ทันสมัย และความละเอียดอ่อนที่เพิ่มข้ึนจากการ
ผสมผสานผ้าหลายชนิด เช่น เสื้อนอกหนังฟอกเนื้อนุ่ม สวมคู่กับเสื้อคอเต่าแคชเมียร์ กางเกงผ้า
สักหลาดเรียบลื่นและผ้าพันคอท าจากผ้าไหมแวววาว ซึ่งความแตกต่างจากเนื้อผ้าจะช่วยเพิ่มมิติ
น่าสนใจให้แก่เครื่องแต่งกายและช่วยลดทอนความของตัวเนื้อผ้าลง 

นอกจากนั้นเสื้อผ้ายังสื่ออารมณ์และความหมายอีกด้วย เช่น ผ้าไหมสะท้อนประกาย
ความเข้มข้นคึกคัก ผ้าลูกไม้หรือผ้าชีฟองจะเพิ่มระดับความเป็นผู้หญิง ส่วนผ้าก ามะหยี่จะให้อารมณ์
ความโรแมนติก เซ็กซี่ ดังนั้นควรใช้ประโยชน์จากเนื้อผ้า เพราะมันสามารถเพิ่มความน่าสนใจหรือ
ชีวิตชีวาให้กับเสื้อผ้าได้ไม่แพ้สีสันเลยทีเดียว 

2.การแต่งกายโดยใช้เสื้อผ้าสีเข้มเป็นหลัก 
เสื้อผ้าสีเข้มจะท าให้ดูผอมเพรยีวมากที่สดุ มีเป็นกฎธรรมชาติ สีด าหรือสีเข้มอาจจะไม่

น่าตื่นเต้นเหมือนสีอื่นๆ ไม่โรแมนติกหรือท้าทายเท่า แต่มันจ าช่วยอ าพรางหุ่นให้ดูผอมบางลงได้และ
ใช้ได้กับหลายสถานการณ์อีกด้วย เคล็ดลับเบื้องต้นในการลดหุ่นของโทนสีเข้ม คือความสามรถที่จะ
ดูดซับและถ่ายคืนแสงแทนการสะท้อนแสงและการกระจายแสงเหมือนสีโทนสว่างสดใส นอกจากนั้น
รายละเอียดของผ้า เช่น รอยเย็บและตะเข็บยังถูกซึมซับด้วยความเข้มของสี ท าให้ปรากฎร่องรอยที่
จะดึงดูดสายตาน้อยลงอีกด้วย สีเข้ามเป็นสีกลางทางแฟช่ัน เป็นสีที่ไม่อินเทรนด์ง่ายต่อการสวมใส่ 
ช่วยส่งเสริมให้โทนสีผิวดูโดดเด่นกลมกลืนไปกับเสื้อผ้าสีอื่นที่สวมใส่ เช่น สีครีมหรือสีเบสเป็นสีกลาง 
แต่โทนสีสว่างเกินกว่าที่จะน ามาอ าพรางหุ่น สีน้ าเงินเข้มหรือสีด าคือสีที่ดีที่สุดส าหรับการน ามาใช้ใน
การอ าพรางหุ่น ยิ่งเข้มเท่าไหร่ยิ่งปลอดภัยมากข้ึนเท่านั้น ประโยชน์ของสีเข้มคือเป็นสีที่เป็นกลางทาง
อารมณ์และเปิดบุคลิกภาพรวมถึงสไตล์เฉพาะตัวได้เปล่งประกายมากกว่าโทนสีอื่นๆ  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



33 

 

3.การเลือกใส่เสื้อผ้าที่มีลายเส้นหรือรูปทรงตรงในแนวตั้งเส้นแนวตั้ง  
คือ เส้นในแนวข้ึนลงตรงข้ามกับเส้นแนวขวาง เหตุผลที่ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่มีลายเส้น

ในแนวตั้ง คือสายตามองเห็น เส้นแนวตรงได้อย่างรวดเร็ว รูปร่างจึงดูยาวและแคบ(สูงและผอม) ตาม
ไปด้วย เวลาสวมใส่เสื้อผา้ที่มี ลายพิมพแ์นวนอน เส้นนอนท าให้สายมองปราดไปตามลายเส้นดังกล่าว
อย่างเช่ืองช้า ส่งผลให้รูปร่าง ดูกว้างขึ้นและสั้นตามลงไปด้วย ดังนั้นเป้าหมายของการอ าพรางรูปร่าง 
คือการมองหาเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ที่ช่วยเน้นรูปทรงในแนวตรงให้โดดเด่น 

4.ความสมดุลย์ของระหว่างเสื้อผ้ากับสัดส่วนก็เป็นเรื่องส าคัญ 
หนึ่งในเหตุผลพื้นฐานที่ท าให้ผู้แต่งกายอ้วนคือ “การขาดความสมดุลย์” นั่นหมายถึง

เมื่อสัดส่วนของเสื้อผ้าที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสัดส่วนนของร่างกาย การแต่งกายที่ไม่สมดุลย์จะ
เน้นย้ าให้เห็นถึงข้อด้อยตามร่างกายชัดเจน ส่วนกรแต่งกายสมดุลย์จะช่วยเบีย่งเบนสายตาให้ออกห่าง
จากข้อด้อยเหล่าน้ัน “สัดส่วน” คือ ความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกาย เช่น ความ
ยาวของท่อนขาเมื่อเทียบกับล าตัว ความกว้างของล าตัวเมื่อเทียบกับสะโพก สิ่งเหล่านี้สามารถสร้าง
ความแตกต่างได้อย่างใหญ่หลวงได้ 

5.เรื่องผ้าก็เป็นสิ่งส าคัญ 
- ผ้าเนื้อแข็ง 

เครื่องแต่งกายที่ท าจากผ้าเนื้อแข็งจะสร้างรูปทรงส่วนตัวข้ึนมา  ส่วนมากจะเป็นทรง
เหลี่ยมหรือแข็ง ซึ่งทรงสี่เหลี่ยมไม่ใช่ทรงที่ผู้หญิงเฝ้าใฝ่ฝัน นอกจากนี้ยังท าให้รูปร่างดูใหญ่กว่าความ
เป็นจริงอีกด้วย ซึ่งความแข็งกระด้างของเนื้อผ้านี้สามารถปรากฎให้เห็นได้ในเนื้อผ้าแทบทุกชนิด 
ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะตัดสินว่าผ้าใดแข็ง คือเราต้องลองจับเนื้อผา้ หรือลองสวมใสว่่าเนื้อผา้น้ันพริว้
ไหวและทิ้งตัวหรือไม่ 

- ผ้าเนื้อหนัก 
ผ้าเนื้อหนักจะเพิ่มน้เหนักให้กับรูปร่างของผู้สวมใส่ ซึ่งเนื้อผ้าจะขยายความกว้างให้

รูปร่างโดยรวมได้มากกว่าหนึ่งนิ้ว ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับชนิดของเนื้อผ้าและการตัดเย็บ ความหนาของเนื้อผ้า
เหล่านั้นจะท าให้รูปร่างของผู้สวมใส่ดูใหญ่และหนาข้ึนกว่าความเป็นจริง นอกจากผ้าขนสัตว์เนื้อ
หยาบ ผ้าไหมพรมถักหนาและผ้าลูกฟูกแล้ว ควรระวังความหนาของผ้าก ามะหยี่และผ้าสักหลาด ควร
เลือกซื้อชุดที่ท าจากเนื้อผ้าที่เบาบาง แต่ต้องอย่าบางจนเกินไป ซึ่งผ้าประเภทชีฟองหรือลินินบาง อา
จะถือเป็นข้อยกเว้น เนื้อผ้าที่เหมาะสมกับการอ าพรางรูปร่างนั้นจ าเป็นต้องมีน้ าหนักมากพอที่จะทิ้ง
ตัวได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่แนบติดเนื้อ 

- ผ้ามันวาว 
จะท าให้รูปร่างดูอ้วนข้ึน เพราะความมันเงาของเนื้อผ้าจะสะท้อนแสงออกมาสง่ผลใหดู้

ตัว ใหญ่กว่าปกติ นอกจากนั้นแสงที่สะท้อนออกมายังเน้นย้ าให้เห็นทุกรอยยับเล็กๆน้อบๆบนเนื้อผ้า
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อีกด้วย ถ้าเป็นชุดรัดรูปผ้ามันวาวจะเปิดเผยทุกรอยนูนบนร่างกาย ดังนั้นก่อนสวมใส่ชุดที่ท ามาจาก
ผ้าซาติน ผ้าปักเลื่อม ผ้าแพร หรือผ้าเมทัลลกิ เช่นเสื้อสายเดี่ยวหรือผ้าพันคอใต้เสื้อนอก เสื้อนักเลื่อม
หรือผ้าคลุมไหล่ซาติน ทั้งหมดนี้สามารถท าได้และไส่งผลร้ายใดๆ อันที่จริงการผสมผสานเนื้อผ้าที่
ต่างกันกลับช่วยเสริมภาพลักษณ์อันสวยงามน่าสนใจ แต่เสื้อผ้าที่เป็นเลื่อมมันวาวทั้งชุดอย่างชุดราตรี
ยาวผ้าซาติน ชุดผ้าเมทัลลิกรัดรูป ชุดสูทสีทอง ท าให้ผู้สวมใส่มีรูปร่างอ้วนข้ึนอย่างเห็นได้ชัด 

6.เนื้อผ้าที่จะช่วยอ าพรางรูปร่าง 
- ผ้าบาร์ดีน 
เป็นเนื้อผ้าน้ าหนักเบา ทอลายสองเส้นมีร่องแนวทแยงสวยงาม ให้ความพริ้วไหวเป็น 

เนื้อผ้าที่เหมาะสมส ารับทุกฤดูกาลและเหมาะในการน าเย็บสูท กระโปรง กางเกง ซึ่งเป็นเครื่องแต่ง   
กายพื้นฐาน นอกจากนั้น ผ้าชนิดนี้ยังกลมกลืนกับผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าเรยอนและผ้าไยสังเคราะห์ 
คุณภาพสูงอีกด้วย 

 - ผ้าเครป  
ผ้าเนื้อด้าน ทอเรียบง่าย และมีผิวสัมผัสขรุขระเล็กน้อย คุณสมบัติส าคัญ คือยับยา  

เหมาะส าหรับน ามาผสมกับผ้าวูล รวมถึงผ้าไหมผ้าเรยอนด้วย สามารถปรับใช้กับเสื้อผ้าทุกสไตล์ 
- ผ้าถักที่ดีที่สุดในการท าเสื้อสเวตเตอร์และคาร์ดิแกน  

คือผ้าแคชเมียร์และผ้าเมอริโนวูล ส่วนชุดกระโปรงนั้นจ าเป็นต้องใช้ผ้าวูลถักซึ่งมี
น้ าหนักมากหน่อย ถ้าผ้าถักถูกเย็บแบบเข้ารูป มันจะเกาะติดกับล าตัว เนื้อผ้าประเภทนี้เหมาะจะมา
ตัดเสื้อ ตัวในมากที่สุด 

- ผ้าเจอร์ซี่ 
เป็นผ้าถักน้ าหนักเบา  เหมาะจะทอด้วยผ้าฝ้ายอ่อนนุ่ม ผ้าไหม ผ้าวูล ผ้าเรยอนและ

ผา้ลินนิ เหมาะส าหรับเทคนิคการใส่สองช้ันและยังเหมาะแก่การน ามาท าเสื้อยืดหรือกระโปรงในฤดู
ร้อน อีกด้วย 

- ผ้าไหมชามูส  
เป็นผ้ามันวาวลื่นไหลมีน้ าหนัก เหมาะส าหรับการสวมใส่เป็นเสื้อตัวในและสายเดี่ยว 

ใส่เสื้อนอกทับจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับเครื่องแต่งกาย 
 - ผ้าเรยอน 

มีน้ าหนักปานกลางเหมาะกับการน าไปตัดเย็บเป็นกระโปรง กางเกงทรงหลวม หรือ 
เสื้อที่ ไม่เข้ารูป 

 - ผ้าใยสังเคราะห์  
 ปัจจุบันนี้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การถักทออย่างปราณีตจะก่อให้เกิด

ผิวสัมผัสอันนุ่มนวลดูเป็นธรรมชาติ 
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6.การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของผู้ซื้อ 

มีประเด็นที่สามารถศึกษาค้นคว้าในส่วนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคของผู้ซื้อ
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายผู้บริโภคแฟช่ัน ได้ในหลายหัวข้อ เช่น 

-ในสังคมแต่ละสังคมได้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของเสื้อผ้าเอาไว้อย่างไร
บ้างเช่น การมีเสื้อผ้าจ านวนมากๆ เป็นสัญญาณบ่งบอกอะไร การต้องมีเสื้อผ้าไว้ใช้ในโอกาส ต่างๆ 

-การบริโภคเครื่องแต่งกายที่แตกต่างไปจากคนอื่น มีความส าคัญอย่างไร การแต่งกาย
ตามแฟช่ันเป็นเครื่องสะท้อน(Reflection) ของรสนิยมการบริโภคได้หรือไม่อย่างไร 

-บทบาทของแฟช่ันสามารถก าหนดบงการหรือช้ีน าวิธีการแต่งกายของคนในแต่ละ
สังคมได้มากหรือน้อยเพียงใด และเป็นเพราะเหตุใด 

-แฟช่ันเป็นตัววางแบบแผน (Set Pattern) ของกระบวนการผลิตเสื้อผ้าหรือไม่ 
อย่างไร 

-ผู้บริโภคมีทางเลือกในการตัดสินใจเรื่องแฟช่ันอย่างไรบ้าง และผู้บริโภคมีช่องทาง ใน
การแสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับแฟช่ันอย่างไรบ้าง 

 
7.หลักการทางองค์ประกอบศิลป์และแนวคิดของศิลปะออปอาร์ต (Op Art)  

ศิลปะออปอาร์ต เป็นศิลปะที่มุ่งถึงสายตา การมองเห็น ซึ่งตาเนสิ่งส าคัญ นักจิตวิทยา
บางคนพยายามที่ตะทดลองหาข้อเท็จจริงว่า ตาหรือสมองกันแน่ที่เป็นสื่อกระตุ้นการรับรู้ต่างๆของ
มนุษย์ โดยพยายามที่จะหาข้อมูลเพือ่แสดงให้เหน็ถึงความแตกต่างระหว่างการเห็น การคิด ความรู้สึก
และความทรงจ า แต่ก็ยังไม่สามารถวิเคราะห์ออกจากกันได้ว่าสิ่งไหนส าคัญกว่ากัน เมื่อหาขอสรุป
ไม่ได้ ศิลปินออปอาร์ต จึงเลือกเช่ือตามความคิดของตนที่ว่า ตามีความส าคัญกว่า เน้นการมองเห็น
ด้วยตา  

แนวคิดมุ่งเน้นตามทฤษฎีการมองเห็น (Visual Theory) เกี่ยวข้องกับประสาทตา บางที
อาจจะเรียกว่าทฤษฎีการรับรู้ ซึ่งมีหลักอยู่ 3 ประการ 

1.ทฤษฎีแสงและเงา (Light and Shade) 
2.ทฤษฎีรูปและพื้น (Figure and Ground) 
3.ทฤษฎีสมดุลย์และตัดกัน (Balance and Contrast) 
การมองเห็นทั้ง 3 วิธีนี้มีการคิดค้นเพื่อเขียนภาพกันมากจนท าให้ศิลปะออปอาร์ตได้รับ

ความนิยมกว้างขวางไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ศิลปะออปอาร์ตค านึงถึงสีเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด นิยมสีที่มี
ความเข้มมากหรือที่มีความสดใสมาก แสดงให้เห็นว่าตัดกัน ทับกัน หรือเหลื่อมล้ ากัน เพื่อให้
ความรู้สึกเคลื่อนไหวและสะดุดตา บางครั้งท าให้ดูตื้น ลึกด้วยเส้น หรือวูบวาบเคลื่อไหวคล้ายคลื่น สีที่
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ศิลปินออปอาร์ตนิยมใช้มากที่สุดคือ สีด ากับสีขาว ซึ่งจากทฤษฎีศิลปะออปอาร์ต เป็นแนวทางในการ
เลือกใส่เครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับสรีระรูปร่างทั้ง 4 รูปร่างได้ เหมาะส าหรับการอ าพรางรูปร่าง
เบี่ยงเบนสายตาในการมองได้ เช่น การสร้างสมดุลย์ในการมองภาพรวมหรอืน าสายตาให้มองในจุดอื่น
แทนจุดบกพร่องของร่างกายนั้นๆด้วยลวดลายต่างๆ 

 
8.ประเภทของเครื่องแต่งกายแฟชั่น 

Levy และ Weitz (อธิพรรณ ผลพิสิษฐ์ 2545) ได้แบ่งประเภทของเครื่องแต่งกาย
แฟช่ันไว้เป็น 2 ประเภทหลัก ดังนี้ 

 
 

แฟชั่นชั้นสูง (Couture Fashion) 
หมายถึง เสื้อผ้าที่ได้รับการออกแบบและตัดเย็บโดยนักออกแบบที่มีช่ือเสียง เช่น Yves 

Saint Laurent หรือจากสถาบันการออกแบบ (Design House) เช่น Christian Dior เป็นต้น ทั้งนี้ใน
แต่ละฤดูกาล นักออกแบบจะจัดแฟช่ันโชว์ข้ึนมาเพื่อแสดงงานสร้างสรรค์ล่าสุดของพวกเขาให้กับผู้
มาร่วมงาน ซึ่งได้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลที่มีช่ือเสียง ผู้สื่อขาวสายแฟช่ัน ผู้ผลิตและฝ่ายจัดซื้อที่มาจาก
ทั่วโลก โดยแต่ละคนที่มาร่วมงานต่างมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกัน อาทิ ลูกค้าจะมาซื้อสินค้าเพื่อน าไปใช้
เอง ส่วนฝ่ายจัดซื้อจะมาซื้อสินค้าพื่อน าไปจ าหน่ายที่ร้านของตน ส่วนคนอื่นๆเข้ามาร่วมงานเพื่อ
เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มของแฟช่ันใหม่ๆ เป็นต้น 

ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ Stone และ Sample (1985) ที่เห็นว่าแฟช่ันช้ันสูง (High 
Fashion) หมายถึงสไตล์หรือรูปแบบ (Designs) ที่ได้รับการยอมรบัอยู่ในเฉพาะกลุม่ของผู้น าแฟช่ันซึง่
มีจ านวนจ ากัดเท่านั้น โดยกลุ่มผู้น าแฟช่ันถือเป็นกลุ่มแรกที่ยอมรับการเลี่ยนแปลงแฟช่ันใหม่ที่มีการ
แนะน าและวางขายในปริมาณจ ากัดด้วยราคาที่สูงมาก 

เสื้อผ้าส าเร็จรูป (Ready to Wear)  
หมายถึง เสื้อผ้าที่ผลิตให้มีขนาดที่เป็นมาตราญาน โดยมักผลิตจากโรงงานในปริมาณที่

มาก ทั้งนี้มีความแตกต่างจากการผลิตแฟช่ันช้ันสูงอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากแฟช่ันช้ันสูงมีการตัดเย็บ
แบบใช้มือซึ่งต้องอาศัยช่างที่มีความช านาญในการตัดเย็บเป็นพิเศษ ดังนั้นจึงมีต้นทุนในการผลิตที่สูง 
ส่งผลให้สินค้ามีราคาที่สูงตามไปด้วย เสื้อผ้าส าเร็จรูปสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้ดังต่อไปนี้ 

แฟชั่นจากนักออกแบบ (Designer Fashions) 
หมายถึงสินค้าแฟช่ันที่มีลักษณะเฉพาะตัว กล่าวคือเป็นสินค้าที่ใช้ผู้ออกแบบสินค้ามา

เป็นช่ือตราสินค้า (Designer Branded Merchandise) โดยยึดแนวโน้มจากแฟช่ันช้ันสูงเป็นหลัก 
ทั้งนี้นักออกแบบจะปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงสินค้าของพวกเขามาจากรูปแบบของแฟช่ันช้ันสูงนั่นเอง 
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หากแต่น ามาผ่านกระบวนการผลิตและจดัจ าหน่ายในราคาที่ต่ ากว่า สินค้าประเภทนี้มักจัดจ าหน่ายใน
ร้านค้าปลีกเฉพาะที่ เช่น ร้านของนักออกแบบเองหรือ ตามห้างสรรพสินค้า รวมเฉพาะร้านค้าปลีก
เฉพาะอย่าง (Specialty Stores) โดยกลุ่มเป้าหมายของร้านค้าคือผู้บริโภคที่ตามกระแสแฟช่ันและมี
ฐานะดี ตัวอย่างเช่น Ellen Tracy, Donna Karen และ Carol Little ผลิตสินค้าแฟช่ันส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่มีขนาดใหญ่ในราคาที่สูงมากนัก 

แฟชั่นมวลชน (Mass Fashions)  
หมายถึง สินค้าแฟช่ันที่มีการผลิตในริมาณที่มากและขายในราคาที่สมเหตุสมผลให้กับ

ตลาดขนาดใหญ่ สินค้าประเภทนี้โดยทั่วไปมักมีต้นทุนการผลิตต่ า เนื่องจากมีการใช้วัสดุ ความ
เช่ียวชาญ และการสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพต่ ากว่าแฟช่ันจากนักออกแบบ โดยส่วนนใหญ่สินค้าแฟช่ัน
มวลชนมักเกิดจากการเลียนแบบแฟช่ันช้ันสูง หรือ แฟช่ันจากนักออกแบบโดยเฉพาะ ซึ่งเรียกว่า 
Knock-offs สินค้าประเภทนี้มีราคาถูกและมีหน้าตาเหมือนกับสินค้าแฟช่ันช้ันสูง หรือสินค้าแฟช่ัน
จากนักออกแบบ หากแต่มีการใช้วัสดุและการตัดเย็บที่มีคุณภาพต่ ากว่า ทั้งนี้เกิดจากการที่ผู้ผลิต
พยายามติดตามความเคลื่อนไหวการออกแบบล่าสุดของนักออกแบบช่ือดังและผลิตเลียนแบบข้ึนมา
อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถวางจ าหน่ายพร้อมกับสินค้าแฟช่ันจากนักออกแบบเหล่านั้นได้ในเวลา
ใกล้เคียงกัน Stone และ Samples (1985) เรียกแฟช่ันมวลชนนี้ว่า Volume Fashion ซึ่ง สไตล์
หรือการออกแบบที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง มีการผลิตและวางขายในริมาณมากตั้งแต่ราคาปาน
กลางไปจนถึงต่ า ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้บริโภคจ านวนมากที่นิยมชมชอบการแต่งกายตามกระแส
แฟช่ันตัวอย่างเช่น เสื้อผ้าที่วางขายตามร้านค้าในตลาดนัดสวนจตุจักร ซึ่งส่วนใหญ่มีราคาที่ไม่สูงมาก
นัก 

คลาสสิค (Classic) 
คือสินค้าแฟช่ันที่มีการออกแบบอย่างเรียบง่าย ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและ

ยาวนาน ตัวอย่างของสินค้าประเภทนี้ได้แก่ กางเกงยีนส์ลีวายส์ 501 (Levi’s 501) เป็นต้น 
 

9.การกระจายตัวของแฟชั่นสู่ผู้บริโภค 
Drake และคณะ (1992) อธิบายว่าในอดีตนักออกแบบจะเป็นผู้สร้างสรรค์หรือคิดค้น

สไตล์ใหม่ๆ เพื่อให้ผู้บริโภครับกระแสของแฟช่ันนั้นต่อไป แต่นัจจุบันผู้บริโภคมักไม่ยอมรับแนวทาง
จากนักออกแบบด้วยวิธีการดังกล่าว เนื่องจากผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ไม่ได้เดิน
ตามกระแสแฟช่ันดังที่นักออกแบบต้องการอีกต่อไป ผู้บริโภคจะตัดสินใจด้วยตัวเองว่าควรหรือไม่ใน
การยอมรับ หรือตัดสินใจซื้อสินค้าน้ันๆ โดยพวกเขาจะมีแนวโน้มในการยอมรับสไตล์ใหม่ๆ ก็ต่อเมื่อ
พวกเขาแน่ใจว่าสินค้าเหล่าน้ันสามารถบ่งบอกความเป็นตัวตน สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ชีวิตของพวกเข้าได้เป็นอย่างดี 
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จากข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มานี้ผู้ศึกษามีความเห็นว่าการสวมใส่เสื้อผ้าส าหรับผู้ที่มีปัญหา
ทางด้านสรีระรูปร่างนั้นจ าเป็นต้องใช้หลักการสวมใส่เสื้อผ้าที่เสริมสร้างจุดเด่นและอ าพรางจุดด้อย
ของรูปร่างมาใช้ เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการอ าพรางสายตาให้สมบูรณ์แบบที่สุด นอกจากนี้ทฤษฎี
เรื่องสีและเนื้อผ้า รวมถึงการแบ่งประเภทของสินค้าแฟช่ันข้างต้น สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพในการผลิตรายการแฟช่ันส าหรับผู้หญิงที่ผู้ศึกษามีความสนใจจะผลิตและเพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในเนื้อหาของรายการรวมทั้งยังช่วยเพิ่มความน่าเช่ือถือให้กับรายการอีกด้วย 
 
ผลงานรายการท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ส าหรับผู้ที่ช่ืนชอบเรื่องราว
ของแฟช่ัน ได้น ารายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับแฟช่ันต่าง มาวิเคราะห์และสรุปผลดังนี้ 

 
รายการ intrend 

เวลาออกอากาศ : ช่อง 5 ทุกวันเสาร์ เวลา 16.55 - 17.20 น. 
ติดตามย้อนหลังได้ทางช่อง Chic Channel ( True Vision ) วันอาทิตย์ เวลา 19.00 น. 
พิธีกรรายการ : โบว่ี-อัฐมา ชีวนิชพันธ์,แนน-ปิยะดา ตุรงคกุล และ ซาร่า เล็กจ์ 
รูปแบบรายการ : รายการ Intrend เป็นรายการที่เกี่ยวกับการอัพเดทเทรนด์ต่างๆ ของ

สามสิ่งคือ แฟช่ัน,อาหาร และ สถานที่ ช่วงแรก คือช่วง Dress In Trend เป็นช่วงที่พาไปอัพเดต 
เรื่องของแฟช่ัน เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ และร้านเสื้อผ้าต่างๆ ที่น่าสนใจ ช่วงที่สอง คือช่วง 
Food Intrend เป็นช่วงที่พาไปอัพเดต ร้านอาหารที่มีความฮิพอยู่ในตัว และสามารถไปHangout กับ
เพื่อนๆได้ และช่วงที่สาม คือช่วง Place Intrend เป็นช่วงที่พาไปสถานที่ หรือ งานอีเว้นท์ ต่างๆที่
อยากจะแนะน าให้คุณผู้ชมได้ดูกัน 

จุดเด่น : เนื้อหาแต่ละช่วงของรายการมีความน่าสนใจดูแล้วได้รับความรู้สึกร่วมไปกับ
รายการ และอยากที่จะไปในสถานที่ ที่ทางรายการพาไปชม รวมถึงความเป็นธรรมชาติและสามารถ
เข้ากันได้ดีของพิธีกรท าให้ดูสบายตาไม่เหมือนกันจัดฉากจนมากเกินไป 

จุดด้อย : วิธีการเช่ือมของแต่ละช่วงของรายการไม่เช่ือมโยงกันเท่าที่ควร รวมถึงวิธีการ
เปิดรายการที่กระชับเกินไปอาจจะท าให้ความน่าสนใจลดลง ควรเพิ่ม Hilight ลงไปในรายการ 

สิ่งท่ีน ามาเป็นแนวทาง : ช่วง dress intrend เป็นช่วงที่พาไปอัพเดต เรื่องของแฟช่ัน
เสื้อผ้า เครื่องประดับ ร้านเสื้อผ้าที่น่าสนใจ จะน ามาประยุกต์ให้เข้ากับเนื้อหารายการในการเลือกสรร
สินค้าแฟช่ันที่ก าลังได้รับความนิยมมาใช้ในรายการ 
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รายการ Sisterday 
เวลาออกอากาศ : ช่อง 5 วันเสาร์ เวลา 16.05 - 17.00 น. 

    พิธีกรรายการ : โอปอล์-ปาณิสรา พิมพ์ปรุ, ยิปโซ รมิตา มหาพฤกษ์พงศ์, เต้ย จรินทร์พร        
จุนเกียรติ และ แพร อรุณี ไชยปรีชาวิทย์ 

รูปแบบรายการ : เป็นรายการวาไรตี้ส าหรับผู้หญิง ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับแฟช่ัน และมี
แขกรับเชิญมานั่งพูดคุยในรายการอีกด้วย รายการแบ่งออกเป็น สองช่วง ช่วงแรก เป็นช่วงเกี่ยวกับ
แฟช่ัน มีทั้งพาไปแหล่งชอปปิ้งเสื้อผ้า เครื่องประดับต่างๆ บางเทปจะมีแขกรับเชิญมาสอนเทคนิคใน
การแต่งกายแบบต่างๆ ช่วงที่สอง เป็นช่วง พูดคุย จะมีแขกรับเชิญมาในแต่ละอาทิตย์ ส่วนใหญ่จะ
เป็นนักร้อง หรือผู้ที่มีช่ือเสียงอยู่ในคณะนั้น มาหมุนเวียนสับเปลี่ยนหันพูดคุยในรายการ 

จุดเด่น : การแต่งกายของเหล่าพิธีกรมีความสวย สดใส ทันสมัย ไม่ซ้ ากันในแต่ละ
สัปดาห์ ท าให้รายการดูมีชีวิตชีวา และน่าติดตามไปเรื่อยๆรวมถึงเนื้อหาของรายการที่น ามาเสนอใน
แต่ละอาทิตย์ มีความน่าสนใจ และน่าติดตาม ประกอบกับกราฟฟิค สีสัน เพลง ประกอบรายการมี
ความสนุกท าให้เกิดอารมณ์ร่วม และความเพลิดเพลิน 

จุดด้อย : ด้วยจ านวนของพิธีกร ท าให้ในบางจังหวะของรายการ อาจดูวุ่นวายไปบ้าง 
สิ่งท่ีน ามาเป็นแนวทาง : บางครั้งทางรายการจะเชิญแขกรับเชิญเป็นสไตลิสต์ มาสอน

แต่งตัวด้วยเครื่องประดับเก๋ๆ จะน าช่วงนี้มาประยุกต์ใช้ในรายการของผู้ศึกษาเนื่องจากรายการของผู้
ศึกษามีสไคลิสต์ประจ ารายการด้วยเช่นกัน 

 
รายการ 10 Years younger 

เวลาออกอากาศ : ช่อง TLC  คืนวันเสาร์ เวลา 21.30 – 22.30 น.  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
พิธีกรรายการ : Kyan Douglas 
รูปแบบรายการ 
เป็นรายการประเภทเรียลลิตี้ที่จะมาแปลงโฉมผู้หญิงสาวที่ส่งจดหมายจากทางบ้าน

มาร่วมแปลงโฉมในรายการ ในการแปลงโฉมผู้ถูกแปลงโฉมจะต้องไปพบกับผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้าน
เช่นผู้เช่ียวชาญในเรื่องของเสื้อผ้า หน้า ผม บุคลิกภาพ ในบางกรณีอาจมีการพบทันตแพทย์ หรือ 
ศัลยแพทย์ เพื่อการศัลยกรรมหรือ เพื่อการตกแต่งเฉพาะจุด โดยก่อนที่จะท าการแปลงโฉมผู้ถูกแปลง
โฉมจะต้องเข้าในตู้กระจกแล้วให้คน 100คนที่พบเห็นร่วมกันเดาอายุของเธอจากการมองเห็นในครั้ง
แรกจากนั้นทางรายการจะท าการเฉลี่ยค่าฐานนิยมของอายุที่มีคนเดามากที่สุดว่าห่างจากอายุจริงของ
ผู้ถูกแปลงโฉมกี่ปี พอหลังจากการแปลงโฉมแล้ว ผู้ถูกแปลงโฉมจะต้องกลับเข้าตู้กระจกอีกครั้งโดยจะ
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ให้คน 100 คนร่วมเดาเหมือนเดิม แล้วมาดูผลสรุว่าเธอดูเด็กลงกว่าอายุจริงหรือกว่าครั้งแนกที่เธอถูก
คาดเดาไว้กี่ปี 

จุดเด่น : ได้มีการน าเสนอเทคนิคและเคล็ดลับในการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพภายนอก
ของตัวเองได้อย่างน่าสนใจและน่าติดตาม รวมถึงมีการสาธิตให้เห็นถึงวิธีการศัลยกรรมตกแต่งของทัน
แพทย์หรือศัลยแพทย์ ท าให้ผู้ชมเกิดความสนใจไม่น้อย รวมถึงคอยลุ้นถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถูก
แปลงโฉมว่าจะสวยข้ึนหรือเด็กลงกว่าแต่ก่อนมากน้อยเพียงใด 

จุดด้อย : เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ได้หวังผลประโยชน์จากคนดูหรือจากผู้เข้าแข่งขัน 
อาจมีการขาดทุนเกิดข้ึน 

สิ่งท่ีน ามาเป็นแนวทาง : การน าตัวผู้แปลงโฉมไปเข้าตู้กระจกท าให้เป็นแนวคิดตัวอย่าง
ที่ผู้ศึกษามีความประสงค์จะเอามาประยุกต์ใช้ในรายการของผู้ศึกษาเองคือจะน าผู้ร่วมรายการมายืน
เรียงกันบนแสตนบันใดเพื่อคัดเลือกผู้หญิงที่จะมาเป็นนางแบบประจ าสัปดาห์ของรายการ 
 
รายการ What not to wear 

เวลาออกอากาศ : ช่อง TLC สหรัฐอเมริกา 
พิธีกรรายการ : Stacey London, Clinton Kelly 
รูปแบบรายการ : เป็นรายการเรียลลิตี้เกี่ยวกับการเมคโอเวอร์ของสหรัฐอเมริกาที่จะ

ตามติดชีวิตแม่บ้าน1คนหรือสาววัยท างาน1 คนเพื่อสังเกตุพฤติกรรมการแต่งกายว่ามีสิ่งไหน
เหมาะสมหรอืไม่เหมาะสมกับรูปรา่งของเธอ โดยพิธีกรจะค่อยๆเปลีย่นการแต่งกายของเธอโดยไม่ต้อง
พึ่งการลดน้ าหนักหรือศัลยกรรม แนวคิดหลักของรายการคือเปลี่ยนบุคลิกภาพของคนด้วยเสื้อผ้าซึ่ง
จะยึดกับสิ่งที่ผู้เข้าร่วมรายการชอบ นอกจากเปลี่ยนแปลงการแต่งกายแล้วทางรายการยังเชิญช่าง
แต่งหน้าและผู้เช่ียวชาญทางด้านผมมาช่วยปรับเปลี่ยนบุคลิกของผู้เข้าร่วมรายการอีกด้วย 

จุดเด่น : ค าแนะน าของพิธีกรทั้งสองคนที่ให้กับผู้เข้าร่วมรายการในการเปลี่ยนแปลง
ตัวเองจากการแต่งกายโดยการช่วยเสริมบุคลิกภาพโดยไม่ต้องลดน้ าหนักหรือศัลยกรรม 

จุดด้อย : เนื่องด้วยรายการมีความยาวค่อนข้างมากท าให้เนื้อหาและช่วงรายการมีเยอะ
และดูยืดเยื้อไปบ้าง 

สิ่งท่ีน ามาเป็นแนวทาง : น าวิธีการด าเนินรายการของพิธีกรทั้งสองมาปรับใช้ในรายการ
ที่ผู้ศึกษาต้องการจะผลิต รวมถึงเทคนิคการแนะน าในเรื่องของการแต่งกายให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วม
รายการด้วย 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ถึงรูปแบบและเนื้อหาของรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับแฟช่ัน สรุปได้ว่า เนื้อหาของรายการประเทศไทยอาจไม่ได้เป็นเรื่องราว เกี่ยวกับแฟช่ัน
ทั้งหมด ทั้งรายการ แต่จะเป็นเพียงช่วงหนึ่งของรายการเท่านั้นอาจจะเป็นเพราะผู้ผลิตรายการ
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ต้องการแทรกเนื้อหาเรื่องอื่นๆที่สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้หญิงในสมัยปัจจุบัน 
ส่วนรายการต่างระเทศนั้นเน้นการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนแลงระยะยาวและส่วนมากจะเป็นรายการ
ประเภทเรียลลิตี้ ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจจากคนดูได้ไม่น้อยแต่โดยส่วนมากรายการประเภท 
เรียลลิตี้ หรือ เมคโอเวอร์ที่ต่างระเทศนิยมผลิตน้ันจะไม่ได้อยู่ในผังรายการแบบระยะยาว จะมาเปน็ซี
ซั่นซึ่งจะอยู่ประมาณ8-12ตอน ซึ่งอย่างไรก็ตามทั้ง 4 รายการข้างต้นมีความน่าสนใจในรูปแบบที่
แตกต่างกันท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะเลอืกประโชยน์และแนวคิด รวมถึงลูกเล่น ที่มีแนวโน้มว่าจะ
สามารถน ามาปรับใช้ในงานของผู้ศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามความเป็นไปได้และความเหมาะสม 
    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



 
 

 

บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การศึกษาเรื่อง “การผลิตรายการวาไรตี้แฟช่ันส าหรับผู้หญิง” เป็นการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปสู่การผลิตรายการบันเทิงและให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิการแต่งกายตามแฟช่ัน
ให้เหมาะสมกับข้อจ ากัดที่แตกต่างทางสรีระและบุคลิกภาพของผู้หญิงโดยมุ่งเน้นศึกษา ในเรื่องของ
รูปแบบเนื้อหา และ วิธีการน าเสนอรายการบันเทิงที่มีเนื้อหาเกี่ ยวกับแฟช่ันที่ทันสมัยเพื่อให้ได้
แนวทางในการผลิตรายการแฟช่ันให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ชมเป้าหมายมากที่สุด  
รวมถึงการวางแผนงานในการผลิตรายการด้วย 

 

รูปแบบในการศึกษาวิจัย 
การศึกษาเกี่ยวกับ “ การผลิตรายการวาไรตี้แฟช่ันส าหรับผู้หญิง ” ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้  

น าวิธีวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) ซึ่งเป็นการวิจัยที่มุ่งน าผลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในทาง
ปฏิบัติเพื่อผลิตรายการ และใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) รวมถึงการแจก
แบบสอบถาม (Questionnaire) มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง 
ประกอบไปด้วย กลุ่มผู้หญิงและผู้ชายที่มีอายุระหว่าง19 – 25ปี ที่มีความสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับ 
แฟช่ัน หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนโครงสร้าง
รายการ(Proposal) รวมถึงน าข้อมูลมาใช้ในการผลิตรายการวาไรตี้แฟช่ันส าหรับผู้หญิง ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะน ามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการผลิตรายการ  การ
ก าหนดรูปแบบเนื้อหา และการผลิตช้ินงานในข้ันตอนต่อไป 

 
หลังจากผลิตรายการเสร็จแล้วจะท าการประเมินผลรายการที่ผลิตข้ึนใหม่  โดยน าไป  

ทดสอบกับ กลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิธีการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus group) เพื่อเป็นแนวทางในการ 
ปรับปรุงและพัฒนาผลงานการผลิตรายการให้ดีข้ึน 
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ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร (Population) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ แบ่งประชากรออกเป็น 

2 กลุ่ม คือ ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ และประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
ดังต่อไปนี้ 

1.1 ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรเพศหญิงและ
ผู้ชายที่มีอายุระหว่าง 19-25 ป ีที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล 

1.2 ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึงกลุ่มของผู้ผลิตและผู้ด าเนิน
รายการโทรทัศน์ ประเภทรายการบันเทิงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน 

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยใช้ 
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Proposive Sampling) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประเมินผล รายการ
ที่ผลิตข้ึนดังต่อไปนี้ 

2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม หมายถึง ตัวอย่างประชากรเพศหญิงและเพศ    
ชายที่มีอายุระหว่าง 19-25 ป ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จ านวน 100 คน   

2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) หมายถึง กลุ่ม
ของผู้ผลิตและผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์ประเภทรายการบันเทิงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน 

2.3 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประเมินผลรายการ หมายถึง กลุ่มเป้าหมาย เพศหญิงและ
เพศชายที่มีอายุระหว่าง 19-25 ปี อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จ านวน 5  คน 
มาท าการสนทนากลุ่ม ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์จากการรับชมรายการวาไรตี้แฟช่ัน
ส าหรับผู้หญิง” เพื่อท าการประเมินผลรายการ 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 

ในการศึกษาเรื่อง “การผลิตรายการวาไรตี้แฟช่ันส าหรับผู้หญิง” ผู้ศึกษาได้ก าหนด 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ก่อนการผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้ 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ มีดังนี้ 
1.1 แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์         

ผู้ผลิตและผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน โดยมีแนวค าถามดังนี้ 
1.1.1. ค าถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ประเภทรายการบันเทิงที่มีเนื้อหา 

เกี่ยวกับแฟช่ัน 
- กลุ่มผู้ชมเป้าหมายของรายการโทรทัศน์ประเภทนี้ 
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- คิดว่าอะไรเป็นตัวส่งผลให้รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ันเป็นสิ่งที่ผู้หญิง
นิยมดู 

  - การผลิตรายการโทรทัศน์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ันควรมีขั้นตอนวิธีการ 
ผลิตอย่างไร 

- จุดเด่นของรายการแฟช่ัน ท่านคิดว่าควรต้องผลิตให้ออกมาในรูปแบบใด     
                     1.1.2. ค าถามด้านเนื้อหารายการ 

        - มีวิธีการเลือกเนื้อหา ที่จะเอามาน าเสนอในรายการอย่างไร ดูจากเหตุผล 
อะไรบ้าง 

- เนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับแฟช่ัน ในเรื่องไหนที่ท่านคิดว่าผู้ชมสนใจ
มากที่สุด 

        - อิทธิพลของผู้สนับสนุนรายการ ต่อการก าหนดเนื้อหาของรายการ หรือไม่  
อย่างไร 

1.1.3. ค าถามเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการน าเสนอรายการ 
- มีรูปแบบการน าเสนอรายการอย่างไรให้ดูเป็นรายการที่เป็นแฟช่ัน 
- การเลือกใช้เทคนิคพิเศษ ต่างๆ และเพลงประกอบรายการ 

1.1.4. ค าถามด้านผู้ด าเนินรายการ 
- รายการแฟช่ันควรมีพิธีกรหรือไม่ 
- บุคลิกลักษณะของพิธีกรรายการอย่างไรที่เหมาะสมกับรายการแฟช่ัน 
- กลวิธีการสื่อสารกับผู้ชมรายการ  
- คนที่เลือกเป็นผู้ด าเนินรายการ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับ

เรื่องราวของแฟช่ัน หรือไม่ อย่างไร 
1.1.5. ค าถามด้านปัญหา และอุปสรรคในการผลิตรายการ 

- ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการ 
1.1.6. ค าถามด้านผู้เช่ียวชาญทางด้านเทรนด์แฟช่ัน 

- แฟช่ันทุกเทรนด์เหมาะสมกับผู้หญิงทุกสรีระและบุคลิกภาพหรือไม่ 
- เทรนด์แฟช่ันไหนที่คิดว่าผู้หญิงทุกสรีระและทุกบุคลิกสามารถแต่งตาม

อย่างไม่มีปัญหา 
1.2แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้ศึกษาถึงการรับชมรายการโทรทัศน์ความ 

ต้องการทางด้านเนื้อหา รูปแบบและวิธีการน าเสนอของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน โดยมีแนว 
ค าถามดังนี้ 

- ตอนที่1ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
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- ตอนที่2พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและช่องทางในการรับสื่อที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับแฟช่ัน 

- ตอนที่3ความต้องการเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับแฟช่ัน 

- ตอนที่4ความคิดเห็นด้านรูปแบบวิธีการน าเสนอรายการโทรทัศน์ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลักจาการผลิตรายการ มีดังนี้ 
2.1. การสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) โดยให้กลุ่มผู้ชมเป้าหมายเป็นผู้ 

ประเมินผลรายการที่ผลิตข้ึน เพื่อน าไปสู่การสรุป การอภิปรายผล พร้อมทั้งน าเสนอข้อเสนอแนะ
ต่างๆที่ใช้ในการด าเนินการปรับปรงุแก้ไขต่อไป ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์จากการรับชม
รายการวาไรตี้แฟช่ันส าหรับผู้หญิง” จะประกอบด้วยแนวค าถาม ดังต่อไปนี ้

2.1.1. รูปแบบและวิธีการน าเสนอของรายการ (Format and presentation) 
- ความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอรายการในแต่ละช่วง 
- ความน่าสนใจของรายการ 

2.1.2. เนื้อหาของรายการ (Content)  
- ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการในแต่ละช่วง 
- ประโยชน์ที่ได้รับและความน่าเช่ือถือจากการชมรายการ 

2.1.3. ผู้ด าเนินรายการและ ลีลาการน าเสนอรายการ (Style) 
- ความพึงพอใจต่อกลวิธีการน าเสนอ ของผู้ด าเนินรายการ 
- ความเช่ือมโยงของรายการในแต่ละช่วง 

2.1.4. ดนตรีและ เสียงประกอบรายการ (Music and Sound effect) 
- ความพึงพอใจต่อเพลงประกอบรายการ  

2.1.5. ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ (Overview) 
2.1.6. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายการ 

 
การทดสอบเครื่องมือ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้การวิจัยแบบประยุกต์ โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสนทนากลุ่ม เป็นเครื่องมือหลักในการเก็บข้อมูลและประเมินผลการ
ผลิตรายการ ดังนั้น การทดสอบเครื่องมือ จึงมีลักษณะดังนี้ 

ค าถามเหล่านี้สร้างข้ึนให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อหาความเที่ยงตรง  
(Validity) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ ผู้ตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรง 
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ของเนื้อหา (Content Validity) ของค าถามในแต่ละข้อว่า มีความถูกต้อง และครอบคลุมตรงตาม 
วัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ แล้วน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับการเก็บข้อมูล
จริง 

 
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาการผลิตรายการวาไรตี้แฟช่ันส าหรับผู้หญิงครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวม  
รวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ ดังต่อไปนี ้

 
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 

ข้ันตอนที่ 1 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เพื่อขอ     
ข้อมูล และความคิดเห็นจากผู้ผลิตและผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับแฟช่ัน ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้านวิชาการ และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์เนื้อหาของรายการ มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี  กลวิธีในการสื่อสารตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการโทรทัศน์ ประเภทรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ แฟช่ัน 
แล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมด มาท าการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นแนวทางการผลิต
รายการโทรทัศน์ ประเภทรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ันต่อไป 

ข้ันตอนที่ 2 ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามชนิดให้กลุ่มตัวอย่างกรอกค าตอบเอง 
(Self-Administered) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูลซึ่งได้แก่เพศหญิงและเพศชายที่มีอายุระหว่าง19-25 
ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ านวน 100 คน โดยน าผลการศึกษา ค้นคว้า
รวบรวมข้อมูลทางด้านเอกสาร ตลอดจนผลจากการวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการมาเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ความต้องการในด้าน
เนื้อหา และรูปแบบการน าเสนอรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน และน าเอาผลการวิจัยไปใช้
ในการเขียนโครงร่างรูปแบบรายการ (Proposal) รวมถึงการผลิตรายการแฟช่ันด้วย 

ข้ันตอนที่ 3 ผู้ศึกษาได้เตรียมการก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production) โดยน า  
ข้อมูลทั้งหมดที่ วิเคราะห์รวบรวมได้ทั้งหมดมาจัดท า โครงสร้างและโครงร่างรูปแบบรายการ
(Proposal) หาข้อมูลเพื่อเขียนบทรายการ (Script) ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิต 
รายการทั้งหมด 
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ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินผลรายการ 
ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงานการผลิตรายการวาไรตี้แฟช่ันส าหรับผู้หญิงในเรื่องของเทรนด์

การแต่งกายที่ก าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ต่อกลุ่มเป้าหมายจ านวน 5 คน หลังจากการผลิตรายการ
เสร็จ สิ้นแล้ว ด้วยวิธีการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) โดยแบ่งเป็น1 กลุ่ม ซึ่งเป็นเพศหญิงและ
เพศชายที่มีอายุระหว่าง 19-25 ป ีทั้งหมดจ านวน 5 คน หัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์จากการ 
รับชมรายการวาไรตี้แฟช่ัน”ด้วยการเปิดรายการให้กลุ่มเป้าหมายชมจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ได้ผลิตข้ึน ทั้งในด้านรูปแบบการน าเสนอ เนื้อหา ผู้ด าเนินรายการ
ดนตรีที่ใช้ประกอบ ตลอดจนภาพรวมต่างๆของรายการ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขช้ินงานให้
สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
 
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาและการผลิตรายการครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในแต่ละส่วน ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ เพื่อขอข้อมูล และความคิดเห็นจากผู้ผลิต และผู้ด าเนิน
รายการโทรทัศน์ ประเภทรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 30
กันยายน 2556 ระยะเวลา 2 สัปดาห์ 

2. ผู้ศึกษาได้ท าการแจกแบบสอบถาม กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มประชากรซึ่งได้แก่   
เพศหญิและเพศชายที่มีอายุระหว่าง 19-25 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จ านวน 100 คน เพื่อท าการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน - 1 ตุลาคม 2556 เป็นเวลา 3 สัปดาห์ 

3. ผู้ศึกษาได้ท าการเตรียมการผลติรายการตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลการจัดท าโครงสร้าง 
และโครงร่างรูปแบบ (Proposal) ของรายการ เขียนบท (Script) และท าการผลิต รายการโทรทัศน์
ประเภทรายการวาไรตี้แฟช่ันส าหรับผู้หญิง ตั้งแต่วันที่ 17ตุลาคม – 23พฤศจิกายน 2556 เป็น
ระยะเวลา 2 เดือน 6 วัน 

4. ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลงาน การผลิตรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ันด้วย
วิธีการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 5 คน ในเดือนมกราคม 2557 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคระห์ข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการ 
ผลิตรายการโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) เป็นสถิติพื้นฐานที่น าเสนอในการ       
รวบรวมข้อมูลแจกแจงข้อมูล และการบรรยายคุณลักษณะของข้อมูล ซึ่งจะแบ่งกลุ่มของข้อมูล 
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ออกเป็น 2 ส่วน คือ วิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิต 
รายการดังต่อไปนี้ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 

ข้ันตอนที่ 1 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการรับชมรายการโทรทัศน์ประเภท 
รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน ทั้ง 4 รายการ คือ รายการอินเทรนด์ และรายการซิสเตอร์เดย์10 
Years Younger และ What Not To Wear โดยการน าเนื้อหาและวิธีการน าเสนอของทั้งสอง 
รายการ มาจ าแนกลักษณะของรูปแบบและเนื้อหา เพื่อวิเคราะห์ถึงข้อดี และข้อบกพร่องที่สามารถ
น ามาปรับใช้ในการผลิตรายการได้ 

ข้ันตอนที่ 2 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In–Depth 
Interview) โดยการน าค าตอบของกลุ่มผู้ผลิตและผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์ประเภทรายการที่มี 
เนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน มาวิเคราะห์ ค าแนะน าต่างๆ สรุปผล และน ามาปรับใช้พัฒนาเป็นแนวทางใน
การผลิตรายการต่อไปโดยใช้ เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการบันทึกเสียง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
แม่นย าและมีความ สมบูรณ์มากที่สุด 

ข้ันตอนที่ 3 ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้สถิติข้ันพื้นฐาน 
โดยน าค าตอบที่กลุ่มตัวอย่างตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพื่อหาค่าเฉลี่ยและ 
แจกแจงความถ่ีด้านพฤติกรรมการเปิดรับสื่อตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของ      
รายการรวมถึงน าข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการ 

การวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ 
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อประเมินผล              

รายการวาไรตี้และให้ความรู้เกี่ยวกับสมัยนิยมของการแต่งกายที่ได้ผลิตข้ึนโดยน าค าตอบที่ได้ทั้งใน 
ด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายมา 
ศึกษาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึง
พอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด 

การน าเสนอข้อมูลและชิ้นงาน 
ในการศึกษาและผลิตรายการวาไรตี้แฟช่ันส าหรับผู้หญิง ในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ท าการ 

น าเสนอข้อมูลและช้ินงานที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการผลิตรายการ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
คือ การน าเสนอข้อมูลในข้ันตอนก่อนการผลิตรายการ การน าเสนอข้อมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิต
รายการ การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์ และการน าเสนอผลการประเมินรายการ ดังต่อไปนี้ 

1.การน าเสนอข้อมูลในข้ันตอนก่อนการผลิตรายการ 
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ข้อมูลในข้ันตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้น เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางใน
การผลิตรายการ ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่1 น าเสนอรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอ รายการโทรทัศน์ ประเภทรายการ
วาไรตีท้ี่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน 

ส่วนที่2 น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะจง (In-depth 
Interview)ของกลุ่มตัวอย่างผู้ผลิตและผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์ประเภทรายการบันเทิงที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับแฟช่ัน 3 ท่าน ตามประเด็นค าถามที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการบันเทิงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ันกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบ
และเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสารของผู้ด าเนินรายการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการผลิต
รายการ เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางการผลิตรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ันส าหรับผู้หญิงต่อไป 

ส่ วนที่3 น า เ ส นอผ ล ก า ร เ ก็ บ ร วบ ร วม ข้อมู ล จ ากก า ร ตอบแบบส อบถาม   
(Questionnaires) ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ จ านวน 100 คน เพื่อให้ทราบ 
ถึงพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการรวมถึงน า
ข้อเสนอแนะในการผลิตรายการ 

2.การน าเสนอข้อมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิตรายการ 
ข้อมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมข้ึน เพื่อน ามาใช้ในการวาง

แผนการผลิตรายการ ดังต่อไปนี ้
ส่วนที่1 น าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ  (Proposal) ซึ่งจะ   

ประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการ 
น าเสนอที่จะท าการผลิตข้ึน ในแต่ละตอนของรายการ 

ส่วนที่2 น าเสนอบทรายการ จ านวน 4 ช่วง ซึ่งจะประกอบไปด้วยบทพูดของผู้ด าเนิน
รายการ รวมถึงดนตรีและเพลงประกอบในแต่ละช่วงของรายการ 

ส่วนที่3 น าเสนอตารางการด าเนินงาน ให้ทราบถึงข้ันตอนในการผลิตรายการ (Time  
Table) เพื่อให้ทราบถึงระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไป 
จนถึงการประเมินผลรายการ 

3.การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์  
น าเสนอตัวรายการโทรทัศน์ ประเภทรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ันส าหรับ 

ผู้หญิงที่เสร็จสมบูรณ์ ความยาว 20 นาที จ านวนทั้งสิ้น 1 ตอน 
4.การน าเสนอผลการประเมินรายการ 

น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม 
ข้อมูลการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ในด้านของรูปแบบการน าเสนอเนื้อหา ผู้
ด าเนินรายการ รวมไปถึงเพลงประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพื่อใช้เป็น 
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขรายการต่อไป 

 
การวางแผนการผลิตชิ้นงาน 

ผู้ศึกษาได้วางแผนการในการผลิตรายการโทรทัศน์ ประเภทรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับแฟช่ันส าหรับผู้หญิง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.จัดท าโครงสร้าง และโครงร่างรูปแบบ (Proposal) ของรายการ 
2.จัดท าตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการ (Time Table) 
ผู้ศึกษาได้จัดท าตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการ เพื่อให้ทราบถึงระยะเวลา และ

เป้าหมายในการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายการ 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัยและการน าเสนอชิ้นงาน 
 
การศึกษาและผลิต “รายการวาไรตี้แฟช่ันส าหรับผู้หญิง” ใช้วิธีการศึกษาวิจัยแบบ

วิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) เพื่อศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา วิธีการน าเสนอ ที่ปรากฏใน
รายการสาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ผลิตและผู้ด าเนิน
รายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน ผู้เช่ียวชาญทางด้านเทรนด์ 

แฟช่ันและเครื่องแต่งกาย และกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย เพื่อให้ได้แนวทางในการผลิตรายการ
โทรทัศน์ ประเภทรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ันส าหรับผู้หญิงให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่ม ผู้ชมมากที่สุด โดยแบ่งการน าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อกนการผลติรายการออกเป็น 
3 ข้ันตอน ดังนี ้

 
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 

1.บทวิเคราะห์รูปแบบ เนือ้หา และวิธีการน าเสนอจากคลิปรายการย้อนหลังของรายการ
วาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน โดยใช้ระยะเวลา 1 เดือน เป็นจ านวนทั้งสิ้น 2 รายการ 

2.บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหา 
เกี่ยวกับแฟช่ันและผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน  
ผู้เช่ียวชาญทางด้านเทรนด์แฟช่ันและเครื่องแต่งกาย จ านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน 

3.ผลการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ความต้องการในด้านเนื้อหา และรูปแบบการ 
น าเสนอรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน จากแบบสอบถามจ านวน 100 ชุด 

4.การน าเสนอโครงร่างรายการและบทรายการวาไรตี้แฟช่ันส าหรับผู้หญิง 
 

ผลการวิจัย (ก่อนการผลิตรายการ) 
1. ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอของรายการ

โทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟชั่น จ านวน 2 รายการผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา
และวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอของรายการโทรทัศน์ประเภทรายการบันเทิงที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ันที่ออกอากาศทางช่อง 5 จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 

   1. รายการซิสเตอร์เดย์ (Sisterday) 
   2. รายการอินเทรนด์ (Intrend) 
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ในช่วงตั้งแต่วันที่ 8-10 กันยายน 2556 เป็นระยะเวลา 3 วัน ผู้ศึกษาจะท าการศึกษา        
และวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอของรายการทั้ง 2 รายการ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 รูปแบบ (Format) ของรายการ 
ส่วนที่ 2 เนื้อหา (Content) ของรายการ 
ส่วนที่ 3 ลีลา และวิธีการน าเสนอ (Style and Presentation) ของผู้ด าเนินรายการ 

 
รายการซิสเตอร์เดย์ (Sisterday) 

รายการซิสเตอร์เดย์เป็นรายการวาไรตี้ส าหรับผู้หญิงที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับแฟช่ัน
ออกอากาศทางช่อง 5 ทุกวันเสาร์เวลา 16.05 น.- 17.00 น. มีผู้ด าเนินรายการทั้งหมด 4 ท่าน คือโอ
ปอล์ ปาณิสรา พิมพ์ปรุ, ยิปโซ รมิตา มหาพฤกษ์พงษ์, เต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ และ แพร อรุณี ไชย
ปรีชาวิทย์ กลุ่มเป้าหมายของรายการนี้คือ ผู้ชมเพศหญิงและเพศชายอายุ 17-30 ปี วัยเรียนถึงวัย
ท างาน โดยมี ลักษณะต่างๆของรายการ ดังนี ้

1.รูปแบบ (Format) 
รูปแบบของรายการซิสเตอร์เดย์ จะแบ่งรายการออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกจะเป็นช่วง

ของแฟช่ัน จะมีทั้งแฟช่ันเสื้อผ้า เครื่องประดับ และอื่นๆที่เป็นแฟช่ัน จะอยู่ในช่วงที่ 1 ส่วนช่วงที่สอง 
จะเป็นช่วงพูดคุยโดยแต่ละเทปจะมีแขกรับเชิญมานั่งพูดคุยในรายการโดยแขกรับเชิญนั้นจะเป็นผู้ที่มี
กระแสอยู่ ณ เวลาน้ัน ซึ่งปัจจุบันรายการซิสเตอร์เดย์มีการปรบัเปลีย่นวิธีการน าเสนอในแต่ละสปัดาห์
ให้หลากหลายมากขึ้นดังนั้นเนื้อหารายการในแต่ละสปัดาหอ์าจไม่เหมอืนกันข้ึนอยู่กบักระแสนิยมหรือ
สภาพเหตุการณ์ในช่วงเวลาน้ันๆ 

สรุปรูปแบบของรายการซิสเตอร์เดย์เน้นในช่วงของการพูดคุยกับแขกรับเชิญหรือให้
ความสนใจกับสิ่งที่ก าลังได้รับความนิยมและก าลังเป็นกระแสอยู่ในช่วงนั้นๆและเน้นในเรื่องของสดใส 
มีชีวิตชีวา ของพิธีกร ท าให้รายการน่าดูมากยิ่งขึ้น 

2.เนื้อหา (Content) 
เนื้อหาของรายการ จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรก และช่วงที่สองจะมีเนื้อหา

แตกต่างกันในช่วงแรก จะเป็นช่วงของแฟช่ัน ยกตัวอย่างเช่น สอนจับคู่เสื้อผ้า สอนวิธีการน า
เครื่องประดับที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลงให้เข้ากับลุคของตนเอง  หรือจะพาไปแนะน าแหล่งซื้อเสื้อผ้า 
แหล่งใหม่ๆ ถ้าเป็นการสอนมิกซ์แอนด์แมทช์การแต่งตัว ก็จะมีแขกรับเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญ ในด้าน
แฟช่ัน มาสอนวิธีต่างๆ ช่วงที่สองจะเป็นช่วงของการพูดคุย ในช่วงนี้จะมีแขกรับเชิญเป็นคนที่มี
ช่ือเสียงอยู่ ในเวลาน้ันๆ พิธีกรทั้งสี่ก็จะคอยยิงค าถามต่างๆ เพื่อเป็นการเปิดประเด็นพูดคุยกันแต่ใน
บางสัปดาห์เนื้อหารายการอาจมีเพียงการสัมภาษณ์นักแสดงหรือทีมงานหรือกลุ่มบุคคลที่ก าลังได้รับ
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ความนิยม หรือมีช่ือเสียง เช่นในเรื่องของภาพยนตร์ที่ก าลังจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ หรือ  ศิลปิน
ใหม่ งานคอนเสิร์ต เป็นต้น 

สรุปเนื้อหาของรายการซสิเตอรเ์ดย์ เนื้อหาของรายการจะแบ่งเปน็สองช่วง โดย ช่วงแรก
จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแฟช่ัน ช่วงที่สองจะเป็นช่วงของการพูดคุยกับแขกรับเชิญ เนื้อหา โดยรวม
ของรายการ น าเอาสิ่งที่เป็นกระแสอยู่ในขณะนั้นมาน าเสนอ จึงท าให้ผู้ชมสนใจ 

3.ลีลา และวิธีการน าเสนอ (Style and Presentation) ของผู้ด าเนินรายกา 
รายการนี้ มีผู้ด าเนินรายการทั้งหมด 4 ท่าน คือ โอปอล์-ปาณิสรา พิมพ์ปรุ ยิปโซ    

รมิตา มหาพฤกษ์พงษ์ เต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ และ แพร อรุณี ไชยปรีชาวิทย์ การมีผู้ด าเนิน 
รายการอยู่ในรายการเยอะจะมีข้อเสียคือ ท าให้รายการดูวุ่นวายบ้างในบางครั้ง ส่วนข้อดีคือจะเป็น
การเพิ่มสีสันในรายการเนื่องจากบุคลกิที่แตกต่างกันของพธีิกร การใช้ภาษาของพิธีกรของรายการนี้ มี
ความเป็นกันเองกับผู้ชม เนื่องจากพิธีกรทั้ง 4 ท่าน มีความสนิทสนมกันอยู่แล้ว ท าให้การสื่อสาร
ระหว่างพิธีกรกับผู้ชมดูมีความเป็นกันเองมากยิ่งข้ึน 

สรุปลีลาและวิธีการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการ รายการซิสเตอร์เดย์ พิธีกรทั้งหมด 4 
ท่าน เนื่องจากความสนิทสนมของผู้ด าเนินรายการท าให้รายการมีสีสันและดูเป็นธรรมชาติและเป็น
จุดเด่นและภาพจ าให้กับคนดูได้อย่างดี 

รายการอินเทรนด์ (Intrend) 
รายการอินเทรนด์ เป็นรายการวาไรตี้บันเทิงน าเสนอความเป็นไลฟ์สไตล์ของเพศหญิง

และเพศชายที่ช่ืนชอบสิ่งที่เป็นแฟช่ัน จะให้ความรู้สึกเหมือนกับก าลังอ่านนิตยสารแฟช่ันที่รวมเรื่อง
ของเสื้อผ้า ร้านอาหาร และ สถานที่ไว้ในที่เดียว ออกอากาศทางช่อง 5 ทุกวันเสาร์เวลา 16.55 -
17.20 น. และทางช่องChic Channel โดยกลุ่มเป้าหมายของรายการนี้คือกลุ่มผู้ชมที่อยู่ในวัย
มหาวิทยาลัยตอนปลาย ถึงวัยท างาน อายุประมาณ 19 - 35 ป ีโดยมีลักษณะต่างๆ ของรายการดังนี้ 

1.รูปแบบ (Format) 
   รายการอินเทรนด์ เป็นรายการวาไรตี้บันเทิง ที่มีความเป็นแมส (mass) โดยจะ

น าเสนอไลฟ์สไตล์ที่เปน็แฟช่ัน โดยจะแบ่งรายการออกเปน็ 3 ช่วง ในแต่ละช่วง คือ เสื้อผ้าร้านอาหาร 
และสถานที่ ในแต่ละช่วงจะให้เนื้อหาที่แตกต่างกันออกไป แต่ก็จะคงความอินเทรนด์อยู่ ณ ช่วงเวลา
นั้นๆ 

   สรุปรูปแบบของรายการอินเทรนด์เป็นรายการเพื่ออัพเดทไลฟ์สไตล์ของคนกรุง
สามารถรับชมได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง 
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2.เนื้อหา (Content) 
   เนื้อหาของรายการแบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดยในแต่ละช่วงจะมีพิธีกรประจ าช่วง ช่วงละ

1 คน และพิธีกรทั้ง 3 คนจะเป็นผู้ที่ท าให้ช่วงของรายการเช่ือมถึงกัน โดยพิธีกรแต่ละคนจะมาคุยกัน
ว่า ภายในอาทิตย์น้ัน ต่างคนต่างไปที่ไหนกันมาบ้าง ก็จะน าสิ่งที่ตนเองได้ไปพบมา น ามาแชร์ซึ่ง กัน
และกัน มาพูดคุยกัน และน าเสนออกมาเป็นช่วงแต่ละช่วงของรายการ ดังนี ้

   ช่วงที่ 1 ของรายการ คือช่วง Dress Intrend ช่วงนี้จะเป็นการแนะน าร้านเสื้อผ้า
ใหม่ๆที่น่าสนใจ โดยพิธีกรจะพาไปเลือกดูเสื้อผ้า และแนะน าแบบเสื้อผ้าที่เหมาะกับผู้ชมใน ต่างๆ 

   ช่วงที่ 2 ของรายการ คือช่วง Food Intrend ช่วงนี้จะเป็นการแนะน าร้านอาหารที่
น่าสนใจหรือร้านอาหารเปิดใหม่ โดยพิธีกรจะพาไปแนะน าอาหารจานเด็ดของร้าน และนอกจากนั้น
อาจมีการแนะน าวิธีท าเด็ดของทางร้านอาหารนั้นๆอีกด้วย 

   ช่วงที่ 3 ของรายการ คือช่วง Place Intrend ช่วงนี้จะเป็นการแนะน าสถานที่ใหม่ๆ ที่
น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น แหล่งพบปะเพื่อนฝูงแบบใหม่ๆ หรือจะเป็นร้านอาหารที่โรแมนติก รวมไปถึง
งานอีเว้นท์ต่างๆที่เกิดข้ึนอยู่ในช่วงนั้นๆ พิธีกรก็จะพาคุณผู้ชมไปรับชมบรรยากาศของงาน 

   สรุปเนื้อหาของรายการอินเทรนด์ มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นสามช่วงอย่างชัดเจนโดย
ในแต่ละช่วงจะเป็นไลฟ์สไตล์ของแฟช่ัน ซึ่งจะมีความอินเทรนด์อยู่ในตัว เมื่อผู้ชมได้รับชมแล้วจะเป็น
เหมือนการอัพเดทตนเองไปในตัวอีกด้วย 

3.ลีลา และวิธีการน าเสนอ (Style and Presentation) ของผู้ด าเนินรายการ 
   ผู้ด าเนินรายการของรายการอินเทรนด์ มีทั้งหมด 4 ท่าน คือ โบว่ี-อัฐมา ชีวนิชพันธ์

แนน-ปิยะดา ตุรงคกุ, ซาร่า เล็กจ์ และ บัว รจนนท์ กระจ่างวงศ์ โดยพิธีกรทั้ง 4 จะหมุนเวียน
สับเปลี่ยนกันไปในแต่ละสัปดาห์ ลีลาการน าเสนอของพิธีกรจะมีความแข็งอยู่บ้างเล็กน้อย  ในช่วงที่
พิธีกรทั้งหมดมาเจอกันในรายการ และพูดคุยกัน เหมือนเป็นการสร้างฉากและก าหนดบุคลิกลักษณะ
ของตัวละครข้ึนมา ท าให้ดูแล้วรู้สึกว่าพิธีกรแต่ละคนดูไม่เป็นธรรมชาติ ส่วนในแต่ละช่วงของรายการ
ที่จะมีพิธีกรประจ าช่วง ลีลาการน าเสนอของพิธีกร จะดูน่าฟัง และหลงใหลมากกว่า ท าให้ดูแล้วรู้สึก 
อยากที่จะติดตาม 

   สรุปลีลาการน าเสนอของพิธีกรรายการอินเทรนด์ เมื่อพิธีกรอยู่รวมกันจะให้ความรู้สึก
ที่แตกต่างกับพิธีกรอยู่คนเดียวประจ าช่วงของตน โดย เมื่ออยู่รวมกันจะรู้สึกค าพูดดูไม่เป็นธรรมชาติ
เท่ากับที่พิธีกรด าเนินรายการในช่วงของตนเอง 

 
วิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิต ผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ท่ีมี

เนื้อหา เกี่ยวกับแฟชั่น และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทรนด์แฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 
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ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิต
รายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน จากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้ที่
มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ันและผู้เช่ียวชาญทางด้านเทรนด์แฟช่ันและเครื่องแต่งกาย ในระหว่างวันที่ 24-
30 กันยายน 2556 เป็น ระยะเวลาทั้งสิ้น 1 สัปดาห์ ซึ่งได้ท าการสัมภาษณ์จ านวน 2 ท่านดังนี้ 

1. คุณอานันท์ จันทรจับเมฆ  
Producer รายการ Sisterday ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 
2. คุณ ราม วัชระ  
Designer และเจ้าของห้องเสื้อ Martin Lido Siam Square 
 
ทั้งนี ้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหากลวิธี

ในการสื่อสารของผู้ด าเนินรายการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการผลิตรายการโทรทัศน์
ประเภทรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน และน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้แฟช่ันส าหรับผู้หญิง ผู้ศึกษาจึงได้ท า
การวิเคราะห์แยกบทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตและผู้ด าเนินรายการ ออกเป็น 5 ส่วน ดังนี ้ 

 
ส่วนท่ี1 ค าถามท่ัวไปเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ท่ีมีเนื้อหา

เกี่ยวกับแฟชั่น 
คุณอานันท์ จันทรจับเมฆ กล่าวว่า รายการแฟช่ันส่วนใหญ่ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ใน

ตัวเองอยู่แล้วคือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเพศหญิงซึ่งโดยส่วนมากไม่จ ากัดอายุ เนื่องจากผู้หญิงทุกคนมี
ความสนใจในเรื่องของความงามและให้ความส าคัญกับเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเปรียบเสมือน
เป็นเรื่องใกล้ตัว และสิ่งที่ส่งผลให้ผู้หญิงนิยมดูรายการแฟช่ัน เพราะแฟช่ันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผู้หญิงให้
ความสนใจ การมองเห็นได้อย่างชัดเจนผ่านการออกอากาศทางโทรทัศน์ช่วยให้ผู้ชมมีความเข้าใจมาก
ข้ึนในการรับชมรายการ ดังนั้นจึงง่ายต่อการเข้าถึงกลุ่มคนดูที่เป็นผู้หญิงเพราะสามารถคล้อยตามไป
กับรายการและสามารถน าไปปรับใช้ได้จริง ส่วนในเรื่องของข้ันตอนการผลิตรายการแฟช่ันในแต่ละ
ตอน ส าหรับในรายการ Sisterday นั้น ทีมงานจะมีการเตรียมหาข้อมูลเบื้องต้นส าหรับไว้ใช้ในการท า
เนื้อหารายการในตอนน้ันๆ เช่น ในด้านของแขกรับเชิญ ทีมงานจะต้องศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของแขก
รับเชิญก่อนจะน าสิ่งอื่นๆที่น่าสนใจมาน าเสนอตามล าดับ เพื่อให้รายการมีความน่าติดตามมากข้ึนโดย
ทั้งหมดนี้จะต้องสอดคล้องตามรูปแบบรายการเป็นหลัก คุณอานันท์ยังกล่าวอีกว่าการก าหนดกลุ่ม
ผู้ชมรายการถือเป็นปัจจัยส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ต้องค านึงถึงในการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภท
รายการวาไรตี้แฟช่ัน และการก าหนดรูปแบบ รายการนั้นก็ต้องค านึงถึงกลุ่มผู้ชมเป็นหลักด้วย เช่น 
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หากกลุ่มผู้ชมหลักเป็นวัยุร่น รูปแบบควรออกมาเป็นรูปแบบของวาไรตี้เนื่องจากวัยรุ่นต้องการความ
แปลกใหม่ ความหลากหลายเนื่องจากวัยรุ่นเป็นวัยที่เบื่อง่ายและไม่ชอบจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
นานๆ ดังนั้นการใช้รูปแบบรายการแบบวาไรตี้จึงเหมาะกับวัยรุ่นที่สุดเนื่องจากมีวิธีการน าเสอนที่
แตกต่างและหลากหลายกันออกไปในแต่ละช่วงรายการ 

 
 
ส่วนท่ี2 ค าถามด้านเนื้อหารายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

แฟชั่น 
คุณอานันท์ กล่าวว่าในการคัดเลือกเนื้อหารายการในแต่ละตอนนั้นต้องหาสิ่งที่แปลกใหม่

และก าลังเป็นกระแสหรือได้รับความสนใจอยู่ในขณะนั้นและเลอืกที่จะน าเสนอในมุมที่แตกต่างออกไป 
มุมมองที่คิดว่าผู้ชมอาจจะไม่เคยรู้ที่ไหนมาก่อน และในการคิดงานของทางรายการ Sisterday นั้น 
ทีมงานทุกคนมีสิทธ์ิที่จะออกความเห็น ไม่ใช่เพียงแค่ฝ่าย Creative แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้
ก าหนดเนื้อหารายการ ทั้งนี้เพื่อต้องการมุมมองที่หลากหลายรวมถึงความคิดเห็นและ รสนิยมที่
แตกต่าง หลังจากที่สมารถก าหนดเนื้อหารายการในตอนน้ันๆได้แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องค านึงถึงคือความ
เหมาะสมของเนื้อหาในตอนน้ันๆ ว่าสามารถใช้ออกอากาศได้หรือไม่หรือว่ามีส่วนใดที่ต้องได้รับการ
แก้ไขปรับปรุง 

ส่วนท่ี3 รูปแบบและวิธีการน าเสนอรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ท่ีมีเนื้อหา
เกี่ยวกับแฟชั่น 

รายการแฟช่ันควรผลิตออกมาให้ดูน่าสนใจส่วนหนึ่งมาจากเนื้อหา อีกส่วนหนึ่งมาจากผู้
ด าเนินรายการ หากผู้ด าเนินรายการมีความสามารถในการพูดหรือมีความน่าเช่ือถือใน เรื่องของ
แฟช่ัน ก็จะท าให้รายการน่าสนใจมคีวามน่าเช่ือถือและน่าติดตามมากข้ึน ในส่วนของการเลือกใช้เพลง
ประกอบรายการประเภทรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ันน้ัน ควรมีเพลงประจ ารายการเพื่อเป็นตัว
ช่วยหนึ่งในการสร้างภาพจ าให้กับผู้ชม ส่วนในเรื่องของการตัดต่อ กราฟฟิก เสียง ประกอบต่างๆ เป็น
อีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มอรรถรสในการรับชมรายการแฟช่ันได้อย่างดี การตัด ต่อและการท ากราฟ
ฟิคต้องทันสมัยให้เหมาะสมกับเป็นรายการแฟช่ัน มีรูปเล่นที่ไม่ซ้ าเดิมมีการใช้เทคนิคในการถ่ายท า 
เช่นในเรื่องของการล าดับภาพเป็นต้น การเลือกเพลงหรือเสียงประกอบรายการควรสอดคล้องกับ
เนื้อหารายการในตอนน้ันๆ เพื่อช่วยให้ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมในการรับชมรายการ  
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ส่วนท่ี4 ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ท่ีมี
เนื้อหาเกี่ยวกับแฟชั่น 

ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการประเภทแฟช่ัน คุณอานันท์  กล่าวว่า 
เนื่องจากรายการSisterday ออกอากาศทุกสัปดาห์และเป็นรายการแฟช่ัน จึงจ าเป็นอย่างมากที่
จะต้องสรรหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในรายการในทุกๆสัปดาห์เสมอๆ ต้องมีการหาข้อมูลเกี่ยวกับ  แฟช่ัน
และไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงเยอะมากและท าเช่นน้ีเป็นประจ าเพื่อเนื้อหาที่สดใหม่และไม่ซ้ า ประกอบกับ
รายการ Sisterday ด าเนินเข้าสู่ปีที่ 5 แล้วต้องมีการปรับผังรูปแบบรายการอยู่ ตลอดเวลาเพื่อแข่งขัน
กับคู่แข่งเพื่อให้มีความแตกต่างจากรายการแฟช่ันรายการอื่น 

 
 
ส่วนท่ี5 ผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟชั่น 
ในด้านของผู้ด าเนินรายการประเภทแฟช่ัน คุณอานันท์ กล่าวว่า พิธีกรกับรายการแฟช่ัน

เป็นของคู่กัน หากไม่มีพิธีกรรายการแฟช่ันจะกลายเป็นรายการสารคดีซึ่งจะได้รับความสนใจจากคนดู
ได้น้อยมากเนื่องจากไม่มีอารมณ์ร่วมและคล้อยตามไปกับการรับชมรายการ นอกจากนี้แล้วพิธีกรควร
เป็นคนที่แต่งตัวดี หรือแต่งตัวตามกระแสแฟช่ัน พูดจาฉะฉานสามารถโน้มน้าวความสนใจจากคนดูได้ 
เช่นในรายการSisterday ได้ท าการเลือกพิธีกร ทั้ง 4 คนมาเพื่อให้มีบุคลิกที่แตกต่างกันออกไป 
เพื่อให้เกิดภาพจ าแก่คนดูซึ่งแต่ก่อนรายการSisterday ถ่ายท ารายการในสตูดิโอทั้งหมด ต่อมาเมื่อเข้า
ปีที่สามได้มีการเปลีย่นสถานที่การถ่ายท าคือถ่ายท านอกสถานที่ เช่น ตามห้างสรรพสินค้า หรือจุดที่มี
คนเดินพลุกพล่านทั้งนี้เพื่อต้องการให้รายการได้เป็นที่รู้จักอย่างเปิดเผย ประกอบกับคนดูเองสามารถ
เข้าถึงพิธีกรได้อย่างง่ายดายรวมถึงเปิดโอกาสให้คนดูได้ใกล้ชิดกับพิธีกรมากข้ึนให้ความรู้สึกเป็น
กันเองมากขึ้น นอกจากเปลี่ยนสถานที่ถ่ายท ารายการแล้ววิธีการน าเสนอยังถูกปรับให้เข้าถึงตัวคนดู
ไดง้่ายข้ึนอีกด้วยผู้ด าเนินรายการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับเรื่องราวของแฟช่ันบ้างแต่ไม่
จ าเป็นต้องทุกเรื่องเพราะทางรายการมีในส่วนของบทพูดเป็นตัวช่วยอยู่แล้ว การคัดเลือกพิธีกรของ
รายการ Sisterdayในตอนที่เริม่ท ารายการในช่วงแรกๆนั้น เลือกพิธีกรจากการเปน็กระแสหรือทีไ่ด้รับ
ความสนใจอยู่ในขณะนั้น ซึ่งในบุคลิกของตัวพิธีกรเองมีความสนใจและสามารถดึงดูดใจคนดูได้ 
เพราะพิธีกรที่เลือกมาต้องมีเอกลกัษณ์เฉพาะตัวในเรือ่งของการแต่งตัวและบุคลกิของพิธีกรจะเสรมิให้
พิธีกรดูมีความน่าเช่ือถือมากข้ึนเวลาให้ข้อมูลเกี่ยวกับแฟช่ัน 
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ส่วนของผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทรนด์แฟชั่นและการแต่งกาย แบ่งออกเป็น 1 ส่วนดังนี้ 
 
ส่วนท่ี 1 ด้านผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทรนด์แฟชั่นและการแต่งกาย 
ในเรื่องของเทรนด์แฟช่ันและการแต่งกายตามกระแสนั้น คุณรามเห็นด้วยและสนับสนุน

ให้ผู้หญิงทุกคนแต่งตัวตามแฟช่ันเนื่องจากเป็นวิธีการบอกให้แก่คนที่พบเห็นว่าตนเป็นคนทันสมัยและ
รู้จักการเปิดรับสิ่งใหม่ๆตลอดเวลา แต่ไม่เห็นด้วยกับการว่ิงตามแฟช่ันจนลืมค านึงถึงความเหมาะสม
ในสรีระของตัวเอง เพราะผู้หญิงทุกคนมีสรีระที่แตกต่างกัน แฟช่ันเป็นเพียง ส่วนหนึ่งที่เสริมให้บุคลิก
ของผู้หญิงดูดีข้ึน แฟช่ันแต่ละแฟช่ันไม่ได้ทุกสร้างขึ้นมาเพื่อคนสรีระใดสรีระหนึ่งและก็ไม่ได้เหมาะสม
กับทุกๆสรีระเสมอไป ดังนั้นการตามแฟช่ันควรค านึงถึงความเหมาะสมของสรีระของตัวเองและน า
แฟช่ันน้ันๆมาปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองให้ได้มากที่สดุ ผู้หญิงจะดูดีและมีเสน่หม์ากกว่าเวลาที่มีสไตล์เป็น
ของตัวเองโดยรู้ว่าอะไรเหมาะหรือไม่เหมาะกับตนมากกว่าการว่ิงตามแฟช่ันแบบผิดๆ เพราะในความ
เป็นจริง แฟช่ันนั้นไม่มีถูกผิดอยู่ที่การปรับใช้ของตัวผู้ใส่มากกว่าว่าจะน าไปสวมใส่ในทิศทางที่
เหมาะสมหรือไม่และส าหรับแฟช่ันที่ คุณราม คิดว่าเป็นแฟช่ันที่ผู้หญิงทุกคนไม่ว่าจะมีสรีระแบบไหน
ก็สามารถสวมใส่ได้ ได้แก่กางเกงยีนส์เนื่องจากเป็นกางเกงที่คลาสสิก ใส่ได้ทุกโอกาสและมีการ
ออกแบบมาหลายรูปทรงเพื่อให้เหมาะกับผู้หญิงหลากหลายสรีระ 

ผลการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ความต้องการในด้านเนื้อหา และรูปแบบการ
น าเสนอรายการวาไรตี้ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟชั่น 

ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามชนิดให้กลุ่มตัวอย่างกรอกค าตอบเอง  จากกลุ่ม
ตัวอย่างเพศชาย และเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 19 - 25 ป ีที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฯ และ  
ปริมณฑล จ านวนทั้งสิ้น100 คน โดยผู้ศึกษาได้น าค าตอบที่ได้มาประมวลผลทางสถิติเพื่อวัดผลของ 
พฤติกรรมการเปิดรบัสือ่ที่มเีนื้อหาเกีย่วกับแฟช่ัน และความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของ
รายการ เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน
ส าหรับ ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุม่เป้าหมาย การแจกแบบสอบถามออนไลน์น้ันผู้ศึกษาได้
เริ่มต้นจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง และเพศชาย ที่มีอายุระหว่าง 19-25 ปี ในเว็บเฟสบุ๊ค 
(facebook) จ านวนทั้งสิ้น 100 คน ตั้งแต่ วันที่ 11 กันยายน ถึงวันที่ 15 กันยายน 2556 เป็น
ระยะเวลา 5 วัน ผลการส ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม   
จะแสดงผลออกมาดังตารางต่างๆ ต่อไปนี้ 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปด้านประชากรศาสตรข์องกลุ่มตัวอย่าง 
ตารางที ่4-1 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.) เพศหญิง 
2.) เพศชาย 
3.) เพศที่ 3 

84 
10 
6 

84 
10 
6 

รวม 100 100 
 
จากตารางที่ 4-1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีจ านวนมากที่สุด 

จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 84 รองลงมาเป็นเพศชาย 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และ เพศที่สาม 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6ตามล าดับ 
 
ตารางที ่4-2 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 

 
จากตารางที่ 4-2 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนมากที่สุดคือ อายุ 20 ปี จ านวน 

35 คน คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาคือ อายุ 21 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 29 ถัด มาคือ อายุ 
19 ป ีจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18 รองลงมาคือ อายุ 22 ปี จ านวน 14 คน คิด เป็นร้อยละ 14 
รองลงมาคือ อายุ 23 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 และ อายุ 24 ปี และ 25  ปี มีจ านวนเท่ากัน
คือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดับ 

 
 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.) 19 ป ี
2.) 20 ปี 
3.) 21 ป ี
4.) 22 ป ี
5.) 23 ป ี
6.) 24 ป ี
7.) 25 ป ี

18 
35 
29 
14 
2 
1 
1 

18 
35 
29 
14 
2 
1 
1 

รวม 100 100 
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ตารางที ่4-3 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
จากตารางที ่ 4-3 แสดงให้เห็นว่ากลุม่ตัวอย่างทีม่ีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีจ านวน

มากสุดคือ 86 คน คิดเป็นรอ้ยละ 86 รองลงมาคือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตร ีจ านวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14 ตามล าดับ  
 
ตารางที ่4-4 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ 

 
จากตารางที่ 4-4 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่อาชีพนักเรียน/นักศึกษามีจ านวนมาก 

ที่สุด จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 95 รองลงมาคือ พนักงานบริษัท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4 
และ เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.) ต่ ากว่าปริญญาตร ี
2.)  ปริญญาตร ี

14 
86 

14 
86 

รวม 100 100 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.) นักเรียน / นักศึกษา 
2.) พนักงานรฐั / รัฐวิสาหกจิ 
3.) เจ้าของกิจการ/ ธุรกิจส่วนตัว 
4.) พนักงานบริษัท 
5.) อื่นๆ 

95 
0 
1 
4 
0 

95 
0 
1 
4 
0 

รวม 100 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่4-5 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอตัรารายได้ต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.) น้อยกว่า 5,000 บาท 
2.) 5,000 - 10,000 บาท 
3.) 10,001 - 15,000 บาท 
4.) 15,001 - 20,000 บาท 
5.) 20,001 - 25,000 บาท 
6.) 25,001- 30,000 บาท 
7.) 30,001 บาทข้ึนไป 

29 
43 
22 
3 
2 
0 
1 

29 
43 
22 
3 
2 
0 
1 

รวม 100 100 
 
จากตารางที่ 4-5 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 5,000-10,000 บาท มี จ านวน

มากที่สุด คือ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาคือ รายได้น้อยกว่า 5,000 บาท จ านวน 29 คน คิด
เป็นร้อยละ 29  รองลงมาคือ 10,001-15,000 บาท จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22 รองลงมาคือ
รายได้ 15,001-20,000 บาท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3 รองลงมาคือ รายได้ 20,001-25,000
บาท จ านวน 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 2 และ 30,001 บาทข้ึนไปมีจ านวน 1 คน คิด เป็นร้อยละ 1 
ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-6 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามงานอดิเรก  (กลุ่มตัวอย่าง 1 
คน สามารถเลือกค าตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 
จากตารางที่ 4-6 แสดงให้เห็นว่า งานอดิเรกที่กลุ่มตัวอย่างชอบท ามากที่สุดคือเล่น 

อินเตอร์เน็ตจ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 21.01 รองลงมาคือ ฟังเพลง จ านวน 75 คน คิดเป็น ร้อย
ละ 17.32  รองลงมาคือ ชมภาพยนตร์ จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 15.24 รองลงมาคือ ชอปปิ้ง 
จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 12.70 รองลงมาคือ อ่านหนังสือ จ านวน 49 คน คิดเป็น ร้อยละ 
11.31 รองลงมาคือท่องเที่ยว จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 9.93 รองลงมาคือ ท าอาหาร จ านวน 
28 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 รองลงมาคือ เลี้ยงสัตว์ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 3.92 และน้อย
ที่สุดคือ อื่นๆ คือ เล่นกีฬา ตกปลา วาดรูป ถ่ายภาพ เล่นดนตรี ร้องเพลง เต้น ขับรถและ นอน 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.07 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานอดิเรก จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.) ชอปปิ้ง 
2.) เล่นอินเตอร์เน็ต 
3.) ชมภาพยนตร์ 
4.) อ่านหนังสือ 
5.) ท่องเที่ยว 
6.) ท าอาหาร 
7.) ฟังเพลง 
8.) เลี้ยงสัตว์ 
9.) อื่นๆ 

55 
91 
66 
49 
43 
28 
75 
17 
9 

12.70 
21.01 
15.24 
11.31 
9.93 
6.50 
17.32 
3.92 
2.07 

รวม 433 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และช่องทางในการรับสื่อท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟชั่น 
ตารางที ่4-7 แสดงค่าร้อยละของความถ่ีในการรับชมโทรทัศน์ในแต่ละสปัดาห์ของกลุม่ตัวอย่าง 

 
จากตารางที่ 4-7 แสดงให้เห็นว่า ความถ่ีในการรับชมโทรทัศน์ของกลุ่มตัวอย่างแบบ ดู

บ้างไม่ดูบ้าง ไม่แน่นอน มีจ านวนมากที่สุด คือ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมาคือ ดูทุกวัน 
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 31 รองลงมาคือ ดูสัปดาห์ละ 1-2 วัน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ8 
รองลงมาคือ ดูสัปดาห์ละ 3-4 วัน จ านวน 7  คน คิดเป็นร้อยละ 7 รองลงมาคือดูสัปดาห์ละ 5-6 วัน 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 และน้อยที่สุดคือ ไม่ดูโทรทัศน์เลย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 
ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะความถี ่ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.) ดูทุกวัน 
2.) ดูบ้าง / ไม่ดูบา้งไม่แน่นอน 
3.) ไม่ดูเลย 
4.) สัปดาห์ละ 1-2 วัน 
5.) สัปดาห์ละ 3-4 วัน 
6.) สัปดาห์ละ 5-6 วัน 

31 
51 
1 
8 
7 
2 

31 
51 
1 
8 
7 
2 

รวม 100 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่4-8 แสดงค่าร้อยละของช่วงเวลาในการรับชมโทรทศัน์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 
จากตารางที ่4-8 แสดงให้เห็นว่า ช่วงเวลาในการรบัชมโทรทัศน์เป็นประจ าของกลุ่ม 

ตัวอย่าง จะอยู่ในช่วง 20.01-22.00 น. มากทีสุ่ด จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 59 รองลงมาคือ 
22.01-00.00 น. จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19 รองลงมาคือ 18.01-20.00 น. จ านวน 8 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 8 รองลงมาคือช่วงข่าวเช้า -08.00 น. จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5 รองลงมาคือ 8.01-
10.00 น. จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4 รองลงมาคือ ช่วง 10.01 – 12.00 น. และ ช่วง หลัง 00.01 
น. เป็นต้นไปมจี านวนเท่ากันคือ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 และ ช่วง 14.01-16.00 น. จ านวน 1 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 1 และน้อยที่สุดคือ ช่วง 12.01-14.00 น. และ ช่วง 16.01 – 18.00 น. ไม่มีคนดูเลย คิด
เป็นรอ้ยละ 0 ตามล าดับ 
 
ตารางที ่4-9 แสดงค่าร้อยละของระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศน์ในแต่ละครั้งของกลุ่ตัวอย่าง 

ช่วงเวลา จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.) ช่วงข่าวเช้า – 08.00 น. 
2.) ช่วง 08.00 – 10.00 น. 
3.) ช่วง 10.01 – 12.00 น. 
4.) ช่วง 12.01 – 14.00 น. 
5.) ช่วง 14.01 – 16.00 น. 
6.) ช่วง 16.01 – 18.00 น. 
7.) ช่วง 18.01 – 20.00 น. 
8.) ช่วง 20.01 – 22.00 น. 
9.) ช่วง 22.01 – 00.00 น. 
10.) หลัง 00.01 น. เป็นต้นไป 

5 
4 
2 
0 
1 
0 
8 
59 
19 
2 

5 
4 
2 
0 
1 
0 
8 
59 
19 
2 

รวม 100 100 

ระยะเวลา จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.) ไม่เกิน 30 นาที 
2.) ไม่เกิน 1 ช่ัวโมง 
3.) 2ชั่วโมงขึ้นไป 
4.) อื่นๆ 

8 
38 
54 
0 

8 
38 
54 
0 

รวม 100 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที่ 4-9 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างใช้ระยะเวลาในการรับชมรายการ 
โทรทัศน์ 2 ช่ัวโมงช่ัวโมง จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมาคือ ไม่เกิน 30 นาที จ านวน 8 
คน คิดเป็นร้อยละ 8 ตามล าดับ 
 
ตารางที ่4-10 แสดงค่าร้อยละของลักษณะในการรับชมรายการของกลุ่มตัวอย่าง 

 
จากตารางที่ 4-10 แสดงให้เห็นว่า ลักษณะในการรับชมรายการของกลุ่มตัวอย่างในแต่

ละครั้ง จะดูไม่จบ ถ้าไม่สนุกเพียงพอ มีจ านวนมากที่สุด คือ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาคือ 
ดูไม่จบชอบเปลี่ยนช่องไป ดูรายการอื่นสลับไปด้วย จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ38 รองลงมาคือ ดู
จนจบในแต่ละรายการ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19 ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะการชม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.) ดูจนจบในแต่ละรายการ 
2.) ดูไม่จบ ชอบเปลี่ยนช่องไป 
ดูรายการอื่นสลับไปด้วย 
3.) ดูไม่จบ ถ้าไม่สนุกเพียงพอ 
4.) อื่นๆ 

19 
38 
 

43 
0 

19 
38 
 

43 
0 

รวม 100 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-11 แสดงค่าร้อยละของการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแฟช่ันผ่านสื่อต่างๆของ
กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มตัวอย่าง 1 คน สามารถเลือกค าตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 
จากตารางที่ 4-11 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแฟช่ันผ่าน สื่อ

อินเตอร์เน็ตมากที่สุด จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 31.35 รองลงมาคือ นิตยสารจ านวน 69 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.77 รองลงมาคือ โทรทัศน์ จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 16.17 รองลงมา คือ สื่อ
โฆษณา 36 คน คิดเป็นร้อยละ 11.88 รองลงมาคือ เพื่อน / ญาติแนะน า จ านวน 35 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 11.55 รองลงมาคือ จากวิทยุจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.64 รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์ 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.98 และ อื่นๆ ได้แก่ ดารา- นักร้อง Instragram  จ านวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.66  
 
ตามล าดับตารางที ่4-12 แสดงค่าร้อยละของความสนใจในการรบัชมรายการแฟช่ันทางโทรทัศน์ของ
กลุ่มตัวอย่าง 

ประเภทของสื่อ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.) โทรทัศน์ 
2.) วิทยุ 
3.) อินเตอร์เน็ต 
4.) สื่อโฆษณา 
5.) นิตยสาร 
6.) เพื่อน / ญาติ
แนะน า 
7.) หนังสือพิมพ ์
8.) อื่นๆ 

49 
8 
95 
36 
69 
35 
 
6 
5 

16.17 
2.64 
31.35 
11.88 
22.77 
11.55 

 
1.98 
1.66 

รวม 303 100 

ความสนใจ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.) สนใจ 
2.) เฉยๆ 
3.) ไม่สนใจ 
4.) อื่นๆ 

66 
31 
3 
0 

66 
31 
3 
0 

รวม 100 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที่ 4-12  แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในการรับชมรายการ 
แฟช่ันทางโทรทัศน์ จ านวน 66 คนคิดเป็นร้อยละ 66 รู้สึกเฉยๆ จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 31 
และน้อยที่สุดคือไม่สนใจรับชมรายการแฟช่ันทางโทรทัศน์จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3 ตามล าดับ 
 
ตารางที ่4-13 แสดงค่าร้อยละของเหตผุลที่รบัชมรายการแฟช่ันของกลุม่ตัวอย่าง (กลุ่มตัวอย่าง 1คน
สามารถเลือกค าตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 
จากตารางที่ 4-13 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างรับชมรายการแฟช่ันเพื่อนางแบบและ

การเดินแบบมากที่สุด จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75 รองลงมาคือติดตามแฟช่ันที่ก าลังเป็นที่
นิยมอยู่ในช่วงนี้ จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมาคือ เพื่ออัพเดตข่าวสาร เกี่ยวกับแฟช่ัน 
จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 19.92รองลงมาคือ เพื่อหาร้านเสื้อผ้าใหม่ๆที่ น่าสนใจ จ านวน 45 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.30 รองลงมาคือเพื่อศึกษาเทคนิคการแต่งกายใน รูปแบบต่างๆ จ านวน 32 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.59 และเพื่อเหตุผลอื่นๆ เช่น ดูแนวเสื้อผ้าเพื่อ ปรับใช้กับตนเอง และ เพื่อศึกษา
แนวคิดของดีไซน์เนอร์ เพื่อความเพลิดเพลิน เป็นต้น จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ  1.44 ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.) เพื่อติดตามแฟช่ันที่ก าลัง 
เป็นที่นิยมอยู่ในช่วงนี้ 
2.) เพ่ือชมนางแบบ และการเดินแบบ 
3.) เพื่อศึกษาเทคนิคการแต่งกายใน
รูปแบบต่างๆ 
4.) เพื่ออัพเดตข่าวสาร เกี่ยวกับแฟช่ัน 
5.) เพื่อหาร้านเสื้อผ้าใหม่ๆ ที่น่าสนใจ 
6.) อื่นๆ 

69 
 

71 
32 
 

55 
45 
4 

25 
 

25.75 
11.59 

 
19.92 
16.30 
1.44 

รวม 276 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนท่ี 3 ความต้องการเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการโทรทัศน์ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟชั่น 
ตารางที่ 4-14 แสดงค่าร้อยละของความสนใจในรายการแฟช่ันที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ความรู้ใน
เรื่องของเทรนด์แฟช่ันให้เหมาะสมกับผู้หญิงที่มีข้อจ ากัดทางสรีระอย่างหลากหลายมีความ น่าสนใจ
อย่างไร 

 
จากตารางที่ 4-14 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในรายการแฟช่ันที่มี เนื้อหา

เกี่ยวกับการให้ความรู้ในเรื่องเทรนด์แฟช่ันให้เหมาะสมกับผู้หญิงที่มี ข้อจ ากัดทางสรีระอย่าง  
หลากหลาย จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 87 โดยค าตอบส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เพื่อเป็นแนวทาง ไป
ใช้ในการเลือกซื้อเสื้อผ้าใหเ้หมาะสมกับบุคลกิและสรรีะของตนเอง รองลงมาคือ เฉยๆ จ านวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17 ซึ่งให้เหตุผลว่า โดยส่วนตัวไม่ตามแฟช่ัน หรือ เฉยๆกับรายการประเภท แฟช่ัน 
เป็นต้น และ ไม่น่าสนใจ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6 ตามล าดับ โดยให้เหตุผลว่า ไม่ สนใจ
รายการแฟช่ัน และ ไม่มีเวลาดู เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสนใจ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.)น่าสนใจ 
2.)ไม่น่าสนใจ 
3.)เฉยๆ 

76 
6 
17 

76 
6 
17 

รวม 100 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่4-15 แสดงค่าร้อยละของค าแนะน าด้านเนื้อหารายการแฟช่ันที่มเีนื้อหาเกี่ยวกับการให้
ความรู้ในเรื่องของเทรนด์แฟช่ันให้เหมาะกบัผูห้ญงิที่มีข้อจ ากัดทางสรรีะอย่างหลากหลาย (กลุ่ม  
ตัวอย่าง 1 คนสามารถเลือกค าตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 
จากตารางที่ 4-15 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง อยากให้รายการแฟช่ันที่มีเนื้อหา

เกี่ยวกับการให้ความรู้ในเรื่องของเทรนด์ที่เหมาะกับผู้หญิงที่มีข้อจ ากัดทางสรีระอย่างหลากหลาย  มี
เนื้อหาเกี่ยวกับการอัพเดตเทรนด์ที่ก าลังมาในช่วงนั้น จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 รองลงมา
คือ แนะน าการแต่งกายตามเทรนด์ที่ก าลังมา (ตามสไตล์ของแต่ละคน) จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.27 รองลงมาคือ แนะน าแหล่งซื้อเสื้อผ้าที่สบายกระเป๋า แต่ตรงตามเทรนด์ แฟช่ัน จ านวน 82 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.67  รองลงมาคือวิธีการเก็บรกัษาเสือ้ผา้และ เครื่องประดับ จ านวน 80 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.26 รองลงมาคืออัพเดตข่าวสารในวงการแฟช่ัน  จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 16.05 
และน้อยที่สุดคือ บอกถึงประวัติของเทรนด์ จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 ตามล าดับ 
 
               
 
 
 
 
 

รูปแบบเนื้อหา จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.) อัพเดตเทรนด์ท่ีก าลังมาในช่วงนั้น 
2.) แนะน าการแต่งกายตามเทรนด์ที่
ก าลังมา(ตามสไตล์ของแตล่ะคน) 
3.) บอกถึงประวัติของเทรนด์ 
4.) แนะน าแหล่งซื้อเสื้อผ้าทีส่บาย
กระเป๋าและตรงตามเทรนด์แฟช่ัน 
5.) วิธีการเก็บรักษาเสื้อผ้า และ
เครื่องประดับ 
6.) อัพเดตข่าวสารในวงการแฟช่ัน 

91 
85 
 

75 
82 
 

80 
 

79 

18.50 
17.27 

 
15.25 
16.67 

 
16.26 

 
16.05 

รวม 492 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ตารางที ่4-16 แสดงค่าร้อยละของความต้องการในด้านรูปแบบเทคนิคการแต่งกายตามเทรนด์ของ
กลุ่มตัวอย่าง (กลุม่ตัวอย่าง 1 คนสามารถเลือกค าตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 
จากตารางที่ 4-16 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการให้ในรายการน าเสนอเทคนิค

การแต่งกายที่สามารถใส่ได้ทุกสรีระมากที่สุด จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 30.20 รองลงมาคือ ชุด
ไม้ตายของสาวในแต่ละสรีระ จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 28.97 รองลงมาคือสีชุดสุดเจิด ช่วยขับ
ผิว จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 17.56 รองลงมาคือชุดราตรีส าหรับสาวในแต่ละสรีระ  จ านวน 31 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.65 และที่น้อยที่สุดคือกระโปรงสุดชิคปิดมิดทุกช่วงล่าง จ านวน  26 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.62 ตามล าดับ 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการแต่งกาย จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.)ชุดสไตลไ์หนใส่ได้ทุกสรรีะ 
2.) สีชุดสุดเจิดช่วยขับผิว 
3.) กระโปรงสุดชิคปิดมิดทุกช่วงล่าง 
4.) ชุดราตรีส าหรบัสาวในแต่ละสรีระ 
5.) ชุดไม้ตายของสาวในแต่ละสรีระ 
6.) อื่นๆ 

74 
43 
26 
31 
71 
0 

30.20 
17.56 
10.62 
12.65 
28.97 

0 

รวม 245 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่4-17 แสดงค่าร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกบัส่วนที่ยังขาดไปในรายการที่มเีนื้อหาเกี่ยวกบั
แฟช่ันในปัจจบุันของกลุ่มตัวอย่าง 

 
จากตารางที่ 4-17 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างพบส่วนที่ขาดไปในรายการที่มีเนื้อหา 

เกี่ยวกับแฟช่ันในปัจจุบันที่มากที่สุดคือ แนวการแต่งกายไม่สามารถน าไปใช้ได้จริงในปัจจุบัน จ านวน 
40 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ การบอกราคาของสินค้าที่น ามาโชว์ในรายการ จ านวน 26 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมาคือ ความเพลิดเพลินน่าติดตามชม จ านวน 13 คน คิด เป็นร้อยละ 13 
รองลงมาคือ ค าแนะน าการแต่งกายที่ให้ดูดีตามกระแสแฟช่ัน จ านวน 10 คน คิด เป็นร้อยละ 10 
รองลงมาคือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแฟช่ันการแต่งกายเพียงอย่างเดียว จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9 
และ อื่นๆ คือ ไม่เคยดูรายการแฟช่ัน และ รายการแฟช่ันมีรูปแบบรายการที่เหมือนกันไปหมด 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดับ 

 
 
 
 
 

 

ลักษณะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.) ความเพลิดเพลินน่าติดตามชม 
2.) แนวการแต่งกายไม่สามารถ 
น าไปใช้ได้จริงในปัจจบุัน 
3.) การบอกราคาของสินค้าที่น ามา
โชว์ในรายการ 
4.) เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแฟช่ันการ
แต่งกายเพียงอย่างเดียว 
5.) ค าแนะน าในการแต่งกายที่ให้ดูดี
ตามกระแสแฟช่ัน 
6.)  อื่นๆ 

13 
40 
 

26 
 
9 
 

10 
 
2 

13 
40 
 

26 
 
9 
 

10 
 
2 

รวม 100 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นด้านรปูแบบ วิธีการน าเสนอรายการโทรทัศน์ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟชั่น
ตารางที ่4-18 แสดงค่าร้อยละของรายการที่ให้ความรูเ้กี่ยวกับแฟช่ันที่กลุ่มตัวอย่างเคยรับชม 

 
จากตารางที่ 4-18 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างยังไม่เคยรับชมรายการที่ให้ความรู้

เกี่ยวกับแฟช่ันจ านวนมากกว่า คือ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 67 และ เคยรับชม จ านวน 32 คน คิด เป็น
ร้อยละ 32 โดยส่วนมากรายการที่กลุ่มตัวอย่างเลือกน ามาตอบในการเคยรับชมได้แก่รายการ ซิสเตอร์
เดย์ , Intrend และ รายการ ตู้เสื้อเพื่อน เป็นต้น 
 
ตารางที ่4-19  แสดงค่าร้อยละของความต้องการในการรับชมประวัติเกี่ยวกับแฟช่ันในรายการของ
กลุ่มตัวอย่าง 

 
จากตารางที่ 4-19 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการรับชมประวัติเกี่ยวกับแฟช่ันใน

รายการจ านวนมากกว่า คือ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 57 และไม่ต้องการรับชม จ านวน 43 คน คิด เป็น
ร้อยละ 43 ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 

 

การรับชม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.)เคย 
2.)ไม่เคย 

32 
67 

32 
67 

รวม 100 100 

ความต้องการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.) ต้องการ 
2.) ไม่ต้องการ 

57 
43 

57 
43 

รวม 100 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่4-20 แสดงค่าร้อยละของความต้องการด้านรปูแบบในการเล่าประวัติแฟช่ันของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ต้องการรบัชมประวัติเกี่ยวกบัแฟช่ันในรายการ 

 
จากตารางที ่4-20 แสดงใหเ้ห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอ้งการรบัชมประวัติเกี่ยวกับ แฟช่ัน

ในรายการ ต้องการรับชมในรปูแบบที่พิธีกรเล่าให้ฟงัมากที่สดุ จ านวน 26 คน หรือคิดเป็น ร้อยละ 
49.06 รองลงมาคือเป็นวิดิโอเล่าเป็นเรื่องราว จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 37.74 รองลงมาคือ
ภาพประกอบพร้อมเสียงพูด จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.43 และอื่นๆ ซึ่งค าตอบ ได้แก่ ภาพ
จ าลอง และ หนงัสั้น เป็นต้น จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดับ 
 
ตารางที ่4-21 แสดงค่าร้อยละของค าแนะน าของกลุ่มตัวอยา่งต่อความเหมาะสมของ สถานีโทรทัศน์
กับรายการแฟช่ันที่ให้ความรู้ในเรื่องของเทรนด์แฟช่ันใหเ้หมาะกับผู้หญิงที่มี ข้อจ ากัดทางสรรีะอย่าง
หลากหลาย 

 
 
 

รูปแบบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.) วีดิโอเล่าเป็นเรื่องราว 
2.) ภาพประกอบพร้อมสียงพูด 
3.) พิธีกรเล่าให้ฟัง 
4.) อื่นๆ 

20 
5 
26 
2 

37.74 
9.43 
49.06 
3.77 

รวม 53 100 

สถานีโทรทัศน ์ จ านวน ร้อยละ 
1.) ไทยทีวีสีช่อง 3 
2.) ช่อง 5 
3.) ช่อง 7 
4.) โมเดิรน์ไนน์ทีวี 
5.) Thai PBS 
6.) True Visions 
7.) อื่นๆ 

32 
7 
1 
27 
2 
23 
8 

32 
7 
1 
27 
2 
23 
8 

รวม 100 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที ่4-21 แสดงใหเ้ห็นถึงค าแนะน าของกลุ่มตัวอย่าง ต่อความเหมาะสมของ 
สถานีโทรทัศน์กับรายการแฟช่ันให้เหมาะกบัผู้หญงิทีม่ีข้อจ ากัดทางสรรีะอย่างหลากหลาย ว่าควรอยู่
ในช่องไทยทีวีสีช่อง 3 มากที่สุด จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาคือ โมเดิร์นไนน์ทีวี  
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27 รองลงมาคือ ช่อง True Vision จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23 
รองลงมาคือ อื่นๆ ซึ่งได้แก่ ช่อง Bang Channel และออกอากาศผ่านทีวีออนไลนท์าง อินเตอรเ์น็ต 
เป็นต้น จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8 รองลงมา คือ ช่อง ททบ 5 จ านวน 7 คน คิด เป็นร้อยละ 7 
รองลงมาคือ ช่องThai PBS จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 และที่น้อยทีสุ่ดคือ ช่อง7 จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดับ 
 
ตารางที ่4-22 แสดงค่าร้อยละของค าแนะน าของความยาวในรายการแฟช่ันของกลุม่ตัวอย่าง 

 
จากตารางที ่4-22 แสดงใหเ้ห็นถึง ค าแนะน าของกลุม่ตัวอยา่งเกี่ยวกับความยาวของ 

รายการแฟช่ันจ านวนมากทีสุ่ดคือ รายการยาว 30 นาที จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35  รองลงมา
คือ รายการ 20 นาที จ านวน 27 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27 รองลงมาคือ รายการ 15 นาท ีจ านวน 22 
คน คิดเป็นร้อยละ 22 และ น้อยที่สุดคือ รายการ 1 ช่ัวโมง จ านวน 16 คิดเป็นรอ้ยละ 16 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความยาวรายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.) รายการ 15 นาที 
2.) รายการ 20 นาที 
3.) รายการ 30 นาที 
4.) รายการ 1 ช่ัวโมง 

22 
27 
35 
16 

22 
27 
35 
16 

รวม 100 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่4-23 แสดงค่าร้อยละของความต้องการด้านบุคลิกลักษณะของพิธีกรรายการแฟช่ันของ กลุ่ม
ตัวอย่าง (กลุ่มตัวอย่าง 1 คนสามารถเลือกค าตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 
 จากตารางที่ 4-23 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการบุคลิกของพิธีกรรายการแฟช่ัน

ที่เป็นผู้ที่มีรสนิยมในการแต่งกายดี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 27.34 รองลงมาคือ เป็นผู้ที่พูดคุย
เก่งเป็นกันเอง จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 24.34 รองลงมาคือเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีจ านวน 63 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.59 รองลงมาคือ เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านแฟช่ันในตัวอยู่แล้วจ านวน 60 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.49 และอื่นๆ คือ ตลก ไร้สาระ สนุกสนานไว้ก่อน จ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 2.24 
ตามล าดับ 
 
ข้อเสนอแนะในการผลิตรายการ 

1. พิธีกรต้องรู้รอบเรื่องแฟช่ัน แต่งตัวเป็น และมีการ Mix&Match ที่มีอยู่ให้เข้ากัน โดย 
ไม่ตกเทรนด์ 

2. พิธีกรต้องมีความมั่นใจและชักจูงผู้ชมให้คล้อยตามไปกับรายการให้ได้ 
3. อยากให้แต่ละสัปดาห์มีความหลากหลายมากขึ้นเช่น ชุดราตรีแบบไหนเหมาะกับ 

ผู้หญิงหุ่นแบบไหนบ้าง ผู้หญิงไหล่กว้างสะโพกใหญ่ควรมีวิธีเลือกชุดอย่างไรให้ดูดีและไม่ตกเทรนด์ 
4.  ควรวางโครงสร้างรายการให้น่าสนใจ พิธีกรไม่ควรเจาะจงว่าแฟช่ันใดเหมาะหรือไม่  

เหมาะเพราะแฟช่ันสามารถเปลี่ยนแปลงกันได้เสมอ ไม่ควรมีอคติกับแฟช่ันใดแฟช่ันหนึ่งจนมากไป 
 
 
 
 

บุคลิกลักษณะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.) เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ด ี
2.) เป็นผู้ที่พูดคุยเก่ง เป็นกันเอง 
3.) เป็นผู้ท่ีมีรสนิยมในการแต่งกายด ี
4.) เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านแฟช่ันใน 
ตัวอยู่แล้ว 
5.) อื่นๆ 

63 
65 
73 
60 
 
6 

23.59 
24.34 
27.34 
22.49 
 
2.24 

รวม 267 100 
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สรุปผลการวิเคราะห์บทสมัภาษณผ์ู้ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวารตี้ท่ีมีเนื้อหา เก่ียวกับ
แฟชั่น และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทรนด์แฟชั่นและการแต่งกาย 

วิเคราะห์บทสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
แฟช่ัน และผู้เช่ียวชาญทางด้านเทรนด์แฟช่ันและการแต่งกาย จ านวน 2 ท่าน สามารถสรุปผลได้ว่า 
รายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ันต้องมีเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายรายการได้เป็นอย่างดี ในการน าเสนอเนื้อหารายการในแต่ละตอน 
จะต้องเข้าใจง่ายและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงปฎิบัติ ในการเตรียมข้อมูลก่อนการ ผลิต
รายการทีมงานจะต้องศึกษาค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อน ามาปรับใช้ในการน าเสนอเนื้อหา 
รายการให้สอดคล้องกับรูปแบบรายการ 

ในด้านเนื้อหาของรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ันเนื้อหาที่น ามาใช้ในแต่ละตอน 
จะต้องมีความทันสมัยและก าลังเป็นที่สนใจในขณะนั้นและเนื้อหาในแต่ละตอนนั้นต้องสามารถดึงดูด
ความสนใจของคนดูให้มีความสนใจที่จะรับชมรายการจนจบตอน  

 ในส่วนของรูปแบบและวิธีการน าเสนอของรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ันนั้น
นอกจากเนื้อหารายการที่ต้องน่าสนใจและน่าติดตามแลว้ พิธีกร หรือ ผู้ด าเนินรายการยังมีส่วนช่วยให้
รายการมีความน่าสนใจมากขึ้น เพราะองค์ประกอบของบุคลิกของพิธีกรในแต่ละคนนั้นจะช่วยท าให้
การน าเสนอเนื้อหาในรายการดูมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน 

ในการตัดต่อหรือการใช้เพลงประกอบรายการ หรือกราฟฟิคต่างๆถือเป็นการช่วยเสริม
ให้ รายการมีความสมบูรณ์ในเรื่องของภาพและเสียงมากข้ึนและยังช่วยเพิ่มอรรถรสในการรับชม
ให้กับ คนดูอีกด้วย และการเลือกใช้เพลงหรือเสียงประกอบรายการควรสอดคล้องกับเนื้อหารายการ
ใน ตอนนั้นๆด้วย  

ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ันนั้นคือ
การที่จะต้องศึกษาข้อมูลจ านวนมากและหลากหลายช่องทางเพื่อที่จะน ามาน าเสนอในรายการในอแต่
ตอนและปรับวิธีการบอกเล่าข้อมูลเหล่าน้ันให้น่าสนใจเพื่อให้ผู้ชมมีความสนใจที่จะรับชมรายการจน
จบตอน นอกจากนี้ยังต้องมีการปรับผังรูปแบบรายการในทุกๆปีเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ดึงดูด ความสนใจ
คนดูจากรายการคู่แข่งรายการอื่น ส่วนของพิธีกรหรือผู้ด าเนินรายการของรายการวาไรตี้ ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับแฟช่ัน พิธีกรควรจะมีบุคลิกและการแต่งกายที่ดีมีความรู้ทางด้านแฟช่ันอยู่บ้างเพื่อเป็นการ
เสริมเวลาพูดหรือน าเสนอข้อมูลจะได้มีความน่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น  

ในส่วนของเทรนด์แฟช่ันน้ันการที่ผู้หญิงว่ิงตามแฟช่ันไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องค านึงถึงความ
เหมาะสมของสรีระของตนเองด้วยซึ่งการตามแฟช่ันที่ดีคือการประยุกต์แฟช่ันนั้นๆให้เหมาะสมกับ
บุคลิกและสีระของผู้สวมใส่ 
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จากผลสรุปข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการออกแบบบทรายการ (Script) คิดค้นวิธีการ 
น าเสนอ และก าหนดประเด็นในแต่ละช่วง ให้เป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจ และตรงกับความต้องการ
และการด าเนินชีวิตของกลุ่มผู้ชมเป้าหมายให้มากที่สุด ซึ่งจะใช้วิธีการน าเสนอที่มีความหลากหลาย
ภายในรายการ และเน้นที่เนื้อหาในรายการที่ผู้ชมจะได้รับ ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้จริงในปัจจุบัน 
 
สรุปผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ความต้องการในด้านเนื้อหา และรูปแบบการ
น าเสนอรายการวาไรตี้ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟชั่น 

จากแบบสอบถามออนไลน์จ านวน 100 ชุด สามารถสรุปผลได้ว่า 
 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงจ านวน 84 คน เพศชายจ านวน 10 คน และเพศที่สามจ านวน
6 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 19-25 ปี โดยอายุ 20 ปีมีจ านวนมากที่สุด และมีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่ 5,000 -
10,000 บาท และงานอดิเรกที่กลุ่มตัวอย่างชอบท ามากที่สุดคือ เล่นอินเทอร์เน็ต 

 
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และช่องทางในการรับสื่อท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟชั่น 

ในด้านความถ่ีในการรับชมรายการโทรทัศน์ของกลุ่มตัวอย่าง  คือ ดูบ้างไม่ดูบ้าง ไม่
แน่นอน และส่วนใหญ่จะรับชมโทรทัศน์ในช่วงเวลา 20.01 - 22.00 น. ในการรับชมโทรทัศน์แต่ละ
ครั้งจะรับชม 2 ช่ัวโมงข้ึนไป ส่วนพฤติกรรมในการรับชมรายการแต่ละรายการจะ ดูไม่จบถ้า ไม่สนุก
เพียงพอ การรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแฟช่ัน จะรับผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างมี
ความสนใจที่จะรับชมรายการแฟช่ันทางโทรทัศน์ ซึ่งเหตุผลส่วนใหญ่ที่อยากรับชมรายการแฟช่ัน เพื่อ
ติดตามและอัพเดตแฟช่ันที่ก าลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ 

 
ความต้องการเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการโทรทัศน์ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟชั่น 

กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในรายการแฟช่ันที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ความรูใ้นเรื่องของเท
รนด์ที่ก าลังมาในช่วงนั้น และ ต้องการเทคนิคและรูปแบบในการแต่งกายตามเทรนด์แฟช่ันที่ก าลังมา
ได้รับความสนใจจากกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดคือ “ชุดไหนใส่ได้ทุกสรีระ” กลุ่มตัวอย่างทั้ง เพศหญิงและ
เพศชายมีความเห็นว่า รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ันในปัจจุบันยังมีส่วนที่ขาดไปอยู่ คือเรื่องของ
แนวการแต่งกายไม่สามารถน าไปใช้ได้จริงในปัจจุบัน 
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ความคิดเห็นด้านรูปแบบ วิธีการน าเสนอรายการโทรทัศน์ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟชั่น 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังไม่เคยรับชมรายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแฟช่ันในและ
ถ้ามีรายการประเภทนี้ ต้องการรับชมในส่วนของที่มาเกี่ยวกับแฟช่ันในรูปแบบ  พิธีกรเล่าให้ฟังโดย
สถานีโทรทัศน์ที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าเหมาะสมคือ ไทยทีวีสีช่อง 3 ความยาวของรายการควรมีความยาว 
30 นาที และพิธีกรในรายการจะต้องเป็นผู้ที่มีรสนิยมในการแต่งกายดี เป็นผู้ที่พูดคุยเก่ง เป็นกันเอง 
และ มีบุคลิกภาพที่ดี 
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตรายการวาไรตี้ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับ 
แฟชั่น 

รูปแบบการน าเสนอในรายวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ันที่กลุ่มตัวอย่างต้องการมาก
ที่สุดคือการที่พิธีกรมีความมั่นใจและความน่าเช่ือถือในการน าเสนอเนื้อหารายการ และการค านึงถึง
การเขียนบทรายการที่มีความพอดีและเป็นกลางไม่อคติกับแฟช่ันใดแฟช่ันหนึ่งจนเกินไป ไม่ตัดสินว่า
แฟช่ันใดถูกหรือผิดและสนับสนุนให้มีการน าเสนอเนื้อหารายการที่หลากหลาย น่าสนใจ และสามารถ
น าไปปรับใช้ได้จริง เพื่อความต้องการของกลุ่มตัวอย่างมากยิ่งข้ึน 

จากผลสรุปข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการออกแบบโครงสร้างและโครงรา่งรูปแบบของ
รายการทั้งหมด ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ความต้องการในด้านเนื้อหา และรูปแบบ
การน าเสนอรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน ของกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด 

 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเขียนโครง

ร่างรายการและผลิตรายการวาไรตี้ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟชั่น 
ในด้านช่องทางและวันเวลาที่ออกอากาศ รายการ “She’s all that ” ออกอากาศทาง

ช่อง 9  สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ และออกอากาศเวลา 22.40-23.00 น. ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้ให้
ความเห็นว่ารายการแฟช่ันควรออกอากาศทางไทยทีวีสช่ีอง3 มากที่สุด และช่วงเวลาที่กลุ่ม ตัวอย่างมี
ความถ่ีในการรับชมโทรทัศน์มากที่สุดคือช่วงเวลา 20.01-22.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ละครหลังข่าว
ก าลังออกอากาศ จึงคิดว่าไม่มีความเป็นไปได้ที่จะปรับเปลี่ยนช่องทางและวันเวลา  ที่ออกอากาศ  
สาเหตุที่เลือกออกอากาศในคืนวันศุกร์ เวลา 22.40 – 23.00 ทางช่อง 9 สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์
นั้น เพราะ เป็นช่วงเวลาที่ละครหลงัข่าวจบแลว้และคนดูสว่นใหญ่ยัง ไม่เข้านอน จึงมีความเป็นไปได้ที่
คนดูจะให้ความสนใจกับช่วงเวลานี้ และสาเหตุที่เลือกใช้ ช่องทางการออกอากาศทางช่อง 9 
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ นั้น เนื่องด้วยทางสถานีเองมีการ เปิดโอกาสให้รายการหลากหลาย
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ประเภทออกอากาศในสถานีดังนั้นผู้ศึกษาเห็นว่า ช่อง 9 สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์เป็นตัวเลือกที่ดี
ที่สุดในการออกอากาศรายการโทรทัศน์รูปแบบวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน 

ในด้านเนื้อหารายการ “She’s all that ” เป็นรายการที่จะน าเสนอในเรื่องของเทรนด์ 
แฟช่ันที่ทันสมัย น าสมัย และไม่ล้าสมัย ตั้งแต่เรื่องราวของแฟช่ันเสื้อผ้า ไปจนถึงแนะน าการแต่งกาย
ตามเทรนด์แฟช่ัน ซึ่งตรงกับค าแนะน าของผู้ผลิตรายการแฟช่ัน คือ การท ารายการที่มีเนื้อหา 
เกี่ยวกับแฟช่ัน จะต้องมีความทันสมัย และน าเทรนด์ เพื่อตอบสนองความต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย
ให้ได้มากที่สุด และตรงกับความต้องการของกลุ่มตัวอย่างในการแนะน า 

ในด้านของเนื้อหารายการ คือ กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในเรื่องของเทรนด์แฟช่ันที่ก าลัง
เป็นที่นิยมอยู่ใน ขณะนั้น และต้องการที่จะได้รับเทคนิคในเรือ่งของการแต่งกายตามเทรนด์แฟช่ันตาม
สรีระของ แต่ละคน  

ในด้านของรูปแบบและวิธีการน าเสนอของรายการ  “She’s all that” มีการน าเสนอ
เนื้อหาให้คนดู ดูแล้วสามารถน าไปใช้ได้จริงในปัจจุบนั คือมีการแนะน าวิธีการประยุกต์การแต่งกายให้
เหมาะสมกับบคุลิกและข้อจ ากัดทางสรรีะของตนเอง เมื่อกลุ่มเป้าหมายรับชม ก็จะสามารถน าไปปรับ
ใช้กับตนเองได้ ซึ่งตรงกับค าแนะน าของผู้ผลิตรายการแฟช่ัน คือ รูปแบบของ รายการประเภทนี้ ต้อง
เข้าใจและเข้าถึงคนดูได้ง่ายและสามารถน าไปใช้ได้จริง  ในด้านของพิธีกร รายการแฟช่ัน พิธีกร
รายการ “She’s all that” เป็นผู้ที่มีมีบุคลิกดี เป็นคนที่แต่งตัวดี สอดคล้องกับค าแนะน าของผู้ผลิต
รายการ และกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่จะเป็นพิธีกรรายการแฟช่ันนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีรสนิยมในการแต่ง
กายดี เป็นผู้ที่พูดคุยเก่ง และมีบุคลิกภาพที่ดี จะช่วยให้ รายการสมบูรณ์แบบมากขึ้น 

ในด้านของเทรนด์แฟช่ันที่เลือกมาเป็นเนื้อหาของรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวา
ไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน ได้แก่แฟช่ันเอวสูง เนื่องจากได้รับความนิยมกันอย่างต่อเนื่องและ
ยาวนานแม้ว่าแฟช่ันจะมีการหมุนเวียนอยู่เรื่อยๆแต่แฟช่ันเอวสูงนั้นก็กลับมาได้รับความนิยมทุกครั้ง
แต่เหมาะสมกับผู้หญิงที่มีความต้องการที่หลากหลายเนื่องจากมีหลากหลายรูปทรงให้ เลือก ทั้งนี้
เพื่อให้เหมาะสมกับข้อจ ากัดทางสรีระของตนเองและเพื่อความพึงพอใจส่วนบุคคล 

จากผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการวิจัยจากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ผู้ผลิตผู้
ด าเนินรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน และผู้เช่ียวชาญ ทางด้านเท
รนด์แฟช่ันและการแต่งกาย และผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ความต้องการในด้าน
เนื้อหา และรูปแบบการน าเสนอรายการ ผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการออกแบบโครงสร้างและโครงร่าง
รูปแบบของรายการทั้งหมด ให้สอดคล้องกับค าแนะน าของผู้ผลิต และผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์
ประเภทรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน ผู้เช่ียวชาญทางด้านเทรนด์แฟช่ันและการแต่งกาย 
ความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง และ สิ่งที่ยังขาดไปในรายการแฟช่ันที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
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PROPOSAL 
 

ชื่อรายการ  :   She’s all that 
                                        

 
 

ประเภท   : รายการวาไรตี ้
วัตถุประสงค์ของรายการ : 1.เพื่อแนะน าเทคนิคการแต่งตัวของผู้หญิงเพื่อ

บุคลิกภาพที่ดีข้ึน และเหมาะสมตามข้อจ ากัดทางสรรีะ
ของตัวเองเพื่อเสริมสร้าง ความมั่นใจ และสามารถ
น าไปใช้ได้จริง2.เพื่อให้ข้อมูลและความรู้ ข่าวสารที่
ทันสมัย ส าหรับการแต่งกายของผูห้ญงิ 

กลุ่มเปา้หมาย : กลุ่มเป้าหมายหลัก ผูห้ญงิและผู้ชายที่มีอายุระหว่าง 

19-25 ปี ที่มีความสนใจในเรื่องของแฟช่ัน 

วันเวลาท่ีการออกอากาศ      : ทุกวันศุกร ์เวลา 22.40 - 23.00 น. ทางช่อง 9 

สถานีโทรทัศน์ โมเดริ์นไนน์ 

               ความยาวรายการ  : 20 นาที 

               แนวคิดรายการ : เป็นรายการแฟช่ันวาไรตี้ที่มเีนื้อหาเกี่ยวกบัแฟช่ัน

ส าหรับผู้หญิง ด าเนินรายการโดยพิธีกรหญิง 3  คน ที่มี

สไตล์ต่างกัน ออกไป ซึ่งในแตล่ะสปัดาหก์็จะมีธีมแฟช่ัน

การแต่งกายที่ ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนั้นเป็น

ตัวก าหนดเนื้อหารายการในแต่ละตอน 
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               Theme                          : สวยได้ทุกซซีัน่ในสไคล์ที่เป็นคุณ 
               Mood & Tone                  : อินเทรนด์ ว่องไว สไตล์สาวยุคใหม ่

 

เนื้อหารายการ 

ช่วงท่ี 1 What to wear 

เป็นช่วงที่จะพาผู้ชมไปรู้จักกับประวัติความเป็นมาของ Hot stuff หรือแฟช่ันประจ า

สัปดาห์นั้นพอสังเขป โดยพิธีกรประจ าช่วงจะมีฉากหลังเป็น Green Screen ไว้ส าหรับตกแต่งกราฟ

ฟิคในการตัดต่อ เพื่อใช้เป็นเทคนิคในการน าเสนอ 

ช่วงแทรก / filler : Best to buy / Nice to know 

Best to buy เป็นช่วงที่แนะน าสินค้าแฟช่ันที่ก าลังเป็นที่นิยมหรือสินค้ามาใหม่ที่ผู้หญิง

ให้ความสนใจ มาแทรกระหว่างช่วงรายการ 

Nice to know ที่จะมาแนะน าเคล็ดลับความงามต่างๆ ให้ผู้ชมได้รับความรู้กัน 

ช่วงท่ี2 Dare to dress 

เป็นช่วงที่จะแนะน าผู้ชมเกี่ยวกับการใช้ hot stuff  ให้เหมาะกับสรีระและข้อจ ากัดอื่นๆ

ของ ตนเอง โดยมีผู้หญิงจากทางบ้าน 5 คน มีที่สรีระแตกต่างกกันออกไปมาเป็นแบบให้ โดยจะมี

พิธีกร ท าหน้าที่เป็นทั้งสไตลิสท์และผู้ให้ค าแนะน า 
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โครงสร้างรายการ                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีกรทัง้ 3 คนเปิดรายการพร้อม

กนั จากนัน้ พิธีกรคนแรกพูดเปิด

เข้าช่วงแรกของรายการ “What 

to wear” 

ช่วง What to wear 

 ตดักลบัเข้าสตูดิโอ พิธีกรทัง้ 3 

คนกลบัมารวมกนัอีกครัง้ ก่อนพดู

เข้าช่วงที่ 2 ช่วง Dare To Dress 

แทรกช่วง Best to buy และ 

Nice to know 

ช่วง Dare To Dress 

กลบัเข้ามาที่สตูดิโออีกครัง้ พิธีกร

ทัง้ 3 คนพดูสรุปและกลา่วปิด

รายการ 
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ผู้ด าเนินรายการ        

 

จอม กชพร อินทรประเสิร 

บุคลิก : เป็นสาวเปรี้ยว มีความมั่นใจในตัวเอง รู้จักเลือกในสิ่งทีเ่หมากับตัวเอง 

ท าหน้าทีเ่ป็นพิธีกรช่วง Dare to dress (มีความรู้ทางด้านแฟช่ัน) 

 

การ์ตูน วนิดา บรูพาอภินันท์ 

บุคลิก : เรียบร้อย น่ารัก มมีนุษย์สมัพันธ์ที่ด ี

ท าหน้าทีเ่ป็น พิธีกรช่วง What To Wear (ชอบศึกษาประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับแฟช่ัน) 
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มิ้ลค์ ญดา ต่อเจริญวส ิน 

บุคลิก : เซ็กซี่ ร่าเริง มีความรู้ทางด้านความงามและสินค้าแฟช่ัน 

เป็นพิธีกรในช่วงแทรกทั้ง Best to buy และ Nice to know 
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บทรายการโทรทัศน ์“She’s all that” 
พิธีกร  : นางสาวกชพร อินทรรประเสริฐ (จอม) , นางสาววนิดา บูรพาอภินันท์ (การ์ตูน) ,นางสาวญา
ดา ต่อเจรญิวสิน (มิล้ค์) 
ความยาว : 20 นาท ี
วัน/เวลาออกอากาศ : วันศุกร์ เวลา 22.40-23.00 น. ทางสถานีโมเดริ์นไนน์ ช่อง 9 
ล าดับ ภาพ เสียง 

1. Openning Credit รายการ She’s all 
that 

เพลงประจ ารายการ 

2. LS พิธีกรทั้งสามคนน่ังอยู ่
- Super ช่ือพิธีกรทั้ง 3 
- Logo  
MS พิธีกร (การ์ตูน)  
 
MS พิธีกร (มิ้ลค์)  
 
MS พิธีกร (จอม)  
 
 
MS พิธีกร (การ์ตูน)  
 
 
MS พิธีกร (มิ้ลค์) 
 
 
MS พิธีกร (จอม) 
 
MS พิธีกร (การ์ตูน) 

พิธีกร (พรอ้มกัน) : สวัสดีค่ะ 
จอม : ยินดีต้อนรับเข้าสูร่ายการ 
พิธีกร (พรอ้มกัน) She’s all that 
การ์ตูน: รายการทีจ่ะมาเป็นตัวเลือกให้กับสาวๆ
ในการแต่งตัวตามแฟช่ันอย่างถูกวิธีค่ะ 
มิ้ลค์ : ใช่ค่ะ แล้วคุณจะสวยและมั่นใจไม่ว่าซีซั่น
ไหนๆ 
จอม : ก่อนอื่นต้องขออณุญาติแนะน าตัวนะคะ 
จอมค่ะสาวเปรี้ยวแซ่บที่จะช่วยใหส้าวๆประยุกต์
ทุกแฟช่ันให้เหมาะกับสไตล์ทีเ่ป็นคุณค่ะ 
การ์ตนู : การ์ตูนค่ะ สาวหวานทีจ่ะพาสาวๆไป
อัพเดทเทรนด์แฟช่ันกันทุกสัปดาห์ และไม่ว่าเท
รนด์ไหนๆก็ไม่มีเอาท์ค่ะ 
มิ้ลค์ : และมิล้ค์ค่ะ เห็นเซ็กซี่ๆแบบนี้แต่มิล้ค์ก็มี
เรื่องราวๆข่าวสารที่น่าสนใจจากวงการแฟช่ัน
และเคล็ดลบัความงามมาฝากสาวๆกันนะคะ 
จอม : แนะน าตัวกันไปแล้ว ว่าแต่วันน้ีเรามีอะไร
มาฝากสาวๆกันบ้างคะ 
การ์ตูน : เริ่มจากช่วงแรกชองเราวันน้ีเลยนะคะ 
ตูนจะพาสาวๆไปรูจ้ักกบั Hot stuff ในสัปดาห์นี้
กันค่ะ กับช่วง What to wear ค่ะ 
Keyscene 
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บทรายการโทรทัศน์ “She’s all that”(ต่อ) 

3. ช่วง What to wear 
 
LS พิธีกร (การ์ตูน) ใส่ชุดเดรสเอวสงู
แบบ 
ยุควิคตอเรีย 
(CG background เป็นปราสาท/
พระราชวัง) 
MS: การ์ตูน 
(CG background) 
มีชายหนุ่มมาเต้นร าด้วยพรอ้มกบัที่
การ์ตูนก าลังอธิบาย 
การ์ตูนหมุนตัวออกจากชายหนุ่ม 
(CG background เปลี่ยนฉากเป็นยุค
70’s) 
 
LS: การ์ตูนในชุดเอวสูงขาบานในยุค
70’s 
 
 
 
 
 
LS: การ์ตูนกลบัมาอยู่ในชุดแฟช่ันเอว
สูงปจัจุบัน 
(CG background เปลี่ยนฉากเป็นฉาก
ปัจจุบัน) 

Title ช่วง What to wear 
เพลงประกอบ (4season Antonio vivaldi) 
การ์ตูน: เห็นตูนแต่งตัวแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจนะคะ 
เพราะHot stuff ของเราในวันน้ีก็คือแฟช่ันเอวสูง
นั่นเองค่ะ ซึง่ ถือว่ากันไปวนไปกันวนมาก็ว่าได้
เลยนะคะส าหรับ แฟช่ันเอวสูง เพราะตูนเช่ือว่า 
สาวๆทุกคนต้องมีกางเกงหรือกระโปรงเอวสูงเก็บ
ไว้ที่บ้านอยู่แล้วหละอย่างนอ้ย 1 ตัว ซึ่งในวันน้ี
นะคะ หยิบมันออกมาใช้ได้เลยค่ะ เพราะแฟช่ัน
เอวสูงก าลงักลบัมาฮิตอีกครัง้แล้วนะคะจริงๆ  ซึ่ง
แฟช่ันเอวสูงเนี่เค้ามีมานานมากแล้วนะคะสังเกตุ
ได้จากภาพยนตร์ย้อนยุคของต่างประเทศได้ใน
หลายๆเรือ่งนะคะ แต่ยุคที่เอวสูงโดง่ดังทีสุ่ดคง
หนีไม่พ้นยุค 70’s ซึ่งเป็นยุคของฮิปปี้นั่นเองค่ะ 
แฟช่ันเอวสูงได้รบัความนิยมอย่างมากเลยนะคะ
โดยเฉพาะในรปูแบบของ กางเกงเอวสงูขาบาน
เหมอืนที่นักร้องระดับต านานอย่างElvis Presley 
นิยมใส่ในช่วงนั้นนั่งเองค่ะ  
 
ซึ่งปจัจบุันด้วยเรือ่งของยุคสมัยและค่านิยมที
เปลี่ยนไปท าใหรู้ปแบบของแฟช่ันเอวสงูมรีูปทรง
ที่หลากหลายข้ึน ไม่ว่าจะเป็น กระโปรงเอวสูง 
กางเกงขาบานเอวสูง ขาสั้นเอวสงูเพื่อปรบัใหเ้ข้า
กับยุคสมัยมากขึ้นค่ะ ตอนนี้ ตูนว่าตูนจะลองหา
เอวสูงซักตัวมาใสเ่อาไว้ดีกว่าจะได้ไม่ตกเทรนด์
ค่ะ 
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บทรายการโทรทัศน์ “She’s all that”(ต่อ) 

4. โลเคชั่นหลัก 
Title รายการ She’s all that  
LS : พิธีกร 3 คน คุยกัน 
MS : การ์ตูน 
 
 
 
 
MS : จอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
MS : มิลค์ 
 
 
 

 
(เพลงประกอบรายการ) 
 
การ์ตูน: สาวๆทางบ้านก็คงจะรูจ้ัก Hot stuff 
ของเรากันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นได้ถึงการ
พัฒนาของแฟช่ันได้อย่างชัดเจนเลยนะคะเพราะ
ต่อให้แฟช่ันจะวนไปวนมายังไงก็จะมีการ
ปรับเปลี่ยนสไตล์ใหเ้หมาะกบัยุคสมัยมากขึ้นค่ะ  
จอม: แต่ก็ใช่ว่าจะเหมาะกับสาวๆทุกคนนะจ๊ะ
เพราะผู้หญิงเรามีรปูร่างสรีระและสไตล์ที่ต่างกัน
ออกไป นี่แหละเป็นอีกเหตผุลนงึที่แฟช่ันเอวสูง
เค้ามีมาใหเ้ลอืกในหลายรปูแบบเพราะจะได้
เหมาะกับสาวๆในแต่ละสรรีะกันด้วยแต่จะบอก
ให้นะว่าสาวอวบอ้วนเนี่ยกส็ามารถใสเ่อวสูงให้
สวยได้ไม่แพ้สาวผอมบางนะจ๊ะ 
ซึ่งช่วงหน้านะคะ เป็นหน้าที่ของจอมทีจ่ะพา
สาวๆไปดูกันค่ะว่าสาวๆที่เค้ามสีรรีะต่างกันนั้น
เค้ามีทริคในการใส ่Hot stuff กันยังไงให้สวยเริด
ค่ะ 
มิลค์ : แต่ก่อนที่จะไปเพลิดเพลินกันในข่วงของพี่
จอมนะคะ เรามาดูกันดกีว่านะคะว่านอกจาก 
Hot Stuff ในสัปดาห์นี้แล้ว มีแฟช่ันไอเท็มตัว
ไหนอีกมั้ยทีก่ าลงัเป็นที่นิยมในตอนน้ีและสาวๆ 
She’s all that ไม่ควรพลาดค่ะ  
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5. 
 

Title / graphic ช่วง best to buy 
ในร้าน CNK สยามสควร์ ซอย9 
LS: มิ้ลค์ ยืนอยู่ในร้าน(เลือกรองเท้า) 
บรรยากาศภายในร้าน 
MS มิ้ลค์ 
 
 
 
 
LS: มิ้ลค์ลองรองเท้า 
Tilt up มิ้ลค์ 
CU: รองเท้า 
MS: มิลค์ 
Insert ภาพรองเท้าหัวแหลม 
 
 

(เพลง: who’s lauging now – Jessi-J) 
 
 
 
มิ้ลค์ : (ยืน )ส าหรบัช่วง best to buy ในสัปดาห์
นี้นะคะ นอกจากในวันน้ีเราจะมี Hot stuff เป็น
แฟช่ันเอวสูงแล้ว มิ้ลค์ยังมเีทรนด์แฟช่ันในช่วง 
fall 2013 เล็กๆน้อยๆมาฝากกันสาวๆกันด้วยค่ะ  
ซึ่งเทรนด์ทีม่ิ้ลค์พูดถึงก็คือ    เทรนด์ของรองเท้า
หัวแหลมนั่งเองค่ะ  
มิ้ลค์พูดถึงท่ีมาของรองเท้าหัวแหลม  

6. Title: ช่วง Nice to know 
MS. มิ้ลค์ (ในสตูดิโอ) 
 
CU: เครื่องส าอางค์บนโต๊ะ 
 
CU: มิ้ลค์ค์สาธิตการซ่อม
เครื่องส าอางค์ 
MS : มิ้ลค์ 
 
 
 

 
มิ้ลค์ : กลบัมาพบกับมิ้ลค์อีกแล้วนะคะกบัช่วง 
Nice to know  
- พูดเปิดช่วงและที่มาส าหรับการท า Nice to   
  know 
- อธิบายวิธีการซ่อมเครือ่งส าอางค์ 
- ลงมือซ่อมเครื่องส าอางค์ 
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7. Titleรายการ She’s all that 

MS: มิ้ลค์ 
 
 
 
MS: การ์ตูน 
 
 
MS: จอมพูดเข้าช่วง Dare to dress 

(เพลงประจ ารายการ) 
มิ้ลค์ : ได้ทั้งอัพเดทเทรนด์แฟช่ันและยงัได้เคล็ด
ลับเล็กๆน้อยใหส้าวๆน าไปซ่อมเครื่องส าอางค์ 
กันไปแล้วนะคะ ซึ่งต่อไปก็เป็นหน้าที่ของพีจ่อมที่
จะท าหน้าที่เป็น กูรูแล้วนะจ๊ะ 
การ์ตูน: ใช่ค่ะ ซึ่งเมื่อสักครู่ตูนได้เกริ่นไว้แล้วนะ
คะว่า Hot stuff ของเราในสปัดาห์นี้น้ัน สามารถ
ประยุกต์ให้เข้าได้กับสาวๆ เรียกได้ว่าทุกสรรีะกัน
เลยทเีดียว  
จอม : ถ้าพร้อมแล้วเราไปสวยอย่างมั่นใจไม่ว่าจะ
เทรนด์ไหนๆกบัจอมกันเลยดีกว่าค่ะ กับช่วง 
Dare to dress ค่ะ 

8. Title / Graphic : ช่วงDare to 
dress 
LS จอมยืนอยู่หน้าลานน้ าพุ Asiatique 
 
MS จอม 
 
 
LS : จอม ยืนคุยกับ สาวๆทีม่าเป็น
แบบตัวอย่างทัง้5คน 
 
ภายในร้านท่ีใช้เป็นการ Make over 
MS: จอม 
LS : จอม 
(ยืนคุยกับสาวๆทางบ้านทลีะคน)  
อธิบายรูปร่างของสาวๆแตล่ะคน
รวมถึงทริคที่จะใช้ 

 เพลงประจ ารายการ 
จอม: สวัสดีค่ะ และตอนน้ีเรากอ็ยู่กันที่ เอเชียทีค
นั่นเองนะคะ ซึง่ที่นี่แหละค่ะเป็นที่ที่จอมได้นัด
เหล่าน้องๆที่จะมาเป็นแบบตัวอย่าง อยากรู้แล้ว
ใช่มั้ยหละคะว่าสาวๆแตล่ะคนจะเป็นยังไงกันบ้าง
เดี๋ยวเราไปพบสาวๆกันเลยดีกว่าค่ะ 
จอม : (กล่าวทักทายน้องๆทางบ้านทั้ง 5 คน 
และให้น้องๆแนะน าตัว รวมถึงจ าแนกประเภท
ของบุคลกิและสรรีะของแต่ละคน) 
 
จอม: จากที่ดูๆทุกคนกส็วยอยู่แล้วน่ารักอยู่แล้ว 
จะแตกต่างกันก็ตรงที่รปูร่างกับสรีระนะคะ และ
จอมเองกม็องเห็นจุดเด่นและจุดด้อยของน้องๆ
แต่ละคนกันแล้ว แต่เช่ือมั้ยคะ ทุกคนสามารถใส ่
hot stuff ให้สวยได้ด้วยทริคเสริมจุดเด่นปกปิด
จุดด้อย เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ  
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ภาพกราฟฟิคของสาวๆแต่ละสรีระ 
และแฟช่ันวิดีโอแบบสั้น(ใส่ชุดที ่
makeoverแล้ว) 
LS:จอมสัมภาษณ์ความรู้สกึกลุม่
ตัวอย่างทีละคนหลงัจาก makeover
แล้ว 
 
LS: จอมพูดปิดท้ายช่วงรายการพรอ้ม
กับกลุ่มตัวอย่างทัง้5คนจากทางบ้าน 

 
จอม : (พากษ์เสียง) สรีระ ข้อจ ากัดและเทคนิค
ในการใส ่hot stuff ของแต่ละคน 
         
จอม : ถามความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่างทางบ้าน
หลงัจาก makeoverแล้ว 
 
จอม: พูดสรปุ ปิดท้ายช่วง  
       กล่าวขอบคุณและปิดช่วงรายการ 

9. กลับมาท่ีโลเคชั่นหลัก ของพิธีกร  
LS : พิธีกรทั้ง3คนคุยกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MS: จอม 
 
 
 
MS:การ์ตูน 
 

 
จอม: เป็นไงกันบ้างคะสาวๆ ฝีมือการแปลงโฉม
จับมิก๊แอนด์แมทช์ เสริมจุดเด่นปกปิดจุดด้อย
ด้วยการใช้ Hot Stuff ของจอม 
การ์ตูน: ตูนชอบนะดูแบบมีทริคตลอดเวลา 
เหมอืนเราได้ทั้งความเพลิดเพลินที่ได้เห็นของ
สวยๆงาม แถมยังได้ความรูเ้พื่อน าไปปรบัใช้ได้
จริงอีกด้วย 
มิ้ลค์ : ใช่แล้วทุกชุดน่ีคือ หาซื้อได้เลยนะราคาไม่
สูงมากด้วย แถมเข้ากับบุคลิกของสาวๆเค้าได้
หมดเลยอะ  
จอม: นี่ไงที่พี่บอกว่า เราหน่ะว่ิงตามแฟช่ันได้ แต่
ต้องมีสต ิอย่าให้แฟช่ันท าร้ายเรา เราต้องรู้จัก
เลือกสิง่ที่เหมาะสมกับเราแล้วประยกุต์ให้เข้ากบั
ตัวเราให้ได้มากที่สุด 
การ์ตนู: เห็นด้วยนะคะ บางทีการมองหาสิ่งที่
เหมาะสมกับเราทีสุ่ดอาจจะดกีว่าการมองหาสิ่งที่
ดีแต่อาจจะไมเ่หมาะกับเรานะคะ 
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MS: จอม 
 
 
 
 
 
MS: มิ้ลค์ 
 
 
 
LS: พิธีกรทั้ง3คนกล่าวปิดรายการ 

 
จอม : ก็ถือว่าได้รับความรู้ปนข าบนบันเทงิกัน
ไปแล้วนะคะ ส าหรับช่วง Dare to dress ของ
จอมในวันน้ี เรียกได้ว่าถ้าสาวๆ She’s all that 
คนไหนติดใจเนี่ย สงสัยพรุ่งนี้วันหยุดสุดสัปดาห์
คงต้องมีการออกไปช๊อปปิ้งกบัเพือ่นสาว
แน่นอน 
มิ้ลค์ : แต่ก็อยากจะฝากไว้นะคะว่าชอปอย่างมี
สตินะคะ อะไรทีซ่ื้อมาแล้วไม่ได้ใส่อย่าเพิง่ทิง้
นะคะเพราะสักวันแฟช่ันเหล่าน้ันจะวนกลับมา
หาเราอีกครัง้ค่ะ  
การ์ตูน : ค่ะ และในวันน้ีเวลาของพวกเราก็
หมดลงแล้วนะคะ ผ่านไปเร็วมากกก 
จอม : ติดตามชม She’s all that ได้ใหม่ ศุกร์
หน้าเวลาเดิมแล้วเรามารอลุ้นกันนะคะว่า Hot 
Stuff ในสัปดาหห์น้านั้นจะเป็นอะไร แล้วจอม
จะมีทริคอะไรมาแนะน าสาวๆอีก ส าหรบัวันน้ี 
จอมและน้องๆทัง้สองคนขอตัวลาไปกอ่น พบ
กันใหมส่ัปดาห์หน้าส าหรับวันน้ี 
พิธีกร (พรอ้มกัน) : ราตรีสวัสดิ์ค่ะ 

10. End Credit ปิดรายการ (เพลงประจ ารายการ) 
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บทที่  5 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การศึกษาและผลิต “รายการวาไรตี้แฟช่ันส าหรับผู้หญิง” รายการ She’s All That ได้
ใช้วิธีการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลช้ินงาน รายการ
โทรทัศน์ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตข้ึน ด้วยวิธีการสนทนาแบบกลุ่ม(Focus Group) ในหัวข้อ “ความพึงพอใจ
แลประโยชน์จากการรับชมรายการวาไรตี้แฟช่ันส าหรับผู้หญิง” รายการ She’s All That เพื่อให้
ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการของ กลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งจะน าไปสู่การสรุปและการอภิปรายผลการศึกษาตลอดจนการผลิตช้ินงานที่เสร็จสมบูรณ์ โดยการ
ประเมินผลรายการในครั้งนี้ ได้แบ่งส่วนของการน าเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ  
ออกเป็น 1 กลุ่มได้แก่เพศหญิงและเพศชายที่มีอายุระหว่าง 19-25 ปี โดยใช้หลักการของทฤษฎีการ
ใช้สื่อเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจ  ที่มองว่าบุคคลจะใช้สื่อเพื่อตอบสนองความ ต้องการของ
ตนเอง ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไป  

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินผลรายการ She’s All That  

1. ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในหัวข้อ “ความพึง
พอใจและประโยชน์จากการรับชมรายการวาไรตี้แฟช่ันส าหรับผู้หญิง” โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมาย 
ออกเป็น 1กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงและเพศชายที่มีอายุระหว่าง19-25 ป ีจ านวน 5 คน  

2. เปิดรายการ She’s All That ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับชม ก่อนเริ่มการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group)  

3. วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ She’s All That  
 
เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ  

เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม โดยให้กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ
She’s All That จะแบ่งข้อค าถามออกเป็น 5 ส่วนได้แก่  

ส่วนที่ 1 รูปแบบและวิธีการน าเสนอของรายการ (Format and prasentation)  
ส่วนที่ 2 เนื้อหาของรายการ (Content)  
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ส่วนที่ 3 ผู้ด าเนินรายการและ ลีลาการน าเสนอรายการ (Style)  
ส่วนที่ 4 ดนตรีและ เสียงประกอบรายการ (Music and Sound effect)  
ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ (Overview 
ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายการ  

 
ผลการประเมินประสิทธิผลรายการวาไรตี้แฟชั่นส าหรับผู้หญิง รายการ She’s all that  

1. ผลการวิเคราะห์การสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์จากการ 
รับชมรายการวาไรตี้แฟช่ันส าหรับผู้หญิง”ของกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงและเพศชายที่มีอายุระหว่าง 19-
25 ป ีจ านวน 5 คน  

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์และสรุปผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจ และ
ประโยชน์จากการรับชมรายการวาไรตี้แฟช่ันส าหรับผู้หญิง รายการ She’s All That เพื่อประเมินผล
รายการที่ผลิตข้ึน ท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็นความพึงพอใจ ประโยชน์ รวมถึงข้อเสนอแนะที่
กลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุ 19-25 ป ีได้รับจากการรับฟังรายการ จ านวนทั้งสิ้น 5 คน ดังนี้  

1. นางสาวเหมือนแพร ฟู่เกียรติวงศ์  
อายุ 25 ป ีอาชีพ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินพานิชย์  
2. นาย ธีรโชติ ภากรโชต ิ 
อายุ 24 ป ีอาชีพ นักศึกษาปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
3. นายโธรัยห์ เผด็จดัสกร  
อายุ 19 ป ีอาชีพ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สาขา นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
4. นางสาวชนกนันท์ วงศ์วิเศษ  
อายุ 20 ป ีอาชีพ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สาขา นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
5. นางสาวศศิมา นิยม  
อายุ 19 ป ีอาชีพ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สาขา นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
โดยให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 คนท าการสนทนาแบบกลุ่ม ในหัวข้อความพึงพอใจและ 

ประโยชน์จากการรับชมรายการวาไรตี้แฟช่ันส าหรับผู้หญิงจะแบ่งข้อค าถามออกเป็น  5 ส่วนและมี
ผลสรุปดังนี้ 
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ส่วนท่ี 1 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการน าเสนอของ 
รายการ (Format and presentation)  

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบและวิธีการน าเสนอของรายการใน
แต่ละช่วงกลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 คน รู้สึกพึงพอใจกับรูปแบบและวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วง 
เนื่องจากตรงไปตรงมาเข้าใจง่ายและมีความกระชับ และมีความเห็นว่ามีวิธีการน าเสนอของรายการใน
ช่วงแรกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและมีความหลากหลาย รูปแบบอาจจะซ้ ากับรายการอื่นบ้างแต่ดูแล้วไม่
น่าเบื่อโดยเฉพาะช่วงสุดท้ายของรายการ (ช่วง Dare To Dress) ที่เป็นการแนะน าการสวมใส่แฟช่ัน 
Hot Stuff ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 คนที่มีรูปร่างที่แตกต่างกันน้ัน กลุ่มเป้าหมายมีความเห็นตรงกันว่า
เพลิดเพลินขณะรับชมเพราะมีการสอดแทรกกราฟฟิกเป็นตัวการ์ตูนเพื่อเป็นวิธีการน าเสนออีก
รูปแบบท าให้มีความน่าสนใจมากขึ้น  

 
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ (Content)  
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาของรายการในแต่ละช่วง กลุ่มตัว 

อย่างทั้ง 5 คน มีความเห็นว่าเนื้อหาของรายการที่น าเสนอมาในตอนนี้ เป็นสิ่งที่สามารถน าไป 
ประยุกต์ใช้ได้จริงในการแนะน าของพิธีกรในช่วง Dare To Dress รวมถึงการอัพเดตเทรนด์แฟช่ันไป
ในตัวด้วย ท าให้ทราบว่าช่วงนี้แฟช่ันเสื้อผ้ามีเทรนด์อะไรที่กาลังเป็นที่นิยมและยังได้ความรู้ เกี่ยวกับ
วิธีการสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับรูปร่างในสรีระต่างๆ รวมถึงเรื่องของแฟช่ัน Item ที่ ก าลังเป็นที่
นิยมอยู่ในขณะนั้น(รองเท้าหัวแหลม) ในช่วง Best To Buy และเรื่องของประวัติ เล็กๆน้อยๆของที่มา
ของแฟช่ันนั้นๆในช่วง What To Wear ซึ่งกลุ่มเป้าหมายบางคนไม่ทราบมาก่อน และวิธีการซ่อม
เครื่องส าอางค์และน าไปใช้แก้ไขได้จริงในช่วง Nice To Know ในด้านความน่าเช่ือถือของเนื้อหาใน
รายการแต่ละช่วง กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 คน มี ความเห็นว่า เนื้อหาโดยรวมของรายการมีความน่าเช่ือถือ
เพราะว่ามีการแสดง สาธิต ให้เห็นภาพ จริงถึงความเปลี่ยนแปลงว่าสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ มีการ
อ้างอิงประวัติเล็กๆน้อยๆของแฟช่ัน นั้นๆ รวมถึงมีกราฟิกในการเปรียบเทยีบและการสวมใสเ่สื้อผ้าให้
เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงท าให้มี ความน่าเช่ือถือมากข้ึน  

ในด้านของประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 คน มี 
ความเห็นว่า ได้รับประโยชน์จากการรับชมรายการ สาระความรู้ และสาระบันเทิงที่ได้รับจากรายการ 
She’s All That ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสวมใส่เสื้อผ้า Hot Stuff ส าหรับรูปร่างต่างๆ
ในช่วง Dare To Dress หรือว่าจะเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากช่วง Nice To Know ในการซ่อม
เครื่องส าอางค์ให้กลับมาใช้ได้อีกครั้ง 
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ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับผู้ด าเนินรายการและลีลาการน าเสนอ
รายการ (Style) 

 ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อบุคลิก  และวิธีการสื่อสารของผู้ด าเนิน 
รายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 คน มีความเห็นว่า ผู้ด าเนินรายการทั้ง3คนมีความน่ารัก ร่าเริงเหมาะ กับ
รูปแบบรายการที่ไม่เครียด แต่พิธีกรประจ าช่วง Best To Buy และ Nice To Know (มิ้ลค์ ญดา ต่อ
เจริญวสิน) มีลักษณะการพูดที่ยานคางเกินไปจนดูน่าเบื่อในบางครั้ง และพิธีกรประจ าช่วง Dare To 
Dress (จอม กชพร อินทรประเสริฐ) ดูจริงจังเกินไปในช่วงสุดท้ายของรายการไม่ สดใสร่าเริงเหมือน
ตอนอยู่ในสตูดิโอที่ดูเข้าคู่กันได้ดีทั้ง3คน  

ในด้านความเช่ือมโยงของรายการในแต่ละช่วงนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 คน มีความเห็นว่า 
เนื้อหาในแต่ละช่วงของรายการ มีความเช่ือมโยงกันทั้ง 4 ช่วง สังเกตุได้จากเนื้อหาของรายการทั้ง 4 
ช่วงอาจจะไม่ได้ไปในทางเดียวกันเสียทีเดียวแต่เนื้อหาโดยรวมยังครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องของ แฟช่ัน
ความสวยความงามที่ผู้หญิงให้ความสนใจอยู่  

 
ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับดนตรีและเสียงประกอบรายการ 

(Music and Sound Effect) 
เนื่องจากรายการนี้เป็นรายการแฟช่ัน เรื่องของดนตรีและเสียงประกอบในรายการ จึงมี 

ความส าคัญมากในระดับหนึ่ง เพราะเป็นสิ่งที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน และมีสีสัน มาก
ยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อดนตรีและเสียงประกอบที่  น ามา
ประกอบในรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 คน มีความเห็นว่า ดนตรีที่น ามาประกอบในรายการ เมื่อฟัง
แล้วมีความเพลิดเพลินและคล้อยตามเนื่องจากเป็นดนตรีที่ให้ความรู้สึกสนุกแบบฟังสบายๆ ไม่หนัก
และไม่เบาจนเกินไป แต่จะมีบางช่วงที่เสียงดนตรีเบาเกินไปท าให้การด าเนินรายการเงียบ เกินไป  

 
ส่วนท่ี 5 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อภาพรวมของรายการ (Overview)  
ในด้านของความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอของรายการช่วงใด

ช่วงหนึ่งมาก ที่สุดน้ัน กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 คน กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 คน จะช่ืนชอบช่วง Dare To Dress 
มากที่สุด โดยให้เหตุผลว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดูแล้วเพลิดเพลินและได้ความรู้ในการน าไปประยุกต์ใช้จริง
เนื่องจากมีการเปรียบเทียบและการเปลี่ยนแปลงให้เห็นภาพอย่างชัดเจน รวมถึงกลุ่มตัวอย่างผู้ชายได้
ให้เหตุผลว่ารู้สึกเพลดิเพลนิกับช่วงนี้เพราะได้เหน็นางแบบตัวอย่างแต่งตัวสวยๆ ในด้านความพึงพอใจ
ที่มีต่อภาพรวมของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 คน มีความพึงพอใจมาก เนื่องจากวิธีการน าเสนอ
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ของช่วงแรก (What To Wear) และภาพรวมอื่นๆของรายการมีความกระชับไม่น่าเบื่อถึงแม้ว่าวิธีการ
น าเสนออาจจะซ้ากับรายการอื่นๆ  
 

ส่วนท่ี 6 ความคิดเห็นด้านข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายการ  
ในด้านของข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายการ กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงทั้ง 5 คน ได้ให้ 

ข้อเสนอแนะว่า  
1. ลักษณะการพูดของผู้ด าเนินรายการในห้องสตูดิโอดูเข้ากันได้ดี แต่พอแยกมาแต่ละ

ช่วงแล้วพิธีกรในช่วง Best To Buy และ Nice To Know (มิ้ลค์ ญดา ต่อเจริญวสิน) ยานคางเกินไป
จนน่าเบื่อไม่น่าฟัง และ พิธีกรในช่วง Dare To Dress (จอม กชพร อินทรประเสริฐ) มีความจริงจัง
เกินไปทั้งน้ าเสียงและการแต่งกายที่เป็นทางการจนเกินไป 

2. เรื่องของระดับเสียงของรายการบางช่วงในเรื่องของเสียงดนตรีประกอบมีการขาดๆ
หายๆไม่ต่อเนื่องท าให้การด าเนินรายการบางช่วงเงียบเกินไปไม่ลื่นไหลเท่าที่ควร  

3. ควรปรับในเรื่องของสีและภาพของรายการให้ไปในทางเดียวกันทุกช่วงเพื่อความ 
ต่อเนื่อง  

4. อยากให้แทรกภาพแฟช่ันรองเท้าหัวแหลมในช่วง Best To Buy  
5. อยากให้ความยาวรายการยาวกว่าน้ี  
จากผลสรุปข้างต้น ท าให้ผู้ศึกษาทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ ประโยชน์ และ

ข้อเสนอแนะที่กลุ่มเป้าหมายได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ที่มี เนื้อหา
เกี่ยวกับแฟช่ันที่ผลิตข้ึน ซึ่งจะน าไปสู่บทสรุปและการอภิปรายผลช้ินงานที่เสร็จสมบูรณ์ ต่อไป 
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บทที่ 6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยและการผลิตช้ินงานรายการ ในหัวข้อเรื่อง “การสร้างสรรค์รายการวาไรตี้
แฟช่ันส าหรับผู้หญิง” เป็นการศึกษาวิจัยและการผลิตช้ินงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์  
รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอ ที่ปรากฏในรายการวารี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน ศึกษาข้อมูล 
ความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน  รวมถึง 
ส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์ทั่วไป และความต้องการในด้านรูปแบบและ 
เนื้อหาของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน เพื่อให้ได้แนวทางในการ 
ผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด ตลอดจนการประเมินผล 
ช้ินงานรายการ ที่ ผู้ศึกษาได้ผลิตข้ึน ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษา
ถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้น ท าให้สามารถสรุป อภิปรายผล และอธิบายข้อเสนอแนะได้ดังนี้  

 

สรุปผลการศึกษาวิจัย  

1. การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอของรายการโทรทัศน์ 
ประเภทรายการบันเทิงท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟชั่น จ านวน 2 รายการ  

จากการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอของรายการ โทรทัศน์
ประเภทรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน จ านวน 2 รายการ คือรายการซิสเตอร์เดย์ 
(Sisterday) และรายการอินเทรนด์ (Intrend) ทางช่อง 5 ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ 
รวมทั้งรับชมรายการย้อนหลัง ผ่านทางเว็บไซต์ www.youtube.com ในช่วงตั้งแต่วันที่ 8-10 
กันยายน 2556 เป็นระยะเวลา 3 วัน สามารถสรุปผลได้ดังนี้  

ส่วนท่ี 1 รูปแบบ (Format) รูปแบบของรายการ สองรายการจะมีรูปแบบที่แตกต่าง
กัน รายการซิสเตอร์เดย์ จะ เน้นไปที่ช่วงพูดคุยมากกว่าช่วงของแฟช่ัน ส่วนรายการอินเทรนด์จะเน้น
ในเรื่องของแฟช่ัน โดย มองค าว่าแฟช่ันเป็นค าว่า ไลฟ์สไตล์ ที่แบ่งออกเป็นเรื่องของแฟช่ัน เสื้อผ้า 
อาหาร และสถานที่ จึง ครอบคลุมในหลายอย่างๆ ท าให้สามารถเข้าถึงคนได้หลากหลายเพศและ
หลายกลุ่ม  
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ส่วนท่ี 2 เนื้อหา (Content) เนื่องจากเป็นรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน จึง
จ าเป็นต้องมีเนื้อหาและสาระที่ดี เพื่อให้ผู้ชมสามารถน าไปปฏิบัติตามได้ โดยจะเป็นการแนะน าการ
แต่งตัว หรือ mix and match เสื้อผ้า เครื่องประดับที่มีอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากข้ึนและ
เหมาะกับเทรนด์แฟช่ันในปัจจุบัน ท าให้ผู้ชมชมแล้วสามารถน าไปประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง และสามารถ
ใช้ได้จริงในปัจจุบัน  

ส่วนท่ี 3 ลีลา และวิธีการน าเสนอ ของผู้ด าเนินรายการ (Style and 
Presentation) เนื่องจากรายการเป็นรายการแฟช่ัน ผู้ด าเนินรายการจึงเป็นสิ่งส าคัญ รายการที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ันจึงเน้นทีต่ัวพิธีกรเป็นหลัก พิธีกรจะต้องเป็นผู้ทีส่ามารถดึงดูดผูช้ม มีเสน่ห์ มีการ
วางตัวที่ดี การใช้ค าพูดต้องน่าฟัง และน่าเช่ือถือ ท าให้คนดูมีความรู้สึกติดใจในตัวพิธีกร ดูครั้งแรก
แล้วอยากที่จะกลับมาดูอีกในครั้งต่อๆไป  

2. การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิต ผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์ประเภทรายการ 
วาไรตี้ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟชั่น และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทรนด์แฟชั่นและเครื่องแต่งกาย จ านวน
ท้ังสิ้น 2 ท่าน  

จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตรายการ
โทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ที่มเีนื้อหาเกีย่วกับแฟช่ัน จากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ประเภทรายการ
วาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน และผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับแฟช่ัน รายการอินเทรนด์ ทางช่อง 5 และผู้เช่ียวชาญทางด้านเทรนด์แฟช่ัน และเครื่องแต่ง
กาย ในระหว่างวันที่ 24 - 30 กันยายน 2555 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 1 สัปดาห์ สามารถสรุปได้ดังนี้  

ส่วนท่ี 1 ค าถามท่ัวไปเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ท่ีมีเนื้อหา 
เกี่ยวกับแฟชั่น  

รายการแฟช่ันส่วนใหญ่ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ในตัวเองอยู่แล้วส่วนใหญ่ 
กลุ่มเป้าหมายจะเป็นเพศหญิง ซึ่งโดยส่วนมากไม่จ ากัดอายุ เนื่องจากผู้หญิงทุกคนมีความสนใจใน 
เรื่องของความงามและให้ความส าคัญกับเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเปรียบเสมือนเป็นเรื่องใกล้ตัว 
และสิ่งที่ส่งผลให้ผู้หญิงนิยมดูรายการแฟช่ัน เพราะ แฟช่ันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผู้หญิงให้ความสนใจ การ
มองเห็นได้อย่างชัดเจนผ่านการออกอากาศทางโทรทัศน์ช่วยให้ผู้ชมมีความเข้าใจมากขึ้น ในการรับชม
รายการ  
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ส่วนท่ี 2 เนื้อหารายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟชั่น  

ในการคัดเลือกเนื้อหารายการในแต่ละตอนนั้นต้องหาสิ่งที่แปลกใหม่และก าลังเป็น 
กระแสหรือได้รับความสนใจอยู่ในขณะนั้นและเลือกที่จะน าเสนอในมุมที่แตกต่างออกไป มุมมองที่คิด
ว่าผู้ชมอาจจะไม่เคยรู้ที่ไหนมาก่อน ทั้งนี้เพื่อต้องการมุมมองที่หลากหลายรวมถึงความคิดเห็น และ
รสนิยมที่แตกต่าง หลังจากที่สมารถก าหนดเนื้อหารายการในตอนนั้นๆได้แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ต้อง 
ค านึงถึงคือความเหมาะสมของเนื้อหาในตอนน้ันๆ ว่าสามารถใช้ออกอากาศได้หรือไม่หรือว่ามีส่วน ใด
ที่ต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุง และเพื่อเป็นการกระตุ้นตัวเองเพื่อให้แข่งกับคู่แข่งอยู่เสมอ  

ส่วนท่ี 3 รูปแบบและวิธีการน าเสนอรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ท่ีมี
เนื้อหาเกี่ยวกับแฟชั่น 

รายการแฟช่ันควรผลิตออกมาให้ดูน่าสนใจ ส่วนหนึ่งมาจากเนื้อหา อีกส่วนหนึ่งมา จาก
ผู้ด าเนินรายการ หากผู้ด าเนินรายการมีความสามารถในการพูด หรือมีความน่าเช่ือถือในเรื่อง ของ
แฟช่ัน ก็จะท าให้รายการน่าสนใจมีความน่าเช่ือถือและน่าติดตามมากข้ึน ในส่วนของการ เลือกใช้
เพลงประกอบรายการ ประเภทรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ันนั้น ควรมีเพลงประจ ารายการเพื่อ
เป็นตัวช่วยหนึ่งในการสร้างภาพจ าใหก้ับผูช้ม ส่วนในเรื่องของการตัดต่อ กราฟฟิกเสียงประกอบต่างๆ 
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มอรรถรสในการรับชมรายการแฟช่ันได้อย่างดี  การตัดต่อและการท า
กราฟฟิกต้องทันสมัยใหเ้หมาะสมกับเปน็รายการแฟช่ัน มีรูปเล่นที่ไม่ซ้ าเดิมมีการใช้เทคนิคในการถ่าย
ท า เช่นในเรื่องของการล าดับภาพเป็นต้น การเลือกเพลงหรอืเสยีงประกอบ รายการควรสอดคล้องกับ
เนื้อหารายการในตอนน้ันๆ เพื่อช่วยให้ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมในการรับชม รายการ  

ส่วนท่ี4 ปัญหา และอุปสรรคในการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ท่ีมี
เนื้อหาเกี่ยวกับแฟชั่น  

ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการประเภทแฟช่ันมีความจ าเป็นอย่าง มากที่
จะต้องสรรหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในรายการในทุกๆสัปดาห์เสมอๆ  ต้องมีการหาข้อมูลเกี่ยวกับ แฟช่ัน
และไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงหรอืกลุม่เปา้หมายเยอะมากและท าเช่นน้ีเป็นประจ าเพื่อเนื้อหาที่สดใหม่และ
ไม่ซ้ า ต้องมีการปรับผังรูปแบบรายการอยู่ตลอดเวลาเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งเพื่อให้มีความแตกต่างจาก
รายการแฟช่ันรายการอื่น  
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ส่วนท่ี5 ผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับ แฟชั่น 

ในด้านของผู้ด าเนินรายการประเภทแฟช่ันพิธีกรกับรายการแฟช่ันเป็นของคู่กัน หากไม่มี
พิธีกร รายการแฟช่ันจะกลายเป็นรายการสารคดีซึ่งจะได้รับความสนใจจากคนดูได้น้อยมากเนื่องจาก
ไม่มีอารมณ์ร่วมและคล้อยตามไปกับการรับชมรายการ นอกจากนี้แล้วพิธีกรควรเป็นคนที่แต่งตัวดี 
หรือแต่งตัวตามกระแสแฟช่ัน พูดจาฉะฉานสามารถโน้มน้าวความสนใจจากคนดูได้ เพื่อให้เกิดความ
น่าเช่ือถือ ผู้ด าเนินรายการ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับเรื่องราวของแฟช่ันบ้างแต่ไม่
จ าเป็นต้องทุกเรื่องเพราะทางรายการมีในส่วนของบทพูดเป็นตัวช่วยอยู่แล้ว และส่วนของผู้เช่ียวชาญ
ทางด้านเทรนด์แฟช่ันและการแต่งกาย แบ่งออกเป็น 1 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ด้านผู้เช่ียวชาญทางด้านเทรนด์แฟช่ันและการแต่งกาย  

ในเรื่องของเทรนด์แฟช่ันและการแต่งกายตามกระแสนั้น การแต่งตัวตามแฟช่ันเป็นสิ่งที่
ดีที่มีความทันสมัยและรู้จักเป็นคนเปิดรับสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเอง  แต่การที่ว่ิงตามแฟช่ันจนเหมือนตก
เป็นทาสของแฟช่ันจนลืมค านึงถึงความเหมาะสมในสรรีะของตัวเองนั้นเปน็สิ่งที่ไม่ควรเพราะผูห้ญงิทกุ
คนมีสรีระที่แตกต่างกัน แฟช่ันเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เสริมให้บุคลิกของผู้หญิงดูดีข้ึนแฟช่ันแต่ละแฟช่ัน
ไม่ได้ทุกสร้างข้ึนมาเพื่อคนสรีระใดสรีระหนึ่งและก็ไม่ได้เหมาะสมกับทุกๆสรีระเสมอไป  การตาม
แฟช่ันควรค านึงถึงความเหมาะสมของสรีระของตัวเอง และน าแฟช่ันนั้นๆ มาปรับใช้ให้เข้ากับตัวเอง
ให้ได้มากที่สุด  

ซึ่งจากผลสรุปข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการออกแบบรูปแบบและเนื้อหารายการ
โทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน ให้ตรงกับความต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย
เพศชายและเพศหญิงที่มีความสนใจในเรื่องรายของแฟช่ัน อย่างครบถ้วนในทุกๆ ด้าน ซึ่งจะเน้นการ
น าไปใช้ได้จริงในปัจจุบัน  

3. ผลการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ความต้องการในด้านเนื้อหา และรูปแบบ 
การน าเสนอรายการวาไรตี้ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟชั่น  

ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามชนิดให้กลุ่มตัวอย่างกรอกค าตอบเอง เพื่อท าการ
ส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ความต้องการในด้านเนื้อหา และรูปแบบการน าเสนอรายการ วาไรตี้
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน จากกลุ่มตัวอย่างเพศชาย และเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 19 - 25 ปี ที่อาศัย
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จานวนทั้งสิ้น 100 คน ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน -15 
กันยายน 2556 เป็นระยะเวลา 5 วัน ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 

101 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง  

จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงและเพศชาย จ านวน 100 คนน้ัน มากที่สุดคือกลุ่ม
เพศหญิง ที่มีอายุ 20 ปี และมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมี
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่ 5,000-10,000 บาท และ งานอดิเรกที่ 
กลุ่มตัวอย่างชอบท ามากที่สุดคือ เล่นอินเทอร์เน็ต ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มที่สนใจในการแต่งตัวตาม
แฟช่ัน และอยากที่จะติดตามเรือ่งราวของแฟช่ันจะเป็นกลุ่มเพศหญงิที่เป็นนักศึกษา มากกว่ากลุ่มของ
หนุ่มสาววัยท างาน  

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และช่องทางในการรับสื่อท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับ 
แฟชั่น  

จากการส ารวจด้านพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และช่องทางในการรับสื่อที่มีเนื้อหา 
เกี่ยวกับแฟช่ัน พบว่าในด้านความถ่ีในการรับชมรายการโทรทัศน์ของกลุ่มตัวอย่าง คือ ดูบ้างไม่ดูบ้าง
ไม่แน่นอน และส่วนใหญ่จะรับชมโทรทัศน์ในช่วงเวลา 20.01 น.-22.00 น. ในการรับชมโทรทัศน์แต่
ละครั้งจะรับชม 2 ช่ัวโมงข้ึนไป ส่วนพฤติกรรมในการรับชมรายการแต่ละรายการจะดูไม่จบถ้าไม่สนุก
เพียงพอการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแฟช่ัน จะรับผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างมี
ความสนใจที่จะรับชมรายการแฟช่ันทางโทรทัศน์มากที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่เหตุผลที่ อยากรับชมรายการ
แฟช่ัน เพื่อชมนางแบบและการเดินแบบ  

ส่วนท่ี 3 ความต้องการเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการโทรทัศน์ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับ แฟชั่น  

จากการส ารวจความต้องการเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
แฟช่ัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในรายการแฟช่ันที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอัพเดต เทรนด์ที่ก าลัง
มาในช่วงนั้น และ ต้องการค าแนะน าในการแต่งกายตามเทรนด์แฟช่ันที่ก าลังมา ซึ่ง รูปแบบเทคนิค
การแต่งกายได้รับค าแนะน ามากที่สุดคือชุดสไตล์ไหนใส่ได้ทุกสรีระ กลุ่มตัวอย่างมี ความเห็นว่า 
รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ันในปัจจุบันยังมีส่วนที่ขาดไปอยู่  คือ เรื่องของแนวการแต่งกายไม่
สามารถน าไปใช้ได้จริงในปัจจุบัน 

ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นด้านรูปแบบ วิธีการน าเสนอรายการโทรทัศน์ท่ีมีเนื้อหา
เกี่ยวกับแฟชั่น  

จากการส ารวจความคิดเห็นด้านรูปแบบ วิธีการน าเสนอรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหา 
เกี่ยวกับแฟช่ัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังไม่เคยรับชมรายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ  
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แฟช่ันและถ้ามีรายการประเภทนี้ ต้องการรับชมในส่วนของประวัติเกี่ยวกับแฟช่ันใน รูปแบบ พิธีกร
เล่าให้ฟัง โดยสถานีโทรทัศน์ที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าเหมาะสมคือ ไทยทีวีสีช่อง 3 ความยาวของรายการ 
ควรมีความยาว 30 นาที และพิธีกรในรายการจะต้องเป็นผู้ที่มีรสนิยมในการแต่งกายดีเป็นผู้ที่มี
ความรู้ด้านแฟช่ันในตัวอยู่แล้ว เป็นคนพูดคุยเก่ง และเป็นกันเอง และ มีบุคลิกภาพที่ดี  

ส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตรายการ 

จากการส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตรายการ วาไรตี้
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ันพบว่ารูปแบบการนาเสนอในรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ แฟช่ันที่กลุ่ม
ตัวอย่างต้องการมากที่สุดคือ พิธีกรควรมีความรู้รอบเรื่องแฟช่ันและมีความมั่นใจในการพูดชักจูง
เพื่อให้คนดูคล้อยตามไปกับรายการและอยากให้มีการแนะน าเสื้อผ้าที่เหมาะกับ โอกาสต่างๆให้กับ
ผู้หญิงในแต่ละสรีระ ซึ่งจากผลสรุปข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการออกแบบโครงสร้างและรูปแบบ 
โครงร่างของรายการทั้งหมด ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ความต้องการในด้านเนื้อหา 
และ รูปแบบการนาเสนอรายการวาไรตี้ที่มี เนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ันและความต้องการของ  
กลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด  

4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม เพ่ือประเมินประสิทธิผลรายการใน หัวขอ้ 
“ความพึงพอใจและประโยชน์จากการรับชมรายการวาไรตี้แฟชั่นส าหรับผู้หญิง”  

ผู้ศึกษาได้ทาการประเมินผลช้ินงานรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับแฟช่ัน รายการ “She’s All That” ที่ได้ผลิตข้ึน ด้วยวิธีการสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึง
พอใจและประโยชน์จากการรับชมรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหากี่ยวกับแฟช่ัน” จากกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง
และเพศชายในช่วงอายุ 19-25 ปี เป็นจ านวนทั้งสิ้น 5 ท่านในช่วงเดือน มกราคม พ.ศ. 2557 นั้น 
สามารถสรุปผลได้ดังนี้  

ส่วนท่ี 1 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format)  

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบและวิธีการน าเสนอของรายการใน
แต่ละช่วง กลุ่มตัวอย่างรู้สึกช่ืนชอบรูปแบบและวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วง ซึ่งให้เหตุผล
ว่าวิธีการน าเสนอของรายการมีความเหมาะสมกับเนื้อหา ให้ทั้งสาระ ความรู้ และความบันเทิงควบคู่
กัน โดยเฉพาะในช่วงสุดท้ายของรายการ ช่วง Dare To Dress ที่มีการแนะน าเทคนิคการสวมใส่
เสื้อผ้าให้เหมาะสมแก่ผู้หญิงในแต่ละสรีระ  
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ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ (Content)  

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาของรายการในแต่ละช่วงกลุ่ม  
ตัวอย่างมีความเห็นว่าเนื้อหาของรายการ She’s All That ที่น าเสนอมาในเทปนี้เป็นสิ่งที่สามารถ นา
ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการแนะน าของพิธีกรในช่วง Dare To Dress รวมถึงการอัพเดตเทรนด์ แฟช่ัน
ไปในตัวด้วย ท าให้ทราบว่าช่วงนี้แฟช่ันเสื้อผ้ามีเทรนด์อะไรที่ก าลังเป็นทีน่ิยมและยังได้ความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับรูปร่างในสรีระต่างๆ รวมถึงเรื่องของแฟช่ัน ไอเท็มที่ก าลังเป็นที่
นิยมอยู่ในขณะนั้น(รองเท้าหัวแหลม) ในช่วง Best To Buy และเรื่องของ ประวัติเล็กๆน้อยๆของทีม่า
ของแฟช่ันนั้นๆในช่วง What To Wear ซึ่งกลุ่มเป้าหมายบางคนไม่ ทราบมาก่อน และวิธีการซ่อม
เครื่องส าอางค์และน าไปใช้แก้ไขได้จริงในช่วง Nice To Know ในด้านความน่าเช่ือถือของเนื้อหาใน
รายการแต่ละช่วง กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 คน มี ความเห็นว่า เนื้อหาโดยรวมของรายการมีความน่าเช่ือถิอ
เพราะว่ามีการแสดง สาธิต ให้เห็นภาพ จริงถึงความเปลี่ยนแปลงว่าสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ มีการ
อ้างอิงประวัติเล็กๆน้อยๆของแฟช่ัน นั้นๆ รวมถึงมีกราฟฟิกในการเปรียบเทียบและการสวมใส่เสื้อผ้า
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงท าให้มี ความน่าเช่ือถือมากข้ึนในด้านของประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชม
รายการนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 คน มีความเห็นว่า ได้รับประโยชน์จากการรับชมรายการ สาระความรู้ 
และสาระบันเทิงที่ได้รับ จากรายการ She’s All That ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสวมใส่
เสื้อผ้า Hot Stuff ส าหรับรูปร่างต่างๆในช่วง Dare To Dress หรือว่าจะเป็นประโยชน์ที่ได้รับจาก
ช่วง Nice To Know ในการซ่อมเครื่องส าอางค์ให้กลับมาใช้ได้อีกครั้ง  

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับลีลาการน าเสนอ รายการ (Style)  

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อบุคลิก และวิธีการสื่อสารของผู้ด าเนิน
รายการ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ผู้ด าเนินรายการ ดูมีความเป็นมืออาชีพ พูดเก่ง พูดคล่อง มีความ
เป็นธรรมชาติ หน้าตามีเสน่ห์ชวนให้น่าติดตาม ไปในทุกๆช่วง ด้วยรอยยิ้มของพิธีกร ทาให้รายการดูมี
สีสันมากข้ึน ในด้านความเช่ือมโยงของรายการในแต่ละช่วงนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 คน มีความเห็นว่า 
เนื้อหาใน แต่ละช่วงของรายการ มีความเช่ือมโยงกันทั้ง 4 ช่วง สังเกตุได้จากเนื้อหาของรายการทั้ง 4 
ช่วง อาจจะไม่ได้ไปในทางเดียวกันเสียทีเดียวแต่เนื้อหาโดยรวมยังครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องของแฟช่ัน 
ความสวยความงามที่ผู้หญิงให้ความสนใจอยู่  
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ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเพลง และดนตรี ประกอบรายการ 
(Music)  

เนื่องจากรายการนี้เป็นรายการแฟช่ัน เรื่องของดนตรีและเสียงประกอบในรายการ จึงมี
ความส าคัญมากในระดับหนึ่ง เพราะเป็นสิ่งที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน และมี สีสันมาก
ยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อดนตรีและเสียงประกอบ  ที่น ามา
ประกอบในรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 คน มีความเห็นว่า ดนตรีที่น ามาประกอบใน รายการมีฟังแล้ว
มีความเพลิดเพลินและคล้อยตามเนื่องจากเป็นดนตรีที่ให้ความรู้สึกสนุก แบบฟัง สบายๆ ไม่หนักและ
ไม่เบาจนเกินไป แต่จะมีบางช่วงที่เสียงดนตรีเบาเกินไปท าให้การด าเนิน รายการเงียบเกินไป  

ส่วนท่ี 5 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อภาพรวมของรายการ (Overview)  

ในด้านของความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอของรายการ ช่วงใด
ช่วงหนึ่งมากที่สุดนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 คน กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 คน จะช่ืนชอบช่วง Dare To Dress 
มากที่สุด โดยให้เหตุผลว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดูแล้วเพลิดเพลินและได้ความรู้ในการน าไป ประยุกต์ใช้จริง 
เนื่องจากมีการเปรียบเทียบและการเปลี่ยนแปลงให้เห็นภาพอย่างชัดเจน รวมถึง กลุ่มตัวอย่างผู้ชาย
ได้ให้เหตุผลว่ารู้สึกเพลิดเพลินกับช่วงนี้เพราะได้เห็นนางแบบตัวอย่างแต่งตัว สวยๆ  

ในด้านความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 คน มีความ พึง
พอใจมากเนื่องจากวิธีการน าเสนอของช่วงแรก (What To Wear) และภาพรวมอื่นๆของ รายการมี
ความกระชับไม่น่าเบื่อถึงแม้ว่าวิธีการนาเสนออาจจะซ้ ากับรายการอื่นๆ  

ส่วนท่ี 6 ความคิดเห็นด้านข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงในการปรับปรุง
รายการ  

ในด้านของข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายการ กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงทั้ง 5 คน ได้ให้
ข้อเสนอแนะว่า  

1. ลักษณะการพูดของผู้ด าเนินรายการในห้องสตูดิโอดูเข้ากันได้ดี แต่พอแยก มาแต่ละ
ช่วงแล้วพิธีกรในช่วง Best To Buy และ Nice To Know (มิ้ลค์ ญดา ต่อเจริญวสิน) ยานคางเกินไป
จนน่าเบื่อไม่น่าฟัง และ พิธีกรในช่วง Dare To Dress (จอม กชพร อินทร ประเสริฐ) มีความจริงจัง
เกินไปทั้งน้ าเสียงและการแต่งกายที่เป็นทางการจนเกินไป  

2. เรื่องของระดับเสียงของรายการบางช่วงในเรื่องของเสียงดนตรีประกอบมี การขาดๆ
หายๆไม่ต่อเนื่องทาให้การด าเนินรายการบางช่วงเงียบเกินไปไม่ลื่นไหลเท่าที่ควร  
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3. ควรปรับในเรื่องของสีและภาพของรายการให้ไปในทางเดียวกันทุกช่วงเพื่อความ
ต่อเนื่อง  

4. อยากให้แทรกภาพแฟช่ันรองเท้าหัวแหลมในช่วง Best To Buy  

5. อยากให้ความยาวรายการยาวกว่าน้ี  

 

อภิปรายผลการศึกษาวิจัย  

จากการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอที่ปรากฎในรายการ
โทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์จากผู้ด าเนิน
รายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน  รวมถึงการวิเคราะห์ผลส ารวจ
พฤติกรรมในการเปิดรบัชมรายการโทรทัศน์ทั่วไป และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการ
วาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ันตลอดจนการวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิผลรายการ  She’s All 
That ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตข้ึนน้ันสามารถทาการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยได้ดังนี้ 

รูปแบบและวิธีน าเสนอของรายการ  

รายการแฟช่ันในปัจจุบันน้ัน ได้มีการพัฒนาข้ึนมาเรื่อยๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มบุคคลเฉพาะกลุ่มที่แตกต่างกัน โดยสิ่งที่เห็นได้ชัดคือ รายการแฟช่ันในปัจจุบัน ที่ออกอากาศ
ทางโทรทัศน์ช่องฟรีทีวีสว่นใหญ่จะเปน็เรือ่งราวที่เกีย่วกับแฟช่ันโดยรวมกล่าวได้ว่า รวมไปถึงเรื่องราว
ของไลฟ์สไตล์ การด าเนินชีวิตของมนุษย์อีกด้วย รายการที่เป็นรายการแฟช่ันโดยเฉพาะ ยังมีน้อยใน
ปัจจุบัน  

การสร้างสรรค์รายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ันครั้งนี้  ผู้ศึกษาต้องการนาเสนอ
แฟช่ันเนื้อหาใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากรายการแฟช่ันที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที่
เป็นผู้หญิงและผู้ชายที่มีอายุระหว่าง 19-25 ป ีมีการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติ แฟช่ัน และการแนะนา
เทคนิคการใส่เสื้อผา้ส าหรับผู้หญิงในแต่ละสรีระ รวมถึงมีรูปแบบการ นาเสนอโดยใช้เทคนิคบางอย่าง
เข้ามาสอดแทรกในรายการ เพื่อให้รายการมีความน่าสนใจและ ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายได้ 
เนื้อหาที่น ามาเสนอในรายการเป็นเนื้อหาที่เหมาะสมตรง กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และ
สามารถน าสิ่งที่ได้รับชมไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง  
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ด้านรูปแบบและวิธีการนาเสนอของรายการ เนื่องจากลักษณะของรายการวาไรตี้ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ันโดยเฉพาะ ผู้ศึกษาจึงน ารูปแบบของรายการแฟช่ันทั่วไปที่มีอยู่แล้วมา 
ประยุกต์ใช้ โดยน าเอาช่วงของแฟช่ันเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายในแต่ละรายการมาประยุกต์ใช้รวมกัน ปรับ
รูปแบบให้สอดคล้องและน าเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  

จากแนวคิดเกี่ยวกับแฟช่ันของรายการแฟช่ันทั่วไป กล่าวได้ว่า การเปลี่ยนเสื้อผ้าแบบ
ใหม่ของคนยุคปัจจุบันไม่ได้เกิดจากอายุการใช้งานที่หมดสภาพแล้ว แต่เป็นเพราะ อิทธิพลของแฟช่ัน
ท าให้มีความจาเป็นต้องซื้อชุดใหม่เพื่อให้ทันสมัยซึ่งมีผลต่อการก าหนด รูปแบบช่วงของรายการให้มี
ความหลากหลาย และแบ่งการน าเสนอเรื่องราวแฟช่ันออกเป็นช่วง ต่างๆ ตามความต้องการรับชมที่
แตกต่างกัน เช่น เรื่องของการอัพเดตเทรนด์แฟช่ันที่ทันสมัย การแนะน าเทคนิคการแต่งกายสาหรับ
ผู้หญิงในสรีระต่างๆ ที่หลากหลาย และความต้องการของแฟช่ันนั้นต้องเป็นไปตามกระแสนิยม ของ
กลุ่มคนส่วนใหญ่ในสังคม และไม่ได้เพียงประโยชน์ใช้ สอยอย่างเดียวแต่ต้องการเป็นที่ยอมรับอีกด้วย  

การสร้างความสัมพันธ์ของรายการนั้นยังข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายๆด้าน ตามที่รายการได้
ก าหนดข้ึนมา เพื่อต้องการให้รายการของตนเอง มีผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
ซึ่งบางรายการก็อาจจะมีการให้ผู้ชมได้ส่งโจทย์ เงื่อนไขหรือสถานการณ์ที่ต้องการ เห็นในรายการก็ได้
แต่รายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ันส าหรับผู้หญิงจะไม่เป็นเช่นน้ี เพราะการก าหนดโจทย์หรือ
เงื่อนไขนั้น ทางรายการจะเป็น ผู้ก าหนดให้เองโดยสิ้นเชิง โดยการก าหนดเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นการ
ก าหนดในเรื่องของประเด็นของเทรนด์แฟช่ันหรือ Hot Stuff ใน ตอนต่างๆ จะต้องเป็นเทรนด์ที่
ทันสมัยและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้จริงในปัจจุบัน การที่จะผลิตรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
แฟช่ันรายการหนึ่งให้ประสบความส าเร็จคงไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะ รายการแฟช่ันในปัจจุบัน นั้นมีมาก
พอสมควรอยู่แล้ว ซึ่งถ้าหากน ารายการแฟช่ันที่มีอยู่มา วิเคราะห์กับรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน
โดยเฉพาะนั้น สาเหตุที่จะท าให้รายการประสบความส าเร็จ เพราะมีการน าเสนอในรูปแบบใหม่ๆ มี
เนื้อหาที่แตกต่างไปจากรายการแฟช่ันที่มีอยู่จึงมีความจ าเป็นต้องสร้างจุดเด่นและข้อแตกต่างให้กับ
รายการ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น และกลุ่มเป้าหมายที่ชอบเรื่องราว
เกี่ยวกับแฟช่ัน ในปัจจุบันวัยรุ่น ส่วนใหญ่มักจะใช้สื่ออินเตอร์เนตมากกว่าสือ่อื่นๆ รายการโทรทัศน์ใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่จึงต้องมี การออกอากาศทางอินเตอร์เนต หรือช่องทางอื่นๆด้วย เพื่อความสะดวก
และความหลากหลาย ในการรับข้อมูลข่าวสาร ของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ
แฟช่ัน  

ผลส ารวจความต้องการในด้านรูปแบบของรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังไม่เคยรับชมรายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแฟช่ัน  โดยเฉพาะ 
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ต้องการให้มีวิธีการน าเสนอที่มีความหลากหลายในหนึ่งรายการ และแปลกใหม่ต่าง ออกไปจาก
รายการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น รายการ She’s All That จึงมีรูปแบบในการน าเสนอที่หลากหลาย 
และแตกต่างจากรายการอื่นๆ เช่น ช่วงประวัติของแฟช่ัน ใช้รูปแบบ พิธีกรเล่าให้ฟังเรือ่งราว และช่วง
อื่นๆใช้เทคนิคบางอย่างเข้ามาสอดแทรก  

จากการประเมินประสิทธิผลการรับชมรายการสามารถพิสูจน์ได้ว่า หากนารายการนี้ไป
ท าต่อให้สมบูรณ์กว่าน้ีค่อนข้างจะคุ้มค่ากับการลงทุน เพราะกลุ่มเป้าหมายส่วน ใหญ่ค่อนข้างชอบการ
น าเสนอของรายการ กลุ่มเป้าหมายต้องการรับชมรายการต่อหากมีการน าไปผลิตจริง โดย
กลุ่มเป้าหมายให้เหตุผลว่า รายการนาเสนอในสิ่งที่ตรงกับความต้องการของคนดูสามารถนาเนื้อหาใน
รายการในช่วงที่ตรงกับความสนใจ และความต้องการของตนไปใช้ใน ชีวิตประจ าวัน ซึ่งการลงทุนใน
แต่ละตอนของรายการใช้งบประมาณไม่สูงมาก แต่รายได้ที่จะน าเข้ามาจากผู้สนับสนุนรายการเช่น 
ตราสินค้าเสื้อผ้า สินค้าต่างๆที่เกี่ยวกับแฟช่ัน ถือได้ว่าคุ้ม กับการลงทุน  

เนื้อหาในรายการ  

เนื้อหาในรายการ เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความมีคุณค่าของรายการ  เป็นเรื่องที่มี 
ความสัมพันธ์กับสิ่งที่น าเสนอไปสู่ผู้ชม ท าให้ผู้ชมได้รับในสิ่งที่เป็นประโยชน์จากการรับชมรายการนั้น
ซึ่งผู้ศึกษาได้ให้ความส าคัญและตระหนักถึงการน าเสนอเนื้อหาในรายการที่ต้องให้ สาระความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ชม และความบันเทิงควบคู่กันไป  

รายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ันสาหรับผู้หญิง เป็นรายการที่ให้สาระความรู้ใน
เรื่องเทคนิคการแต่งกายส าหรับผู้หญิงในแต่ละสรีระและเคล็ดลับความงามควบคู่ไปกับความบันเทิง 
ซึ่งผู้ศึกษาได้สอดแทรกเนื้อหาที่เป็นสาระความรู้ของแฟช่ันลงไปในระหว่างการน าเสนอของพิธีกร 
เพื่อให้คนดูมีความรู้ในเรื่องของแฟช่ันเพิ่มเติมข้ึน โดยใช้ความบันเทิงเป็นการน าเสนอและแทรก
ความรู้นั้นเข้าไป ท าให้ผู้ชมเกิดการรับสารได้โดยง่าย อีกทั้งเนื้อหาที่ทางรายการได้สอดแทรกไปนั้น 
เป็นการให้ประโยชน์และแนะน าเทคนิคในการแต่งกาย เช่น การแนะน าเทคนิค การใส่ Hot stuff ให้
นางแบบตัวอย่าง 5 คน 5 สรีระ ในช่วง Dare To Dress นั้นสามารถน าไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง จึงถือ
ได้ว่า การให้สาระความรู้ควบคู่กับความบันเทิงเพื่อไม่น่าเบื่อ และให้ผู้ชมได้รับความเพลิดเพลินกับ
สาระที่สามารถนาไปใช้และบอกต่อกับผู้อื่นได้ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสาร ซึ่งประกอบด้วย 4 ข้ันตามลาดับดังนี้  
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1.การเลือกเปิดรับ (selective exposure) บุคคลจะเลือกเปิดรับสื่อและข่าวสารจาก 
แหล่งต่างๆ ตามความสนใจและความต้องการเพื่อน ามาใช้ เพื่อน ามาแก้ปัญหา หรือ สนองความ 
ต้องการของตน  

2.การเลือกให้ความสนใจ (selective attention) นอกจากจะเลือกเปิดรับสารแล้ว 
บุคคลยังเลือกให้ความสนใจเฉพาะข่าวสารที่สอดคล้องกับทัศนคติและความเช่ือดั้งเดิมของตน  

3.การเลือกรับรู้ (selective perception) บุคคลจะเลือกรับรู้ หรือ เลือกตีความ 
ข่าวสารที่ได้รับไปในทางที่สอดคล้องกับทัศนคติและประสบการณ์ที่มีอยู่ก่อน ในกรณีที่ข่าวสารได้รับ
มาใหม่มีความขัดแย้งกับทัศนคติและความเช่ือดั้งเดิม บุคคลมักจะบิดเบือนข่าวสารนั้น เพื่อให้
สอดคล้องกับทัศนคติและความเช่ือของตน  

4.การเลือกจดจ า (selective retention) หลังจากที่บุคคลเลือกรับเลือกให้ความสนใจ
และเลือกตีความข่าวสารไปในทิศทางที่สอดคล้องกับทัศนคติและความเช่ือของตนแล้ว บุคคลยังจะ
เลือกจดจ าเนื้อหาสาระของสารในส่วนที่ต้องการจ าเข้าไปเก็บไว้ในประสบการณ์ เพื่อที่จะมาใช้ใน
โอกาสต่อไป และจะพยายามลืมในส่วนที่ต้องการจะลืม นอกจากนี้ผลการประเมินรูปแบบและเนื้อหา
ของรายการในแต่ละช่วงนั้น กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงทั้งสองกลุ่ม มีความพึงพอใจและช่ืนชอบโดยให้
เหตุผลว่า เนื้อหารายการมีความทันสมัย รูปแบบรายการมีความหลากหลาย เรื่องราวที่น าเสนอส่วน
ใหญ่เป็นเรื่องที่อยากรู้และตรงกับวิถีการด าเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย  จึงให้ประโยชน์ต่อ
กลุ่มเป้าหมายอย่างมาก รวมทั้งสาระความรู้ ความบันเทิงที่ได้รับจากรายการเป็นความรู้ใหม่ที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน  

 

ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ที่  

มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน  

1.1 รูปแบบที่น าเสนอในรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
แฟช่ัน ควรน าเสนอให้มีความแปลกใหม่ และต่างจากรายการอื่นๆที่มีอยู่แล้ว เพราะจะ ทาให้รายการ
ดูมีความน่าสนใจ และน่าติดตามเพิ่มมากขึ้น  
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1.2 เนื้อหาที่น าเสนอในรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
แฟช่ัน ควรมีการแนะน าแหล่งซื้อเสื้อผ้าที่ตรงตามเทรนด์แฟช่ัน และระบุราคาของสินค้า ให้ได้ทราบ
ด้วย เมื่อกลุ่มเป้าหมายรับชมแล้วสนใจ จะสามารถไปหาซื้อได้เลย เรื่องของเทรนด์ที่น ามาเสนอใน
รายการควรจะเป็นเทรนด์ที่ทันสมัย และสามารถน ามาประยุกต์ให้เข้ากับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายได้  

1.3 จากผลส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไป ที่มีรูปแบบ หรือ
เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของแฟช่ัน โดยตรงนั้น พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยรับชมรายการวาไรตี้ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ันในปัจจุบันจะมีเนื้อหาเรื่องๆอื่นๆเข้ามาแทรกด้วยเพราะ  มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
บุคคลหลายประเภท เนื้อหาที่น ามาเสนอ จึงต้องเป็นเรื่องที่เข้าถึงกลุ่มคน จ านวนมากได้ด้วย ดังนั้น
การท ารายการโทรทัศน์ประเภทรายการบันเทิงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน  

2. ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต  

จากผลส ารวจพฤติกรรมการเปดิรับชมโทรทัศน์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ ไม่เคยรับชมรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ันโดยเฉพาะ ดังนั้นควรให้ความส าคัญและ
สนใจในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ันโดยเฉพาะเพราะ ในอนาคตกลุ่มคนที่ช่ืน
ชอบเรื่องราวของแฟช่ัน อยากที่จะติดตามเรื่องราวที่เกี่ยวกับแฟช่ันอาจมีเพิ่มมากข้ึน ดังนั้นในฐานะ
สื่อมวลชน ควรให้ความสนใจต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้  

การศึกษาและการผลิตรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ันส าหรับผู้หญิงครั้งนี้ผู้
ศึกษาได้เก็บผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น เพื่อการศึกษาวิจัยให้
เห็นภาพรวมของรายการวาไรตี้ที่มเีนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ันส าหรบัผูห้ญิงควรมกีารศึกษาวิจัยในวงที่กว้าง
ข้ึน โดยอาจจะศึกษาเพิ่มเติมเป็นกลุ่มตัวอย่างตามปริมณฑลหรือตามชุมชนเมืองในแต่ละภูมิภาค  
เพื่อให้รายการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึน  

ผู้ศึกษาได้มีการสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจ
ผลสรุปของการผลิตรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ันส าหรับผู้หญิงในครั้งนี้มากยิ่งข้ึน และจะ
น าไปพัฒนารายการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนต่อไป 
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ทดสอบกลุม่ตัวอย่าง 
โดยวิธีแจกแบบสอบถาม 

         

ค้นหาข้อมูลที่จะน าไปถ่ายในรายการ 
เพิ่มเตมิ 

         

น าเสนอแผนโครงการผลิตรายการ          

ด าเนินการกอ่นผลิตรายการ (ติดต่อ
ประสานงาน) 

         

เริ่มผลิตรายการ          

ตัดต่อรายการ          

ประเมินผล และสรุปผลการด าเนินงาน          

จัดท าเอกสาร          
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ภาคผนวก ข                                                                                                                      

ตัวอย่างแบบสอบถามส ารวจพฤติกรรมเปิดรับสื่อ                                                                      

ความต้องการทางด้านเนื้อหา และรูปแบบการน าเสนอรายการวาไรตีที่มีเนื้อหา   

เกี่ยวกับแฟชั่น 
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แบบสอบถาม 
 

                    ค าชี้แจง แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหนึง่ในวิชา 803403 จุลนิพนธ์ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
          และ การสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร ์เอกวิทยุและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร เพื่อรวบรวมความ 
          คิดเห็นไปเป็นนข้อมลูในการผลิตรายการ โดยจะเกบ็ข้อมูล ในแบบสอบถามไว้เป็นความลับ และจะไม ่
          น าไปใช้เพื่อการอื่นเปน็เด็ดขาด 
 
           แบบสอบถามแบง่เป็น 4 ส่วนกรุณาตอบทกุคาถาม โดยใส ่/ หน้าข้อความที่เลอืกและ เติมค าในช่อง 
           ว่างที่เว้นไว้ 

           ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

               1. เพศ 
                          [  ] หญงิ 
                          [  ] ชาย 
                          [  ] เพศทีส่าม 
               2. อายุ ………… ป ี
 
               3. ระดับการศึกษา 
                          [  ] ต่ ากว่าปรญิญาตร ี
                          [  ] ปรญิญาตร ี
                          [  ] ปรญิญาโท 
                          [  ] อื่นๆ โปรดระบ ุ………………………………………… 

               4. อาชีพ 
                          [  ] นักเรียน/นักศึกษา                     [  ] พนักงานรัฐ /รัฐวิสาหกจิ 
                          [  ] เจ้าของกจิการ /ธุรกิจส่วนตัว        [  ] พนักงานบริษัท 
                          [ ] อื่นๆ โปรดระบ ุ………………………………………… 
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               5. รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
                                  [  ] น้อยกว่า 5,000 บาท              [  ] 20,001-25,000 บาท 
                                  [  ] 5,000-10,000 บาท               [  ] 25,001-30,000 บาท 
                                  [  ] 10,001-15,000 บาท             [  ] 30,000 บาทข้ึนไป 
                                  [  ] 15,001-20,000 บาท 
 
               6. งานอดิเรก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
                                  [  ] ช้อปปิ้ง           [  ] เล่นอนิเทอร์เนต       [  ] ท่องเที่ยว 
                                  [  ] ชมภาพยนตร์    [  ] อ่านหนังสือ            [  ] ท าอาหาร 
                                  [  ] ฟังเพลง           [  ] เลี้ยงสัตว์ 
                                  [  ] อื่นๆ โปรดระบ ุ………………………………………… 
 
              ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และช่องทางในการรับสื่อ ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟชั่น 
 
                    1. ความถ่ีในการรับชมโทรทัศน์ ในแต่ละสปัดาห ์
                                [  ] ดูทุกวัน                                       [  ] สัปดาห์ละ 1-2 วัน 
                                [  ] ดูบ้างไม่ดูบ้าง ไม่แน่นอน           [  ] สัปดาหล์ะ 3-4 วัน 
                                [  ] ไม่ดูเลย                                       [  ] สัปดาห์ละ 5-6 วัน 
 
                    2. ช่วงเวลาใดที่ท่านรบัชมรายการโทรทัศน์เป็นประจ า 
                                [  ] ช่วงข่าวเช้า - 8.00 น.                  [  ] ช่วง 16.01 น. - 18.00 น. 
                                [  ] ช่วง 8.00 น. - 10.00 น.               [  ] ช่วง 18.01 น. - 20.00 น. 
                                [  ] ช่วง 10.01 น. - 12.00 น.             [  ] ช่วง 20.01 น. - 22.00 น. 
                                [  ] ช่วง 12.01 น. - 14.00 น.             [  ] ช่วง 22.01 น. - 00.00 น. 
                                [  ] ช่วง 14.01 น. - 16.00 น.             [  ] ช่วงหลัง 00.01 น. เป็นต้นไป 
 
                           3. ระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศน์ในแต่ละครั้ง 
                                [  ] ไม่เกิน 30 นาที                         [  ] 2 ช่ัวโมงข้ึนไป 
                                [  ] ไม่เกิน 1 ช่ัวโมง                         [  ] อื่นๆ โปรดระบ ุ.................................. 
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                          4. ลักษณะของการรับชมรายการแตล่ะรายการ ท่านชมตั้งแต่ต้นจนจบหรือไม ่
                                [  ] ดูจนจบในแตล่ะรายการ 
                                [  ] ดูไม่จบ ชอบเปลี่ยนช่องไปดรูายการอื่นสลับไปด้วย 
                                [  ] ดูไม่จบ ถ้าไม่สนุกเพียงพอ 
                                [  ] อื่นๆ โปรดระบ.ุ................................................................................... 
 
                          5. ท่านรบัข่าวสารข้อมลูเกี่ยวกับแฟช่ันผ่านสื่อใดเป็นประจ า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
                                [  ] โทรทัศน์                                 [  ] วิทยุ 
                                [  ] อินเทอร์เนต                             [  ] สื่อโฆษณา 
                                [  ] นิตยสาร                                 [  ] เพื่อน / ญาติแนะน า 
                                [  ] หนังสือพิมพ ์                            [  ] อื่นๆ โปรดระบ ุ…………………………. 
 
                          6. ถ้ามีรายการแฟช่ันทางโทรทัศน์ ท่านจะสนใจรบัชมหรือไม ่
                                [  ] สนใจ                                     [  ] ไม่สนใจ 
                                [  ] เฉยๆ                                     [  ] อื่นๆ โปรดระบ ุ…………………………. 
 
                          7. เหตผุลที่เลือกรับชมรายการแฟช่ัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
                                [  ] เพื่อติดตามแฟช่ันที่ก าลังเปน็ที่นิยมอยู่ในช่วงนี ้
                                [  ] เพื่อชมนางแบบ และการเดินแบบ 
                                [  ] เพื่อศึกษาเทคนิคการแต่งกายในรูปแบบต่างๆ 
                                [  ] เพื่ออัพเดทข่าวสาร เกี่ยวกับแฟช่ัน 
                                [  ] เพื่อหาร้านเสื้อผ้าใหม่ๆ ที่น่าสนใจ 
                                [  ] อื่นๆ โปรดระบ.ุ................................................................................... 
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               ตอนท่ี 3 ความต้องการเกีย่วกับเนื้อหาของรายการโทรทัศน์ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟชั่น 
 
                1. ท่านคิดว่ารายการแฟช่ันทีม่ีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ความรู้ในเรือ่งของเทรนด์แฟช่ันให้เหมาะสม               
                กับผู้หญิงที่มีข้อจ ากัดทางสรีระอย่างหลากหลายมีความน่าสนใจอย่างไร 
                                 [  ] น่าสนใจ เพราะ……………………………………………………………………. 
                                 [  ] ไม่น่าสนใจ เพราะ………………………………………………………………… 
                                 [  ] เฉยๆ เพราะ……………………………………………………………………..... 
 
                2. ท่านคิดว่ารายการแฟช่ันทีม่ีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ความรู้ในเรือ่งของเทรนด์แฟช่ันมีเนื้อหา  
                เกี่ยวกับการให้ความรู้ในเรื่องของเทรนด์แฟช่ันให้เหมาะกบัผูห้ญงิที่มีข้อจ ากัดทางสรีระอย่าง  
                หลากหลาย ควรมเีนื้อหาเรื่องอะไรบ้าง (เรียงล าดับจากมากที่สุด 1 ไปหาน้อยทีสุ่ด 6)                                  
                                 [  ] อัพเดตเทรนด์ที่ก าลังมาในช่วงนั้น                                                                                         
                                 [  ] แนะน าการแต่งกายตามเทรนด์ที่ก าลังมา (ตามสไตล์ของแตล่ะคน) 
                                 [  ] บอกถึงประวัติของเทรนด์ 
                                 [  ] แนะน าแหล่งซือ้เสื้อผ้าที่ราคาสบายกระเป๋า แต่ตรงตามเทรนด์แฟช่ัน 
                                 [  ] วิธีการเก็บรกัษาเสื้อผ้า และเครื่องประดับ 
                                 [  ] อัพเดตข่าวสารในวงการแฟช่ัน 
 
                3. ท่านอยากใหร้ายการที่มเีนื้อหาเกี่ยวกบัการให้ความรู้ในเรื่องของเทรนด์แฟช่ันมีเนือ้หา  
                เกี่ยวกับการให้ความรู้ในเรื่องของเทรนด์แฟช่ันให้เหมาะกบัผูห้ญงิที่มีข้อจ ากัดทางสรีระอย่าง  
                หลากหลาย แนะน าเทคนิคการแต่งกาย ในรูปแบบใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
                                [  ] ชุดสไตล์ไหนใส่ได้ทกุสรีระ           [  ] สีชุดสุดเจิดช่วยขับผิว 
                                [  ] กระโปรงสุดชิคปิดมิดทุกช่วงล่าง    [  ] ชุดราตรีส าหรบัสาวในแต่ละสรีระ 
                                [  ] ชุดไม้ตายของสาวในแต่ละสรีระ       
                                [  ] อื่นๆ โปรดระบ ุ………………………………………………. 
 
 
 
 
                 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



                4. ท่านคิดว่ารายการที่มีเนือ้หาเกี่ยวกับแฟช่ันที่มีอยู่ในปจัจบุัน ยังขาดอะไร 
                                 [  ] ความเพลิดเพลินน่าติดตาม 
                                 [  ] แนวการแต่งกายไม่สามารถน าไปใช้ได้จริงในปจัจบุัน 
                                 [  ] การบอกราคาของสินค้าที่น ามาโชว์ในรายการ  
                                 [  ] เนื้อหาทีเ่กี่ยวข้องกบัแฟช่ันการแต่งกายเพียงอย่างเดียว 
                                 [  ] ค าแนะน าในการแต่งกาย ที่ให้ดูดีตามกระแสแฟช่ัน 
                                 [  ] อื่นๆ โปรดระบ ุ………………………………………………. 
 
              ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นดา้นรปูแบบ วิธีการน าเสนอรายการโทรทัศน์ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟชั่น 
               
               1.ท่านเคยรบัชมรายการทีม่ีเนื้อหาเกี่ยวกบัการที่ให้ความรูเ้กี่ยวกับแฟช่ันในโดยเฉพาะ หรอืไม ่
                  [  ] ไม่เคย 
                  [  ] เคย   รายการ ............................................. สถานีโทรทัศน์ ............................................. 
                              รายการ ............................................. สถานีโทรทัศน์ ............................................. 
                              รายการ ............................................. สถานีโทรทัศน์ ............................................. 
    
               2. ถ้ามีการน าเสนอถึงประวัติเกี่ยวกับแฟช่ันท่านต้องการรับชมหรอืไม่ (ถ้าต้องการให้ตอบต่อใน  
               ข้อถัดไป ถ้าไม่ต้องการให้ข้ามไปตอบข้อที ่4) 
                                 [  ] ต้องการ                            [  ] ไม่ต้องการ 
 
               3. ท่านอยากรับชมประวัติเกี่ยวกับแฟช่ันในรูปแบบใด 
                                 [  ] วิดีโอเล่าเป็นเรื่องราว            [  ] พิธีกรเล่าให้ฟัง 
                                 [  ] ภาพประกอบพรอ้มเสียงพูด    [  ] อื่นๆ โปรดระบ.ุ.............................. 
 
               4. ท่านคิดว่าถ้ารายการแฟช่ันที่ให้ความรู้ในเรือ่งของเทรนด์แฟช่ันใหเ้หมาะกบัผูห้ญงิที่มี  
              ข้อจ ากัดทางสรีระอย่างหลากหลาย ออกอากาศทางโทรทัศน์ ช่องใดจะเหมาะสมทีสุ่ด 
                                 [  ] ไทยทีวีสีช่อง 3                   [  ] ช่อง 5 
                                 [  ] ช่อง 7                             [  ] โมเดริ์นไนน์ทีวี 
                                 [  ] ช่อง 11                           [  ] Thai PBS 
                                 [  ] True Visions                                                                                              
                                [  ] อื่นๆ โปรดระบ.ุ........................................................................ 
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               5. ท่านคิดว่าความยาวของรายการแฟช่ัน ควรมีความยาวในการออกอากาศเท่าใด 
                                [  ] รายการ 15 นาที                 [  ] รายการ 20 นาที 
                                [  ] รายการ 30 นาที                 [  ] รายการ 1 ช่ัวโมง 
 
               6. ท่านอยากให้พิธีกรของรายการมบีุคลกิลกัษณะอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
                                [  ] เป็นผู้ที่มบีุคลิคภาพที่ด ี         [  ] เป็นผู้ทีพู่ดคุยเก่ง เป็นกันเอง 
                                [  ] เป็นผู้ที่ดูเป็นกันเองกบัผู้ชม     [  ] เป็นผู้ทีม่ีรสนิยมในการแต่งกายด ี
                                [  ] เป็นผู้มีความรู้ด้านแฟช่ันในตัวอยู่แล้ว 
                                [  ] อื่นๆ โปรดระบ ุ......................................................................................... 
 
              ตอนท่ี 5 ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตรายการแฟชั่นที่ให้ความรู้ในเรื่องของเท
รนด ์ 
              แฟชั่นให้เหมาะกับผู้หญิงท่ีมีข้อจ ากัดทางสรีระอย่างหลาย 
               
               ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม 
                 
               ………………………………………………………………………………………………………..................................... 
               ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
               ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
               ………………………………………………………………………………………………………………………………………..        
               ………………………………………………………………………………………………………………………………………..                    
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ตัวอย่างแบบสอบถามแบบเจาะลึก 
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แบบสอบถามแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) 
          1. ค าถามท่ัวไปเกีย่วกับรายการโทรทัศนป์ระเภทรายการบันเทิงท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกับแฟชั่น 
                     1. กลุม่ผู้ชมเป้าหมายของรายการโทรทัศน์ประเภทนี ้
                     2. คิดว่าอะไรที่สง่ผลให ้รายการที่มีเนือ้หาเกี่ยวกับแฟช่ันเป็นสิง่ทีผู่้หญิงนิยมดู 
                     3. การผลิตรายการโทรทัศน์ ที่มีเนือ้หาเกีย่วกับแฟช่ันควรมีขั้นตอนและวิธีการผลิตอย่างไร 
                     4. จุดเด่นของรายการแฟช่ัน ท่านคิดว่าควรผลิตให้ออกมาในรปูแบบใด 
 
          2. ค าถามดา้นเนื้อหารายการ 
                    1. มีวิธีการเลือกเนื้อหาทีจ่ะเอามาน าเสนอในรายการอย่างไร ดูจากเหตผุลอะไรบ้าง 

        2. เนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกบัแฟช่ัน ในเรื่องไหนทีท่่านคิดว่าผู้ชมสนใจมากทีสุ่ด 
                    3. อิทธิพลของผู้สนบัสนุนรายการ ต่อการก าหนดเนื้อหาของรายการ หรือไมอ่ย่างไร 
 
          3. ค าถามเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการน าเสนอรายการ 
                    1. มีรูปแบบการน าเสนอรายการอย่างไรใหดู้เป็นรายการทีเ่ป็นแฟช่ัน 
                    2. การเลือกใช้เทคนิคพเิศษ ต่างๆ และเพลงประกอบรายการ 
 
          4. ค าถามดา้นผู้ด าเนินรายการ 
                    1. รายการแฟช่ันควรมีพิธีกรหรือไม ่
                    2. บุคลิกลกัษณะของพิธีกรรายการอย่างไรที่เหมาะสมกบัรายการแฟช่ัน 
                    3. กลวิธีการสือ่สารกับผู้ชมรายการ 
                    4. คนที่เลือกเป็นผู้ด าเนินรายการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้รอบตัวเกี่ยวกบัเรื่องราวของแฟช่ัน  
                    หรือไม่ อย่างไร 
 
          5. ค าถามดา้นปญัหา และอุปสรรคในการผลิตรายการ 
                    1. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการ 
           
          6. ค าถามด้านผู้เชีย่วชาญทางดา้นเทรนด์แฟชั่น 
                    1. คิดว่าแฟช่ันทุกเทรนด์เหมาะสมกบัผู้หญงิทุกสรรีะและบุคลกิภาพหรือไม่ 
                    2. เทรนด์แฟช่ันไหนที่คิดว่าผูห้ญงิทุกสรรีะและทุกบุคลิกสามารถแต่งตามได้อย่างไมม่ีปญัหา 
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ตัวอย่างและแบบสอบถามการสนทนากลุ่ม 
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แบบสอบถามการสนทนากลุ่ม 
              
                       ในหัวข้อ  “ความพึงพอใจและประโยชน์จากการรบัชมรายการวาไรตี้แฟช่ันส าหรับผูห้ญิง” 
            
           1. รูปแบบของรายการ (Format) 
                       - คุณรู้สึกช่ืนชอบวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงหรือไม่ เพราะเหตุใด 
                       - คุณคิดว่า รายการ She’s all that ที่ได้รับชม มีความน่าสนใจหรือไม ่เพราะเหตุใด 
 
           2. เนื้อหาของรายการ (Content) 
                       - คุณรู้สึกช่ืนชอบต่อเนื้อหาของรายการในแต่ละช่วงหรอืไม่ เพราะเหตุใด  
                       - คุณคิดว่า เนื้อหาในรายการแต่ละช่วง มีความน่าเช่ือถือหรอืไม ่เพราะเหตุใด 
                       - คุณได้รับประโยชน์จากการรบัชมรายการ และสามารถน าสิง่ที่ได้รบัชม ไปประยุกต์ใช้กับ 
                         ชีวิตประจ าวันได้หรอืไม ่อย่างไร 
 
           3. ลีลาการน าเสนอ (Style) 
                       - คุณรู้สึกช่ืนชอบบุคลิก และวิธีการสื่อสารของผู้ด าเนินรายการหรือไม่ และผู้ด าเนิน  
                         รายการสามารถสร้างความเป็นกันเองให้กับผู้ชมได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
                       - คุณคิดว่า รายการในแต่ละช่วงมีความเช่ือมโยงกันหรือไม่ 
 
           4. เพลง และดนตรีประกอบรายการ (Music) 
                       - คุณคิดว่า เพลงที่น ามาประกอบในรายการมีความทันสมัยหรือไม่ เพราะเหตุใด 
            
           5. ความพึงพอใจท่ีมีต่อภาพรวมของรายการ 
                      - คุณรู้สึกช่ืนชอบช่วงใดของรายการมากที่สุด 
                          ช่วงที่ 1 What to wear 
                          ช่วงที่ 2 Best to buy 
                          ช่วงที่ 3 Nice to know 
                          ช่วงที่ 4 Dare to dress 
                        
                       - คุณรู้สึกพงึพอใจต่อภาพรวมของรายการ Fashion Passion ที่ได้รับชมหรอืไม ่เพราะเหต ุ
                         ใด  
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           6. ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงรายการ 
              ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
              ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
              ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
              ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
              ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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