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จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงคใ์นการศึกษาวิจัยรายการ เพ่ือน่าไปสู่การผลิตรายการสาธิต
การท่าเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า รายการ Bake under 240 ผ่านสื่อออนไลน์ โดยการศึกษาได้มุ่งเน้นขั้นตอน
ในการผลิตรายการในทุกขั้นตอน เริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ (Pre-
production) ด้วยการส่ารวจและวิเคราะห์รายการท่าอาหารและรายการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มี
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีประสบการณ์ในการผลิตรายการท่าอาหาร และมีการส่ารวจความคิดเห็น
ของกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในการท่าอาหาร จ่านวน 130 ท่าน เพ่ือน่าข้อมูลที่ได้จากศึกษา
ทั้งหมด มาจัดท่าโครงร่างรายการ บทรายการ และวางแผนการผลิตรายการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้าน
สื่อสารมวลชนช่วยในการตรวจสอบด้านโครงสร้างและเนื้อหารายการ จากนั้นจึงด่าเนินการผลิต
รายการสาธิตการท่าเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ผ่านสื่อออนไลน์ รายการ Bake under 240 จ่านวน 2 ตอน มี
ความยาวตอนละ 5 นาที (Production and Post-Production) และหลังจากการผลิตรายการ Bake 
under 240 เป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์แล้ว ผู้ศึกษาได้ท่าการประเมินผลรายการ (Evaluation) ด้วย
วิธีการประเมินแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในการท่าอาหาร 
อายุระหว่าง 20-35 ปี จ่านวน 5 ท่าน   

ผลการประเมินรายการ พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อรูปแบบและ
เนื้อหาของรายการ โดยให้เหตุผลว่า รายการมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้
ที่สนใจในการท่าอาหาร โดยกลุ่มเป้าหมายสามารถน่าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการรับชมรายการ 
Bake under 240 ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจ่าวัน อีกทั้งรูปแบบรายการยังมีความน่าสนใจ 
โดยเฉพาะในช่วงสาธิตการท่าขนมเบเกอรี่ ที่น่าเสนอด้วยภาพ และกราฟิกในการบอกส่วนผสม และ
วิธีท่า ประกอบจังหวะดนตรี โดยไม่มีผู้ท่าพูดอธิบาย ได้น่าสนใจ และยังสามารถถ่ายทอดวิธีการท่า
ขนมได้แบบเข้าใจง่าย ท่าให้มีความแตกต่างจากรายการท่าอาหารอ่ืนๆ ทั่ว ๆ ไป  นอกจากนี้
กลุ่มเป้าหมายมีความเห็นว่า เวลาที่น่าเสนอ 5 นาทีมีความเหมาะสม ส่งผลให้รายการไม่น่าเบื่อ อาจ
กล่าวได้ว่า ภาพรวมของรายการเป็นที่ชื่นชอบและสร้างความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมาย 
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 จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องมำจำกควำมร่วมมือ ควำมกรุณำและก ำลังใจจำก
ผู้เกี่ยวข้องทั้งทำงตรงและทำงอ้อม จำกจุดเริ่มต้นจนถึงควำมส ำเร็จของกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้  ซึ่งผู้
ศึกษำได้รับควำมกรุณำและควำมช่วยเหลือจำก อำจำรย์มำนิดำ นฤภัทร ผู้เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ ซึ่ง
ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ตลอดระยะเวลำที่ท ำจุลนิพนธ์นี้ อำจำรย์ได้ให้ค ำปรึกษำและค ำแนะน ำที่ดี 
ตลอดจนเสียสละเวลำอันมีค่ำมำตรวจแก้ไขให้โดยตลอด นอกจำกนี้ยังต้องขอกรำบขอบพระคุณ
อำจำรย์อีก 4 ท่ำน ได้แก่ ผศ.โชติรส ทิมพัฒนพงษ์, ดร.ทวีรักษ์ กลิ่นสุคนธ์, อำจำรย์กังวำล ทิมพัฒ
นพงษ์ และอำจำรย์สร้ำงสรรค์ สันติมณีรัตน์ คณะกรรมกำรตรวจสอบจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ที่ช่วยเติมเต็ม
ในจุดอ่อนต่ำงๆ รวมถึงให้ค ำแนะน ำ เพ่ือแก้ไขส่วนที่บกพร่อง จนท ำให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วง
ด้วยดี 

ผู้ศึกษำกรำบขอบพระคุณคณำจำรย์ทุกท่ำนในคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ที่ได้ประสิทธิ์ประสำทวิชำ มอบควำมรู้ ควำมเมตตำ รวมถึงประสบกำรณ์ชีวิต
อันมีค่ำ จนท ำให้ศิษย์คนนี้ประสบควำมส ำเร็จในกำรศึกษำ 

นอกจำกนี้จุลนิพนธ์ฉบับนี้จะไม่สำมำรถส ำเร็จลุล่วงไปได้ หำกไม่ได้รับควำมช่วยเหลือจำก
พ่ีๆ และเพ่ือนๆ ที่เต็มใจช่วยเหลือในขั้นตอนกำรถ่ำยท ำอย่ำงเต็มที่  โดยเฉพำะ นำยรัชชำนนท์  
วัฒนบูรณ์ ที่คอยช่วยเหลือและให้ค ำแนะน ำมำโดยตลอด รวมถึงนำยศวิชญ์ สุวรรณกุล ที่ช่วยเหลือใน
เรื่องกำรใช้คอมพิวเตอร์กรำฟิก จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกำสนี้ด้วย สุดท้ำยนี้ สิ่งส ำคัญที่ผู้ศึกษำจะ
ละเลยมิได้ ขอกรำบขอบพระคุณ นำงฐำนิศวร์ นิติธรรมพงศ์ ผู้เป็นมำรดำ บุคคลที่ส ำคัญที่สุดในชีวิต 
ที่มอบทั้งควำมรัก ก ำลังใจ กำรดูแล และกำรสนับสนุนในกำรศึกษำจนท ำให้ลูกประสบควำมส ำเร็จใน
วันนี้  
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ   
 เนื่องจากชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมที่เร่งรีบมากขึ้นในปัจจุบัน ท าให้ค่านิยมในการ
บริโภคอาหารจานด่วน ขนมเบเกอรี่ต่างๆ จึงเพิ่มมากข้ึนทั่วโลก เพราะมีราคาไม่สูง ใช้ระยะเวลาน้อย
ในการท า และสะดวกในการหาซื้อ แต่สารอาหารในอาหารที่ผู้บริโภคได้รับส่วนใหญ่ มักจะมีสัดส่วน
ของสารอาหารที่ไม่สมดุลกับความต้องการของร่างกายโดยเฉพาะจ าพวกคาร์โบไฮเดรต และไขมัน ท า
ให้ภาวะโภชนาการเกินเพิ่มขึ้นเพราะพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ผิด 
 ซึ่งอาหารประเภทเบเกอรี่ เป็นขนมที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ชาวตะวันตกนิยม
รับประทานขนมปัง ขนมอบมานานแล้ว และได้เผยแพร่จนได้รับความนิยมกลายมาเป็นอาหารหลัก
ประจ าวัน มีการพัฒนารูปแบบของขนมออกเป็น อาหารเช้า กลางวัน เย็น เค้กและของหวานต่างๆ 
สามารถรับประทานได้ในทุกโอกาส ทุกเวลา และทุกสถานที่ อีกทั้งรสชาติที่หอมหวาน กลมกล่อม 
และหน้าตาที่สวยงาม จึงท าให้เบเกอรี่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก  
 ในประเทศไทย ขนมเบเกอรี่ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ผู้คนทุกเพศทุกวัยให้ความ
สนใจ หันมารับประทานขนมเบเกอรี่กันเพ่ิมขึ้น ท าให้แนวโน้มความนิยมของขนมเบเกอรี่มีมากขึ้นใน
ปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้จาก ตลาดเบเกอรี่ ในปี 2554 มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 8,200 ล้านบาท โดยมีอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยปีละประมาณร้อยละ 5 สาเหตุที่ตลาดเบเกอรี่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี 
เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป ในปัจจุบันค่านิยมการบริโภคอาหารแบบตะวันตกมีเพ่ิม
มากขึ้น รวมทัง้การพัฒนารูปแบบของขนมทั้งรสชาติและรูปร่างน่าตาของขนมที่ดึงดูดใจ ถือเป็นเสน่ห์
ของขนมเบเกอรี่ที่ท าให้ผู้บริโภคติดอกติดใจและได้รับความนิยมตลอดมา (บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
2554)    
 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ขนมเบเกอรี่ จะมีรสชาติและหน้าตาที่ดึงดูดใจ ชวนรับประทาน แต่ก็
เป็นอาหารประเภทที่เต็มไปด้วยแป้งขัดขาว น้ าตาล และไขมัน ซึ่งเป็นตัวการส าคัญที่ก่อให้เกิดความ
อ้วน  
 นพ. กฤษดา ศิรามพุช ผู้อ านวยการสถาบันเวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ กล่าวว่า ในเบ
เกอรี่มีไขมันประเภท Trans fat อยู่มาก ซึ่งเป็นไขมันแปรรูปชนิดหนึ่งที่ส่วนใหญ่เกิดจากการน าไขมัน
ไม่อ่ิมตัว มีลักษณะเป็นของเหลว (Liquid Oil) มาเติมไฮโดรเจน (Hydrogenated) เช่น การแปร
สภาพน้ ามันพืชเป็นเนยเทียม (Margarine) เพ่ือให้ไขมันนั้นแข็งตัว มีจุดหลอมเหลวสูงขึ้น ไม่เป็นไข มี
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อายุการเก็บรักษานานขึ้น และมีรสชาติดี ใกล้เคียงกับไขมันจากสัตว์ ในราคาที่ถูกกว่า ส่งผลให้
ผู้ประกอบการร้านอาหาร และร้าน Fast Food นิยมใช้ Trans fat เป็นส่วนประกอบของอาหาร 
 มีการวิจัยพบว่า ไขมัน Trans fat ท าให้ผู้บริโภคมีปริมาณคลอเรสเตอรอลชนิดไม่ดี 
(LDL-C) เพ่ิมขึ้นในหลอดเลือด ซึ่งส่งผลให้เกิดการอุดตันอันเป็นสาเหตุของความดันโลหิตสูง และมี
โอกาสต่อการเป็นโรคหัวใจและโรคอ้วน       
        นอกจากนี้ แป้งและน้ าตาลจะท าให้ระดับน้ าตาลในเลือดไม่คงที่ ส่งผลให้อ้วนง่าย เพราะ
หากเรารับประทานขนมที่หวานจัด ร่างกายได้รับน้ าตาลมากเกินความจ าเป็นก็จะเปลี่ยนเป็นไขมัน
สะสม และเป็นตัวการส าคัญที่ท าให้เกิดโรคอ้วน เกิดอาการระดับน้ าตาลต่ า ส่งผลให้ง่วงซึม หงุดหงิด 
หดหู่ ซึมเศร้า อีกด้วย (www.manager.co.th 2555)  
 ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้คนหันมาใส่ใจด้านสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นจึงมีการพัฒนาสูตรขนมเบ
เกอรี่ที่ดีต่อสุขภาพและแคลอรี่ที่ต่ ากว่า ท าให้ได้รับความสนใจจากผู้คนจ านวนไม่น้อย มีผลิตภัณฑ์
อาหาร และขนมที่เอ้ือต่อสุขภาพในรูปแบบที่หลากหลาย มีการน าธัญพืช ผลไม้ต่างๆ มาแปรรูปเป็น
ขนมมากขึ้น นอกจากนี้ มีการน าน้ าตาลที่สกัดจากธรรมชาติ และให้รสหวาน แต่ก็ไม่ท าให้อ้วนด้วย   
จากกระแสนิยมการรักสุขภาพดังกล่าว “เบเกอรี่แคลอรี่ต่ า” จึงเริ่มเกิดขึ้น เพราะการกินไม่ใช่แค่
สนองความต้องการให้อิ่มท้องเท่านั้น แต่ยังต้องค านึงถึงผลที่มีต่อสุขภาพด้วย  
 เบเกอรี่แคลอรี่ต่ า นอกจากจะมีแคลอรี่ที่ต่ ากว่าเบเกอรี่ทั่วไปแล้ว ยังมีการเพ่ิมคุณคาทาง
โภชนาการที่ผูบริโภคจะไดรับจากสวนผสมที่เลือกใช ไมวาจะเปนธัญพืชนานาชนิด ผลไมนานาพันธุ
พืชสมุนไพรที่มีประโยชน ความสดใหมของสวนผสม ชนิดของเนยและนมที่เลือกใช รวมถึงการรักษา
ระดบัความหวานที่พอเหมาะอีกด้วย อีกทั้งหน้าตาของขนมจะต้องน่ารับประทานใกล้เคียงกับเบเกอรี่
สูตรปกต ิเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจในเบเกอรี่ที่ดีต่อสุขภาพ 
 ซึ่งอาจารย์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ เจ้าของโรงเรียนศิลปศาสตร์การอาหาร โรงเรียน
ธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ ได้กล่าวว่า “สิ่งส าคัญของเบเกอรี่ คือต้องมีดีไซน์และมีการเพ่ิม
คุณค่าอาหารด้านอ่ืนเข้าไป” โดยเบเกอรี่ยังเต็มไปด้วยโอกาสทางการตลาด จากการคิดค้นสูตรใหม่ๆ
ใส่ไอเดียให้รูปลักษณ์ของขนม เลือกใช้วัตถุดิบที่เพ่ิมคุณค่าอาหาร และมีความแตกต่าง ซึ่งจะท าให้
ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกตื่นตาตื่นใจไปกับภาพเหล่านั้น  
 จะเห็นตัวอย่างได้จาก ร้านโอ บอง แปง มีการน าเมนูใหม่ที่มแีคลอรี่ต่ า เป็นสูตร “ซีโร่ แก
รมส์ ทรานส์ แฟท” คือปราศจากไขมันทรานส์ ซึ่งเป็นไขมันตัวร้ายที่พบเจอได้ทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะมา
จากเนยขาว มาการีน น้ ามันที่ใช้ทอดซ้ าๆ เป็นไขมันที่ถ้าทานติดต่อกันเป็นเวลานานอาจท าให้เกิดโรค
หลอดเลือดหัวใจอุดตันและโรคหัวใจตามมา 
 รวมถึงการออกแบบให้ขนมเบเกอรี่แคลอรี่ต่ า มีหน้าตาที่น่ารับประทานใกล้เคียงกับเบ
เกอรี่ปกติ ซึ่งการออกแบบอาหาร มีลักษณะที่เด่นกว่าการออกแบบสาขาอ่ืนๆในแง่การรับรู้ อาหาร
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เป็นผลิตภัณฑ์เพียงชนิดเดียวที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส 
ครบทุกอย่างประกอบกัน คุณสมบัตินี้ท าให้อาหารสามารถดึงดูดความสนใจ  ถ่ายทอดความรู้สึก 
ความหมาย และก่อให้เกิดประสบการณ์ได้ดี เราสามารถออกแบบเบเกอรี่แคลอรี่ต่ าที่ดีกับสุขภาพ 
โดยค านึงถึงองค์ประกอบเหล่านี้เพื่อสื่อสาร หรือสร้างความประทับใจในขนมได้ 
(http://www.creativeokmd.com/articles/1/116/creative-food-design: 2555) 
 พล ตัณฑเสถียร หนึ่งในผู้หลงใหลการท าอาหาร พิธีกรรายการพลพรรคนักปรุง และ
เจ้าของเว็ปไซต ์Pholfoodmafia ยังเชื่อว่า การสื่อสารที่ทันสมัย มีส่วนช่วยให้การท าอาหารและขนม
เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งชุมชนส าหรับคนท าอาหารได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกันอีกด้วย (http://news.voicetv.co.th: 2554) 
 เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกวันนี้ ท าให้สื่อต้องปรับตัวและ
พัฒนารูปแบบการน าเสนอให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มากขึ้น  ทางเลือกของการปฏิวัติ
สื่อยุคใหม่ที่ก้าวเข้าสู่โลกสังคมออนไลน์ จึงท าให้รายการต่างๆขยายช่องทางการสื่อสารไปยังฐาน
ผู้บริโภคกลุ่มนี้ รวมทั้งรายการท าอาหาร จากการศึกษาพฤติกรรมของการบริโภคข้อมูลข่าวสารใน
ปัจจุบัน ความต้องการของผู้บริโภคมีเวลาเปิดรับข่าวสารที่ไม่แน่นอน ซึ่งนับเป็นหัวใจของสื่อออนไลน์ 
ท าให้เกิดความนิยมสื่อประเภทนี้เพ่ิมข้ึนอย่างมาก ความรวดเร็วในการเข้าถึงผู้บริโภคเป็นข้อแตกต่าง
ส าคัญที่ท าให้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความได้เปรียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริโภคข่าวสารที่มี
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบชัดเจน ปัจจุบันในสหรัฐอเมริกามีการบริโภคข่าวสารทางสื่ออินเทอร์เน็ตมาก
เป็นอันดับสามรองจากสถานีโทรทัศน์ของประเทศและสถานีท้องถิ่น แต่มากกว่าหนังสือพิมพ์และวิทยุ 
เช่นเดียวกับคนไทยที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต จะติดตามข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตถึง 94% เป็นอันดับสอง
รองจากโทรทัศน์ (96%) แต่สูงกว่าหนังสือพิมพ์ (76%) และวิทยุ (43%) ข้อมูลจาก EIC : Economic 
Intelligence Center (www.scbeic.com: 2555) ทั้งนี้ เพราะเป็นช่องทางที่มีการอัพเดทอย่าง
รวดเร็ว อีกทั้งการแสดงความเห็นและพูดคุยเกี่ยวกับข่าวบนสื่อสังคมออนไลน์ยังเป็นรูปแบบที่ช่วยให้
ข่าวสารกระจายออกไปได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย 
 จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันคนไทยประสบปัญหาเรื่องความอ้วนมากขึ้น เกิด
จากค่านิยมการรับประทานอาหารที่มีแคลอรี่สูง รวมทั้งขนมเบเกอรี่ต่าง ๆ ซึ่งมีรสชาติที่หอมหวาน 
และน่าตาของขนมที่ชวนรับประทาน ท าให้ผู้คนเกิดความนิยมอย่างต่อเนื่อง แต่เบเกอรี่โดยทั่วไปเป็น
ขนมที่ประกอบไปด้วย ไขมัน แป้ง และน้ าตาลเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นตัวการส าคัญที่ท าลายสุขภาพ  
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริโภคที่สนใจในสุขภาพ และขนมเบเกอรี่ที่เน้นการใช้ส่วนผสมที่มาจาก
ธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งแตกต่างจากเค้กสมัยใหม่ทั่วไปที่มีแคลอรี่สูง และใช้สารเคมีเป็นส่วนประกอบ 
เพ่ือเปลี่ยนมุมมองของผู้บริโภคให้เห็นว่าการรับประทานเบเกอรี่ไม่ได้ให้แต่เพียงความอร่อย  แต่ยัง
สามารถให้ประโยชน์กับสุขภาพได้อีกด้วย ดังนั้นจึงควรมีรายการที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
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คนเหล่านี้ โครงการจุลนิพนธ์ชิ้นนี้จึงต้องการน าเสนอ รายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่ า เพ่ือตอบสนองไลฟ์
สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยน าเสนอทางสื่อออนไลน์ที่คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วและตลอดเวลา ซึ่งจะสามารถให้ความรู้และความบันเทิงแก่กลุ่มเป้าหมาย 
ตลอดจนสามารถน าไปทดลองปฏิบัติได้จริง 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการผลิตรายการสอนท าเบเกอรี่แคลอรี่ต่ า 
 2. เพ่ือผลิตและน าเสนอชิ้นงานรายการท าเบเกอรี่แคลอรี่ต่ า ความยาว 5 นาที จ านวน 2 
ตอน ผ่านสื่อออนไลน์ 
 3. เพ่ือน าเสนอสูตรเบเกอรี่แคลอรี่ต่ า และวิธีการท าให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
 
ลักษณะและขอบเขตของหัวโครงกำรจุลนิพนธ์ 
 ทดลองผลิตรายการสอนท าอาหารผ่านสื่อออนไลน์ ทางเว็บไซต์ Youtube.com โดย
รายการจะน าเสนอสูตรขนมเบเกอรี่แคลอรี่ต่ า และขั้นตอนการท า จ านวน 2 ตอน ต่อ 1 สัปดาห์ 
ความยาวรายการ 5 นาที โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคลที่มีความสนใจในการท าอาหาร และบุคคลที่
ใส่ใจในด้านสุขภาพ 
 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 
 1. ขั้นตอนการเตรียมการผลิต (Pre-Production) 
  - ศึกษาข้อมูลด้านโภชนาการและอาหารสุขภาพ 
    - ศึกษาค้นคว้าจากต ารา หนังสือ และเอกสารต่างๆ ถึงส ารวจข้อมูลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องของขนมเบเกอรี่ และอาหารสุขภาพ 
  - ศึกษาสูตรขนมรวมถึงขั้นตอนวิธีการท าขนมเบเกอรี่แคลอรี่ต่ าประเภทต่างๆ 
     - คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอออกมาเป็นโครงร่างรายการ (Proposal)  
    - จัดท า บทรายการ (Script) อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง และสถานที่ที่ต้องใช้ในการผลิต 
  2. ขั้นตอนการผลิต (Production)  
    - การถ่ายท ารายการตามแผนการผลิต โดยถ่ายท าใน Indoor studio 
  3. ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิต (Post-Production)  
    - ตัดต่อรายการ ท ากราฟิก และลงเสียงจนงานเสร็จสิ้นสมบูรณ์  
  4. ขั้นตอนการประเมินผลกับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 ตัวอย่าง เพื่อน าผลที่ได้มา
ปรับปรุง แก้ไขรายการ 
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 5. ขั้นตอนการน าเสนอชิ้นงานผลงานการผลิตที่สมบูรณ์ 
 
แผนกำรด ำเนนิงำน 

       ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ในตาราง

แสดงแผนการด าเนินงาน 

ตำรำงท่ี1-1 แสดงแผนกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม 2556 2557 

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

ศึกษาและเสนอ

หัวข้อจุลนิพนธ์ 

          

ศึกษาและคนคว้า

รวบรวมข้อมูล 

          

กระบวนการก่อน

การผลิต 

          

กระบวนการผลิต           

กระบวนการหลัง

การผลิต 

          

สรุปผลการท างาน 

และจัดท ารูปเล่มให้

สมบูรณ์ 

          

กรรมการตรวจ

รูปเล่มจุลนิพนธ์ 
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ผลที่คำดว่ำจะรับ 
 1. เรียนรู้ถึงข้ันตอนและกระบวนการผลิตรายการท าเบเกอรี่แคลอรี่ต่ า 
 2. สามารถผลิตและน าเสนอชิ้นงานรายการท าเบเกอรี่แคลอรี่ต่ า  
 3. กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เกี่ยวกับสูตรขนมเบเกอรี่แคลอรี่ต่ า และสามารถน าไป
ทดลองท าได้จริง 
  4. ผู้ชมได้รับความรู้และบันเทิงจากรายการ 
 
นิยำมศัพท์ 
 เบเกอรี่ (Bakery) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากแป้งสาลีเป็นหลัก เช่น เค้ก ขนมปัง พาย 
ทาร์ต คุกก้ี แซนด์วิช รวมทั้ง ไอศกรีม พาร์เฟต์ และ มูสต่าง ๆ 
 เบเกอรี่แคลอรี่ต่ ำ หมายถึง ขนมเบเกอรี่ที่มีไขมันต่ า และมีแคลอรี่ไม่เกิน 240 แคลอรี่ 
รสชาติไม่หวานมาก เส้นใยอาหารสูง น าวัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพมาเป็นส่วนประกอบหลัก เช่น ธัญพืช 
ผลไม้ต่างๆ เป็นต้น เช่น เมนู  Frozen Raspberry Mousse ให้พลังงาน 168 แคลอรี่, Dark Fudgy 
Brownies ให้พลังงาน 86 แคลอรี่ เป็นต้น 
 สื่อออนไลน์ หมายถึง Channel บนเว็บไซต์ Youtube.com เป็นวีดีโอบล็อกที่ได้รับ
ความนิยมจากผู้ใช้งานทั่วโลก ซึ่งวีดีโอบล็อกจะช่วยเผยแพร่ผลงานของเรา หรือรวบรวมผลงานที่
น่าสนใจ ให้คนที่เข้ามาชมได้อย่างสะดวก และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและผลงานของเราได ้ 
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ทฤษฎี  ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 ทฤษฎีและแนวคิดในการศึกษาเพ่ือสร้างสรรค์รายการสอนท่าเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ผู้ศึกษา
ได้น่าแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้อง มาศึกษาและวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการผลิตรายการดังต่อไปนี้ 
 1. แนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์รายการ  
 2. แนวคิดเก่ียวกับโภชนาการและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 
 3. แนวคิดจิตวิทยาของสีกับความรู้สึก 
    4. แนวคิดการเลือกเปิดรับและการเลือกรับสื่อ 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 6. ผลงานที่เก่ียวข้อง 
 
1. แนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์รายการ 
 การสร้างสรรค์รายการ (Television Program Creation) (ชยพล สุทธิโยธิน, 2548, น. 
5 อ้างถึงใน สุรัญชนา สิทธิพูล, 2554) หมายถึง กระบวนการคิดและวางแผนในการผลิตอย่างเป็น
ระบบตั้งแต่การก่าหนด วัตถุประสงค์ในการผลิต กลุ่มเป้าหมาย การน่าเสนอรายการ ตลอดจนการ
วิเคราะห์สถานการณ์ และความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เพ่ือให้สามารถผลิตรายการให้มีความ
เหมาะสมมากที่สุด ดังนั้น ในฐานะที่ผู้อ่านวยการผลิตเป็นศูนย์กลางในการผลิตรายการจึงควรมี
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีความน่าสนใจ เพ่ือให้ผู้ชมเกิดความพอใจ 
ยอมรับ และติดตามรายการอย่างต่อเนื่อง  
 1. สิ่งที่ควรค่านึงในการการสรางสรรครายการ เพ่ือใหรายการตอบสนองความพึงพอใจ
และใหความสุขแกผูชมได สิ่งที่ควรค่านึงในการการสรางสรรครายการ มีดังตอไปนี้ (ชยพล สุทธิโยธิน, 
2548, น. 7 อ้างถึงใน สุรัญชนา สิทธิพูล, 2554) 
 1.1 สร้างความน่าสนใจให้กับรายการ (Interesting) รายการที่ได้รับการออกแบบจัด
วาง การน่าเสนอเป็นอย่างดี ที่มีทั้งการดึงดูดความสนใจด้วยวิธีต่างๆ การกระตุ้นความคิด และ
อารมณ์ที่ท่าให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วม ทั้งในช่วงที่ขึ้นสูง ลงต่่า เกิดความตึงเครียด การผ่อนคลายเป็น
ระยะ และการทอดแทรกสาระอย่างกลมกลืน จะช่วยให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกอยากติดตามอย่างต่อเนื่อง
โดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย (อรนุช เลิศจรรยารักษ์, 2527, น. 44 อ้างถึงใน สุรัญชนา สิทธิพูล, 2554) 
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 1.2 แรงจูงใจในการชมรายการ (Motivation) แรงจูงใจในการรับชมจะสามารถ
ควบคุมความรู้สึกในการรับชมรายการจนจบ หากมีการสร้างสรรค์ที่ดี มีแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง จะ
ช่วยดึงดูดให้ผู้ชมไม่เปลี่ยนช่องรายการ 
 1.3 สร้างการมีส่วนร่วมกับรายการ (Participation) รายการที่ได้รับการสร้างสรรค์ที่ดี
มักพยายามให้ผู้ชมมีส่วนร่วมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีทั้งการมีสวนรวมทั้งทางตรง เชน การส่งขอความสั้น 
(SMS) เพ่ือแสดงความคิดเห็น การโหวต การทายผล และการมีสวนรวมทางออม เชน การเอาใจชวย
ในการด่าเนินกิจกรรมตาง ๆ 
 1.4 ท่าใหการถายทอดเนื้อหามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Convey Message) การ
ถ่ายทอดเนื้อหาจะตองใชความคิดสรางสรรคในการน่าเสนอดวยแงมุมตางๆ และการเลาเรื่องที่
น่าสนใจ จะชวยใหผูชมเขาใจในสิ่งตางๆ ที่ตองการสื่อสารเปนไปไดงาย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 1.5 ท่าใหการถายทอดความรูเปนไปอยางสนุกสนานไมเบื่อหนาย (Exciting) การ
น่าเสนอความรูตางๆ จ่าเปนตองมีการออกแบบที่ดีเพ่ือใหเกิดความน่าตื่นเต้น เร้าใจ เปลี่ยนจากสิ่งที่
น่าเบื่อเปนสิ่งที่น่าติดตามได 
 1.6 ตอบสนองความตองการดานอารมณและความรู้สึกของผูชม (Audience Needs 
Satisfaction) การรับชมรายการเปนอีกวิธีหนึ่งในการพักผอนหยอนใจ และการผอนคลายความตึง
เครียดจากการด่าเนินชีวิตประจ่าวัน ผูชมจึงตองการความตื่นเตน สงสาร เห็นใจ ตลอดจนความรูสึก
ฮึกเหิม กลาหาญ เพ่ือน่ามากระตุนใหเกิดพลังในการตอสูชีวิตตอไป 
 1.7 สรางคุณค่าใหกับเนื้อหา (Add Value) การน่าเสนอขอมูลที่เปนเรื่องทั่วๆไป มา
ผ่านการออกแบบสรางสรรค ยอมท่าใหเกิดความนาสนใจ มีมูลคาเพ่ิมขึ้น ทั้งมูลคาเพ่ิมทางวิชาการ
และทางดานเศรษฐกิจ 
 1.8 พัฒนาทักษะการรับรูของผูชมรายการ (Audience Perception) การไดรับชม
รายการที่มีความสรางสรรคยอมท่าใหเกิดความรู เสริมสรางสติปญญา ที่ท่าใหผูชมเกิดการคิดตาม
เรื่องท่ีน่าเสนอ เชน การใส่ใจดูแลสุขภาพ ความรับผิดชอบตอสังคม เปนตน 
 1.9 ชวยใหรายการขาวสารสาธารณะ (Public Service) นาสนใจยิ่งขึ้น ซึ่งสวนใหญ
มักเปนรายการที่น่าเบื่อ เชน ข่าวจราจร การพยากรณอากาศ หรือแม้แต่การดูแลรักษาสุขภาพตาง
เป็นสิ่งส่าคัญ การออกแบบสรางสรรคจะชวยใหรายการเหลานี้มีความนาสนใจมากขึ้น และผูชม
สามารถน่าขาวสารไปใชประโยชน์ในการด่าเนินชีวิตไดมากขึ้น 
 
 2. องคประกอบในการออกแบบสรางสรรคการน่าเสนอรายการ การสรางสรรครายการยัง
มีองคประกอบอื่นๆ ที่ควรทราบเพ่ือน่าไปใชในการออกแบบสร้างสรรคการน่าเสนอรายการ ซึ่งมีองค
ประกอบ 7 ประการ ดังนี้ (ชยพล สุทธิโยธิน, 2548, น. 14 อ้างถึงใน สุรัญชนา สิทธิพูล, 2554) 
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 2.1 ประเภทหรือแนวเรื่อง (Genre) เปนการก่าหนดวารายการจัดอยูในประเภทใด 
เช่น รายการสารคดี รายการสารประโยชน รายการบันเทิง เปนตน 
 2.2 เรื่องราว (Story) เปนการก่าหนดเรื่องราวที่จะน่าเสนอ เชน การน่าเสนอเรื่อง
อาหาร วิธีท่าอาหาร คุณประโยชน์ของอาหาร เปนตน 
    2.3 รูปแบบและวิธีน่าเสนอรายการ (Treatment and Presentation) เปนการ
ก่าหนดรูปแบบในการน่าเสนอ การจัดล่าดับขั้นตอนการน่าเสนอ และน่าเสนอโดยวิธีการใด เชน การ
แบงรายการออกเปนชวงตางๆ ที่มีท้ังการสนทนา การสาธิต การเยี่ยมชม เปนตน 
 2.4 ผูน่าเสนอ (Presenters) เปนการสรางบุคคลที่ท่าหนาที่ในการด่าเนินเรื่องและ
การเชื่อมโยงเรื่องราวตาง ๆ ของรายการแตละชวงใหกลมกลืน ตอเนื่องกัน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค์
ในการน่าเสนอ 
 2.5 สถานที่ (Place) เปนสถานที่ท่ีเกิดเหตุตามเรื่องราว หมายถึง ฉากรายการสถานที่
ที่ถ่ายรายการซึ่งมีทั้งในและนอกหองสง ซึ่งข้ึนอยูกับเนื้อเรื่องท่ีน่าเสนอเปนส่าคัญ 
 2.6 เวลา (Time) หมายถึง เวลาที่เกิดการกระท่า หรือการแสดง ซึ่งอาจแบงเปน 2 
ประเภท คือ เวลาที่ใชในการอางอิงตามเวลาของนาฬิกาในทองเรื่อง (time) หรือ เวลาที่ตองการน่า 
เสนอเหตุการณ และเวลาที่เปนความยาวของรายการ (duration) 
 2.7 การสื่อความหมายทางอารมณและความรูสึก (tone) เปนภาพรวมของการสื่อ 
ความหมายของรายการผาน ภาพ แสง สี เสียง ค่าพูด การแสดง สัญลักษณ ตลอดจนวิธีการอ่ืนๆ ใน
การท่าใหเกิดทิศทางของอารมณ และความรูสึกในทางใดทางหนึ่งตามความตองการของผูผลิต เชน 
ความกลัว ความสนุกสนาน ความเศรา เปนตน 
 
 3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 
  3.1 ขั้นตอนก่อนการผลิต (PRE - PRODUCTION)  
  ภายหลังจากได้รับมอบหมายงานการผลิตรายการแล้ว ผู้ผลิตก็จะเริ่มด่าเนินการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   3.1.1 ประชุมวางแผนการผลิตรายการเพ่ือก่าหนดรูปแบบและเนื้อหา และวิธีการ
น่าเสนอรายการ ประชุมหารือร่วมกับบุคลากรผู้รับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
วางกรอบแนวคิดตามข้อก่าหนดที่มีขีดจ่ากัด ทั้งงบประมาณ เครื่องมือ บุคลากร สถานที่ ภาวะ
เศรษฐกิจ และสิ่งอ่านวยความสะดวก  
   ก่าหนดเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้ง
เอกสาร ต่าราจากห้องสมุด รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ท เว็บไซด์ และ
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน 
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   ก่าหนดแก่นเรื่อง (Theme) และวัตถุประสงค์ของรายการ เพ่ือให้เกิดความชัดเจน
และสอดคล้องกับความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 
   ก่าหนดรูปแบบและสร้างสรรค์รายการ เพ่ือให้การน่าเสนอมีความน่าสนใจ
เหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย 
   3.1.2 ขั้นตอนการเขียนบท ประกอบด้วย 
   การหาข้อมูล แหล่งข้อมูลอาจได้จากข้อมูลที่เป็นเอกสาร ข้อมูลภาพ และวัสดุ 
หรือข้อมูล จากบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งข้อมูลประเภทใดก็ตามสิ่งส่าคัญ คือ หา
แหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง กับเรื่องให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้ ตั้งค่าถาม ข้อสงสัยกับข้อมูลนั้น ๆ ต้อง
ซักถามให้มากที่สุด จนแน่ใจว่าไม่มีข้อสงสัยใด ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด 
   การจับประเด็น การพิจารณาว่าจะจับประเด็นไหนมาใช้ในงานเขียนแต่ละชิ้น ให้
ค่านึงถึง แนวคิดของรายการหรือของงาน (CONCEPT) ข้อมูลชิ้นเดียวกันอาจท่าได้หลายรายการ 
หรือแตกเป็นงานต่าง ๆ กันได้ ขึ้นอยู่กับแนวคิด (CONCEPT) ของรายการว่าก่าหนดไว้อย่างไร 
ความส่าคัญของประเด็น อะไรเป็นหลัก อะไรเป็นรอง ข้อมูลที่หามาได้ทั้งหมดสามารถแยกแยะ
ออกมาได้เป็นประเด็นต่าง ๆ กัน เมื่อเลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายการได้แล้ว ต้องคิดด้วยว่า
ประเด็นส่าคัญใดบ้างท่ีต้องใช้ ประเด็นรอง ๆ ลงไป ข้อใดที่ควรใช้ร่วมด้วย และประเด็นปลีกย่อยใดที่
ตัดทิ้งได้ 
   การวางโครงเรื่อง มีวัตถุประสงค์เพ่ือก่าหนดกรอบความคิดในการน่าเสนอ เพ่ือให้
การวางแผนการผลิตเป็นไปได้อย่างถูกต้องและรอบคอบ เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันของทีมงาน และ 
เพ่ือความสะดวกในการพัฒนาบทรายการ โดยการวางโครงเรื่องต้องมีแก่นเรื่อง (THEME) ที่ชัดเจน 
และเดินเรื่องทั้งหมด อยู่บนแก่นเรื่องนั้น  
   การเขียนบทการท่ารายการ ไม่ว่าเป็นรายการหรืองานผลิตทางด้านนี้ต้องเข้าใจว่า
การเขียนบทเป็นงานเขียนเพ่ือเล่าเรื่องควบคู่ไปกับภาพ เมื่อเขียนบทต้องคิดถึงด้านภาพ (SHOT) 
เสมอว่าภาพสามารถเล่าเรื่องอะไรได้บ้าง ภาพเล่าเรื่องได้ชัดเจนหรือไม่ และเมื่อเขียนบทควร
ย้อนกลับไปอ่านทบทวนเป็นระยะ เพ่ือเป็นการเล่าเรื่อง มีความต่อเนื่องสละสลวยในการ เรียบเรียง
เรื่อง 
   3.1.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
   เมื่อเราได้บทรายการมาแล้ว จะท่าให้เราทราบว่าแก่นหลักของเรื่องคืออะไร 
ขั้นตอนต่อไปคือการก่าหนดสถานที่ถ่ายท่า/ ส่ารวจสถานที่/ จัดเตรียมอุปกรณ์ถ่ายท่า โดยการ
ตระเตรียมอุปกรณ์ เพ่ือการบันทึกภาพตามตารางเวลา (Schedule) ที่ก่าหนดไว้ รวมทั้งก่าหนด
สถานที่ ที่จะใช้ในการบันทึกภาพ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



11 

   การเตรียมตารางและการวางแผนการถ่ายท่าเพ่ือให้ทีมผลิตรายการทุกคนได้รู้ว่า
กิจกรรมอะไรจะท่าช่วงไหน เสร็จเมื่อไร ใครรับผิดชอบกิจกรรมนั้น ซึ่งสามารถเห็นภาพรวมของการ
ผลิตรายการทั้งหมดอย่างคร่าว ๆ และสามารถควบคุมการท่างานให้เป็นไปตามตารางของการผลิต 
นอกจากนี้ ยังช่วยตรวจสอบความคืบหน้าของรายการและแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่
ปัญหาเหล่านั้นจะเป็นอุปสรรคในการผลิตรายการต่อไป 
   การถ่ายท่านอกสถานที่ ขั้นตอนที่จะต้องเตรียมทุกอย่างเพ่ือความสะดวกในการ
ถ่ายท่า การออกส่ารวจสถานที่ หาจุดถ่ายที่ต้องการ ติดต่อขออนุญาตถ้าจ่าเป็น โดยการส่ารวจ
สถานที่นั้นถ้ามีข้อจ่ากัดในเรื่องของระยะทางที่ไกลหรือไม่สะดวก เรื่องของเวลา ควรติดต่อ นัดหมาย
วัน/เวลา บุคคลที่ต้องการสัมภาษณ์ไว้ให้พร้อม 
   ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติ งาน จัดเตรียมอุปกรณ์และบุ คลากร (เทคนิค 
ยานพาหนะ งบประมาณ) นัดหมายทีมงานให้พร้อม และเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ่าเป็นต้องใช้ในการ
ถ่ายท่า  เรื่องของอุปกรณ์นี้ส่าคัญมากถ้าขาดแม้เพียงชิ้นเดียวก็จะท่าให้มีปัญหาอย่างมากในการถ่าย
ท่านอกจากจะตรวจสอบให้ครบถ้วนแล้วก็ต้องดูสภาพการท่างานของอุปกรณ์ด้วยว่าบกพร่องหรือไม่ 
   3.1.4 การเตรียมสถานที่ สถานที่จริง (On Location) ผู้ผลิตจะต้องดูแลเรื่องการ
ควบคุมแสงสว่าง และการควบคุมเสียงรบกวนให้น้อยลง การเตรียมอุปกรณ์การผลิตในการถ่ายท่า ณ 
สถานที่จริง ผู้ผลิตต้องตรวจสอบความพร้อมด้านกล้อง เทป ไมค์ ไฟ การเตรียมการด้านเสียงแสง 
ควรมีการทดสอบ ทั้งแสงเสียงให้พร้อมก่อนบันทึกรายการ 
   3.1.5 การเตรียมความพร้อมก่อนถ่ายท่า ผู้ผลิตรายการจะต้องตรวจสอบความ
พร้อมทุกด้าน โดยดูจากกระดาษบันทึก ซึ่งเรียกว่า Fact Sheet หรือ Facility Sheet ซ่ึงผู้ผลิต
รายการจะจดรายละเอียด และข้อความ ที่จ่าเป็นด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ บุคลากร ด้านเทคนิค 
ด้านการแสดง คนงาน และอ่ืนๆ นอกจากนี้ ผู้ผลิตรายการจะต้องตรวจสอบตารางการปฏิบัติงาน
รวมทั้งตารางเวลาที่ก่าหนดในการปฏิบัติงาน เรียงตามล่าดับและก่าหนดเวลาที่บุคลากรฝ่ายต่างๆจะ
เข้าประจ่าหน้าที่ทั้งหมด ผู้ผลิตรายการจะต้องตรวจสอบตารางการถ่ายท่าว่าในวันที่ถ่ายและมีใคร
ต้องมาเข้าฉากบ้าง ช่วงเช้าหรือบ่าย เวลาเท่าใด ซึ่งตารางถ่ายท่า (Shooting Schedule) นี้ มีไว้เพ่ือ
ช่วยให้การท่างานมีประสิทธิภาพประหยัดเวลาผู้แสดงประหยัดคนงานและอุปกรณ์พิเศษอ่ืนๆ  
  3.2 ขั้นผลิตรายการ (PRODUCTION) 
  การปฏิบัติงาน การก่ากับและถ่ายท่ารายการ ต้องเริ่มจากการฝึกซ้อม ผู้ผลิตรายการ 
จะก่าหนดตารางฝึกซ้อมไว้ล่วงหน้า โดยระบุวัน เวลา สถานที่ ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องมาซ้อม 
ส่าหรับรายการที่มีความซับซ้อนมาก ก็ควรจะต้องซ้อมก่อนวันผลิตสารคดีและบุคลากรส่าคัญๆ ผู้
ก่ากับรายการ ผู้ช่วยก่ากับรายการ ผู้ก่ากับเวที ฝ่ายช่างภาพ ฝ่ายเสียง ฝ่ายแสง และฝ่ายอ่ืนๆ จะต้อง
มาซ้อม เพ่ือให้เข้าใจตรงกันโดยตลอด 
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  การถ่ายท่ารายการ เป็นขั้นตอนที่จะท่าการบันทึกภาพต่าง ๆ ตามเนื้อหาที่ก่าหนดใน
บทโทรทัศน์ แต่ก่อนที่จะถึงเวลาท่าการบันทึกภาพ ผู้ก่ากับรายการควรตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ว่า
เรียบร้อย และพร้อมที่จะถ่ายท่าหรือไม่ โดยเฉพาะการตรวจสอบเรื่องของมุมภาพ ต่าแหน่งภาพกับ
มุมของฉาก รวมไปจนถึงเรื่องของสี ความคมชัดความถูกต้อง และในกรณีที่เป็นการบันทึกภาพ เมื่อ
ท่าการบันทึกภาพเสร็จแล้ว ควรจะมีการ Rewind เทป เพ่ือเช็คดูภาพที่บันทึกไปนั้นว่ามีความคมชัด
และถูกต้องหรือไม่ มีอะไรบกพร่องไหม หากพบสิ่งบกพร่องก็จะได้บันทึกถ่ายท่าใหม่ทันที 
  3.3 ขั้นหลังการผลิต (POST - PRODUCTION) 
  การด่าเนินงานหลังการถ่ายท่าผลิตรายการ เป็นกระบวนการท้ายสุดของการผลิต
รายการ เป็นการเอาเทปทั้งหมดที่บันทึกภาพมาคัดเลือกภาพที่ดีที่สุด แล้วตัดต่อเข้าด้วยกัน ซึ่งผู้ท่า
การตัดต่อจะต้องเข้าใจเรื่องราวของรายการนั้นเป็นอย่างดี ในบางกรณีผู้เขียนบทความอาจมาควบคุม
การตัดต่อ หรือท่าหน้าที่เป็นผู้ตัดต่อเองก็ได้ เมื่อผู้ตัดต่อเข้าใจบทว่ากล่าวถึงอะไร มีล่าดับขั้นตอน
ความเป็นมาของเรื่องราวอย่างไร แล้วจึงลงมือท่าการตัดต่อ ซึ่งข้ันตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ส่าคัญมาก การ
เรียงล่าดับความส่าคัญของเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ ต้องมีความประณีต พิถีพิถัน เพ่ือให้เนื้อเรื่อง
ออกมาได้ตามบทโทรทัศน์ก่าหนด และได้อารมณ์ของเรื่องราวนั้นอย่างสมบูรณ์ มีความน่าสนใจและ
น่าติดตามด้วย การตัดต่อภาพอาจมีการน่าเอาเทคนิคภาพมาพลิกแพลงได้  
 4. การประเมินรายการ  
 ชัยยงค พรหมวงศ และ นิคม ทาแดง (2540: หน้า 707-708 อ้างถึงใน สุรัญชนา สิทธิพูล
, 2554) ไดกลาวไววา ขั้นตอนหลังการผลิตรายการนอกเหนือจากประกอบดวยการตัดตอ ผสมเสียง 
ยังมีการประเมินคุณภาพรายการด้วย การประเมินคุณภาพรายการ เปนขั้นตอนการพิจารณาวา 
รายการมีคุณภาพ สมควรแกการออกอากาศต่อหรือไม ต้องแกไขปรับปรุงตรงสวนใด เพ่ือให้ได้ข้อมูล
มาปรั บปรุ ง ร ายการ ให้ เห มาะสม  ทันสมั ย  ต ร งกั บคว ามต้ องการของกลุ่ ม เป้ าหมาย 
(http://region2.prd.go.th: 2554) 
 5. การสร้างสรรค์รายการประเภทสาธิตทดลอง (Demonstration Program Format)  
 รูปแบบรายการสาธิตทดลอง (DemonstrationProgram) คือ รูปแบบรายการที่น่าเสนอ
ด้วยการอธิบายกรรมวิธี เทคนิค วิธีการ กระบวนการและขั้นตอน หรือรายละเอียดอ่ืน ๆ ของการ
กระท่าหรือการประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ด้วยการน่าเสนอภาพ และเสียงประกอบการสาธิตและทดลอง 
ในแต่ละเทคนิค แต่ละวิธีการ หรือแต่ละขั้นตอนที่เป็นรูปธรรม สามารถน่าไปปฏิบัติหรือท่าได้จริง 
เช่น การสาธิตการเสริมสวย การท่าผม การแต่งหน้า การสาธิตการปรุงอาหาร การสาธิตการประดิษฐ์
สิ่งของต่าง ๆ เป็นต้น (ชัยยงค์  พรหมวงศ์, นิคม  ทาแดง และไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์ 2547, หน้า 
149-155 อ้างถึงใน สุรัญชนา สิทธิพูล, 2554) 
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 ดังนั้นการผลิตรายการประเภทสาธิตทดลอง ผู้ผลิตรายการควรที่จะค่านึงถึงการใช้กลวิธี
ในการน่าเสนอรายการ ให้ออกมาน่าสนใจและสร้างสรรค์ เข้าใจง่ าย ท่าให้ผู้ชมเกิดความรู้สึก
เพลิดเพลิน และเกิดอารมณ์ร่วม อยากที่จะน่าไปทดลองปฏิบัติจริง เกิดความรู้ควบคู่กับความ
สนุกสนานไปพร้อมกัน และมีการวางแผนการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน เพ่ือให้ผลิตชิ้นงานออกมาให้ได้
ตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 
2. แนวคิดเกี่ยวกับโภชนาการและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 
 1. ความหมายและความส่าคัญของโภชนาการ 
 โภชนาการ หมายถึง อาหารที่รับประทานเขาไปแล้ว ร่างกายน่าไปใชประโยชน์ได้ ซึ่ง 
ตองผานกระบวนการเปลี่ยนแปลงสารอาหาร โดยเริ่มตั้งแตอาหารที่เขาสูรางกายผานกระบวนการ 
ยอย ดูดซึม การน่าไปใช การเก็บสะสม และการขับถายออกจากรางกาย 
 โภชนาการมีความส่าคัญตอสุขภาพ ดังค่ากลาวที่บอกวา “You are what you eat”  
เนื่องจากกิจกรรมตางๆในชีวิตประจ่าวันลวนตองอาศัยสารอาหารที่รางกายไดรับจากการรับประทาน
อาหาร ซึ่งสารอาหารที่ไดรับจากอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการจะสงเสริมใหกระบวนการตางๆ ใน 
รางกายท่างานไดดี ไมว่าจะระบบไหลเวียนโลหิต ระบบยอยอาหาร ระบบภูมิคุมกันภายในรางกาย 
และระบบการรับรู กลาวไดวา สิ่งที่บุคคลบริโภคเปนประจ่าจะสะทอนออกมากับภาพลักษณภายนอก
ที่เปนอยู รวมทั้งสิ่งที่รูสึกขางใน 
 การบริโภคอาหารที่ไมถูกหลักโภชนาการอาจกอใหเกิดปญหาสุขภาพ ซึ่งมีทั้งจากการ
บริโภคอาหารนอยหรือมากจนเกินไป ดังนั้น การบริโภคอาหารในปริมาณที่เพียงพอ ไดสัดสวน
พอเหมาะกับความตองการของรางกาย มีสารอาหารครบถวนตามความตองการของรางกาย อีกทั้ง 
ตองเปนอาหารที่ผานกระบวนการแปรรูปที่ถูกสุขลักษณะ จะท่าใหรางกายสามารถน่าสารอาหารไปใช
ประโยชนไดอยางเต็มท่ี ซึ่งเรียกวา “ภาวะโภชนาการที่ดี” 
 ภาวะโภชนาการที่ดี (Good Nutritional Status) ไดแก สภาพของรางกายและจิตใจ
อันเปนผลจากการรับประทานอาหารที่มีปริมาณเพียงพอกับความตองการของรางกาย มีอาหารครบ 
ถวนทั้ง 5 หมู รางกายสามารถน่าไปใชไดอยางเต็มที่ ท่าใหรางกายแข็งแรง สมสวน ผิวพรรณดี  
อารมณแจมใส จิตใจสบาย สามารถใชความคิดความอานไดดี สงผลใหประสิทธิภาพในการท่างานดี
ตามไปดวย ทั้งนี้แผนภาพดานลางแสดงใหเห็นถึงชนิดของอาหารที่มีความหลากหลาย และมีปริมาณ
ที่ควรรับประทานแตกตางกัน 
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ภาพที่ 2-1 แสดงความหลากหลายในชนิดของอาหารและปริมาณเปรียบเทียบที่ควรรับประทาน  
ที่มา: http://www.thaigoodview.com 
  
 ในขณะที่ ภาวะโภชนาการไมดี หรือ ทุพโภชนาการ (Bad Nutritional Status) คือ  
สภาพรางกายที่ไมดีอันเปนผลจากการกินไมดี ซึ่งไดแก การรับประทานอาหารไมครบตามความตอง
การของรางกาย หรือครบทุกอยางแตมีสัดสวนไมถูกตอง เชน รับประทานขาวมาก แตรับประทาน
พวกเนื้อสัตวและผักผลไมนอยเกินไป หรือไมรับประทานเลย หรือการที่ระบบการยอยดูดซึมไมดี ท่า
ใหรางกายไมเจริญเติบโตหรือแข็งแรงเทาที่ควร อีกทั้งท่าใหรางกายผอมหรืออวนเกินไป ผิวพรรณซีด
เซียว ใบหนาไมเบิกบานแจมใส ทั้งนี้ ภาวะโภชนาการไมดี แบงไดเปน 
 ภาวะโภชนาการต่่า (Under nutrition) หมายถึง สภาวะของรางกายที่เกิดจากการไดรับ
อาหารไมเพียงพอ หรือไมรับสารอาหารต่่ากวาที่รางกายตองการ จนเปนเหตุใหเกิดโรค เชน โรคขาด
โปรตีน หรือวิตามินตางๆ 
 ภาวะโภชนาการเกิน (Over nutrition) หมายถึง สภาวะของรางกายที่ไดรับสารอาหาร
บางอยางเกินกวาที่รางกายตองการ เกิดการสะสมพลังงาน หรือสารบางอยางไว จนเกิดโทษต่อ 
รางกาย เชน โรคไขมันในเลือดสูง โรคอวน โรคหัวใจและหลอดเลือด เปนตน 
 
 2. พลังงานที่ร่างกายควรได้รับต่อวัน 
 ร่างกายต้องการพลังงานมาใช้ในการเคลื่อนไหวร่างกาย หน่วยนับพลังงานเรียกว่า  
แคลอรี่ (Calories) ซึ่งเป็นค่าย่อจากค่าเต็มว่า กิโลแคลอรี่ ทั้งสองค่านี้ใช้ในความหมายเดียวกัน แหล่ง
สร้างพลังงานก็คืออาหารในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่ได้จาก ธัญพืช ข้าว แป้ง น้่าตาล ซึ่งจะถูกร่างกาย
น่ามาเผาผลาญเป็นพลังงานก่อนอันดับแรก โดยหนึ่งกรัมของคาร์โบไฮเดรตจะเผาผลาญได้พลังงาน 4 
แคลอรี่ หากยังไม่เพียงพอร่างกายก็จะน่าสารอาหารพวกไขมันที่เก็บสะสมไว้มาเผาผลาญต่อ โดย
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ไขมันจะให้พลังงานมากกว่า คือหนึ่งกรัมของไขมันจะเผาผลาญได้ 9 แคลอรี่ หากยังไม่เพียงพอ 
ร่างกายก็จะน่าโปรตีน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นส่วนประกอบของเซลล์กล้ามเนื้อ มาเผาผลาญให้เป็นพลังงาน
แทน ในอัตราโปรตีนหนึ่งกรัมให้พลังงาน 4 แคลอรี่เช่นกัน ซึ่งเหมือนน่าเอากล้ามเนื้อที่ดีในร่างกาย
ตนเองมาใช้ ดังนั้นหากรับประทานอาหารที่ให้พลังงานสูง และในปริมาณที่มากเกินไป ก็จะท่าให้
น้่าตาลในเลือดสูงจนคุมไม่ได้ แต่ถ้ามีน้อยเกินไป ก็อาจท่าให้ร่างกายต้องน่าเซลล์ดีมาเผาผลาญแทน 
จึงจ่าเป็นต้องรับประทานอาหารให้พอดีกับความต้องการของร่างกาย 
 การจะก่าหนดว่าควรรับประทานแค่ไหนจึงจะพอดี ขึ้นอยู่กับความจ่าและความต้องการ
พลังงานของแต่ละคน โดยทั่วไปคนเราจะต้องการแคลอรี่วันละประมาณ 20 - 35 แคลอรี่ต่อน้่าหนัก
ตัวหนึ่งกิโลกรัมต่อวัน ขึ้นอยู่กับว่ามีไขมันส่วนเกินอยู่ในร่างกายมากน้อยเพียงใด และมีกิจกรรมการ
ออกแรงเคลื่อนไหวในแต่ละวันมากแค่ไหน หากต้องการลดน้่าหนัก ก็ต้องรับประทานแคลอรี่ให้น้อย
กว่าระดับกิจกรรมการออกก่าลังกาย เพ่ือบังคับให้ร่างกายเอาไขมันสะสมออกมาเผาผลาญแทน 
 ปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายควรได้รับต่อวัน จ่านวนแคลอรี่ที่แต่ละคนใช้ไปในแต่ละวัน
เรียกว่า total daily energy expenditure หรือ TDEE สามารถแบ่งความต้องการแคลอรี่ในคน
ทั่วไปแบบง่ายเป็น 3 กลุ่มดังนี ้
 ผู้ที่ใช้พลังงานวันละ 1,200 – 1,600 แคลอรี่ต่อวัน ได้แก่ (1) ผู้หญิงตัวเล็กๆที่ออกก่าลัง
กายสม่่าเสมอ หรือ (2) ผู้หญิงรูปร่างปานกลางที่ไม่ได้ออกก่าลังกายกายสม่่าเสมอแต่ก็ก่าลังต้องการ
ลดน้่าหนักอยู่พอดี 
 ผู้ที่ใช้พลังงานวันละ 1,600 – 2,000 แคลอรี่ต่อวัน ได้แก่ (1) ผู้หญิงตัวใหญ่หรือผู้ชายร่าง
เล็กที่ใช้แรงงานมาก หรือ (2) ผู้ชายรูปร่างปานกลางที่ไม่ได้ออกก่าลังกายสม่่าเสมอ (3) ผู้ชายรูปร่าง
ปานกลางทีใ่ช้แรงงานมากอยู่แล้วแต่อยากลดน้่าหนักด้วย 
 ผู้ที่ใช้พลังงานวันละ 2,000 – 2,400 แคลอรี่ต่อวัน ต้องเป็น (1) ชายหรือหญิงรูปร่าง
ขนาดกลางถึงใหญ่ที่ชอบออกแรงแข็งขันทั้งวัน หรือ (2) เป็นผู้ชายตัวใหญ่มากที่ไม่ได้ใช้แรงงานอะไร
มากมาย หรือ (3) เป็นคนตัวใหญ่มากและใช้แรงงานมาก บวกกับต้องการลดน้่าหนักอยู่ด้วย 
(www.health.co.th: 2553) 
 3. อาหารเพื่อสุขภาพ 
  3.1 ชนิดของอาหารสุขภาพ 
  อาหารเพ่ือสุขภาพมีผู้ให้นิยามไว้โดยกว้างว่า หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่รับเข้าสู่ร่างกาย
แล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายในด้านสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยอาจได้รับ
สารอาหารได้อย่างหลากหลาย ทั้งนี้สหพันธ์มังสวิรัติแห่งประเทศไทย (วิภาวี ปั้นนพศรี, 2550 อ้างถึง
ใน สิริกัญญา นามาเรีย, พันธิตรา ลังคุลจินดา และอภิชาต พจน์ด่ารง, 2554) แบ่งอาหารเพ่ือสุขภาพ
ออกเป็นชนิดต่างๆ ดังนี้ 
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  - ข้าวและธัญพืช เช่น ข้าวซ้อมมือ ข้าวโอ๊ต งาด่า ขนมปังโฮลวีท ฯลฯ 
  - ถั่วและผลิตภัณฑ์จากถ่ัว ได้แก่ ถั่วกินฝัก เช่น ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา, ถั่วเมล็ดสด เช่น 
ถั่วลิสง ถั่วแระ, ถั่วเมล็ดแห้ง เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากถั่ว เช่น โปรตีนเกษตร 
ฟองเต้าหู้ เต้าเจี้ยว น้่านมถั่วเหลือง และอาหารหรือขนมที่ท่าจากถั่ว เช่น ซุปถั่วแดง ถั่วอบสมุนไพร 
เป็นต้น 
  - เมล็ดที่มีเปลือกแข็งหรือหนา เช่น เม็ดบัว เมล็ดทานตะวัน ฯลฯ 
  - ผักและผลิตภัณฑ์จากผัก ได้แก่ ผักกินใบ ยอด ก้าน เช่น ใบต่าลึง ผักกาด ผักบุ้ง, ผัก
กินดอก เช่น ดอกโสน ดอกแค, ผักกินผล เช่น มะเขือเทศ ฟักทอง, ผักกินราก เช่น หัวผักกาด 
กระชาย แครอท, น้่าผักแท้ที่ได้จากการปั่นหรือคั้น เช่น น้่าแครอท น้่ามะเขือเทศ น้่าตะไคร้ น้่าใบ
บัวบก น้่ามะนาว รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผัก เช่น ซอสพริก ซอสมะเขือเทศ เป็นต้น 
  - ผลไม้แลผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผลไม้ ได้แก่ ผลไม้กินดิบหรือกินสุก เช่น กล้วย ส้ม เงาะ 
มะละกอ น้่าผลไม้ที่ได้จากการปั่นหรือค้ัน เช่น น้่าส้ม น้่ามะพร้าว น้่าสตรอเบอร์รี่ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่
ได้จากผลไม้ เช่น กล้วยตาก กล้วยกวน มะยมเชื่อม มะม่วงแช่อ่ิม เป็นต้น 
  - ชา โดยชาที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ได้แก่ ชาด่า ชาเขียว และชาอูหลง 
 
 3.2 นโยบายในการเลือกอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ (Healthy Meeting) 
 กองโภชนาการได้ให้ค่าจ่ากัดความของ อาหารว่าง ว่าหมายถึง เป็นอาหารประเภท
เบาๆ มีปริมาณอาหารน้อยกว่าอาหารหลัก อาจจะเป็นประเภทน้่าหรือแห้ง มีทั้งคาวและหวานหรือ
จัดเป็นอาหารชิ้นเล็กๆ ขนาดพอดีค่า หยิบรับประทานได้ง่าย โดยมีนโยบายและหลักในการเลือก
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพไว้ ดังนี้ 
   3.2.1 ค่านึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ 
   3.2.2 พลังงานของหวานไม่เกินร้อยละ 10 ของพลังงานที่ร่างกายต้องการใน 1 วัน  
   3.2.3 อาหารว่างที่ดีควรจ่ากัดปริมาณน้่ามัน น้่าตาล และเกลือไม่ให้สูงเกินไป  
   3.2.4 ผลไม้สดเป็นอาหารว่างที่มีประโยชน์ มีแร่ธาตุ ใยอาหาร และวิตามินสูง 
ผลไม้ที่เหมาะสมส่าหรับเป็นอาหารว่าง ได้แก่ ส้ม มะละกอ ฝรั่ง ชมพู่ เป็นต้น ควรหลีกเลี่ยงการใช้
ผลไม้ที่มีรสหวานหรือผลไม้แปรรูปที่มีน้่าตาลและเกลือมาก 
   3.2.5 เครื่องดื่มท่ีเหมาะสม ไม่ควรมีน้่าตาลเกินร้อยละ 5 นมเปรี้ยวพร้อมดื่มมีนม
เป็นส่วนประกอบเพียงครึ่งเดียว และมีน้่าตาลสูงเทียบเท่าน้่าอัดลม น้่าผลไม้สดบางชนิดที่ไม่เติม
น้่าตาล เช่น น้่าส้ม น้่าฝรั่ง เป็นแหล่งอาหารที่มีวิตามินซี แต่น้่าผลไม่ส่าเร็จรูป หรือน้่าผลไม้ที่ขายตาม
ร้านค้าทั่วไปมักเติมน้่าตาล และบางชนิดเติมน้่าตาลมาก ควรเลือกชนิดที่มีน้่าผลไม้แท้เป็นส่วนผสมไม่
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น้อยกว่าร้อยละ 50 และเติมน้่าตาลไม่เกินร้อยละ 5 ส่าหรับนมควรเลือกนมขาดมันเนยหรือนมพร่อง
มันเนย 
   3.2.6 ของว่างจ่าพวกเบเกอรี่ ควรเลือกขนมปังที่ท่ามาจากแป้งโฮลวีท หลีกเลี่ยง
ขนมท่ีมีไขมันสูง รสหวานจัด  
   3.2.7 เลือกพืชหัวและธัญพืช เช่น ข้าวโพดต้ม มันต้ม ฟักทองต้ม เป็นต้น 
   3.2.8 ขนมไทยหลายอย่างมีประโยชน์ เนื่องจากมักน่าธัญพืช ถั่ว ผัก ผลไม้ มาเป็น
ส่วนประกอบ ให้เลือกชนิดที่มีน้่ามันน้อย หรือกะทิ / มะพร้าวน้อย และหวานจัด เช่นถั่วแปบ ขนม
ตาล ขนมกล้วย เม็ดขนุน เป็นต้น หลีกเลี่ยงขนมหวานไทยบางชนิดที่มี กะทิ หรือน้่าตาลเข้มข้น เช่น 
ตะโก้ ขนมหม้อแกง ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด เป็นต้น  
   3.2.9 ของว่างอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม มีอาหารหลายหมวดหมู่อยู่ปะปนกัน เช่น ขนม
จีบ ซาลาเปา แซนวิช ไส้ทูน่า สาคูไส้หมู ปั้นขลิบนึ่ง เป็นต้น 
   3.2.10 การจัดการอาหารว่างเพ่ือสุขภาพควรจัดให้หลากหลายชนิด ในปริมาณที่
พอเหมาะส่าหรับการบริโภคใน 1 มื้อ อาหารว่างบางชนิดให้พลังงานสูง ควรรับประทานคู่กับ
เครื่องดื่มที่ให้พลังงานต่่า หรือน้่าเปล่า หรือลดปริมาณอาหารว่างให้น้อยลง (เมธินี คุปพิทยานันท์ 
2550: หน้า 11-12) 
 ดังนั้น ค่าว่า “อาหารเพ่ือสุขภาพ” จึงหมายถึง อาหารที่รับประทานเข้าไปแล้ว สามารถ
สร้างประโยชน์แก่ร่างกายและส่งผลไปถึงจิตใจได้ ดังนั้น อาหารเพ่ือสุขภาพจึงควรมีไขมัน และ
โคเลสเตอรอลต่่า รวมทั้งเกลือและน้่าตาลไม่มาก แต่มีเส้นใยอาหารสูง โดยเนื้อหารายการของผู้ศึกษา
ได้น่าประเด็นเรื่องอาหารสุขภาพ และขนมเบเกอรี่มาผนวกเข้าด้วยกัน จึงน่าแนวคิดการบริโภคเพ่ือ
สุขภาพมาปรับใช้ในงานวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบเนื้อหาของรายการ เพ่ือน่าเสนอให้ผู้บริโภคเห็น
ว่าการรับประทานเบเกอรี่ไม่ได้ให้แต่เพียงความอร่อยแต่ยังสามารถให้ประโยชน์กับสุขภาพได้อีกด้วย 
 
3. แนวคิดจิตวิทยาของสีกับความรู้สึก  
 นักจิตวิทยาเชื่อว่าสีมีความสัมพันธ์กับร่างกาย จิตใจ อารมณ์ของเราทุกคน นับตั้งแต่มี
การค้นพบเรื่องความแตกต่างของสีเมื่อหลายพันปีก่อน มนุษย์รู้จักน่าความรู้ เรื่องสีมาปรับใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ่าวันหลายๆ ด้าน สีต่างๆ ไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งที่เราสามารถรับรู้และมองเห็นได้
ด้วยตาเท่านั้น แต่พลังของสียังส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดและการตัดสินใจของเราอีกด้วย ต่อม
ไพเนียลจะมีปฏิกิริยาในการตอบสนองต่อสีแต่ละสีแตกต่างกันออกไป ซึ่งส่งผลให้ความรู้สึก จิตใจ 
ฮอร์โมน และอารมณ์ในร่างกายของเราในขณะนั้นแตกต่างกัน ดังนั้นสีจึงมีความส่าคัญอย่างยิ่งในการ
ออกแบบรายการอาหาร เพ่ือจะได้เลือกใช้สีในการสื่อสาร ให้สอดคล้องกับเนื้อหาของรายการที่
ต้องการมากที่สุด     
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 1. สีฟ้า หรือสีน้่าเงิน                              
     สีฟ้าให้ความรู้สึกสงบ สุขุม สุภาพ หนักแน่น เคร่งขรึม เอาการเอางาน ละเอียด 
รอบคอบ สง่างาม มีศักดิ์ศรี สูงศักดิ์ เป็นระเบียบถ่อมตน สามารถลดความตื่นเต้น และช่วยท่าให้มี
สมาธิ แต่ถ้ามีสีน้่าเงินเข้มเกินไป ก็จะท่าให้รู้สึกซึมเศร้าได้ สีน้่าเงินเข้ากันได้ดีกับสีอ่อนในชุดสีเย็น 
เหมาะสมอย่างมากกับสีเอิร์ธ โทน (Earth tone) หรือสีที่เป็นกลางอย่างสีเทาหรือน้่าตาลอ่อน ควร
ระวังเมื่อใช้ร่วมกับสีส้ม เพราะสีทั้งสองจะตัดกันอย่างเด่นชัดซึ่งอาจเป็นการรบกวนสายตา สีน้่าเงิน
อ่อนเหมาะที่จะเป็นสีพ้ืนหลังของเว็บที่ให้ความสนุก ร่าเริง และมีชีวิตชีวา สามารถใช้ในการแสดงถึง
ความอนุรักษ์นิยมโดยปราศจากสีมืดทึมได้  

 2. สีเขียว             
    สีเขียวเป็นสีธรรมชาติ เป็นสีโทนเย็น เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญเติบโต จะสร้าง
ความรู้สึกเย็นสบาย ความสดชื่น ใช้เป็นสีที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ ให้ความรู้สึกสงบเงียบ การ
พักผ่อน สีเขียวมะกอก หมายถึง สันติสุข สีเขียวมีพลังแห่งการรักษา พักสายตา ช่วยให้การรับภาพดี
ขึ้น เป็นสีของความมั่นคงและอดทน  
    ดังนั้นสีเขียวจึงเป็นทางเลือกที่ดีส่าหรับงานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งแสดงถึงความ
สมบูรณ์และการเจริญเติบโต สีเขียวให้ความรู้สึกปลอดภัย จึงควรใช้สีเขียวเมื่อสื่อถึงความปลอดภัยใน
การโฆษณายาเวชภัณฑ์ สีเขียวเข้ม จะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงิน เหมาะกับงานด้านสถาบันทางการเงิน 
การธนาคาร 

  3. สีเหลือง             
    สีเหลืองเป็นสีแห่งความเบิกบาน เร้าอารมณ์ และเรียกร้องความสนใจ ให้ความรู้สึก
แจ่มใส ความร่าเริง ความสดใหม่ ความสุกสว่าง การแผ่กระจายอ่านาจบารมี แสดงถึงการต้อนรับ 
ช่วยให้จิตใจกระปรี้กระเปร่า กล้ามเนื้อมีพลัง สีเหลืองสดช่วยดึงดูดความสนใจได้ดี แต่กระนั้นก็เป็นสี
ที่มีผลในด้านการรบกวนจิตใจด้วยเช่นกัน สีเหลืองเฉดต่างๆ จะมีความหมายต่างกันไปด้วย เช่น สี
เหลืองหม่น หมายถึง ความเจ็บป่วย ผุกร่อน และความริษยา ในขณะที่สีเหลืองใสให้ความสนุก สดชื่น 
และสัมพันธ์กับเรื่องของภูมิปัญญา  
    สามารถเลือกใช้สีเหลืองโปรโมทสินค้าเด็กและผลิตภัณฑ์ยามว่าง สามารถใช้ได้ดีกับ
อาหาร แต่ผู้ชายมักจะเห็นว่าสีเหลืองเป็นเรื่องเบาสมอง เป็นเรื่องเด็กๆ จึงไม่ควรใช้สีเหลืองกับสินค้า
ส่าหรับผู้ชาย สินค้ามีระดับราคาแพง เช่น เสื้อสูท นาฬิกา หลีกเลี่ยงการใช้สีเหลืองในการขายความ
มั่นคงหรือความปลอดภัย เพราะเป็นสีของความไม่ม่ันคง สีเหลืองอ่อนจะกลืนหายไปกับสีขาว จึงต้อง
ใช้สีเข้มเป็นพ้ืนในการท่าให้โดดเด่น เช่นพ้ืนสีด่า สีเหลืองจะไม่สามารถสร้างแรงจูงใจได้ด้วยตนเอง 
เหมาะกับการใช้สร้างความแตกต่างร่วมกับสีอ่ืนโดยใช้ความสว่างสดใสที่มีท่าให้เกิดประโยชน์ต่อ
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องค์ประกอบที่มีสีมืด นอกจากนั้นสีเหลืองยังเป็นตัวเลือกที่ดีของสีพ้ืน ชึ่งจะช่วยเพ่ิมความสามารถใน
การอ่านได้เม่ือใช้สีตัวอักษรที่ตัดกัน 
 4. สีแดง 
          สีแดง เป็นสีของความร้อนแรง สร้างความตื่นเต้น และกระตุ้นสมอง เลือด พลัง 
สงคราม อันตราย ความแข็งแกร่ง อ่านาจ ความมุ่งมั่น รวมถึงความรัก อารมณ์ปรารถนาที่ร้อนรุ่ม 
เป็นสีที่ให้อารมณ์เข้มข้นรุนแรง ท่าให้ Metabolism หรือการเผาผลาญในร่างกายมนุษย์สูงขึ้น เพ่ิม
จังหวะการหายใจ ท่าให้ความดันสูง สีแดงจะช่วยส่งให้ข้อความและภาพเด่นชัดอยู่ในโฟร์กราวนด์ ใช้
สีแดงในการกระตุ้นให้ตัดสินใจรวดเร็วขึ้น เป็นสีที่เหมาะส่าหรับการจะบอกให้ผู้บริโภค “รีบซื้อด่วน” 
หรือ “คลิกตรงนี้” ในต่างๆ งานโฆษณาจะใช้สีแดงในการเร้าอารมณ์ เช่น ริมฝีปากสีแดง เล็บแดง 
สาวชุดแดง เป็นต้น  
         5. สีส้ม 
    สีส้มเป็นสีที่ประสานพลังของสีแดงกับความสุขของสีเหลือง เป็นการเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์
ของความสนุก เป็นตัวแทนของความกระตือรือร้น ความสุข ความสร้างสรรค์ มุ่งมั่น ความดึงดูด 
ความส่าเร็จ สีส้มเป็นสีโทนร้อน แต่ไม่ก้าวร้าวรุนแรงเท่าแดง ช่วยให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองมากขึ้น 
ท่าให้ชุ่มชื่น กระตุ้นจิตใจให้กระปรี้กระเปร่า เป็นสีของหนุ่มสาว สีส้มแดงเกี่ ยวข้องความปรารถนา 
ความพึงพอใจ การครอบง่า การคึกคะนอง ส่วนสีส้มทอง ให้ความรู้สึกสูงส่ง สว่างไสว เชาว์ปัญญา 
ความมั่งค่ัง เป็นสัญลักษณ์แห่งคุณภาพ สีส้มเป็นสีที่เร้าความรู้สึก ซึ่งปกติควรใช้แต่น้อยเมื่อเทียบกับสี
อ่ืน สังเกตว่าคนที่อยู่ในห้องสีส้มจะอยู่ได้ไม่นาน เหมาะในการเน้นถึงบางส่วน และอย่าใช้มาก
จนเกินไป   
              นอกจากนี้  สีส้มยังเป็นสีที่มีความละเอียดอ่อนและมีประโยชน์ในการตกแต่งมาก สีส้ม
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ควรใช้กับส่วนที่ต้องการเน้นในการออกแบบ สีส้มเป็นที่นิยมใช้ในการ
ตกแต่งห้องต่างๆภายในบ้าน จากการศึกษายังพบว่าสีส้มมีความสัมพันธ์กับความอยากอาหาร จึงเป็น
ที่นิยมใช้ในการตกแต่งร้านอาหาร เกี่ยวข้องกับอาหารเพ่ือสุขภาพ ใช้ได้ผลกับการส่งเสริมโปรโมท
สินค้าประเภทอาหาร ทีมนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคแห่งวาเลนเซีย และมหาวิทยาลัยอ็อกซ์
ฟอร์ด เคยท่าการศึกษาโดยเตรียมช็อคโกแลตร้อนใส่ในแก้วพลาสติกจ่านวน 4 สี คือ ขาว ครีม แดง 
และส้ม เพื่อให้กลุ่มอาสาสมัครชิม พร้อมถามค่าถามว่า “แก้วไหนอร่อยที่สุด?” ผลออกมาว่า ช็อคโก
แลตร้อนที่เสิร์ฟในแก้วสีส้มอร่อยที่สุด รองลงมาคือสีครีม  
    เบตินา ปิเกรา-ฟิสซ์แมน จากมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคแห่งวาเลนเซีย จึงระบุว่า สีของ
บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม มีผลต่อความรู้สึก เช่น ท่าให้มโนว่ารสชาติและกลิ่นดีขึ้น 
(http://www.thairath.co.th/content/oversea/317697: 2556) 
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 6. สีน้่าตาล  
    ให้ความรู้สึกอบอุ่น ได้พักผ่อน แต่ควรใช้ร่วมกับสีส้ม เหลือง หรือสีทอง เพราะถ้าใช้สี
น้่าตาลเพียงสีเดียว อาจท่าให้เกิดความรู้สึกหดหู่ได้ เป็นสีที่แสดงถึงความเก่าแก่โบราณ ความมั่นคง 
เรียบง่าย และสะดวกสบาย เป็นตัวเลือกที่ดีส่าหรับเว็บเกี่ยวกับบ้านและครอบครัว รวมถึงกิจกรรม

กลางแจ้ง  
    หากใช้สีน้่าตาลสีเดียวนั้น อาจดูไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ ท่าให้งานออกทึมๆ ดังนั้นควร
ใช้คู่กับสีอ่ืนหรือแต่งโดยใช้เทคนิค texture เข้าช่วย เช่น พ้ืนไม้ เป็นต้น 

 7. สีขาว  
      ให้ความรู้สึก บริสุทธิ์ สะอาดตา สดใส เบาบาง อ่อนโยน เปิดเผย การเกิด ความรัก 
ความหวัง ความจริง ความเมตตา ความศรัทธา ความดีงาม 
    ห้องสีขาวอาจท่าให้อึดอัดได้ถ้าปล่อยให้โล่งแบบไม่มีอะไรเลย สีขาวจะใช้ได้ดีเมื่อใช้
เป็นพื้นหลังเพราะท่าให้สิ่งที่เราต้องการจะน่าเสนอดูเด่นข้ึน ไม่รกตา สีขาวนั้นแสดงถึงความเรียบง่าย 
ปลอดภัย และสะอาด นิยมใช้กับพวกของไฮเทคทั้งหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ และพวกอุปกรณ์ทา ง
การแพทย์ 
 8. สีด่า 
    สื่อถึงความโศกเศร้า ความรุนแรง และความหดหู่ แต่เมื่อสีด่ามาอยู่คู่กับสีขาวก็ท่าให้มี
ความหมายที่ดี เช่น ความฉลาด และความมั่นคง เมื่อใช้ร่วมกับสีอ่ืนๆ ก็สามารถสร้างความซับซ้อน 
ลึกลับได้เป็นอย่างดี จากการศึกษาพบว่าการใช้สีด่าเป็นสีพ้ืนในหน้าเว็บเพจท่าให้อ่านตัวหนังสือได้
ยากข้ึน แต่ก็มีหลายๆ เว็บที่ใช้สีด่าเป็นพื้นหลัง พร้อมด้วยการใช้ตัวหนังสือที่มีความแตกต่างอย่างมาก 
เช่น สีขาวหรือเขียวอ่อน สีด่ายังมักถูกใช้เป็นพ้ืนหลังในการน่าเสนอผลงานของศิลปิน (Portfolio)  
และเป็นที่นิยมใช้ในที่ให้ข้อมูลทางเทคนิค หรือเว็บที่ให้ความรู้สึกแบบใต้ดิน การใช้สีด่าเป็นสีหลักควร
พิจารณาอย่างรอบคอบ เช่น ไม่ควรใช้กับรายการเด็ก เป็นต้น 
    จะเห็นว่าสีนั้นมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคนเราเป็นอย่างมาก สีจึงถูกน่ามาใช้ในงาน
ด้านต่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบต่างๆ การใช้สีบ่าบัดโรค รวมถึงใช้สื่อสารความหมายต่างๆ 
ผู้ศึกษาจึงน่าแนวคิดเรื่องจิตวิทยาของสีกับความรู้สึก มาใช้ในรายการท่าอาหารเพราะสีเป็นสิ่งที่ช่วย
ในการสื่อสาร และดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี หากเลือกใช้สีในการออกแบบ
รายการ รวมถึง Mood&Tone ของรายการทั้งหมด ให้เหมาะสมกับเนื้อหา และสื่อความหมายก็ยิ่งท่า
ให้รายการดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่น ไม่ควรใช้สีน้่าเงินในการออกแบบรายการอาหาร เพราะจะ
ท่าให้ความอยากอาหารลดลง และสีส้มอ่อนจะช่วยกระตุ้นความอยากอาหารได้ 
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4. แนวคิดการเลือกเปิดรับและการเลือกรับสื่อ 
 การสื่อสารเป็นสิ่งจ่าเป็นอย่างยิ่งส่าหรับกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตมนุษย์ มนุษย์เป็นสัตว์
สังคมที่ต้องอาศัยการแลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสาร และประสบการณ์ซึ่งกันและกันทั้งนี้เพ่ือจะได้มี
ความเข้าใจ จูงใจหรือมีอิทธิพลต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน การที่จะบรรลุสิ่งเหล่านี้ได้จ่าเป็นต้องอาศัยการ
สื่อสาร การสื่อสารของมนุษย์กระท่าเพ่ือแบ่งปันข่าวสาร (An Act of Sharing) กันนั่นเองและการ
แบ่งปันข่าวสารระหว่างกันนี้จะก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งจะน่าไปสู่การตัดสินใจและกระท่า
กิจกรรมที่ประสานสอดคล้องกัน 
 1. องค์ประกอบที่ส่าคัญของการสื่อสาร คือ ผลของการสื่อสารซึ่งเกิดหลังจากการสื่อสาร
ทุกครั้ง มักจะเกิดผลในเรื่องต่าง ๆ เป็นการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
ของผู้รับสาร ผลของการสื่อสารจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับตัวผู้รับสารเป็นส่าคัญ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผล
ต่อองค์ประกอบในเรื่องตัวผู้รับสารที่ส่าคัญประการหนึ่ง คือ กระบวนการเลือกรับสาร (Selective 
process) ของมนุษย์ ซึ่งได้แบ่งข้ันตอนการเปิดรับข่าวสารไว้ ดังนี้ 
 1.1 การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) บุคคลจะเลือกเปิดรับสื่อและข่าวสาร
จากแหล่งต่าง ๆ ตามความสนใจและความต้องการเพ่ือน่ามาใช้ เพ่ือน่ามาแก้ปัญหา หรือสนองความ
ต้องการของตน 
 1.2 การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) นอกจากจะเลือกเปิดรับสารแล้ว
บุคคลยังเลือกให้ความสนใจเฉพาะข่าวสารที่สอดคล้องกับทัศนคติและความเชื่อดั้งเดิมของตน 
 1.3 การเลือกรับรู้ (Selective Perception) บุคคลจะเลือกรับรู้ หรือ เลือกตีความ
ข่าวสารที่ได้รับไปในทางที่สอดคล้องกับทัศนคติและประสบการณ์ที่มีอยู่ก่อน ในกรณีที่ข่าวสารได้รับ
มาใหม่มีความขัดแย้งกับทัศนคติและความเชื่อดั้งเดิม บุคคลมักจะบิดเบือนข่าวสารนั้นเพ่ือให้
สอดคล้องกับทัศนคติและความเชื่อของตน 
 1.4 การเลือกจดจ่า (Selective Retention) หลังจากที่บุคคลเลือกรับ เลือกให้ความ
สนใจ และเลือกตีความข่าวสารไปในทิศทางที่สอดคล้องกับทัศนคติและความเชื่อของตนแล้ว บุคคล
ยังจะเลือกจดจ่าเนื้อหาสาระของสารในส่วนที่ต้องการจ่าเข้าไปเก็บไว้ในประสบการณ์ เพ่ือที่จะมาใช้
ในโอกาสต่อไป และจะพยายามลืมในส่วนที่ต้องการจะลืม   
 2. องค์ประกอบที่มีบทบาทส่าคัญต่อการเลือกสรรสารของมนุษย์ 
  2.1 ประสบการณ์ ท่าให้ผู้รับสารแสวงหาข่าวสารแตกต่างกัน 
  2.2 การประเมินสาร ประโยชน์ของข่าวสาร ผู้รับสารแสวงหาข่าวสารเพ่ือสนอง
จุดประสงค์ของตนอย่างใดอย่างหนึ่ง 
  2.3 ภูมิหลังต่างกัน ท่าให้มีความสนใจต่างกัน 
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  2.4 การศึกษาและสภาพแวดล้อมท่าให้มีความแตกต่างในการเลือกรับสื่อและเนื้อหา
ข่าวสาร 
  2.5 ความสามารถในการรับสารเกี่ยวกับสภาพร่างกายและจิตใจ ท่าให้พฤติกรรมการ
เปิดรับข่าวสารแตกต่างกัน 
  2.6 บุคลิกภาพ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติการโน้มน้าวจิตใจและพฤติกรรมของ
ผู้รับสาร 
  2.7 สภาพทางอารมณ์ของผู้รับสาร ท่าให้ผู้รับสารเข้าใจหรือเป็นอุปสรรคต่อความ
เข้าใจความหมายของข่าวสารได้ 
  2.8 ทัศนคติเป็นตัวก่าหนดท่าทีของการรับข่าวสาร และตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือ
ข่าวสารที่ได้พบ  
 จากทฤษฎีการเปิดรับข่าวสารนี้ท่าให้ทราบว่า ผู้รับสารมีกระบวนการในการเลือกรับสาร
อย่างไร และผู้รับสารมีความแตกต่างกัน ท่าให้มีความสนใจที่จะเลือกเปิดรับสารแตกต่างกัน ซึ่งจะ
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง จึงสามารถน่าไปประยุกต์กับสื่อที่ผู้ศึกษาต้องการที่จะน่าเสนอ
กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 
5. งานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษาและผลิตรายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่าผ่านสื่อออนไลน์ นั้น มีผลงานการวิจัยทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศหลายเรื่องท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้ 
 1. การศึกษาการวิจัยเรื่อง “แผนธุรกิจร้านเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ” ของ สิริกัญญา นามาเรีย, 
พันธิตรา ลังคุลจินดา และอภิชาต พจน์ด่ารง (2554) จากผลการศึกษาพบว่า จุดเดนของ เบเกอรี่เพ่ือ
สุขภาพ ที่มีความแตกตางสามารถสรางโอกาสทางธุรกิจ และอาศัยกระแสรักสุขภาพของคนใน
กรุงเทพมหานครที่มีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนอีกทางเลือกหนึ่งของผูบริโภค โดยลูกค้า
กลุมเปาหมายส่าหรับรานเบเกอรี่เพ่ือสุขภาพ ไดแก กลุม Health Conscious ซึ่งเปนคนท่างานรุน 
ใหม รายไดระดับปานกลาง ใสใจในสุขภาพของตนเอง ใหความส่าคัญกับการเลือกรับประทานอาหาร
ที่มีประโยชนตอรางกาย มีวัตถุประสงคในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑเบเกอรี่เพ่ือสุขภาพเนื่องจากตอง
การรับประทานสิ่งที่มีประโยชนตอสุขภาพ ในแงคุณคาทางโภชนาการที่มากกวาทางเลือกอ่ืนในวิถี
ชีวิตปกติของตน เพื่อใหไดรับสารอาหารครบถวน เปนการรักษาสุขภาพของตนเชิงปองกัน ร้านเบค มี 
อัพ เนนการสรางตราสินคาภายใตแนวคิดหลัก คือ การเปนผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่ใหคุณประโยชนตอสุข
ภาพ มีคุณคาทางโภชนาการ โดยใชชื่อตราสินคา เบค มี อัพ (Bake me UP) ซึ่งมีที่มาจากนิยาม
ความเปนผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่ชวยปลุกสุขภาพดีๆ ในตัวผูบริโภค (Wake the healthiness in you) 
ดวยบุคลิกของตราสินคาที่เรียบงาย ฉลาด และสุขภาพดี เบค มี อัพ เปนเบเกอรี่เพ่ือสุขภาพที่น่าเอา
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ธัญพืชนานาชนิด ผลไมนานาพันธุ พืชสมุนไพรที่มีประโยชน มาเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตเบเกอรี่
เพ่ือสุขภาพ ประกอบกับการเลือกใชสวนผสมที่มีความสดใหม การเลือกใชชนิดของนม เนย และ
น้่าตาล รวมทั้งการรักษาระดับความหวานที่พอเหมาะ ดวยสูตรผลิตภัณฑที่คิดคนขึ้นมาโดยเฉพาะ
จากเชฟที่มีความช่านาญ ทั้งดานผลิตภัณฑเบเกอรี่และดานโภชนาการ จึงท่าใหผลิตภัณฑของ เบค มี 
อัพ เปนเบเกอรี่ที่มีความโดดเดน 
 2. การศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคต่ออาหารสร้างสุขภาพ 
(CONSUMERS’ ATTITUDE AND BEHAVIOR ON FUNCTIONAL FOODS) ของ กนิษฐา หมู่งู
เหลือม จากการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคต่ออาหารสร้าง
สุขภาพ จากกลุ่มตัวอย่างที่ใส่ใจดูแลสุขภาพ พบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่ออาหารสร้างสุขภาพ  มี
ความสัมพันธ์กันในเชิงบวก ในแง่ของ อาหารสร้างสุขภาพกับการให้รางวัลตนเอง ความเชื่อมั่นใน
อาหารสร้างสุขภาพ ความจ่าเป็นของการบริโภคอาหารสร้างสุขภาพ และความปลอดภัยของอาหาร
สร้างสุขภาพ แต่พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารสร้างสุขภาพ อยู่ในระดับต่่า โดยมีทัศนคติด้าน 
“รสชาติของอาหารสร้างสุขภาพ” มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 
6. ผลงานที่เกี่ยวข้อง 
 1. รายการ Recipe Rehab 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2-2 รายการ Recipe Rehab เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 เข้าถึงได้จาก 

http://www.tubefilter.com/2012/09/25/recipe-rehab-abc-health-tv 
  
 ช่องทางออกอากาศ 
 ช่อง Everyday Health ทางเว็บไซต์ Youtube.com 
 ความยาวประมาณ 
 5 นาที 
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 รูปแบบและวิธีการน าเสนอ  
 รายการ Recipe Rehab เป็นรายการท่าอาหาร ที่น่าเชฟจ่านวน 2 ท่าน ซึ่งจะสับเปลี่ยน
กันไปในแต่ละเทป มาแข่งท่าอาหารในเมนูเดียวกัน โดยมีการใช้เสียง Voice Over ประจ่ารายการมา
ช่วยเชื่อมในการด่าเนินเรื่อง ใช้วิธีการตัดสลับไปมาระหว่างการท่าอาหารของเชฟทั้งสองคน ในช่วง
ก่อนท้ายรายการ เมื่ออาหารท่าเสร็จแล้วจะมีการบอกปริมาณแคลอรี่และไขมันของอาหารที่เชฟทั้ง
สองท่า 
 เนื้อหารายการ 

 น่าเมนูอาหารปกติทั่วไปที่มีแคลอรี่สูง มาให้เชฟ 2 ท่านแข่งกันท่าให้มีแคลอรี่ที่ต่่าลง แต่
ยังคงมีรสชาติที่อร่อย และน่าตาของอาหารที่น่ารับประทาน เช่น เมนู Banana Pudding , Burger 
and Fries และ Cheese Spaghetti เป็นต้น  
 จุดแข็งของรายการ 

 การท่าอาหารให้มีแคลอรี่ต่่ากว่าปกติ แต่น่าตาของอาหารยังคงความสวยงาม น่า
รับประทาน และรสชาติของอาหาร ยังต้องมีความอร่อยด้วย รวมทั้งการให้ข้อมูลตัวเลขของ ปริมาณ
แคลอรี่ในอาหารทุกจานที่ท่า ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็น Gimmick เด่นของรายการ Recipe Rehab 
 จุดที่น ามาปรับใช้ 
 น่าเนื้อหาส่าคัญ อย่างการปรุงของหวานให้มีแคลอรี่น้อยกว่าปกติ แต่รสชาติยังคงความ
อร่อย และน่าตาของขนมที่น่ารับประทาน มาท่าเป็นรายการสอนท่าเบเกอรี่เพ่ือสุขภาพ เพ่ือให้ผู้ชม
สามารถท่าตามได้ง่ายขึ้น อีกทั้งน่าการใช้ Odometer Graphic เพ่ือให้ข้อมูลปริมาณแคลอรี่ และ
ไขมัน ในทุกเมนูที่รายการน่าเสนอ 
   
 2. คลิปวิดีโอ Filo & brick dough 
 

 
  
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2-3 Filo & brick dough เข้าถึงเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2556 เข้าถึงได้จาก 

http://vimeo.com/55780636 
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 ช่องทางออกอากาศ 
 ช่อง FOODFILM ทางเว็บไซต์ vimeo.com 
 ความยาวประมาณ 
 4 นาที 
 รูปแบบและวิธีการน าเสนอ  
 วิดีโอ How to สอนท่าอาหาร โดยใช้มุมภาพลักษณะ Close Up ทั้งหมด พร้อมกราฟิก
ในการบอกขั้นตอนการท่า และน่า Sound Effect และดนตรีมาประกอบตามจังหวะการท่าและ
จังหวะการตัดต่อ 
 เนื้อหารายการ 
 สอนท่าอาหารทั้งหมด 4 เมนู คือ Mangues Miel , Salmon Fenouil , Epices au 
boeuf และ brousse menthe epinards pignons  
      จุดแข็งของรายการ 
 ใช้มุมภาพได้น่าสนใจ โดยเฉพาะภาพ Close Up ส่งเสริมให้อาหารดูน่ารับประทานและ
น่าสนใจ มีจังหวะการตัดต่อที่ท่าให้ไม่น่าเบื่อ มีการใช้ Score และ Sound Effect ในการด่าเนินเรื่อง 
ก่ากับจังหวะการท่า ท่าให้ดึงอารมณ์คนดูในแต่ละข้ันตอนที่ท่า โดยไม่ต้องใช้เสียงพูดประกอบ                  
 จุดที่น ามาปรับใช้ 
 การใช้ช็อตมุมภาพที่น่าสนใจ มุมภาพ Close Up อาหารที่ช่วยให้อาหารดูน่ารับประทาน
ดึงดูดความสนใจผู้ชม และการตัดต่อที่ไม่แช่เฟรมนานจนเกินไป เพ่ือให้รายการไม่น่าเบื่อ รวมทั้งการ
เลือกใช้ Score และ Sound Effect ซึ่งช่วยส่งเสริมให้ในระหว่างการท่าน่าสนใจยิ่งขึ้น 
  
 3. คลิปวิดีโอ Tuile au citron, mousse à la mangue 

 
  
ภาพที่ 2-4 Tuile au citron, mousse à la mangue เข้าถึงเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2556 เข้าถึงได้
จาก http://vimeo.com/39577994 
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 ช่องทางออกอากาศ 
 ช่อง FOODFILM ในเว็บไซต์ vimeo.com 
     ความยาวประมาณ 
 4 นาที 
      รูปแบบและวิธีการน าเสนอ   
 วิดีโอ How to สอนท่าขนม โดยใช้มุมภาพลักษณะ Close Up ทั้งหมด พร้อมใช้ Font 
กราฟิก ประกอบขั้นตอนการท่า และใช้ Sound Effect และดนตรีมาประกอบตามจังหวะการท่าขนม
และจังหวะตัดต่อ 
      เนื้อหารายการ 
 เป็นการสอนท่าขนม ราสเบอรร์ี่ มูสมะม่วง และขนมตกแต่งจานให้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้น 
      จุดแข็งของรายการ 
 การใช้มุมภาพท่ีสวยงามน่าสนใจ มีการจัดองค์ประกอบของเฟรมได้อย่างลงตัว เน้นการใช้
ภาพ Close Up อาหาร เพ่ือเน้นรายละเอียดของอาหารให้ดูน่ารับประทาน เมนูมีความสร้างสรรค์  
 จุดที่น ามาปรับใช้ 
 การใช้มุมภาพที่เน้นตัวขนมให้น่าสนใจ รวมทั้งการจัดวางองค์ประกอบในแต่ละเฟรมที่ดู
สะอาดตา และน่าสนใจ 
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บทที่  3 
ระเบียบวิธีวิจัย                   

 
 การศึกษาและผลิต “รายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ผ่านสื่อออนไลน์” เป็นการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน่าไปสู่การผลิตรายการประเภทสาธิตท่าเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ผ่านสื่อออนไลน์ โดย
มุ่งเน้นการศึกษาในเรื่องของรูปแบบ เนื้อหา วิธีการน่าเสนอ และกระบวนการผลิต การถ่ายท่า การ
ล่าดับภาพ ตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย และผู้ผลิตรายการท่าอาหาร เพ่ือให้ได้
แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด รวมถึงวางแผน
ในการผลิตรายการด้วย 
 
รูปแบบในการศึกษาวิจัย  
 การศึกษาและผลิตรายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ผ่านสื่อออนไลน์ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้น่า
วิธีการวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) ซึ่งเป็นการวิจัยที่มุ่งหวังการค้นหาความรู้ เพ่ือน่า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติเพ่ือผลิตรายการต่อไป โดยผู้ศึกษาได้เลือกใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) รวมถึงการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) มาใช้
เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากนั้นจึงน่าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางใน
การผลิตรายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ผ่านสื่อออนไลน์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
รวมถึงท่าการประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้นใหม่ ด้วยวิธีการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) เพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 
3 กลุ่ม ดังนี้  
  1.1 ประชากรที่เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการท่าอาหาร ซึ่งหมายถึงผู้
ทีท่่าหน้าที่ในการผลิตรายการ เช่น โปรดิวเซอร์ ผู้เขียนบท ผู้ก่ากับภาพ และผู้ล่าดับภาพ  
  1.2 ประชากรที่เป็นผู้มีประสบการณ์ในการท่าขนมเบเกอรี่ 
  1.3 ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ คือ กลุ่มผู้ชมที่มีความสนใจในการ
ท่าอาหาร และใส่ใจในด้านสุขภาพ  
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม  
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  2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ด้านขั้นตอน กระบวนการ เนื้อหา รูปแบบและวิธีการ
น่าเสนอ รวมทั้งเทคนิคของการผลิตรายการท่าอาหาร หมายถึง กลุ่มผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิต
รายการท่าอาหาร หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตรายการ ซึ่งมีดังนี้  
  ทีมงานจากรายการ “พลพรรคนักปรุง” ออกอากาศทางช่อง โมเดิร์นไนน์ทีวี 
  1) คุณมรกต อัครธารากูล   โปรดิวเซอร์รายการ 
     2) คุณพยนต์ พิณประพันธ์   ผู้ก่ากับภาพ  
  การสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการท่าอาหาร ผู้ศึกษาจะสัมภาษณ์
ข้อมูล แนวคิด กระบวนการท่างานในการผลิตรายการ กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาของ
รายการไปยังผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์รายการท่าอาหาร เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการน่ามาปรับใช้กับชิ้นงาน ตลอดจนสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตชิ้นงานใน
ปัจจุบัน ขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่กระบวนการคิดเนื้อหา การถ่ายท่า การก่ากับด้านศิลปะเทคนิคในการ
น่าเสนอ รวมไปถึงกระบวนการตัดต่อ เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจและได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์ 

 การสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ในการท่าเบเกอรี่ ผู้ศึกษาจะสัมภาษณ์ข้อมูลในการ
ออกแบบเมนูขนม ความคิดเห็น ไอเดียในการสร้างสรรค์แต่ละเมนู ซึ่งจะสามารถน่าไปใช้เป็นเนื้อหา
ในการผลิตรายการได้ 

    2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม คือ กลุ่มผู้ชมที่มีความสนใจในการท่าอาหาร 
และผู้ที่ใส่ใจในด้านสุขภาพ จ่านวนทั้งสิ้น 100 คน     

 2.3 กลุ่มตัวอย่างที่ท่าการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) เพ่ือประเมินผลรายการ 
คือ กลุ่มผู้ชมที่มีความสนใจในการท่าอาหาร และผู้ที่ใส่ใจในด้านสุขภาพ มาท่าการสนทนากลุ่ม โดย
ท่าการเปิดผลงานรายการที่ผลิตเสร็จแล้วให้กลุ่มเป้าหมายรับชม และสัมภาษณ์ถึงข้อเสนอแนะและ
ความพึงพอใจจากการรับชมรายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า เพ่ือการประเมินผล 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 ในการศึกษาและผลิต “รายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ผ่านสื่อออนไลน์” ผู้ศึกษาได้ก่าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ก่อนการผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ ดังนี้  
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ  
  1.1 แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ส่าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิต
รายการท่าอาหาร โดยมีแนวค่าถาม ดังนี้   
หัวข้อการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)  ส าหรับผู้ผลิตรายการอาหาร  
 1. ค าถามด้านแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับรายการท าอาหาร 
 - ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการท่าอาหารในปัจจุบัน 
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 - อะไรเป็นสิ่งดึงดูดให้ผู้ชมสนใจรายการท่าอาหาร 
 - ท่านคิดว่ารายการสาธิตการท่าอาหารในปัจจุบันเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับ
รายการของต่างประเทศ 
 - ท่านคิดว่าอะไรเป็นข้อจ่ากัดของการท่ารายการอาหาร 
 2. ค าถามด้านขั้นตอนและกระบวนการผลิตรายการอาหาร  
 - ขั้นตอนการเตรียมการก่อนผลิต (Pre-Production) 
 - ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production)  
 - ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ (Post-Production) 
 3. ค าถามเรื่องรูปแบบและวิธีการน าเสนอของรายการ 
 - รูปแบบรายการอาหารที่น่าสนใจ ควรเป็นอย่างไร 
 - วิธีการน่าเสนอควรเป็นแบบใด 
 - อารมณ์ของรายการอาหาร (Mood and Tone) ควรมีรูปแบบใด 
 4. ค าถามด้านเนื้อหาของรายการท าอาหาร  
 - การวางเนื้อหาของรายการท่าอาหารประเภทสาธิตอย่างไรให้น่าสนใจ  
 - ลักษณะของการเขียนบทที่ดี ควรเป็นอย่างไร  
 - การเลือกเมนูอาหารที่จะน่าเสนอในแต่ละตอน ควรค่านึงถึงอะไร  
 5. ค าถามด้านเทคนิคในการน าเสนอหรือการผลิตรายการที่เหมาะสมกับรายการ
ท าอาหาร  
 - เทคนิคการเลือกใช้มุมกล้อง และการถ่ายท่ารายการท่าอาหารอย่างไรให้ดูน่าสนใจ
และทันสมัย 
 - เทคนิคการจัดวางอาหารให้สวยงาม 
 - เทคนิคการตัดต่อให้น่าสนใจ  
 - เทคนิคการใช้กราฟิก 
 - ดนตรีและเสียงประกอบในรายการอาหารควรเป็นอย่างไร 
 6. ค าถามด้านด้านอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวกับกับรายการอาหาร 
 - ผู้ที่เป็นผู้สาธิตในการท่าอาหารควรมีบุคลิกหรือคุณลักษณะแบบใด 
 - พิธีกรมีส่วนในการท่าให้ผู้ชมเกิดความสนใจหรือไม่ 
 - สถานที่ในการถา่ยท่ารายการอาหารแบบในสถานที่ หรือสตูดิโอ กับการถ่ายท่านอก
สถานที่ มีความยากง่ายต่างกันอย่างไร และมีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไร   
 - เราสามารถวัดความส่าเร็จของรายการได้จากอะไร  
 - อุปสรรคในการผลิตรายการมีอะไรบ้าง และมีแก้ไขปัญหาอย่างไร 
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    1.2 แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้ศึกษาพฤติกรรมการรับฟังรายการโทรทัศน์
และความต้องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน่าเสนอรายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ผ่านสื่อออนไลน์ โดย
มีแนวค่าถาม ดังนี้  

 ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
 ตอนที่ 2 : พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย  
 ตอนที่ 3 : ความคิดเห็นในด้านความต้องการของเนื้อหาและรูปแบบรายการท่าอาหาร

ของกลุ่มเป้าหมาย  
 ตอนที่ 4 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รายการท่า

ขนมเบเกอรี่  
 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ  
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยให้ผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผลรายการที่

ผลิตขึ้น เพ่ือน่าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท่าการสนทนา 
ในหัวข้อความคิดเห็นและความพึงพอใจ รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการชมรายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า 
ซึ่งมีแนวค่าถามดังต่อไปนี้  

 - ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ  
 - ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ  
 - ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อความสวยงามของภาพและแสงในรายการ  
 - ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิธีการน่าเสนอ  
 - ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อกราฟิก การตัดต่อ (Editing) ดนตรีและเสียง

ประกอบของรายการ  
 - ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ  
 - ประโยชน์ที่ได้รับภายหลังจากการชมรายการ ข้อเสนอแนะ 

 
การทดสอบเครื่องมือ  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ใช้การวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) โดยใช้เครื่องมือ
เป็นแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) แบบสอบถาม (Questionnaire) และการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นเครื่องมือหลักในการเก็บข้อมูลและประเมินผลการผลิตรายการ 
ดังนั้นการทดสอบเครื่องมือ จึงมีลักษณะในการทดสอบค่าความตรง (Validity) และค่าความเที่ยงตรง 
(Reliability) ของแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ รวมถึงแนวค่าถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่มนั้น ผู้
ศึกษาได้น่าเครื่องมือทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องแม่นย่า โดยให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการ
ด้านการสื่อสารมวลชน และกลุ่มผู้ผลิตรายการ ทดสอบความแม่นย่าของโครงสร้างค่าถาม เนื้อหา
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รวมถึงภาษาที่ใช้ในการตั้งค่าถาม เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการเมื่อเข้าไปสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง
จริงที่ได้ก่าหนดไว้  
 
ขั้นตอนและวิธีการเก็บข้อมูล 
 ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ท่าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ประเมินผลรายการ ดังต่อไปนี้  
  1. การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ  
  ขั้นตอนที่ 1 ผู้ศึกษาได้ท่าการศึกษา ค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูล จากหนังสือ เอกสาร 
และบทความต่างๆ ทางด้านวิชาการ จากหอสมุดและอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงวิทยานิพนธ์ ตลอดจน
งานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการท่าเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ตลอดจนรูปแบบและเนื้อหาใน
รายการท่าอาหารต่างๆ เพ่ือน่ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิตเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ผ่านสื่อออนไลน์  
  ขั้นตอนที่ 2 ผู้ศึกษาได้ท่าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) เพ่ือขอ
ข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการท่าอาหาร ซึ่งได้น่าผลการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารทางด้านวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิเคราะห์เนื้อหาของรายการมาเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่
ดี กลวิธีในการสื่อสาร ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการท่าอาหาร แล้วจึงท่าการ
รวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท่าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการเบเกอรี่
แคลอรี่ต่่าต่อไป 
   ขั้นตอนที่ 3 ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ชนิดให้กลุ่ม
ตัวอย่างกรอกค่าตอบเอง (Self-administered) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ชมที่สนใจในการท่าอาหาร และผู้ที่ใส่ใจ
ด้านสุขภาพ จ่านวนทั้งสิ้น 100 คน โดยท ำการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางออนไลน์ ซึ่งได้น่าผล
การศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตลอดจนผลการวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการ มา
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมการเปิดรับ และความต้องการทั้งใน
ด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ผ่านสื่อ
ออนไลน์ ให้สอดคล้องต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป  
  ขั้นตอนที่ 4 ผู้ศึกษาได้เตรียมการก่อนการผลิต (Pre-production) โดยน่าข้อมูล
ทั้งหมดที่วิเคราะห์รวบรวมได้ มาจัดท่าโครงร่างรูปแบบของรายการ (Proposal) หาข้อมูลเพ่ือเขียน
บทรายการ (Script) ตลอดจนจัดท่าตารางการด่าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด 
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ  
 ผู้ศึกษาจะน่าเสนอผลงาน การผลิตรายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ผ่านสื่อออนไลน์ ต่อ

กลุ่มเป้าหมายจ่านวน 5 คน หลังจากการผลิตรายการเสร็จสิ้นแล้ว ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ในหัวข้อ “ความคิดเห็นและความพึงพอใจ รวมทั้งประโยชน์ที่ได้จากการรับชมรายการ 
เบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ผ่านสื่อออนไลน์” จากนั้นจึงน่าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิต
ขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา การน่าเสนอภาพ กราฟิกและดนตรีที่ใช้ ตลอดจนภาพรวมของรายการ 
ซึ่งจะน่าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด   
 
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
แต่ละส่วน ดังต่อไปนี้  
  1. ผู้ศึกษาได้ท่าการสัมภาษณ์ เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการ
ท่าอาหาร ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน  22 สิงหาคม – 30 กันยายน พ.ศ.2556 เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์  
  2. ผู้ศึกษาได้ท่าการแจกแบบสอบถาม เพ่ือท่าการส่ารวจถึงพฤติกรรมการเปิดรับและ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จ่านวน 100 คน ตั้งแต่วันที่ 16 -30 กันยายน พ.ศ. 2556 เป็น
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ จากทางการท่าแบบสอบถามผ่านวิธีการออนไลน์ทางเว็บไซด์  
  3. ผู้ศึกษาได้ท่าการเตรียมการก่อนผลิตรายการ เริ่มตั้งแต่การเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล จัดท่าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ หาข้อมูลในเรื่องของเนื้อหารายการ 
ตั้งแต่วันที่ วันที่ 16-30 กันยายน พ.ศ. 2555 เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์  
  4. ผู้ศึกษาได้ท่าการประเมินผลรายการ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม ของกลุ่มเป้าหมาย
จ่านวน 5 คน ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2557  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการศึกษาและการผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท่าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน่าไปใช้ใน
การผลิตรายการ การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ 
      1. การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ  
  1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจาการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยการน่าบท
สัมภาษณ์ของผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการท่าอาหาร และผู้ที่มีประสบการณ์ในการท่า
ขนมเบเกอรี่ มาเรียบเรียง สรุป และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน่าข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์
รายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ผ่านสื่อออนไลน์  
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  1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire)  ผู้ศึกษาใช้วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ืนฐาน โดยได้น่าค่าตอบที่กลุ่มตัวอย่างตอบในแบบสอบถาม มาท่าการ
ค่านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจงความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความ
ต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงการน่าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้
พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการ  
  2. การวิเคราะห์ข้อมูลรายการหลังการผลิตรายการ  
  ผู้ศึกษาจะใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group)  เพ่ือประเมินผลรายการที่ได้ผลิตขึ้น 
โดยน่าค่าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการ
ของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
 
การน าเสนอข้อมูลและชิ้นงาน  
 ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท่าการน่าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการผลิตรายการ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ การน่าเสนอข้อมูลใน
ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ การน่าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ การน่าเสนอ
รายการที่เสร็จสมบูรณ์ และการน่าเสนอผลการประเมินรายการ ดังต่อไปนี้  
  1. การน่าเสนอข้อมูลในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ ข้อมูลในขั้นตอนก่อนการผลิต
รายการนั้น เก็บรวบรวมข้ึนเพื่อน่ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้  
  ส่วนที่ 1 น่าเสนอรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน่าเสนอ กลยุทธ์และยุทธวิธีในการ
สื่อสารของรายการท่าอาหาร เพ่ือน่ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ผ่านสื่อ
ออนไลน์ ต่อไป 
   ส่วนที่ 2 น่าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-
depth interview) ของกลุ่มตัวอย่างผู้ผลิตรายการท่าอาหาร ตามประเด็นค่าถามที่ก่าหนดไว้ เพ่ือให้
ทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการท่าอาหาร กลวิธีในการเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการ
สื่อสารของรายการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการท่าอาหาร เพ่ือน่ามาใช้เป็น
แนวทางในการผลิตรายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ผ่านสื่อออนไลน์ต่อไป  
  ส่วนที่  3  น่ า เสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ จ่านวน 100 คน เพ่ือให้ทราบถึง
พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและ
เนื้อหาของรายการท่าเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ผ่านสื่อออนไลน์ รวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ
ผลิตรายการ  
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  2. การน่าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ ข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการ
ผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมข้ึนเพื่อน่ามาใช้ในการวางแผนการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้  
  ส่วนที่ 1 น่าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ ซึ่งจะประกอบด้วย
องค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการน่าเสนอที่จะท่า
การผลิตขึ้นในแต่ละตอนของรายการ  
  ส่วนที่ 2 น่าเสนอบทรายการจ่านวนทั้งสิ้น 2 ตอน ซึ่งจะประกอบด้วยเมนูที่จะ
น่าเสนอในแต่ละเทป  
  ส่วนที่ 3 น่าเสนอตารางการด่าเนินงาน ให้ทราบถึงขั้นตอนในการผลิตรายการ 
(Time Table) เพ่ือให้ทราบถึงระยะเวลาและเป้าหมายการด่าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ไปจนถึงการประเมินผลรายการ  
  3. การน่าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์ น่าเสนอตัวรายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ที่เสร็จ
สมบูรณ์ ผ่านสื่อออนไลน์ ความยาวตอนละ 5 นาที จ่านวน 2 ตอน    
 
การน าเสนอผลการประเมินรายการ  
 น่าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับ
จากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา ผู้ด่าเนินรายการ รวมถึงการ
น่าเสนอภาพ เทคนิคการตัดต่อ กราฟิกและดนตรีประกอบในรายการ แล้วน่าผลที่ได้มาสรุปตาม
ประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขรายการต่อไป  
 
การวางแผนการผลิตชิ้นงาน  
 ผู้ศึกษาได้วางแผนการในการผลิตรายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ผ่านสื่อออนไลน์ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  
  1. รวบรวมผลการวิจัยที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-depth Interview) และ
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล และน่าผลที่ได้มาจัดท่าโครงร่าง (Proposal) 
ของรายการ และบทรายการ (Script) ฉบับสมบูรณ์ 
  2. จัดท่าตารางการด่าเนินงานในการผลิตรายการ (Time Table) เพ่ือให้ทราบถึง
ระยะเวลาและเป้าหมายในการด่าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผล
รายการ และด่าเนินการในขั้นตอนการวางแผนเตรียมการก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production) 
ให้เป็นไปตามแผนการด่าเนินงาน  
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บทที่ 4 

ประมวลผลวิจัย 
 

การศึกษาและผลิต “รายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ผ่านสื่อออนไลน์” ใช้วิธีการศึกษาและ
วิจัยแบบวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา วิธีการน่าเสนอ ที่
ปรากฏในรายการท่าอาหาร และคลิปวีดีโอสอนท่าอาหาร ของต่างประเทศ ตลอดจนศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ผลิตรายการท่าอาหาร เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมมากที่สุด โดยแบ่งการน่าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อน
การผลิตรายการออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
2. ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ 
3. การน่าเสนอชิ้นงานรายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า “Bake under 240” 
 

1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
1.1 บทวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน่าเสนอจากรายการท่าอาหาร และคลิป

วีดีโอสอนท่าอาหาร ทั้งของไทยและต่างประเทศ ผ่านทางเว็บไซด์ Youtube.com และเว็บไซต์ 
Vimeo.com จ่านวนทั้งสิ้น 2 รายการ  

1.2 บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการท่าอาหารของทางช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี 
(Modernine TV) จ่านวนทั้งสิ้น 2 ท่าน 

1.3 ผลการส่ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการทั่วไป และความต้องการในด้าน
รูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า จากแบบสอบถามจ่านวน 125 
ชุด 

1.4 การน่าเสนอโครงร่างและบทรายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ผ่านสื่อออนไลน์ “Bake 
under 240” 

 
2. ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ 

2.1. ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน่าเสนอที่ปรากฏในรายการ
ท่าอาหาร และคลิปวีดีโอสอนท่าอาหารของต่างประเทศ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



36 

 ผู้ศึกษาได้ท่าการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน่าเสนอ รวมถึงศึกษา
รูปแบบและเนื้อหาของรายการท่าอาหาร และคลิปวีดีโอสอนท่าอาหาร ในช่วงเดือนตุลาคม 
พ.ศ.2556 เป็นระยะเวลา 1 เดือน จ่านวนทั้งสิ้น 2 รายการ ดังนี้ 
 1. รายการ Recipe Rehab 
 2. คลิปวีดีโอ Parmigiana di Melenzane 
ผู้ศึกษาจะท่าการวิเคราะห์แยกรายการท่าอาหาร และคลิปวีดีโอสอนท่าอาหารออกเป็นแต่ละส่วน 
ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 รูปแบบและวิธีการน่าเสนอ (Format) ของรายการ 
 ส่วนที่ 2 เนื้อหา (Content) ของรายการ 
 ส่วนที่ 3 จุดเด่นของรายการที่น่ามาปรับใช้ 
 
รายการ Recipe Rehab 
 รายการ “Recipe Rehab” เป็นรายการแข่งขันท่าอาหารของต่างประเทศ ที่รวมทั้ง
อาหารคาวและของหวาน โดยออกอากาศทางเว็บไซต์ Youtube.com ช่อง Everyday Health 
ความยาวประมาณ 5 นาที โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของรายการ คือ ผู้ที่ใส่ใจด้านสุขภาพ  
 1. รูปแบบและวิธีการน่าเสนอ (Format) ของรายการ  
 รายการ Recipe Rehab เป็นรายการท่าอาหาร ที่น่าเชฟจ่านวน 2 ท่าน ซึ่งจะสับเปลี่ยน
กันไปในแต่ละเทป มาท่าอาหารในเมนูเดียวกัน โดยมีการใช้เสียง Voice Over ประจ่ารายการมาช่วย
เชื่อมในการด่าเนินเรื่อง ใช้วิธีการตัดสลับไปมาระหว่างการท่าอาหารของเชฟทั้งสองคน ในช่วงก่อน
ท้ายรายการเมื่ออาหารท่าเสร็จแล้วจะมีการบอกปริมาณแคลอรี่และไขมันของอาหารที่เชฟทั้งสองท่า 
และในตอนช่วงสุดท้ายของรายการก็จะน่าอาหารของเชฟทั้งสองท่านไปให้ผู้อ่ืนชิม และเลือกว่าชอบ
รสชาติของเชฟท่านใดมากกว่า 
 โดยในช่วงแรกของรายการ จะเปิดด้วยเสียง Voice Over ประกอบภาพ Insert ไฮไลท์ 
(Hilight) ของรายการ แนะน่าเชฟที่มาท่าอาหารทั้งสองท่าน และเมนูที่จะท่าในแต่ละเทป 
 ช่วงที่ท่าอาหาร เชฟทั้งสองท่านจะท่าอาหาร ลักษณะคล้ายรายการสาธิตท่าอาหาร มีการ
พูดอธิบาย ให้ข้อมูลในขณะที่ท่า ซึ่งรายการจะใช้วิธีการตัดสลับไปมาระหว่างการท่าอาหารของเชฟ
ทั้งสองคน และแทรกเสียง Voice Over ประจ่ารายการมาเป็นตัวเชื่อม และอธิบายประกอบในบาง
ช่วง และในช่วงก่อนท้ายรายการ เมื่ออาหารท่าเสร็จพร้อมเสิร์ฟ จะมีเพจกราฟิกขึ้นเพ่ือบอกปริมาณ
แคลอรี่ และไขมัน ที่จะได้รับจากอาหารของเชฟแต่ละท่าน  
 ในช่วงสุดท้ายของรายการจะเป็นการน่าอาหารของเชฟทั้งสองไปเทสรสชาติ ชื่อช่วง 
“Tase Test” โดยน่าไปให้ผู้อื่นชิมและเลือกว่าชอบอาหารของเชฟท่านใดมากกว่า 
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 2. เนื้อหา (Content) ของรายการ   
 Recipe Rehab เป็นรายการแข่งขันท่าอาหาร โดยน่าเมนูอาหารปกติทั่วไปที่มีแคลอรี่สูง 

มาให้เชฟ 2 ท่านแข่งกันท่าให้มีแคลอรี่ที่ต่่าลง แต่ยังคงมีรสชาติที่อร่อย และน่าตาของอาหารที่น่า
รับประทาน เช่น เมนู Banana Pudding , Burger and Fries และ Cheese Spaghetti เป็นต้น  
 3. จุดเด่นของรายการ Recipe Rehab  

 ซ่ึงจุดเด่นของรายการ Recipe Rehab คือการท่าอาหารให้มีแคลอรี่ต่่ากว่าปกติ แต่น่าตา
ของอาหารยังคงความสวยงาม น่ารับประทาน และรสชาติของอาหาร ยังต้องมีความอร่อยด้วย 
รวมทั้งการให้ข้อมูลตัวเลขของ ปริมาณแคลอรี่ในอาหารทุกจานที่ท่า ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็น Gimmick เด่น
ของรายการ Recipe Rehab 

 ผู้ศึกษาได้น่าจุดเด่นของรายการ Recipe Rehab มาประยุกต์ใช้กับรายการเบเกอรี่ 
แคลอรี่ต่่า “Bake under 240” ที่ก่าลังจะผลิตขึ้นได้อย่างดี โดยการน่าเนื้อหาส่าคัญ อย่างการปรุง
ของหวานให้มีแคลอรี่น้อยกว่าปกติ แต่รสชาติยังคงความอร่อย และน่าตาของขนมที่น่ารับประทาน 
มาท่าเป็นรายการสอนท่าเบเกอรี่เพ่ือสุขภาพ เพ่ือให้ผู้ชมสามารถท่าตามได้ง่ายขึ้น อีกทั้งน่าการใช้ 
Odometer Graphic เพ่ือให้ข้อมูลปริมาณแคลอรี่ และไขมัน ในทุกเมนูที่รายการน่าเสนอ ซึ่ง
สอดคล้องกับคนในสังคมปัจจุบันที่ผู้คนส่วนใหญ่สนใจเรื่องของสุขภาพ และความอ้วนมากขึ้น  
 
คลิปวีดีโอ Parmigiana di Melenzane  
 Parmigiana di Melenzane เป็นคลิปวิดีโอสอนการท่าอาหารของต่างประเทศ โดย
ออกอากาศทางเว็บไซต์ Vimeo.com ช่อง FOODFILM ความยาวประมาณ 3 นาท ี
 1. รูปแบบและวิธีการน่าเสนอ (Format) ของคลิปวีดีโอ  
 Parmigiana di Melenzane เป็นวิดีโอ How to สอนท่าอาหาร โดยใช้มุมภาพลักษณะ 
Close Up ทั้งหมด พร้อมกับการใช้กราฟิกตัวอักษรในการบอกส่วนผสมและวิธีการท่าในขณะที่ท่า 
และน่า Sound Effect เสียงในขณะที่ปรุงอาหาร และดนตรีมาประกอบตามจังหวะภาพการ
ท่าอาหาร และจังหวะการตัดต่อได้อย่างลงตัว 
 2. เนื้อหา (Content) ของคลิปวีดีโอ  
 ในคลิปวีดีโอนี้ เป็นการสอนท่า Eggplant Parmesan หรือมะเขือม่วงย่างอบชีส ซึ่งน่ามา
สร้างสรรค์ให้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้น 
 3. จุดเด่นของคลิปวีดีโอ Parmigiana di Melenzane  
 คลิปวีดีโอ Parmigiana di Melenzane มีจุดเด่นในการน่าเสนอการท่าอาหาร ซึ่งใช้
องค์ประกอบทางด้านภาพที่เหมาะสมและลงตัว มุมภาพมีความน่าสนใจ โดยการถ่ายภาพในลักษณะ 
Close up ทั้งหมด นอกจากนี้ภาพที่ถูกถ่ายท่าขึ้นสามารถส่งผลถึงอารมณ์ และความรู้สึกของผู้ชม ให้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



38 

ความรู้สึกผ่อนคลาย มีความน่าสนใจน่าติดตาม และน่ารับประทาน ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งส่าคัญมากส่าหรับ
รายการท่าอาหาร นอกจากภาพที่สวยงาม ยังรวมถึงเพลงและจังหวะการตัดต่อที่ดี มีการใช้เสียงขณะ
ปรุงอาหารแทรกตามจังหวะของภาพและเพลงประกอบ ซึ่งท่าให้ภาพและเสียงมีความกลมกลืนกัน
อย่างลงตัว และมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น 
 ผู้ศึกษาจึงน่าจุดเด่นที่น่าสนใจ และสิ่งที่เป็นประโยชน์จากการวิเคราะห์ คลิปวีดีโอ 
Parmigiana di Melenzane นี้มาประยุกต์ใช้กับรายการ “Bake under 240” ที่ก่าลังจะผลิตขึ้นได้
เป็นอย่างดี โดยน่ามาใช้ในช่วงที่สาธิตการท่าขนม ทั้งในด้านของภาพ การใช้แสง แนวทางการเลือก
ดนตรีประกอบ รวมทั้งจังหวะการตัดต่อ การจัดวางกราฟิกที่ดี มาใช้ในรายการของผู้ศึกษา 

 
2.2. วิเคราะห์บทสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ผลิตรายการท าอาหาร 

 ผู้ศึกษาได้ท่าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิต
รายการสาธิตการท่าอาหาร จากผู้ผลิตรายการ “พลพรรคนักปรุง” ออกอากาศทางช่องโมเดิร์นไนน์
ทีวี (Modernine TV) ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2556 จ่านวน 2 ท่าน ดังนี้ 

1. คุณมรกต อัครธารากูล  Co-Producer 
2. คุณพยนต์ พิณประพันธ์  ผู้ก่ากับภาพ และล่าดับภาพ 

 ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น วิธีการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหา กลวิธีในการ
น่าเสนอ ขั้นตอนการผลิต ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการผลิตรายการสาธิตการท่าอาหาร
และน่าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท่าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการเบเกอรี่
แคลอรี่ต่่า “Bake under 240” ผู้ศึกษาจึงได้ท่าการวิเคราะห์แยกบทสัมภาษณ์ โดยแบ่งเนื้อหาใน
การสัมภาษณ์ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ ขั้นตอนการผลิตรายการ และ 
ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ และสรุปบทสัมภาษณ์ท้ังหมด ได้ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ จากการสัมภาษณ์ คุณมรกต อัครธารากูล Co-
Producer รายการ “พลพรรคนักปรุง” โดยมีหวัข้อดังนี้ 
  - ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการท่าอาหารในปัจจุบัน 
  - แนวคิดการออกแบบรายการ 
  - การวางเนื้อหาของรายการท่าอาหาร 
  - สิ่งที่ดึงดูดให้ผู้ชมสนใจรายการท่าอาหาร 

- ปัญหาและอุปสรรค 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการท าอาหารในปัจจุบัน  
 คุณมรกต อัครธารากูล ได้กล่าวว่า รายการท่าอาหารเป็นงานที่มีรายละเอียดค่อนข้างมาก 
ซึ่งแต่ละรายการก็จะแตกต่างกันออกไป อยู่ที่รายการนั้นจะเน้นอะไรเป็นหลัก บางรายการเน้น
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คาแรคเตอร์พิธีกร หรือบางรายการเน้นที่เมนูอาหารที่น่าเสนอ ซึ่งก็มีหลากหลายสไตล์ อยู่ที่คอนเซ็ปต์
ของแต่ละรายการด้วย 
 แนวคิดการออกแบบรายการ 

 คุณมรกต อัครธารากูล ได้กล่าวว่า รูปแบบของรายการสาธิตท่าอาหาร ก็ควรเน้นที่ตัว
อาหาร ขั้นตอนการท่า หรือเรียกว่าเป็น Cooking Show ต้องพยายามถ่ายทอดอาหาร ชวนคนดูให้
รู้สึกสนุกไปกับการท่าอาหาร ให้การท่าอาหารดูเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น และการให้ข้อมูลส่วนผสม ขั้นตอน
การท่า ก็ต้องถูกต้อง เพราะ ควรค่านึงถึงผู้ที่ชมรายการท่าอาหารโดยส่วนใหญ่จะท่าอาหารพอเป็นกัน
อยู่แล้ว เขาจะดูรายการอาหารเพ่ือมาหาไอเดียและความรู้เพ่ิมเติมในการท่าอาหาร หากให้ข้อมูล
ผิดพลาดเมื่อเขาน่าไปลองท่าก็อาจไม่ประสบความส่าเร็จ แล้วรายการก็จะมี feed back ที่ไม่ดี
กลับมาได้ การออกแบบสร้างสรรค์เมนูที่น่าเสนอต้องมีความแปลกใหม่หรือน่าสนใจ ไม่ควรธรรมดา
จนเกินไป 
 ในด้าน Mood and Tone ของรายการท่าอาหาร แต่ละรายการก็จะต่างกัน อย่างใน
รายการพลพรรคนักปรุง จะเป็นสไตล์เรียบๆแต่ดูดี จะเน้นให้ดูสะอาดตา ไม่รกหรือเยอะจนเกินไป ดูมี
ความพิถีพิถัน  
 แนวทางการเลือกพิธีกรหรือคนท่าอาหาร ส่าหรับรายการสาธิตการท่าอาหาร ก็ควรดู
สะอาด มีความคล่องแคล่วในการท่าอาหาร และควรท่าอาหารเป็นจริงๆ เพราะ ต้องท่าให้คนดูเชื่อว่า
เขามีความรู้ และท่าอาหารได้   
 การวางเนื้อหาของรายการท าอาหาร 
 คุณมรกต อัครธารากูล ได้กล่าวว่า ในการวางเนื้อหาหรือการคิดเมนูอาหารนั้น อาจจะมี
การคิด Theme ประจ่าสัปดาห์ แล้วน่าเสนอเมนูให้เข้ากับหัวข้อนั้น เช่น Theme “หวาน หวาน” 
แต่ละเมนูก็จะเป็นของหวานทั้งหมดที่มีความสร้างสรรค์ หรือ Theme “Summer” ก็อาจจะเป็นเมนู
รับหน้าร้อน เช่น ข้าวเหนียวมะม่วง หรือไอศกรีมคลายร้อนต่างๆ เป็นต้น หรืออาจดูจากเทรนด์ในช่วง
นั้นด้วย เช่น ในปัจจุบัน เทรนด์ดูแลสุขภาพก่าลังเป็นที่นิยม อาจน่าเสนอเมนูสุขภาพที่หลากหลาย 
แล้วน่ามาใส่ความสร้างสรรค์ลงไปในแต่ละเมนูเพื่อให้เมนูนั้นมีจุดเด่น ดูเป็นสไตล์ของรายการ  

 ผู้ชมรายการก็มีส่วนในการก่าหนดเนื้อหา เมนูต่างๆ เราอาจจะดูจาก feed back ของ
ผู้ชมว่าเขาต้องการเมนูแนวไหน เช่น มีผู้ชมรายการอยากได้เมนูส่าหรับลดความอ้วน เมนูส่าหรับ
ผู้ป่วยโรคต่างๆ หรือเมนูเบเกอรี่ก็เป็นที่นิยม 
 สิ่งท่ีดึงดูดให้ผู้ชมสนใจรายการท าอาหาร 
 คุณมรกต อัครธารากูล ได้กล่าวว่า ในรายการท่าอาหาร ที่เน้นการสาธิตนั้น Content 
ของรายการ ซึ่งก็คือเมนูที่น่าเสนอเป็นสิ่งที่ส่าคัญที่สุด แต่ละเมนูต้องน่าสนใจ เมนูที่มีความคิด
สร้างสรรค์ สวยงาม หน้าตาของอาหารส่าคัญที่สุด เพราะในรายการท่าอาหาร คนดูจะเห็นหน้าตา
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ของอาหารเป็นอันดับแรก จะยังไม่ได้ชิมว่ารสชาติอร่อยหรือไม่ ดังนั้นหน้าตาของอาหารจะต้องชวน
ให้อยากรับประทาน และอยากทดลองท่า แต่ก็ต้องควบคู่ไปกับการน่าเสนอที่น่าสนใจ ซึ่งภาพเป็น
ส่วนส่าคัญท่ีช่วยถ่ายทอดอาหารให้น่าสนใจยิ่งขึ้น รวมทั้งวิธีการต่างๆที่จะอธิบายตัวเมนูนั้นๆให้คนดู
เข้าใจเรื่องราว และข้ันตอนการท่าต่างๆได้ง่าย 
 ปัญหาและอุปสรรค 

คุณมรกต อัครธารากูล ได้กล่าวว่า ในการจะถ่ายท่าแต่ละครั้งต้องมีการวางแผน ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องสถานที่ หรือเรื่องของคิวพิธีกร ควรจัดสรรเวลาต่างๆให้ดี จะท่าให้การท่างานเป็นไปได้ด้วยดี 
และควรมีการซ้อมสูตรอาหารก่อนการถ่ายท่า ซึ่ งจะช่วยให้วันถ่ายท่าเป็นไปได้อย่างราบรื่น ส่วน
ปัญหาที่พบบ้าง คือ เรื่องสปอนเซอร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างข้อจ่ากัดแก่รายการ เช่น การคิดเมนูอาหารก็
ต้องไปตามสปอนเซอร์เช่นกัน ต้องคิดเมนูส่าหรับเขา ซึ่งบางครั้งสปอนเซอ์จะนับเป็นช็อตเลยว่ามี
สินค้าของเขามีก่ีช็อต แต่ก็ต้องยอมรับว่าสปอนเซอร์เป็นสิ่งจ่าเป็น  
  
 ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการผลิตรายการ จากการสัมภาษณ์ คุณพยนต์ พิณประพันธ์ ผู้ก่ากับ
ภาพ และล่าดับภาพ รายการ “พลพรรคนักปรุง” ในหัวข้อแนวทางการถ่ายภาพให้ดูน่าสนใจใน
รายการท่าอาหาร 
 แนวทางการถ่ายภาพให้ดูน่าสนใจในรายการท าอาหาร 
 คุณพยนต์ พิณประพันธ์ ได้กล่าวว่า ในขั้นตอนก่อนการผลิต ผู้ศึกษาต้องเตรียมตัวโดย
การศึกษาสิ่งที่ต้องการจะถ่าย เช่น การถ่ายท่าอาหาร ผู้ศึกษาต้องศึกษามุมกล้อง โดยการดูจาก 
Reference ต่างๆ ในการจัดองค์ประกอบของภาพเป็นส่วนส่าคัญ เช่น เฟรมภาพที่ดูสะอาด ไม่
จ่าเป็นต้องมีพร๊อพต่างๆที่เยอะจนเกินไป ก็จะช่วยเน้นที่อาหารให้เด่นยิ่งขึ้น การถ่ายภาพ Close Up 
อาหารใกล้ๆ ก็จะช่วยให้เห็นความน่ารับประทานของอาหารมากขึ้น และยังช่วยถ่ายทอดความรู้สึก 
ยิ่งใกล้ก็เหมือนกับเราได้กลิ่นอาหารที่ชัดเจนขึ้น  

แนวทางการเลือกใช้เลนส์ ผู้ศึกษาต้องเลือกว่าต้องการให้ภาพเป็นอย่างไร เลนส์ที่ใช้ถ่าย
ควรมีหลากหลาย เช่น เลนส์ระยะ 14-140,  50, 100macro และควรเลือกเลนส์ที่มีค่ารูรับแสง
ค่อนข้างกว้าง เพ่ือให้ภาพดูมีมิติ และมีความชัดลึกชัดต้ืน 
 แนวทางในการจัดแสง ผู้ศึกษาต้องดูว่า Mood and Tone ของภาพที่ต้องการเป็นแนว
ไหน ให้ความรู้สึกแบบไหน เช่น การใช้แสง Daylight หรือแสงกลางวัน ก็จะท่าให้อาหารดูมีความเป็น
ธรรมชาติ สะอาดตา หรือการที่ให้มีแสงกลางวันลอดเข้ามาทางหน้าต่างบ้างก็จะช่วยให้ภาพดูมี
ชีวิตชีวามากขึ้น  
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ส่วนที่ 3 ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ จากการสัมภาษณ์ คุณพยนต์ พิณประพันธ์ ผู้
ก่ากับภาพ และล่าดับภาพ รายการ “พลพรรคนักปรุง”ในหัวข้อแนวทางการล่าดับถ่ายภาพใน
รายการท่าอาหาร 

แนวทางการล าดับภาพในรายการท าอาหาร  
คุณพยนต์ พิณประพันธ์ ได้กล่าวว่า การล่าดับภาพในรายการท่าอาหาร ในขั้นตอนการ

ถ่ายท่าอาหารแต่ละเมนูอาจใช้เวลาในการท่าค่อนข้างนาน หากต้องน่ามาตัดให้ได้เฉลี่ยเมนูละ
ประมาณ 5 นาที ผู้ศึกษาจะต้องรู้จักเลือกประเด็นในการน่าเสนอ หรือย่อในบางช่วงที่ใช้เวลานาน 
เช่น ตอนสับ ตอนน่าเข้าอบ และในการล่าดับภาพจะต้องน่าเสนอขั้นตอนในการท่าที่ครบถ้วนและ
ถูกต้อง ต้องท่าให้ผู้ชมสามารถเข้าใจขั้นตอนต่างๆได้ง่าย และสามารถน่าไปท่าได้ แต่ควรระวังหากทิ้ง
เฟรมภาพแต่ละช็อตนานเกินไป อาจจะท่าให้รายการดูนิ่งเกินไปไม่ค่อยน่าสนใจ  
 การท่ากราฟิก ในช่วงที่ท่าก่าลังอาหารกราฟิกจะช่วยเพ่ิมความน่าสนใจได้ ต้องท่าให้
เหมาะสมกับ Mood and Tone ของรายการ รวมทั้งชนิดของอาหาร หากกราฟิกนั้นมีดีไซน์ที่
เหมาะสม กลมกลืนกับรายการ ก็จะส่งเสริมให้รายการน่าสนใจขึ้น และช่วยย้่าการรับรู้ของผู้ชมมาก
ขึ้น เพราะ บางครั้งการพูดอย่างเดียวอาจจะจ่าไม่ได้ แต่ภาพจะช่วยย้่าการรับรู้มากขึ้น หากไม่ได้พูด 
แต่มกีราฟิกขึ้นก็จะช่วยให้เข้าใจได้  
 การใส่เพลงหรือดนตรีประกอบ ต้องดูความเหมาะสมว่าช่วงไหนควรจะแทรกเพลง หรือ
ช่วงไหนควรจะ fade out เช่น เวลาคนพูด เพลงก็ต้องเบา หรือในช่วงท่าอาหาร อาจค่อยๆมีเพลงขึ้น 
ก็จะช่วยส่งให้อารมณ์เวลาท่าอาหารดูสนุกขึ้น ในการเลือกเพลงก็ต้องค่านึงการลงจังหวะของภาพ 
เสียงและภาพจะต้องไปด้วยกันอย่างกลมกลืน  
 
การเชื่อมโยงผลการศึกษาที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อน าไปใช้ในการจัดท าโครงร่าง 
รายการ (Proposal) บทรายการ (Script) และการผลิตรายการ (Production)  
 จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้เชี่ยวชาญในการผลิตรายการสาธิตการท่าอาหาร ได้ให้
ค่าแนะน่าในด้านรูปแบบของรายการสาธิตท่าอาหารว่า ควรน่าเสนอขั้นตอน และวัตถุดิบในการ
ท่าอาหารที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และต้องท่าให้คนดูรู้สึกว่าการท่าอาหารเป็นเรื่องที่สนุก และท่าไม่ยาก 
รวมทั้งเมนูที่น่าเสนอต้องมีความน่าสนใจ ก่าหนด Mood and Tone ให้ชัดเจน ซึ่งผู้ผลิตรายการได้
แนะน่าให้ไปในแนวเรียบแต่ดูดี ทันสมัย องค์ประกอบต่างๆอย่าให้ดูมากเกินไปจนเลอะเทอะ  
 ในด้านเนื้อหาหรือการเลือกเมนูที่จะน่าเสนอนั้น อาจมีการวาง Theme ของอาหารให้
น่าสนใจ หรือดูจากเทรนด์ในช่วงนั้น เมนูที่ก่าลังเป็นที่นิยม หรือความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และ
สิ่งที่ส่าคัญหน้าตาของขนมต้องสวยงาม ใส่สไตล์และความสร้างสรรค์ลงไปในแต่ละเมนู เพ่ือให้เมนูนั้น
มีจุดเด่น และเป็น Character ของรายการ 
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 พิธีกรหรือผู้ท่าอาหาร เป็นส่วนที่มีความส่าคัญ โดยลักษณะของผู้ท่าอาหารที่ดีนั้น ต้องดู
สะอาด มีความคล่องแคล่ว และควรท่าอาหารเป็นจริงๆ เพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือแก่คนดู 
 ด้านการถ่ายภาพ ถือสิ่งที่ส่าคัญอย่างมาก ซึ่งจะช่วยถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้ผู้ชมเกิด
ความเข้าใจ ผู้ผลิตได้ให้ค่าแนะน่าในด้านอุปกรณ์ การเลือกระยะเลนส์ต่างๆ เพ่ือให้ได้ภาพออกมา
ตามท่ีต้องการ แนะน่าด้านการใช้แสงแบบธรรมชาติ เพ่ือให้เข้ากับเนื้อหาและ Mood and Tone ใน
รายการของผู้ศึกษา 
 การล่าดับภาพ ในช่วงที่ท่าอาหารควรเลือกประเด็นที่ส่าคัญ ล่าดับให้ถูกต้อง และ
ครบถ้วน ในแต่ละขั้นตอนควรเลือกใช้ช็อตให้หลากหลาย เบื่อให้ดูน่าสนใจ กราฟิกที่ใช้ต้องดีไซน์ให้
เหมาะสมกับรายการ และชนิดของอาหาร อีกทั้งต้องเข้าใจได้ง่าย รวมทั้งการใส่ดนตรีประกอบต้องดู
จังหวะให้เหมาะสม และช่วยเพิ่มอารมณ์  
 ในด้านโครงร่างรายการ (Proposal) ผู้ศึกษาได้น่าค่าแนะน่าในการออกแบบรายการ
ท่าอาหารมาใช้กับรายการของผู้ศึกษา เช่น การใช้ Mood and Tone ที่ดูเรียบ ทันสมัย และสะอาด
ตา คงไว้ในรายการของผู้ศึกษา แนวทางการเลือกเมนูขนมในแต่ละเทป ที่ควรมีการดีไซน์ เพ่ือให้
สะท้อนคาแรคเตอร์ของรายการ  
 ในด้านบทรายการ (Script) ผู้ศึกษาได้เลือกเมนูที่จะน่าเสนอ และน่ามาวางแผนในการ
เลือกมุมภาพ Shot ต่างๆ และกราฟิกที่บอกส่วนผสมและวิธีท่าอย่างละเอียด เพ่ือให้มีภาพและข้อมูล
ขั้นตอนในการท่าอาหารที่สมบูรณ์ที่สุด เนื่องจากในช่วงที่ท่าอาหาร รายการของผู้ศึกษาเลือก จะเน้น
การเล่าเรื่องด้วยภาพ และเสริมกราฟิกตัวอักษรในการให้ข้อมูล ดังนั้นมุมภาพในช่วงที่สาธิตจะต้อง
ละเอียด ขั้นตอนครบถ้วน และเข้าใจได้ง่าย  
 ในด้านการผลิตรายการ (Production) ผู้ศึกษาน่าข้อมูลมาวางแผนที่จะเตรียมพร้อมก่อน
การผลิตรายการ ในด้านสถานที่ถ่ายท่า อุปกรณ์ในการถ่ายท่า เช่น กล้อง เลนส์ หรือไฟจัดแสง 
เพ่ือให้ได้ภาพที่มีคุณภาพ และสื่อความหมายมากที่สุด และเพ่ือให้รายการท่าอาหารมีความน่าสนใจ
มากยิ่งขึ้น 

2.3. ผลการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ และความต้องการในด้านรูปแบบ
และเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมาย  

ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามชนิดให้กลุ่มตัวอย่างกรอกค่าตอบเอง จาก
กลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจการท่าอาหาร และผู้ที่ใส่ใจในด้านสุขภาพ จ่านวนทั้งสิ้น 125 คน โดยที่ผู้
ศึกษาได้น่าค่าตอบที่ได้มาประมวลผลทางสถิติ เพ่ือวัดผลของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ และ
ความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตรายการเบเกอรี่
แคลอรี่ต่่า ผ่านสื่อออนไลน์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
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การแจกแบบสอบถามนั้นผู้ศึกษาได้สุ่มตัวอย่างผู้ที่มีความสนใจการท่าอาหาร และผู้ที่ใส่
ใจในด้านสุขภาพ โดยแจกให้แก่ผู้ที่ใช้เว็บไซต์ Pantip.com ห้องก้นครัว ซึ่งเป็นห้องเกี่ยวกับอาหาร 
การท่ าขนม ท่ าอาหารต่ างๆ  เ พ่ือตอบแบบสอบถามผ่ านวิ ธี การออนไลน์ทาง เ ว็บ ไซด์ 
www.surveycan.com  

การแจกแบบสอบถามนั้นผู้ศึกษาได้เริ่มต้นจากการสุ่มตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายทั้ งหมด
จ่านวน 125 คน ตั้งแต่วันที่ 10-16 กันยายน พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 1 สัปดาห์  

ผลการส่ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ผล
แสดงออกมาดังตารางต่างๆต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4-1 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ่าแนกตามเพศ 

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

24 
101 

19.2 
80.8 

รวม 125 100 
 จากตารางที่ 4-1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีจ่านวนมากกว่าเพศชาย โดยเพศ
หญิงคิดเป็นร้อยละ 80.8 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 19.2 
 
ตารางที่ 4-2 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ่าแนกตามระดบัอายุ 

ระดับอายุของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ต่่ากว่า 20 ปี 
2. 20-25 ปี 
3. 26-30 ปี 
4. 31-35 ปี 
5. 35-40 ปี 
6. มากกว่า 40 ปี 

9 
43 
22 
24 
14 
13 

7.2 
34.4 
17.6 
19.2 
11.2 
10.4 

รวม 125 100 
 จากตารางที่ 4-2 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในระดับอายุ 20-25 ปี มีจ่านวนมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 34.4 อันดับรองลงมาคือ ระดับอายุ 31-35 ปีคิดเป็นร้อยละ 19.2 รองลงมาคือ ระดับ
อายุ 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.6 ระดับอายุ 35-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.2 ระดับอายุมากกว่า 40 
ปี คิดเป็นร้อยละ 10.4 ตามล่าดับ และน้อยที่สุด คือ ระดับอายุต่่ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.2 
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ตารางที่ 4-3  แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ่าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 

 1. ต่่ากว่าปริญญาตรี 
2. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
3. สูงกว่าปริญญาตรี 

14 
75 
36 

11.2 
60 

28.8 
รวม 125 100 

 จากตารางที่ 4-3 แสดงให้เห็น ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดอยู่ในช่วง ระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมา คือ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
28.8 และระดับต่่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 11.2 ตามล่าดับ 
 
ตารางที่ 4-4 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ่าแนกตามอาชีพ 

อาชีพของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. นักเรียน/นักศึกษา  
2. แม่บ้าน/พ่อบ้าน 
3. ธุรกิจส่วนตัว 
4. ค้าขาย 
5. ข้าราชการ  
6. พนักงานบริษัท 
7. อ่ืนๆ 

42 
7 
30 
8 
15 
18 
5 

36.6 
5.6 
24 
6.4 
12 

14.4 
4 

รวม 125 100 
 จากตารางที่ 4-4 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง มากที่สุดเป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 36.6 รองลงมา คือ ธุรกิจส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 24 รองลงมา คือ พนักงานบริษัท คิดเป็นร้อย
ละ 14.4 , ข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 12 , ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 6.4 , แม่บ้าน/พ่อบ้าน คิดเป็นร้อย
ละ 5.6 และน้อยที่สุด คือ ประกอบอาชีพอ่ืนๆ เช่น Freelance คิดเป็นร้อยละ 4 
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ตารางที่ 4-5 แสดงค่าร้อยละของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการประเภทต่างๆของกลุ่มตัวอย่าง 
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ค่าตอบ) 

การเปิดรับชมรายการประเภทต่างๆของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. รายการข่าว 
2. รายการสารคดี 
3. รายการสนทนา (Talk show) 
4. รายการท าอาหาร 
5. รายการเกมโชว์ 
6. รายการเรียลลิตี้ 
7. รายการวาไรตี้  
8. ละคร 
9. อ่ืนๆ 

79 
33 
21 
96 
30 
15 
43 
39 
6 

21.8 
9.1 
5.8 
26.5 
8.3 
4.1 
11.9 
10.8 
1.7 

รวม 362 100 
จากตารางที่ 4-5 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมรายการท่าอาหารมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 26.5 รองลงมาคือ รายการข่าว คิดเป็นร้อยละ 21.8 รายการวาไรตี้ คิดเป็นร้อยละ 11.9 
ละคร คิดเป็นร้อยละ 10.8 รายการสารคดี คิดเป็นร้อยละ 9.1 รายการเกมโชว์ คิดเป็นร้อยละ 8.3 
รายการสนทนา คิดเป็นร้อยละ 5.8 รายการเรียลลิตี้ คิดเป็นร้อยละ 4.1 และน้อยที่สุดคือ อ่ืนๆ คิด
เป็นร้อยละ 1.7 ได้แก่ รายการเพลง และซีรี่ย์ต่างประเทศ 

 
ตารางที่ 4-6 แสดงค่าร้อยละของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการท่าอาหารของกลุ่มตัวอย่าง 

การเปิดรับชมรายการท าอาหาร ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เคยรับชม 
2. ไม่เคยรับชม 

123 
2 

98.4 
1.6 

รวม 125 100 
 จากตารางที่ 4.-6 แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการท่าอาหารของกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยรับชมรายการท่าอาหาร คิดเป็นร้อยละ 98.4 และไม่เคยการ
รับชมรายการท่าอาหาร คิดเป็นร้อยละ 1.6 
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ตารางที่ 4-7 แสดงค่าร้อยละของรายการท่าอาหารที่กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจ (เลือกตอบได้มากกว่า 
1 ค่าตอบ) 

รายการท าอาหารที่กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. รายการพลพรรคนักปรุง 
2. รายการครัวอินดี้ 
 3.  รายการเชฟกระทะเหล็ก 
4.  รายการครัวแล้วแต่คริต 
5.  รายการภัตตาคารบ้านทุ่ง 
6.  รายการกิน อยู่ คือ 
7.  รายการครัวคุณต๋อย 
8.  รายการ Food&Travel 
9.  อ่ืนๆ 

40 
32 
67 
36 
32 
21 
34 
51 
27 

11.8 
9.4 
19.7 
10.6 
9.4 
6.2 
10 
15 
7.9 

รวม 340 100 
 จากตารางที่ 4-7 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในรายการเชฟกะทะเหล็กมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 19.7 รองลงมาคือ รายการ Food&Travel คิดเป็นร้อยละ 15 รายการพลพรรค
นักปรุง คิดเป็นร้อยละ 11.8 รายการครัวแล้วแต่คริต คิดเป็นร้อยละ 10.6 รายการครัวคุณต๋อย คิด
เป็นร้อยละ 10 รายการครัวอินดี้ และรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง คิดเป็นร้อยละ 9.4 รายการอ่ืนๆ ซึ่ง
ได้แก่ รายการท่าอาหารของต่างประเทศ เช่น รายการ Master Chef, รายการ Martha Stewart, 
รายการของ Jamie oliver, รายการ Hell's kitchen, รายการ Allrecipe, รายการของ Gordon 
Ramsy, รายการ The Great Brithish Bake Off รวมทั้งรายการของไทย เช่น รายการเชฟมือทอง, 
รายการอร่อยสร้างภาพ คิดเป็นร้อยละ 7.9 และน้อยที่สุดคือรายการกิน อยู่ คือ คิดเป็นร้อยละ 6.2  
 
ตารางที่ 4-8 แสดงค่าร้อยละของสาเหตุในการเลือกรับชมรายการท่าอาหารของกลุ่มตัวอย่าง 
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ค่าตอบ) 

สาเหตุในการเลือกรับชมรายการท าอาหาร จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ผู้ด่าเนินรายการ 
2. มีความสนใจในเมนูที่รายการน าเสนอ 
3. รูปแบบของรายการที่น่าสนใจ 
4. อ่ืนๆ 

29 
91 
72 
8 

14.5 
45.5 
36 
4 

รวม 200 100 
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 จากตารางที่ 4-8 แสดงให้เห็นถึงสาเหตุในการเลือกรับชมรายการท่าอาหารของกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งมากที่สุด คือ มีความสนใจในเมนูที่รายการน่าเสนอ คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมาคือ 
รูปแบบของรายการที่น่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 36 ผู้ด่าเนินรายการ คิดเป็นร้อยละ 14.5 และน้อยที่สุด
คือ เหตุผลอื่นๆ เช่น ชอบท่าอาหาร, ท่าตามได้ ไม่ซับซ้อน คิดเป็นร้อยละ 4 
 
ตารางที่ 4-9 แสดงค่าร้อยละของพฤติกรรมในการท่าอาหารจากเมนูที่รายการท่าอาหารน่าเสนอ ของ
กลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการท่าอาหาร 
พฤติกรรมในการท าอาหารจากเมนูที่รายการน าเสนอ
ของกลุ่มตัวอย่างท่ีเคยรับชมรายการท าอาหาร 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เคยท าอาหารตามสูตรที่รายการน าเสนอ 
2. ไม่เคยท่าตามสูตรที่รายการน่าเสนอ 

84 
39 

67.5 
32.5 

รวม 123 100 
 จากตารางที่ 4-9 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการท่าอาหารส่วนใหญ่เคย
ท่าตามสูตรที่รายการท่าอาหารน่าเสนอ คิดเป็นร้อยละ 67.5 และไม่เคยท่าตามสูตรที่รายการน่าเสนอ 
คิดเป็นร้อยละ 32.5  
 
ตารางที่ 4-10 แสดงค่าร้อยละของสาเหตุในการเลือกเมนูอาหารจากรายการต่างๆมาทดลองท่าของ
กลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการท่าอาหาร (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ค่าตอบ) 
สาเหตุในการเลือกเมนูอาหารจากรายการต่างๆมา
ทดลองท า ของกลุ่มตัวอย่างที่ เคยรับชมรายการ
ท าอาหาร 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. หน้าตาของอาหารน่ารับประทาน 
2. ท าง่ายไม่ซับซ้อน 
3. มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
4. มีความสนใจต่อเมนูนั้น 
5. อ่ืนๆ 

34 
68 
23 
63 
2 

18 
36 
12 
33 
1 

รวม 190 100 
 จากตารางที่ 4-10 แสดงให้เห็นถึงสาเหตุในการเลือกเมนูอาหารจากรายการต่างๆมา
ทดลองท่าของกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการท่าอาหาร มากที่สุด ได้แก่ ท่าง่ายไม่ซับซ้อน คิดเป็น
ร้อยละ 36 รองลงมาคือ มีความสนใจต่อเมนูนั้น คิดเป็นร้อยละ 33 หน้าตาของอาหารน่ารับประทาน 
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คิดเป็นร้อยละ 18 มีประโยชน์ต่อสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 12 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1 คือ วัตถุดิบ
หาซื้อได้ง่าย 
 
ตารางที่ 4-11 แสดงค่าร้อยละของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการท่าอาหารทางสื่อต่างๆของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เคยรับชมรายการท่าอาหาร 
พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการท าอาหารทางสื่อ
ต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่างท่ีเคยรับชมรายการท าอาหาร 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ฟรีทีวี (ช่อง 3,5,7,9,11,Thai Pbs) 
2. ช่องเคเบิ้ล (Cable TV)  
3. ช่องดาวเทียม 
4. เว็บไซต์ Youtube.com 

55 
10 
1 
57 

44.7 
8.2 
0.8 
46.3 

รวม 123 100 
 จากตารางที่ 4-11 แสดงพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการท่าอาหารทางสื่อต่างๆของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เคยรับชมรายการท่าอาหาร มากที่สุด คือ เว็บไซต์ Youtube.com คิดเป็นร้อยละ 46.3 
รองลงมา คือ ช่องฟรีทีวี (ช่อง 3,5,7,9,11,ThaiPbs) คิดเป็นร้อยละ 44.7 ช่องเคเบิ้ล (Cable TV) 
เช่น True Vision คิดเป็นร้อยละ 8.2 และน้อยที่สุดคือ ช่องดาวเทียม คิดเป็นร้อยละ 0.8  

 
ตารางที่ 4-12 แสดงค่าร้อยละของพฤติกรรมในการรับประทานขนมเบเกอรี่ของกลุ่มตัวอย่าง 
พฤติกรรมในการรับประทานขนมเบเกอรี่ของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ชอบรับประทานเบเกอรี่ 
2. ไม่ชอบรับประทานเบเกอรี่ 
3. เฉยๆ 

98 
1 
26 

78.4 
0.8 
20.8 

รวม 125 100 
 จากตารางที่ 4-12  แสดงพฤติกรรมในการรับประทานขนมเบเกอรี่ของกลุ่มตัวอย่าง มาก
ที่สุด คือ ชอบรับประทานเบเกอรี่ คิดเป็นร้อยละ 78.4 รองลงมา คือ เฉยๆ คิดเป็นร้อยละ 20.8 และ
ไม่ชอบรับประทานเบเกอรี่ คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามล่าดับ 
 
 
 

   ส
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ตารางที่ 4-13 แสดงค่าร้อยละของประเภทของเบอเกอรี่ที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบ (เลือกตอบได้มากกว่า 
1 ค่าตอบ) 

ประเภทของเบอเกอรี่ที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ขนมปัง  
2. เค้ก  
3. ชีสเค้ก  
4. พาย  
5. เดนนิส/ครัวซอง  
6. คุกกี ้  
7. ทาร์ตผลไม้  
8. เอแคร์  
9. มูส  
10. พาเฟ่ต์  
11. มัฟฟิน  
12. อ่ืนๆ   

65 
86 
47 
39 
11 
28 
26 
30 
24 
30 
16 
5 

16 
21.1 
11.5 
9.6 
2.7 
6.9 
6.4 
7.4 
5.9 
7.4 
3.9 
1.2 

รวม 407 100 
 จากตารางที่ 4-13 แสดงให้เห็นว่าประเภทของเบเกอรี่ที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบ มากที่สุด 
คือ เค้ก คิดเป็นร้อยละ 21.1 รองลงมาคือ ขนมปัง คิดเป็นร้อยละ 16 ชีสเค้ก คิดเป็นร้อยละ 11.5 
พาย คิดเป็นร้อยละ 9.6 พาเฟ่ต์ และเอแคร์ มีจ่านวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 7.4 คุกกี้ คิดเป็นร้อยละ 
6.9 ทาร์ตผลไม้ คิดเป็นร้อยละ 6.4 มูส คิดเป็นร้อยละ 5.9 มัฟฟิน คิดเป็นร้อยละ 3.9 เดนนิส/ครัว
ซอง คิดเป็นร้อยละ 2.7 ตามล่าดับ และน้อยที่สุดคือ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.2 ได้แก่ มาการอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-14 แสดงค่าร้อยละของรสชาติและส่วนผสมของเบเกอรี่ที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบ (เลือกตอบ
ได้มากกว่า 1 ค่าตอบ 

รสชาติและส่วนผสมของเบเกอรี่ 
ที่กลุ่มตัวอย่างช่ืนชอบ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. สตรอเบอร์รี (Strawberry)  
2. บลูเบอร์รี่ (Blueberry)  
3. ราสเบอร์รี่ (Raspberry)  
4. แอปเปิ้ล (Apple)  
5. พีช (Peach)  
6. ส้ม (Orange)  
7. มะพร้าว (Coconut)  
8. มะนาว (Lemon)  
9. ช็อกโกแลต (Chocolate)  
10. ถั่วชนิดต่างๆ  
11. วานิลลา (vanilla)  
12. ธัญพืชต่างๆ  
13. กาแฟ  
14. กล้วยหอม  
15. อ่ืนๆ 

70 
49 
23 
16 
15 
26 
23 
17 
71 
41 
41 
24 
22 
28 
1 

15 
10.5 
4.9 
3.4 
3.2 
5.6 
4.9 
3.6 
15.2 
8.8 
8.8 
5.2 
4.7 
6 

0.2 
รวม 467 100 

 จากตารางที่ 4-14 แสดงความต้องการของรสชาติและส่วนผสมของเบเกอรี่ที่กลุ่มตัวอย่าง
ชื่นชอบ มากที่สุด คือ ช็อกโกแลต (Chocolate) คิดเป็นร้อยละ 15.2 รองลงมาคือ สตรอเบอร์รี 
(Strawberry) คิดเป็นร้อยละ 15 บลูเบอร์รี่ (Blueberry) คิดเป็นร้อยละ 10.5 ถั่วชนิดต่างๆ และวา
นิลลา (vanilla) มีจ่านวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 8.8 กล้วยหอม คิดเป็นร้อยละ 6 ส้ม (Orange) คิด
เป็นร้อยละ 5.6 ธัญพืชต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 5.2 ราสเบอร์รี่ (Raspberry) และมะพร้าว (Coconut) 
คิดเป็นร้อยละ 4.9 กาแฟ คิดเป็นร้อยละ 4.7 มะนาว (Lemon) คิดเป็นร้อยละ 3.6 แอปเปิ้ล 
(Apple) คิดเป็นร้อยละ 3.4 พีช (Peach) คิดเป็นร้อยละ3.2 ตามล่าดับ และน้อยที่สุดคือ อ่ืนๆ คิด
เป็นร้อยละ 0.2 ได้แก่ เนยสด  
 
 

   ส
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ตารางที่ 4-15 แสดงค่าร้อยละของความสนใจในการรับชมรายการเบอเกอรี่แคลอรี่ต่่าของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

ความสนใจในการรับชมรายการเบอเกอรี่แคลอรี่ต่ า 
ของกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. สนใจ 
2. ไม่สนใจ 
3. เฉยๆ 

97 
8 
20 

77.6 
6.4 
16 

รวม 125 100 
 จากตารางที่ 4-15 แสดงความสนใจในการรับชมรายการเบอเกอรี่แคลอรี่ต่่าของกลุ่ม
ตัวอย่าง มากที่สุดคิดเป็นค่าร้อยละ 77.6 คือ สนใจรับชม เนื่องจากท่าให้สามารถควบคุมปริมาณ
แคลอรี่ต่อวันได้ง่ายขึ้น ท่าให้ทราบปริมาณในการรับประทาน และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบ
รับประทานเบเกอรี่ แต่ก็กลัวอ้วน อีกทั้งยังค่านึงถึงสุขภาพ จึงมองหาอาหารสุขภาพมากขึ้น และ
สามารถน่าสูตรไปปรับใช้ได้ อีกทั้งยังตรงกับความสนใจของกลุ่มตัวอย่าง เป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ 
และยังแปลกใหม่ส่าหรับประเทศไทย รองลงมา คือ เฉยๆ คิดเป็นค่าร้อยละ 16 และไม่สนใจ คิดเป็น
ค่าร้อยละ 6.4 เนื่องจาก ไม่สนใจปริมาณแคลอรี่ ไม่กลัวอ้วน ขอให้อร่อยก็เพียงพอ และไม่มีเวลา 
รวมถึงอุปกรณ์ในการท่าเบเกอรี่  
 
ตารางที่ 4-16 แสดงค่าร้อยละของเมนูเบเกอรี่แคลอรี่ต่่าเพ่ือน่าเสนอในรายการ “Bake under 240” 
ทีก่ลุ่มตัวอย่างสนใจ 

เมนูเบเกอรี่แคลอรี่ต่ าเพื่อน าเสนอในรายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เมคโอเวอร์ ช๊อคโกแลต บราวนี่  
2. ราสเบอรี่ แอนด์ พีช ทาร์ต 
3. มัฟฟินซูเปอร์ฟรุ๊ต 
4. กราโนลา โยเกิร์ต พาเฟ่ท ์   
5. คุกกี้เฮ้ลตี้โอ๊ต 

32 
23 
13 
30 
27 

25.6 
18.4 
10.4 
24 

21.6 
รวม 125 100 

 จากตารางที่ 4-16 แสดงให้เห็นว่าเมนูเบเกอรี่แคลอรี่ต่่าที่จะน่าเสนอในรายการ “Bake 
under 240” ที่กลุ่มตัวอย่างสนใจมากที่สุด คือ เมคโอเวอร์ ช๊อคโกแลต บราวนี่ คิดเป็นร้อยละ 25.6 
รองลงมาคือ กราโนลา โยเกิร์ต พาเฟ่ท์ คิดเป็นร้อยละ 24 คุกกี้เฮ้ลตี้โอ๊ต คิดเป็นร้อยละ 21.6 รา
สเบอรี่ แอนด์ พีช ทาร์ต คิดเป็นร้อยละ 18.4 ตามล่าดับ และน้อยที่สุดคือ มัฟฟินซูเปอร์ฟรุ๊ต คิดเป็น
ร้อยละ 10.4  

   ส
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 ข้อบกพร่องหรือสิ่งท่ีควรแก้ไขในรายการท าอาหารในปัจจุบัน  
 1. บางรายการเสนอสูตรผิด บอกส่วนผสมไม่ชัดเจน  
 2. ในรายการช่องฟรีทีวีมักมีแต่โฆษณาสินค้าแอบแฝง ท่าให้คนดูสนใจน้อยลง กลุ่ม

ตัวอย่างจึงหันมาชมรายการท่าอาหารผ่านทางเว็บไซต์แทน 
 3. รูปแบบการน่าเสนอยังจ่าเจ  

 ข้อเสนอแนะในการผลิตรายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่ า ผ่านสื่อออนไลน์ “Bake under 
240” 
  1. ควรเป็นเมนูที่ท่าง่าย และไม่จ่าเป็นต้องใช้เครื่องมือมาก  
  2. บอกขั้นตอนวิธีการท่าและสูตรอาหารอย่างชัดเจน  
  3. อยากให้มีเมนูใหม่ๆที่หลากหลายเพ่ือสุขภาพ น่าตาของน่ารับประทาน และ
ดัดแปลงเมนูที่มีแคลอรี่สูงท่าให้มีแคลอรี่ต่่าแต่ความอร่อยคงเดิม  
  4. ควรมีการน่าเสนอที่แปลกใหม่และจูงใจคนดู เพราะ เบเกอรี่เเคลอรี่ต่่า บางคนอาจ
ไม่สนใจเพราะไม่เชื่อ หรือคิดว่าไม่อร่อย  
  5. ด่าเนินรายการกระชับและครอบคลุมทุกขั้นตอน 
 
การเชื่อมโยงผลการศึกษาที่ได้จากแบบสอบถามเพื่อน าใช้ในการจัดท าโครงร่างรายการ 
(Proposal) บทรายการ (Script) และการผลิตรายการ (Production) 

จากการส่ารวจกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-25 ปี 
รองลงมาคือ 31-35 ปี และ 26-30 ปี ตามล่าดับ ระดับการศึกษามากที่สุด คือ ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา และรองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว  

ในด้านพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ ส่วนใหญ่รับชมรายการท่าอาหารบ่อยที่สุด และ
รายการท่าอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ รายการเชฟกระทะเหล็ก ออกอากาศทางช่อง 7 
รองลงมาคือ รายการ Food&Travel ทางเว็บไซต์ Youtube.com และสาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่รับชมรายการท่าอาหาร คือ มีความสนใจในเมนูที่รายการน่าเสนอ และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคย
น่าสูตรอาหารที่ในแต่ละรายการน่าเสนอไปใช้ โดยส่วนใหญ่จะเลือกเมนูที่ท่าง่าย ไม่ซับซ้อน ไป
ทดลองท่าตาม และกลุ่มตัวอย่างจะชมรายการท่าอาหารผ่านทางเว็บไซต์ Youtube.com มากที่สุด 

ในด้านพฤติกรรมการรับประทานเบเกอรี่ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
พฤติกรรม ชอบรับประทานเบเกอรี่ ซึ่งประเภทของเบเกอรี่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ เค้ก และ
ส่วนผสมหรือรสชาติที่ชอบมากที่สุดคือ ช๊อกโกแลต รองมาคือ สตรอเบอร์รี่ แต่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
กังวลกับความอ้วน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



53 

ในด้านความต้องการเนื้อหารายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ผ่านสื่อออนไลน์ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนมากสนใจ หากมีรายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า และให้ข้อมูลปริมาณแคลอรี่ และไขมัน 
เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างสนใจ คือ สามารถควบคุมปริมาณแคลอรี่ต่อวันได้ง่ายขึ้น ท่าให้ทราบปริมาณใน
การรับประทาน และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบรับประทานเบเกอรี่ แต่ก็กลัวอ้วน อีกทั้งยังค่านึงถึง
สุขภาพ จึงมองหาอาหารสุขภาพมากข้ึน และสามารถน่าสูตรไปปรับใช้ได้ อีกทั้งยังตรงกับความสนใจ
ของกลุ่มตัวอย่าง เป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ และยังแปลกใหม่ส่าหรับประเทศไทย ในส่วนเมนู 
เบเกอรี่แคลอรี่ต่่าจากตัวเลือก ที่กลุ่มตัวอย่างสนใจมากที่สุด คือ เมคโอเวอร์ ช๊อคโกแลต บราวนี่ และ
อันดับรองลงมาคือ กราโนลา โยเกิร์ต พาเฟ่ท์ 

ในด้านข้อเสนอแนะในการผลิตรายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า “Bake under 240” 
กลุ่มเป้าหมายมีความต้องการด้านเนื้อหาเพิ่มเติม ดังนี้ 
  1. ควรเป็นเมนูที่ท่าง่าย และไม่จ่าเป็นต้องใช้เครื่องมือมาก  
  2. บอกขั้นตอนวิธีการท่าและสูตรอาหารอย่างชัดเจน  
  3. อยากให้มีเมนูใหม่ๆที่หลากหลายเพ่ือสุขภาพ น่าตาของน่ารับประทาน และ
ดัดแปลงเมนูที่มีแคลอรี่สูงท่าให้มีแคลอรี่ต่่าแต่ความอร่อยคงเดิม  
  4. ควรมีการน่าเสนอที่แปลกใหม่และจูงใจคนดู เพราะ เบเกอรี่เเคลอรี่ต่่า บางคนอาจ
ไม่สนใจเพราะไม่เชื่อ หรือคิดว่าไม่อร่อย  
  5. ด่าเนินรายการกระชับและครอบคลุมทุกขั้นตอน 

จากผลส่ารวจในด้านของความต้องการรูปแบบและเนื้อหาของรายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า 
ผ่านสื่อออนไลน์ สามารถน่ามาปรับใช้กับรายการของผู้ศึกษา ได้ดังนี้ 
 ในด้านโครงร่างรายการ (Proposal) ผู้ศึกษาได้น่ามาก่าหนดรูปแบบของรายการ เป็น
รายการสาธิตการท่าเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ที่จะเน้นการน่าเสนอขั้นตอนและส่วนผสมอย่างชัดเจน และ
บอกถึงปริมาณแคลอรี่ น้่าตาล และไขมัน ในทุกเมนูที่น่าเสนอ โดยด่าเนินรายการแบบกระชับและ
ครอบคลุม ทางเว็บไซต์ Youtube.com  
 เนื้อหารายการ กลุ่มเป้าหมายต้องการรายการที่น่าเสนอเมนูที่มีความน่าสนใจ เช่น เมนูมี
ความหลากหลาย หรือดัดแปลงเมนูที่มีแคลอรี่สูง มาท่าให้มีแคลอรี่ต่่าลง น่าเสนอสูตรที่ชัดเจนและ
น่าไปใช้ได้จริง อีกทั้งต้องอร่อย และท่าง่าย ขั้นตอนไม่ซับซ้อน และกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จะชอบ
ส่วนผสมหรือรสชาติ ช๊อกโกแลต มากที่สุด และสตรอเบอรี่ รองลงมา ผู้ศึกษาจึงน่ามาใช้ในการ
ก่าหนดเมนูเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ที่จะน่าเสนอในรายการ เพ่ือให้ตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่เมนู เมคโอเวอร์ ช๊อคโกแลต บราวนี่ และ กราโนลา โยเกิร์ต พาเฟ่ท์ 

ในด้านบทรายการ (Script) ผู้ศึกษาได้น่าเมนู เมคโอเวอร์ ช๊อคโกแลต บราวนี่ และ กรา
โนลา โยเกิร์ต พาเฟ่ท์ มาน่าเสนอในรายการ และเลือกเน้นประเด็นการให้ข้อมูลของขนมในแต่ละเมนู 
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ในด้านจุดที่น่าสนใจของเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า และข้อแตกต่างจากเบเกอรี่ทั่วไป จากนั้นท่าการวางแผน
ในการเลือกมุมภาพ Shot ต่างๆ และกราฟิกที่บอกส่วนผสมและวิธีท่าอย่างละเอียด เพ่ือให้มีภาพ
และข้อมูลขั้นตอนในการท่าอาหารที่สมบูรณ์ท่ีสุด เพ่ือให้ผู้ชมสามารถเข้าใจได้ง่าย    
 ในด้านการผลิตรายการ (Production) ผู้ศึกษาได้วางแผนที่จะเตรียมพร้อมในด้าน
อุปกรณ์ในการถ่ายท่า เพ่ือให้ได้ภาพที่สวยงาม และเห็นการสาธิตอย่างชัดเจน ตามที่กลุ่มตัวอย่าง
ต้องการ  

 
3. การน าเสนอชิ้นงานรายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่ า ผ่านสื่อออนไลน์  

การวางแผนการผลิตชิ้นงาน 
 ผู้ศึกษาได้วางแผนการในการผลิตรายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ผ่านสื่อออนไลน์ “Bake 

under 240” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
จัดท่าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ โดยมีองค์ประกอบต่างๆต่อไปนี้ 
 ชื่อรายการ : Bake under 240 
 ที่มาของรายการ : เนื่องจากปัญหาความอ้วนจากการรับประทานอาหารที่มีแคลอรี่สูง

เกินไป รวมทั้งขนมเบเกอรี่ต่างๆ ซึ่งมีรสชาติที่หอมหวาน และน่าตาของขนมที่ชวนรับประทาน ท่าให้
ผู้คนเกิดความนิยมอย่างต่อเนื่อง แต่เบเกอรี่โดยทั่วไปเป็นขนมที่เต็มไปด้วยไขมัน แป้ง และน้่าตาล
จ่านวนมาก ซึ่งเป็นตัวการส่าคัญที่ท่าลายสุขภาพ จึงเกิดแนวคิดในการท่ารายการที่น่าเสนอเมนูเบเกอ
รี่แคลอรี่ต่่า และดีต่อสุขภาพมากกว่า เน้นการใช้ส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งแตกต่างจาก
เบอเกอรี่ทั่วไปที่มีแคลอรี่สูง 

 วัตถุประสงค์ :  
 1. เพ่ือน่าเสนอสูตรเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า และวิธีการท่าอย่างง่ายๆให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

2. เพ่ือเปลี่ยนทัศนคติในการเลือกรับประทานขนมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า 
3. เพ่ือให้ความรู้และความบันเทิงแก่ผู้ชม 

 กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลที่มีความสนใจในการท่าอาหาร และบุคคลที่ใส่ใจในด้าน
สุขภาพ 

 ช่องทางการออกอากาศ : ออกอากาศทางเว็บไซต์ Youtube.com จ่านวน 2 ตอน 
ต่อ 1 สัปดาห์ ความยาว 5 นาที 

 Concept : แคลอรี่ต่่าลง สุขภาพสูงขึ้น 
 Theme : รายการที่สาธิตการท่าเบเกอรี่ โดยเน้นเมนูเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า และดีต่อ

สุขภาพเท่านั้น 
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 รูปแบบและวิธีการน าเสนอ : รายการสาธิตการท่าขนม ที่น่าเสนอเมนูเบเกอรี่แคลอรี่
ต่่า รวมทั้งมีการบอกถึงปริมาณแคลอรี่ และไขมัน ในทุกเมนูที่น่าเสนอ ด่าเนินเรื่องโดยพิธีกรเป็นผู้
สาธิตการท่า และใช้กราฟิกบอกส่วนผสมและวิธีท่า ก่ากับในทุกขั้นตอน รวมทั้งในช่วงการบอก
ปริมาณแคลอรี่  

 เนื้อหารายการ : รายการที่น่าเสนอเมนูเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า และมีคุณประโยชน์ต่อ
สุขภาพมากกว่าสูตรเบเกอรี่ทั่วไป เน้นการใช้ส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติเป็นหลัก เช่น ผลไม้ ธัญพืช
ต่างๆ ส่วนผสมไขมันต่่า พร้อมให้ข้อมูลปริมาณแคลอรี่และสารอาหารต่างๆ ในทุกเมนูที่น่าเสนอ 

 Mood and Tone ด้านภาพ : เฟรมภาพที่ดูสะอาดตา องค์ประกอบของภาพไม่รก
แต่ลงตัว ขนาดของภาพเน้นการใช้ภาพ Close up เน้นตัวของขนมให้น่ารับประทาน โทนสีและแสงที่
ใช้ดูสว่างและดูเป็นแสงธรรมชาติ (Daylight) ที่ให้ความรู้สึกสดชื่น นุ่มนวล และรู้สึกสบายตา 

 Mood and Tone ด้านกราฟิก : ใช้การออกแบบ Typograpy น่าตัวอักษรมาใช้
สื่อสาร โดยการออกแบบตัวอักษรจะมีลักษณะที่ดูไม่แข็งจนเกินไป ใช้ฟ้อนท์ที่ดูน่ารัก สบายๆ ดู
สนุกสนาน แต่ไม่เยอะจนดูรกตา รวมทั้งการจัดวาง Layout ให้มีองค์ประกอบ และสัดส่วนที่
เหมาะสมสวยงาม เติมเต็มให้ภาพรวมดูสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 โครงสร้างรายการ : 
  ช่วงท่ี 1 “สาธิตการท่าเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า” (4.30 นาที) 
   - Title เข้ารายการ (20 วินาที) 
   - พิธีกรพูดแนะน่าขนมท่ีจะท่า (40 วินาที) 
   - สาธิตการท่าขนม (3.30) 
  ช่วงท่ี 2 “ข้อมูลโภชนาการ Nutrition fact” (30 วินาที) 
   - ให้ข้อมูลปริมาณแคลอรี่ และไขมัน (20 วินาที) 
   - พิธีกรชวนลิ้มลองขนมท่ีท่า (10 วินาที) 
ผู้ด าเนินรายการ :  
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวอภิญญา ชัยสมบัติ ส่วนสูง 160 เซนติเมตร น้่าหนัก 42 กิโลกรัม 
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ด าเนินการเขียนบทรายการ (Script) : เขียนบทรายการในแต่ละตอน ซึ่งประกอบไป
ด้วยบทพูดของผู้ด่าเนินรายการในแต่ละช่วง และมุมภาพต่างๆที่ใช้ในรายการ 
 
บทรายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่ า ผ่านสื่อออนไลน์ รายการ “Bake under 240” 
บทรายการ “Bake under 240” 
พิธีกร : อภิญญา ชัยสมบัติ 
ความยาว : 5 นาที 
ช่องทางออกอากาศ : เว็บไซต์ Youtube.com  

 
  ตารางที่ 4-17 บทรายการเทปที่ 1 :  Makeover Chocolate Brownie 

ล าดับ ภาพ (SHOT) เสียง (DESCRIPTION) เวลา 
1 MS ภาพส่วนผสมต่างๆ อุปกรณ์ใน

การท่า พิธีกรก่าลัง Check List 
ส่วนผสมต่างๆ 
 
 
 
 
Title รายการ “Bake under 
240”   

VO. ของหวานกับสาวๆ มักเป็นสิ่งที่คู่

กันเสมอ จริงไหมล่ะคะ...ถึงแม้จะกลัว

อ้วนแค่ไหน แพรก็ยังหลงรักของหวาน

เป็นที่สุด แพรจึงมักจะมองหาขนมที่ 

เฮ้ลตี้กว่า และนั่นคือต้องไม่เกิน 240 

แคลอรี่ นี่ไงคะเคล็ดลับของแพร 

ดนตรีประกอบ 

25 วินาที 

2 
 
 
 
 
 

MS/LS พิธีกร พิธีกร: ถ้าพูดถึงบราวนี่ เชื่อว่าคงจะ
เป็นที่ โปรดปรานของผู้ ที่  หลงรั ก
ช็อกโกแลตทั้ งหลายใช่ ไหมล่ะคะ 
เพราะไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยผู้คนก็ยังชื่น
ชอบและเป็นที่นิยมมาโดยตลอด แต่ 
บราวนี่นั้นคงไม่ใช่ค่าตอบที่ดีของหลาย
คนที่กลัวอ้วนแน่ๆ เพราะเพียงบราวนี่
ชิ้นเล็กๆโดยทั่วไปนั้น บางสูตรมีแคลอ
รี่สูงถึง 300 กว่าแคลอรี่เลยล่ะค่ะ ท่า
ให้สาวๆ หลายคนต้องบอกผ่าน เพราะ
กลัวอ้วน  

50 วินาที 
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ล าดับ ภาพ (SHOT) เสียง (DESCRIPTION) เวลา 
  แ ต่ ส่ า ห รั บ แ พ ร ถ้ า จ ะ ใ ห้ เ ลิ ก

รับประทานบราวนี่คงเป็นเรื่องที่ท่าใจ
ล่าบากมากๆ เพราะฉะนั้น วันนี้แพร
เลยมีบราวนี่สูตรพิเศษ ที่จะมาเอาใจ
คนที่ชอบทานบราวนี่  แต่ก็กลัวอ้วน 
“Makeover Chocolate Brownie” 
สุดเฮ้ลตี้ในแบบของ “Bake under 
240” ที่มีแคลอรี่เพียง 90 แคลอรี่
เ ท่ านั้ น  ต่ อ ไปนี้ แ พรและส าวๆก็
สามารถรับประทานบราวนี่ได้อย่างไม่
ต้องกลัวอ้วนแล้วนะคะ 

 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Title ชื่อเมนู “Makeover 
Chocolate Brownies”   
ภาพ ส่วนผสมในการท่าบราวนี่  
ช๊อกโกแลต อัลมอนด์ จัดวางอยู่  
- กดวอร์มเตาอบไว้ที่ 
- CU หยิบถาดท่ีจะใช้อบ 
- CU หยิบแปรงจุ่มในถ้วยเนย
ละลาย 
Title “เนยละลาย” 
- น่าแปรงที่จุ่มเนยมาทาในถาดที่
จะใช้อบ 
- หยิบกระดาษไขมาวางรองในถาด 
- CU ก่าลังหั่นช๊อกโกแลตเป็นชิ้น
เล็กๆ 
Title “ดาร์กช๊อกโกแลต 85g dark 
chocolate” 
- น่าช๊อกโกแลตที่หั่นแล้วเทลงใน
หม้อใส 
- CU เตาแก๊สเปิด 

ดนตรีประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 นาที 
30 วินาท ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



58 

ล าดับ ภาพ (SHOT) เสียง (DESCRIPTION) เวลา 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มือก่าลังจะหยิบถ้วยใส่แป้ง Title 
“แป้งสาลีอเนกประสงค์ 85 กรัม”  
- เทแป้งให้ค่อยๆไหลลงในชามผสม 
- มือก่าลังจะหยิบผงโกโก้ ที่วางอยู่
กับ ผงฟู Title “ผงโกโก1้/4 ถ้วย 
 ผงฟู ¼ ช้อนชา” 
- หยิบถ้วยที่ใส่โกโก้ค่อยๆโรย ลง
ในชามผสม 
- หยิบช้อนที่ใส่ผงฟู ค่อยๆโรยลงใน
ชามผสม 
- คลุกส่วนผสมให้เข้ากัน 

- หยิบที่คนจากที่ใส่อุปกรณ์ 
- เทวนิลาลงในช้อน Title “วนิลา 
1 ช้อนชา”แล้วใส่ในช๊อกโกแลต 
- มือก่าลังจะหยิบถ้วยที่ใส่โยเกิร์ต 
Title “โยเกิร์ต 2 ช้อนโต๊ะ” 
- ใส่โยเกิร์ตลงในช๊อกโกแลต  
- ค่อยๆคนช้าๆ 
- มือก่าลังจะหยิบถ้วยที่ใส่มายอง
เนส Title “Low-Fat มายองเนส 
100 กรัม” 
- ค่อยๆเทมายองเนสลงในชามช๊อก
โกแลต 
- ใช้ไม้พายคนแบบช้าๆ 
- หยิบถ้วยส่วนผสมของแห้งมาร่อน
ลงใน ถ้วยส่วนผสมช๊อกโกแลต 
- ใช้ไม้พายค่อยๆคนจนเข้ากันดี  
- ค่อยๆเทส่วนผสมใส่ลงในถาดที่
จะใช้อบ อย่างช้าๆ 
- ปาดหน้าส่วนผสมให้สม่่าเสมอ 

ดนตรีประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



59 

ล าดับ ภาพ (SHOT) เสียง (DESCRIPTION) เวลา 
3 - หยิบอัลมอนด์สไลด์ Title “อัล

มอนด์สไลด์ 1 ถ้วย” 
- ค่อยๆโรยอัลมอนด์ให้ทั่วๆบน
ส่วนผสม 
- หยิบถาดขนมเข้าเตาอบ Title 
“อบ 
 180C/fan 160C/gas” 
- Timelap บราวนี่ที่ก่าลังอบ 
-เปิดฝาเตาอบน่าบราวนี่ที่อบเสร็จ
แล้วออกมา 
- วางบราวนี่ลงบนโต๊ะ  
- ยกบราวนี่ออกจากถาด แล้วตัด
เป็นสี่เหลี่ยม 
- น่ามาวางใส่จานเสิร์ฟ 

ดนตรีประกอบ 
 

 

4 Graphic บอกปริมาณแคลอรี่ 
Calories 190 
Fat 10 g 
 
 
 

VO. เมคโอเวอร์ ช๊อกโกแลต บราวนี่ 
ในสูตรของ Bake under 240 ให้
พลังงานเพียง 90 กิโลแคลอรี่  และ 
ไขมันเพียง 1.9 กรัม ต่อชิ้น เท่านั้นค่ะ 
อย่าลืมนะคะในหนึ่งวันอย่ารับประทาน
ของหวาน ให้แคลอรี่เกิน 10 เปอร์เซ็น 
ของพลังงานที่ควรได้รับต่อวัน หรือ
ประมาณ 240 กิโลแคลอรี่ เพ่ือรูปร่าง
และสุขภาพท่ีดีของสาวๆทุกคนนะคะ 
 

30 วินาที 

5 - CU ค่อยๆน่าช้อนตักบราวนี่ เห็น
ข้างในเยิ้มๆ 
- หน้าพิธีกรกินขนมแบบอร่อยมาก 

ดนตรีประกอบ 5 วินาที 
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  ตารางที่ 4-18 บทรายการเทปที ่2 :  Granola Yogurt Parfait 

ล าดับ ภาพ (SHOT) เสียง (DESCRIPTION) เวลา 
1 MS พิธีกรก่าลังออกมาเมนู กรา

โนลา โยเกิร์ต พาเฟ่ท์ 
 
 
 
Title รายการ  
“Bake under 240”   

 

VO. ของหวานกับสาวๆ มักเป็นสิ่งที่คู่กัน
เสมอ จริงไหมล่ะคะ...ถึงแม้จะกลัวอ้วนแค่
ไหน แพรก็ยังหลงรักของหวานเป็นที่สุด แพร
จึงมักจะมองหาขนมที่เฮ้ลตี้กว่า และนั่นคือ
ต้องไม่เกิน 240 แคลอรี่ นี่ไงค่ะเคล็ดลับของ
แพร 

 

25 
วินาที 

2 MS/LS พิธีกรก่าลังยืนพูด 
 
 

 

 

 

 

พิธีกร: ใครที่ก่าลังหาขนมอร่อยๆ และมี
ประโยชน์ กราโนลา โยเกิร์ต พาเฟ่ท์ เป็น
ค่าตอบที่ดีส่าหรับทุกคนนะคะ หลายคน
อาจจะเคยซื้อกราโนล่า ที่ขายตามร้านต่างๆ 
แต่บางร้านก็มีรสชาติที่หวานมากๆ เพราะมี
ผสมส่าคัญอย่างน้่าตาล นี่ยังไม่รวมน้่ามัน 
และสารปรุงแต่งอ่ืนๆอีก พูดแบบนี้หลายคน
คงไม่ค่อยกล้ารับประทานกันแล้ว แต่จริงๆ
แล้วกราโนลาเป็นอาหารที่มีไฟเบอร์สูงมากๆ 
อุดมไปด้วยวิตามิน และแร่ธาตุอีกหลายชนิด 
เพราะฉะนั้นวันนี้ แพรจึงมีเมนู กราโนลา โย
เกิร์ต พาเฟ่ท์ สุดเฮ้ลตี้ในแบบของ “Bake 
under 240” ที่มีแคลอรี่ต่่ากว่า 240 แคลอรี่ 
สูตรพิเศษส่าหรับสาวๆทุกคนค่ะ  

55 
นาท ี

3 Dolly ภาพส่วนผสม Granola 
Yogurt Parfait 
ท่า Granola 
- MCS ข้าวโอ๊ต ถั่ว น้่าผึ้งจัดวาง
อยู่ในถาด 
- กดวอร์มเตาอบไว้ที่ 365 F  

ดนตรีประกอบ 1.30 
นาท ี
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ล าดับ ภาพ (SHOT) เสียง (DESCRIPTION) เวลา 
 - CU เทข้าวโอ๊ต  ถั่ว ผลไม้แห้ง  

- หยิบที่คนจากที่ใส่อุปกรณ์ 
- คลุกให้เข้ากัน 
- ชินนามอน และเกลือ อยู่ในช้อน 
Title “Cinnamon 1/2 tsp 
salt 1/4 tsp” 
- หยิบช้อนที่ใส่ ชินนามอน และ
เกลือ  
ค่อยๆโรยลงในชามผสม 
- คลุกให้เข้ากัน 
- มือก่าลังจะหยิบถ้วยน้่าผึ้ง Title 
“น้่าผึ้ง 1/2 ถ้วย Honey 1/2 
cup”  
- ใส่น้่าผึ้งให้ค่อยๆไหลลงในชาม
ผสม 
- คลุกส่วนผสมให้เข้ากัน 
- เทส่วนผสมจากถ้วยใส่ถาด  
- เปิดเตา น่าเข้าอบ Title “อบ 
185 องศาเซลเซียส 30 นาท ี” 
- Timelap ส่วนผสมที่ก่าลังอบ
อยู่ในเตา 

  

4 ท่าสตรอเบอร์รี่ซอส 
- หั่นครึ่งสตรอเบอร์รี่ 
- มือก่าลังจะหยิบจานที่ใส่สตรอ
เบอร์รี่ Title “สตรอเบอร์รี่ 450 
กรัม”  
ค่อยๆเทสตรอเบอร์รี่ลงในหม้อที่
ต้องไฟไว้ 
- CU เตาแก๊สเปิด 
 

ดนตรีประกอบ 1.15 
นาท ี
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ล าดับ ภาพ (SHOT) เสียง (DESCRIPTION) เวลา 
 - ตักน้่าตาล Title “น้่าตาลทราย 

1 ช้อนโต๊ะ” 
- ค่อยๆโรยน้่าตาลใส่ลงหม้อ 
- หยิบเลมอนมาหั่นครึ่ง  
- บีบน้่าเลมอนใส่ลงไปในหม้อ 
Title “น้่ามะนาว ¼ ถ้วย” 
- เติมน้่าใส่ไปในหม้อ Title 
“น้่าเปล่า ¼ ถ้วย” 
- ค่อยๆคนช้าๆ 
- สตรอเบอร์รี่ในหม้อก่าลังเดือด 
Title “10 นาท”ี 
- หยิบลงจากเตา เทใส่ถ้วย 

  

6 - ตักซอสตรอเบอร์รี่ใส่แก้วเสิร์ฟ 
- CU ซอสสตรอเบอร์รี่ 
- ค่อยๆเทสตรอเบอร์รี่ใส่แก้ว 
- ตักโยเกิร์ตใส่แก้ว 
- หยิบโหลกราโนลา โรยใส่บนโย
เกิร์ต 
- พิธีกรหยิบถาดขนมยื่นให้กล้อง 
 

ดนตรีประกอบ 25 
วินาที 

7 Graphic บอกปริมาณแคลอรี่ 
Calories 190 
Fat 5g 
 
 
 

VO. กราโนลา โยเกิร์ต พาเฟ่ท์ ในสูตรของ 
Bake under 240 มีแคลอรี่เพียง 190 กิโล
แคลอรี่  และ ไขมันเพียง 5 กรัม ต่อแก้ว
เท่านั้นค่ะ อย่าลืมนะคะ ในหนึ่ งวันอย่า
รับประทานของหวานให้แคลอรี่มากกว่า 10 
เปอร์เซ็น ของพลังงานที่ควรได้รับต่อวัน หรือ
ประมาณ 240 กิโลแคลอรี่ เพ่ือรูปร่างและ
สุขภาพที่ดีของสาวๆทุกคนนะคะ 
 
 

25
วินาที 
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ล าดับ ภาพ (SHOT) เสียง (DESCRIPTION) เวลา 
8 - CU ค่อยๆน่าช้อนตักลงไปใน

ถ้วยขนม 
- หน้าพิธีกรกินขนมแบบอร่อย
มาก 

ดนตรีประกอบ 5 
วินาที 
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บทที่ 5  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาและผลิต “รายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ผ่านสื่อออนไลน์” รายการ Bake under 
240 ได้ใช้วิธีการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลชิ้นงาน
รายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ผ่านสื่อออนไลน์ ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น ด้วยวิธีการสนทนากลุ่มในหัวข้อ 
“ความคิดเห็นและความพึงพอใจจากการรับชมรายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ผ่านสื่อออนไลน์ รายการ 
Bake under 240” เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์รวมถึงข้อเสนอแนะที่
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะน่าไปสู่การสรุปและการอิิปรายงานวิจัย 
ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์  

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ 

 1. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus group) ในหัวข้อ “ความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจจากการรับชมรายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ผ่านสื่อออนไลน์ รายการ Bake under 240” 
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจในการท่าอาหาร จ่านวนทั้งสิ้น 5 ท่าน  

2. เปิดตัวอย่างรายการ Bake under 240 ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับชมก่อนเริ่มการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) 

3. วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ Bake under 240  
 

เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ 
เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยให้กลุ่มเป้าหมาย

รับชมรายการ Bake under 240  ซึ่งจะแบ่งข้อค าถามออกเป็น 6 ส่วนได้ ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ Bake under 240   
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อเนื้อหารายการ Bake under 240  
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อความสวยงามของิาพและแสงในรายการ  
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อกราฟิก การตัดต่อ (Editing) ดนตรีและเสียง

ประกอบของรายการ Bake under 240   
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อิาพรวมของรายการ Bake under 240   
ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะ 
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ผลการประเมินประสิทธิผลรายการ 
 ผู้ศึกษาได้ท่าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความคิดเห็นและความพึงพอใจ
จากการรับชมรายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ผ่านสื่อออนไลน์ รายการ Bake under 240”  เพ่ือ
ประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ท่าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ จากกลุ่มตัวอย่างที่มี
ความสนใจในการท่าอาหาร จ่านวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังต่อไปนี้ 

  1. คุณลัขคณา  อนุสิา 
   อายุ 33 ปี  แม่บ้าน 
 2. คุณทัชชญา  ฉัตรโชติธรรม 
   อายุ 28 ปี  พนักงานเอกชน 
 3. คุณพรชนก  ชีวโมกข์ 
   อายุ 22 ปี  นักศึกษา   
 4. คุณิิรญา  ฉัตรโชติธรรม 
   อายุ 21 ปี  นักศึกษา 
 5. คุณศราวรรณ  ศรีวิชชุพงษ์ 
   อายุ 20 ปี  นักศึกษา 

ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ Bake under 240 
(Format) 

กลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่า รูปแบบของรายการ Bake under 240 นั้น มีรูปแบบการ
สาธิตท่าขนมด้วยิาพที่เข้าใจง่าย พร้อมมีกราฟิกค่าบรรยายประกอบ ซึ่งแตกต่างจากรายการท่าขนม
ทั่วไป ที่จะมีผู้ท่าเป็นผู้พูดอธิบายในระหว่างทีท่่า   
 ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นว่า เป็นรูปแบบการน่าเสนอที่แปลกใหม่ น่าสนใจ ไม่จ่าเจ 
และพึงพอใจกับรูปแบบของรายการ Bake under 240 เป็นรูปแบบรายการสอนท่าเบเกอรี่ ที่ให้ทั้ง
ความเพลิดเพลินและความรู้ที่สามารถน่ามาประยุกต์ใช้ได้จริง 

 
 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อเนื้อหารายการ Bake under 240 
(Content) 
 กลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่า เนื้อหาของรายการเป็นสูตรเบเกอรี่เพ่ือสุขิาพ ซึ่งเป็น
ทางเลือกท่ีดีส่าหรับคนที่กลัวอ้วน เนื้อหามีความชัดเจน และกระชับ ท่าให้เข้าใจได้ง่าย และสามารถ
น่าสูตรเพ่ือมาประยุกต์ท่าตามได้  แต่กลุ่มเป้าหมายมีข้อเสนอแนะว่าอยากให้มีขนมที่หลากหลาย
ยิ่งขึ้น เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างบางท่านไม่ได้เคร่งครัดกับตัวเลขแคลอรี่มากนัก  
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 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อความสวยงามของิาพและแสงในรายการ 
Bake under 240   

 ในด้านของิาพและแสงในรายการ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจกับิาพ ทั้งในเรื่องของ

อารมณ์ของิาพ แสงและสี รวมถึงบรรยากาศโดยรวมก็สวยงาม เหมาะกับรายการสอนท่าเบเกอรี่ 

สนับสนุนตัวรายการ ท่าให้ไม่น่าเบื่อ ดูแล้วเพลิดเพลิน แต่กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะว่าอยากให้มีมุม

กล้องพิธีกรหันหน้าหาผู้ชมหน่อย จึงอยากให้มีมุมิาพด้านหน้ามากกว่านี้ 

 ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อกราฟิก การตัดต่อ (Editing) ดนตรีและเสียง
ประกอบของรายการ Bake under 240  
 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ ทั้งในเรื่องของกราฟิก (Graphic) ต่างๆ ที่มีความเหมาะสม 

ดูน่ารัก และลงตัว ชื่นชอบกับกราฟิกมีการเคลื่อนไหว หรือขยับตามิาพ ส่งเสริมให้รายการมีความ

น่ารักยิ่งขึ้น จังหวะการตัดต่อดูแล้วต่อเนื่อง ไม่ติดขัดอะไร รวมทั้งเสียงประกอบ ก็เข้ากับบรรยากาศ

และิาพด ีเพ่ิมความน่าสนใจของรายการได้ดี มีความเหมาะสมและลงตัว  

 ส่วนที่ 5  ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อิาพรวมของรายการ Bake under 240   
 ในด้านของิาพรวมของรายการ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ ชมรายการแล้วรู้สึก
เพลิดเพลิน ไม่น่าเบื่อ ทุกอย่างลงตัวเหมาะสม และสามารถเข้าใจขั้นตอนการท่า ถึงแม้จะน่าเสนอวิธี
ท่าด้วยิาพและกราฟิกค่าบรรยาย รวมทั้ง Mood and Tone โดยรวมของรายการ สามารถสื่อถึง
การรักสุขิาพ และเบเกอรี่ได้เป็นอย่างดี สามารถจัดการกับ Mood and Tone ได้ดี ิาพรวมของ
วีดีโอดูแล้วประทับใจ ทั้งในด้านิาพ เนื้อหา บรรยากาศ แสง เสียง และขั้นตอนในการสอนท่า 
เบเกอรี่ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย 
 ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะ 
 กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะในเรื่องของมุมิาพของพิธีกร ที่อยากให้มีมุมิาพด้านหน้า

ของพิธีกรมากขึ้น ในลักษณะที่ให้ความรู้สึกว่าก่าลังคุยกับผู้ชม เนื่องจากเทปเมนูเมคโอเวอร์ 

ช็อกโกแลต บราวนี่ ตัดิาพในมุมด้านข้างของพิธีกรเป็นส่วนใหญ่ และมีมุมด้านหน้าน้อยมาก จึงมี

ความเห็นว่าหากมีมุมด้านหน้ามากกว่านี้ จะท่าให้ดูเป็นกันเองยิ่งขึ้น  

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือประเมินประสิทธิผล
รายการในหัวข้อ หัวข้อ “ความคิดเห็นและความพึงพอใจจากการรับชมรายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า 
ผ่านสื่อออนไลน์ รายการ Bake under 240 ”  
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จากการที่ผู้ศึกษาได้ท่าการวิเคราะห์ผลจากการสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจจากการรับชมรายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ผ่านสื่อออนไลน์  รายการ Bake under 240” 
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจในการท่าอาหาร จ่านวนทั้งสิ้น 5 ท่าน สามารถสรุปผลได้ว่า   

กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจและชื่นชอบรูปแบบวิธีการน่าเสนอของรายการ ซึ่งให้เหตุผล
ว่า รูปแบบการน่าเสนอของรายการมีความแปลกใหม่ และน่าสนใจ แตกต่างจากรายการท่าขนมทั่วไป 
เป็นรูปแบบรายการสอนท่าเบเกอรี่ ที่ให้ทั้งความเพลิดเพลิน ไม่น่าเบื่อ และสามารถน่ามาประยุกต์ใช้
ได้จริง 

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาของรายการ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็น
ว่า เนื้อหารายการมีประโยชน์และสามารถน่าไปประยุกต์ใช้ได้จริง เป็นสูตรขนมเพ่ือสุขิาพ ซึ่งเป็น
ทางเลือกที่ดีส่าหรับคนที่กลัวอ้วน และรักสุขิาพ อีกทั้งการน่าเสนอก็ท่าให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย 
กระชับ ไม่น่าเบื่อ แต่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น่าเสนอเมนูที่แปลกใหม่ยิ่งข้ึน 

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อความสวยงามของิาพและแสงของรายการ
นั้น กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ ทั้งด้านิาพและแสง ซึ่งมีความสวยงาม Mood and Tone ของ
ิาพ ดูนุ่มนวล สะอาดตา เหมาะสมกับรายการเบเกอรี่ และการรักสุขิาพ  

ในด้านของกราฟิก การตัดต่อ ดนตรีและเสียงประกอบ กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า
กราฟิกของรายการมีความน่ารัก เหมาะสมกับขนมเบเกอรี่ ส่งเสริมให้รายการดูน่ารักยิ่งขึ้น และการ
ตัดต่อก็ต่อเนื่องดี ไม่ติดขัด รวมทั้งดนตรีประกอบก็เหมาะสมกับอารมณ์ของิาพ ส่งผลให้ิาพรวมดู
ลงตัว 

ในด้านของความพึงพอใจที่มีิาพรวมของรายการ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
ิาพรวมของรายการ โดยให้เหตุผลว่า เมนูที่รายการน่าเสนอ สามารถน่าไปประยุกต์ใช้ได้ ดี ส่าหรับ
คนที่กลัวอ้วน และรักสุขิาพ และรูปแบบการน่าเสนอของรายการ ท่าได้น่าสนใจ รายการมีความ
ทันสมัย และน่ารัก เหมาะสมกับเนื้อหาที่เกี่ยวกับการรักสุขิาพ และขนมเบเกอรี่  

กลุ่มตัวอย่าง มีเสนอแนะเกี่ยวกับมุมิาพของพิธีกร ที่ต้องการให้มีมุมิาพด้านหน้า ที่คุย
กับผู้ชมมากข้ึน และเมนูที่น่าเสนออยากให้มีความแปลกใหม่ยิ่งข้ึน 

จากผลสรุปข้างต้น ผู้ศึกษาได้น่ามาใช้ในการประเมินผลรายการ เพ่ือให้ทราบถึงความ
คิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับจากการรับชมรายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า 
ผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งจะน่าไปสู่บทสรุปและการอิิปรายผลชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ 
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บทที่ 6 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงานรายการ ในหัวข้อเรื่อง “การสร้างสรรค์รายการเบเกอรี่
แคลอรี่ต่่า ผ่านสื่อออนไลน์” เป็นการศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงาน ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบ 
เนื้อหา และวิธีการน่าเสนอ ที่ปรากฏในรายการสาธิตท่าอาหาร ศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ผลิต
รายการท่าอาหาร รวมถึงส่ารวจพฤติกรรมการรับชมรายการ และความต้องการในด้านรูปแบบและ
เนื้อหาของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อรายการสาธิตท่าเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ผ่านสื่อออนไลน์ เพ่ือให้ได้
แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ตลอดจน
ประเมินผลชิ้นงานรายการ ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นด้วยวิธีสนทนากลุ่ม ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้น สามารถ สรุป อภิปรายผล ได้ดังนี้ 

 
สรุปผลการศึกษาวิจัย 

1. การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอที่ปรากฏในรายการสาธิต
ท าอาหาร และคลิปวีดีโอสอนท าอาหารของต่างประเทศ 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน่าเสนอที่เกิดขึ้น
ในรายการสาธิตท่าอาหาร และคลิปวีดีโอสอนท่าอาหารของต่างประเทศ ได้แก่ รายการ Recipe 
Rehab ออกอากาศทางเว็บไซต์ Youtube.com และ คลิปวีดีโอ Parmigiana di Melenzane ทาง
เว็บไซต์ Vimeo.com  
 ส่วนที่ 1 รูปแบบ (Format) ของรายการสาธิตท าอาหาร 
 รายการ Recipe Rehab เป็นรายการท่าอาหาร ที่น่าเสนอการท่าอาหารให้มีแคลอรี่ต่่า
กว่าปกติ แต่น่าตาของอาหารยังคงความสวยงาม น่ารับประทาน และรสชาติของอาหาร ยังต้องมี
ความอร่อยด้วย รวมทั้งการให้ข้อมูลตัวเลขของปริมาณแคลอรี่ในอาหารทุกจานที่ท่า 
 คลิปวีดีโอ Parmigiana di Melenzane รูปแบบของวีดีโอนั้น จะเป็นลักษณะสอน
ท่าอาหาร โดยใช้มุมภาพลักษณะ Close up ทั้งหมด พร้อมกับการใช้กราฟิกตัวอักษรในการบอก
ส่วนผสมและวิธีการท่าในขณะที่ท่า และน่า Sound Effect เสียงในขณะที่ปรุงอาหาร และดนตรีมา
ประกอบตามจังหวะภาพการท่าอาหาร และจังหวะการตัดต่อได้อย่างลงตัว รวมทั้งมีการให้ข้อมูล
ปริมาณแคลอรี่ และไขมัน ในทุกเมนูที่รายการน่าเสนอ 
 ส่วนที่ 2 เนื้อหา (Content) ของรายการสาธิตท าอาหาร 
 รายการสาธิตท่าอาหารทั้งสองรายการ มีการน่าเสนอเมนูอาหารที่สร้างสรรค์ มีความ
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น่าสนใจ รวมทั้งน่าเมนูอาหารปกติทั่วไปที่มีแคลอรี่สูง มาดัดแปลงให้มีแคลอรี่ที่ต่่าลง แต่ยังคงมี
รสชาติที่อร่อย และน่าตาของอาหารที่น่ารับประทาน เช่น เมนู Banana Pudding , Burger and 
Fries และ Cheese Spaghetti  
 ส่วนที่ 3 ลักษณะอารมณ์และความรู้สึก (mood and Tone) ของรายการสาธิต
ท าอาหาร 

Mood and Tone ของรายการสาธิตท่าอาหาร จะเน้นให้มีความทันสมัย สะอาดตา 
องค์ประกอบของภาพไม่รกแต่ลงตัว ขนาดของภาพเน้นการใช้ภาพ Close up เน้นตัวของขนมให้น่า
รับประทาน โทนสีและแสงที่ใช้ดูสว่างและดูเป็นแสงธรรมชาติ (Daylight) ที่ให้ความรู้สึกสดชื่น 
นุ่มนวล และรู้สึกสบายตา 

 
2. การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการสาธิตท าอาหาร 
จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตรายการ

สาธิตท่าอาหาร จากผู้ผลิตรายการสาธิตท่าอาหาร จ่านวนทั้งสิ้น 2 ท่าน อันได้แก่ ผู้ผลิตรายการ  
“พลพรรคนักปรุง” ออกอากาศทางช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี (Modernine TV) ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 
15 กันยายน พ.ศ. 2556 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 ผู้เชี่ยวชาญในการผลิตรายการสาธิตการท่าอาหาร ได้ให้ค่าแนะน่าในด้านรูปแบบของ
รายการสาธิตท่าอาหารว่า ควรน่าเสนอข้ันตอน และวัตถุดิบในการท่าอาหารที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และ
ต้องท่าให้คนดูรู้สึกว่าการท่าอาหารเป็นเรื่องที่สนุก และท่าไม่ยาก รวมทั้งเมนูที่น่าเสนอต้องมีความ
น่าสนใจ ก่าหนด Mood and Tone ให้ชัดเจน ซึ่งผู้ผลิตรายการได้แนะน่าให้ไปในแนวเรียบแต่ดูดี 
ทันสมัย องค์ประกอบต่างๆอย่าให้ดูมากเกินไปจนเลอะเทอะ  
 ในด้านเนื้อหาหรือการเลือกเมนูที่จะน่าเสนอนั้น อาจมีการวาง Theme ของอาหารให้
น่าสนใจ หรือดูจากเทรนด์ในช่วงนั้น เมนูที่ก่าลังเป็นที่นิยม หรือความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และ
สิ่งที่ส่าคัญหน้าตาของขนมต้องสวยงาม ใส่สไตล์และความสร้างสรรค์ลงไปในแต่ละเมนู เพ่ือให้เมนูนั้น
มีจุดเด่น และเป็น Character ของรายการ 
 พิธีกรหรือผู้ท่าอาหาร เป็นส่วนที่มีความส่าคัญ โดยลักษณะของผู้ท่าอาหารที่ดีนั้น ต้องดู
สะอาด มีความคล่องแคล่ว และควรท่าอาหารเป็นจริงๆ เพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือแก่คนดู 
 ด้านการถ่ายภาพ ถือสิ่งที่ส่าคัญอย่างมาก ซึ่งจะช่วยถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้ผู้ชมเกิด
ความเข้าใจ ผู้ผลิตได้ให้ค่าแนะน่าในด้านอุปกรณ์ การเลือกระยะเลนส์ต่างๆ เพ่ือให้ได้ภาพออกมา
ตามท่ีต้องการ แนะน่าด้านการใช้แสงแบบธรรมชาติ เพ่ือให้เข้ากับเนื้อหาและ Mood and Tone ใน
รายการของผู้ศึกษา 
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 การล่าดับภาพ ในช่วงที่ท่าอาหารควรเลือกประเด็นที่ส่าคัญ ล่าดับให้ถูกต้อง และ
ครบถ้วน ในแต่ละข้ันตอนควรเลือกใช้ช็อตให้หลากหลาย เบื่อไม่ให้ดูน่าสนใจ กราฟิกที่ใช้ต้องดีไซน์ให้
เหมาะสมกับรายการ และชนิดของอาหาร อีกทั้งต้องเข้าใจได้ง่าย รวมทั้งการใส่ดนตรีประกอบต้องดู
จังหวะให้เหมาะสม และช่วยเพิ่มอารมณ์  
 ในด้านโครงร่างรายการ (Proposal) ผู้ศึกษาได้น่าค่าแนะน่าในการออกแบบรายการ
ท่าอาหารมาใช้กับรายการของผู้ศึกษา เช่น การใช้ Mood and Tone ที่ดูเรียบ ทันสมัย และสะอาด
ตา คงไว้ในรายการของผู้ศึกษา แนวทางการเลือกเมนูขนมในแต่ละเทป ที่ควรมีการดีไซน์ เพ่ือให้
สะท้อนคาแรกเตอร์ของรายการ  
 ในด้านบทรายการ (Script) ผู้ศึกษาได้เลือกเมนูที่จะน่าเสนอ และน่ามาวางแผนในการ
เลือกมุมภาพ ช็อตต่างๆ และกราฟิกที่บอกส่วนผสมและวิธีท่าอย่างละเอียด เพ่ือให้มีภาพและข้อมูล
ขั้นตอนในการท่าอาหารที่สมบูรณ์ที่สุด เนื่องจากในช่วงที่ท่าอาหาร รายการของผู้ศึกษาเลือก จะเน้น
การเล่าเรื่องด้วยภาพ และเสริมกราฟิกตัวอักษรในการให้ข้อมูล ดังนั้นมุมภาพในช่วงที่สาธิตจะต้อง
ละเอียด ขั้นตอนครบถ้วน และเข้าใจได้ง่าย  
 ในด้านการผลิตรายการ (Production) ผู้ศึกษาน่าข้อมูลมาวางแผนที่จะเตรียมพร้อมก่อน
การผลิตรายการ ในด้านสถานที่ถ่ายท่า อุปกรณ์ในการถ่ายท่า เช่น กล้อง เลนส์ หรือไฟจัดแสง 
เพ่ือให้ได้ภาพที่มีคุณภาพ และสื่อความหมายมากที่สุด  
 

3. ผลการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไป และความต้องการใน
ด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อรายการประเภทสาธิตท าเบเกอรี่แคลอรี่ต่ า ผ่าน
สื่อออนไลน์  

ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม เพ่ือส่ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ
โทรทัศน์ทั่วไป และความต้องการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อรายการประเภท
สาธิตท่าเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ผ่านสื่อออนไลน์  จ่านวนทั้งสิ้น 100 คน ตั้งแต่วันที่ 10-16 กันยายน พ.ศ. 
2556  ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างคุณแม่ 
จากการส่ารวจกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-25 ปี 

รองลงมาคือ 31-35 ปี และ 26-30 ปี ตามล่าดับ ระดับการศึกษามากที่สุด คือ ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา และรองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว ซึ่งสอดคล้องกับ Mood 
and Tone ของรายการ Bake under 240 ที่ออกแบบมาให้มีความสดใส อ่อนหวาน เหมาะกับคุณ
ผู้หญิง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของรายการ 
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ส่วนที่ 2  พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการประเภทต่างๆของกลุ่มตัวอย่าง 
ในด้านพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ ส่วนใหญ่รับชมรายการท่าอาหารบ่อยที่สุด  และ

รายการท่าอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ รายการเชฟกระทะเหล็ก ออกอากาศทางช่อง 7 
รองลงมาคือ รายการ Food&Travel ทางเว็บไซต์ Youtube.com และสาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่รับชมรายการท่าอาหาร คือ มีความสนใจในเมนูที่รายการน่าเสนอ และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคย
น่าสูตรอาหารที่ในแต่ละรายการน่าเสนอไปใช้ โดยส่วนใหญ่จะเลือกเมนูที่ท่าง่าย ไม่ซับซ้อน  
ไปทดลองท่าตาม และกลุ่มตัวอย่างจะชมรายการท่าอาหารผ่านทางเว็บไซต์ Youtube.com มาก
ที่สุด 

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการรับประทานเบเกอรี่ของกลุ่มตัวอย่าง 
ในด้านพฤติกรรมการรับประทานเบเกอรี่ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

พฤติกรรม ชอบรับประทานเบเกอรี่ ซึ่งประเภทของเบเกอรี่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ เค้ก และ
ส่วนผสมหรือรสชาติที่ชอบมากที่สุดคือ ช๊อกโกแลต รองมาคือ สตรอเบอร์รี่ แต่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
กังวลกับความอ้วน  

ส่วนที่ 4 ความต้องการเนื้อหารายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ผ่านสื่อออนไลน์ 
ในด้านความต้องการเนื้อหารายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ผ่านสื่อออนไลน์ พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างส่วนมากสนใจ หากมีรายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า และให้ข้อมูลปริมาณแคลอรี่ และไขมัน 
เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างสนใจ คือ สามารถควบคุมปริมาณแคลอรี่ต่อวันได้ง่ายขึ้น ท่าให้ทราบปริมาณใน
การรับประทาน และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบรับประทานเบเกอรี่ แต่ก็กลัวอ้วน อีกทั้งยังค่านึงถึง
สุขภาพ จึงมองหาอาหารสุขภาพมากข้ึน และสามารถน่าสูตรไปปรับใช้ได้ อีกทั้งยังตรงกับความสนใจ
ของกลุ่มตัวอย่าง เป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ และยังแปลกใหม่ส่าหรับประเทศไทย ในส่วนเมนู 
เบเกอรี่แคลอรี่ต่่าจากตัวเลือก ที่กลุ่มตัวอย่างสนใจมากที่สุด คือ เมคโอเวอร์ ช๊อคโกแลต บราวนี่ และ
อันดับรองลงมาคือ กราโนลา โยเกิร์ต พาเฟ่ท์ 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 
ในด้านข้อเสนอแนะในการผลิตรายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า “Bake under 240” 

กลุ่มเป้าหมายมีความต้องการด้านเนื้อหาเพิ่มเติม ดังนี้ 
  1. ควรเป็นเมนูที่ท่าง่าย และไม่จ่าเป็นต้องใช้เครื่องมือมาก  
  2. บอกขั้นตอนวิธีการท่าและสูตรอาหารอย่างชัดเจน  
  3. อยากให้มีเมนูใหม่ๆที่หลากหลายเพ่ือสุขภาพ น่าตาของน่ารับประทาน และ
ดัดแปลงเมนูที่มีแคลอรี่สูงท่าให้มีแคลอรี่ต่่าแต่ความอร่อยคงเดิม  
  4. ควรมีการน่าเสนอที่แปลกใหม่และจูงใจคนดู เพราะ เบเกอรี่เเคลอรี่ต่่า บางคนอาจ
ไม่สนใจเพราะไม่เชื่อ หรือคิดว่าไม่อร่อย  
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  5. ด่าเนินรายการกระชับและครอบคลุมทุกขั้นตอน 
 จากผลสรุปข้างต้น ผู้ศึกษาได้น่ามาใช้ในการออกแบบโครงสร้างและรูปแบบโครงร่างของ
รายการทั้งหมด ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการและสอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม เพื่อประเมินประสิทธิผลรายการ ในหัวข้อ 
“ความคิดเห็นและความพึงพอใจจากการรับชมรายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่ า ผ่านสื่อออนไลน์รายการ 
Bake under 240” 

ผู้ศึกษาได้ท่าการประเมินผลชิ้นงานรายการโทรทัศน์ส่าหรับคุณแม่มือใหม่ Bake under 
240 ที่ได้ผลิตขึ้น ด้วยวิธีการสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้จากการรับชม
รายการประเภทสาธิตท่าเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ผ่านสื่อออนไลน์  รายการ Bake under 240” จากกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความสนใจในการท่าอาหาร เป็นจ่านวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ในช่วงระหว่างวันที่ 1-3 มกราคม 
พ.ศ. 2556 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ Bake under 240 
(Format) 

กลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่า รูปแบบของรายการ Bake under 240 นั้น มีรูปแบบการ
สอนท่าด้วยภาพและกราฟิกค่าบรรยาย ที่แตกต่างจากรายการท่าขนมทั่วไป ที่จะมีคนท่ามาคอย
อธิบายในระหว่างท่า ซึ่งเป็นรูปแบบการน่าเสนอที่แปลกใหม่ น่าสนใจ ไม่จ่าเจ และพึงพอใจกับ
รูปแบบของรายการ Bake under 240  เป็นรูปแบบรายการสอนท่าเบเกอรี่ ที่ให้ทั้งความเพลิดเพลิน
และความรู้ที่สามารถน่ามาประยุกต์ใช้ได้จริง 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อเนื้อหารายการ Bake under 240 
(Content) 

กลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่า เนื้อหาของรายการเป็นสูตรเบเกอรี่เพ่ือสุขภาพ ซึ่งเป็น
ทางเลือกท่ีดีส่าหรับคนที่กลัวอ้วน เนื้อหามีความชัดเจน และกระชับ ท่าให้เข้าใจได้ง่าย และสามารถ
จดสูตรเพ่ือมาท่าตามได้ แต่กลุ่มเป้าหมายมีข้อเสนอแนะว่า หากมีเทปต่อไปอยากให้เมนูขนมมีความ
แปลกใหม่มากข้ึน  

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อความสวยงามของภาพและแสงใน
รายการ Bake under 240   

ในด้านของภาพและแสงในรายการ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจกับภาพ ทั้งในเรื่องของ
อารมณ์ของภาพ แสง และสี รวมถึงบรรยากาศโดยรวมก็สวยงาม เหมาะกับรายการสอนท่าเบเกอรี่ 
ซึ่งช่วยสนับสนุนตัวรายการ ท่าให้ไม่น่าเบื่อ ดูแล้วเพลิดเพลิน แต่กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะว่าอยาก
ให้มีมุมกล้องพิธีกรหันหน้าหาผู้ชมหน่อย จึงอยากให้มีมุมภาพด้านหน้ามากกว่านี้ 
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ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อกราฟิก การตัดต่อ (Editing) ดนตรีและ
เสียงประกอบของรายการ Bake under 240  

 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ ทั้งในเรื่องของกราฟิก (Graphic)ต่างๆ ที่มีความเหมาะสม
และลงตัว ชื่นชอบกราฟิกมีการเคลื่อนไหว หรือขยับตามภาพ ส่งเสริมให้รายการมีความน่ารักยิ่งขึ้น 
จังหวะการตัดต่อดูแล้วต่อเนื่อง ไม่ติดขัดอะไร รวมทั้งเสียงประกอบ ก็เข้ากับบรรยากาศและภาพดี 
เพ่ิมความน่าสนใจของรายการได้ดี มีความเหมาะสมและลงตัว  

ส่วนที่ 5  ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ Bake under 240  
 ในด้านของภาพรวมของรายการ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ เมื่อชมรายการแล้วรู้สึก
เพลิดเพลิน ไม่น่าเบื่อ ทุกอย่างลงตัวเหมาะสม และสามารถเข้าใจขั้นตอนการท่า ถึงแม้จะน่าเสนอวิธี
ท่าด้วยภาพ และกราฟิกค่าบรรยาย รวมทั้ง Mood and Tone โดยรวมของรายการ สามารถสื่อถึง
การรักสุขภาพ และเบเกอรี่ได้เป็นอย่างดี สามารถจัดการกับ Mood and Tone ได้ดี ภาพรวมของ
รายการดูแล้วประทับใจ ทั้งในด้านภาพ เนื้อหา บรรยากาศ แสง เสียง และขั้นตอนในการสอนท่า  
เบเกอรี่ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย  

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะ 
กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะในเรื่องมุมภาพของพิธีกร ที่น่าจะมีมุมภาพด้านหน้า ใน

ลักษณะที่คุยกับผู้ชมมากขึ้น และหากมีเทปต่อไปอยากให้เมนูขนมมีความแปลกใหม่มากข้ึน  
 
อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน่าเสนอที่ปรากฏในรายการสาธิต
ท่าอาหาร การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์จากผู้ผลิตรายการท่าอาหาร รวมถึงการวิเคราะห์ผลส่ารวจ
พฤติกรรมในการเปิดรับชมรายการ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อรายการประเภทสาธิต
ท่าเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ผ่านสื่อออนไลน์ ตลอดจนการวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิผลรายการ 
Bake under 240 ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น สามารถท่าการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยได้ ดังนี้ 
 ในการผลิตรายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ผ่านสื่อออนไลน์ รายการ Bake under 240 มี
ความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี และกรอบแนวความคิด รวมถึงงานวิจัย ผลงานที่เกี่ยวข้อง และ
ค่าแนะน่าต่างๆจากผู้มีประสบการณ์ในการผลิตรายการ มีดงันี้ 
 1. ด้านแนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์รายการ  รูปแบบของรายการสาธิต
ท่าอาหารที่มีคุณภาพ ต้องมุ่งเน้นการน่าเสนอสูตรอาหารที่ถูกต้องและชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม
กลุ่มเป้าหมายให้สามารถน่าไปท่าตามได้จริง ทั้งนี้ยังต้องสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชม ให้รู้สึก
อยากติดตามได้อยู่ตลอดเวลา โดยประเภทของรายการสาธิตท่าอาหารที่น่าเสนอนั้น เป็นรายการ 
เบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ซึ่งจะต้องน่าเสนอข้อมูลแคลอรี่ต่างๆที่ถูกต้อง รวมไปถึงการสาธิตกระบวนการ
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ต่างๆ จะต้องมีการอธิบายที่เข้าใจได้ง่ายในทุกๆขั้นตอน โดยต้องดึงดูดความสนใจจากผู้ชม ด้วย
วิธีการน่าเสนอด้วย ภาพ และเสียง ที่น่าสนใจ ซึ่งการใช้ดนตรีประกอบ จะมีส่วนช่วยในการสร้าง
อารมณ์และความรู้สึกในเนื้อหาของรายการ เพ่ือให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกสนใจ น่าติดตาม ทั้งยังสามารถ
น่าไปปฏิบัติตามหรือน่าไปประยุกต์ใช้ได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการสร้างสรรค์รายการ
ประเภทสาธิตทดลอง 
 โดยผู้ศึกษาได้ท่าตามแนวคิด และทราบถึงความสอดคล้องในขั้นตอนต่างๆ ทั้งขั้นตอน
ก่อนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และขั้นตอนหลังการผลิต เพ่ือให้รายการสาธิตการท่าเบเกอรี่แคลอรี่
ต่่าออกมาสมบูรณ์ 

ขั้นตอนก่อนการผลิต ผู้ศึกษาได้ท่าการศึกษาและรวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
และรวมถึงคลิปวีดีโอจากต่างประเทศ เพ่ือน่าข้อมูลมาวิเคราะห์ และจัดท่าโครงร่างรายการขึ้น 
เพ่ือที่จะออกแบบ รูปแบบรายการ การเขียนบท เทคนิคการถ่ายท่าต่างๆ มุมกล้อง สถานที่ในการถ่าย
ท่า รวมทั้งการติดต่อประสานงานในส่วนต่างๆ ทั้งนักแสดงและทีมงาน ซึ่งกระบวนการเหล่านี้มี
ความส่าคัญมาก ในการก่าหนดทิศทางของรายการท่าเบเกอรี่ เพ่ือให้ชิ้นงานออกมาตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และมีความสมบูรณ์มากที่สุด  

ขั้นตอนการผลิต ผู้ศึกษาได้เตรียมความพร้อมต่างๆ ทั้งเรื่องการนัดหมายคิวผู้นักแสดง 
ทีมงาน และสถานที่ต่างๆ อุปกรณ์ในการถ่ายท่า เพ่ือป้องกันความผิดพลาดในระหว่างการถ่ายท่าให้
มากที่สุด  

ขั้นตอนหลังการผลิต ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้ศึกษาท่าการตัดต่อ และแก้ไขปัญหาเรื่องของภาพ
และเสียงที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิต ซึ่งผู้ศึกษาท่าการการคัดเลือก Footage และล่าดับเรื่องตาม
รูปแบบ และ Mood and tone รวมถึงแนวคิดต่างๆที่ได้ท่าการศึกษา รวบรวมและค้นคว้าขึ้น ตาม
ทิศทางท่ีก่าหนดขึ้นในโครงร่างของรายการ และปรับปรุงแก้ไขในส่วนของค่าแนะน่าจากการประเมิน
ของกลุ่มตัวอย่าง 

2. แนวคิดเกี่ยวกับโภชนาการและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งรายการของผู้ศึกษา
มีความสอดคล้องกับแนวคิด เนื่องด้วยเนื้อหารายการ Bake under 240 มีเนื้อหาที่น่าเสนอสูตร
เมนูเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า และมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าสูตรเบเกอรี่ทั่วไป เน้นการใช้ส่วนผสม
ที่มาจากธรรมชาติเป็นหลัก เช่น ผลไม้ ธัญพืชต่างๆ ส่วนผสมไขมันต่่า โดยเฉพาะในทุกเมนูที่น่าเสนอ
จะต้องมีพลังงานไม่เกิน 240 กิโลแคลอรี่ ซึ่งได้แนวคิดมาจากนโยบายในการเลือกอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ (Healthy Meeting) ของกองโภชนาการ ที่มีหลักในการเลือกรับประทานของหวานเพ่ือ
สุขภาพไว้ว่า พลังงานของหวานไม่ควรเกินร้อยละ 10 ของพลังงานที่ร่างกายต้องการใน 1 วัน นั่นคือ
ประมาณ 200-240 กิโลแคลอรี่ อีกทั้งควรจ่ากัดปริมาณน้่ามัน น้่าตาล และเกลือไม่ให้สูงเกินไป ซึ่งใน
รายการไดใ้ห้ข้อมูลปริมาณแคลอรี่และสารอาหารต่างๆ ในทุกเมนูที่น่าเสนออีกด้วย 
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 3. แนวคิดจิตวิทยาของสีกับความรู้สึก ผู้ศึกษาได้ประยุกต์น่าแนวคิดมาใช้ได้การ
ออกแบบด้าน องค์ประกอบศิลป์ต่างๆในรายการ ทั้ง ฉาก สถานที่ถ่ายท่า พร๊อพที่ใช้ในรายการ 
เครื่องแต่งกายต่างๆ  เช่น การใช้โทนสีขาว สีครีม สีส้มอ่อน มาใช้รายการเบเกอรี่ เพ่ือสื่อถึงความ
สะอาด นุ่มนวล  ละมุนละไม เหมาะสมกับ Mood and Tone ของรายการ สื่อความหมายเกี่ยวข้อง
กับอาหารเพื่อสุขภาพ และการน่าสีฟ้าอ่อน ซึ่งเข้ากันได้ดีกับสีเอิร์ธ โทน มาช่วยเพ่ิมความสนุกสนาน 
และน่าสนใจให้กับรายการได้อย่างดี  

 4. แนวคิดการเลือกเปิดรับและการเลือกรับสื่อ มีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและ
รูปแบบของรายการสาธิตท่าเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ที่มีลักษณะเป็น Video Recipe โดยกลุ่มเป้าหมาย
เป็นกลุ่มคนที่มีความสนใจในการท่าอาหาร การก่าหนดทิศทางการเลือกรับชม และเลือกรับสื่อ จึง
เลือกช่องทางการรับชมรายการไว้ในเว็บไซต์ Youtube.com เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้
ง่าย และตลอดเวลาตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยการเลือกสนใจและเปิดรับด้วยตัว
กลุ่มเป้าหมายเอง  

5. จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาสามารถน่าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษามาประยุกต์ใช้
ให้สอดคล้องกับรายการที่ผู้ศึกษาผลิตขึ้น เช่น การเลือกเมนูเบเกอรี่แคลอรี่ต่่ามาน่าเสนอ เป็นต้น 

6. จากผลงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาสามารถน่าเทคนิคต่างๆ ในการน่าเสนอ อาทิ มุมภาพ
ในการถ่ายท่า การใช้กราฟิก รวมถึงเนื้อหา มาประยุกต์ใช้กับงานรายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ที่ผลิตขึ้น
ได้อย่างดี 

จากทฤษฎีต่างๆข้างต้นนี้ การผลิตรายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ผ่านสื่อออนไลน์นั้น ประสบ
ผลส่าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งมีการน่าเสนอเมนูเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ที่สามารถน่าสูตรไปทดลอง
ท่าได้จริง และวิธีการน่าเสนอที่แปลกใหม่และน่าติดตาม สร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

การอภิปรายผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ท่าให้ผู้ศึกษาได้เห็นถึงทฤษฎีต่างๆที่ได้น่ามาใช้ใน
การสร้างสรรค์และผลิตรายการประเภทสาธิตท่าเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ผ่านสื่อออนไลน์  ซึ่งทฤษฎีนั้นต่าง
มีความสอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรายการ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากที่ท่า
ให้รายการต่างบรรลุวัตถุประสงค์และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่าง
ดีทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหารายการ รวมถึงผู้ด่าเนินรายการด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส่าหรับการสร้างสรรค์รายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า ผ่านสื่อออนไลน์ 
 1. ควรศึกษาหาข้อมูลต่างๆในการคิด และวางแผนผลิตรายการท่าอาหาร ที่มีความ
แตกต่างจากรายการที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน เพ่ือให้รายการมีความน่าสนใจและไม่ซ้่าซากจ่าเจ 
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 2. ในขั้นตอนการผลิต ควรมีการวางแผนทั้งก่อนการท่าและขณะถ่ายท่าที่มีคุณภาพ เป็น
ระเบียบแบบแผน ครบถ้วนและถูกต้องตามรูปแบบและเนื้อหาที่ได้วางแผนไว้  รวมทั้งเตรียมพร้อม
อุปกรณ์ต่างๆในการถ่ายท่า เพ่ือให้ระหว่างการถ่ายท่าเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด 
 3. เมนูที่น่าเสนอควรเป็นเมนูใหม่ๆท่ีหลากหลาย น่าตาของขนมต้องชวนรับประทาน และ
จูงใจคนดู สามารถน่าไปทดลองท่าตามได้จริง 
 4. ในการถ่ายท่ารายการอาหาร สิ่งที่ส่าคัญมากคือ ภาพ Packshot ของอาหารที่สวยงาม 
ชวนให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกอยากรับประทาน   
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แบบสอบถามความคิดเหน็และความต้องการในการรับชม 
รายการสาธิตท่าเบเกอรี่แคลอรี่ต่่าผ่านสื่อออนไลน์ 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือทราบความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการ
ส าหรับผู้ที่มีความสนใจในการท าอาหารและใส่ใจด้านสุขภาพ ถึงเรื่องความต้องการและความคิดเห็น
เกี่ยวกับรายการท าอาหารและขนมเบเกอรี่ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการท าโครงงานจุลนิพนธ์
เรื่อง "การสร้างสรรค์รายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่ า ผ่านสื่อออนไลน์" ในรายวิชาจุลนิพนธ์ของนักศึกษาชั้น
ปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขานิเทศศาสตร์ เอกวิทยุโทรทัศน์ โดยผลจากการเก็บข้อมูลจะ
น าไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษารายวิชานี้เท่านั้น 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
1.)  เพศ     ( ) ชาย        ( ) หญิง 
 
2.)  อายุ      ( ) ต่ ากว่า 20 ปี     ( ) 21-25 ปี      ( ) 26-30 ปี  
 ( ) 31-35 ปี      ( ) 35-40  ปี      ( ) มากกว่า 40 ปี 
 
3.)  ระดับการศึกษา     ( ) ต่ ากว่าปริญญาตรี ( ) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................... 
 

4.)  อาชีพ     ( ) นักเรียน/นักศึกษา   ( ) ธุรกิจส่วนตัว   ( ) แม่บ้าน/พ่อบ้าน 
 ( ) ค้าขาย       ( ) ข้าราชการ  ( ) พนักงานบริษัท 
 ( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................... 
 
ตอนที่ 2  การเปิดรับสื่อและพฤติกรรมในการรับชมรายการ 
1.)  ประเภทรายการที่รับชมบ่อยท่ีสุด (เรียงล าดับ 1-3 , 1 = มากที่สุด) 
( ) รายการขา่ว     ( ) รายการสารคดี     ( ) รายการสนทนา (Talk show)  
( ) รายการเกมโชว์    ( ) รายการท าอาหาร ( ) รายการเรียลลิตี้ 
( ) รายการวาไรตี้  ( ) ละคร  ( ) ( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ ...............................  
 
2.)  ท่านเคยรับชมรายการท าอาหารหรือไม่  
( ) เคย  ( ) ไม่เคย (ข้ามไปตอบตอนที่ 3) 
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3.)  หากท่านเคยรับชมรายการท าอาหาร ชอบรายการใดมากท่ีสุด (เรียงล าดับ 1-3 , 1 = มากที่สุด) 
( ) รายการพลพรรคนักปรุง ( ) รายการครัวอินดี้ 
( ) รายการครัวแล้วแต่คริต ( ) รายการภัตตาคารบ้านทุ่ง 
( ) รายการเชฟกระทะเหล็ก ( ) รายการครัวคุณต๋อย 
( ) รายการกิน อยู่ คือ ( ) รายการ Food&Travel 
( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ ...............................     
 
4.) สาเหตุในการเลือกรับชมรายการท าอาหารของท่าน 
( ) ผู้ด าเนินรายการ 
( ) มีความสนใจในเมนูที่รายการน าเสนอ 
( ) รูปแบบของรายการที่น่าสนใจ 
( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ ...............................     
 
5.)  ท่านเคยลองท าตามสูตรอาหารที่น าเสนอในรายการที่ท่านรับชมหรือไม่  
( ) เคย   ( ) ไม่เคย 
 
6.) สาเหตุในการเลือกเมนูอาหารจากรายการต่างๆ มาทดลองท าของท่านคือ 
( ) หน้าตาของอาหารน่ารับประทาน 
( ) ท าง่ายไม่ซับซ้อน 
( ) มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
( ) มีความสนใจต่อเมนูนั้น 
( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ ...............................     
 
7.)  ท่านมักจะชมรายการท าอาหารผ่านทางช่องทางใด 
( ) ช่องฟรีทีวี (ช่อง 3,5,7,9,11,ThaiPbs)   
( ) เว็ปไซต์ Youtube.com    
( ) ช่องเคเบิ้ล (Cable TV) เช่น True Vision 
( ) ช่องดาวเทียม เช่น Spring News 
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ตอนที ่3 พฤติกรรมและความต้องการเกี่ยวกับเนื้อหารายการเบเกอรี่แคลอรี่ต่่า 
1.)  ท่านชอบรับประทานขนมเบเกอรี่หรือไม่ 
( ) ชอบ  ( ) ไม่ชอบ  ( ) เฉยๆ 
 
2.)  ท่านชอบรับประทานขนมเบเกอรี่ชนิดใดมากท่ีสุด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
( ) ขนมปัง ( ) เค้ก ( ) ชีสเค้ก 
( ) พาย  ( ) เดนนิส/ครัวซอง ( ) คุกกี้   
( ) ทาร์ตผลไม้  ( ) เอแคร์ ( ) มูส 
( ) พาเฟ่ต์  ( ) มัฟฟิน ( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ ...............................     
 
3.) ท่านชอบส่วนผสมหรือรสชาติของขนมแบบใดมากท่ีสุด 
( ) สตรอเบอร์รี่ ( ) บลูเบอร์รี่ ( ) ราสเบอร์รี่ 
( ) แอปเปิ้ล ( ) พีช ( ) ส้ม 
( ) มะพร้าว ( ) มะนาว ( ) กล้วยหอม 
( ) ช็อกโกแลต ( ) ถั่วชนิดต่างๆ ( ) วนิลา  
( ) ธัญพืชต่างๆ ( ) กาแฟ ( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ ...............................     
 
6.) หากมรีายการที่น าเสนอเมนูเบเกอรี่แคลอรี่ต่ าท่านจะสนใจหรือไม่   
( ) สนใจ เพราะ.................................................    
( ) ไม่สนใจ เพราะ.................................................  
( ) เฉยๆ เพราะ................................................. 
 
7.) เมนูเบเกอรี่แคลอรี่ต่ าดังต่อไปนี้ ท่านสนใจเมนูใดมากที่สุด 
( ) เมคโอเวอร์ ช๊อคโกแลต บราวนี่ 
( ) ราสเบอรี่ แอนด์ พีช ทาร์ต  
( ) มัฟฟินซูเปอร์ฟรุ๊ต   
( ) กราโนลา โยเกิร์ต พาเฟ่ท์ 
( ) คุกกี้เฮ้ลตี้โอ๊ต 
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ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
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