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เรื่อง: การผลิตรายการนิตยสารแฟช่ันการ Mix&Match ส าหรับวัยรุ่นหญิง 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้มี เป็นการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการผลิตรายการนิตยสารแฟช่ันการ 
Mix&Match ส าหรับวัยรุ่นหญิง โดยศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งแบบส ารวจ การ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ผลิรปูแบบสือ่ต่างๆ เพื่อน ามาผลิตรายการใหม้ีความสอดคล้องและตรงตามความ
ต้องการกับกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด ทั้งยังได้ท าการประเมินผลของรายการที่ได้ผลิตข้ึนเพื่อให้ทราบ
ถึงประโยชน์และความพึงพอใจที่กลุ่มเป้าหมายได้รับหลังจากรับชมรายการเสร็จสิ้นแล้ว 

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิงอายุ 18-25 ปี ยังไม่เคยพบเห็นรายการ
แฟช่ันในรูปแบบการ Mix&Match ข้ามเทรนด์ต่างยุคมาก่อนและอีกทั้งมีความสนใจที่จะติดตาม
รายการที่มีเนื้อหาการ Mix&Match ข้ามเทรนด์ต่างยุค เพราะเป็นการสร้างไอเดียในการแต่งตัว 
ดังนั้นรูปแบบรายการจึงเป็นรายการที่รวบรวมทั้งการ Mix&Match เสื้อผ้า เครื่องประกอบการแต่ง
กาย และเครื่องประดับต่างๆ ไว้ด้วยกัน ซึ่งมีการครอบคลุมเนื้อหาทางแฟช่ัน ไม่ว่าจะเป็นสาระความรู้
จากเรื่องราวยุคของเทรนด์ต่างๆ การ Mix&Match เสื้อผ้าที่มีเทคนิค เคล็ดลับเรื่อง รูปร่าง ลวดลาย 
โทนสีต่างๆ รวมไปการสอดแทรกความบันเทิง ซึ่งผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวมาคิดผลิตรายการ
แฟช่ันการ Mix&Match ข้ึนมา โดยมีรูปแบบเนื้อหารายการที่ให้ทั้งสารประโยชน์และความบันเทิง 
และจากการประเมินประสิทธิผลของรายการ Youth Matching กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิงอายุ 18-25 
ปี ส่วนใหญ่ช่ืนชอบต่อรูปแบบและเนื้อหาของรายการที่น าเสนอ โดยให้เหตุผลว่า วิธีการน าเสนอและ
รูปแบบเนื้อหาของรายการสามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนที่ช่ืนชอบการแต่งกายแฟช่ัน 
Mix&Match ได้ ทั้งยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มที่ไม่มีความรู้
ทางด้านการแต่งกาย Mix&Match เพื่อเป็นการสร้างไอเดียใหม่จากการแต่งกายในแบบเดิมๆ ให้ได้
ติดตาม และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อีกด้วย 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี เพรำะได้รับควำมกรุณำจำก ดร.ศรัณย์ธร ศศิธนำกร
แก้ว ซึ่งเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำจุลนิพนธ์ที่ให้ควำมช่วยเหลือและให้ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง
ต่อข้ำพเจ้ำ รวมทั้งต้องขอกรำบขอบพระคุณอำจำรย์อีก 4 ท่ำน ได้แก่ ดร.ประภำส นวลเนตร ผศ.ว่ำ
ที่ร.ต.สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม และอำจำรย์เฉลิมพร ภำปรำชญ์ 
คณะกรรมกำรสอบจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ที่กรุณำให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
แก่ข้ำพเจ้ำ ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอกรำบขอบพระคุณในควำมกรุณำ
ของทุกท่ำนเป็นอย่ำงสูง 

ขอกรำบขอบพระคุณคณำอำจำรย์คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ทุกท่ำนที่ได้ประสิทธ์ิประสำทวิชำ มอบควำมรู้ ค ำแนะน ำ ควำมเมตตำ และ
ประสบกำรณ์ชีวิตอันมีค่ำยิ่ง จนท ำให้ศิษย์คนน้ีประสบควำมส ำเร็จในกำรศึกษำ 

นอกจำกนี้ขอขอบคุณ ร้ำนค้ำต่ำงๆ ที่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรถ่ำยท ำรำยกำร ทั้ง
ตลำดนัดสวนจตุจักร ร้ำน Harlay Vintage ร้ำน De ambo ร้ำนรองเท้ำ พิธีกรในรำยกำร พี่ปีโป้ที่
มำร่วมเป็นพิธีกรสร้ำงควำมสนุกในกำรรำยกำร และเพื่อนๆทุกคน ที่มีส่วนร่วมในกำรถ่ำยท ำรำยกำร 
คอยสนับสนุน ให้ควำมช่วยเหลือ ร่วมทุกข์ร่วมสุขและให้ก ำลังมำโดยตลอด รวมทั้งขอขอบคุณกลุ่ม
ตัวอย่ำง ทั้งเพื่อน รุ่นน้อง และรุ่นพี่ ที่เสียสละเวลำมำตอบค ำถำมและร่วมประเมินผลรำยกำร  

สุดท้ำยนี้ สิ่งส ำคัญที่ผู้ศึกษำจะละเลยมิได้ คุณค่ำหรือประโยชน์อันเกิดจำกจลุนิพนธ์ฉบบั
นี้ ขอกรำบขอบพระคุณบุคคลที่สุดของผู้ศึกษำ นำยสัมพันธ์ และ นำงพนิดำ ทองวิลำศ พ่อและแม่
ของข้ำพเจ้ำ ที่มอบทั้งควำมรัก อบรมสั่งสอน แนะน ำ ให้กำรสนับสนุนและให้ก ำลังใจอย่ำงดียิ่งเสมอ
มำจนท ำให้ลูกมีควำมส ำเร็จในวันน้ี ขอขอบพระคุณจำกใจจริง 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
วัยรุ่น เป็นวัยที่พยายามค้นหาสิ่งใหม่ให้กับตนเองอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงความจ าเจและ

พยายามผลักดันตัวเองให้มีความแตกต่างจากคนอื่น รวมไปถึงเป็นวัยที่ก าลังเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน 
ทั้งทางด้านร่างกายและความรู้สึกนึกคิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลหน้าตา รูปร่าง การเอาใจใส่ต่อ
รูปลักษณ์ภายนอกที่เด่นชัด (อัญชัน สันติไชยกุล 2547: 2) รักสวยรักงาม ไม่ว่าใครจะท าอะไร
เกี่ยวกับความงาม ก็มักจะให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นเหตุผลที่วัยรุ่นพยายามจะแสวงหา
ลักษณะความเป็นเอกลักษณะของตนเอง (ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ 2519: 135) รวมไปถึงการแต่งตัวด้วย
เสื้อผ้าแฟช่ันและเทคนิควิธีต่างๆ ที่ใช้ตกแต่งร่างกายให้โดดเด่นซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นการน าไปสู่การ
สร้างอัตลักษณ์ วัยรุ่นพยายามหาค าตอบว่าเขาคือใคร และเช่ือมไปถึงค าตอบว่าคนรอบข้างมองเขา
อย่างไร โดยเริ่มต้นข้ึนนับตั้งแต่การนิยมแต่งตัวแฟช่ันของวัยรุ่นและมีการแสดงออกเฉพาะตัว การก่อ
ตัวของอัตลักษณ์ผ่านการแต่งกายแฟช่ันจะสะท้อนให้เห็นผ่านพฤติกรรมการแต่งกายที่ วัยรุ่น
แสดงออกเท่านั้น วัยรุ่นจะเสาะแสวงหาเสื้อผ้าที่แปลกตาและเน้นความแตกต่างทางด้านรูปแบบมาก
ยิ่งขึ้น มีการน ามาประยุกต์หรือผสมผสานกับสิ่งที่ตนมีอยู่เดิม (อุสุมา สุขสม 2550: 3-4) เพราะวัยรุ่น
เป็นวัยที่ชอบแต่งตัวมากกว่าวัยอื่นๆ ท าให้จะชอบเปลีย่นแปลงการแต่งกายตามยุคสมัยซึ่งต้องยอมรับ
ว่าวัยรุ่นมักจะชอบรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเพื่อน การแต่งกายแฟช่ันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม 
ดังนั้นวัยรุ่นมักจะแต่งกายตามแฟช่ันเพื่อให้ตนเองเป็นที่ยอมรับจากกลุ่มเพื่อนและสังคม (ก่อ สวัสดิ์
พาณิชย ์2519: 133-134) 

แฟช่ันเป็นค าที่มาจากอังกฤษว่า fashion ราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของค าน้ีว่า        
“สมัยนิยมหรือวิธีการที่นิยมกันทั่วไปช่ัวระยะเวลาหนึ่ง” เป็นการยอมรับจนเกิดเป็นค่านิยม มี          
กระบวนการเกิดภาษาใหม่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากค าว่า “วิวัฒนาการ” ที่ทฤษฎี  
ของชาร์ล ดาร์วิน ระบุไว้ว่าวิวัฒนาการคือการเปลี่ยนแปลงที่ต้องใช้เวลายาวนานและสามารถ
ถ่ายทอดสิ่งนั้นไปสู่ลูกหลานได้โดยมาก แล้วค าว่าแฟช่ันมักมีความหมายเกี่ยวกับการแต่งตัว สไตล์การ
แต่งตัวสามารถจ าแนกได้เป็นประเภทนับไม่ถ้วน ต่อไปนี้เป็นสไตล์เด่นๆหลักๆที่เป็นที่นิยมในอดี ต
จนถึงปัจจุบัน บางสไตล์ถือว่าล้าสมัยไปแล้วในปัจจุบัน บางสไตล์ถือว่าเป็นคลาสสิค เพราะแต่งเมื่อไร
ก็ไม่ถูกมองว่าเชยหรือตกรุ่น อย่างไรก็ตามยังมีบางสไตล์ที่เคยล้ามัยไปแล้วอาจเวียนกลับมาเทรนด์อีก
ครั้ง เป็นเรื่องไม่ง่ายเลยที่เราจะให้ค าจ ากัดความของค าว่า “แฟช่ัน” เพราะค าๆ นี้ มีความหมาย
กว้างไกลกว่าจะจ ากัดความได้ในตัวมันเอง 

ภาณุ อิงคะวัต (อ้างถึงใน รังสินี ศรีนวล 2553) เจ้าของแบรนด์เกรย์ฮาวด์ ให้ค าจ ากัด
ความของค าว่าแฟช่ันว่า “แฟช่ัน คือ เทรนด์” แฟช่ัน คือ กระแสนิยมที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาและ
ยุคสมัย ซึ่งมันอาจเกิดข้ึนจากกระแสสังคม การกิน การอยู่ การใช้ค าพูด เสื้อผ้า เพียงแต่คนทั่วไปมัก
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เอาค าว่า แฟช่ันมารวมกับเสื้อผ้ากันเยอะ แต่จริงๆแล้ว แฟช่ันก็คือเทรนด์ แฟช่ันไม่ได้มีความหมาย
เดียวตายตัว แต่จะแตกต่างกันไปส าหรับคนแต่ละกลุ่ม แต่ละช่วงเวลา แต่ละสถานที่ ดังนั้น
ความหมายที่ส าคัญของแฟช่ัน ซึ่งถูกน ามาใช้ประโยชน์มากก็เพื่อสร้างความแตกต่างและผลักดันให้
เกิดความรู้สึกที่โดดเด่นออกมา” ในอีกมุมหนึ่ง จรินทร์ทิพย์ ชูหมื่นไวย (อ้างถึงใน รังสินี ศรีนวล 
2553) Curator แห่ง TCDC กล่าวว่า “แฟช่ัน คือ การสื่อสารที่ไม่ต้องใช้ค าพูด สิ่งที่เป็นแฟช่ัน
สามารถสะท้อนความเป็นเพศ สถานะทางสังคม ฐานะ อาชีพ ความต้องการ รสนิยม เผ่าพันธ์ุ เช้ือ
ชาติ ความเป็นกลุ่มก้อน” แต่หากกล่าวถึงค าว่าแฟช่ันส าหรับคนทั่วไปแล้ว แฟช่ัน หมายถึง เสื้อผ้า
หรือเครื่องแต่งกายต่างๆ โดยแฟช่ันเป็นเสมือนช่องทางหนึ่งที่ท าให้บุคคลสามารถตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางอารมณ์หรือการแสดงออกทางพฤติกรรมต่างๆ ทั้ง
ด้านรูปลักษณ์ภายนอกทางร่างกายและความรู้สึกต่างๆ (อัญชัน สันติไชยกุล 2547: 82) และเหตุผล
ที่ว่าแฟช่ันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลายุคสมัยนั้น หนึ่ง กฤษณราช (Slimtrainer 2554) 
Fashion Guru ให้เหตุผลว่า “แฟช่ันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ท าให้ปัจจุบัน 
แฟช่ันอยู่ในยุคที่เกือบจะหยุดนิ่งทางด้านเสื้อผ้า เนื่องด้วยไม่มีใครท ารูปทรงใหม่ขึ้นมา ทุกอย่างถูกท า
ไปหมดแล้ว เราจึงเอาของเก่าปรับกลับมาใช้ใหม่ เปลี่ยน texture เปลี่ยนให้ง่ายข้ึน เปลี่ยนวิธีการ
หรือเทคนิคให้ดูมีความน่าสนใจ” และการปรับเปลี่ยนวิธีการหรือเทคนิคนั้นก็ต้องเหมาะกับสไตล์ของ
ตัวเอง ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถหยิบเสื้อผ้า เครื่องประดับต่างๆ มาใส่คู่กันแล้วจะออกมาดีเสมอไป 
จึงต้องมีสิ่งใหม่เป็นแรงบันดาลใจในการแต่งกายตามแฟช่ันให้กับวัยรุ่นโดยใช้วิธีการและเทคนิคที่ช่วง
สร้างความน่าสนใจและความแปลกใหม่ให้กับวัยรุ่นได้ 

การ mix&match รากศัพท์ mix คือ ผสมผสาน match ให้เข้ากัน และเป็นช้ินส่วนที่
ต่างช้ินต่างเกิด ทั้งการออกแบบ สีสัน เนื้อผ้า สไตล์ ไม่ได้ออกแบบมาเพื่ออยู่ด้วยกัน แต่ใช้เทคนิค 
ประสบการณ์ เลือกมาแต่งเข้าด้วยกัน และสลับไปสลับมา 

พลอย จริยะเวช (2547) กล่าวว่า “การ mix&match ไม่ได้เป็นเรื่องการจับคู่เสื้อผ้าต่าง
ช้ินกันเท่านั้น แต่เป็นเรื่องราวการผสมผสานอะไรหลายๆอย่างเข้าด้วยกัน เช่น ผสมเสื้อผ้าให้เข้ากับ
รูปร่างสรีระเฉพาะตัวของเราเอง ผสมสีสันให้ผสานกับเนื้อผ้าและแบบเสื้อ การจับคู่กระเป๋าให้เข้ากับ
กระโปรงที่ใส่ ฯลฯ อีกทั้งเป็นการน าเสนอทกุแง่มุมของการผสมผสานอย่างรอบด้าน อันจะน าไปสู่การ
แต่งตัวได้อย่างสวยกลมกลืน โดยใช้หลักข้อเท็จจรงิที่อิงหลกัศิลปะงา่ยๆ เรื่องราวของเส้นสาย สัดส่วน 
และโครงสร้างของคนและเสื้อผ้า” 

จากการที่ได้ศึกษาในเรื่องการ mix&match รายการส่วนใหญ่จะมีการน าเสนอการ 
mix&match ซึ่งเป็นช่วงสั้นๆ ของรายการเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นการ mix&match เสื้อผ้าในเทรนด์
แฟช่ันเดียวกัน ยังไม่มีการน าเอาการ mix&match มาน าเสนอในรูปแบบของการ mix&match ข้าม
เทรนด์หรือข้ามสายพันธ์ุ ซึ่งมีที่มาจากยุคที่แตกต่างกัน เนื่องจากแฟช่ันน้ันก็มีความเป็นมาในแต่ละยุค
ที่ต่างกันออกไป โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่แฟช่ันเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน จึงต้องให้ความสนใจเป็น
พิเศษกับแฟช่ันบางแง่มุม ตัวอย่างหนึ่งของช่วงเวลานั้น คือ สไตล์นิวลุค (New Look) การให้
ความส าคัญกับเครื่องแต่งกายว่าเป็นแฟช่ันมากกว่าการใช้สอยเช่นน้ี เป็นเรื่องที่เกิดข้ึนตั้งแต่เมื่อตอน
ปลายศตวรรษที่สิบแปดจนมาถึงช่วงศตวรรษที่สิบเก้าและยี่สิบนี้เองที่ได้เห็นเครื่องแต่งกายของทุก
ระดับช้ันสังคม หญิงและชายในศตวรรษที่ยี่สิบทุกระดับช้ันมักมีส่วนร่วมในกระบวนการแฟช่ันไม่ส่วน
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ใดก็ส่วนหนึ่ง ด้วยเหตุผลเช่นน้ี เครื่องแต่งกายในศตวรรษที่ยี่สิบจึงเป็นเครื่องแต่งกายแฟช่ันล้วนๆ ซึ่ง
ถือเป็นยุคเริ่มต้นของการแต่งกายแฟช่ัน (พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง 2547: 19-20) ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้
เริ่มน าเสนอการ mix&match ตั้งแต่ศตวรรษที่ยี่สิบเป็นต้นไป และอีกทั้งการ mix&match ส่วนใหญ่
จะพบได้จากนิตยสารแฟช่ันต่างๆเท่านั้น หรือคลิปวิดีโอจากผู้คนทั่วไปที่ช่ืนชอบการแต่งตัว ซึ่งก็มี
ผู้คนให้ความสนใจมาก ดังนั้นจะเห็นได้ว่ายังไม่มีรายการโทรทัศน์ทีม่ีเนื้อหาเกีย่วกับการ mix&match 
โดยตรงเลย เพราะรายการแฟช่ันทางโทรทัศน์ส่วนใหญ่ก็จะมีเนื้อหารายการที่มุ่งเน้นในการอัพเดต
ข่าวคราวของวงการแฟช่ันมากกว่า ยังไม่ครอบคลุมเนื้อหาที่ให้สาระเกี่ยวกับแฟช่ันในด้านต่างๆ เช่น 
รายการ Cheeze TV, Fashion Focus, Sisterday, In Trend ซึ่งล้วนแต่เป็นรายการที่อัพเดตข่าว
คราวแฟช่ันที่เป็นกระแสในช่วงนั้นๆ อีกทั้งวัยรุ่นก็ให้ความสนใจในเรื่องการ mix&match จึงถือเป็น
เรื่องใหม่ที่จะผลิตรายการโทรทัศน์ในเรื่องการ mix&match แฟช่ัน เพราะรายการโทรทัศน์มีทั้งภาพ
และเสียง อีกทั้งยังคงเป็นสื่อที่ได้รับความนิยม 

ด้วยสาเหตุทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ผู้ศึกษาจึงต้องการผลิตรายการนิตยสารแฟช่ันที่น าเสนอ
การ mix&match ส าหรับวัยรุ่นหญิง โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับการให้ความรู้ที่มาของเทรนด์
แฟช่ันที่ต่างยุคกัน โดยจะเริ่มต้นช่วงยุคตั้งแต่ศตวรรษที่ยี่สิบเป็นต้นไป เนื่องจากเปน็ยุคที่เริ่มต้นมีการ
แต่งกายแฟช่ันจนถึงปัจจุบัน และน าเสนอการ mix&match แฟช่ันในหลากหลายรูปแบบให้โดดเด่น
และแปลกใหม่อีกทั้งยังเหมาะสมส าหรับวัยรุ่นหญิงโดยไม่จ ากัดเฉพาะเสื้อผ้าเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง
เครื่องประดับ การแต่งหน้า ท าผมมาน าเสนอ และเป็นอีกทางเลือกของรายการแฟช่ันไทยในปัจจุบัน
ที่ยังไม่เคยมีรายการน าเสนอในรูปแบบนี้ ถึงแม้รายการแฟช่ันในประเทศไทยจะมีแต่การกล่าวถึง
แฟช่ันที่เป็นข่าวคราวอัพเดตตามกระแส แต่รายการนี้จะน าเสนอในรูปแบบที่แปลกใหม่ นั่นคือการ 
mix&match แฟช่ันข้ามเทรนด์ที่มีที่มาต่างยุคกันให้มีความโดดเด่นเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อสร้างสรรค์รูปแบบและข้ันตอนการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอ การ 
mix&match แฟช่ัน 

2.  เพื่อค้นคว้าเนื้อหาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการ mix&match แฟช่ันข้ามเทรนด์ที่ต่างยุค
กันให้มีความโดดเด่นและน่าสนใจ 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 

การผลิตรายการนิตยสารแฟช่ันที่น าเสนอการ mix&match ส าหรับวัยรุ่นหญิง เป็นการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ความรู้ที่มาของเทรนด์แฟช่ันที่ต่างยุคกัน ซึ่งเริ่มตั้งแต่
ศตวรรษที่ยี่สิบเป็นต้นไป และน าเสนอการ mix&match แฟช่ันในหลากหลายรูปแบบให้โดดเด่นและ
เกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆโดยไม่จ ากัดเฉพาะ เสื้อผ้าเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง เครื่องประดับ การแต่งหน้า 
ท าผม ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน มีความยาวตอนละ 15 นาที โดยกลุ่มเป้าหมายคือ 
วัยรุ่นหญิงอายุ 18-25 ปี 
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ขั้นตอนกำรศึกษำ 
1.  ข้ันเตรียมการก่อนการผลิต (Pre-Production) 

1.1 มีการศึกษาและค้นคว้าข้อมูล ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางเว็บไซต์ 
หนังสือ 

1.2 น าเสนอข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ทดสอบกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม รวม
ไปถึงการส ารวจความคิดเห็นต่อการ mix&match แฟช่ัน ศึกษารูปแบบรายการแฟช่ัน 

1.3 น าเสนอแผนโครงการผลิตรายการแฟช่ันทางโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
mix&match แฟช่ัน เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแฟช่ันในเทรนด์ต่างๆ คิดรูปแบบรายการแฟช่ัน เขียน
โครงการผลิต รายการและบทรายการ 

1.4 เตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการผลิตรายการทั้งหมด 
2.  ข้ันด าเนินการผลิต (Production)  

2.1 ติดต่อประสานงานทีมฝ่ายผลิตรายการ เตรียมความพร้อม 
2.2 เตรียมอุปกรณ์ส าหรับการผลิตรายการทั้งหมด 
2.3 ผลิตรายการแฟช่ันทางโทรทัศน์ที่ มี เนื้ อหาเกี่ ยวกับการน า เสนอการ 

mix&match แฟช่ันส าหรับวัยรุ่น 
3.  ข้ันกระบวนการหลังการถ่ายท า (Post-Production) 

3.1 น ามาตัดต่อรายการให้สมบูรณ์ 
3.2 มีการประเมินผลงานและสรุปรูปแบบและเนื้อหา 
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แผนกำรด ำเนินงำน 
ต่อไปนี้เป็นการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 1-1 ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
ศึกษาข้อมูล ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
น าเสนอหัวข้อจลุนิพนธ์ 

 
 

        

ค้นคว้ารวบรวมเอกสารงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง
โดยตรงมกีารทดสอบกลุ่มตัวอย่างโดยแจก
แบบสอบถาม และน าข้อมูลมาวิเคราะห ์

         

ด าเนินแผนการก่อนการผลิต ติดตอ่
ประสานงาน 

         

ผลิตรายการนิตยสารแฟช่ันที่น าเสนอการ 
mix&match ส าหรบัวัยรุ่นหญิง 

 
 

        

ตรวจทานรายการที่ผลิต ตัดต่อและใสก่ราฟกิ          

ประเมินผลและสรปุการด าเนินงาน          

จัดท าเอกสารจลุนิพนธ์          

 
รายการมีความยาวทั้งหมด 15 นาที และออนแอร์ทางช่อง chic chanel ทรูวิชช่ัน 68

โดยธีมของรายการจะเปลี่ยนไปตามหัวข้อของแต่ละตอนน้ันๆ 
ช่วงที่ 1 เป็นช่วงที่จะพูดคุยน าเสนอเรื่องราว สาระความรู้เกี่ยวกับแฟช่ันของยุคที่จะน า 

มาเสนอในตอนน้ันๆ ซึ่งจะใช้วิธีการเล่าเป็น Scoop สั้นๆอธิบาย โดยใช้เวลา ประมาณ 3 นาที 
ช่วงที่ 2  เป็นช่วงที่จะพาไปเลือกซื้อของที่จะน ามาท าการ mix&match แฟช่ันให้ 

เหมาะกับลุคของธีมในตอนน้ัน ซึ่งมีการพูดให้เกร็ดความรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับแฟช่ันไปด้วยโดยใช้เวลา
ประมาณ 7 นาที 

ช่วงที่ 3  เป็นช่วงที่จะท าการ mix&match แฟช่ัน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัว แต่งหน้า ท า
ผม ให้ครบลุคของธีมในตอนน้ันๆ พร้อมกับพูดอธิบายถึงไอเทมแต่ละช้ินที่น ามา mix&match โดยจะ
ใช้ รวมไปถึงการพูดแนะน าจากกูรูแฟช่ัน เวลาประมาณ 5 นาที 
 
ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

เกิดรายการแฟช่ันทางโทรทศัน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการน าเสนอถึงที่มาของเทรนด์แฟช่ันที่
ต่างยุคกันและน าเทรนด์แฟช่ันมาท าการ mix&match ให้เกิดความโดดเด่นและเกิดแรงบันดาลใจ
ใหม่ๆ สามารถตอบสนองความต้องของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและแท้จริง 
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นิยำมศัพท์ 
วัยรุ่น  คือเด็กกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 18-25 ป ี  ที่มีการแสดงออกและการสร้างตัวตนจาก 

แฟช่ันต่างๆ 
แฟชั่น คือ ลักษณะการแสดงออกหรือการกระท าต่างๆ นอกจากนี้ยัง รวมไป ถึง เสื้อผ้า

ของทั้งผู้หญิงและผู้ชาย การแต่งหน้า แต่งผม รวมทั้งรองเท้ า กระเป๋า เครื่องประดับ เครื่องใช้
ประกอบเสื้อผ้า ตลอดจนอากัปกิริยาของผู้แต่ง ที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มบุคคลต่างๆ  

เทรนด ์คือ แฟช่ันล่าสุดที่ก าลังเป็นที่นิยม ณ ตอนนั้นๆ มีการแต่งกายกันอย่างมากใน
สังคม และสามารถพบเห็นได้ทั่วไป ซึ่งจะมีการแต่งกายไปในรูปแบบคล้ายๆกัน 

mix&match คือ การผสมผสานสิ่งต่างๆ ต่างช้ินต่างที่มาน ามาจับคู่กันให้มีความลงตัว
เหมาะสม ด้วยการผสมผสานแฟช่ันข้ามเทรนด์หรือข้ามสายพันธ์ุ โดยใช้ความโดดเด่นจากยุคต่างๆ    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



บทที่ 2 
 

ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาเรื่อง “การผลิตรายการโทรทัศน์แฟช่ันที่น าเสนอการ Mix&Match ส าหรับ
วัยรุ่น” ในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้น าแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาศึกษา เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้ 

1.  แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ 
2.  แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่น 
3.  แนวคิดเกี่ยวกับแฟช่ันการ mix&match 
4.  แนวคิดเกี่ยวกับยุคแฟช่ัน 
5.  ผลงานที่เกี่ยวข้อง 
6.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1.  แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ 

การผลิตรายการโทรทัศน์ เป็น กระบวนการวางแผนและด าเนินรายการให้ออกมาสู่
สายตาผู้ชมรายการได้อย่างน่าสนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดใจผู้ชมรายการโดยอาศัยศิลปะและ
เทคนิคการน าเสนอเนื้อหาสาระด้วยภาพและเสียงที่ประสานกันอย่างแนบเนียน เพื่อสร้างความโดด
เด่นให้กับรายการและยังท าให้ผู้ชมสามารถเลือกเปิดรับชมรายการได้ตามความสนใจ 

รายการโทรทัศน์โดยทั่วไปแล้วจะสามารถถ่ายท าได้ทั้งในห้องผลิตรายการ (Studio) 
และถ่ายท านอกสถานที่ แต่จะนิยมถ่ายท าในห้องผลิตรายการ (Studio) เนื่องจากมีข้อดีมากกว่าการ
ถ่ายท านอกสถานที่ ซึ่งการที่จะท าการผลิตรายการนั้นจึงจะต้องมีการวางแผนงานอย่างดี มีการ
จัดเตรียมรายละเอียดการถ่ายท าอย่างสมบูรณ์ แบ่งเป็นข้ันตอนใหญ่ได้ 4 ข้ันตอน คือ (ชยพล 
สุทธิยธิน 2547: 188-190) 

1.  การวางแผนผลิตรายการ (Planning) เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
แนวทางและวิธีด าเนินงาน ตลอดจนก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร ก าหนด
ปัจจัยการผลติที่จ าเป็นต้องใช้ ก าหนดเงินงบประมาณ และติดตามการประเมินผลเพื่อผลิตรายการน า
แผนงานไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการวางแผนผลิตรายการสามารถแบ่งแผนงานออกเป็น 5 แผน 
คือ 

- การวางแผนสร้างสรรค์รายการ 
- การวางแผนด้านบุคลากร แบ่งเป็น ทีมงานและนักแสดง 
- การวางแผนด้านอุปกรณ์การผลิต 
- การวางแผนด้านศิลปกรรม แบ่งเป็น ฉาก เสื้อผ้า แต่งหน้า 
- การวางแผนด้านสิ่งสนับสนุนการผลิต 
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2.  การเตรียมการผลิตรายการ (Preparation) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
- การติดต่อประสานงาน เช่น การท าหนังสือขออนุญาตถ่ายท า 
- การจัดหา เช่น การจัดหานักแสดง การจัดหาอุปกรณ์ถ่ายท า 

3.  การผลิตรายการ (Production) ประกอบด้วยการท างาน 3 ข้ันตอน คือ 
- ข้ันก่อนผลิตรายการ (Pre-production) คือ การเตรียมการผลิตทุกอย่างให้พร้อม 
- ข้ันผลิตรายการ (Production) แบ่งเป็น การติดตั้งอุปกรณ์ การซ้อม การถ่ายท า 
- ข้ันหลังผลิตรายการ (Post-production) คือ การตัดต่อล าดับภาพ และท าเทคนิค

ต่างๆ 
4.  การประเมินรายการ (Evaluation) ระดับการประเมินรายการท าได้ใน 3 ข้ันตอน 

- การประเมินรายการ เป็นการตัดสินเชิงคุณค่า ด้านเทคนิค เนื้อหา วิธีการน าเสนอ 
- การประเมินผู้ชมรายการ เป็นการติดตามผลการรับชม ความพึงพอใจ ความนิยม 
- การประเมินผลกระทบทางสังคม เป็นการติดตามผลหลงัออกอากาศแล้วว่ามีสังคม

มีผลสะท้อนต่อรายการอย่างไร 
 
ประเภทของรายการโทรทัศน์ สามารถจัดแบ่งได้หลายประเภท ข้ึนอยู่กับว่าจะใช้เกณฑ์

ใดในการจัดแบ่ง แต่ที่นิยมมักยึดบทบาทหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนเป็นเกณฑ์ ซึ่งจัดแบ่งได้เป็น 4 
ประเภท (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, นิคม ทางแดง และไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ 2547: 213-215) 

1.  รายการประเภทข่าวสาร เป็นรายการที่รายงานเหตุการณ์ เรื่องราว ข้อเท็จจริง 
รายการประเภทนี้ ผู้จัดรายการจะต้องค านึงถึง หลักปฏิบัติในการน าเสนอรายการข่าวที่ดี 5 ประการ 
คือความถูกต้อง ความสมดุล ความตรงไปตรงมา ความชัดเจนและกะทัดรัด และคุณสมบัติเรื่องเวลา 
เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณชนและประเทศชาติ 

2.  รายการประเภทความรู้หรอืการศึกษา เป็นรายการที่มุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใด
เรื่องหนึ่งทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม มีความมุ่งหวังจะให้ผู้ชมรายการได้ความรู้ ได้แง่คิด คติสอนใจ
เกิดการประเทืองสติปัญญาหรือเป็นการช้ีแนะ 

3.  รายการประเภทบันเทิง เป็นรายการที่มุ่งเน้นให้ความบันเทิงเป็นหลักไม่ได้มุ่งเน้นให้
เนื้อหาสาระมากนัก แต่อาจสอดแทรกสาระหรือเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆ ที่ เรียกว่า “รายการ
สาระบันเทิง” 

4.  รายการประเภทโฆษณาและบริการธุรกิจ  หมายถึง สปอตโฆษณาสินค้าหรือ
บริหารธุรกิจ จะมีความยาวตั้งแต่ 15-60 วินาที โดยประมาณ ใช้ออกอากาศแทรกในรายการหรือค่ัน
ระหว่างรายการ 

 
รูปแบบรายการโทรทัศน์ที่เป็นที่รู้จักและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการจัดรายการมี

หลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีวิธีการน าเสนอที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันออกไป (ชัยยงค์ 
พรหมวงศ์, นิคม ทางแดง และไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ 2547: 215-220) 

1.  รายการพูดคุย (Talk Programme) เป็นรายการพูดคุยกับผู้ชม เป็นรายการพูดคุย
โดยการหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับข่าวสารกับข่าวสาร ความเคลื่อนไหว เหตุการณ์ สาระความรู้ หรือ
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ความบันเทิง ที่ก าลังอยู่ในความ สนใจ หรือที่เรียกกันว่า ทอล์คโชว์ ซึ่งสามารถสอดแทรกความบันเทงิ 
ด้วยการแสดงดนตรี ตลก หรือมายากลด้วยก็ได้ แต่ถือเป็นเพียงส่วนประกอบของรายการเท่านั้น 

2.  รายการสนทนา (Conversation Programme) เป็นรายการพูดคุยกัน 2 หรือ 3 คน 
โดยมีผู้ด าเนินรายการและผูร้่วมสนทนา ซึ่งผู้ด าเนินรายการจะท าการเปิดประเด็นการสนทนาและ คุม
การสนทนาให้เป็นไปตามขอบเขตของรายการเพื่อไม่ให้ผู้ชมเกิดความสับสน และต้องปิด การสนทนา
ด้วยการสรุปประเด็นการสนทนา 

3.  รายการอภิปราย (Discussion Programme) เป็นรายการพูดคุยที่ไม่ใช่เป็นการ
พูดคุยกับผู้ชมโดยตรง แต่เป็นการพูดคุย ระหว่างผู้ด าเนินรายการกับผู้ร่มรายการ ตั้งแต่ 2-4 คน ผู้
ร่วม รายการจะเป็นผูเ้ช่ียวชาญหรือมีประสบการณ์ในหัวข้อที่จะอภิปราย รายการรูปแบบนี้ส่วน ใหญ่
ต้องการแลกเปลี่ยนแนวคิดความคิดเห็นระหว่างผู้ร่วมรายการ 

4.  รายการสัมภาษณ์ (Interview Programme) เป็นรายการที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คน 
หรือมากกว่าร่วมพูดคุย ซักถามปัญหา ข้อสงสัย หรือช้ีแจงข้อเท็จจริง ตามหัวข้อของรายการ โดยมี
วัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 

- การสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง 
- การสัมภาษณ์เพื่อส ารวจความคิดเห็น 
- การสัมภาษณ์บุคคลผู้มีช่ือเสียง 

5.  รายการสาธิตและทดลอง (Demonstration and Experimental Programme) 
เป็นรายการที่น าเสนอด้วยการอธิบายกรรมวิธี วิธีการ ข้ันตอน และกระบวนการของการประดิษฐ์สิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งด้วยการน าเสนอภาพและเสียงประกอบการสาธิต ซึ่งสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

6.  รายการข่าว (News Programme) เป็นรายการที่น าเนอเหตุการณ์ เรื่องราว 
ข้อเท็จจริง มีความสดใหม่ โดยใช้วิธีการน าเสนอทั้งในลักษณะของการประกาศ การอ่านค าบรรยาย
ข่าว ประกอบภาพ การรายงานพิเศษในสถานที่จริง 

7.  รายการสารคดี (Documentary Programme) เป็นรายการที่น าเสนอเรื่องราวที่
เป็นจริง หรือมีพื้นฐานอยู่บนข้อเท็จจริง ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ผูกพันกับเหตุการณ์และบุคคลจริง แต่
การน าเสนอจะต้องมีการสร้างสรรค์ไม่ใช่ลอกเลียนแบบจากของจริงทั้งหมดโดยไม่มีการตกแต่ง 

8.  รายการละคร (Drama Programme) เป็นรายการที่น าเสนอเรื่องราวโดยใช้การ
แสดงตามบทบาทในเรื่องราวที่แต่งข้ึนหรือดัดแปลงจากเรื่องจริง เพื่อสื่อความหมายเกี่ยวกับ สาระ 
ข้อคิด คติเตือนใจ และความบันเทิงไปสู่ผู้ชมรายการโดยอาศัยเทคนิคและองค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้มี
ความสมจริง และผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วม 

9.  รายการสาระละคร (DocudramaProgramme)เป็นรายการที่น าเสนอรูปแบบสาร
คดีผสมผสานกับรูปแบบละคร การน าเอารูปแบบละครมาใช้เพื่อสื่อความหมายถ่ายทอดสาระความรู้
หรือสะท้อนปัญหาต่างๆเพื่อให้ผู้ชมตระหนักและรับรู้ถึงปัญหาด้านต่างๆ รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหา
นั้นๆ 

10.  รายการเพลงและดนตรี (Music Programme) เป็นรายการที่น าเสนอเพลงหรือ
การแสดงดนตรีในลักษณะเพลงที่มีภาพประกอบเป็นเรื่องราวตามเนื้อหาเพลง ที่เรียกว่า มิวสิควิดีโอ 
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(Music Video) หรือการจัดแสดงดนตรี ที่เรียกว่า คอนเสิร์ต (Concert) ซึ่งอาจจะเป็นการ บันทึก
เทปไว้ล่วงหน้า 

11.  รายการนิตยสาร (Magazine Programme)เป็นรายการที่น าเสนอเนื้อหาสาระ
หลากหลายแบ่งเป็นเรื่องย่อยต่างกันหลายๆเรื่อง จะเป็นแนวเดียวกันหรือต่างแนวกันก็ได้  และใช้
รูปแบบการน าเสนอที่หลากหลายในรายการเดียวกัน เช่น เริ่มด้วยรายการเพลง สลับด้วยรายการ
สัมภาษณ์หรือรายการละคร แต่สิ่งส าคัญต้องมีการเช่ือมโยงแต่ละเรื่องให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

12.  รายการปกิณกะ (Variety Programme) เป็นรายการที่มุ่งเน้นน าเสนอความบันเทงิ
หลากเรื่อง หลายรส โดยไม่จ าเป็นต้องเช่ือมโยงแต่ละช่วงของรายการให้เป็นอันหนึ่ งอันเดียวกัน มี
ความหลากหลายทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอ 

13.  รายการเกมโชว์ (Game Show Programme) เป็นรายการที่มีจัดให้มีรายการ
แข่งขันเล่นเกม หรือตอบปัญหาระหว่างผู้ร่วมรายการ ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขกติกาตามที่ก าหนดไว้
ล่วงหน้า ฝ่ายที่ชนะจะได้รับเงินรางวัล 

14.  รายการสปอต (Spot Programme) เป็นรายการที่น าเสนอเนื้อหาสาระที่ผ่าน
กระบวนการผูกเรื่องและเรียบเรียงให้สั้นกะทัดรัด และใช้ศิลปะการน าเสนอด้วยภาพและเสียงที่
สอดคล้อง ใช้ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 30-60 วินาที เช่น สปอตประชาสัมพันธ์ สปอตโฆษณา 

 
จากการศึกษาถึงประเภทของรายการและรูปแบบของรายการต่างๆ  ตัวผู้ศึกษาได้

ตระหนักว่าประเภทและรูปแบบแต่ละรายการมีเนื้อหาและลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไปและ
การที่จะจ าแนกรายการออกมาอย่างชัดเจนนั้นเป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากผู้ผลิตรายการก็ต่างที่จะ
สร้างสรรค์และคิดค้นรายการรูปแบบแปลกใหม่ข้ึนมา เพื่อเป็นการดึงดูดผู้รับชมให้เกิดความสนใจ 
และด้วยเหตุนี้เองตัวผู้ศึกษาจึงได้น าเอาประเภทของรายการบันเทิง และรูปแบบของรายการนิตยสาร
มาประยุกต ์ใช้ในการผลิตรายการ เพราะต้องการที่จะน าเสนอความหลากหลายในรายการเดียวกัน
โดยให้สาระเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆ เพิ่มเติมด้วย ซึ่งเนื้อหาจะผูกโยงกันด้วย “แฟช่ัน” โดยผู้ศึกษา
เลือกการน าเอาเทคนิคและศิลปะในการแต่งกาย รวมไปถึงการใช้กราฟิค การเลือกดนตรี มา
ประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ และไม่ยึดติดกับรูปแบบรายการมากเกินไปจนท าให้
ผู้ชมรู้สึกเบื่อหน่าย 
 
2.  แนวคิดเก่ียวกับวัยรุ่น 

วัยรุ่น มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน คือ ADOLESCERE ซึ่งมีความหมายว่า “การ
เจริญเติบโตไปสู่วุฒิภาวะ” ดังนั้น วัยรุ่นจึงหมายถึง ช่วงเวลาแห่งการเติบโตจากวัยเด็กที่ยังขาดวุฒิ
ภาวะไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ วัยรุ่นจึงเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจ าเป็นต้องมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ไปพร้อมๆ กัน (อัญชัญ สันติไชยกุล 2547: 8) 

วัยรุ่น ถือเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต คืออยู่ระหว่างความเป็นเด็กและความเป็นผู้ใหญ่ 
เป็นวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นวัยที่ต้องเรียนรู้ถึงความเป็น
ตัวเอง และเป็นวัยที่มักเกิดปัญหาในชีวิตมากที่สุด (Hurlock 1949, อ้างถึงใน อัญชัญ สันติไชยกุล 
2547: 8) ได้กล่าวถึงวัยรุ่นไว้ว่า วัยรุ่น เป็นวัยแห่งการปรับตัวทางสังคม เป็นวัยแห่งปัญหา เป็นวัยที่
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เคร่งเครียดทางอารมณ์ เป็นวัยที่มีการตัดสินใจรวดเร็วและรุนแรง สรุปได้ว่า วัยรุ่นเป็นช่วงระยะเวลา
ของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย สังคม และ อารมณ์ โดยจะมีการเลิกพฤติกรรมเก่าที่เป็น
แบบเด็กๆ และหันไปแสดงพฤติกรรมแบบผู้ใหญ่แทน 

การก าหนดช่วงอายุของวัยรุ่นในอดีตจะอยู่ที่อายุประมาณ 12-21 ปี แต่ในปัจจุบันเป็นที่
ยอมรับกันว่าช่วงความเป็นวัยรุ่นได้ขยายออกไปเป็นช่วง อายุ 12-25 ปี เนื่องจากเด็กในยุคปัจจุบัน
ต้องเรียนอยู่ในสถาบันการศึกษานานข้ึน การก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้จึง
ต้องยืดออกไป อีกทั้งรูปแบบชีวิตสมัยใหม่ที่พ่อแม่มักไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกเพราะต้องออกไปท างาน
นอกบ้าน พ่อแม่จึงพยายามให้ในทุกสิ่งที่ลูกต้องการเพื่อเป็นการทดแทน ท าให้เด็กในปัจจุบันมีความ
เป็นผู้ใหญ่ช้ากว่าเด็กในยุคอดีต 
 ศรีเรือน แก้วกังวาน (2540) ได้แบ่งช่วงอายุวัยรุ่นเป็น 3 ระยะ คือ 

- ช่วงอายุ 12-15 ปี เป็นช่วงวัยรุ่ยตอนต้น 
- ช่วงอายุ 16-18 ปี เป็นระยะวัยรุ่นตอนกลาง 
- ช่วงอายุ 19-25 ปี เป็นระยะวัยรุ่นตอนปลาย 
พัฒนาการต่างๆ ของวัยรุ่น จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันไม่แน่นอนเข้าใจได้

ยากและละเอียดซับซ้อน ท าให้พัฒนาการในระยะวัยรุ่นเป็นช่วงที่น่าสนใจมากช่วงหนึ่ง โดยสามารถ
แบ่งพัฒนาการของวัยรุ่นออกเป็น 

1.  พัฒนาการทางร่างกาย 
วัยรุ่นจะมีอัตราการเจริญเติบโตทางร่างกายช้าลงกว่าในวัยเด็กรูปร่างจะเริ่มได้

สัดส่วนแบบผู้ใหญ่ เด็กหญิงเมื่อมีอายุ 14 ปี จะเริ่มมีประจ าเดือนคงที่ ลักษณะทางเพศจะเติบโตอย่าง
สม่ าเสมอส าหรับเด็กชายจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเมื่ออายุประมาณ 13 ปี การเข้าสู่ระยะ
การแตกเนื้อหนุ่มจะเป็นไปอย่างรวดเร็วในช่วงระหว่างอายุ 14-15 ปี โดยจะมีรูปร่างขนาดใหญ่ข้ึน
อย่างเห็นได้ชัด จะมีการเจริญเติบโตทางส่วนสูงอย่างรวดเร็ว โดยทั่วไปวัยรุ่นจะเป็นช่วงวัยที่มีสุขภาพ
แข็งแรง ไม่เหนื่อยง่ายเหมือนวัยเด็ก วัยรุ่นมักจะหิวบ่อย กินจุและชอบของหวานมาก ซึ่งท าให้
น้ าหนักตัวเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว 

2.  พัฒนาการทางอารมณ์ 
วัยรุ่นจะมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงง่าย สับสน อ่อนไหวไม่มั่นคง วัยรุ่นแต่ละคนจะเริ่ม

แสดงอารมณ์ประจ าตัวออกมาให้ผู้อื่นรับรู้ได้อย่างเด่นชัด เช่น อารมณ์ร้อน อารมณ์ข้ีวิตกกังวล 
อารมณ์อ่อนไหวง่าย ข้ีอิจฉา เป็นต้น และอารมณ์ของวัยรุ่นจะยิ่งรุนแรงข้ึนในช่วงระยะวัยรุ่นตอน
ปลาย คือ เปลี่ยนแปลงง่าย ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ บางครั้งมั่นใจสูง แต่ก็ไม่จ าเป็นว่าวัยรุ่นทุกคน
จะมีอารมณ์รุนแรง หากสามารถเรียนรู้เข้าใจ และสามารถปรับตัวยอมรับจุดเด่น จุดด้อยของตัวเองได้ 

3.  พัฒนาการทางสังคม 
สังคมของวัยรุ่น เป็นสังคมกลุ่มเพื่อนร่วมวัย วัยรุ่นจะลดความเอาใจใส่กับบุคลต่าง

วัย ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กกว่า และหันไปให้ความส าคัญกับเพื่อนร่วมวัยมากกว่า ซึ่งมีทั้งเพื่อน
เพศเดียวกันและเพื่อนต่างเพศ เมื่อวัยรุ่นเกิดการรวมกลุ่ม วัยรุ่นจะสร้างกฎระเบียบ ภาษาประเพณี
ประจ ากลุ่ม เพื่อใช้เฉพาะสมาชิกของกลุ่มเท่านั้น และสมาชิกในกลุ่มจะต้องปฏิบัติตาม มิฉะนั้นอาจ
ไม่ได้รับการยอมรับจากกลุม่ในบางครั้งอาจเกิดวีรบุรษุประจ ากลุ่ม ซึ่งวัยรุ่นมักจะแสดงพฤติกรรมตาม
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อย่างหรือมีความคิดเห็นที่คล้อยตาม ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ การคลั่งดาราของวัยรุ่น การท าตัวให้
เหมือนดาราในแง่ใดแง่หนึ่ง เช่น ทรงผม เสื้อผ้า บุคลิกการรวมกลุ่มท าให้วัยรุ่นมีความรู้สึกอบอุ่นใจ 
กล้าขัดขืนผู้ใหญ่กล้าต่อต้านในสิ่งที่พวกเขาไม่ เห็นด้วยการชักน าให้วัยรุ่นรวมกลุ่มกันเพื่อปฏิบัติ
กิจกรรมที่วัยรุ่นชอบจึงท าได้ง่ายกว่าวัยอื่น 

4.  พัฒนาทางความคิด 
วัยรุ่นจะมีการเจริญเติบโตทางสมองอย่างเต็มที่ จึงท าให้วัยรุ่นสามารถคิดได้ในทุกๆ

แบบของวิธีคิด 
- รู้จักคิดเป็นเหตุเป็นผล 
- รู้จักคิดแบบวิทยาศาสตร์ 
- สามารถตัดสินใจในเรื่องที่ซับซ้อนข้ึนกว่าวัยเด็ก 
- สามารถคิดเช่ือมโยง คาดการณ์ และวางแผนอนาคตได้ 
- สามารถคิดด้วยภาพความคิดในใจ 
เนื่องจากวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการพัฒนาที่หลากหลายจึงเป็นสาเหตุที่วัยรุ่นจะมีความ

สนใจในเรื่องต่างๆ มากมาย แต่ไม่ค่อยมีความสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างจริงจังเท่าผู้ใหญ่  เพราะ 
วัยรุ่นเป็นวัยที่ก าลังค้นหาเอกลักษณ์ให้กับตัวเอง เป็นระยะลองผิดลองถูก ความสนใจของวัยรุ่นจะ 
เป็นเช่นไรข้ึนอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆ เช่น ลักษณะบุคลิกภาพ ฐานะทาสังคมและเศรษฐกิจ สิ่งแวด 
ล้อมรอบตัวบุคคลที่นิยมช่ืนชอบเป็นต้น สามารถจัดกลุ่มความสนใจได้ คือ 

5.  ความสนใจทางสังคม 
วัยรุ่นมีความสนใจในกิจกรรมทางสังคมทั้งเป็นกลุ่มใหญ่และในกลุ่มเพื่อนสนิท 

ผู้หญิงจะมีความสนใจในงานเลี้ยงมากกว่าชายเพราะการเข้าสู่วัยรุ่นของผู้หญิงจะเร็วกว่าผู้ชาย
ประมาณ1-2 ปี ผู้หญิงจะสนใจพูดคุยเรื่อง การมีนัดกับเพศตรงข้าม เรื่องตลกขบขัน หนังสือ 
ภาพยนตร์ ดนตรี กีฬา และเรื่องครูอาจารย์ ส่วนผู้ชายมักจะพูดคุยกันในเรื่องกีฬา ภาพยนตร์ การมี
นัดกับเพศตรงข้าม และการเมือง 

6.  ความสนใจต่อตนเองในเรื่องต่างๆ 
- ความสนใจในการแต่งกาย 
- ความสนใจในเรื่องสุขภาพ 
- ความสนใจในเรื่องเพศ 
- ความสนใจแสวงหาความเป็นอิสระ 
- ความสนใจในอาชีพ 
- ความสนใจในการเรียน 
- ความสนใจในศาสนา 

7.  ความสนใจในการพักผ่อนหย่อนใจ 
เช่น เกมส์ กีฬา อ่านหนังสือ ดูภาพยนตร์ ดูทีวี ฟังวิทยุ ช่วงระยะเวลาแต่ละวัยจะมี

ความต้องการที่โดดเด่นประจ าวัยน้ันๆ เช่น วัยเด็กต้องการ เล่นสนุก วัยผู้ใหญ่ต้องการความส าเร็จใน
อาชีพการงาน เป็นต้น ลักษณะความต้องการที่โดดเด่นของ วัยรุ่นมีมากมาย (Hilgard 1962, อ้างถึง
ใน อัญชัน สันติไชยกุล 2547: 13-14) 
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- ต้องการความเป็นอิสระ 
- ต้องการความสนับสนุน 
- ต้องการแสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ 
- ต้องการความรู้สึกมั่นคง 
- ต้องการความถูกต้องและยุติธรรม 
- ต้องการความงามทางร่างกาย 
- ต้องการประพฤติตนตามลักษณะทางเพศของตน 
- ต้องการเลือกอาชีพ 
ความสนใจ ความต้องการ รสนิยม ความถนัด ความสามารถที่แท้จริง  ความชอบ 

และไม่ ชอบของวัยรุ่น แสดงให้เห็นว่า วัยรุ่นต้องการรู้จักตนเอง การค้นหาตัวเองของวัยรุ่นจะลึกซึ้ง
เมื่อเข้าสู่  วัยรุ่นตอนกลางและตอนปลาย เช่น ความเป็นเอกลักษณ์ของบุคคล บุคลิกภาพ เรื่องเพื่อน
ต่างเพศ การมีคนรัก เป็นต้น โดยวัยรุ่นจะหว่ันไหวและให้ความส าคัญกับค าวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่น
เกี่ยวกับตน เองค่อนข้างมาก รวมทั้งใส่ใจเกี่ยวกับรูปร่างของตนเองเป็นอย่างมาก 

8.  การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง  
วัยรุ่นมักจะคาดหวังว่าคนอื่นจะต้องรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

เช่นเดียวกับตนเอง วัยรุ่นจะรู้สึกสับสน เมื่อวัยรุ่นพบปะกันจึงมักจะวิพากษ์ วิจารณ์ซึ่งกันและกัน
เกี่ยวกับทรงผม เสื้อผ้า รองเท้า คู่รัก ความสนใจ รสนิยมต่างๆ เพื่อทดสอบว่าคนอื่นคิดเห็นต่อสิ่งนั้น
อย่างไร รู้สึกกับตนอย่างไร แตกต่างกับความคิดและทัศนคติของตอนอย่างไร 

9.  อัตตา ใน 3 ลักษณะของวัยรุ่น 
- Abiding self คือ ลักษณะบุคลิกภายนอกของวัยรุ่นที่เห็นได้ง่าย เปลี่ยนแปลงได้

ง่าย เช่น รสนิยมการแต่งตัว ทรงผม รองเท้า อาหาร เพื่อน และเพลงที่ชอบ เป็นต้น 
- Transient self คือ บุคลิกลักษณะในด้านสติปัญญา ความสามารถ เช่น การเรียน 

การเล่นดนตรี เป็นต้น 
- Personal fable คือ เป็นส่วนของความคิดฝัน โลกส่วนตัว หรือจินตนาการที่เกิน

ความจริง คนอื่นอาจจะไม่เข้าใจโลกส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ของวัยรุ่น การที่วัยรุ่นชอบอ่านนวนิยาย
เพ้อฝันหรือการ์ตูนต่างๆ เป็นการตอบสนองตัวตนในด้านนี้ ซึ่งบางครั้งอาจติดตัวจนเป็นผู้ใหญ่ได ้

 
จากการศึกษาแนวคิดดังกล่าวตัวผู้ศึกษาเองสามารถเข้าใจถึงความหมายของการเป็น

วัยรุ่นทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ความสนใจ ความต้องการ การค้นหาตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ตัวผู้ศึกษาเองนั้นก็อยู่ในช่วงอายุของวัยรุ่นเช่นกัน จึงสามารถเข้าใจถึงความต้องการของวัยรุ่นได้เป็น
อย่างดี ด้วยเหตุน้ีตัวผู้ศึกษาจึงสามารถที่จะน าความต้องการนั้นมาประยุกต์ใช้เพื่อผลิตรายการเพื่อให้
ตอบสนองความต้องการให้ตรงกับกลุ่มวัยรุ่นได้เป็นอย่างดี 
 
3.  แนวคิดเก่ียวกับแฟชั่นการ mix&match 

การนิยามค าว่า “แฟช่ัน” ในมุมมองของแต่ละคนอาจแตกต่างกันออกไปมีผู้นิยาม
เกี่ยวกับแฟช่ันไว้มากมาย เช่น แฟช่ันไม่ใช่เพียงแค่เกี่ยวกับเสื้อผ้าแต่ยังหมายรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่
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สามารถแสดงออกถึงการใช้ชีวิตแบบร่วมสมัย ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ ตู้เย็นไปจนถึงอิทธิพลจากโทรทัศน์
และนิตยสารการคมนาคมขนส่งที่ง่ายและรวดเร็วท าให้แฟช่ันกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญของชีวิตใน
ยุคที่เจริญแล้ว 

นอกจากนี้แฟช่ันยังหมายถึงการที่ผู้คนน ามาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างความแตกต่างโดยใช้
รูปแบบลักษณะของการน าเสนอหรือแนวความคิดที่มีความโดดเด่น และเป็นที่ยอมรับของผู้คนหมู่
มากอีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ใช้ยืนยันถึงความรู้สึกเป็นเจ้าของในทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ (Drake, 
Spoone และ Greenwald, อ้างถึงใน อัญชัน สันติไชยกุล 2547: 82) ที่อธิบายว่า แฟช่ัน คือลักษณะ
การแสดงออกหรือการกระท าที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มบุคคล แฟช่ันครอบคลุมไปถึง
กิจกรรมต่างๆ ในการด าเนินชีวิต เช่น การแต่งกาย การรับประทานอาหาร การเรียนและการสอน ซึ่ง
กิจกรรมดังกล่าว ปรากฏให้เห็นได้โดยทั่วไปจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน 

กาญจนา แก้วเทพ (2541) ยังเพิ่มเติมความหมายอีกว่า แฟช่ัน หมายถึง ลีลา (Style) 
หรือวิธีการน าเสนอ (Presentation) ของการแต่งกาย การแต่งหน้าท าผม การใช้เครื่องประดับ 
ตลอดจนอากัปกิริยาของผู้แต่งด้วย โดยสรุปสิ่งที่แฟช่ันเกี่ยวข้องนั้นมี 3 บริบท คือ 

- เป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยเสื้อผ้าของทั้งหญิงและชาย 
- เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแต่งหน้า แต่งผม รวมทั้งรองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ 

และเครื่องใช้ที่ใช้ประกอบกับเสื้อผ้า 
- เป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยลักษณะรูปร่างของบุคคล เช่น ลักษณะอ้วน ผอม สูง เป็นต้น 
ไม่เพียงเท่านี้ ยังสามารถกล่าวได้อีกว่า เสื้อผ้าในแต่ละรูปแบบไม่จ าเป็นต้องมีลักษณะ

ของแฟช่ันเสมอไป เช่น การแต่งกายเสื้อผ้าในเครื่องแบบของทหาร ศาสนา หรือในทางกฎหมาย 
อย่างไรก็ดี เสื้อผ้าในลักษณะดังกล่าวแม้ว่าจะถูกออกแบบมาเพื่อแบบแผนแบบอย่าง แต่เมื่อเวลาผ่าน
ไปรูปแบบเสื้อผ้าก็ได้ปรับตัวไปพร้อมกับความคิดในการออกแบบเสื้อผ้าที่เกิดข้ึนใหม่อยู่เรื่อยๆ 
(Wilson 1985, อ้างถึงใน อุสุมา สุขสม 2550: 23) เสนอความคิดว่า ปัจจุบันแนวทางการแต่งกาย
ทั้งหลายต่างถูกก าหนดด้วยแฟช่ัน ซึ่งมันไม่ใช่รูปแบบเสือ้ผ้าตามธรรมเนียมปฏิบัติแบบเดิมๆ อีกต่อไป 

จึงสรุปได้ว่า แฟช่ัน เป็นได้ทั้ง พฤติกรรม เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ สิ่งของ 
กิจกรรม การด าเนินชีวิต ที่ถูกสร้างข้ึนจากพื้นฐานแนวคิดที่เน้น “ความสดใหม่” หรือสิ่งที่เป็น
ปัจจุบันด้วยเหตุนี้แฟช่ันจึงดูเหมือนสิ่งที่ไม่มีความหมายเดิมติดอยู่กับตัวเอง หากแต่การคงอยู่ของ
แฟช่ันในฐานะเป็นกระแสสดและใหม่นั้นข้ึนอยู่กับ “ความต้องการ” ของผู้คนที่ต้องการรูปแบบแปลก
ใหม่อยู่เรื่อยๆ 

แฟช่ัน จัดเป็นกระบวนการที่มีความสลับซับซ้อนมาก ในระดับมหภาค (Macro) แฟช่ัน
ถือเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อคนจ านวนมากในสังคมพร้อมๆ กันแต่ในอีกมุมมอง
หนึ่ง อาจมองว่าแฟช่ันส่งผลกระทบเพียงแค่ในระดับจุลภาค (Micro) กล่าวคือ ส่งผลในระดับบุคคล 
เท่านั้น ดังนั้นในการท าการศึกษาเกี่ยวกับแฟช่ัน สามารถสรุปได้เป็น 4 มุมมองหลัก ดังนี้ (กาญจนา 
แก้วเทพ 2541 อ้างถึงใน อัญชัน สันติไชยกุล 2547: 82-86) 

1.  มุมมองด้านเศรษฐศาสตร์  กล่าวคือ แฟช่ันจากมุมมองนี้จะมีลักษณะที่ขัดแย้งกัน 2 
ด้าน คือ 
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- แฟช่ันแต่ละชนิดจะมีอายุเพียงแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆ โดยแฟช่ันในลักษณะเดิม
จ าเป็นต้องหลีกทางให้กับแฟช่ันแบบใหม่อยู่เสมอ 

- อุตสาหกรรมแฟช่ันนั้นกลับเป็นสิ่งที่มีอายุอมตะในประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรม 
สังคม และเศรษฐกิจ 

อีกทั้งยังมีโครงสร้างทางสงัคม โดยสามารถพบเห็นได้จากการที่เราแต่งตัวตามแฟช่ัน
ที่ความช่ืนชอบ ไปตลอดจนการผลักดันให้แต่งตัวตามแฟช่ันทั้งที่ไม่ชอบ แต่เป็นเพราะในท้องตลาดมี
แต่แฟช่ันแบบนี้แบบเดียวเท่านั้น เนื่องจากก าลังเป็นที่นิยมอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ นอกจากนั้น แฟช่ัน 
โดยเฉพาะเครื่องแต่งกายนับเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากส าหรับการผลิต เพราะ คุณสมบัติ
เฉพาะตัวของสินค้าประเภทเสื้อผ้า จะมีลักษณะคงทน ถ้าหากเปรียบกับตู้เย็นหรือรถยนต์ เสื้อผ้าจะ
เป็นสินค้าที่มีอายุการใช้งานที่สั้นกว่า ท าให้ต้องซื้อใหม่อยู่เสมอ และที่ส าคัญไปกว่านั้น การเปลี่ยน
เสื้อผ้าในแบบใหม่ของคนยุคปัจจบุันไม่ได้เกิดจากอายุการใช้งานที่หมดสภาพลง แต่เป็นเพราะอทิธิพล
ของแฟช่ันที่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่า “ชุดนั้นเก่าเชยล้าสมัยแล้ว” จ าเป็นต้องซื้อชุดใหม่เพื่อความ
ทันสมัย 

2.  มุมมองด้านสังคมและสุนทรียศาสตร์ กล่าวคือ แฟช่ันไม่ใช่เพียงแค่การคิดประดิษฐ์
เครื่องแต่งกายข้ึนมาเท่านั้น แต่ยังเป็นการประดิษฐ์สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ โดยท าออกมาในรูปแบบ
ของเสื้อผ้าหรือสินค้าต่างๆ จึงท าให้แฟช่ันมีความเป็นมิติที่เกี่ยวข้องกับความสุนทรียศาสตร์หรือความ
งามผสมอยู่ โดยใช้การออกแบบให้มีลักษณะสวยงาม โดดเด่น ในส่วนของด้านสังคม แฟช่ันน้ันถือเป็น
ตัวสะท้อนสังคมที่เป็นอยู่ได้อย่างดี เช่น 

- ชนช้ัน (Class) หากเมื่อต้องศึกษาถึงต้นก าเนิดเรื่องแฟช่ันในยุโรป จะพบว่า ความ
เป็นมาของแฟช่ันจะเป็นเรื่องของคนชนช้ันสูงเท่านั้น ซึ่งจะมีวิธีการตัดเย็บแบบช้ันสูง ที่เรียกว่า
“Haute Couture” การตัดเย็บจะท าด้วยมือ และออกแบบเฉพาะส าหรับแต่ละบุคคลขณะที่การ ตัด
เย็บเสื้อผ้าของคนธรรมดาทั่วไปจะตัดเย็บด้วยเครื่องจักร ท าให้แฟช่ันมีเรื่องของชนช้ันมาเกี่ยวข้อง
เพื่อรักษาความแตกต่างระหว่างชนช้ัน 

- เพศ (Gender) ในประวัติศาสตร์การแต่งกายมีการแบ่งการแต่งกายชายและหญิง
แตกต่างกันอย่างชัดเจน เนื่องจากเครื่องแต่งกายนั้นมีบทบาทส าคัญอย่างหนึ่งในการดึงดูดความสนใจ
ทางเพศจนเมื่อถึงศตวรรษที่ 20 ได้เริ่มเกิดแฟช่ันแบบใหม่ที่เป็นการแต่งกายแบบไม่ระบุ เพศหรือ
เครื่องแต่งกายที่ใส่ได้ทั้งสองเพศ เช่น การใส่เสื้อยืด การนุ่งกางเกง การเอาเสื้อไว้ในกางเกงคาดเข็ม
ขัด สวมเสื้อแจ็กเก็ต เป็นต้น โดยส่วนใหญ่แล้วแฟช่ันจะมุ่งเน้นไปที่การศึกษาเกี่ยวกับผู้หญิง แต่
ปัจจุบัน แฟช่ันที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายได้มีบทบาทมากข้ึนแล้ว 

- แฟช่ันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ซึ่งวัฒนธรรมมีส่วนท าให้บุคคลมีการเข้าใจหรือ
ตีความหมายสิ่งต่างๆให้แตกต่างไปตามวัฒนธรรม โดยเลือกผ่านทางแฟช่ัน เช่น เครื่องแต่งกาย
ประจ าชาติ ชุดออกงาน ชุดเล่นกีฬา หรือการสวมใส่ให้เข้าลักษณะภูมิอากาศ 

- การสะท้อนค่านิยมทางสังคม ในช่วงยุค 1970-1979 จะนิยมชุดที่เน้นหน้าอกของ
ผู้หญิง เนื่องจากมีค่านิยมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แต่ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1980-1989 ค่านิยม
เปลี่ยนไปผู้หญิงเริ่มออกท างานนอกบ้าน จึงท าให้เปลี่ยนค่านิยมทางสังคมเป็นชุดที่มีความคล่องตัว 
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3.  มุมมองทางด้านสัญญะวิทยา เป็นมุมมองที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของความหมาย ที่มา
ของสิ่งของ วัตถุ ค าพูด การกระท า เช่น สังคมไทยโบราณ ที่ประชาชนทั่วไปจะไม่มีวิธีการเปลี่ยน
เครื่องแต่งกายในแต่ละวัน โดยจะใส่ชุดเดียวกันตลอดแต่ในปัจจุบัน คนไทยมีการเปลี่ยนเครื่องแต่ง
กายอยู่ตลอดทั้งวัน เช่น หากอยู่บ้านก็จะใส่ชุดอยู่บ้านแต่ถ้าหากจะออกจากบ้านตอนกลางวันไปเพื่อ
ท างานหรือไปเที่ยวก็ต้องเปลี่ยนชุดเพื่อให้สุภาพมากข้ึน กลางคืนก็จะเปลี่ยนใส่ชุดนอน เป็นต้น 

4.  มุมมองด้านจิตวิทยา มีปัจจัยทางด้านจิตวิทยาจ านวนมากที่ได้อธิบายถึงสาเหตุที่ท า
ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ ตามแฟช่ัน ได้แก่ 

- สาเหตุที่มาจากความต้องการใหต้นเองสอดคลอ้งกบัสงัคม (Variety-seeking) เช่น 
วัยรุ่นมักเลือกแต่งตัวตามแบบแฟช่ันที่ก าลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนั้น เพื่อให้รู้สึกตนเองเข้ากลุ่มได้ไม่
ตกยุค 

- ต้องการหาความแปลกใหม่ (Personal creativity) เช่น บุคคลอาจเกิดความเบื่อ
หน่าย หากจะต้องใส่เสื้อผ้าแบบเดิมซ้ ากันทุกวัน ดังนั้นจึงต้องการเสื้อผ้าแบบใหม่ เพื่อให้รู้สึกว่าไม่
ซ้ าซากจ าเจ เป็นการหาความแปลกใหม่ให้กับชีวิต 

- ความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคล (Sexual attraction) เช่น คนที่ต้องการให้ตัวเองดู
มีเอกลักษณ์ในการแต่งตัว ไม่อยากที่จะแต่งตัวตามแฟช่ันเพราะรู้สึกว่าไม่แตกต่าง แต่ในขณะเดียวกัน 
ก็ไม่อยากที่จะแตกต่างมากเกินคนทั่วไป จึงอาจดัดแปลงโดยเลือกชุดที่ยังอยู่ในแฟช่ัน และเป็นชุดที่
สามารถสะท้อนความเป็นตัวเองออกมาได้ 

- เพื่อดึงดูดความสนใจทางเพศ (Sexual attraction) ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบ
แฟช่ันเสื้อผ้า กล่าวไว้ว่า ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ที่เป็นตัวกระตุ้นทางเพศโดยเฉพาะร่างกายของ
เพศหญิง ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของแฟช่ันเสื้อผ้า 

 
องค์ประกอบของแฟช่ัน จะเป็นการผสมผสานรวมกันระหว่าง 4 องค์ประกอบหลัก ซึ่ง

จะมีผลต่อภาพรวมของแฟช่ันในท้ายที่สุด ไม่ว่าแฟช่ันจะเป็นสินค้าประเภทใดก็ตามและการ 
เปลี่ยนแปลง แฟช่ันไม่ว่ายุคสมัยใด มักจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งในองค์ประกอบหลัก
ทั้งสี่ประการนี้ทั้งสิ้น องค์ประกอบทั้ง 4 ประการณ์มีดังนี้ (Troxell 1978, อ้างถึงใน อัญชัน สันติไชย
กุล 2547: 86-87) 

1.  โครงร่าง (Silhouette) หมายถึง ลักษณะโครงร่างของการออกแบบนั้นๆ เช่น 
ลักษณะเป็นเส้นตรง ทรงกระบอก ทรงระฆัง เป็นต้น 

2.  รายละเอียด (Details) หมายถึง ลักษณะรายละเอียดภายในส่วนต่างๆที่ประกอบกัน
ข้ึนมาเป็นโครงร่าง เช่นลักษณะการตกแต่งชายเสื้อชายกระโปรง ความยาวหรือความกว้าง เป็นต้น 
การเปลี่ยนแปลงในระรายละเอียดของการออกแบบแฟช่ันจะน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงร่างด้วย
เช่นกัน 

3.  ลักษณะพื้นผิววัสดุ (Texture) หมายถึง ลักษณะพื้นผิวของวัสดุหรือวัตถุดิบที่
น ามาใช้ในการผลิตสินค้าแฟช่ันต่างๆ เช่น ผ้าทอ ขนสัตว์ เหล็ก เป็นต้น จัดเป็นองค์ประกอบที่
ค่อนข้างมีความส าคัญมาก เพราะลักษณะของพื้นผิววัสดุส่งผลต่อองค์ประกอบด้านอื่นๆได้มาก เช่น 
วัสดทุี่ต่างกันมีผลต่อโครงร่างซึ่งอาจท าให้ดูเพรียวหรืออ้วนข้ึนได้ เป็นต้น 
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4.  สี (Color) สีจัดเป็นอีกองค์ประกอบที่ส าคัญ โดยเฉพาะส าหรับเครื่องแต่งกาย สี 
สามารถบ่งบอกได้ถึงความหมายหลายอย่าง เช่น สีขาวหมายถึงความบริสุทธ์ิ สีด ากลายเป็นสีอมตะ
ส าหรับเครื่องแต่งกายของคนท างานแบบมืออาชีพ เป็นต้น 

 
หลักการพื้นฐานของแฟช่ัน เป็นพื้นฐานส าคัญที่ผู้ศึกษาเกี่ยวกับแฟช่ันจะต้องรู้และเข้าใจ

ประกอบด้วยหลักการ 5 ประการ ดังนี้ (Troxell 1978, อ้างถึงใน อัญชัน สันติไชยกุล 2547: 87-88) 
1.  ผู้บริโภคเป็นผู้ก าหนดแฟช่ันโดยการรับหรือปฏิเสธแฟช่ันนั้นๆ  โดยการออกแบบ

แฟช่ันแต่ละครั้งจะตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าการออกแบบลักษณะไหนที่น่าจะเป็นที่สนใจส าหรับผู้บริโภค 
แต่คนที่จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าเสื้อผ้าแบบไหนหรือสินค้าลักษณะไหนที่จะเป็นที่ต้องการคือตัวผู้บริโภค 
ผู้บริโภคเป็นคนที่จะก าหนดว่าสินค้าใดที่ยังอยู่ในกระแสนิยมและสินค้าใดที่ตกยุคไปแล้ว โดยการ
เลือกที่จะซื้อหรือไม่ซื้อ 

2.  แฟช่ันไม่ได้ข้ึนอยู่กับราคา ราคาสินค้าไม่ได้เป็นตัวบอกว่าสินค้าน้ันเป็นสินค้าแฟช่ันที่
ก าลังนิยมหรือไม่ จริงอยู่ว่ามีตราสินค้าแฟช่ันจ านวนมากที่มีราคาแพง แต่ไม่นานนักสินค้าแบบ
เดียวกันก็จะมีการผลิตเลียนแบบออกมาวางขายตามตลาดทั่วไปในราคาไม่แพง ถึงแม้จะต่าง ราคา 
ต่างวัสดุ ต่างคุณภาพ แต่ก็ได้รับความนิยมเหมือนกัน เนื่องจากมีการออกแบบรูปทรงลักษณะที่
เหมือนกัน 

3.  แฟช่ันมีการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ยึดแบบเดิมของตัวสินค้าเป็นพื้นฐาน เช่น กระโปรงยาวเป็นกระโปรงสั้น กางเกงขา
กระบอกเป็นขาม้า ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะซื้อสินค้าโดยเฉพาะเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต่างๆ โดยดูจาก
เครื่องแต่งกายที่มีอยู่เดิม เพื่อให้สามารถใส่ร่วมกันได้ 

4.  การส่งเสริมการขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางของแฟช่ันได้ การจัดส่งเสริมการ
ขายไม่สามารถเป็นตัวก าหนดว่าผู้บริโภคจะซื้อสินค้าจนกลายเป็นที่นิยมได้ เช่น กระโปรงที่สั้นเกินไป 
ถึงแม้จะลดราคาแต่ก็ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากสั้นเกินไป ท านองเดียวกัน ก็ไม่สามารถท าให้สินค้าที่เสื่อม
ความนิยมกลับมาได้รับความนิยมได้ จึงเป็นสาเหตุให้ร้านค้ามักจะรีบลดราคาระบายเสื้อผ้าแบบเก่า
ออกไป เพื่อน าเสื้อผ้าแบบใหม่เข้ามาแทนที่ 

5.  แฟช่ันจะเสื่อมความนิยมและตายไปในที่สุดเมื่อเกินความพอดี เช่น กระโปรงสุ่มที่
เป็นที่นิยมในช่วงศตวรรษที่ 18 เสื่อมความนิยมและตายไปในที่สุด เนื่องจากมีเส้นผ่าศูนย์กลางของ
กระโปรงที่ยาวเกินไปถึงแปดฟุต ท าให้เกิดความล าบากในการเคลื่อนไหวของผู้สวมใส่หรือกระโปรง
สั้นในช่วงปี ค.ศ. 1960-1969 ที่สั้นเกินไปจนท าให้ดูไม่เหมาะสมที่จะสวมใส่ เป็นต้น 

 
การแต่งตัวไม่มีหลักการ หลักเกณฑ์ใดๆ มาก าหนดตายตัวว่าแต่งกายแบบไหนจึงจะ

ถูกต้อง สวยดี มีสไตล์ ทุกคนย่อมต้องการแต่งกายให้เข้ากับตัวเอง ในเรื่องของการ mix&match 
ไม่ได้เป็นแค่เรื่องการจับคู่เสื้อผ้าต่างช้ินกันเท่านั้น แต่เป็นเรื่องการผสมผสานอะไรหลายๆอย่างเข้า
ด้วยกัน 

นอกเหนือปัจจัยเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก รสนิยมส่วนตัว กาลเทศะ แฟช่ัน ฯลฯ ที่
ประกอบเข้าด้วยกันท าให้คนที่เลือกเสื้อผ้ามาสวมใส่แล้วยังมีเรื่องราวซึ่งเป็นข้อเท็จจริงอิงหลักศิลปะ
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ง่ายๆเรื่องราวของลายเส้น สัดส่วน และโครงสร้างของคนและเสื้อผ้า ซึ่งเป็นเรื่องที่มีผลต่อการแต่ง
กายอีกด้วย 

1.  เกี่ยวกับรูปร่าง 
องค์ประกอบต่างๆ ของเสื้อผ้า น ามาผสมผสานกับรูปร่างแล้วลงตัว สามารถเน้น

ข้อเด่น ลดข้อด้อยส่วนต่างๆ ท าให้เหมาะพอดีกับรูปร่าง ซึ่งแบ่งได้ 3 แบบหลักๆ ดังนี้ 
- รูปร่างทรงตรงเส้นสายโครงหลักขอรูปร่างว่ิงลงมานิ่งๆ ไม่ค่อยมีเอว สะโพก 

บั้นท้ายแบนเรียบ 
- รูปร่างโค้งเว้า เอวคอดเห็นชัด มีสะโพก มีบั้นท้าย ไหล่เล็ก 
- รูปร่างทรงตรงผสมโค้ง เป็นลูกผสมช่วงบน เช่น ไหล่อาจจะตรงกว้าง แต่มีหน้าอก 

มีสะโพก 
2.  เส้นสายของเสื้อผ้า 

การใช้เสื้อผ้าเบนความสนใจไปจากสัดส่วน อีกทั้งยังสร้างภาพลวงตาเพื่อให้เกิด
ความสมดุล โดยใช้เส้นสายและรายละเอียดบนเสื้อผ้าให้เหมาะกับรูปร่าง 

- เลือกลวดลายให้เข้ากับทรวดทรงเช่น รูปร่างทรงตรงเหมาะกับลายเรขาคณิต เส้น
เหลี่ยม ลายตาราง ลายสก็อต ฯลฯ ส่วนรูปร่างทรงโค้งเหมาะกับลวดลายพลิ้วไหว ดอกไม้ ลายลูกน้ า 
ลายคลื่นโค้ง และรูปร่างทรงตรงผสมโค้งเหมาะกับลายที่ไม่โค้งมาก ขนาดไม่ใหญ่เกินไป 

- เนื้อผ้าและผิวสัมผัสของผ้า 
- รายละเอียดเกี่ยวกับการตกแต่ง ก่อให้เกิดเส้นบนเสื้อผ้า 

3.  การใช้สี 
ทฤษฎีสีเบื้องต้น 
- สีด า ขาว เทา เป็นสีกลาง (Neutral) ใช้ผสมผสานกับสีอื่นๆได้หมด 
- แดง เหลือง น้ าเงิน เป็นแม่สี จับผสมกันเป็นคู่ๆ จะได้สีอื่นๆ อีกมากมาย แดง+

เหลือง ได้ส้ม น้ าเงิน+เหลือง ได้เขียว 
- แม่สีผสมสีขาวจะได้สีอ่อน (Tint) เช่น ชมพูคือสีอ่อนของสีแดง Tint คือสีที่อ่อน 

นุ่มนวล สว่างตา หากมีสีขาวเยอะ จะเรียกว่าสีพาสเทล 
- ในทางตรงกันข้ามเมื่อน าสีด าผสมกับแม่สีจะได้สีคล้ า (Shade) เช่น แดง+ด า ได้สี

ไวน ์
- การน าสีกลาง คือ สีเทาผสมลงไปในสใีดๆ จะท าให้สีนั้นกลายเป็น สีหม่น แต่จะไม่

ถึงกับเป็นสีตุ่น 
- สีตุ่น (Breaking Color) เกิดจากการผสมหรือใส่สีตรงข้ามเข้าไปเพื่อเบรกสีนั้นให้

ออกตุ่นๆการแต่งตัวแบบผสมผสานด้วยวิธีการจัดโทนสีมี 4 แบบ คือ 
- จัดสีโทนเดียวกัน หรือ Value Harmony คือการเลือกสีหลักมาหนึ่งสีแล้วไล่สีให้

กลมกลืนด้วยน้ าหนักสีที่แตกต่างกันไป 
- เล่นสีข้างเคียงเป็นการใช้สีตระกูลเดียวกัน แต่ไม่ใช่สีเดียวกัน 
- ใช้สีตัดกัน ต้องอาศัยความสนุกสนาน กล้าหาญ มั่นใจ ในการเล่นสีที่ต่างข้ัว เช่น 

เลือกสีใดสีหนึ่งมากหน่อย และเลือกใช้สีที่ตัดกันมาแซมเป็นส่วนน้อย 
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- ใช้สีกลาง อย่างสีด ากับสีขาว สีเทากับสีด า สีขาวกับสีครีม เป็นการแต่งกายแบบ
แนวมินิมัล เรียบๆน้อยๆ (สมศรี สุกุมลนันทน์ 2531, อ้างถึงใน พลอย จริยะเวช 2547: 44-46) 

4.  การเลือกผ้า 
“Fabrics are the foundation of fashion” ผ้าคือพื้นฐานส าคัญของเครื่องแต่ง

กายทั้งหลาย ผ้าแต่ละชนิดจะมีพื้นผิวเฉพาะ มีลักษณะพิเศษแตกต่างกันไป 
- ผ้าเครป เป็นผ้ามีน้ าหนัก เนื้อไม่หนาไม่บาง อยู่ทรง ยับยาก 
- ผ้าฝ้าย หรือ ผ้า Cotton เหมาะกับเมืองร้อนตลอดปี 
- ผ้าลินิน เป็นผ้าใยธรรมชาติอีกชนิด แต่ยับง่าย 
- ผ้ากาบาร์ดีน (Gabardine) ผิวผ้าเรียบและมัน มีน้ าหนัก 
- ผ้าก ามะหยี่ (Velvet) มีขนเล็ก แน่นชิดละเอียด มีหลายชนิด 
- ผ้าแจ็กการ์ด (Jacquard) หรือผ้าทอลายแบบยอดอก เนื้อผ้าหนาเป็นพิเศษ เป็น

โครงร่างทรงแข็ง 
- ผ้าถัก (Knit) ผ้ามีความยืดหยุ่น ทั้งระบายอากาศได้และให้ความอบอุ่นได้ จึงถูก

น าไปผสมผสานกับผ้าแบบอื่น 
- ผ้าและด้ายใยสังเคราะห์ วิทยาการสร้างสรรค์เส้นใยเส้นด้ายได้ตามต้องการ 

เหนียว เรียบ ละเอียด ยืดหยุ่น จึงเกิดผ้าตระกูลสังเคราะห์ข้ึนมากมาย เช่น เรยอน โพลิเอสเตอร์ 
สแปนเด็กซ์ ไนลอน ไลครา เป็นต้น เสื้อผ้าที่ผสมใยสังเคราะห์จะยับยาก อยู่ทรง มีรูปทรงที่หนาสวย 

5.  การเล่นลาย 
การเล่นลายจากผ้าลายพื้นฐานที่น าไปผสมผสานในการแต่งกายให้ดูมีลวดลายและ

สนุกข้ึน 
- ลายดอก ผ้าลายดอกนั้นสามารถใช้ท าเสื้อผ้าได้หลากหลาย สามารถใช้คู่กับผ้าสี

เรียบได้ 
- ลายตาราง โดยเฉพาะตารางแบบสกอตแลนด์ นับเป็นตารางยอดนิยม เลือกสีพื้น

เป็นสี   คาราเมล ตารางด าขาว 
- ลายทาง เป็นลายที่ให้ความเท่ ได้อารมณ์ทะมัดทะแมง โดยเฉพาะลายทางด าขาว

เส้นเล็กหรือลายทางน้ าเงินขาวแบบกะลาสี 
- ลายสัตว์ สังเกตว่าสัตว์หลายพันธ์ุผลัดกันมาเป็นลายยอดนิยมประจ าซีซั่นฤดูกาล

แฟช่ันเสมอ เช่น ม้าลายด าขาว เสือดาว เสือโคร่ง ลวดลายของผ้ามีผลต่อสรีระ ผ้าลายใหญ่ ดอกโต 
ท าให้รูปร่างผู้สวมใสดูกว้างขวางขึ้น ส่วนลายเล็ก ดอกชิดติดกัน หรือลายทางถ่ีๆ จะท าให้รูปร่างดูเล็ก
บางลง 

6.  เครื่องประดับต่างๆ 
การเลือกเครื่องประดับให้เหมาะสมกับการแต่งกาย ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด ไม่ว่าจะ

เป็น กระเป๋า รองเท้า แว่นตา ต่างหู สร้อยคอ การเลือกใช้นั้นก็ต้องค านึงถึงเสื้อผ้าที่สวมใส่ โทนสี
ต่างๆ รวมไปถึงรูปแบบของเครื่องประดับ ซึ่งก็จะมีรูปแบบแตกต่างกันออกไป 
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จาการศึกษาแนวคิดดังกล่าวตัวผู้ศึกษาสามารถเข้าใจได้ว่า การผลิตรายการเกี่ยวกับ
แฟช่ัน โดยไม่จ าเป็นจะต้องมีเพียงแค่เสื้อผ้า การแต่งกายเท่านั้น แต่ยังหมายรวมไปถึงเทคนิควิธีการ
ประยุกต์ใช้ ท าให้รายการแฟช่ันสามารถผลิตเนื้อหารายการได้มากกว่าเสื้อผ้า การแต่งกาย แต่งหน้า 
ท าผมแต่ยังสามารถครอบคลุมเนื้อหาไปถึงน าเสนอเทคนิควิธีการประยุกต์การสวมใส่ในหลายรูปแบบ 
โดนใช้การ mix&match มาประยุกต์ใช้ ซึ่งการ mix&match นั้น ไม่ใช่เพียงแค่เป็นการน าเสื้อผ้ามา
ผสมผสานกันให้ดูดีเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องค านึงถึงองค์ประกอบและปัจจัยรอบด้านหลายๆอย่าง 
เพื่อให้การ mix&match นั้น มีความหลากหลาย สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามโอกาส เวลา สถานที่ 
รวมไปถึงสภาพอากาศ และที่ส าคัญต้องเหมาะสมกับตนเอง 
 
4.  แนวคิดเก่ียวกับยุคแฟชั่น 

4.1 ค.ศ. 1920 - ค.ศ. 1929 
อาร์ตเดโก (Art Deco) ใช้เรียกแบบฉบับศิลปะที่ผลิตข้ึนในช่วงปี ค.ศ. 1920 ถึง 

1930 สไตล์อาร์ตเดโกใช้รูปทรงเรขาคณิตที่ได้จากศิลปะในอดีตหรือปัจจุบันเป็นลักษณะส าคัญ ดังนั้น
จึงเห็นลวดลายชาวอียิปต์และชาวมายันปรากฏอยู่ในงานอาร์ตเดโก เช่นเดียวกับลวดลายที่อยู่ในแนว
ร่วมศิลปะสมัยใหม่ เช่น คิวบิซึม โฟวิซึม และเอกซเพรสชันนิซึม 

อิทธิพลของอาร์ตเดโก ที่สังเกตเห็นได้ชัดเป็นพิเศษในแฟช่ันช่วง ค.ศ. 1920 คือ
เสื้อผ้าจ านวนมากใช้แนวเส้นเรขาคณิต สะท้อนสไตล์อาร์ตเดโกออกมา ในลายพิมพ์ผ้า ลายปักผ้า 
การประดับลูกปัด และ อัญมณีมากมาย ก็จะเห็นสไตล์อาร์ตเดโกอยู่เช่นกัน 

เซอร์เรียลลิซึม (Surrealism) หมายถึง “เหนือความเป็นจริง” เป็นแนวร่วม
วรรณกรรมและศิลปะที่เริ่มข้ึนในช่วงปี 1920 ครั้นถึงช่วงปี ค.ศ.  1930 เซอร์เรียลลิซึมจึงเข้ามามี
อิทธิพลต่อแฟช่ัน 

ในตอนต้นช่วงปี กระโปรงนั้นยาวเลื้อยไปจนถึงข้อเท้า และยาวลงอีกในช่วงปี ค.ศ. 
1922 – 23 แต่ค่อยๆ ขยับข้ึนในปี ค.ศ. 1924 และหลังจากนั้น ถึงปี ค.ศ. 1925 จึงสูงจากพื้น
ประมาณยี่สิบเซนติเมตร ถึงปี ค.ศ. 1926 – 27 เป็นสามสิบห้าถึงสี่สิบเซนติเมตร และบางแบบจะสั้น
ไปกว่าน้ัน คือ ประมาณสี่สิบห้าเซนติเมตรจากพื้น เมื่อกระโปรงขยับมาถึงระดับนี้แล้วก็อยู่ค่อนข้าง
คงที่ไปจนถึงช่วงปี ค.ศ. 1928 – 29 จากนั้นจึงเริ่มยืดยาวออกไปอีก การขยับตัวไปหาความยาวที่ยืด
ออกครั้งแรกสังเกตเหน็ได้จากการตัดเย็บชายกระโปรงไม่ใหเ้สมอกัน เป็นแผง ปลายบานออก หรือท า
ให้หยิกแบบขอบใบบัว ครั้นสิ้นสุดทศวรรษความยาวของกระโปรงก็ลดลง 

ทรงผมผู้หญิงเมื่อช่วงปี ค.ศ. 1920 นับเป็นพัฒนาการทางแฟช่ันที่ค่อนไปทางปฏิวัติ 
ซึ่งนิยมไว้ผมสั้นกันแล้ว ผู้หญิงพากันตัดผมสั้น แรกๆ นั้นถือว่าผมสั้นเป็นสไตล์พวกหัวรุนแรง ครั้นถึง
ปี ค.ศ. 1923 ผมสั้นกลายเป็นแฟช่ันที่ยอมรับกัน ด้วยเหตุที่เมื่อไว้ผมสั้นก็จะสวมหมวก เป็นหมวกรัด
ศีรษะขนาดเล็ก เรียกกันว่า คลอช (Cloche) 

กระโปรงสั้นเป็นสาเหตุให้บรรดาผู้หญิงต้องหันมาทุ่มความสนใจไปที่ถุงเท้า ในปี
ต้นๆทศวรรษ ยังนิยมถุงเท้ายาวสีเข้มและถึงเท้ายาวสีขาวกันอยู่ แต่ครั้นกระโปรงยิ่งสั้น ถุงเท้าสีด า
และสีสดใสก็เข้ามาแทนที่ 
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กระเป๋ากลางคืนเป็นไหมถัก ปักลูกปัดแก้วหรือลูกปัดโลหะ หรือด้วยลวดทอง ลวด
เงิน กระเป๋าหนังฟอกกลางวันมักแบน ลักษณะเหมือนซอง มีสายคาดเล็กๆ ส าหรับไว้หิ้ว 

กางเกงขายาวส่วนใหญ่แล้วยังเป็นสินค้าของผู้ชายไปจนกระทั่งถึงช่วงปี ค.ศ. 1920 
ในช่วงปลายปี ค.ศ. 1920 บรรดาผู้หญิงเริ่มปรากฏโฉมอยู่ในเสื้อผ้าที่ท าข้ึนเหมือนกางเกงขายาวของ
ผู้ชาย เป็นชุดล าลอง โดยทั่วไปเรียกเสื้อผ้าชนิดนี้ว่า สแลกซ์ (Slacks) ถึงช่วงปี ค.ศ. 1930 

เครื่องนุ่งห่มผู้หญิง เมื่อช่วงปี ค.ศ. 1920 ปรากฏชัดเป็น การเปลี่ยนแปลงบทบาท
ของผู้หญิง กระโปรงสั้นอย่างรุนแรง ผมกล้อนสั้น การใช้เครื่องส าอาง และการสวมเสื้อผ้าธรรมเนียม
บุรุษ เช่น ผู้หญิงสวมกางเกงขายาว สิ่งเหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงปฏิเสธเครื่องแต่งตัวสตรีแนวเดิม 
(พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง 2547: 599-611) 

4.2 ค.ศ. 1930 – ค.ศ. 1939 
โครงร่างเงาเมื่อช่วงปี ค.ศ. 1930 หันไปเน้นรูปทรงธรรมชาติของร่างกายผู้หญิง ใช้

รูปร่างเครื่องนุ่งห่มเน้นให้เห็นร่องรอยทรวงอก ราวสะเอว และสะโพก อย่างชัดเจน 
ในช่วงปี ค.ศ. 1930 ยีนส์เข้ามาเป็น “แฟช่ัน” อยู่วูบหนึ่ง เป็นแบบที่คนเรียกกันว่า 

“สาวตะวันตกทันสมัย” (Western Chic) บรรดาเด็กที่โตเป็นสาวแล้วจึงเริ่มต้นสวมยีนส์ส าหรับ
ท างานของผู้ชาย เป็นชุดล าลอง และเกิดอุตสาหกรรมเครือ่งนุ่งห่มประเภทใหม่ เรียกว่า “ชุดสปอร์ต” 
(Sportwear) 

ผม ในตอนต้นๆ ช่วงปี ค.ศ. 1930 ผมค่อนข้างสั้น โดยปกติมีลอนคลื่นเบาๆ และ
เป็นลอนหยิกสั้นๆ ถึงปลายทศวรรษ ทรงผมค่อยๆยาวออก เป็น ผมทรงบ๊อบมหาดเล็ก (Page-boy 
Bob = ผมเหยียดตรง งอนออกปลาย) และการแต่งผมส่วนบนศีรษะเป็นลอนหยิกหรือถักเป็นเปียเป็น
ที่นิยมกันมา 

หมวกเป็นสไตล์ปีกกว้างในตอนปลายช่วงปี ค.ศ. 1930 เมื่อมีการไว้ทรงผมแบบ
กวาดรวบข้ึนข้างบน มีการใช้หมวกทรงสูง หมวกขนาดเล็กที่มีผ้าปิดหน้าก็เป็นที่นิยม  

ลักษณะกระเป๋า ในช่วงปี ค.ศ. 1930 จะเป็นถุงอยู่ในกรอบ มีสายหิ้ว และมีรูปร่าง
เหมือนถุงใส่ยาเส้น (พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง 2547: 612-624) 

4.3 ค.ศ. 1940 – ค.ศ. 1949 
ในอังกฤษเมื่อปลายช่วงปี ค.ศ. 1940 และ 1950 เท็ดดี้บอย (Teddy Boys) 

กลายเป็นแฟช่ันของวัยรุ่นจริงๆ  
ในปี ค.ศ. 1947 สไตล์ขยับตัวไปอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษ ได้ช่ือว่า นิวลุค (New 

Look=แบบใหม่) นิวลุคเป็นที่ยอมรับกันอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นฐานรากของสไตล์ในช่วงเวลาสิบ
ปีถัดไปหรือมากกว่าน้ัน 

1) กระโปรงยาวออกและลดต่ าลงอย่างรุนแรง แต่ส าหรับผู้หญิงเดินถนนในช่วงสี่ห้า
ปีที่ล่วงมา ซึ่งสวมกระโปรงใต้เข่าลงไปเล็กน้อยอยู่แล้วนั้น การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือว่ารุนแรงมาก 
ถึงแม้จะมีคนกลุ่มน้อยที่ต่อต้านอยู่บ้าง แต่ดูเหมือนจะทัดทานการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่อยู่ ภายใน
ช่วงเวลาเพียงปีเดียวคนพากันใช้กระโปรงยาวอย่างกว้างขวาง 

2) ไหล่เป็นแท่งเหลี่ยมใช้หมอนรองอัด 
3) งานออกแบบมากมายมีกระโปรงโป่งโอฬาร 
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4) แต่ไม่ว่ากระโปรงจะโป่งหรือแคบ ราวสะเอวจะคอดเข้าและกิ่วเน้นความโค้งกลม
ของร่าง 

ตลอดช่วงปี ค.ศ. 1940 ใช้รองเท้าหัวแหลมมนและส้นสูงมาก พร้อมกับรองเท้าเปิด
หัวมีสายรัดข้อเท้า แล้วพาดไปด้านหลัง สไตล์เดียวกับรองเท้าสาน ซึ่งรวมไปถึงรองเท้ามอกกาซิน 
โลฟเฟอร์ (Loafers=รองเท้ากีฬาประเภทเดียวกับมอกกาซิน) รองเท้าแตะบัลเลต์ และรองเท้าเทนนิส
ผ้าใบ เรียกกันว่า สนีกเกอร์ (Sneakers) (พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง 2547: 641-660) 

4.4 ค.ศ. 1950 – ค.ศ. 1959 
ตั้งแต่ช่วงปลายปี ค.ศ. 1940 และ 1950 แล้ว จากเท็ดด้ีบอยในอังกฤษ และพวกบีต

นิคที่ปรากฏข้ึนในสหรัฐฯ เหตุการณ์นี้ยังคงด าเนินอยู่ต่อเมื่อช่วงปี ค.ศ. 1950 และต้น 1960 
ในช่วงปี ค.ศ. 1950 พวกเท็ดดี้บอยได้น ารองเท้าหัวแหลม หรือ วิงคึล พิกเคอร์ส 

(Winkle-pickers) เข้ามาใช้แทนรองเท้าปลายบาน รองเท้ามีปลายแหลมพิสดาร พวกนี้จะไว้ผม
ค่อนข้างยาว พร้อมกับมี จอนหู (Sideburns) และด้านหลังมีจะงอยผมเหมือนหางเป็ด เรียกกันว่า 
D.A. ซึ่งเป็นค าย่อของค าว่า Duck Ass แปลว่า ตูดเป็ด 

ผู้หญิงคู่ควงเท็ดด้ีบอย สวมแจ๊กเก็ตยาวสีเทาทับอยู่บนสเวตเตอร์คอสูงรัดรูปสรด า
กับกระโปรงด า บรรดาผู้หญิงผนวกถุงเท้ายาวสีเข้ม เข้ากับรองเท้าหัวแหลมแบบผู้หญิง ซึ่งมีส้นสูง
และปลายแหลม ปรากฏการณ์เท็ดด้ีบอยมีความส าคัญ 3 ประการ ด้วยกันคือ 

1) เท็ดด้ีบอย นับเป็นเครื่องแต่งกายที่คนหนุ่มสาวเป็นผู้ส่งเสริมคนหนุ่มสาวด้วยกัน 
2) เท็ดด้ีบอย เป็นแฟช่ันแรกที่เริ่มต้นข้ึนในหมู่ชนช้ันล่าง 
3) เท็ดด้ีบอย เป็นแฟช่ันแรกที่เป็นหลักฐานของวิถีชีวิตที่เลื่อมใสตัวบุคคลอย่างบ้า

คลั่งที่ขยายตัวออกไปนอกวง 
ในช่วงปี ค.ศ. 1947 ที่เกิดอิทธิพลสไตล์นิวลุคข้ึน ต่อมาทันทีที่ตั้งตัวติด ก็ได้เข้ามามี

บทบาทในเสื้อผ้าผู้หญิงไปตลอดช่วงเวลาส่วนใหญ่ในช่วงปี 1950 
กางเกงขาสั้นแบบเบอร์มิวดา (Bermuda Shorts)เป็นที่ยอมรับกันในราวปี ค.ศ.

1954 และจนกระทั่งปลายสมัยห้าสิบ เรียกได้ว่าเข้ามาแทนที่แบบขาสั้นกว่านั้นอย่างสิ้นเชิง 
สไตล์รองเท้าที่นิยมตลอดช่วงปี ค.ศ. 1940 ก็มีการนิยมใช้กันจนถึงกลางช่วงปี ค.ศ. 

1950 ด้วยเช่นกัน 
ต่อมาได้ยกเลิกสไตล์ที่ได้รับอิทธิพลจากนิวลุค ไปนิยมแบบที่ไม่รัดรูป (ต่อมาได้

กลายเป็นสไตล์ในช่วงปี ค.ศ. 1960) (พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง 2547: 682-683) 
4.5 ค.ศ. 1960 – ค.ศ. 1969 

มอดส์ (Mods) หรือ ร็อกเกอร์ (Rocker) เป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวในอังกฤษเมื่อกลาง
ช่วงปี ค.ศ. 1960 กระทู้แฟช่ันของพวกเขา คือ เก๋ ผมยาว แว่นทรงคุณย่า และความสวยงามตามแบบ
แอดเวอร์เดียน ได้มีการปรับเครื่องนุ่งห่มจากแบบที่ได้รับอิทธิพลจากมอดส์และท าให้สไตล์มอดส์
ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่ครั้นถึงปี ค.ศ. 1967 ปฏิกิริยาต่อมอดส์ที่รุนแรงดูเหมือนจะเป็น
เหตุให้สไตล์นี้หมดความนิยมไป 

ฮิปปี้ปรากฏตัวข้ึนในสหรัฐฯ หลังจากการรวมกลุ่มฮิปปี้ เมื่อปี ค .ศ. 1967 สื่อ
ประโคมข่าวเครื่องแต่งกายฮิปปี้ที่เต็มไปด้วยสีสันเป็นที่คุ้นตา คือ ผมยาวลงไปถึงไหล่ หรือยาวยิ่งไป
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กว่าน้ันทั้งผู้หญิงและผู้ชายไว้เครา มีสายคาดศีรษะ และผู้ชายสวมลูกปัดแห่งรัก ผู้หญิงสวมกระโปรง
ยาว และใช้เครื่องแต่งกายประเพณีเท่าที่จะจินตนาการได้มาผสมเข้าด้วยกัน 

เมื่อสิ้นสุดช่วงปี ค.ศ. 1960 สไตล์มอดส์เข้ามาปรากฏตัวข้ึนอีกครั้งหนึ่ง ทั้งสไตล์
มอดส์และสไตล์ฮิปปี้ต่างก็เน้นที่การไว้ผมยาว เครื่องนุ่งห่มของผู้ชายจะมีสีสันและมีจินตนาการอย่าง
ล้นหลาม 

ในช่วงปี ค.ศ. 1960 ยีนส์ในฐานะเครื่องหมายวัฒนธรรมชนกลุ่มย่อย โหมกระพือ
เข้าสู่สายตามวลชนชาวอเมริกัน เมื่อยีนส์กลายเป็นเครื่องแบบของคนหนุ่มสาวที่เดินขบวนต่อต้าน
สงคราม คนหนุ่มสาวใช้ยีนส์เป็นสื่อในการแสดงออกส่วนตน พวกเขาพากันปักลวดลาย เพิ่มรอยปะ
ชุนและระบายสีเป็นข่าวสารลงบนยีนส์ 

มีผู้มองพัฒนาการทางด้านแฟช่ันบางอย่างตอนปลายช่วงปี ค.ศ. 1960 และ 1970 
ว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเปลีย่นแปลงบทบาทผู้หญิง ได้แก่ การยอมรับเสื้อผ้าทั้งของผู้หญิงและผู้ชาย
ที่มีลักษณะคล้ายๆกันโดยเฉพาะบรรดาหญิงสาว เช่น บลูยีนส์กับทีเช้ิต และแพนต์สูท  

เมื่อช่วงปี ค.ศ. 1960 เกิดกระแสจิตส านึกวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและศิลปะ
ชาวอัฟริกัน ชาวอเมริกันเช้ือสายแอฟริกันมากมายพากันหันมาใช้สไตล์เครื่องแต่งกายที่เป็นมรดกตก
ทอดของอัฟริกัน 

ทรงผมแอฟโฟร (Afro) ซึ่งโป่งและปุกปยุ เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายทัง้ผูช้ายและ
ผู้หญิงในช่วงปลายปี 1960 

แฟช่ันบางแบบเมื่อช่วงปี ค.ศ. 1960 สะท้อนพัฒนาการด้านอวกาศ และมีรูปทรง
เรขาคณิต มีการใช้วัสดุชนิดใหม่ เช่น เวลโคร (Velcro) หรือที่เรียกกันว่า “ตีนตุ๊กแก” ซึ่งเป็นแถบที่
ใช้ติดแทนกระดุม ได้ท าชุดพลาสติกเป็นช้ินสี่เหลี่ยม ใช้ท่อโลหะยึดติดเข้าด้วยกัน น าไวนิลมาใช้เป็น
ชุดกันฝนและชุดช้ันนอก แบบที่ถือว่าสุดข้ัวในบรรดาสไตล์เหล่านี้แต่ไม่ได้ปรับใช้จึงไม่แพร่หลาย 
ยกเว้น เรขาคณิตที่เกลี้ยงเกลา อัญมณีพลาสติก และเครื่องประกอบการแต่งกายรูปทรงเรขาคณิตที่
มักเห็นกันบ่อยครั้ง 

อ๊อปอาร์ต (Op Art ย่อมาจากค าว่า Optical Art) และป๊อปอาร์ต (Pop Art ย่อมา
จาก Popular Art) เข้ามาสู่โลกศิลปะในระหว่างช่วงปี ค.ศ. 1960 ป๊อปอาร์ตใช้สิ่งของสามัญเป็น
ตัวแทนในการแสดงออก เช่นกระป๋องโซดาและตัวการ์ตูน อ๊อปอาร์ตใช้แนวลายเรขาคณิตเป็นส่วน
ใหญ่สร้างภาพลวงตา 

ค.ศ. 1964 การขยับตัวจากสไตล์ที่ได้รับอิทธิพลจากนิวลุคไปเป็นแนวผลิตภัณฑ์ที่
เรียบง่ายไม่รัดรูป เริ่มมีความมั่นคงในสหรัฐฯ เมื่อปี ค.ศ. 1966 กระโปรงที่สั้นข้ึนค่อยๆ ขยับไปอยู่
เหนือหัวเข่า 6 เซนติเมตร เรียกว่า มินิสเกิร์ต (Miniskirt) ส่วน ไมโครมินิ (Micro Mini) ใช้เรียก
บรรดากระโปรงที่สั้นที่สุด 

ถึงช่วงสิ้นปี ค.ศ. 1960 อุตสาหกรรมแฟช่ันปล่อย แมกซี่ (Maxi) ออกสู่ตลาด เป็น
สไตล์โป่งยาว และมิดิ (Midi) เป็นกระโปรงยาวไปจนถึงกลางหน้าแข้ง อย่างไรก็ตาม สไตล์เหล่านี้ไม่
เป็นที่นิยมกัน 

ในระหว่างช่วงนี้เองที่แพ้นต์เป็นที่ยอมรับ บลูยีนส์ซึ่งครั้งแรกสวมกันอยู่ในหมู่ฮิปปี้
นิกร จากนั้นคนหนุ่มจึงน ามาใช้ และถูกปรับเข้าไปเป็นแฟช่ันสายหลัก  
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ถุงเท้ายาวกับแพนตีโฮส ถุงเท้ายาวหรือไทต์มีสีและมีลายเนื้อใช้สวมกับกระโปรงสั้น 
ถุงเท้ายาวถึงหัวเข่ามีสี ใช้สวมกับมินิสเกิร์ต 

สไตล์ที่อยู่รอดจากปี ค.ศ. 1964 คือมินิสเกิร์ต ที่เห็นกันครั้งแรกในตอนต้นปีหกสิบ 
ลกัษณะส่วนที่เหลือในช่วงนี้ถูกน ามารื้อฟื้นในช่วงปี 1980 

บลูยีนส์ไม่ใช่สไตล์ใหม่ในยุคหกสิบ บลูยีนส์กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ทางแฟช่ัน เมื่อ
แนวโน้มในช่วงปี ค.ศ. 1990 ขยับไปหาชุดล าลองในบรรดาคนท างาน ยีนส์ยิ่งมีบทบาทส าคัญมาก
ยิ่งขึ้น (พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง 2547: 684-686) 

4.6 ค.ศ. 1970 – ค.ศ. 1979 
สไตล์พั้งค์ (Punk Style) แฟช่ันข้างถนนในกรุงลอนดอน เริ่มต้นจากเท็ดดี้บอยใน 

ช่วงปี ค.ศ. 1950 และสไตล์มอดส์ ในช่วงปี ค.ศ. 1960 ซึ่งโผล่ออกมามีอิทธิพลอีกครั้งหนึ่งต่อสไตล์
ในช่วงปี ค.ศ. 1970 ในปี ค.ศ. 1977 ความพยายามที่ขยับตัวให้ห่างเหินออกไปจากความหรูหรา คน
หนุ่มที่คลั่งไคล้ดนตรีพั้งค์ร็อก เริ่มสวมเครื่องนุ่งห่มขาดว่ิน ยับยู่ยี่ และหลวกโพลก เด็กชายทั่วไปสวม
หนังฟอกสีด า เด็กผู้หญิงนุ่งไม่โครมินิ กับถุงเท้าแห (Fishnet Stockings) สีด า ผ้าน้ันท าให้เป็นรู รอย
ขาก และคราบสกปรก อย่างตั้งใจ เครื่องประกอบการแต่งกาย ได้แก่ การใช้เข็มกลัดซ่อนปลายและ
ใบมีดโกนเป็นต่างหู หรือกลัดไว้กับผิวหนัง พั้งค์จะเขียนตาสีด า ทาปากสีม่วงสองระดับ ระบายผมสี
เขียว เหลือง และสีแดง 

ผู้หญิงใช้แพ้นต์แทนที่กระโปรงในแทบทุกสถานการณ์ถึงปี ค.ศ. 1976 แพ้นต์ขยีบ
หนีไปจากทรงขาระฆัง และมีขาแคบเข้า ถึงปี ค.ศ. 1978 แพ้นต์ส่วนใหญ่มีจีบ หรือบริเวณแถบราว
สะเอวรวบเข้า ตีบเข้าหาข้อเท้า แล้วจึงพับหรือม้วนข้ึนให้ยาวเพียงข้อเท้า ยีนส์ยังคงเป็นเครื่องแบบ
ตัวจริงส าหรับใช้สวมอย่างล าลอง 

ฮอตแพ้นต์ (Hot Pants) คือ แพ้นต์ที่สั้นมาก เป็นลักษณะเมื่อตอนต้นช่วงปี ค.ศ.
1970 แพ้นต์ ปลายขาบานรูประฆังนั้น ได้มาจากรูปร่างของกางเกงเครื่องแบบกลาสีที่ออกแบบให้
กางเกงมีขากว้าง 

ช่วงปี ค.ศ. 1970 ยีนส์กลายเป็นความส าเร็จระดับนานาชาติทั้งสองเพศใช้บลูยีนส์
กันและทุกช่วงอายุ 

พัฒนาการทางด้านแฟช่ันของการเปลี่ยนแปลงบทบาทผู้หญิงที่เสื้อผ้าผู้หญิงและ
ผู้ชายมีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งกลายมาเป็นชุดเครื่องแต่งกายที่ส าคัญของผู้หญิงในช่วงปี ค.ศ. 1970 

แฟช่ันกระโปรง แมกซี่ (Maxi) และ มิดิ (Midi) หลังจากที่ไม่เป็นที่นิยมในช่วงสิ้นปี 
ค.ศ. 1960 ก็เริ่มมีการปรับมาเรื่อยๆ จนถึงช่วงกลางปี ค.ศ. 1970 

มินิสเกิร์ต ก็ยังคงที่เป็นสไตล์ที่อยู่รอดมาจนถึงปี ค.ศ. 1974 
ในปี ค.ศ. 1975 นิตยสารโว้ก ประกาศให้ใช้สเวตเตอร์เป็นฐานรากในการสร้างชุด

เครื่องแต่งกาย บ่อยครั้งที่ผู้หญงิสวมสเวตเตอรค์อกลม ทับเบลาส์เทเลอร ์แล้วดึงคอเสือ้เบลาส์ออกมา
ให้มองเห็นบริเวณคอ 

ทรงผมแอฟโฟร (Afro) ก็ยังคงเป็นที่นิยมแพร่หลายจนถึงช่วงต้นปี ค.ศ. 1970 (พร
สนอง วงศ์สิงห์ทอง 2547: 689-695) 
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4.7 ค.ศ. 1980 – ค.ศ. 1989 
ยัปปี้ (Yuppies) กับ เพรปปี้ (Preppies) เมื่อเศรษฐกิจรุ่งเรื่องอย่างสุดขีดใน

ตอนต้นช่วงปี ค.ศ. 1980 คนหนุ่มสาวแสวงหาสถานภาพทางสังคม-เศรษฐกิจ ยัปปี้ผู้ชายจะสวมชุด
ชาวอิตาเลียนกระดุมแถวคู่เป็น “สูทอ านาจ” ไปท างาน ส่วนยัปปี้ผู้หญิงแต่งชุดคล้ายกับของผูช้าย แต่
เป็นแบบผู้หญิง แบบเพรปปี้จะเน้นที่เสื้อเป้นผ้าขนสัตว์เนื้อหยาบแบบคลาสสิก และกระโปรงหรือ
กางเกง เทเลอร์เบลาส์ หรือเช้ิต และรองเท้าพื้นเรียบหนังกลับคุณภาพสูง ออกฟอร์ด หรือปั๊ม ตัด
แบบโบราณ 

ช่วงปลายปี ค.ศ. 1980 สไตล์ได้รับอิทธิพลจากชาวอัฟริกันกลับเข้ามาเป็นข่าวอีก
ครั้ง นักดนตรีแร็ฟ (Rap) เริ่มต้นด้วยการสวมสนีกเคอร์อดิดาส หรอไฮท็อป (High Top) ปล่อยเชือก
ลุ่ย ทีเช้ิตตัวโต ต่างหูทองค าวงใหญ่ และโซ่ทองค า พวกเขาเป็นผู้ให้ก าเนิดทรง เฟด (Fade=โรยรา) 
ทรงผมที่ตัดเกรียนด้านข้าง ปล่อยส่วนบนไว้ยาว จากนั้นเริ่มโกนศีรษะเป็น ช่ือ ค า หรือ ลวดลาย 
จากนั้นมีการปลุกจิตส านึกความเป็นคนผิวด า ชาวอเมริกันเช้ือสานแอฟริกันก็เริ่มสวม หมวกเหรียญ
กษาปณ์ (Crown Hats) เป็นหมวกกลมมีด้านบนแบน ติดเหรียญกษาปณ์ ท าด้วยหนังฟอกมีภาพสี
เป็นแผนที่อัฟริกาหรือประเทศทางฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรอินเดีย ปี ค.ศ. 1990 แฟนเพลงยักย้าย
สะโพก ที่เรียกว่า ฮิปฮอป (Hip-hop) ทั้งคนผิวขาวและผิวด า พากันสวมกางเกงกระสอบ (Baggy 
Pants) เกินขนาด เข้าคากับเช้ิตอเมริกันฟุตบอล และเช้ิตนักเบสบอล กับหมวกเบสบอล พร้อมกับ
รองเท้าเชือกลุ่ย และห้อยกระเป๋าย่าม (Knapsacks) ไว้กับไหล่ 

เดร็ดล็อกส์ (Dreadlocks) พวกแรสเตอแฟเรียน (Rastafarians) นักดนตรีเร็กเก ไว้
ผมที่จัดเป็นปอยม้วนห้อยยาว ในระหว่างช่วงปี ค.ศ. 1980 และ 1990 

ยีนส์ ยังคงเป็นชุดเครื่องแต่งกายหลักที่จ าเป็นของคนทั่วไป มีการพัฒนาเทคนิคการ
ย้อมและการแต่งผิวเพื่อผลิตผ้าให้ดูซีด หรือดูมีริ้วลายและมีเนื้อนิ่ม ยีนส์ที่ผลิตด้วยวิธีเหล่านี้ แล ะ
แบบอื่นๆ ที่ผลิตออกมามีสีสันหลากหลาย เรียกกันว่า แบบฟอกต่าง (Pre-washed) แบบฟอกหิน 
(Stone Washed) หรือ แบบฟอกกรด (Acid washed) 

เมื่อคนน ากางเกงยีนส์เก่าๆ มาตัดออกตั้งแต่หัวเข่า แล้วน ามาสวมเป็นกางเกงขาสั้น 
ผู้ผลิตจับความนิยมเช่นน้ีได้ จึงผลิตออกมา เรียกว่า แบบตัดทิ้ง (Cut-off) ถึงปลายช่วงปี ค.ศ. 1980 
คนหนุ่มสาวพากันสวมยีนส์ซึ่งซื้อมาในขณะที่มีรอยขาดว่ินตามแนวนอนอยู่ที่ขากางเกงแล้ว 

ปลายช่วงปี ค.ศ. 1980 เลกกิงส์ (Leggings) ซึ่งเป็นถุงสวมรวบถึงสะโพก (Tights) 
แบบหนึ่ง มีความยาวอยู่ในระดับตั้งแต่ข้อเท้าถึงหัวเข่า กลายเป็นที่นิยมส าหรับเล่นกีฬาและสวมเดิน
ถนน 

นักวิชาการที่ท างานด้านโพสต์โมเดิร์นนิซึม มองเห็นวัฒนธรรมโพสต์โมเดิร์นเป็น
ตัวตนอยู่ในแนวโน้มแฟช่ันร่วมสมัย แฟช่ันในช่วงปี ค.ศ. 1980 และ 1990 มีองค์ประกอบวัฒนธรรม
โพสต์โมเดิร์นนิซึมอยู่บางประการ 

การยกระดับแฟช่ันข้างถนนเข้ามามีอิทธิพลในแฟช่ันสายหลกั การที่ไม่มีโครงร่างเงา
แฟช่ันที่ส าคัญเพียงแบบเดียว และการสวมเครื่องแต่งกายล าลองในแทบทุกสถานการณ์ 

สไตล์ที่มีฐานเดิมมาจากเครื่องแต่งกายกลุ่มเผ่าพันธ์ุและวัฒนธรรมชนกลุ่มย่อยเข้า
มามีบทบาทส าคัญทั้งในแฟช่ันสายหลัก 
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การจัดสรรหรือการจัดวางองค์ประกอบจากสไตล์ที่ต่างกัน เช่น บู๊ตเดินป่าเข้ากับชุด
แนบเนื้อ หรือ การแปรผันสิ่งของเพื่อการใช้สอยไปเพื่อการอื่น เช่น น าเข็มกลัดซ่อนปลายไปท า
เครื่องประดับ 

การใช้สัญลักษณ์โดยไม่ต้องอ้างอิงถึงความหมายดั้งเดิม ใช้เครื่องแต่งกายแบบ
ดั้งเดมิของแม่ชี พระ และกลุ่มชาวยิวออร์ธอดอซ์ เป็นแบบในการออกแบบเครื่องนุ่งห่ม 

ปลายช่วงปี ค.ศ. 1970 และช่วงต้นปี ค.ศ. 1980 นิยมสวมเช้ิตหลวมขนาดใหญ่ทับ
บนแพ้นต์หรือเช้ิต (พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง 2547: 736-737) 

4.8 ค.ศ. 1990 – ค.ศ. 1999 
ในช่วงปี ค.ศ. 1970 จนถึงช่วงกลางปี ค.ศ. 1990 บรรดานักออกแบบพากันมอง

ย้อนหลังปรากฎออกมาจนเห็นชัดเจนดังช่ือที่ใช้เรียกสไตล์ ค าว่า เร็ทโทร (Retro) เป็นค าย่อมาจาก
ค าว่า เร็ทโทรสเปกทิฟ (Retrospective=หวนคิด) สไตล์นี้ใช้อดีตเป็นแรงบันดาลใจ การรื้อฟื้นอาจ
เรียงล าดับได้ดังนี้ บัสซึลและกรีโนลีนในศตวรรษที่สิบเก้า คามิโซลและเพตติโคตรเมื่อช่วงเปลี่ยน
ทศวรรษ กระโปรงฮอบเบิลยาวไว้ใต้ตูนิกเปปลัมบาน เมื่อช่วงปี ค.ศ.  1910 เชอมีสทิ้งสะเอวในยุค
แจ๊ซ สลิงค์ (Slink) ตัดทแยง และแบบยุคเศรษฐกิจตกต่ า นับเป็นวิธีฉลาด ใช้ไหล่กว้างและสอยรูด
อย่างเหลือเฟือ ชุดหญิงหม้ายเริงเมืองกระโปรงบานเมื่อช่วงปี ค.ศ. 1950 กางเกงนักสู้วัว ผ้าคลุมไหล่
อยู่บนชุดรัดรูป และมินิสีเรืองแสงจากสมัยช่วงปี ค.ศ. 1960 นับตั้งแต่ช่วงต้นปี ค.ศ. 1970 เป็นการ
น าเสื้อผ้าและผ้าทางเผ่าพันธ์ุมารื้อฟื้น 

การหันกลับไปรื้อฟื้นสไตล์เก่าๆ ยังคงสืบต่อไปจนถึงช่วงปี ค.ศ. 1990 ทั้งสไตล์
มอดส์ในปี ค.ศ. 1995 และชุดหญิงหม้ายและราวสะเอวอังปีร์ในปี ค.ศ. 1996 

ช่วงเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1982 ไปถึงกลางช่วง ค.ศ. 1990 เครื่องแต่งกายมีลักษณะ
เน้นรูปกาย ความยาวกระโปรงค่อยๆหดลง ชุดเครื่องแต่งกายคับติ้ว เพราะใช้เส้นใยสแปนเด็กซ์ ยืด
ได้มาผสม ในช่วงปี ค.ศ. 1990 ไม่เพียงหลายสิ่งหลายอย่างที่มีรู หรือ คัตเอาท์ (Cutout) หรือแบบ 
โชว์พุง (Midriff) ที่เปลือยเปล่าเท่านั้น ผ้าลูกไม้และผ้าโปร่งต่างก็เป็นที่นิยม 

กระโปรงสั้นและมินิสเกิร์ต เข้ามาปรากฏอีกในช่วงปี ค.ศ. 1980 ถึงต้น ค.ศ. 1990  
แพ้นต์เริ่มเรียวเข้าในตอนต้นช่วงปี ค.ศ. 1990 จากนั้นจึงเริ่มกว้างออกถึงปี ค.ศ.

1994 แพ้นต์บางแบบเริ่มขยายออกค่อนข้างกว้าง และมีปลายบาน 
ลักษณะเช้ิตตอนต้นช่วงปี ค.ศ. 1990 มีทั้งแบบ เช้ิตตัดใหญ่ไปตลอดถึงไหล่ แล้ว

โป่งตลอดทั้งล าตัว มักใช้สวมเป็นโอเวอร์เบลาส์ (Overblouse) คู่กับกางเกงกระโปรง และแบบ ทีเช้ิต 
มีตั้งแต่ผ้าฝ้ายรูปตัว T แบบพื้นๆ ไปจนถึงแบบที่ท าจากผ้าเนื้อดี พร้อมกับมีลายปัก เหรียญโลหะ 
และลูกปัดประดับ 

และในปี ค.ศ. 1990 ก็ยังคงอยู่ในวัฒนธรรมโพสต์โมเดิร์นเป็นตัวตนอยู่ในแนวโน้ม
แฟช่ันร่วมสมัยด้วย (พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง 2547: 740-743) 

4.9 ค.ศ. 2000 – ปัจจุบัน 
ปรากฏการณ์ทางแฟช่ันส่วนใหญ่ระหว่างปี ค.ศ.  1975 – 2000 จะอยู่ ใน

อุตสาหกรรมแฟช่ันที่จะเป็นชุดพร้อมใส่ เป็นส่วนใหญ่ 
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แฟช่ันตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 ไม่มีเทรนด์แฟช่ัน ไม่มีอะไรแปลกใหม่ข้ึน นอกจากเอา
ของเก่ามาประยุกต์ใหม่ ซึ่งเหล่าดีไซน์เนอร์ใช้ค าว่า “แรงบันดาลใจ” ท าให้แฟช่ันในปัจจุบันมักจะมี
กลิ่นอายย้อนยุคอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น จากช่วงปี ค.ศ. 1950 – ค.ศ. 1990 

แฟช่ันในช่วงปี ค.ศ. 2010  กางเกงขาสั้นเอวสูงนั้นเป็นที่นิยมอย่างมากและกระเป๋า
อะคริลิคใสก็ยังคงเป็นที่นิยมตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 2012 จนถึงปัจจุบัน  
 

จากการศึกษาแนวคิดดังกล่าว ท าให้ตัวผู้ศึกษาเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการ
ของแฟช่ันในแต่ละยุค ซึ่งมีที่มาที่ต่างกันไป ส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลจากเศรษฐกิจและสังคมในช่วง
นั้นๆ ท าให้ในระหว่างช่วงปีนั้นแฟช่ันมีการปรับเปลี่ยนตลอด หากเศรษฐกิจอยู่ในช่วงรุ่งเรือง แฟช่ันก็
จะมีสไตล์ที่หรูหรา แต่หากเศรษฐกิจซบเซา แฟช่ันก็จะมีสไตล์ที่เปลี่ยนไปจากช่วงรุ่งเรือง แต่ยังคงมี
แฟช่ันที่เป็นแฟช่ันสายหลักที่ยังคงเป็นที่นิยมได้เสมอ ต่อมาแฟช่ันในช่วงปีหลังจะเริ่มการปรับใช้จาก
ของปีก่อนมากข้ึน 
 
5.  ผลงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ในปัจจุบันรายการแฟช่ันในสังคมไทยที่มีเนื้อหาโดยตรงนั้นยังไม่ค่อยพบเห็น ส่วนใหญ่
มักจะมีเนื้อหาในเรื่องอื่นๆสอดแทรกในช่วงของรายการ หากเปรียบเทียบกับรายการแฟช่ันของ
ต่างประเทศนั้น จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับแฟช่ันโดยตรง และมีความหลากหลาย จึงสามารถจ าแนก
ผลงานที่เกี่ยวข้องออกเป็น 2 ประเภท คือ รายการแฟช่ันในประเทศไทยและรายการแฟช่ันใน
ต่างประเทศ 

5.1 รายการแฟชั่นในประเทศไทย 
5.1.1 รายการตู้เสื้อเพื่อน 
 

 
 

ภาพที่ 2-1 แสดงโลโก้รายการตู้เสื้อเพื่อน 
ที่มา: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก. ตู้เสื้อเพื่อน. เข้าถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://www.tv5.co.th/web56/show_program_m.php?id=111 

รูปแบบรายการ - รายการตู้เสื้อเพื่อน เป็นรายการสตรีทแฟช่ันที่จะพาไปบกุตู้
เสื้อผ้าตามร้านค้าต่างๆที่เข้าถึงง่าย โดยในแต่ละเทปจะเปลี่ยนสถานที่ไปตามสิ่งที่จะน าเสนอ รายการ
จะมีทั้งหมด 5 ช่วง คือ 

ช่วงที่ช็อปที่ชอบ – จะพาเดินดูเสื้อผ้าตามร้านต่างๆในสถานที่ที่พาไป 
ช่วงโละตารี่ – พาไปดูตู้เสื้อผ้าดาราว่าจะโละเสื้อผ้าอะไรมาให้ร่วมสนุกเพื่อ

รับเสื้อไป 
ช่วงหญิงซิ่ง ชายซิ่ง – พิธีกรต่างฝ่ายต่างไปหาคนทั่วไปที่มีแฟช่ันที่โดดเด่น 
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ช่วงเพื่อนช่วยด้วย – ให้ส่งข้อสงสัยเกี่ยวกับแฟช่ันมาถามเพื่อให้สไตลิสต์ตอบ 
ช่วงคนเล่นของ- ดาราแนะน าของที่ตัวเองรักและรู้สึกจริงๆ 
ซึ่งจะมีพิธีกรด าเนินรายการ 2 คน คือ เป็ก เปรมณัช และ เต้ย จรินทร์พร 

รายการจะออกอากาศทางช่อง Bang Channel ทุกวันพุธ เวลา 22.30 น. 
จุดเด่น - ช่วงรายการมีความหลากหลาย character พิธีกรมีความสนุกสนาน

ท าให้รายการมีความสนุกสนาน 
จุดด้อย – ทั้งรายการเป็นการเดินดูเสื้อผ้าไปตามร้านต่างๆ เรื่อยๆ ถ้าไม่มี

พิธีกรช่วยสร้างความสนุกสนานก็จะดูธรรมดาและเกิดความน่าเบื่อได้ 
 

5.1.2 รายการ Sisterday 
 

 
 

ภาพที่ 2-2 แสดงโลโก้รายการ Sisterday 
ที่มา: Google search. Sisterday. เข้าถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://www.theemptyzone.com/wp-
content/uploads/2012/08/theemptyzone000307.jpg 

รูปแบบรายการ - รายการSisterdayเป็นรายการวาไรตี้ส าหรับผู้หญิง 
น าเสนอเนื้อหาทางด้านแฟช่ันและไลฟ์สไตล์ต่างๆ มีช่วงรายการทั้งหมด 3 ช่วง คือ 

ช่วง Sis Talk - พูดคุยกับดารารับเชิญเกี่ยวกับแฟช่ันและไลฟ์สไตล์ 
ช่วง Sis Kitchen - น าเสนอการท าอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถท าเองได้

ง่ายๆ 
ช่วง Sis Beauty Diary – แนะน าทริคการดูแลตัวเองและการแต่งกายส าหรับ

สาวๆ 
ซึ่งจะมีพิธีกรด าเนินรายการ 4 คน คือ โอปอล์ ปาณิสรา,ยิปโซ รมิตา,เต้ย 

จรินทร์พร และ แพร อรุณี 
รายการจะออกอากาศทางช่อง ททบ.5 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.05-17.00 น. 
จุดเด่น - มีการพูดคุยกับดารารับเชิญ เน้นอัพเดตแฟช่ันและไลพสไตล์เจาะ

เฉพาะสาวๆ อย่างครบทุกด้าน 
จุดด้อย - รายการมีการปรับเปลี่ยนพิธีกรใหม่ จึงท าให้ยังไม่สามารถน าเสนอ

เนื้อหาออกมาได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควร จึงท าให้ความน่าสนใจลดลง 
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5.1.3 รายการ Double Cheeze TV 
 

 
 

ภาพที่ 2-3 แสดงโลโก้รายการ Double Cheeze TV 
ที่มา: Double Cheeze TV. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7. 18 พฤษภาคม 2554. 

รูปแบบรายการ - รายการ Double Cheeze TV เป็นรายการสตรีทแฟช่ันที่
น าเสนอจากแม็กกาซีนมาาออกอากาศทางโทรทัศน์ มีการน าเสนอแฟช่ันของวัยรุ่นในสไตล์ที่แปลก
ใหม่ มีสไตล์เป็นของตัวเอง ช่วงของรายการจะแบ่งเป็น 

การอัพเดตเทรนด์แฟช่ัน  
การสอนท า D.I.Y เสื้อผ้า 
Superstyle – พูดคุยกับดารารับเชิญที่มีสไตล์แนวๆ 
มีพิธีกรด าเนินรายการ 2 คน คือ ติว ดิษยา และ ปีโป้ ปรียานุช รายการ

ออกอากาศทางช่อง 7 ทุกวันจันทร์และวันอังคาร เวลา 1.30 น. 
จุดเด่น - รายการมีเนื้อหาแฟช่ันเหมาะกับวัยรุ่น ที่มีสไตล์ที่ชัดเจน มีช่วงสอน

การลงมือD.I.Y เสื้อผ้าเอง พร้อมกับให้ความรู้ไปในตัว 
จุดด้อย - ช่วงเวลาการออกอากาศดึกเกินไป ท าให้รายการไม่ค่อยมีคนพูดถึง

มากนัก จึงท าให้มีกลุ่มคนดูที่จ ากัดและน้อย ไม่เป็นที่พูดถึงมากนักถ้าไม่ใช่กลุ่มคนที่รู้จักจริงๆ 
 

5.1.4 รายการ Cheeze TV D.I.Y 
 

 
 

ภาพที่ 2-4 แสดงโลโก้รายการ Cheeze TV D.I.Y 
ที่มา: Webpage Facebook. Cheeze TV D.I.Y. เข้าถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-
prn1/71111_220004871428256_393667123_n.jpg 
     

รูปแบบรายการ - รายการ Cheeze TV D.I.Y เป็นรายการที่น าเสนอการ 
D.I.Y เสื้อผ้าตามเทรนด์แฟช่ันในรูปแบบง่ายๆ สามารถท าตามกันได้เอง พร้อมกับแนะน าเรื่องแฟช่ัน
ไปด้วยรายการมีทั้งหมด 3 ช่วง คือ 

ช่วง พูดคุยกันเองเสนอสิ่งที่จะน ามา D.I.Y 
ช่วง สอนวิธีการ D.I.Y ระหว่างท า มีการพูดให้ความรู้ไปด้วย 
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ช่วง น าสิ่งที่ D.I.Y แล้ว มาแต่งให้ดูมีสไตล์ 
โดยมีพิธีกรด าเนินรายการ 2 คน คือ ติว ดิษยา และ ปีโป้ ปรียานุช 

ออกอากาศทางช่อง Very TV True Vision 85 ทุกวันพุธ เวลา 21.00 – 21.30 น. 
จุดเด่น - สอนวิธีการ D.I.Y เสื้อผ้าเองโดยไม่ต้องเสียเงินแพงและให้ความรู้

เพิ่มเติม 
จุดด้อย - รายการมีเนื้อหาแบบเดียวคือการ D.I.Y ทั้งรายการ ไม่มีช่วงอื่น

เพิ่มเติมท าให้ดูน่าเบื่อได้  
 

5.1.5 รายการ In trend 
 

 
ภาพที่ 2-5 แสดงโลโก้รายการ In trend 
ที่มา: In trend. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5. 19 มีนาคม 2556. 

รูปแบบรายการ - รายการ In Trend เป็นรายการที่อัพเดตไลพ์สไตล์ ใน 3 
รูปแบบ ทั้งเสื้อผ้า อาหาร และสถานที่สวยๆ รายการมี 3 ช่วงรายการ คือ 

ช่วง Dress In Trend – อัพเดตเทรนด์แฟช่ันจากร้านแบนรด์ต่างๆ 
ช่วง Food In Trend – น าเสนอร้านอาหารที่น่าสนใจ 
ช่วง Place In Trend – พาไปเที่ยวในสถานที่เที่ยวสวยๆ 
โดยมีพิธีกรด าเนินรายการ 4 คน คือ ซาร่า เล็กซ์,แนน ปิยะดา,โบว่ี อัฐมา 

และ ลูกบัว รายการออกอากาศทางช่อง ททบ.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 17.00 น. 
จุดเด่น - น าเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย ทั้ง อาหาร สถานที่เที่ยวที่น่าสนใจ 
จุดด้อย - เนื้อหาในช่วงของแฟช่ันมีน้อย จะเน้นเนื้อหาไปทางแนะน าสถานที่

เที่ยวมากกว่าท าให้ไม่ค่อยได้รับความรู้เกี่ยวกับแฟช่ันเท่าไหร่ 
 

5.1.6 รายการ Fashion Focus 
 

 
 

ภาพที่ 2-6 แสดงโลโก้รายการ Fashion Focus 
ที่มา: Google search. Fashion Focus. เข้าถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://dynamic.tlcdn1.com/api/image/get?url=http%3A%2F%2Fstatic.tlcdn2.com%2F
data%2F4%2Fpictures%2F0213%2F11-02-
2012%2Fp17b07keoa1nqp14adpib18161fok5.jpg&w=170&h=243 
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รูปแบบรายการ - รายการ Fashion Focus เป็นรายการที่น าเสนอแบบให้กูรู
ทางด้านแฟช่ัน คุณ หนึ่ง กฤษณราช จินดาวงศ์ พูดคุยวิพากวิจารณ์เกี่ยวกับแฟช่ัน โดยมีการเชิญ
ดารารับเชิญที่มีความโดดเด่นทางด้านแฟช่ัน หรือเป็นเจ้าของแบรนด์ ร่วมพูดคุยด้วย  

ออกอากาศทางช่อง True Inside 61 ทุกวัน 
จุดเด่น - เสนอเนื้อหาที่แตกต่าง ที่น ากูรูมาวิจารณ์แฟช่ันในมุมมองที่แปลกไป 
จุดด้อย - การที่น ากูรูมาวิจารณ์อาจมีความเสี่ยง จึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และ

น่าเช่ือถือจริงๆ ด้านตัวรายการเป็นการนั่งพูดคุยแบบตรงไปตรงมาอย่างเดียว อาจท าให้ดูน่าเบื่อ 
 

5.2 รายการแฟชั่นในต่างประเทศ 
5.2.1 รายการ Project Runway 
 

 
 

ภาพที่ 2-7 แสดงโลโก้รายการ Project Runway 
ที่มา: Barwy wojenne. L'Oreal i Project Runway - kolekcja Electric Fantasie - jesien 
2012.  เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ  15 ก ร กฎ า ค ม  2556. เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ าก  http://barwy-
wojenne.blogspot.com/2012/08/loreal-i-project-runway-kolekcja.html 

รูปแบบรายการ - รายการ Project Runway เป็นรายการเรียลลิตี้โชว์ เน้น
การแข่งขันในด้านการออกแบบเสื้อผ้า การแข่งขันด าเนินโดยให้ผู้ร่วมแข่งขันออกแบบเสื้อผ้าตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดและเมื่อสิ้นสุดรายการในแต่ละอาทิตย์ ผู้ออกแบบจะถูกคัดออกอาทิตย์ละ 1 คน 
โดยกรรมการ มีผู้ด าเนินรายการ คือ นางแบบสาว Heidi Klum และกรรมการตัดสิน Tim Gunn , 
Michael Kors และ Nina Garcia ในประเทศไทย ออกอากาศทางช่อง True Inside 

จุดเด่น - เป็นรายการแฟช่ันที่เสนอมุมมองของดีไซน์เนอร์ มีความแปลกใหม่ 
ได้รับความรู้ในด้านการออกแบบต่างๆ และมุมมองความคิดของดีไซน์เนอร์ 

จุดด้อย - เสนอแต่มุมมองของดีไซน์เนอร์ด้านเดียว ท าให้ได้ความรู้ของแฟช่ัน
จากการออกแบบเสื้อผ้าเท่านั้น แต่ไม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับแฟช่ันในด้านอื่นๆ 
 

5.2.2 รายการ American’s Next Top Model 
 

 
 

ภาพที่ 2-8 แสดงโลโก้รายการ American’s Next Top Model 
ที่มา: Google search. American’s Next Top Model. เข้าถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2556. เข้าถึงได้
จาก http://www.tothegame.com/res/game/8702/logo.jpg 

รูปแบบรายการ - รายการ America’s Next Top Model เป็นรายการเรียล
ลิตี้โชว์ที่ท าการคัดเลือกหญงิสาวจากรฐัต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา ที่ใฝ่ฝันอยากที่จะเป็นนางแบบ โดยผู้
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เข้าแข่งขัน จะต้องแข่งขันจากบททดสอบมากมาย ตั้งแต่การถ่ายภาพ ถ่ายโฆษณา ที่ล้วนต้องอาศัย
ความสามารถระดับสูง ก่อนจะมาเป็นสุดยอดนางแบบของอเมริกา ซึ่งผู้ชนะในแต่ละฤดูกาลจะได้รับ
รางวัล โดยการเซ็นสัญญากับบริษัทค่ายดัง ถ่ายแบบลงปกนิตยสารช่ือดัง เงินรางวัล และ 
เครื่องส าอางค์ Cover Girl 

โดยมีผู้ด าเนินรายการ ซึ่งเป็นทั้งโปรดิวเซอร์และกรรมการตัดสินด้วย คือ 
Tyra Bank และกรรรมการอีก 4 ท่าน คือ Rob Evans , Kelly Cutrone , Johnny Wojek และ 
Bryan Boy ประเทศไทยออกอากาศทางช่อง True Inside ทุกคืนวันพุธ เวลา 22.00 น. หลังจาก
ออกอากาศได้ 10 ฤดูกาล ต่อมาช่อง Channel [V] Thailand ได้ซื้อลิขสิทธ์ิฤดูกาลที่ 11 มา
ออกอากาศทุกคืนวันเสาร์ เวลา 21.00 น. จากนั้น ฤดูกาลที่ 12 เป็นต้นมาก็กลับมาออกอากาศทาง
ช่อง True Inside ตามเดิม 

จุดเด่น - เป็นรายการแฟช่ันเนื้อหาแปลกใหม่ที่น าเสนอผ่านการแข่งขันการ
เป็นนางแบบ ท าให้ได้เห็นแฟช่ันจากตัวนางแบบ เนื้อหามีความน่าสนใจ ท าให้น่าติดตาม 

จุดด้อย - เนื่องจากเป็นรายการแข่งขันการเป็นนางแบบ ท าให้ได้รับเนื้อหาใน
มุมมองนางแบบด้านเดียว จึงได้รับความรู้เรื่องแฟช่ันไม่มาก และเนื้อหารายการดูมีการจัดฉากอยู่บ้าง 
 

5.2.3 รายการ The Rachel Zoe Project 
 

 
 

ภาพที่ 2-9 แสดงโลโก้ของรายการ The Rachel Zoe Project 
ที่มา: Bravo. The Rachel Zoe Project. เข้าถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://www.bravotv.com/media/imagecache/314x125/BravoShowLogo_0013_RachelZ
oe.png 

รูปแบบรายการ - รายการ The Rachel Zoe Projectเป็นรายการกึ่งเรียล
ลิตี้กึ่งสารคดี ที่น าโดยเหล่าดาราดังระดับโลก และ Rachel Zoe ซึ่งจะต้องพบเจอโปรเจคต่างๆใน
การออกแบบชุดให้กับเหล่าดาราดังในการออกงานต่างๆ หรือการน าเสนอแฟช่ันแบรนด์ดัง เพื่อ
น าไปใช้ เช่น Nicole Richie , Cameron Diaz , Mischa Bartonซึ่งในการท างาน Rachel จะมี
ผู้ช่วยที่อยู่ในทีม2 คน คือ Taylor Jacobson และ Brad รายการออกอากาศทางช่อง Bravo 
Television Networkและสามารถรับชมได้ทาง www.amazon.com และ iTunes Store 

จุดเด่น - รายการมีเนื้อหาหลากหลาย น าเสนอในด้านการท างานทุกด้านของ
แฟช่ัน มีความน่าสนใจตรงที่ได้ดาราช่ือดังระดับโลกร่วมรายการ 

จุดด้อย - เนื่องจากเป็นรายการกึ่งเรียลลิตี้ที่เสนอถึงการท างาน ดังนั้นก็จะมี
ความน่าเบื่อในช่วงของการพูดคุยงานกัน มีการถกเถียง และใช้ภาษาที่ท าให้มีข้อจ ากัดในการรับชม 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



33 

ตารางที่ 2-1 ตารางสรุปผลงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
 

รายการใน 
ประเทศ

ไทย 

ชื่อรายการ ช่อง เวลา จุดเด่น จุดด้อย 
ตู้เสื้อเพื่อน 

 

Bang 
Channel 

22.30 น. - ช่วงรายการหลาย 
หลาย 
-Character พิธีกร 
สนุกสนาน 

- เดินดูเสื้อผ้าตาม 
ร้านไปเรื่อยๆ จงึ 
เกิดความน่าเบือ่ถ้า 
พิธีกรไม่สนกุสนาน 

Sisterday 

 

ททบ.5 16.05 น. - เน้นอัพเดตแฟช่ัน 
และไลฟส์ไตลเ์จาะ 
เฉพาะสาวๆอย่าง 
ครบทุกด้าน 

- เปลี่ยนพิธีกรใหม ่
จึงไมส่ามารถน า 
เสนอเนื้อหาได้
เต็มทีเ่ท่าที่ควร 
ความน่าสนใจจงึ
ลดลง 

Double 
Cheeze TV 
 

 

ช่อง7 1.30 น. - เนื้อหาแฟช่ันม ี
สไตล์ชัดเจนเหมาะ 
กับวัยรุ่น มีช่วงการ 
D.I.Y และให้ความรู ้

- เวลาออกอากาศ 
ดึกเกินไป รายการ 
จึงไม่ค่อยมีคนพูด 
ถึงมากนัก กลุ่มคน 
ดูจึงมีความจ ากัด 
หากไม่ใช่กลุม่ที่ติด 
ตามจรงิๆ 

Cheeze TV 
D.I.Y 

 

Very TV 
True Vision 
85 

21.30 น. - สอนการ D.I.Y ซึ่ง 
ไม่ต้องเสียเงินแพง 
และให้ความรูเ้พิ่ม 
เติม 

- มีเนื้อหาแบบ 
เดียวทั้งรายการคือ 
การ D.I.Y จึงท าให ้
ดูน่าเบื่อได ้

In Trend 

 

ททบ.5 17.00 น. - มีเนื้อหาหลาก 
หลาย ทั้ง อาหาร 
สถานที่เทีย่วที่น่า 
สนใจ แฟช่ัน 

- เนื้อหาช่วงแฟช่ัน 
น้อยจะเน้นไปทาง 
แนะน าสถานที่
เที่ยวมากกว่าได้รบั
เนื้อหาแฟช่ันน้อย 
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ตารางที่ 2-1 ตารางสรุปผลงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ต่อ) 
 

รายการใน 
ต่างประเทศ 

ชื่อรายการ ช่อง เวลา จุดเด่น จุดด้อย 
Fashion 
Focus 

 

True Inside 
61 

20.00 น. - เสนอเนื้อหาที่ม ี
ความแตกต่าง ที่น า 
กูรูมาวิจารณ์แฟช่ัน 
ในมุมมองที่แปลก 
ออกไป 

- การเชิญกูรมูา 
วิจารณ์อาจมีความ 
เสี่ยง จึงต้องเป็นผู ้
ที่มีความรู้และน่า 
เช่ือถือจรงิๆ ด้าน 
ตัวรายการเป็นการ 
นั่งพูดคุยอย่างเดียว 
ท าให้ดูน่าเบื่อ 

Project 
Runway 

 

True Inside 22.10 น. - เสนอมุมมองไอ 
เดียของดีไซน์เนอร ์
ได้รับความรู้ในด้าน 
การออกแบบ และ 
มุมมองความคิด 
ของดีไซน์เนอร ์

- เสนอแต่มุมมอง 
ของดีไซน์เนอร์ด้าน 
เดียว จึงได้ความรู ้
แฟช่ันจากการออก 
แบบเสื้อผ้าเท่านั้น 
แต่ไม่ได้รับความรู ้
แฟช่ันในด้านอื่น 

America’s 
Next Top 
Model 

 

True Inside 21.00 น. - เนื้อหาแปลกใหม ่
ที่น าเสนอผ่านการ 
แข่งขันการเป็นนาง 
แบบท าให้ได้เห็น 
แฟช่ันจากตัวนาง 
แบบ น่าสนใจและ 
น่าติตาม 

- เนื่องจากเป็นราย 
การแข่งขันการเป็น 
นางแบบ จงึได้รับ 
เนื้อหาในมมุมอง 
นางแบบด้านเดียว 
ได้รับความรู้เรื่อง 
แฟช่ันไม่มากนัก 

The 
Rachel 
Zoe 
Project 

 

Bravo 
Television 
Network 

 - มีเนื้อหาทีห่ลาก 
หลาย น าเสนอการ 
ท างานทุกอย่างของ 
แฟช่ัน มีความน่า 
สนใจตรงที่ได้ดารา
ระดับโลกร่วมราย 
การ 

- รายการกึ่งเรียลล ิ
ตี้ที่น าเสนอการท า 
งาน จึงมีความน่า 
เบื่อในช่วงของการ 
พูดคุยงาน มีการ 
ถกเถียงกัน และใช้ 
ภาษาที่มีข้อจ ากัด 
ในการรบัชม 
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6.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการนิตยสารแฟช่ันที่น าเสนอการ mix&match 

ส าหรับวัยรุ่นหญิง ผู้ศึกษาได้พยายามค้นคว้างานวิจัยที่เกีย่วข้องมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการวิจัย
ครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ 

6.1 อุสุมา สุขสม (2550) ได้ศึกษาเรื่อง “การสร้างอัตลักษณ์วัยรุ่นจากการแต่งกาย
แฟช่ัน กรณีศึกษา สยามสแควร์”กล่าวไว้ว่า การได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรื่องราวแฟช่ัน
ภายในกลุ่มของกลุ่มตัวอย่างที่ได้ท าการส ารวจ ทั้งกลุ่มนิยมแฟช่ันฮิพฮอพ แฟช่ันเด็กแนว และแฟช่ัน
แบรนด์เนม กลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ มีการแต่งกายตามแฟช่ันที่แสดงออกถึงความเป็นตัวตนเพื่อสร้าง
สัญลักษณ์เฉพาะกลุ่ม ตัวผู้ศึกษาได้ตระหนักถึงการสร้างลักษณะเฉพาะตัวเพื่อให้เกิดความโดดเด่น
ของพฤติกรรมวัยรุ่นจากการแต่งกายตามแฟช่ัน จึงเล็งเห็นว่าแฟช่ันมีอิทธิพลต่อกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายของการผลิตรายการครั้งนี้ จึงได้หยิบยกมาเป็นหลักในการประยุกต์ใช้กับการผลิต
รายการครั้งนี้ 

6.2 อัญชัน สันติไชยกุล (2547) ได้ศึกษาเรื่อง “รูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้เกี่ยวกับ
ตนเอง และการรับนวัตกรรมสินค้าแฟช่ันของวัยรุ่น” กล่าวไว้ว่า การรับรู้เกี่ยวกับแฟช่ันของวัยรุ่นใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ตามแฟช่ันมากกว่าจะเป็นผู้บุกเบิกแฟช่ัน จึงแสดงให้เห็นว่าคนไทยมัก
เลือกที่จะเอาแฟช่ันมาใช้จากการพบเห็นตามสื่อต่างๆ หรือกระแสนิยมมากกว่าที่จะคิดค้นแฟช่ันด้วย
ตัวเองตัวผู้ศึกษาจึงได้คิดรูปแบบรายการแฟช่ันที่จะน าเสนอ วิธีการและเทคนิคการแต่งกายตาม
แฟช่ันจากยุคที่ต่างกันที่น าผสมผสานกัน พร้อมสอดแทรก เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเพื่อให้วัยรุ่นดูและ
สามารถน า ไปใช้ในชีวิตในประจ าวันได้ 

6.3 พลอย จริยะเวช (2547) ได้ศึกษาเรื่อง “95 หลักการและเคล็บเพื่อการแต่งตัวดี
อย่างมีสไตล์”กล่าวไว้ว่า การแต่งกายโดยการ mix&match ต้องมีการค านึงถึงองค์ประกอบโดยรวม
เป็นหลักทั้งรปูรา่ง โครงสร้าง ลายเส้น ซึ่งต้องมีความเหมาะสมในการสร้างสรรค์การแต่งตัวออกมาให้
ดูดี และเหมาะกับสไตล์ของตนเอง ผู้ศึกษาจึงได้น าการ mix&match มาประยุกต์ใช้โดยการน ามา
ปรับให้มีความทันสมัย แปลกใหม่ เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะใช้เรื่องยุคต่างๆมาผสมผสานในการ
น าเสนอ 

6.4 พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง (2547) ได้ศึกษาเรื่อง “ประวัติเครื่องแต่งกายและแฟช่ันใน
โลกตะวันตก” กล่าวไว้ว่า แฟช่ันเป็นรสนิยมร่วมที่คงที่อยู่เพียงระยะเวลาสั้นๆ ในหมู่ชนจ านวนมาก 
ปรากฏข้ึนครั้งแรกในยุคกลาง เมื่อภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจในยุโรปตะวันตก เป็นรากฐานอันอุดม
ต่อการเจริญและวิวัฒนาการของแฟช่ัน ในหลายศตวรรษถัดมา การเปลี่ยนแปลงแฟช่ันเป็นไปอย่าง                                        
เร่งรีบ ถึงศตวรรษที่สิบเก้า การเปลี่ยนแปลงแฟช่ันที่ส าคัญๆ เกิดข้ึนทุกยี่สิบปี พัฒนาการที่
สลับซับซ้อนของอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ยี่สิบ ซึ่งคนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีจะก้าวตามสไตล์ล่าสุด ผู้
ศึกษาจึงได้น าวิวัฒนาการของแฟช่ันที่เริ่มจาก ค.ศ. 1920 เป็นต้นไปมาประยุกต์ใช้ในการผลิตรายการ 
เนื่องจากการแต่งตัวแฟช่ันน้ันเริ่มขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1920 ดังนั้นจึงจะน าสไตล์ที่โดดเด่นในแต่ละยุคมา
ผสมผสานกันอย่างลงตัว 
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บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาและผลิตรายการนิตยสารแฟช่ันการ Mix&Match ส าหรับวัยรุ่นหญิงนั้น เป็น
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปสูก่ารผลิตรายการแฟช่ันทางโทรทัศน์   โดยมุ่งเน้นในเรื่องของ
รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอรายการทางโทรทัศน์ ตลอดจน เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม
ผู้ชมมากที่สุด ซึ่งในการศึกษาแบบวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) มาใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยจะน าผลวิจัยที่ได้มาประยุกต์ใช้เป็นข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

1.  รูปแบบและการศึกษาวิจัย 
2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
4.  การทดสอบเครื่องมือ 
5.  ข้ันตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
6.  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
7.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
8.  การน าเสนอข้อมูลและช้ินงาน 

 
                       

การศึกษาหาข้อมูลและรวบรวมรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการนิตยาสาร
แฟช่ันการ mix&match ส าหรับวัยรุ่นหญิงมีรูปแบบในการศึกษาวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied 
Research) ซึ่งเป็นการวิจัยที่จะน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการผลิตรายการต่อไป โดย
ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลติรายการโทรทัศน์และแฟช่ันการแต่งกาย ด้วยการ
ท าการศึกษาเอกสารเพื่อใช้ส าหรับศึกษาและรวบรวมรายละเอียดของเรื่องที่ผู้ศึกษาต้องการน าเสนอ 
ผู้ศึกษาได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการวิจัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ด้วยการ
แจกแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบวัดผลครั้งเดียว (One-shot Descriptive Study) เป็นการ
เก็บข้อมูลกับกลุม่เป้าหมายที่ความสนใจเกีย่วกับแฟช่ันและการ mix&match ข้ามเทรนด์ต่างยุค และ
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับผู้ที่เช่ียวชาญและมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหา
และรูปแบบรายการ โดยผู้ที่จะสัมภาษณ์นั้นจะเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านแฟช่ันและรูปแบบของสื่อใน
ประเภทต่างๆ จากนั้นจึงน าข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตรายการแฟช่ัน
การ mix&match ข้ามเทรนด์ต่างยุค โดยสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะ
น าไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงาน การก าหนดรูปแบบเนื้อหารายการและเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขช้ินงานให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 
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หลังจากผลติรายการเสร็จแล้ว จะท าการประเมินรายการที่ผลิตข้ึน โดยน าไปทดสอบกับ
กลุ่มเป้าหมาย (Post test) ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
ช้ินงานให้ดีข้ึน 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร (Population) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ คือประชากรเพศหญิงที่มี
อายุระหว่าง 18-25 ปี และกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ก็จะใช้หลักการสุ่มตัวแทนแบบไม่ใช้หลักความ
น่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) โดยใช้การสุ่มตัวแทนแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1.  กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดยเจาะจงกลุ่มตัวอย่างประชากรเพศหญิงที่มีอายุ
ระหว่าง 18-25 ปี ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นเมืองใหญ่และมีคนอาศัยอยู่จ านวน
มาก จ านวน 100 คน 

2.  การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง กลุ่มผู้ผลิตรูปแบบสื่อต่างๆ รายการโทรทัศน์
ประเภทแฟช่ัน 

2.1 คุณจิรัฏร์  พรพนิตพันธ์ุ  บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Cheeze Looker และ
ผู้อ านวยการผลิตรายการทีวี Cheeze TV D.I.Y 

2.2 คุณอานนท์  จันทรจักรเมฆ  Producer รายการ Sisterday  
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประเมินรายการ หมายถึงผู้ชมที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี อาศัยอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือช่วงอายุระหว่าง 18-21 ปี และอายุระหว่าง 22-25 ปี 
กลุ่มละ 5-8 คน มาท าการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์จาก
การรับชมรายการแฟช่ันการ mix&match ข้ามเทรนด์ต่างยุค” เพื่อท าการประเมินผลรายการ 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 

ในการศึกษา “รายการนิตยสารแฟช่ันการ mix&match ส าหรับวัยรุ่นหญิง” ได้ก าหนด
เครื่องมือที่จะใช้ศึกษาวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อน
การผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้ 

1.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ ดังนี้ 
1.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับสื่อทาง

โทรทัศน์และสื่ออื่นๆ พฤติกรรมการรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแฟช่ันการ mix&match ข้ามเทรนด์ต่างยุค 
ซึ่งจะให้ค าถามในแบบลักษณะปลายปิด (Cloced-End Questions) และค าถามปลายเปิด 
(Opened-End Questions) ที่ผู้ศึกษาออกแบบสร้างแบบสอบถามข้ึน 

- ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ 
- ส่วนที่ 2 พฤติกรรมในการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน 
- ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการแต่งกายแฟช่ัน mix&match 
- ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นในด้านรูปแบบ วิธีการน าเสนอรายการแฟช่ันการ 

mix&match ข้ามเทรนด์ต่างยุค 
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1.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้เช่ียวชาญและผู้เกี่ยวข้องซึ่งลักษณะค าถามจะเป็น
ปลายเปิด (Open-Ended) เพื่อให้ได้ค าตอบที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยเป็นการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่ต้องการศึกษา ดังนี้ 

ค าถามส าหรับ ผู้อ านวยการผลิตรายการทีวี Cheeze TV D.I.Y 
- มีความเป็นมาในการผลิตรายการแฟช่ันทางโทรทัศน์ รูปแบบรายการ และ

เทคนิคต่างๆ อย่างไร 
- มองแนวโน้มของตลาดรายการแฟช่ันในปัจจุบันน้ีเป็นอย่างไรบ้าง 
- ปัจจุบันการแต่งกายแฟช่ันของวัยรุ่นมีทิศทางไปในรูปแบบไหน 
- มีความคิดอย่างไรกับการแต่งกายแบบการ mix&match 
- ค าแนะน าในการจัดท ารายการแฟช่ันการ mix&match ข้ามเทรนด์ต่างยุค 
ค าถามส าหรับ Creative รายการ Sisterday 
- แนวคิดในการผลิตรายการแฟช่ัน และที่มาของ Concept รายการ 
- หลักในการน าเสนอของรายการแฟช่ัน 
- การเลือกกลุ่มเป้าหมายของรายการ  
- ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตรายการแฟช่ัน 
- ค าแนะน าในการจัดท ารายการแฟช่ันการ mix&match ข้ามเทรนด์ต่างยุค 

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ มีดังนี้ 
2.1 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผล

รายการที่ผลิตข้ึน เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุป การอภิปรายผลที่สมบูรณ์ซึ่งการด าเนินการ
สนทนากลุ่มนั้น ผู้ศึกษาไม่ได้เป็นผู้น าในการสนทนากลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีบุคคลตัวแทนของผู้ศึกษา
และเข้าใจช้ินงานของผู้ศึกษา มาเป็นผู้น ากลุ่มในการสนทนากลุ่ม โดยผู้ศึกษาจะท าเพียงเป็นผู้คอย
สังเกตพฤติกรรมการรับชมรายการเท่านั้น เพื่อต้องการให้กลุ่มเป้าหมาย พูดถึงความรู้สึกหลังการ
รับชมรายการตามความรู้สึกจริง จะท าให้ได้ข้อมูลความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้
รับชมรายการนี้ โดยแบ่งค าถามออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

- ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อรูปแบบรายการ (Format) 
- ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหารายหาร (Content) 
- ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อลีลาการน าเสนอของรายการ (Style) 
- ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อภาพรวมรายการ (Over View) 
- ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรายการ 

 
การทดสอบเครื่องมือ 

การศึกษาวิจัยครั้ งนี้  ผู้ ศึกษาได้ใ ช้การ วิจัยแบบประยุกต์โดยใช้เครื่องมือเป็น 
แบบสอบถาม (Questionnaire) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม 
(Focus group) เป็นเครื่องมือหลักในการเก็บข้อมูลและประเมินผลการผลิตรายการ ดังนั้นการ
ทดสอบเครื่องมือจึงมีลักษณะดังนี้ คือ 
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ในการทดสอบค่าความตรง (Validity) และค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบ 
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งแนวค าถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่มนั้น ผู้ศึกษา ได้น า
เครื่องมือทั้งหมดมาท าการทดสอบความแม่นย าของโครงสร้างค าถาม เนื้อหา รวมถึงภาษาที่ใช้ในการ
ตั้งค าถามตลอดจนผู้ศึกษาได้ท าการทดสอบโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ 
เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของค าถามในแต่ละข้อว่ามี
ความถูกต้อง และครอบคลุมตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ แล้วจึงน าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับการเก็บข้อมูลจริง 
 
ขั้นตอนและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาและการผลิตรายการครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ข้ันตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
ประเมินผลรายการ 

การผลิตรายการนิตยสารแฟช่ันการ mix&match ส าหรับวัยรุ่นหญิง ในการท าวิจัยครั้ง
นี้ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการท าแบบสอบถาม ชนิดให้กลุ่มตัวอย่าง
กรอกค าตอบเอง (Self-Administered) ด้วยวิธีการใช้การสุ่มตัวแทนแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคือวัยรุ่นเพศหญิง จ านวน 100 คน ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร  และ
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ผลิตรายการแฟช่ัน เพื่อขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิต
รายการแฟช่ัน เนื้อหาที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อการ mix&match ข้ามเทรนด์ต่างยุค ตลอดจนให้
ค าแนะน าในด้านการผลิตรายการแฟช่ันการ mix&match ข้ามเทรนด์ต่างยุค 

โดยผลการศึกษาจากแบบสอบถาม จะสามารถทราบถึงพฤติกรรมการเปิดรับสื่อใน
รูปแบบต่างๆ พฤติกรรมการแต่งกายแฟช่ันการ mix&match ตลอดจนความต้องการรูปแบบและ
เนื้อหารายการแฟช่ันการ mix&match ข้ามเทรนด์จากยุคต่างๆ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการผลิต
รายการแฟช่ัน mix&match ข้ามเทรนด์จากยุคต่างๆ ทั้งรูปแบบรายการและเนื้อหาของรายการ ซึ่ง
ข้อมูลทั้งหมดจะน าไปวางแผนงานการผลิตรายการ เขียนโครงการผลิตรายการ (Proposal) และบท
รายการ (Script) 

หลังการผลติรายการเสร็จแล้ว จะมีการทดสอบกลุม่เป้าหมาย ด้วยวิธีสนทนากลุ่มโดยจะ
น าความคิดเห็นของกลุ่มผู้ชมที่มีต่อรายการ ไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีย่ิงข้ึน 
 
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ งแบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม ในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2556 เพื่อจะน าข้อมูลมาวิเคราะห์และผลิตช้ินงาน ซึ่งการผลิตช้ินงานจะใช้ระยะเวลา
ประมาณ 2 เดือน คือ เดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน 

หลังการผลิตรายการเสร็จแล้ว จะมีการประเมินผลรายการจากกลุ่มเป้าหมาย ด้วย
วิธีการสนทนากลุ่ม จ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 5-8 คน ในช่วงเดือน มกราคม พ.ศ. 2556 โดยจะน า
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขรายการให้ดีข้ึน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการผลิตรายการนิตยสารแฟช่ันการ mix&match ส าหรับวัยรุ่นหญิง โดยการน าเสนอ

ในรูปแบบการ mix&match ข้ามเทรนด์ต่างยุค ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปใช้
ในการผลิตรายการรูปแบบนิตยสาร โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

1.  การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิต 
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลเ ชิงสถิติข้ันพื้นฐาน โดยการน าค าตอบในแบบสอบถาม 

(Questionaire) ที่ได้จากกลุ่มวัยรุ่นเพศหญิง อายุระหว่าง 18-25 ปี ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 100 คน มาท าการค านวณผลทางสถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ยและแจกแจงความถ่ีด้านพฤติกรรมใน
การเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน พฤติกรรมการแต่งกายแฟช่ัน mix&match รวมถึงการน า
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านรูปแบบ เนื้อหามาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการ 

1.2 วิเคราะห์ข้อมูลจาการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) โดยการน า
ค าตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์มาศึกษา ทั้งในเรื่องแนวความคิด ที่มาของการผลิตรายการ หลักการใน
การน าเสนอของรายการแฟช่ัน การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งความคิดเห็นในเรื่องของแฟช่ันการ
แต่งกาย วิเคราะห์และสรุปเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป 

2.  การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ 
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลประเมินรายการที่ผลิตข้ึนจากการสนทนากลุ่ม ทั้งใน

ด้านความพึงพอใจ ความคิดเห็น และประโยชน์ที่ได้รับจากการชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย มา
ศึกษาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึง
พอใจของกลุ่มเป้าหมายที่สุด 
 
การน าเสนอข้อมูลและชิ้นงาน 

ในการผลิตรายการรูปแบบนิตยสารในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและช้ินงาน
ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการผลิตรายการ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ การน าเสนอข้อมูลใน
ข้ันตอนก่อนการผลิตรายการ การน าเสนอข้อมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิตรายการ การน าเสนอ
รายการที่เสร็จสมบูรณ์ และการน าเสนอผลการประเมินรายการ ดังต่อไปนี้ 

1.  การน าเสนอข้อมูลในข้ันตอนก่อนการผลิตรายการ 
ส่วนที่ 1 น าเสนอผลการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม (Questionaire) ที่ได้จากกลุ่ม

ตัวอย่างวัยรุ่นเพศหญิง อายุระหว่าง 18-25 ปี ที่อาศัยอย่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 100 คน เพื่อ
รับรู้ ถึงพฤติกรรมในการเปิดรับสื่อที่มี เนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน พฤติกรรมการแต่งกายแฟช่ั น 
mix&match รวมไปถึงการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านรูปแบบ เนื้อหา มาใช้พิจารณา
เพิ่มเติมในการผลิตรายการ 

ส่วนที่ 2 น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) จากผู้ผลิตสื่อต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการทางโทรทั ศน์ 
กระบวนการความคิด ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการผลิตรายการ รวมทั้งความคิดเห็นในเรื่องของ
แฟช่ันการแต่งกาย เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการผลิตรายการนิตยสารแฟช่ันการ mix&match 
ส าหรับวัยรุ่นหญิง 
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2.  การน าเสนอข้อมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิตรายการ 
ส่วนที่ 1 น าเสนอโครงร่างรูปแบบของรายการ ซึ่งประกอบไปด้วยทุกส่วนของ

รายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการน าเสนอที่จะท าการผลิต 
ส่วนที่ 2 น าเสนอบทรายการซึ่งประกอบไปด้วยบทพูดพิธีกร แขกรับเชิญ และ

ส่วนประกอบด้านเทคนิคต่างๆ ของรายการ 
ส่วนที่ 3 น าเสนอตารางการด าเนินงานเพื่อให้ทราบถึงข้ันตอนในการผลิตรายการ

ระยะเวลาและเป้าหมายในการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลไปจนถึงการประเมินผล
รายการ 

3.  การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์ 
น าเสนอตัวรายการนิตยาสารแฟช่ันการ mix&match ที่เสร็จสมบูรณ์ความยาวตอน

ละ 30 นาที จ านวนทั้งสิ้น 1 รายการ (ตอน) 
4.  การน าเสนอผลการประเมินรายการ 

น าเสนอผลประเมินรายการที่ได้จากการสนทนากลุ่ม เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจ 
ความคิดเห็น และประโยชน์ที่ได้รับจากการชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ในด้านของรูปแบบ เนื้อหา 
ผู้ก าเนินรายการ ภาพรวมของรายการ แล้วน ามาสรุปตามประเด็นเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขรายการต่อไป 
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บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาและผลิตรายการนิตยาสารแฟช่ันการ Mix&Match ส าหรับวัยรุ่นหญิง ได้ท า
การวิจัยแบบวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ผลิตรายการ
โทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน ผู้เ ช่ียวชาญทางด้านเทรนด์แฟช่ันและเครื่ องแต่งกาย และ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้แนวทางในการผลิตรายการนิตยสารแฟช่ันการ Mix&Match ส าหรับวัยรุ่น
หญิง ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดโดยแบ่งการน าเสนอผลการเก็บ
รวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ แบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 

1.  ผลทางสถิติจากการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นเพศหญิง อายุระหว่าง 
18-25 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 100 คน 

2.  บทวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับบรรณาธิการ
บริหาร Cheeze Looker ผู้อ านวยการผลิตรายการทีวี Cheeze TV D.I.Y 1 ท่าน และ Producer 
รายการ Sisterday 1 ท่าน 
 
ผลวิจัยในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ 

1.  ผลทางสถิติจากการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 18-25 ปี ท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 100 คน 

โดยผู้ศึกษาได้ท าแบบสอบถามข้ึนเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมของกล่มเป้าหมายทั้งใน
เรื่องของพฤติกรรมในการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน พฤติกรรมการแต่งกายแฟช่ัน 
mix&match รวมถึงความคิดเห็นและข้อแนะน าในด้านรูปแบบ เนื้อหาในการผลิตรายการ และน า
ค าตอบที่ได้มาวิเคราะห์ผลในรูปแบบตารางร้อยละ และการวิเคราะห์โดยสรุป ดังนี้ 
 
ส่วนท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ตารางที่ 4-1 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิง จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
18-19 ปี 23 23 
20-21 ปี 43 43 
22-23 ปี 26 26 
24-25 ปี 8 8 
รวม 100 100 
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จากตารางที่ 4-1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าวัยรุ่นหญิงในช่วงระหว่าง 20 -21 ปี มี
จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิงในช่วงอายุระหว่าง 22-23 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 26 
 
ตารางที่ 4-2 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิง จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 1 1 
ปวส./อนปุรญิญา 1 1 
ปริญญาตร ี 98 98 
ปริญญาโท 0 0 
รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-2 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิงมีระดับการศึกษาอยู่ที่ระดับ
ปริญญาตรีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิงที่มีระดับ
การศึกษาอยู่ที่มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. และ ปวส.หรืออนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 1 
 
ตารางที่ 4-3 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิง จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 76 76 
ข้าราชการ/พนกังานวิสาหกจิ 0 0 
พนักงานบริษัทเอกชน 19 19 
เจ้าของกิจการ/ธุรกจิส่วนตัว 2 2 
รับจ้างทั่วไป 3 3 
อื่นๆ 0 0 
รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-3 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิงมีอาชีพเป็น นักเรียนหรือ
นักศึกษา มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพเป็น พนักงาน
บริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 19 
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ตารางที่ 4-4 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิง จ าแนกตามรายได้ 
 

รายได้/เดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 10,000 บาท 55 55 
10,001-20,000 บาท 39 39 
20,001-30,000 บาท 5 5 
30,001-40,000 บาท 1 1 
40,001-50,000 บาท 0 0 
50,001 ข้ึนไป 0 0 
รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-4 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิงได้รับรายได้ต่อเดือนจ านวน ต่ า
กว่า 10,000 บาท มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิงที่ได้รับ
รายได้ต่อเดือนจ านวน 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39 
 
ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมในการเปิดรับสื่อท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับแฟชั่น 
ตารางที่ 4-5 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิง เกี่ยวกับความถ่ีในการเลือกเปิดรับสื่อที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน 
 

ประเภทสือ่ 
ความถ่ีในการรับชม 

รวม 
ทุกวัน 

สัปดาหล์ะ1-
2ครั้ง 

สองสัปดาห์
ครั้ง 

เดือนละ
ครั้ง 

ไม่ดูเลย 

Free TV 29 39 17 9 6 100 
Cable TV 18 29 13 21 19 100 
ภาพยนตร์ 2 31 25 37 5 100 
นิตยสาร 4 39 24 32 1 100 
อินเตอรเ์น็ต 81 16 3 0 0 100 
โฆษณา 49 28 13 5 5 100 
อื่นๆ........................ 0 0 0 0 0 0 
 

จากตารางที่ 4-5 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าวัยรุ่นหญิงเลือกเปิดรับสื่อที่เนื้อหาเกี่ยวกับ
แฟช่ัน ทางสื่อ Free TV สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39 รองลงมาคือทุก
วัน คิดเป็นร้อยละ 29 สื่อ Cable TV สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29 
รองลงมาคือเดือนละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 21 สื่อภาพยนตร์ เดือนละครั้ง เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 37 รองลงมาคือสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ31 สื่อนิตยสาร สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง เป็น
จ านวนมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 39  รองลงมาคือเดือนละครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 32  สื่ออินเตอร์เน็ต
ทุกวัน เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81 รองลงมาคือสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16 
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สื่อโฆษณา ทุกวัน เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49 รองลงมาคือสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 28    
 
ตารางที่ 4-6 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิง เกี่ยวกับช่วงเวลาที่รับชมรายการแฟช่ันทาง
โทรทัศน์ 
 

ช่วงเวลา จ านวน (คน) ร้อยละ 
05.01 น.-09.00 น. 0 0 
09.01 น.-13.00 น. 2 2 
13.01 น.-17.00 น. 21 21 
17.01 น.-22.00 น. 41 41 
22.01 น.-24.00 น. 35 35 
24.01 น.-05.00 น. 1 1 
รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-6 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิงมีการรับชมรายการแฟช่ันทาง
โทรทัศน์ในช่วงเวลา 17.01 น.-22.00 น. จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมาคือช่วงเวลา 
22.01 น.-24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 35 
 
ตารางที่ 4-7 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิง เกี่ยวกับระยะเวลาในการรับชมรายการ
แฟช่ันทางโทรทัศน์ 
 

ระยะเวลา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 15 นาที 24 24 
15 นาที-30 นาที 47 47 
31 นาที-45 นาที 17 17 
มากกว่า 45 นาที 12 12 
รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 4-7 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิงมีการรับชมรายการแฟช่ันทาง
โทรทัศน์ในระยะเวลา 15 นาที-30 นาที จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมาคือต่ ากว่า 15 
นาที คิดเป็นร้อยละ 24 
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ตารางที่ 4-8 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิง เกี่ยวกับวันในการรับชมรายการแฟช่ันทาง
โทรทัศน์ (กลุ่มตัวอย่าง 1 คน สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
 

วัน จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาทิตย์ 65 39.63 
จันทร์ 5 3.05 
อังคาร 4 2.44 
พุธ 5 3.05 
พฤหัสบด ี 7 4.27 
ศุกร์ 22 13.41 
เสาร์ 56 34.15 
รวม 164 100 
 

จากตารางที่ 4-8 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิงเลือกเปิดรับชมรายการแฟช่ัน
ทางโทรทัศน์ในวันอาทิตย์ จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.63 รองลงมาคือวันเสาร์ คิดเป็นร้อยละ 
34.15 
 
ตารางที่ 4-9 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิง เกี่ยวกับเหตุผลที่เลือกรับชมรายการแฟช่ัน 
(กลุ่มตัวอย่าง 1 คน สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
 

เหตุผลที่รับชม จ านวน (คน) ร้อยละ 
อัพเดตแฟช่ัน 63 39.62 
ศึกษาเทคนิคการแต่งตัว 31 19.50 
หาสถานที่ในการซื้อเสื้อผ้า 21 13.21 
รับความรู้และเคล็ดลับทางด้านแฟช่ัน 34 21.38 
อื่นๆ 10 6.29 
รวม 159 100 
 

จากตารางที่ 4-9 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิงมีเหตุผลในการเลือกรับชม
รายการแฟช่ันคืออัพเดตแฟช่ัน จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.62 รองลงมาคือรับความรู้และ
เคล็ดลับทางด้านแฟช่ัน คิดเป็นร้อยละ 21.38 
 
ตารางที่ 4-10 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิง เกี่ยวกับความน่าสนใจในรายการแฟช่ันใน
ปัจจุบัน 
 

ความน่าสนใจ จ านวน (คน) ร้อยละ 
น่าสนใจ 64 64 
ไม่น่าสนใจ 36 36 
รวม 100 100 
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จากตารางที่ 4-10 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิงที่เห็นว่ารายการแฟช่ันใน
ปัจจุบันน่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 64 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่ารายการแฟช่ันในปัจจุบันไม่น่าสนใจ คิด
เป็นร้อยละ 36 
 
ตารางที่ 4-11 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิง เกี่ยวกับเหตุผลที่รายการแฟช่ันในปัจจุบัน
ยังไม่น่าสนใจ (เฉพาะค าตอบของกลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่ารายการแฟช่ันในปัจจุบันไม่น่าสนใจ) 
 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ขาดความสนุก 8 14 
ไม่สามารถน าไปใช้ได้จริง 21 36 
เนื้อหาไม่หลากหลาย 27 47 
อื่นๆ 2 3 
รวม 58 100 
 

จากตารางที่ 4-11 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิงมีเหตุผลที่รายการแฟช่ันใน
ปัจจุบันไม่น่าสนใจคือเนื้อหาไม่หลากหลาย จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมาคือไม่
สามารถน าไปใช้ได้จริง คิดเป็นร้อยละ 36 
 
ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการแต่งกายแฟชั่นการ mix&match 
ตารางที่ 4-12 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิง เกี่ยวกับความช่ืนชอบแฟช่ันการ 
mix&match 
 

ความช่ืนชอบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
น้อย 1 1 
ปานกลาง 46 46 
มาก 37 37 
มากที่สุด 16 16 
รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 4-12 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิงมีความช่ืนชอบแฟช่ันการ 
mix&match ปานกลาง จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมาคือชอบมาก คิดเป็นร้อยละ 37 
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ตารางที่ 4-13 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิง เกี่ยวกับความรู้ที่มาของเทรนด์ต่อแฟช่ัน
การ mix&match 
 

ระดับความรู้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่รู้เลย 16 16 
รู้น้อย 34 34 
รู้ปานกลาง 40 40 
รู้มาก 8 8 
รู้มากที่สุด 1 1 
รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-13 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิงมีความรู้ที่มาของเทรนด์ต่อ
แฟช่ันการ mix&match ปานกลาง เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือรู้น้อย คิด
เป็นร้อยละ 34 
 
ตารางที่ 4-14 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิง เกี่ยวกับความรู้การเลือกใช้โทนสีต่อแฟช่ัน
การ mix&match 
 

ระดับความรู้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่รู้เลย 1 1 
รู้น้อย 10 10 
รู้ปานกลาง 58 58 
รู้มาก 26 26 
รู้มากที่สุด 5 5 
รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-14 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิงมีความรู้การเลือกใช้โทนสีต่อ
แฟช่ันการ mix&match ปานกลาง เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมาคือรู้มาก คิด
เป็นร้อยละ 26 
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ตารางที่ 4-15 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิง เกี่ยวกับความรู้การเลือกใช้ลวดลายต่อ
แฟช่ันการ mix&match 
 

ระดับความรู้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่รู้เลย 3 3 
รู้น้อย 18 18 
รู้ปานกลาง 57 57 
รู้มาก 20 20 
รู้มากที่สุด 2 2 
รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-15 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิงมีความรู้การเลือกใช้ลวดลาย
ต่อแฟช่ันการ mix&match ปานกลาง เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57 รองลงมาคือรู้มาก คิด
เป็นร้อยละ 20 
 
ตารางที่ 4-16 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิง เกี่ยวกับความรู้การใช้เครื่องประกอบการ
แต่งกายต่อแฟช่ันการ mix&match 
 

ระดับความรู้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่รู้เลย 1 1 
รู้น้อย 24 24 
รู้ปานกลาง 58 58 
รู้มาก 15 15 
รู้มากที่สุด 2 2 
รวม 100 100 

 

จากตารางที่  4-16 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิงมีความรู้การใช้เครื่อง
ประกอบการแต่งกายต่อแฟช่ันการ mix&match ปานกลาง เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58 
รองลงมาคือรู้น้อย คิดเป็นร้อยละ 24 
 
ตารางทึ่ 4-17 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิง เกี่ยวกับการน าแฟช่ันการ mix&match 
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

การประยุกต์ใช้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เคย 91 91 
ไม่เคย 9 9 
รวม 100 100 
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จากตารางที่  4 -17 แสดงให้ เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิงที่ เคยน าแฟช่ันการ 
mix&match มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน คิดเป็นร้อยละ 91 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยน าแฟช่ัน
การ mix&match มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน คิดเป็นร้อยละ 9 
 
ตารางที่ 4-18 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิง เกี่ยวกับพฤติกรรมการแต่งการแฟช่ัน 
mix&match (กลุ่มตัวอย่าง 1 คน สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
 

พฤติกรรม จ านวน (คน) จ านวน 
เหมาะกับตนเอง 81 60 
ตามกระแสที่เป็นที่นิยม 16 12 
ตามความสนใจ แต่อาจไม่เหมาะ 14 10 
สไตล์เฉพาะตนเอง ไม่เหมือนใคร 24 18 
อื่นๆ 0 0 
รวม 135 100 
 

จากตาราง 4-18 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิงมีพฤติกรรมการแต่งการแฟช่ัน 
mix&match ที่เหมาะกับตนเอง จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือสไตล์เฉพาะตนเอง 
ไม่เหมือนใคร คิดเป็นร้อยละ 18 
 
ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รายการแฟชั่นการ 
mix&match ข้ามเทรนด์ต่างยุค 
ตารางที่ 4-19 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิง เกี่ยวกับ  mood&tone ที่อยากให้มีใน
รายการแฟช่ันการ mix&match ข้ามเทรนด์ต่างยุค (กลุ่มตัวอย่าง 1 คน สามารถเลือกตอบได้
มากกว่า 1 ค าตอบ) 
 

mood&tone จ านวน (คน) ร้อยละ 
เน้นความสนุกสนาน 42 18 
สบายๆเป็นกันเอง 48 21 
เน้นความรู้เรื่องแฟช่ัน 39 17 
แนวสตรีทแฟช่ัน 44 19 
สดใส หวานๆ 11 5 
ตามในแต่ละธีมของรายการ 44 19 
อื่นๆ 2 1 
รวม 230 100 
 

จากตารางที่ 4-19 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิงเห็นว่า mood&tone ของ
รายการแฟช่ันการ mix&match ข้ามเทรนด์ต่างยุคเป็นแบบสบายๆเป็นกันเอง จ านวนมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 21 รองลงมาคือ แนวสตรีทแฟช่ันและตามในแต่ละธีมของรายการ คิดเป็นร้อยละ 19 
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ตารางที่ 4-20 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิง เกี่ยวกับ Character พิธีกรในรายการ
แฟช่ันการ mix&match ข้ามเทรนด์ต่างยุค (กลุ่มตัวอย่าง 1 คน สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 
ค าตอบ) 
 

Character พิธีกร จ านวน (คน) ร้อยละ 
พูดคุยเก่ง 45 15 
มีความมั่นใจสงู 34 11 
เป็นตัวของตัวเอง 73 24 
แต่งตวัเก่ง 50 17 
ตลก เฮฮา 53 18 
สดใส ร่าเรงิ 41 14 
อื่นๆ 3 1 
รวม 299 100 

 

จากตาราง 4-20 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิงเห็นว่า Character พิธีกรใน
รายการแฟช่ันการ mix&match ข้ามเทรนด์ต่างยุค เป็นตัวของตัวเอง จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 24 รองลงมาคือตลก เฮฮา คิดเป็นร้อยละ 18 
 
ตารางที่ 4-21 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิง เกี่ยวกับเนื้อหาที่ต้องการให้มีในรายการ
แฟช่ันการ mix&match ข้ามเทรนด์ต่างยุค 
 

เนื้อหา จ านวน (คน) ร้อยละ 
แนะน าการแต่งกายแฟช่ันการ mix&match ข้าม
เทรนด์ต่างยุคสามารถใช้ในชีวิตจริงได ้

86 26 

แนะน าเทคนิคการแต่งหน้า ท าผม ที่เหมาะกบั
การแต่งกาย 

60 18 

เชิญกูรทูางด้านการ mix&match ร่วมพูดคุย 18 6 
ให้ความรู้เกี่ยวกบัประวัติศาสตรท์ี่มาของเทรนด์
จากยุคที่น ามา mix&match 

16 5 

พาไปแหลง่ช็อปปิ้งในการซื้อเสื้อผ้าที่น่าสนใจ 73 22 
แนะน าเคล็ดลบัที่ควรรู้เกี่ยวกับการ mix&match 65 20 
กิจกรรมใหผู้้ชมร่วมสุก 9 3 
รวม 327 100 
 

จากตารางที่ 4-21 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิงต้องการให้มีเนื้อหารายการ
แฟช่ันการ mix&match ข้ามเทรนด์ โดยการแนะน าการแต่งกายแฟช่ันการ mix&match ข้ามเทรนด์
ต่างยุคสามารถใช้ในชีวิตจริงได้ เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมาคือพาไปแหล่งช็อป
ปิ้งในการซื้อเสื้อผ้าที่น่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 22 
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ตารางที่ 4-22 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิง เกี่ยวกับความสนใจของการท ารายการ
แฟช่ันการ mix&match ข้ามเทรนด์ในรูปแบบรายการนิตยสาร 
 

ความสนใจ จ านวน (คน) ร้อยละ 
สนใจน้อย 1 1 
สนใจปานกลาง 50 50 
สนใจมาก 46 46 
สนใจมากทีสุ่ด 3 3 
รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-22 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิงมีความสนใจของการท า
รายการแฟช่ันการ mix&match ข้ามเทรนด์ต่างยุคในรูปแบบรายการนิตยสาร ปานกลาง จ านวนมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือสนใจมาก คิดเป็นร้อยละ 46 
 
ตารางที่ 4-23 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิง เกี่ยวกับประโยชน์ที่ผู้ชมอยากได้รับจาก
รายการแฟช่ันการ mix&match ข้ามเทรนด์ต่างยุค 
 

ประโยชน ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
สามารถน าไปใช้ได้จริง 74 22.42 
เกิดแรงบันดาลใจใหม่ในการแต่งตัว 77 23.33 
ได้ความรู้เรื่องยุคแฟช่ันและเทรนด์ต่างๆ 38 11.52 
รู้จักการน าแฟช่ันมา mix&match ให้
เหมาะกับสไตล์ของตนเอง 

67 20.30 

ได้รับความบันเทิง สนกุสนาน 28 8.49 
ได้รู้เทคนิคการแตง่กายในรปูแบบใหม่ๆ  46 13.94 
รวม 330 100 
 

จากตารางที่ 4-23 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิง ประโยชน์ที่ต้องการได้รับจาก
รายการแฟช่ันการ mix&match ข้ามเทรนด์ต่างยุคคือเกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆในการแต่งตัว เป็น
จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23.33 รองลงมาคือสามารถน าไปใช้ได้จริง คิดเป็นร้อยละ 22.42 
 

2.  ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการผลิตรายการ
โทรทัศน์ประเภทแฟชั่น 

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อขอความคิดเห็นและกระบวนการในการท างาน
เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาและผลิตรายการรูปแบบนิตยสาร จ านวน 2 ท่าน ดังนี้ 

- คุณจิรัฏร์  พรพนิตพันธ์ุ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Cheeze Looker 
และ ผู้อ านวยการผลิตรายการทีวี Cheeze TV D.I.Y 

- คุณอานนท์  จันทรจับเมฆ Producer รายการ Sisterday 
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ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภท
แฟช่ันออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 
2.1 คุณจิรัฏร์  พรพนิตพันธุ์ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Cheeze Looker 

และ ผู้อ านวยการผลิตรายการทีวี Cheeze TV D.I.Y 
ความเป็นมาในการผลิตรายการแฟชั่นทางโทรทัศน์ รูปแบบรายการ และ

เทคนิคต่างๆ 
จากการสัมภาษณ์ คุณจิรัฏร์  มีการเริ่มต้นจากการท าหนังสอืแฟช่ัน ซึ่งเป็นสอง

มิติ เป็นสื่อตัวหนึ่ง จึงมีความคิดท าสื่ออีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นสามมิติ คือรายการโทรทัศน์ เนื่องจาก
ต้องการสื่อสารกับคนอีกกลุ่มที่ไม่ชอบการอ่านหนังสือแต่ชอบดูโทรทัศน์ จึงมีความคิดว่าจะท า
รายการที่เป็นการต่อยอดธุรกิจของคุณจิรัฏร์เอง และสามารถท าพร้อมควบคู่กันไปได้ ทั้งหนังสือและ
รายการโทรทัศน์ น าเอาเนื้อหาของหนังสือไปท ารายการโทรทัศน์เพื่อให้คนจับต้องได้มากขึ้น จึงมีการ
หยิบยกการท า D.I.Y ซึ่งเป็นคอลัมน์หนึ่งในหนังสอืทีจ่ะสอนการดัดแปลง ประยุกต์ใช้เสื้อผ้าในรูปแบบ
ต่างๆ ที่สามารถน ามาใช้จริงในปัจจุบันได้ โดยใช้เวลาน้อยและสามารถท าได้เอง พื้นฐานของการน า 
D.I.Y จากหนังสือไปท ารายการโทรทัศน์เพื่อจะได้กลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งและได้อารมณ์อีกแบบหนึ่ง  

ในด้านโปรดักช่ัน คุณจิรัฏร์กล่าวว่า “จะอยู่บนพื้นฐานของความประหยัด 
เพราะเราไม่ได้ท ารายการโทรทัศน์โดยตรง จึงไม่มีสตูดิโอหรือสร้างทีมผลิตของตัวเองได้ จึงใช้วิธีการ
ปรับห้องๆหนึ่งเป็นสถานที่ถ่ายท า และจ้างการท าโปรดักช่ันจากข้างนอก เราจะท าในส่วนของ
กระบวนความคิดและมีโปรดิวเซอร์ของเราเอง ในด้านพิธีกรก็คือคนที่เขียนคอลัมน์ให้กับหนังสือ และ
นางแบบของหนังสือ โดยขอลงออนแอร์ในช่องทรู โดยไม่ไม่คิดค่าเวลาไปลง สาเหตุที่เลือกออนแอร์
ช่องทรูเพราะว่ามีการรีรีน และรายการโทรทัศน์ของเราก็เป็นงานเชิงทดลองมากกว่าจะเป็นรายการ
โทรทัศน์จริงจัง” 

แนวโน้มของตลาดรายการแฟชั่นในปัจจุบันน้ี 
คุณจิรัฏร์ กล่าวว่า “รายการแฟช่ันทางโทรทศัน์มีน้อย เพราะโทรทัศน์มีเพียง 4 

ช่อง คือ 3 5 7 9 ณ ตอนนี้ คนจะมองว่ารายการแฟช่ัน สปอนเซอร์จะแคบ หลักมาร์เก็ตติ้งใน
เมืองไทยส่วนใหญ่คนยังไม่เช่ือในด้านของแฟช่ัน ส่วนใหญ่จะเป็นมิวสิคมาร์เก็ตติ้ง ไม่ค่อยมีคนใน
วงการแฟช่ันไปเป็นพรีเซ็นเตอร์เท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะเป็นดารา นักร้อง เนื่องจากมีพลังแฟนคลับเยอะ 
แต่ในอนาคตวงการแฟช่ันจะดีข้ึนมาก”  

2 ปี ที่ผ่านมา หนังสือแฟช่ันเกิดข้ึนมากมาย หนังสือระดับโลกเปิดตัวใน
ประเทศไทยเป็นจ านวนมาก  คนแฟช่ันจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อศึกษา
เนื้อผ้า   รวมถึงแบรนด์ของประเทศไทยที่มกีารส่งออกต่างประเทศมากมาย ในอีกด้านหนึ่ง กลุ่มคนที่
เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่น ที่เรียกว่าผู้น าทางความคิดของสังคมเป็นกลุ่มคนที่มาจากแวดวงแฟช่ัน
ด้วยเช่นกัน ในปัจจุบันเด็กยุคใหม่จึงมีความศรัทธาแฟช่ันมากกว่าศรัทธาดารา 

คุณจิรัฏร์ กล่าวว่า “เมื่อก่อนรายการโทรทัศน์ไม่ได้มีรายการแฟช่ันทางช่องไม่
ค่อยให้ท า แต่ต่อไปจะมีโทรทัศน์ 24 ช่อง รายการแฟช่ันจะ บูมขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเปิดโอกาสให้กับเนื้อหา
ใหม่ๆ เพื่อสัมผัสกับคนยุคใหม่ โลกยุคใหม่ เพราะฉะนั้น แฟช่ันนั้นคือยุคใหม่ คนชอบมองว่าการท า
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รายการโทรทัศน์นั้นต้องท าให้ชาวบ้านดู แต่ชาวบ้านมีสิทธิที่จะดูของยากๆได้ ไม่จ าเป็นต้องง่าย
ทั้งหมด โทรทัศน์คือสื่อการสอนที่ดีตัวหนึ่งบนโลกใบนี้ เราเรียนรู้จากอินเตอร์เน็ต ซึ่งมาทีหลังแต่
สามารถท างานได้ดีกว่าโทรทัศน์ โทรทัศน์ควรจะเป็นแบบนั้นด้วยส่วนหนึ่ง สอนคน สอนโดยไม่รู้ตัว 
สอนโดยเอนเตอร์เทน แต่มีความรู้ข้ึนเรื่อยๆ” 

ปัจจุบันการแต่งกายแฟชั่นของวัยรุ่นมีทิศทางไปในรูปแบบไหนในด้านการ 
mix&match 

สมัยก่อนวัยรุ่นไทยไม่ค่อยมีทิศทางในการแต่งกาย แต่ปัจจุบันการแต่งกาย
แฟช่ันของวัยรุ่นเริ่มมีทิศทาง แต่ก็ยังไม่ชัดเจนมากนัก คุณจิรัฏร์ กล่าวว่า “เวลามองดูวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง
หรือวัยรุ่นญี่ปุ่น เราจะรู้ว่าน่ีเป็นเด็กญีปุ่่น วัยรุ่นนิวยอร์คก็จะรู้ว่าเป็นเด็กนิวยอร์ค แต่ไม่รู้ว่าวัยรุ่นไทย
แต่งกายแบบไหน มันจะปนๆกันไป คือวัยรุ่นไทยใส่ได้ทุกแบบ ใครชอบสไตล์ไหนก็ใส่แบบนั้น”  

ในยุคปัจจุบัน ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เทรนด์เสื้อผ้าในประเทศไทยนั้นค่อนข้าง
แปลกตา เนื่องจาก มีอินเตอร์เน็ตและเกิดหนังสือแนวสตรีทแฟช่ันที่เป็นแรงบันดาลใจมากข้ึน ทุกคน
จึงพยายามที่จะเป็นตัวของตัวเอง การ mix&match จึงจะท าให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น  

คุณจิรัฏร์ กล่าว “การ mix&match หมายถึงว่า ต้องคิดเอง ดังนั้นการหยิบ
เสื้อผ้ามาทั้งชุดจะไม่ค่อยมีแล้ว มันจะผ่านการ mix&match เมื่อ mix&match แล้ว ก็จะไม่เหมือน
ใคร แล้ววันหนึ่งการ mix&match จะเป็นวัฒนธรรมของคน ในการหยิบอะไรใส่อะไรก็ได้แต่ดูดี แล้ว
จะมีความเป็นตัวของตัวเองข้ึนเรื่อยๆ หลังจากนี้ mix&match จะเป็นเทรนด์ที่ชัดเจนมากกว่าเป็นเท
รนด์ที่หยิบเป็นไอเท็ม คนชอบถามว่าเทรนด์คืออะไร บอกไม่ได้หรอกว่าสิ่งไหนก าลังมา เทรนด์คือ 
mix&match แล้ววันหนึ่งจะไม่มีใครเหมือนใคร”  

ในปัจจุบันแต่ละคนนั้นอยากจะเป็นตัวของตัวเอง มีตัวตนในสังคม เด็กยุคใหม่
ใจกว้าง ตอนนี้ไม่มีใครบอกว่าแต่งตัวแปลก เพราะว่าโลกแปลกมากแล้ว ท าอะไรก็ไม่เรียกว่าแปลก
มากในแง่ของกลุ่มเพื่อน เพราะฉะนั้น คนจะมีความกล้ามากข้ึนในการ mix&match ในการแต่งตัว 
เพราะไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี คุณจิรัฏร์ กล่าวว่า “ความจริงแล้วคงเป็นเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ 
แต่โดนกดมานาน ปัจจุบันโลกปลดปล่อย ทุกคนจะกล้า เด็กไทยจะรู้จักการแต่งตัวหลากหลายมาก
ข้ึน”   

มีความคิดอย่างไรกับการแต่งกายแบบการ mix&match ข้ามเทรนด์ต่างยุค 
การ mix&match คือหัวใจของการแต่งตัวอยู่แล้ว ไม่ใช่ค าเชย การหยิบเสื้อ

มาแล้วคิดว่าจะใส่กางเกงตัวไหน นั่นคือการ mix&match แต่ต้องเรียนรู้อีกค าว่า mix&match อย่าง
เหมาะสมและถูกต้อง หมายถึงใส่แล้วดูดี คุณจิรัฏร์ กล่าว “เสื้อบางตัวสวยใส่กับกางเกงบางตัวดู
ออกมาเป็นชุดไม่สวยหรือกางเกงสวย เสื้อสวย แต่ใส่ออกมาแล้วไม่สวย คนทั่วไปทุกคนควรจะรู้จัก
การ mix&match”  

การ mix&match นั้น ความจริงแล้วไม่ได้มีเพียงเสื้อผ้า ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็น
โจทย์ นั่นคือ ร่างกายและรู้จักเสื้อผ้า เมื่อรู้จัก mix&match ก็จะแต่งตัวเป็น การแต่งตัวข้ามสายพันธ์ุ
หรือข้ามเทรนด์นั้นมีเสน่ห์ อะไรที่มีความขัดกันน้ันมีความน่าสนใจ แต่ขัดกันในแง่บวกไม่ใช่แง่ลบ คุณ
จิรัฏร์ กล่าว “ยกตัวอย่างว่าใส่สูทปกติ แล้วใส่แจ็คเกตทหารหนึ่งตัวก็เป็นไปได้ หรือบางคนใส่สูทกับ
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รองเท้าคาวบอยก็มี ปัจจุบันน้ันข้ามสายพันธ์ุกันหมดแล้ว ถ้ารู้จักตัวเองแล้วแต่งออกมารู้ว่าอะไรขาด
อะไรเกิน เราสามารถท าได้หมดในพื้นฐานของคน”  

ปัจจุบันการ cross กันหรือการ collage เป็นเสน่ห์ของโลกปัจจุบัน แฟช่ันก็
เช่นกัน การ cross กันของการข้ามสายพันธ์ุของเทรนด์ ปัจจุบันนั้นผ่านการดัดแปลงประยุกต์ใช้ ซึ่ง
มนุษย์ชอบของแปลก คุณจิรัฏร์ กล่าว “เวลาเรามองเราชอบให้คุณค่ากับการที่คน mix อะไรมา
สนุกๆ แล้วท าให้คนมองเหมือนเรามีอะไรท า เหมือนสมองจะท างานทันทีเวลามีคน mix อะไรที่
น่าสนใจ ซึ่งให้คุณค่าความคิดในคนมองด้วย”  

ความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้คือแรงบันดาลใจ เหมือนเป็นวิธีหนึ่งในการสร้างแรง
บันดาลใจในวงการแฟช่ัน  หลายครั้งที่แฟช่ันไม่ได้เอามาจากวงการแฟช่ันเลยแต่เป็นการเห็นสิ่ง
รอบตัวแล้วน ามาประยุกต์ใช้ แค่คนหยิบมาใช้ การข้ามสายพันธ์ุหาแรงบันดาลใจมาจากอะไรก็ได้ ไม่
จ าเป็นต้องเอาแฟช่ันมาชนแฟช่ัน การข้ามสายพันธ์ุแบบนี้ต้องอาศัยความกล้าบวกกับมีความรู้ แต่
เป็นสิ่งที่มีความน่าสนใจกว่าการแต่งตัวปกติอยู่แล้ว 

ค าแนะน าในการจัดท ารายการแฟชั่นการ mix&match ข้ามเทรนด์ต่างยุค 
คุณจิรัฏร์ ให้ความเห็นว่า เป็นสิ่งที่น่าสนใจ ความจริงเป็นรายการที่เป็นโจทย์ได้

เลย เป็น concept หลักคือการ cross กัน เป็นโจทย์ที่คนดูทางบ้านอยากนั่งดูว่าท าออกมาได้
น่าสนใจขนาดไหน ยกตัวอย่างว่า แนวเพื่อชีวิตกับอีกแนวหนึ่ง จะมาเจอกันได้ยังไง เอาคนสองแบบ
มานั่งพูดคุยกันหรือไปร้านสองร้าน ช็อปปิ้งจากร้านสองร้าน แล้วมาดูผ่านการ mix&match โดยสไต
ลิสต์ท าออกมาและมีนางแบบ มันน่าสนใจ เมื่อโจทย์เป็นแบบนี้แล้วไม่ต้องไปไหนไกล ท าให้ชัดเจน 
ท าให้เห็นว่าผสมออกมาแล้วเป็นแบบไหน ผ่านกระบวนการของคนที่พูดแล้วน่าเช่ือถือ  
 

2.2 คุณอานนท์  จันทรจับเมฆ Producer รายการ Sisterday 
แนวคิดในการผลิตรายการแฟชั่น และท่ีมาของ concept รายการ 
จากการสัมภาษณ์ คุณอานนท์ มีการเริ่มต้นคิดจาก concept เป็นอย่างแรก 

หากคิดจะท ารายการผู้หญิงข้ึนมาหนึ่งรายการ จ าเป็นต้องวิเคราะห์คู่แข่งรายการผู้หญิงที่มีอยู่แล้ว 
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ของรายการผู้หญิงที่มีอยู่แล้ว เพื่อหารูปแบบที่หลีกหนีจากรายการที่อยู่ 
คุณอานนท์ กล่าวว่า “ด้วยความเป็น GMM TV มีลายมือคือท ารายการวัยรุ่น ถ้าพิธีกรจะเป็นผู้หญิง
วัยรุ่นก็จะดูเด็ก เลยคิดน่าจะเป็นพวกแฟช่ันไอคอนหรือเป็นหรือผู้หญิงที่มีภาพลักษณ์ชัดเจนในเรื่อง
ของแฟช่ันมาเป็นตัวตั้ง” 

การท างานของพิธีกรจะมีหนึ่งคนเปรียบเสมือนคอนดักเตอร์ที่ควบคุมการ
ด าเนินรายการไปจนจบรายการ พิธีกรที่เป็นผู้ควบคุมนั้นจะพูดเสริมเนื้อหาตรงส่วนที่พิธีกรคนอื่นพูด
ไม่ครบดังนั้นพิธีกรที่เป็นผู้ควบคุมจะต้องรู้เนื้อหาของทั้งรายการ  

หลักการต่อมาคือการคิดวิธีการเล่าเนื้อหา คุณอานนท์ กล่าวว่า “เป็นการเล่า
แบบนิตยสารแฟช่ันหนึ่งเล่ม เหตุผลที่ใช้วิธีนี้เพราะ เวลาเราเปิดหนังสือแฟช่ันหนึ่งเล่ม เราก็จะเจอดู
ดวง ความสวยความงาม สุขภาพ อินเทรนด์ แฟช่ัน แต่หนังสือมันคือการอ่านแล้วมีภาพซึ่งใช้เวลา
มากกว่าโทรทัศน์ จึงหยิบจุดเด่นจากหนังสือมาเล่า เล่าในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว เล่าแบบพิธีกรเล่า
ให้ฟัง แต่จะไม่หนีความเป็นนิตยสารแฟช่ันดีๆ หนึ่งเล่ม”  
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หลักในการน าเสนอของรายการแฟชั่น 
คุณอานนท์ ได้กล่าวถึงในหลักการน าเสนอของรายการ Sisterday “อะไรเท

รนด์ อะไรอิน อะไรเอาท์ เราจะเล่าหมด แต่สิ่งที่เอาท์ไปแล้วมันจะไม่น่าสนใจ ดังนั้นเราจะต้องมี
วิธีการเล่าให้น่าสนใจ” 

มีการยกตัวอย่างถึงการเล่าแบบนิตยสารและโทรทัศน์ว่า “ถ้าเราจะบอกว่า 
กระโปรงลายจดุอินแต่กระโปรงทรงสุ่มเอาท์ ในการเล่าแบบนิตยสารก็จะเล่าแค่ว่า ลายจุดอิน ทรงสุ่ม
เอาท์ ซึ่งมันไม่มีการเคลื่อนไหว แต่การเล่าแบบโทรทัศน์ เราบอกว่าทรงสุ่มเอาท์แต่เราก็ใส่ให้ดูแล้วให้
คนดูเห็นว่าแบบไหนน่ารัก” 

การเล่าในแบบโทรทัศน์นั้นต้องมีช้ันเชิงในการเล่า การคิด การเลือกเนื้อหาต้อง
มีความน่าสนใจ มีความใหม่ และเสนอภาพให้กับผู้ชมในทางที่แตกต่าง 

การเลือกกลุ่มเป้าหมายของรายการ 
การเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยก าหนดช่วงอายุนั้นมีความความยาก หากไม่มีการตี

กรอบของช่วงอายุกลุ่มเป้าหมายจะส่งผลให้การเลือกผู้สนับสนุนรายการและเนื้อหาของรายการนั้นมี
ความง่ายและกว้างขึ้น 

คุณอานนท์ กล่าวว่า “กลุ่มเป้าหมายรายการ Sisterday คือผู้หญิง ถ้าเราระบุ
ว่าเป็นผู้หญิงวัยท างาน เนื้อหารายการก็จะไม่วัยรุ่นทันที แต่ ถ้าเราครอบคลุมว่าผู้หญิงทุกวัย เรื่อง
ความสวยความงาม วิธีชะลอความแก่ ก็สามารถพูดได้ถึงผู้หญิงทุกวัย” 

ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตรายการแฟชั่น 
หากผลิตรายการแฟช่ันที่มีเนื้อหาอัพเดต ปัญหาคือแฟช่ันน้ันมาเร็วไปไว ดังนั้น

จึงต้องมีการคิดวิธีการเล่าที่แตกต่างและสนุก ในปัจจุบันมีสื่อต่างๆมากมายที่จะสามารถใช้ประโยชน์
จากสื่อเหล่าน้ันได้ 

คุณอานนท์ กล่าวว่า “อุปสรรคของรายการ Sisterday คือมีมา 5 ปี จึงท าให้
ต้องมีการประชุมตลอดว่าจะท ารูปแบบเดิมต่อไปหรือถึงเวลาต้องปรับเปลี่ยนแล้ว เพื่อที่จะท าให้
รายการเป็นที่รู้จกัมากข้ึน จึงมีการปรับเปลีย่นจากการถ่ายในสตูดิโอเปน็นอกสถานที่ เป็นการใช้เสน่ห์
ของงานอิเวนท์มาใช้ในการถ่ายท ารายการ” 

การถ่ายท ารายการนอกสถานที่นั้นมีอุปสรรคในการถ่ายท าต่างจากในการถ่าย
ท ารายการในสตูดิโอ “การถ่ายในสตูดิโอเราสามารถควบคุมทุกอย่างได้ ทั้งแสง เสียง การพูดสคริป 
แต่เมื่อเปลี่ยนมาถ่ายนอกสถานที่จะควบคุมยาก ดังนั้นเราต้องนัดแนะพิธีกรตั้งแต่แรก พิธีกรต้อง
สื่อสารกับกล้อง มีการแจกรางวัลให้กันคนดูที่เดินผ่านไปมา เราใช้จุดนี้ท าให้ รายการเราใหม่
ตลอดเวลา” 

ค าแนะน าในการจัดท ารายการแฟชั่นการ mix&match ข้ามเทรนด์ต่างยุค 
คุณอานนท์ ให้ค าแนะน าว่า เริ่มจากหลักการคิดโดยการคิดงานหรอืประชุมงาน

ในบรรยากาศที่สบายจะท าให้ได้งานดีเสมอ ไม่ควรคิดงานในบรรยากาศของห้องท างานสี่เหลี่ยมจะ
เป็นการคาดค้ันสมองในการคิดงานจะท าให้ไม่ได้งานที่ดีเท่าที่ควร หลักการต่อไปคือการดูรายการให้
เยอะ ทั้งไทยและต่างประเทศ เมื่อมีการตั้งโจทย์ว่าเป็นรายการ cross แฟช่ันมา mix&match หากมี
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ความกล้าที่จะท าดังนั้นต้องมีหลักการ ท าให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องการน าเสนอ มีความเช่ือมั่นกับความคิด
แรก น าจุดที่ได้รับข้อแนะน า ข้อคิดเห็นมาปรับปรุง  
 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิต
รายการนิตยสารแฟชั่นการ mix&match ส าหรับวัยรุ่นหญิง 

การวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นทั้งในเรื่องของพฤติกรรมในการเปิดรับสื่อ
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน พฤติกรรมการแต่งกายแฟช่ัน mix&match รวมถึงความคิดเห็นและ
ข้อแนะน าในด้านรูปแบบ เนื้อหาในการผลิตรายการ จากแบบสอบถามจ านวน 100 ชุด สามารถสรุป
ได้ว่ากลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิงมีอายุระหว่าง 18-25 ปี โดยเฉพาะช่วงวัย 20-21 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี มีความสนใจในเรื่องของแฟช่ันการ mix&match เป็นส่วนใหญ่ ทั้งความช่ืนชอบต่อ
การ mix&match ข้อมูลความรู้ต่อแฟช่ันการ mix&match  และการน าแฟช่ันการ mix&match มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ส่วนพฤติกรรมในการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน กลุ่มตัวอย่าง
วัยรุ่นหญิงได้ให้ความส าคัญกับสื่ออินเตอร์เน็ตและโฆษณามากเป็นพิเศษ ส่วนในด้านสื่อโทรทัศน์ก็
ยังคงได้รับความนิยมอยู่ โดยส่วนใหญ่มีการเปิดรับสื่อโทรทัศน์สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ระยะเวลาที่นิยม
ในการเปิดรับสื่อโทรทัศน์คือช่วงเวลาต้ังแต่ 17.01-22.00 น. 

จากการวิเคราะห์ผลสรุปจากแบบสอบถามจ านวน 100 ชุด ผู้ศึกษาได้น ามาปรับใช้ใน
เรื่องของการวางผังเวลาในการออกอากาศ และช่องทาง ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 
อีกทั้งในเรื่องของความคิดเห็นและข้อแนะน าที่ผู้ท าแบบสอบถามเสนอในเรื่องของเนื้อหาและรูปแบบ
ที่ต้องการให้มีในรายการ ผู้ศึกษาจึงได้น ามาปรับให้อยู่ในช่วงต่างๆ ของรายการตามความเหมาะสม
เพื่อที่จะน าเสนอให้ตรงกับความต้องการของผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย  

การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Cheeze Looker และ
Producer รายการ Sisterday ทั้ง 2 คน สามารถสรุปได้ดังนี้ ในเรื่องของการแต่งตัวแฟช่ัน 
mix&match  ต้องรู้จักร่างกายตัวเองและรู้จักเสื้อผ้า เพราะถือว่าเป็นโจทย์ที่ส าคัญในการแต่งตัว หา
แรงบันดาลใจในการจะแต่งตัวโดยไม่จ าเป็นต้องมาจากแฟช่ัน สามารถมาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวต่างๆ
ที่จะน ามาเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งตัว mix&match ในเรื่องของการผลิตรายการโทรทัศน์ที่
เกี่ยวกับแฟช่ันน้ัน ต้องมีการวิเคราะห์รายการคู่แข่งที่มีอยู่เพื่อน ามาเป็นแนวคิดเนื้อหารายการที่จะท า
ให้แตกต่าง มีการคิดพัฒนารายการให้ใหม่อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้รายการเป็นที่รู้จัก กลุ่มเป้าหมาย
รายการก็ต้องไม่จ ากัดเกินเพื่อง่ายต่อการคิดเนื้อหา 

จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Cheeze Looker ผู้
ศึกษาจึงได้น ามาปรับใช้ในเรื่องของค าแนะน าในการน าเสนอของการแต่งตัว mix&match ข้าม       
เทรนด์ต่างยุคซึ่งต้องผ่านผู้ที่มีความเช่ียวชาญมีความน่าเช่ือถือ และปรับใช้ในด้านของการคิดเนื้อหา
ของรายการเพื่อน าเสนอการแต่งตัวในรูปแบบใหม่ 

จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของ Producer รายการ Sisterday ผู้ศึกษาได้น ามาปรับ
ใช้ในเรื่องของค าแนะน าในเรื่องการคิดรูปแบบ เนื้อหา และการน าเสนอว่าต้องมีการน าเสนอให้ผู้ชม
ได้เห็นถึงสิ่งที่ต้องการจะน าเสนอ ท าให้ชัดเจนต่อกลุ่มเป้าหมาย และปรับใช้ในด้านของการเตรียมตัว
ก่อนการถ่ายท าจริงในการนัดแนะท าความเข้าใจกับพิธีกรให้ชัดเจน  
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การน าเสนอชิ้นงานรายการทางโทรทัศน์ “Youth Matching” 
รูปแบบโครงร่าง (Proposal) ของรายการนิตยสารแฟช่ันการ mix&match ส าหรับ

วัยรุ่นหญิง 
ชื่อรายการ : “Youth Matching” 
ประเภทรายการ : รายการสาระบันเทิง 
แก่นของรายการ : Cross trend , cross century 
แนวคิดรายการ : การน าเสนอแฟช่ันการ mix&match ในรูปแบบข้ามเทรนด์ต่างยุค 

ตั้งแต่ยุค 1920 เป็นต้นไป จนถึงปัจจุบัน ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปกับการแต่งตัวแบบข้ามสายพันธ์ุ 
ผ่านการ mix&match จากผู้เช่ียวชาญทางด้านแฟช่ัน   โดยจะมีการให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องราวของ
เทรนด์และยุคที่จะน าเสนอ รวมถึงเคล็ดลับการแต่งกายต่างๆ ซึ่งจะสามารถน าไปใช้ได้จริง 

วัตถุประสงค์ : 
1) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆในการแต่งตัว และสามารถน าไปใช้ได้จริง 
2) สามารถน าแฟช่ันมา mix&match ให้เหมาะสมกับบุคลิกและสไตล์ของตนเอง  
กลุ่มเป้าหมาย : วัยรุ่นหญิง อายุระหว่าง 18-25 ปี 
สถานีออกอากาศ : ทางเคเบิ้ลทีวี ช่อง True vision 68 (Chic Channel) 
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 20.00 - 20.15 น. 
ความยาวของรายการ : 15 นาที 
รูปแบบรายการ : มีรูปแบบการน าเสนอ แบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 
ช่วงท่ี 1 Talk Matching (3 นาที) เปิดตัวพิธีกรประจ ารายการ 2 คนเพื่อมาพูดคุยถึง  

เทรนด์และยุคที่จะน ามาท าการ mix&match ในตอนน้ันๆ โดยจะมีการใช้ VTR กราฟิค บอกถึงแรง
บันดาลใจของเทรนด์และยุคที่น ามาน าเสนอ ว่าเทรนด์ที่จะมาท าการ mix&match กันนั้น มีที่มามา
จากยุคใด มีความน่าสนใจอย่างไร ซึ่งจะมีการสอดแทรกภาพหรือกราฟิคระหว่างการพูดคุย เพื่อให้
ผู้ชมได้เข้าใจในเนื้อหามากข้ึน  

ช่วงท่ี 2 Look Matching (7นาที) เป็นช่วงที่พิธีกร 1 คน จะออกไปลงพื้นที่ในการซื้อ
สินค้าเสื้อผ้าแฟช่ัน เครื่องประกอบการแต่งกายต่าง ของเทรนด์ที่จะน ามาท าการ mix&match โดย
จะพาไปถ่ายท ายังแหล่งสถานที่ซื้อสินค้าเสื้อผ้าแฟช่ัน เช่น สวนจตุจักร ตลาดนัดรถไฟ ตลาดตะวันนา 
วังหลัง ประตูน้ า เป็นต้น โดยจะมีการแนะน านางแบบประจ าตอนรายการที่จะพาไปเลือกซื้อเสื้อผ้า
ด้วย ซึ่งพิธีกรจะเป็นผูแ้นะน าสถานที่และรา้นค้าที่ซื้อเสือ้ผ้า เมื่อเลือกซื้อเสือ้ผ้าทั้งหมดเสร็จแล้ว ก็จะ
น าของที่ได้กลับท าการ mix&match ในสตูดิโอ โดยจะมีการพูดอธิบายถึงเสื้อผ้าช้ินต่างๆที่น ามาท า
การ mix&match กัน เกี่ยวกับธีมในตอนน้ันๆ 

ช่วงท่ี 3 Trick Matching (5นาที) เป็นช่วงการท าการแนะน าการใส่ accessories 
เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับการแต่งกาย mix&match โดยพิธีกรจะบอกถึงเทคนิควิธีการ
เลือก accessories และท าการช่วยกันใส่ให้กับนางแบบ เมื่อครบลุคแล้วก็จะมีผู้เช่ียวชาญทางด้าน
แฟช่ันมาพูดแนะน าเพิ่มเติมถึงการ mix&match ของธีมที่น าเสนอ 
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Mood&Tone : จะเป็นไปตามในแต่ละธีมของรายการ แต่จะเน้นไปที่ความสนุกสนาน 
และความเป็นกันเองของ Character พิธีกร สีของภาพของภาพรวมรายการจะเป็นสีแนวสว่างๆ ให้
อารมณ์สดใสเหมาะกับวัยรุ่น ซึ่งจะท าให้รายการดูไม่น่าเบื่ออีกด้วย 

วิธีการน าเสนอ : ภาพรวมของการน าเสนอจ าถ่ายท าทั้งในสตูดิโอและนอกสถานที่ โดย
ฉากหลังของการเปิดตัวรายการ ตัวพิธีกร จะมีสไตล์ดูสนุกสนาน เหมาะกับวัยรุ่น การเปิดตัวจะ
เปิดตัวด้วยความสนุกจะซึ่งสถานที่จะเป็นฉากในสตูดิโอที่จัดข้ึน นอกจากนี้เพลงประกอบรายการจะ
ใช้เป็นเพลงสากลที่มีดนตรีสนุกสนาน เปิดตัวมาจะมีการพูดทักทายเล็กน้อย ซึ่งภายในรายการจะมี
การน าเสนอทั้งหมด 3 ช่วง ที่มีลักษณะแตกต่างกันไป ผู้ด าเนินรายการจะใช้พิธีกรหญิง 2 คน ในการ
ด าเนินรายการ ในแต่ละช่วงของรายการจะมี keyscene ค่ันตามแต่ละชาวงของรายการ โดยช่วงแรก
จะเป็นการพูดคุยน าเสนอถึงที่มาของเทรนด์และยุคที่จะน ามาท าการ mix&match  โดยจะมี VTR 
กราฟิก ให้ดูถึงแรงบันดาลใจในการ mix&match ครั้งนี้ และมีการสอดแทรกภาพหรอืกราฟิกระหว่าง
พูดคุยเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจในเนื้อหามากข้ึน ช่วงที่สองก็จะลงพื้นที่ไปยังแหลง่ที่ขายเสื้อผา้แฟช่ันเพื่อที่จะ
สามารถหาซื้อได้จริง ซึ่งจะพยายามให้การแต่งตัวสามารถน ามาใช้ได้จริง โดยพิธีกรหนึ่งคนจะลงพื้นที่
ไปเลือกซื้อเสื้อผ้าตามสถานที่นั้นๆพร้อมกับนางแบบที่จะท าการแนะน าในช่วงนี้  โดยพิธีกรและ
นางแบบจะท าการเดินซื้อเสื้อผ้าตามเทรนด์ของตีมที่น าเสนอในตอนนั้นๆ และจะมีการแนะน าขณะ
เลือกซื้อเสื้อผ้า หลังจากเลือกซื้อเสื้อผ้าเสร็จแล้ว จะน ากลับเข้าไปในสตูดิโอเพื่อท าการ mix&match 
เสื้อผ้าที่เลือกซื้อมา โดยจะพูดอธิบายถึงเสื้อผ้าแต่ละช้ิน เข้าช่วงที่สาม จะเป็นช่วงของการ แนะน า
การสวมใส่ accessories ให้เหมาะกับชุดที่ท าการ mix&match โดยพิธีกรจะท าการพูดอธิบายถึง
เทคนิค เคล็ดลับการเลือกใช้ accessories และท าการช่วยกันใส่ให้กับนางแบบ หลังจากนั้นก็จะมี
ค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญทางด้านแฟช่ันเกี่ยวกับการ mix&match ในธีมที่น าเสนอ สุดท้ายคือพูด
สรุปปิดรายการ 

พิธีกร : 
1) ปีโป้ ปรียานุช ประมูลกิจ เป็นคนช่ืนชอบแฟช่ัน ช่ืนชอบการแต่งตัว ร่าเริง สนุกสนาน 

เป็นตัวของตัวเอง มีความรู้ทางด้านแฟช่ัน เป็นคนคุยสนุก เป็นกันเองกับผู้ชม 
 

 
 

ภาพที่ 4-1 แสดงพิธีกรหญิงคนที่ 1 
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2) มิจิ มิจิโย นิติธรรมพงศ์ เป็นคนสนุกสนาน ร่าเริง ช่ืนชอบในการแต่งตัว พูดคุยเก่ง 
 

 
 

ภาพที่ 4-2 แสดงพิธีหญิงคนที่ 2 
โลโก้รายการ : 

 
ภาพที่ 4-3 แสดงโลโก้รายการ 

ตัวอย่างตอนท่ีจะน าเสนอ :ในตอนน้ีจะน าเสนอเรื่องการ mix&match ข้ามเทรนด์ต่าง
ยุคระหว่างเทรนด์ Over กับ Fit ช่วงแรกจะพูดคุยถึงที่มาของเทรนด์ทั้งสอง ช่วงที่ 2 จะพาไปลงพื้นที่
ซื้อเสื้อผ้าของเทรนด์ Over และ Fit ที่จะน ามาท าการ mix&match กันโดยจะพาไปแหล่งที่ขาย
เสื้อผ้าที่เป็นที่นิยมส าหรับวัยรุ่น คือตลาดนัดสวนจตุจักร และท าการ mix&match การแต่งกายใน
สตูดิโอ ช่วงสุดท้ายจะท าการแนะน าการสวมใส่ accessories เพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับเสื้อผ้าที่ 
mix&match เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญทางด้านแฟช่ันเพิ่มเติมด้วย 

เน้ือหารายการเฉพาะตอน : เนื้อหารายการเฉพาะตอน แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ช่วง 
ช่วงท่ี 1 Talk Matching (Indoor) ช่วงที่จะพูดเปิดถึงเทรนด์ที่จะน ามาท าการ 

mix&match กัน นั่นคือ Over VS Fit โดยจะมีพิธีกรสองคนพูดคุยกัน เป็นการพูดคุยถึงเทรนด์ทั้ง
สองเทรนด์ พูดถึงที่มาของเทรนด์และยุคของเทรนด์ว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้าง เป็นที่นิยมมาตั้งแต่
เมื่อไหร่ โดยระหว่างพูดคุยกันน้ันก็จะมีการสอดแทรกภาพหรือกราฟิคต่างๆ ที่เกี่ยวกับเทรนด์ Over 
และ Fit ด้วย และมี VTR กราฟิคที่จะน าเสนอถึงแรงบันดาลใจของเทรนด์ Over และ Fit  ที่จะน ามา
ท าการ mix&match กัน หลังจากนั้นพิธีกรสาวหนึ่งคนจะออกไปลงพื้นที่ซือ้เสือ้ผา้กันตามเทรนด์ที่จะ
น ามาท าการ mix&match 

ช่วงท่ี 2 Look Matching (Outdoor) ช่วงที่พิธีกรสาวจะพาลงพื้นที่ไปสถานที่แหล่ง 
ชอปปิ้งยอดนิยมของวัยรุ่นอย่าง ตลาดนัดสวนจตุจักร ซึ่งจะไปเลือกซื้อเสื้อผ้าและเครื่องประกอบการ
แต่งกาย เพื่อน ากลับไปท าการ mix&match ซึ่งจะมีการแนะน านางแบบประจ าตอนรายการหลังจาก
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นั้นทั้งพิธีกรและนางแบบก็จะท าการเดินเลือกซื้อเสื้อผ้า ซึ่งระหว่างที่ทั้งสองสาวเลือกซื้อเสื้อผ้านั้นก็
จะมีการพูดคุยถึงสินค้า ราคาต่างๆและสาระเล็กๆน้อยๆ เกี่ยวกับเสื้อผ้า เครื่องประกอบการแต่งกาย 
รวมไปถงึสถานที่ตัง้ของร้านค้าน้ันๆ ด้วยเมื่อทั้งพิธีกรและบางแบบเลือกซื้อเสื้อผ้าตามที่ต้องการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ก็จะน าเสื้อผ้ากลับไปท าการ mix&match ในสตูดิโอ โดยจะมีการอธิบายถึงเสื้อผ้าแต่
ละช้ินที่น ามาท าการ mix&match 

ช่วงท่ี 3 Trick Matching (Indoor) ช่วงที่พิธีกรสองสาวท าการแนะน าการสวมใส่
accessories ต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อให้การแต่งตัวมีความโดดเด่นมากข้ึน โดยพิธีกรจะมีการแนะน า
เทคนิคการเลือกใช้เครื่องประดับที่เหมาะสมกับเสื้อผ้าที่ท าการ mix&match แล้ว ซึ่งพิธีกรสองสาวก็
จะช่วย กันสวมใส่ให้กับนางแบบ เมื่อแต่งครบลุคในธีม Over VS Fit แล้ว ก็จะมีค าแนะน าจาก
ผู้เช่ียวชาญทางด้านแฟช่ันเกี่ยวกับลุคที่แต่ง mix&match ออกมาสมบูรณ์แล้ว 

ล าดับการน าเสนอเฉพาะตอน : เริ่มต้นรายการด้วยไตเติ้ลประจ ารายการ เปิดรายการ
ด้วยภาพเปิดตัวพิธีกรหญิง 2 คน กล่าวทักทายผู้ชม แนะน าตัว เพื่อเปิดรายการและแนะน ารายการ
ให้กับผู้ชมทางบ้านว่ารายการเราคือรายการอะไร เกี่ยวกับอะไร 

ในช่วงแรกของรายการจะมี Keyscene ช่วง เพื่อเข้าสู่ช่วงรายการ โดยใช้ช่ือช่วง “Talk 
Matching”เป็นช่วงที่จะพูดเปิดน าถึงเทรนด์ที่จะน ามาท าการ mix&match ให้ดูกัน โดยพิธีกรจะเริ่ม 
ท าการพูดคุยอธิบายถึงเทรนด์ประจ าตอนซึ่ง ก็คือ Over VS Fit ซึ่งเนื้อหาจะเป็นไปในแนวการพูดถึง
ที่มาของเทรนด์ Over และ Fit เริ่มเป็นที่นิยมมาจากยุคไหน มีลักษณะการใส่เสื้อผ้าเทรนด์แนวนี้
อย่างไร ระหว่างพูดคุยน้ันก็จะมีการสอดแทรกภาพหรือกราฟิกเกี่ยวกับเทรนด์นั้นๆไปด้วยหลังจากนั้น
จะต่อด้วยVTR กราฟิก แรงบันดาลใจในการ mix&match เทรนด์ประจ าตอน หลังจากนั้นพิธีกรพูด
เกริ่นถึงช่วงที่สองเล็กน้อยด้วยการส่งพิธีกรสาวอีกคนไปลงพื้นที่ช็อปปิ้งและเข้าสู่ช่วงที่ 2 

ในช่วงที่ 2 จะเปิดด้วย Keyscene โดยใช้ช่ือช่วง “Look Matching” เป็นช่วงที่พาคุณ
ผู้ชมไปลงพื้นที่เลือกซื้อเสื้อผ้าในแหล่งขายเสื้อผ้ายอดนิยมของวัยรุ่นอย่าง ตลาดนัดสวนจตุจักร โดย
พิธีกรสาวที่จะมาท าการเลือกซื้อเสือ้ผ้า เครื่องประกอบการแต่งกายของเทรนด์ Over และ Fit โดยจะ
มีการแนะน านางแบบประจ าตอนรายการที่จะมาท าการเดินเลือกซื้อเสื้อผ้าด้วย เพื่อน ากลับไปท าการ
mix&match ระหว่างการเดินเลือกซื้อเสื้อผ้าก็จะมีการพูดคุยอธิบายถึงสินค้าที่พาไปเลือกชมกันด้วย  
ทั้งราคา สาระเกี่ยวกับเทรนด์รวมไปถึงการแนะน าถึงสถานที่ตั้งร้านค้า เมื่อท าการซื้อของกันเสร็จ
เรียบร้อยแล้วนั้น พิธีกรและนางแบบก็จะกลับมาท าการ mix&match เสื้อผ้าที่เลือกซื้อมาในสตูดิโอ 
โดยจะมีการอธิบายถึงเสื้อผ้าแต่ละช้ินที่น ามาท าการ mix&match กัน และจะเข้าสู่ช่วงที่ 3 

ในช่วงที่ 3 จะเปิดด้วย Keyscene โดยใช้ช่ือช่วง “Trick Matching” เป็นช่วงที่จะท า
การแนะน าการสวมใส่ accessories ต่างๆ เพิ่มเติมให้เพื่อให้การ mix&match เสื้อผ้าในธีม Over 
VS Fit นั้นมีความโดดเด่นมากขึ้น ซึ่งพิธีกรสองสาวก็จะมีการบอกถึงเทคนิคการเลือกใช้accessories 
ที่มีเหมาะสมกับเสือ้ผา้ในธีม Over VS Fit ระหว่างพูดอธิบายก็จะท าการสวมใส่ให้กับนางแบบไปด้วย 
และเมื่อ mix&match ครบลุคแล้ว ก็จะมีค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญทางด้านแฟช่ันเกี่ยวกับการmix& 
matchในลุคนี้ 
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Script ส าหรับการถ่ายท ารายการ “Youth Matching” 
ตารางที่ 4-24 แสดง Script ส าหรับการถ่ายท ารายการ “Youth Matching” 
 

ล าดับ ภาพ เสียง 
 Break 1 (Title รายการ/เปิดรายการ ช่วงที่

1 “Talk Matching”) 
 
สถานที่ Indoor : Studio 

 

1 
2 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
5 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
8 
9 
 

Title รายการ 15 วินาที 
ภาพ LS เปิดตัวพิธีกรรายการ 
 
ภาพพิธีกรสองคนแนะน าตัวและแนะน า
รายการ 
Super ช่ือพิธีกรปีโป้ 
Super ช่ือพิธีกรมิจิ 
ภาพ CG ช่อง Chic Channel ทางมุมบน
ขวา 
ภาพ CG โลโก้รายการ Youth Matching 
ทางมุมล่างซ้าย 
 
 
Keyscene ช่วงที่ 1 Talk Matching 
ภาพ MLS พิธีกรสองคน 
 
 
ภาพ CU การแต่งตัวของพิธีกรปีโป้ 
 
 
 
ภาพ CU การแตง่ตัวของพิธีกรมิจิ 
 
ภาพ MLS พิธีกรสองคน 
VTR CG Inspiration Over VS Fit 
 
 

เพลงประจ ารายการ 
เพลงคลอตาม 
 
ปีโป้และมิจิ : สวัสดีค่ะ 
ปีโป้ : พบกับรายการ Youth Matching 
และเราสองคน ปีโป้ ปรียานุช ประมูลกิจ 
มิจิ : และ มิจิโย 
ปีโป้ : รายการที่พาคุณผู้ชมไปสนุกกับการ 
mix&match แบบข้ามสายพันธ์ุ ในสไตล์ที่
แตกต่าง ไม่ธรรมดา 
มิจิ : ถ้าพร้อมแล้วเข้าช่วงแรกของรายการ
ดีกว่าค่ะกับช่วง Talk Matching 
 
เพลงประจ าช่วง 
มิจิ : เทรนด์ที่เราจะพูดถึงเป็นเทรนด์อะไร
คะปีโป้ ดูจากลักษณะการแต่งตัวในวันน้ีแล้ว
ดูแต่งมาเต็ม 
ปีโป้ : ของคุณก็ไม่แพ้กันนะคะ เทรนด์ที่จะ
พูดถึงก็คือ Over and Fit นั่นเอง หรือจะ
เรียกว่า ใหญ่บนเล็กล่าง หรือ ใหญ่ล่างเล็ก
บน 
มิจิ : มีใหญ่ๆ เล็กๆ ด้วยยังไงกัน ถ้าคุณผู้ชม
อยาก เห็นภาพมาก ข้ึน  มิ จิ ว่ า เ ร า ไปดู 
Inspiration กันก่อนเลยดีกว่าค่ะ 
(VO : เสื้อตัวโคร่งที่ขนาดใหญ่กว่าไซส์ที่เรา
ใส่เองนั้น หรือสเวตเช้ิตที่เน้นความโอเวอร์
ไซส์ของไหล่ และเอวลอยเล็กน้อย คือ 
ค าจ ากัดความของความเป็นลุคโอเวอร์ไซส์
อย่างสมบูรณ์แบบเลยทเีดียว การสร้างความ 
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ล าดับ ภาพ เสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 

 
11 
 

 
12 
 
 

13 
14 
 
 

15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ MLS พิธีกรทั้งสองคน 
 
ภาพ Insert ลักษณะผ้าต่างๆ 
 
 
ภาพ Insert ลวดลายตัวอักษร 
 
 
ภาพ MLS พิธีกรทั้งสองคน 
ภาพ Insert โทนสี 
 
 
ภาพ MLS พิธีกรทั้งสองคน 
 

แปลกใหม่ให้เป็นความต่างด้วยค าว่า Loose 
and Fit คือค าจ ากัดความของสองสิ่งที่
แตกต่างกันแต่สามารถอยู่บนเส้นขนาน
เดียวกันได้ นั่นหมายถึง ใหญ่โคร่งและเล็ก
เข้ารูปในชุดเดียวกัน ด้วยสไตล์ Loose and 
Fit คู่สี หรือลวดลายป่าเขา หรือกราฟิก
ต่างๆทีเกลื่อนตา ถูกซ่อนอยู่บนเสื้อผ้าโครง
โอเวอร์ไซส์ที่ท าให้เกิดความน่าสนใจ ความ
แปลกใหม่ที่ท าให้เกดิลุคคูล ความพอดีที่มีให้
เลือกได้แค่บนบางส่วนหรือล่างบางส่ วน
เท่านั้น เพราะความพอดีในเทรนด์ตอนนี้ไมม่ี
อยู่ในยุค 2013 ความล้นหรือเยอะ คือเท
รนด์ล่าสุดที่เราอยากบอกคุณ) 
ปีโป้ : เป็นยังไงกันบ้างคะ คุณผู้ชมเห็นภาพ
ชัดกันเลยทีเดียวกับเทรนด์ Over and Fit   
มิจิ : แต่จริงๆ แล้วจะบอกว่าลักษณะเสื้อผ้า
ของเทรนด์นี้จะโดดเด่นที่ลวดลาย และเท็ก
เจอร์บนเสื้อผ้าด้วยนะ เนื้อผ้าส่วนใหญ่ของ
สไตล์โอเวอร์ไซส์จะเป็นคอตตอน 2 ช้ัน ผ้า
ฝ้ายเนื้อหนาเป็นแบบที่อยู่ทรงและยับยาก 
แต่ส าหรับอากาศบ้านเราเสื้อยืดตัวโคร่งก็ถือ
ว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียว ส่วน
ลวดลายก็จะให้ความส าคัญกับตัวอักษร 
หรือ Typography เป็นการสร้างค าสนุกๆ
ลงไปบนเสื้อ 
ปีโป้ : ยังไม่แค่นั้นเรื่องของโทนสีก็ส าคัญ
ด้วยเหมือนกันนะ ระหว่างท่อนบนกับท่อน
ล่างก็ควรที่จะมีสีเข้มกับสีอ่อนให้เหมาะสม
กัน ถ้าส่วนบนเป็นสีอ่อนแล้ว ท่อนล่างก็ควร
จะเป็นสีเข้มไปเลย เพื่อความสมดุลของ
สไตล์ 
มิจิ : เอาหละ ช่วงหน้าเป็นหน้าที่คุณแล้ว
หละ จะพาคุณผู้ชมไปช็อปปิ้งเสื้อผ้าเทรนด์ 
Over and Fit ที่ไหน 
ปีโป้ : จะเป็นที่ไหน แล้วช็อปปิ้งจะได้อะไร 
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ล าดับ ภาพ เสียง 
 

 
 

 มาบ้างต้องรอชมช่วงหน้าค่ะ ตอนนี้ต้องรีบ
ไปแล้วนัดนางแบบไว้ 
มิจิ : ถ้าอย่างนั้นตามปีโป้ไปกันเลยค่ะในช่วง 
Look Matching 

 Break 2 (ช่วงที่ 2 Look Matching) 
สถานที่ Outdoor : ตลาดนัดสวนจตุจักร 
 
Indoor : Studio 

 

16 
17 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
20 
 
 
 
 
 

21 
 

Keyscene ช่วงที่ 2 Look Matching 
ภาพบรรยากาศตลาดนัดสวนจตุจักร 
ภาพ CG ช่อง Chic Chanel ทางมุมบนขวา 
 
ภาพ CG โลโก้รายการ Youth Matching 
ทางมุมล่างซ้าย 
ภาพ LS พิธีกรปีโป้ยืนอยู่ในตลาดนัดสวน
จตุจักร 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ CU นาแบบเห็นด้านหลัง 
ภาพ MLS ปีโป้และนางแบบ 
ข้ึน Super ช่ือนางแบบ 
 
 
 
 
ภาพพิธีกรปีโป้และนางแบบเดินชมตลาด
เลือกดูของเสื้อผ้าในเทรนด์ Loose VS Fit 

เพลงประจ าช่วง 
เพลงคลอตาม 
 
 
 
 
ปีโป้ : และตอนน้ีก็อยู่กับปีโป้ที่ตลาดนัดสวน
จตุจักรค่ะ ที่ตลาดนัดสวนจตุจักรแห่งนี้ก็
เรียกได้ว่าเป็นตลาดนัดแฟช่ันที่เป็นที่นิยมใน
หมู่วัยรุ่นเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ถ้าถามหา
แหล่งช็อปปิ้งแล้วทุกคนต้องนึกถึงตลาดนัด
สวนจตุจักรแน่นอน และตอนนี้เราก็ได้นัด
น า ง แ บ บ ที่ จ ะ ม า เ ป็ น แ บ บ ใ น ก า ร 
mix&match ให้กับเราในวันนี้ แต่ไม่รู้ว่าอยู่
ไหนน่ีสิ ขอไปหาก่อนนะคะ 
 
เพลงคลอตาม 
ปีโป้ : อยู่นี่เอง 
 
ปีโป้ : สวัสดีค่ะ แนะน าตัวหน่อยช่ืออะไรคะ 
มุก : .... 
ปีโป้ : แล้วปกติเป็นคนแต่งตัวสไตล์ไหน 
มุก : ….. 
ปีโป้ : โอเค วันนี้ก็มาเป็นนางแบบในการ 
mix&match เทรนด์ Over and Fit ให้กับ 
รายการ ถ้าอย่างนั้นก็ไปช็อปปิ้งกันเลยดีกว่า 
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ล าดับ ภาพ เสียง 
 

22 
 

23 
 
 
 

24 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 
 
 

26 
 
 

27 
 
 

28 

 
ข้ึน CG ช่ือร้าน ซอย และโครงการ 
ภาพ MLS พิธีกรปีโป้และนางแบบ 
ภาพ MLS พิธีกรทั้งสองคน 
 
 
 
ภาพ MLS พิธีกรทั้งสองคนและนางแบบ 
 
 
 
 
ภาพ CU เสื้อผ้าแต่ละช้ินที่นางแบบใส่ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ MLS พิธีกรทั้งสองคนและนางแบบ 
 
 
ภาพ Insert เสื้อผ้าสาวรูปร่างท้วม 
 
 
ภาพ MLS พิธีกรทั้งสองคนและนางแบบ 

เสียงประกอบ 
(ตัดสลับกับเสียงพิธีกรและนางแบบพูดคุย
กันเกี่ยวกับการเลือกซื้อเสื้อผ้า) 
ปีโป้ : เอาหละตอนนี้เราก็ช็อปปิ้งเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราจะกลับไปหามิจิ 
ที่สตูดิโอ แล้วมา mix&match เทรนด์ 
Over and Fit กัน ไปกันเลยดีกว่า 
ปีโป้ : กลับมาแล้ว ช็อปปิ้งสนุกมาก และ
ร้อนมากด้วย แต่ก็ได้ของมา mix&match 
ครบลุคแน่นอน 
มิจิ : อยากเห็นแล้วหละ ถ้างั้นขอเชิญ
นางแบบออกมาเลยดีกว่า 
ปีโป้ : เป็นไงบ้าง Over and Fit สไตล์นี้ 
อย่างหุ่นของนางแบบก็จะเปน็คนรูปรา่งผอม
บาง หุ่นดี ก็จะเหมาะในลักษณะของเสื้อ
ยืดพิมลายตัวใหญ่ มิกซ์ด้วยกางเกงขายาว
เข้ารูปสีเข้ม แบบพวกยีนส์ผ้ายืดก็ได้ หรือจะ
เป็นกางเกงขนาดพอดีตัวทรงกระบอกก็ได้
เหมือนกัน เป็นการสร้างบอดี้ให้ดูสมส่วนข้ึน
ด้วยนะเนี่ย 
มิจิ : แต่ไม่ใช่ว่าสาวๆรูปร่างท้วมจะแต่ง
สไตล์นี้ไม่ได้นะคะ ใส่ได้เหมือนกัน ต้องลอง
หาเสื้อเบลเซอร์เนื้อบางไม่หนามาก ตัวโคร่ง
ใหญ่และยาวกว่าปกติ สวมทับกับเสื้อขนาด
พอดีตัวสีพื้น ผสมกับกางเกงขาสั้น หรือสอง
ส่วนก็ได้ พวกสีด า สีน้ าตาลเข้ม 
ปีโป้ : ตอนนี้ถึงหน้าที่ของมิจิบ้างแล้วหละ 
มิจิ : ก าลังจะบอกเลย ตอนนี้นางแบบของ
เรายังไม่ครบลุคฉบับสมบูรณ์ เดี๋ยวจะต้อง
เพิ่มเติมอีกเล็กๆน้อยๆ ถ้างั้นเข้าช่วง Trick 
Matching กันเลยดีกว่าค่ะ 
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ล าดับ ภาพ เสียง 
 Break 3 (ช่วงที่ 3 Trick Matching) 

 
สถานที่ Indoor : Studio 

 

29 
 

30 
 

31 
 
 
 
 
 
 
 

32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 
34 

Keyscene ช่วงที่ 3 Trick Matching 
 
ภาพ MLS พิธีกรและนางแบบ 
 
ภาพ CU Accessories ต่างๆ ตัดสลับกับ
ภาพ MCU พิธีกรและนางแบบ 
 
 
 
 
 
 
ภาพ MLS พิธีกรและนางแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพน่ิงถ่ายแบบของนางแบบ 
End Credit และ โลโก้ช่อง 

เพลงประจ าช่วง 
 
มิจิ : ลุคนี้ถ้าอยากให้โดดเด่นเพิ่มข้ึนกว่านี้
ต้องขอเพิ่ม Accessories เข้าไปอีกหน่อย 
และพวก Accessories ของลุคนี้ก็ต้องเป็น
ช้ินน้ีเลยเป็นพวกสร้อยคอเพชรพลอยสี ทรง
ห้าแฉก แต่ความยาวของสร้อยต้องห้ามเกิน
ลิ้นปี่นะ แล้วก็ข้อมืออาจจะโล่งไปหน่อยก็ใส่
เป็นพวกสายหนังหรือสายสแตนเลส แล้วสิ่ง
ที่เพิ่มความโดดเดนมากที่สุดก็ต้องเป็นต่างหู
เลย ต่างหูขนาดเล็ก เป็นพวกพลอยเม็ดเล็ก 
มุกขนาดเล็ก ทอง หรือเงินก็ได้ 
ปีโป้ : ทีนี้เรียกได้ว่าจัดเต็มของจริงแล้วหละ 
ครบลุคแบบนี้แล้วขอถามมุกหน่อยดีกว่าว่า
มาเป็นนางแบบในการ mix&match ในวันน้ี
รู้สึกยังไงบ้าง 
มุก : …. 
มิจิ : แล้วถ้าคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะเห็น
พวกเราน าเทรนด์อะไรมา mix&match ให้
ดูกันก็สามารถเ ข้ามาพูด คุยกันได้ตาม
ช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะคะ 
ปีโป้ : ส าหรับครั้งหน้าเราสองคนจะมีเทรนด์
อะไรมา mix&match กัน รอติดตามชมนะ
คะ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 20.00-20.15 น. 
ทางช่อง Chic Chanel True Vision 68 
ส าหรับวันน้ี 
ปีโป้/มิจิ/มุก : สวัสดีค่ะ 
เพลงคลอตาม 
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เทรนด์ท่ีจะน ามาน าเสนอในตอนแรก Over VS Fit 
  

 
 

ภาพที่ 4-4 แสดงตัวอย่างเทรนด์ Over 
 

        
 

ภาพที่ 4-5 แสดงตัวอย่างเทรนด์ Fit 
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บทที่ 5 
 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

การศึกษาและผลิตรายการนิตยสารแฟช่ันการ Mix&Match ส าหรับวัยรุ่นหญิง รายการ 
Youth Matching (ยูช แมชช่ิง) ได้มีการประเมินผลรายการที่ผู้ศึกษาได้ผลิตข้ึนด้วยวิธีการสนทนา
กลุ่ม ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการชมรายการนิตยสารแฟช่ันการ 
Mix&Match ส าหรับวัยรุ่นหญิง” เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับ
จากการรับชมรายการของกลุม่เป้าหมาย ซึ่งจะน าไปสู่การสรุปและประเมินงานวิจัยตลอดจนการผลิต
ช้ินงานที่เสร็จสมบูรณ์ โดยการประเมินผลรายการครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
ระหว่าง 18-21 ปี และ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 22-25 ปี เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของรายการที่
ผู้ศึกษาผลิตคือกลุ่มวัยรุ่นหญิงที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี โดยมีผู้น าสนทนากลุ่มเป็นตัวแทนผู้ศึกษาใน
การสนทนา เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างสามารถตอบค าถามได้ตามความรู้สึกจริงหลังการรับชมรายการ ผู้
ศึกษาเป็นเพียงผู้คอยสังเกตพฤติกรรมคนดูเท่านั้น จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมิน
รายการต่อไป 
 
วิธีการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินผลรายการ Youth Matching 

1.  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่
ได้รับจากการชมรายการนิตยสารแฟช่ันการ mix&match ส าหรับวัยรุ่นหญิง” โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 18-21 ปี จ านวน 5 ท่าน และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 22-25 ปี จ านวน 
5 ท่าน 

2.  สรุปผลการประเมินรายการ Youth Matching (ยูช แมชช่ิง) 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินประสิทธิผลรายการ 

เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format) 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหารายการ (Content) 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลีลาและการน าเสนอของรายการ (Style) 
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ (Overview) 
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรายการ Youth Matching (Advice) 
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ผลการวิเคราะห์การสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ท่ีได้รับจาก
การชมรายการนิตยสารแฟชั่นการ mix&match ส าหรับวัยรุ่นหญิง” ของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ
ระหว่าง 18-21 ปี 

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่
ได้รับจากการชมรายการนิตยสารแฟช่ันการ mix&match ส าหรับวัยรุ่นหญิง” เพื่อเป็นการประเมิน
รายการที่ผลิตข้ึน ท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิด ความพึงพอใจและประโยชน์ที่กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
ระหว่าง 18-21 ปี ได้รับจากการชมรายการจ านวนทั้งสิ้น 5 คน 

1) นางสาว นิตุยา  ตังคณานุรักษ์ อายุ 18 ปี อาชีพ นักศึกษา 
2) นางสาว สตฤณยา  ทองวิลาศ อายุ 19 ปี อาชีพ นักศึกษา 
3) นางสาว ภัทรกร  วันรักษ์เจริญรุ่ง อายุ 21 ปี อาชีพ นักศึกษา 
4) นางสาว กชกร  วงศ์รัศมีธรรม อายุ 21 ปี อาชีพ นักศึกษา 
5) นางสาว พัชยา  แซ่อึ้ง  อายุ 21 ปี อาชีพ นักศึกษา 

 
ส่วนท่ี 1 ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format) 

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบของรายการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นว่าเป็นรูปแบบรายการแฟช่ันที่มีความน่าสนใจ ซึ่งเป็นลักษณะการน าเนื้อหาในนิตยสาร
แฟช่ันมาท าเป็นรายการ มีการเคลื่อนไหว 

- “มีความน่าสนใจดี ปกติแฟช่ันพวกนี้จะมีในพวกนิตยสารแต่พอเอามาท าเป็นรายการ
แล้วไม่ยาวเกินไป ก็เห็นลุคของสไตล์นี้ชัดเจน” (นิตุยา ตังคณานุรักษ์ 2556: สนทนากลุ่ม) 
มีการเพิ่มเทรนด์จากหนึ่งเทรนด์เป็นสองเทรนด์ในการผสมผสานให้เป็นชุดเดียว ส่วนใหญ่ยังไม่มี
รายการแฟช่ันรูปแบบนี้ 

- “มันน่าสนใจตรงที่ mix&match น าเทรนด์เสื้อผ้าต่างๆที่เราชอบในแต่ละแนวมาข้าม
สายพันธ์ุ มันก็จะกลายเป็นอีกแนว สามารถเพิ่มการแต่งตัวได้มากข้ึน ก็เหมือนเป็นการเพิ่มเทรนด์ใน
การแต่งตัวข้ึนมา” (ภัทรกร วันรักษ์เจริญรุ่ง 2556: สนทนากลุ่ม) 

และยังสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง อีกทั้งยังมีเพลงประกอบโดยไม่ได้มีเนื้อหา
เพียงอย่างเดียวจึงท าให้มีความสนุกสนาน 

- “รูปแบบรายการน่าสนใจ มีความเป็นผู้น าทางด้านแฟช่ัน และเป็นเทรนด์ที่ก าลังเริ่ม
แต่งกัน สามารถน าไปแต่งตามได้ง่าย” (พัชยา แซ่อึ้ง 2556: สนทนากลุ่ม) 
 
ส่วนท่ี 2 ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเน้ือหาของรายการ (Content) 

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาของรายการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นว่ามีการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงได้ดี ไม่นานเกินไปและเช่ือต่อกันได้ดี 

- “ทั้ง 3 ช่วง น่าสนใจ ช่วงแรกเป็นทอล์คก็ไม่นานเกินไป น่าสนใจว่าประเด็นวันนี้จะน า
น าเสื้อผ้าแนวไหน ช่วงที่สองพาไปซื้อของก็ชอบตรงที่มีการบอกเคล็ดลับด้วย ช่วงที่สามมีความ
น่าสนใจดี เหมือนเลือกเครื่องประดับมาแล้วไม่เยอะเกินไป” (นิตุยา ตังคณานุรักษ์ 2556: สนทนา
กลุ่ม) 
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อีกทั้งเนื้อหายังมีสาระความรู้ทางด้านแฟช่ัน และน าเสนอได้ชัดเจนในเรื่องราวของการสาธิตการ 
mix&match เทรนด์ว่าสามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

- “เนื้อหาของรายการให้สาระดีในแต่ละช่วง ช่วงแรกบอกว่าเทรนด์เป็นยังไง แล้วไปซื้อ
ของ เมื่อรู้ว่าเทรนด์เป็นแบบนี้ก็มาแต่งแบบนี้ ไม่ใช่บอกว่าเทรนด์เป็นแบบนี้แล้วจบ แต่น ามาใส่ให้ดู
ว่าสามารถใช้ได้จริง” (สตฤณยา ทองวิลาศ 2556: สนทนากลุ่ม) 

- “มีการศึกษาเทรนด์ของแฟช่ันที่ผูช้มยังไม่รูจ้ักและแนะน าลักษณะการแต่งตัวให้เหมาะ
ลักษณะหุ่นของแต่ละคนได้ดี มีข้อแนะน าถึงความเหมาะสม” (พัชยา แซ่อึ้ง 2556: สนทนากลุ่ม)  
 
ส่วนท่ี 3 ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับลีลาและการน าเสนอของรายการ 
(Style) 

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อลีลาและการน าเสนอของรายการพบว่า 
ด้านพิธีกร กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าพิธีกรทั้งสองคนมีความเข้ากันได้ดี มีน้ าเสียงการพูดที่
คล่องแคล่ว สามารถสร้างความสนุกเพลิดเพลินได้จึงท าให้รายการดูมีสีสันและน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น 

- “ชอบพิธีกรที่ช่ือปีโป้ น่ารักดีมีสไตล์ ส่วนอีกคนก็น่ารักใสๆ ดูเข้ากันดี พูดชัดดี” (นิตุ
ยา ตังคณานุรักษ์ 2556: สนทนากลุ่ม) 

- “พิธีกรดูเอนเตอร์เทนคนดู น่ารักดี ชอบส าเนียงการพูดปีโป้ พูดเร็วแต่ฟังชัด รู้เรื่อง มี
สไตล์ พูดคล่อง” (สตฤณยา ทองวิลาศ 2556: สนทนากลุ่ม) 

ด้านเพลงประกอบ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าเพลงที่ใช้ประกอบในรายการมีความ
สนุก และเข้ากันดีในแต่ละช่วง ช่วยสร้างความสนใจในการดูรายการให้กับผู้ชมได้ 

- “เพลงเพราะ เพลงน่ารัก ชอบมาก” (สตฤณยา ทองวิลาศ 2556: สนทนากลุ่ม) 
- “เพลงโอเคแล้ว เป็นเพลงที่น าเทรนด์ในช่วงนี้เหมือนกัน” (ภัทรกร วันรักษ์เจริญรุ่ง 

2556: สนทนากลุ่ม) 
ด้านกราฟิกรายการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าชอบกราฟิกรายการ กราฟิก

น่ารัก มีความพอดีในแต่ละช่วง 
- “กราฟิกก็ดีแล้ว ดูไม่เยอะไปไม่น้อยเกินไป” (กชกร วงศ์รัศมีธรรม 2556: สนทนา

กลุ่ม) 
แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางส่วนที่มีความคิดเห็นว่ากราฟิกตัวอักษรยังไม่เด่น และกราฟิกช่วง

อธิบายเทรนด์ยังดูช้า ควรมีลูกเล่นเพิ่มเติม 
- “กราฟิกน่ารัก แต่รู้สึกว่ายังไม่เด่นตัวอักษร ภาพพื้นหลังดูเยอะยังไม่เน้นค าว่าเป็นช่วง

อะไร” (สตฤณยา ทองวิลาศ 2556: สนทนากลุ่ม) 
- “กราฟฟิกตอนอธิบายช้าไปหน่อย ถ้ามีลูกเล่นอะไรเพิ่มอีกหน่อยก็น่าจะดี” (ภัทรกร 

วันรักษ์เจริญรุ่ง 2556: สนทนากลุ่ม) 
 
ส่วนท่ี 4 ผลการวิจัย ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อภาพรวมของรายการ(Overview) 

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจด้านภาพรวมรายการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นว่าเป็นรายการที่ให้สาระและประโยชน์ของการ mix&match ได้ดี เนื้อหาแฟช่ันครบ ซึ่ง
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สามารถเป็นไอเดียให้กับกลุ่มคนที่อยากแต่งตัวได้ โดยที่สามารถ mix&match ตามได้ อีกทั้งยังท าให้
มีความสนใจต่อไปอีกว่าครั้งต่อไปจะมีการแนะน าการ mix&match ระหว่างเทรนด์อะไร ซึ่งน่า
ติดตาม 

- “ดูแล้วได้รู้ว่าเทรนด์ Over กับ Fit มันเป็นยังไง ดูแล้วสามารถเอาไปใช้ได้จริงๆ 
รายการโอเค อย่างตอนนี้แค่ตอนเดียว แล้วถ้าตอนต่อไปจะเป็นเทรนด์ไหน คนที่แต่งตัวไม่เป็นพอมาดู
รายการแบบนี้ก็สามารถแต่งตามได้ ได้ความรู้ในเวลา 15 นาที ไม่นานไป ได้เนื้อหาครบ” (สตฤณยา 
ทองวิลาศ 2556: สนทนากลุ่ม) 

- “ดูแล้วเพลิน อยากรู้ว่าต่อไปจะพาไปดูแนะน าแฟช่ันการแต่งตัวแบบไหน เวลา 15 
นาทีก็ถือว่าเป็นเวลาที่สามารถดูได้ ไม่ยืดยาวเกินไป” (กชกร วงศ์รัศมีธรรม 2556: สนทนากลุ่ม) 

- “ภาพรวมของรายการเป็นที่น่าพอใจ น่าสนใจ เพราะเทรนด์การแต่งตัวในสมัยนี้มาเร็ว
และไปเร็ว รายการนี้ท าให้เข้าใจเทรนด์การแต่งตัวที่มีมากขึ้น” (พัชยา แซ่อึ้ง 2556: สนทนากลุ่ม)  
 
ส่วนท่ี 5 ผลการวิจัย ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของรายการของกลุ่มตัวอย่าง (Advice) 

ในด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของรายการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 
18-21 ปี ทั้ง 5 คน ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1.  อยากให้ช่วงที่สาม มีการพาไปเลือกซื้อเครื่องประดับด้วยเพราะบางคนไม่รู้ว่าควร
เลือกแบบไหน 

2.  อยากให้ช่วงที่สาม มีการแนะน าการใส่เครื่องประดับที่หลากหลายเพิ่มเติม โดยการ
แบ่งเป็นชุดหลายแนว และน ามา mix&match กับเสื้อผ้าที่น ามาเสนอเพื่อให้ผู้ชมได้เห็นหลากหลาย
ลุคจากการใส่เครื่องประดับหลากหลายแบบในการ mix&match เสื้อผ้าชุดเดียว 

3.  อยากให้ช่วงที่สองและช่วงที่สาม มีความกระชับมากขึ้นกว่าน้ี 
 

ผลการวิเคราะห์การสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ท่ีได้รับจาก
การชมรายการนิตยสารแฟชั่นการ mix&match ส าหรับวัยรุ่นหญิง” ของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ
ระหว่าง 22-25 ปี 

ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่
ได้รับจากการชมรายการนิตยสารแฟช่ันการ mix&match ส าหรับวัยรุ่นหญิง” เพื่อเป็นการประเมิน
รายการที่ผลิตข้ึน ท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิด ความพึงพอใจและประโยชน์ที่กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
ระหว่าง 22-25 ปี ได้รับจากการชมรายการจ านวนทั้งสิ้น 5 คน 

1) นางสาว สุภาวดี  ฉิมไทย   อายุ 22 ปี อาชีพ นักศึกษา 
2) นางสาว เมนิสา  นภาวรรณ   อายุ 22 ปี อาชีพ นักศึกษา 
3) นางสาว มสารัศมิ์  ยิ้มทรัพย์   อายุ 23 ปี อาชีพ พนักงานโรงแรม 
4) นางสาว วิลาวัลย์  อนุสรณ์ธนาวัฒน์  อายุ 24 ปี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 
5) นางสาว จิตราภรณ์  เหลืองสมบูรณ์   อายุ 25 ปี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 
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ส่วนท่ี 1 ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format) 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจในด้านรูปแบบของรายการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

ความคิดเห็นว่ามีรูปรายการแฟช่ันที่มีความน่าสนใจเหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน เนื่องจากแฟช่ันใน
ปัจจุบันน้ันมีแนวทางที่มีความแตกต่าง 

- “รูปแบบรายการถือว่าโอเคกับในยุคสมัยนี้เพราะว่ายุคสมัยนี้เราค่อนข้างมีแนวแฟช่ันที่
ค่อนข้างแตกต่างแล้ว เราต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการน าเทรนด์ต่างๆมาผสมผสานด้วยกัน อาจจะ
เป็นเทรนด์ที่ดูไม่เข้ากันเลยแต่แต่งเข้าด้วยกันแล้วดูโอเค” (มสารัศมิ์ ยิ้มทรัพย์ 2556: สนทนากลุ่ม) 

อีกทั้งยังมีความแตกต่างจากรายการแฟช่ันอื่นๆ ตรงส่วนของการน าเสนอเรื่องราวของ
การ mix&match ที่ไม่ใช่เป็นเพียงช่วงหนึ่งของรายการ และความน่าสนใจของการใส่กราฟิก 
สามารถเก็บรายละเอียดของแฟช่ันได้ชัดเจน 

- “เป็นรายการที่แนะน าการ mix&match ที่เข้าใจง่าย เก็บรายละเอียดเลก็ๆน้อยๆ ของ
แฟช่ันได้ดี ตุดที่แตกต่างจากรายการอื่นๆ คงเป็นเรื่องของความสอดคล้องและใกล้เคียงชีวิตประจ าวัน 
ไม่เวอร์เกินไป ผู้ชมสามารถเข้าถึงได้” (วิลาวัลย์ อนุสรณ์ธนาวัฒน์ 2556: สนทนากลุ่ม) 

- “เป็นรายการแฟช่ันที่ดูแล้วให้ความรู้สึกแตกต่างจากรายการอื่นๆ ตรงที่มีกราฟิกท าให้
รายการดูน่าสนใจมากข้ึน ดูมีความเป็นแฟช่ันมากข้ึนด้วย” (จิตราภรณ์ เหลืองสมบูรณ์ 2556: 
สนทนากลุ่ม) 

และมีการน าเครื่องประดับมาประยุกต์กับการแต่งกาย ท าให้รายการให้ดูสนุกสนาน และ
ให้ความสอดคล้องใกล้เคียงกับการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

- “ด้านค าแนะน าในการแต่งตัวถือว่าโอเค มีการเอาเครื่องประดับมาประยุกต์กับการ
แต่งตัว แบบบางคนอาจจะท่อนบน ท่อนล่างแล้วจบ แต่นี่มีการเพิ่มลูกเล่นเข้ามาก็ดูสนุกสนานข้ึน” 
(เมนิสา นิภาสรรณ 2556: สนทนากลุ่ม) 
 
ส่วนท่ี 2 ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเน้ือหาของรายการ (Content) 

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจของเนื้อหาของรายการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นว่าเนื้อหาของรายการมีความกระชับครบถ้วน ในเวลา 15 นาที ช่วงรายการทั้ง 3 
ช่วง มีเนื้อหาที่ครอบคลุมเรื่องราวของแฟช่ันการ mix&match ทั้งหมด ได้ความรู้และสามารถ
น ามาใช้ได้ในชีวิตจริง 

- “เนื้อหาของรายการสมบรูณ์และกระชับครบถ้วน มีการเรียงล าดับเหตุการณ์ดี โดยเปิด
จากการให้ความรู้เรื่องที่มาเทรนด์นั้นๆ ก่อน พาไปดูของ และสรุปด้วยการแสดงให้เห็นว่าสามารถ
สวมใส่ได้จริงในชีวิตประจ าวัน ท าให้ผู้ชมได้รับความรู้และสามารถน าไปใช้ได้จริงตามวัตถุประสงค์” 
(สุภาวดี ฉิมไทย 2556: สนทนากลุ่ม) 

- “ชอบที่แบบมีการหยิบเอาการแต่งตัวสไตล์ต่างๆมาน าเสนอ แล้วก็บอกด้วยว่าเป็นยังไง 
แต่งยังไง ท าให้คนดูแบบเข้าใจ ได้ความรู้ไปด้วย แล้วมันก็สามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตจริง” (จิตราภรณ์  
เหลืองสมบูรณ์ 2556: สนทนากลุ่ม) 
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- “สังเกตว่าแต่ละช่วงจะมีการแนะน าทริคเรื่องแฟช่ันสอดแทรกอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง ถือว่า
ท าได้ดี ภายในเวลา 15 นาทีที่มีเนื้อหาและรายละเอียดค่อนข้างแน่น”  (วิลาวัลย์ อนุสรณ์ ธนาวัฒน์ 
2556: สนทนากลุ่ม) 

แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางส่วนที่ให้ความคิดเห็นทางด้านเนื้อหาที่แตกต่างออกไปว่า เนื้อหา
ของรายการในด้านของการให้ความบันเทิงยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควรเพราะการเล่าเนื้อหาของ
รายการยังมีความช้า และพิธีกรควรจะท าให้รายการดูสนุกได้มากกว่าน้ีหรือควรใช้เสียงประกอบเพื่อ
เพิ่มความสนุกมากขึ้น 

- “ด้านความบันเทิง ยังไม่ค่อยชัดในส่วนนี้ คนที่ดูรายการนี้ก็อาจจะเป็นแค่คนชอบ
แฟช่ันก็เลยดู แต่ความบันเทิงน่าจะเป็นตัวดึงดูดคนกลุ่มอื่นๆได้อีก ถ้าท าให้รายการบันเทิงมากข้ึน
อาจจะสามารถขยายกลุ่มคนดูได้” (เมนิสา นิภาสรรณ 2556: สนทนากลุ่ม) 
 
ส่วนท่ี 3 ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับลีลาและการน าเสนอของรายการ 
(Style) 

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อลีลาและการน าเสนอของรายการพบว่า 
ด้านพิธีกร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าพิธีกรมีความมั่นใจ มีน้ าเสียงการพูดที่น่าฟังและพูด
คล่องชัดเจน มีการสร้างความสนุกกับรายการได้ดี  

- “พิธีกรก็มีน้ าเสียงที่น่าฟังและบุคลิกที่เหมาะสมกับรายการดี” (สุภาวดี ฉิมไทย 2556: 
สนทนากลุ่ม) 

- “พิธีกรก็ถือว่าโอเคกับน้ าเสยีงความมั่นใจมลีูกรับลูกส่งกันสองคน” (มสารัศมิ์ ยิ้มทรัพย์ 
2556: สนทนากลุ่ม) 

- “ชอบพิธีกร ดูมีความมั่นใจ พูดเก่ง แล้วก็บุคลิกน่ารัก ดูแล้วเพลินดี” (จิตราภรณ์ 
เหลืองสมบูรณ์ 2556: สนทนากลุ่ม) 

แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางส่วนที่มีความคิดเห็นว่าพิธีกรทั้งสองคนยังไม่มีความเหมาะสมกัน
เท่าที่ควร เนื่องจากมีบุคลิกที่แตกต่างกัน 

- “ด้านพิธีกร ทั้งปีโป้และมิจิโย ไม่ขัดอะไร ดูไหลลื่นแต่ยังไม่เข้าคู่กันเท่าไหร่ อาจจะเป็น
เพราะทั้งสองคนมีบุคลิกคนละแนว” (เมนิสา นิภาสรรณ 2556: สนทนากลุ่ม) 

ด้านเพลงประกอบ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าเพลงประกอบของรายการมีความ
สนุกสนาน เพราะเป็นเพลงเร็วจึงท าให้รู้สึกมีความเพลิดเพลินในการรับชมรายการ 

- “เพลงประกอบที่มีตลอดทั้งรายการ ท าให้รู้สึกเพลิดเพลิน” (สุภาวดี ฉิมไทย 2556: 
สนทนากลุ่ม) 

- “เพลงในแต่ละช่วงที่ตัดฟังแล้วให้ความน่าสนใจเพราะเพลงเป็นเพลงเร็วไม่ใช่เพลงช้า
มันท าให้เรารู้สึกกระตือรือร้นในการดูไปด้วย” (มสารัศมิ์ ยิ้มทรัพย์ 2556: สนทนากลุ่ม) 

แต่มีความคิดเห็นบางส่วนจากกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าควรมีเสียง
ประกอบเพื่อเพิ่มความสนุกมากขึ้น 

- “ด้านเพลงประกอบก็ไม่ได้ขัดอะไรแต่ถ้าจะมีหยอดซาวด์เอฟเฟ็กในช่วงเลือกเสื้อผ้า
เพิ่มเข้าไปอาจจะท าให้ดูสนุกข้ึน” (เมนิสา นิภาสรรณ 2556: สนทนากลุ่ม) 
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ด้านกราฟิกรายการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ากราฟิกรายการมีความ
น่าสนใจมาก ช่วยให้รายการมีความทันสมัย สามารถท าให้เห็นภาพการ mix&match ของเทรนด์
ชัดเจนเข้าใจได้ง่าย 

- “กราฟิกฉากถือว่าดึงดูดความสนใจได้ค่อนข้างดีเลย” (มสารัศมิ์ ยิ้มทรัพย์ 2556: 
สนทนากลุ่ม) 

- “มีกราฟิก มันช่วยให้รายการน่าสนใจมากๆ มันท าให้มองเห็นภาพว่าการแต่งตัว สไตล์
นี้เป็นยังไง ท าให้เข้าใจง่าย แล้วก็ท าให้รายการดูทันสมัยด้วย” (จิตราภรณ์ เหลืองสมบูรณ์ 2556: 
สนทนากลุ่ม) 

แต่กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีความคิดเห็นว่ากราฟิกตัวอักษรยังดูไม่เหมาะกับรายการแฟช่ัน
เท่าที่ควร และเสียงพูดประกอบกราฟิกยังมีการอธิบายที่ช้าไป 

- “ตัวหนังสือที่ใช้ดูแข็งๆไปนิด ดูไม่ค่อยเข้ากับธีมของเสื้อผ้า ไม่ให้ความรู้สึกสนุก
เท่าที่ควร”  (เมนิสา นิภาสรรณ 2556: สนทนากลุ่ม) 

- “ช่วง กราฟิก inspiration พิธีกรอธิบายมันดูอืดไปหน่อย” (มสารัศมิ์ ยิ้มทรัพย์ 2556: 
สนทนากลุ่ม) 
 
ส่วนท่ี 4 ผลการวิจัย ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อภาพรวมของรายการ(Overview) 

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจด้านภาพรวมรายการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นว่าเป็นรายการแฟช่ันที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากยังไม่ค่อยมีการน าเสนอรายการแฟช่ันการ 
mix&match ในลักษณะของการข้ามสายพันธ์ุในประเทศไทย อีกทั้งยังมีความชัดเจนในการน าเสนอ
การ mix&match สามารถน ามาประยุกต์กับชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นแฟช่ันที่วัยรุ่นทั่วไปสามารถจับ
ต้องและเข้าถึงได้  

- “โดยรวมรู้สึกชอบรายการนี้ เพราะท าให้ได้รับทั้งความรู้ สาระและความบันเทิง ไม่ว่า
จะเรื่อง inspiration เทรนด์ใหม่ๆ แหล่งช้อปปิ้ง เคล็ดลับการเลือกซื้อ หรือเทคนิคการ mix&match 
เวลาในรายการก็กระชับดี ไม่สั้นหรือยาวจนเกินไป ถือว่าเป็นรายการแฟช่ันรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ” 
(สุภาวดี ฉิมไทย 2556: สนทนากลุ่ม) 

- “ถ้ากลุ่มคนที่ดูเปนช่วง 18-25 มันค่อนข้างได้ประโยชน์มากกับรูปแบบรายการแบบนี้ 
การที่ให้คนรู้ถึงว่าเทรนด์แบบนี้เอามาแต่งตัวได้แบบนี้หรอืว่าผสมผสานกนัแล้วมันจะเปน็แบบนี้ ถือว่า
ค่อนข้างโอเคในรูปแบบนี้ แล้วคือรายการแบบนี้ภาพรวมในเมืองไทยจริ งๆมันยังไม่ค่อยมีกับการที่
น าเสนอการ mix&match ขนาดน้ีโดยที่แบบข้ามสายพันธ์ุ” (มสารัศมิ์ ยิ้มทรัพย์ 2556: สนทนากลุ่ม) 
 
ส่วนท่ี 5 ผลการวิจัย ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของรายการของกลุ่มตัวอย่าง (Advice) 

ในด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของรายการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 
22-25 ปี ทั้ง 5 คน ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1.  ช่วงที่สองของรายการ อยากให้มีการเพิ่มเคล็ดลับหรือเทคนิคในการเลือกซื้อเสื้อผ้า
เพื่อให้ผู้ชมได้รับประโยชน์มากข้ึน 
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2.  อยากให้มีเคล็ดลับการแนะน าการแต่งตัวในตีมเดียวกัน โดยน าเสนอในหลากหลาย
รูปแบบตามโอกาสต่างๆ เช่น งานเลี้ยง ปาร์ตี้ 

3.  อยากให้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้มีการเสนอความคิดมาร่วมสุกกับทางรายการ 
 
จากผลการประเมินข้างต้น ผู้ ศึกษาได้น ามาใช้ประเมินผลรายการเพื่อให้ทราบถึง

ความเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์จากกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับจากการชมรายการแฟช่ันการ 
mix&match ข้ามเทรนด์ต่างยุคที่ผลิตข้ึน ซึ่งจะน าไปสู่ บทสรุปและการอภิปรายผลช้ินงานที่เสร็จ
สมบูรณ์ต่อไป    ส
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บทที่ 6 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาและผลิตรายการนิตยสารแฟช่ันการ Mix&Match ส าหรับวัยรุ่นหญิง เป็น
การศึกษาและผลิตรายการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอแฟช่ันการ Mix&Match แก่กลุ่มเป้าหมายโดย
มุ่งเน้นศึกษาในเรื่องของรูปแบบ เนื้อหา และวิธรีการน าเสนอรายการนิตยสารแฟช่ันการ 
Mix&Match ส าหรับวัยรุ่นหญิง ตลอดจนเก็บข้อมูลจากผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่
เกี่ยวกับแฟช่ัน เพื่อน าไปสู่แนวทางการผลิตรายการทางโทรทัศน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด ตลอดจนการประเมินผลช้ินงานรายการที่เสร็จสมบูรณ์ที่ผู้ศึกษาได้ผลิต
ข้ึนด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้น ท า
ให้สามารถสรุป อภิปรายผล และอธิบายข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

การผลิตรายการนิตยสารแฟช่ันการ mix&match ส าหรับวัยรุ่นหญิง ในส่วนของสรุปผล
การศึกษาวิจัยน้ันประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

1.  ผลการส ารวจพฤติกรรม การเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์และความต้องการใน
ด้านรูปและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมาย 

2.  ผลสรุปของช้ินงาน “การผลิตรายการนิตยสารแฟช่ันการ mix&match ส าหรับวัยรุ่น
หญิง” 

3.  ผลการวิเคราะห์ การสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับชม
รายการแฟช่ันการ mix&match ส าหรับวัยรุ่นหญิง” ของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิงที่มีช่วงอายุระหว่าง 
18-25 ปี 
 

1.  ผลการส ารวจพฤติกรรม การเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์และความต้องการใน
ด้านรูปแบบเน้ือหาของกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ศึกษาได้ท าการแจกแบบสอบถามส ารวจ จ านวน 100 คน และมีการสัมภาษณ์
บรรณาธิการบริหารนิตยสารแฟช่ันวัยรุ่นและผูผ้ลิตรายการแฟช่ัน จ านวน 2 ท่าน ในช่วงเดือนตุลาคม  
ซึ่งสามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 100 คน มีอายุระหว่าง 18 -25 ปี มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น นักเรียน นักศึกษา รองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชน และมี
รายได้ส่วนใหญ่เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท 

ในด้านพฤติกรรมในการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน มีการเปิดรับข้อมูล
แฟช่ันผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตมากที่สุด ตามมาด้วยสื่อโฆษณาและสื่อ Cable TV ที่มีการรับรู้ข้อมูล
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ข่าวสารเกี่ยวกับแฟช่ัน นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมีการเลือกรับชมแฟช่ันผ่านสื่อโทรทัศน์ทาง Cable 
TV ในช่วงเวลา 17.01น.-22.00น. โดยระยะเวลาในการรับชมโทรทัศน์ในแต่ละครั้งคือ 15-30 นาที 
และเป็นวันอาทิตย์ เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างเลือกที่จะรับชมรายการแฟช่ันคือเพื่ออัพเดตแฟช่ันและรับ
ความรู้และเคล็ดลับทางด้านแฟช่ัน แต่อย่างไรรายการแฟช่ันในปัจจุบันก็ยังมีเนื้อหาที่ไม่หลากหลาย
มากที่สุด 

ส่วนพฤติกรรมในการแต่งกายแฟช่ันการ mix&match มีความช่ืนชอบและความรู้ใน
การแต่งกาย mix&match ปานกลาง มีการน าการแต่งกาย mix&match มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยเป็นการ mix&match ให้เหมาะกับตนเองมากที่สุด 

แต่ถึงอย่างไรก็ยังไม่เคยรับชมรายการแฟช่ันในแนวการ mix&match ข้ามเทรนด์
ต่างยุคโดยตรงเลย และเนื้อหาที่ควรมีในรายการแฟช่ันการ mix&match ข้ามเทรนด์ต่างยุค คือ การ
แนะน าการแต่งกายแฟช่ันการ mix&match ข้ามเทรนด์ต่างยุคที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ และ
การแนะน าเคล็ดลับที่ควรรู้เกี่ยวกับการ mix&match 

ส่วนการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบรรณาธิการบริหารนิตยสารแฟช่ันวัยรุ่นและผู้ผลิต
รายการแฟช่ัน จ านวน 2 คน มองว่า รายการแฟช่ันเป็นการเล่าเหมือนนิตยสารแฟช่ันเล่มหนึ่ง เป็น
การหยิบจุดที่น่าสนใจจากในนิตยสารที่เป็นภาพเพียงสองมิติมาท าให้เป็นสามมิติมีการเคลื่อนไหว 

นอกจากนี้ในด้านการแต่งกาย mix&match ในปัจจุบันนั้นแต่ละคนมีความเป็นตัว
ของตนเอง ดังนั้นทุกคนจะมีความกล้ามากข้ึนในการ mix&match ในการแต่งตัว ซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่อง
ของความคิดสร้างสรรค์ ส่วนการ mix&match ที่เป็นการแต่งตัวข้ามสายพันธ์ุนั้นมีความมีเสน่ห์อยู่ใน
ตัว สิ่งที่มีความขัดกันน้ันมีความน่าสนใจกว่าการแต่งตัวปกติ ต้องมีความกล้าและความรู้ การมองคน
รอบข้างที่แต่งตัวดึงดูดความสนใจ สิ่งเหล่านี้เรียกว่าแรงบันดาลใจ ซึ่งแฟช่ันไม่ได้เอามาจากวงการ
แฟช่ันเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่เป็นการเห็นสิ่งรอบตัวแล้วน ามาประยุกต์ใช้ 

ค าแนะน าส าหรับในการจัดท ารายการแฟช่ันการ mix&match ข้ามเทรนด์ต่างยุค 
โดยต้องเริ่มจากการคิด concept เป็นอย่างแรก และการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องส่งผลให้การท า
เนื้อหารายการมีความง่ายและกว้างขึ้น เมื่อมี concept ที่เป็นโจทย์ในการท ารายการแน่นอนแล้ว ท า
ให้มีความชัดเจน ท าให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องการจะน าเสนอ 
 

2.  ผลสรุปของชิ้นงาน “การผลิตรายการนิตยสารแฟชั่นการ mix&match ส าหรับ
วัยรุ่นหญิง”  

การผลิตรายการนิตยสารแฟช่ันการ mix&match ได้ผลิตช้ินง่นออกมา 1 ตอน โดย
รายการมีความยาวทั้งหมด 15 นาที ซึ่งรายการมีช่ือว่า รายการ Youth Matching โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้

วัตถุประสงค์เฉพาะตอน : 
1) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆในการแต่งตัว และสามารถน าไปใช้ได้จริง 
2) สามารถน าแฟช่ันมา mix&match ให้เหมะกับบุคลิกและสไตล์ของตนเอง 
กลุ่มเป้าหมาย : วัยรุ่นหญิงที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี 
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เน้ือหารายการเฉพาะตอน : เนือ้หาของรายการเฉพาะตอน แบ่งออกเป็น 3 ช่วง 
ช่วงที่ 1 Talk Matching (Indoor) ช่วงที่จะพูดเปิดถึงเทรนด์ที่จะน ามาท าการ 

mix&match กัน นั่นคือ Over VS Fit โดยจะมีทั้งพิธีกรสองคนพูดคุยกัน โดยระหว่างพูดคุยกันนั้นก็
จะมีการสอดแทรกภาพหรือกราฟิกต่างๆที่เกี่ยวกับเทรนด์ Over และ Fit ด้วย และมี VTR กราฟิกที่
จะน าเสนอถึงแรงบันดาลใจของเทรนด์ Over และ Fit ที่จะน ามาท าการ mix&match กัน 

ช่วงที่ 2 Look Matching (Outdoor) ช่วงที่พิธีกรสาวหนึ่งคนจะพาลงพื้นที่ไป
สถานที่แหล่งช็อปปิ้งยอดนิยมของวัยรุ่นอย่างตลาดนัดสวนจตุจักรซึ่งจะไปเลือกซื้อเสื้อผ้า โดยมีการ
แนะน านางแบบประจ าตอนรายการที่จะพาไปช็อปปิ้งด้วย เมื่อช็อปปิ้งเสื้อผ้ากันเรียบร้อยแล้วก็
กลับมาในสตูดิโอเพื่อ mix&match เสื้อผ้าที่ซื้อมา โดยมีการอธิบายถึงเสื้อผ้าที่น ามา mix&match 
กันด้วย 

ช่วงที่ 3 Trick Matching (Indoor) ช่วงที่จะมีการแนะน าการสวมใส่ accessories 
ต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อให้การแต่งตัวมีความโดดเด่นน่าสนใจเพิ่มข้ึน และเมื่อ mix&match ครบลุคแล้ว ก็
จะมีผู้เชียวชาญทางด้านแฟช่ันมาให้ค าแนะน าพูดถึงการแต่งตัวของลุค Over VS Fit 
 

3.  ผลการวิเคราะห์ การสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ท่ีได้
รับชมรายการแฟชั่นการ mix&match ส าหรับวัยรุ่นหญิง”ของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิงท่ีมีช่วง
อายุระหว่าง 18-25 ปี 

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์การสนทนากลุม่ เพื่อเป็นการประเมินผลรายการที่ได้ผลิต
ข้ึนท าให้ได้ข้อมูล ทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุ 18-
21 ปี ได้รับจากการรับชมในรายการ จ านวนทั้งสิ้น 5 คน และกลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุ 22 -25 ปี 
จ านวนทั้งสิ้น 5 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
    
ส่วนท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบรายการ (Format) 

รูปแบบและวิธีการน าเสนอของรายการ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่ารูปแบบ
รายการมีความน่าสนใจ ซึ่งเป็นรูปแบบรายการแฟช่ันที่เหมาะสมกับแนวทางแฟช่ันในยุคปัจจุบันที่มี
ความแตกต่างมากข้ึน โดยเหมือนเป็นการน าเนื้อหาจากนิตยสารมากขยายให้เห็นถึงสไตล์ที่ชัดเจน
ด้วยการท าเป็นรายการ ซึ่ งสามารถเห็นภาพแฟช่ันได้ ชัดมากข้ึน โดยน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อเน้ือหารายการ (Content) 

เนื้อหารายการ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า เนื้อหารายการในแต่ละช่วงของ
รายการมีการแบ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงได้ดีและมีการเช่ือมต่อกันได้ดี ในแต่ละช่วงมีความพอดีในด้าน
ของเวลา มีเนื้อหาที่ครอบคลุมเรื่องราวของแฟช่ัน mix&match ได้ครบถ้วน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมี
ความชอบตรงที่มีน าเนื้อหาของเทรนด์ที่ผู้ชมนั้นยังไม่ค่อยรู้จักออกมาน าเสนอได้ชัดเจนด้วยวิธีการ
สาธิตการ mix&match ที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและสามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
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ส่วนท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อลีลาการน าเสนอของรายการ (Style) 
บุคลิกและน้ าเสียงของพิธีกร กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าพิธีกรทั้งสองคนมีความ

มั่นใจและสามารถเข้ากันได้ดี มีน าเสียงการพูดที่น่าฟัง พูดได้คล่องและชัดเจน สามารถสร้งความสนุก
ให้กับรายการโดย าม่น่าเบื่อ เพลงประกอบมีความเข้ากันได้ดีในแต่ละช่วง ดนตรีมีความสุกสนานช่วย
สร้างความสนใจในการดูรายการได้ตลอดทั้งรายการ กราฟิกรายการดูไม่เยอะและไม่น้อยจนเกินไป
และสามารถท าให้เห็นภาพของการ mix&match ของเทรนด์ที่จะน าเสนอได้ชัดเจนมากข้ึน 
 
ส่วนท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ (Overview) 

ภาพรวมของรายการน่าติดตาม กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่ามีความสนใจต่อไปอีก
ว่าครั้งต่อไปจะมีน าเทรนด์อะไรมา mix&match บ้าง เพราะรายการมีความชัดเจนในการน าเสนอที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยวัยรุ่นสามารถเข้าถึงและจับต้องได้ และให้
สารประโยชน์ ช่วยแนะน าไอเดียในการแต่งตัวให้กับกลุ่มคนที่ชอบในการแต่งตัว mix&match ได้
อย่างด ี
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ผลการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์
และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการแฟช่ันการ mix&match ส าหรับวัยรุ่นหญิง 
ผลสรุปของช้ินงาน “การผลิตรายการนิตยสารแฟช่ันการ mix&match ส าหรับวัยรุ่นหญิง” ตลอดจน
ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ Youth Matching ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตข้ึนนั้น 
สามารถท าการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยได้ตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

รูปแบบรายการแฟช่ันการ mix&match ข้ามเทรนด์ต่างยุคที่มีคุณภาพ ต้องให้สาระ
ความรู้ในเรื่องราวของวิธีการแต่งกาย mix&match ของเทรนด์ต่างๆ ให้มีความชัดเจน ผู้ชมสามารถ
เข้าใจและเห็นภาพได้ง่าย และเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมกลุ่มเป้าหมายที่จะน าไปประยุกต์ใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยผสมผสานกับการให้ความสนุกสนานและความความบันเทิง ในการดึงดูดความ
สนใจของผู้ชม ให้รู้สึกติดตามได้ตลอดเวลา เนื่องจากกลุ่มผู้ชมเป็นกลุ่มวัยรุ่นหญิง โดยรูปแบบของ
รายการแฟช่ันการ mix&match ข้าม  เทรนด์ต่างยุค เป็นรายการรูปแบบรายการนิตยสาร ซึ่งก็คือ 
รายการที่น าเสนอเนื้อหาสาระหลากหลายแบ่งเป็นเรื่องย่อยต่างกันหลายๆ เรื่อง จะเป็นแนวเดียวกัน
หรือต่างกันก็ได้ และใช้รูปแบบการน าเสนอที่หลากหลายในรายการเดียวกัน เช่น เริ่มด้วยรายการ
เพลง สลับด้วยรายการสัมภษณ์หรือรายการละคร แต่สิ่งส าคัญต้องมีการเช่ือมโยงแต่ละเรื่องให้เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ 2547: 215-220) ซึ่งตรงกับผลวิจัยที่ว่า วัยรุ่นเป็น
วัยที่มีการพัฒนาที่หลากหลายจึงเป็นสาเหตุที่วัยรุ่นจะมีความสนใจใจเรื่องต่างๆ มากมาย ความสนใจ
ของวัยรุ่นจะเป็นเช่นไรข้ึนอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆ เช่น ลักษณะบุคลิกภาพ ฐานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ตัวบุคคลที่นิยมช่ืนชอบ ซึ่งสามารถจัดกลุ่มความสนใจได้ คือ ความสนใจทาง
สังคม ความสนใจต่อตนเองในเรื่องต่างๆ และความสนใจในการพกัผ่อนหย่อนใจ (Hilgard 1962, อ้าง
ถึงใน อัญชัน สันติไชยกุล 2547: 13-14) ซึ่งสิ่งที่สร้างการพักผ่อนหย่อนใจของวัยรุ่น ก็เช่น เกมส์ 
กีฬา อ่านหนังสือ ดูภาพยนตร์ ดูทีวี ฟังวิทยุ เพราะฉะนั้นสื่อโทรทัศน์ก็เป็นหนึ่งในสื่อที่วัยรุ่นใช้สร้าง
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ความบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจให้กับตนเอง ดังนั้น การน าเสนอทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหาต้อง
มีความเหมาะสมในการให้ความบันเทิง สนุกสนานปะปนไปกับสาระความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการพูดของ
พิธีกรตั้งแต่เริ่มเปิดรายการ ในการน าเสนอเนื้อหาในแต่ละช่วง จะต้องสามารถดึงดูดความสนใจจาก
การน าเสนอด้วยภาพ ดนตรีประกอบ และกราฟิก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการผลิตรายการโทรทัศน์ 
ว่าเป็นสื่อที่มีทั้งภาพและเสียง ซึ่งมีปัจจัยมากมายที่จะสามารถใช้ดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้
ตลอดเวลา โดยสามารถท าได้หลากหลายรูปแบบ ผู้ชมจะได้ทั้งสาระความรู้ พร้อมกับความบันเทิง
ในขณะรับชมรายการ ดังนั้น สื่อโทรทัศน์จึงเป็นสื่ออีกประเภทหนึ่งที่สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ ทั้งด้าน
พฤติกรรม ความคิดและความรู้สึกต่างๆ 

เนื้อหาของรายการแฟช่ันการ mix&match ข้ามเทรนด์ต่างยุคนั้น จะต้องมุ่งเน้นให้สาระ
ความรู้ในเรื่องของการแต่งกายทีเ่ปน็ประโยชน์ และสอดแทรกความสนุกสนาน ความบันเทิงให้ตรงกบั
ความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย จึงท าให้การน าเสนอของรายการแฟช่ันการ mix&match ข้ามเทรนด์
ต่างยุคนั้น จะต้องคัดสรรและคัดกรองเนื้อหารายการในเรื่องการ mix&match ให้เป็นอย่างดี สิ่งที่
น าเสนอจะต้องมีความถูกต้อง ทั้งในเรื่องของยุคของเทรนด์ หลักของการ mix&match และให้
ประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ซึ่งในที่นี้คือกลุ่มวัยรุ่นหญิง ซึ่งเป็นเพศที่
ชอบในเรื่องของแฟช่ันการแต่งตัว รักสวยรักงาม ดังนั้นเนื้อหาของรายการแฟช่ันการ mix&match 
ข้ามเทรนด์ต่างยุคจึงจะน าเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเทรนด์ วิธีการแต่งกาย mix&match ระหว่างเท
รนด์ ให้ครอบคลุมเนื้อหาเรื่องราวของแฟช่ันการแต่งตัวทั้งหมด โดยการสอดแทรกความบันเทิง 
สนุกสนานเข้าไป เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย และให้ประโยชน์กับผู้ชมในการน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันให้ได้มากที่สุด และติตดตามรายนี้ต่อไป ตัวอย่างเช่น ช่วง Talk 
Matching ที่น าเสนอเกี่ยวกับที่มาของเทรนด์จากยุคต่างๆ การเริ่มเป็นที่นิยมของเทรนด์ 

ลีลาการน าเสนอและการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการแฟช่ันการ mix&match ข้ามเท
รนด์ต่างยุคที่มีคุณภาพนั้น ผู้ด าเนินรายการจะต้องมีบุคลิกที่ดี สามารถสร้างความสนุกสนานให้กับ
ผู้ชมได้ และต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านของแฟช่ันพอสมควร  เนื่องจากเป็นรายการที่น าเสนอ
เรื่องราวความรู้ของเทรนด์แฟช่ัน และวิธีการแต่งกาย mix&match รวมไปถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม
วัยรุ่นหญิง ดังนั้นจึงต้องมอบทั้งสาระความรู้ที่ถูกต้องไปพร้อมกับการสร้างความสนุกสนานให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งภาษาที่ใช้และวิธีการพูดต้องคล่องแคล่ว ชัดเจนเหมาะกับรายการแฟช่ันวัยรุ่น 
ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรายการของผู้ศึกษา พบว่า กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า รายการเป็น
รายการแฟช่ันการ mix&match และมีผู้ด าเนินรายการที่สามารถให้ความรู้เรื่องแฟช่ันสร้างความ
สนุกสนานให้กับกลุ่มผู้ชม จึงท าให้กลุ่มเป้าหมายที่รับชมได้รับทั้งความรู้และความบันเทิง สนุกสนาน
จากเนื้อหาที่น าเสนอและลีลาการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการ 

จากการศึกษาวิจัย พบว่า เรื่องราวของแฟช่ันการแต่งกายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น มี
การการพัฒนา เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่ก็มีการหมุนเวียนของแฟช่ันอยู่เรื่อยๆ  ผู้คนน าแฟช่ัน
มาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างความแตกต่างโดยใช้รูปแบบลักษณะของการน าเสนอหรือแนวความคิดที่มี
ความโดดเด่น และเป็นที่ยอมรับของผู้คนหมู่มากอีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ใช้ยืนยันความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ในทางสังคม (Drake, Spoone และ Greenwald, อ้างถึงใน อัญชัน สันติไชยกุล 2547: 82) และ
กลุ่มคนที่มีพฤติกรรมการน าแฟช่ันมาใช้สร้างความแตกต่างให้กับตนเอง นั่นก็คือ กลุ่มวัยรุ่น เพราะ
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กลุ่มวัยรุ่น เป็นวัยที่ก าลังค้นหาเอกลักษณ์ให้กับตนเอง และสิ่งที่จะแสดงถึงการสร้างเอกลักษณ์ให้กับ
กลุ่มวัยรุ่น นั่นก็คือ แฟช่ัน วัยรุ่นจะมีการแสดงพฤติกรรมการท าตัวให้เหมือนบุคคลที่ช่ืนชอบในแง่
ของแฟช่ัน ก็เช่น เสื้อผ้า การแต่งกาย ทรงผม เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม (ศรีเรือน แก้ วกังวาน 
2540) ดังนั้น การน าเสนอเรื่องราวของแฟช่ันด้วยวิธีการแนะน าหรือสาธิตการแต่งกายแฟช่ันการ 
mix&match ในรูปแบบข้ามสายพันธ์ุ  ให้แรงบันดาลกับกลุ่มวัยรุ่นได้เกิดความคิดและท าตาม จึงเป็น
สิ่งที่เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นได้ง่าย โดยการใช้สื่อโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อที่มีทั้งภาพและเสียง สามารถสร้างความ
ดึงดูดต่อกลุ่มผู้ชมได้ โดยผลการท าแบบสอบถามด้านพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับแฟช่ัน กลุ่มตัวอย่างที่เป็นวัยรุ่นหญิง มีการรับชมในช่วงเวลา 17.01 น. -22.00 น. ของวัน
อาทิตย์ ซึ่งเป็นช่วงวันและเวลาที่มากที่สุด และเป็นช่วงเวลายอดนิยมในการรับสื่อโทรทัศน์อีกด้วย 

เมื่อผู้ชมกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นหญิงได้รับชมรายการ และประเมินผลรายการแฟช่ันการ 
mix&match ข้ามเทรนด์ต่างยุค Youth Matching แล้ว ท าให้ผู้ศึกษาพบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความ
ต้องการเนื้อหาที่เกีย่วกับแฟช่ันการ mix&match ที่สร้างแรงบันดาลใจหรอืไอเดียในการแต่งกาย โดย
มีเนื้อหาของแฟช่ันการ mix&match ที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่มาของเทรนด์ที่น าเสนอ 
วิธีการแต่งกาย mix&match ข้ามสายพันธ์ุระหว่างเทรนด์ การเลือกซื้อเสื้อผ้าของเทรนด์นั้นๆ หรือ
การสวมใส่เครื่องประดับ ซึ่งท าให้กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อรูปแบบและการน าเสนอของ
รายการที่สอดคล้องต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และตรงกับจุดประสงค์ของผู้ศึกษาที่ต้องการ
น าเสนอเนื้อหาน้ี ด้วยสื่อ Cable TV 

จากการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ท าให้ผู้ศึกษาได้เห็นถึงทฤษฎีต่างๆที่ได้น ามาใช้
ในการสร้างสรรค์และผลิตรายการแฟช่ันการ mix&match ข้ามเทรนด์ต่างยุค นับว่าเป็นประโยชน์
อย่างมากที่ท าให้รายการต่างบรรลวัุตถุประสงค์และสามารถตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดีทั้ง
ด้านรูปแบบและเนื้อหารายการรวมไปถึงผู้ด าเนินรายการ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  เนื้อหาที่น าเสนอในรายการแฟช่ันการ mix&match ข้ามเทรนด์ต่างยุค เป็นเนื้อหาที่
มีเรื่องราวของยุคของเทรนด์ที่น ามาน าเสนอในลักษณะของกราฟิก ให้สาระความรู้ไปพร้อมกับความ
บันเทิง เพราะเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หากน ามาน าเสนอโดยการพูดคุยเพียงอย่างเดียว ก็จะท า
ให้ผู้ชมเกิดความน่าเบื่อและไม่สนใจต่อเนื้อหาเหล่านั้น ซึ่งจะท าให้เนื้อที่สื่อสารไปไม่ประสบ
ความส าเร็จ ผู้ชมจะไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 

2.  ในการผลิตรายการแฟช่ันการ mix&match ข้ามเทรนด์ต่างยุคนั้น ควรมีการศึกษา
และตรวจสอบรายการให้มีความน่าเช่ือถือ เพราะเนื้อหาในเรื่องราวของยุคของเทรนด์นั้นเป็นข้อมูลที่
เป็นแบบเท็จจริง และควรมีการศึกษาในเรื่องของงวิธีการแต่งกาย mix&match พื้นฐานให้ชัดเจน 
เนื่องจากการแต่งกาย mix&match ต้องมีการค านึงถึงองค์ประกอบรอบข้างหลายอย่าง หากน าเสนอ
ที่บิดเบือนความจริง ไม่ถูกต้อง จะท าให้เกิดความเข้าใจผิดต่อข้อมูลเหล่าน้ัน 
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ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 
1.  จากผลการส ารวจพฤติกรรมในการเปิดรับสื่อรายการแฟช่ันของกลุ่มตัวอย่างและ

ผู้ผลิตสื่อต่างๆ พบว่า ในปัจจุบัน การเปิดรับข่าวสารในด้านแฟช่ันมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ใช่แค่เพียง
สื่อโทรทัศน์เท่านั้น ยังมีอักหลายสื่อที่ผู้คนเปิดรับข่าวสารทางด้านแฟช่ัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อ
อินเทอร์เน็ต ที่เป็นสื่อที่ผู้คนสวามารถเข้าถึงได้ง่ายในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นแหล่งของการติดตามข่าวสาร
ต่างๆเกี่ยวกับแฟช่ันได้ 

2.  การศึกษาและการผลิตรายการแฟช่ันการ mix&match ข้ามเทรนด์ต่างยุคในครั้งนี้ 
ผู้ ศึกษาได้ เก็บผลการ วิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง ในรูปแบบของการแจกแบบสอบถามในเขต
กรุงเทพมหานครเท่านั้น เพื่อให้การศึกษาวิจัยน้ีได้ข้อมูลของการผลิตรายการแฟช่ันการ mix&match 
ข้ามเทรนด์ต่างยุคที่ชัดเจนมากข้ึน โดยอาจจะศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นการท าโฟกัสกรุ๊ปเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เจาะลึกจากกลุ่มตัวอย่าง และเพื่อให้รายการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึน  
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แบบสอบถามลักษณะการบริโภคสือ่โทรทัศน์และความสนใจในรายการนติยสารแฟชัน่
การ Mix&Match ส าหรับวัยรุน่หญิง 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร สาขานเิทศศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ค าชี้แจง : 
 1.  แบบสอบถามชุดนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคสื่อโทรทัศน์และ
ความสนใจในรายการนิตยสารแฟช่ันการ mix&match ส าหรับวัยรุ่นหญิงโดยการแจกแบบสอบถาม
จากกลุ่มเป้าหมายหลักที่มีความสนใจด้านแฟช่ันและความสนใจด้านการแต่งกาย mix&match ทั้งนี้
เพื่อน าข้อมูลหลังจากการส ารวจมาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและผลิตรายการแฟช่ันการ 
mix&match ข้ามเทรนด์ต่างยุคให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของท่านต่อไป 
 2.  ค าตอบของท่านในแบบสอบถามนี้จะน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่มี
ผลกระทบต่อสวัสดิภาพของท่านแต่อย่างใด ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบค าถาม
ทุกข้อตามความจริง 
 3.  ข้อมูลในแบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมในการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน 
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการแต่งกายแฟช่ันmix&match 
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตรายการแฟช่ันการ 

mix&matchข้ามเทรนด์ต่างยุค 
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ค าแนะน าส าหรับการตอบแบบสอบถาม 
กรุณาใส่เครื่องหมาย / ลงใน    ที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวและระดับความคิดเห็นของท่านมาก

ที่สุด โดยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา 
 

ส่วนท่ี 1ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

1. อายุ 
18 – 19 ป ี    20– 21 ปี 
22– 23 ปี    24 - 25 ปี 

2. ระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  ปวส./อนุปริญญา 
ปริญญาตรี    ปริญญาโท 

3. อาชีพ 
นักเรียน/นักศึกษา   ข้าราชการ/พนักงานวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน   เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 
รับจ้างทั่วไป    อื่นๆ.................................. 

4. รายได ้
ต่ ากว่า 10,000 บาท   10,001– 20,000 บาท 
20,001 – 30,000 บาท   30,001 – 40,000 บาท 
40,001 – 50,000 บาท   50,001 ข้ึนไป 

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมในการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน 

1. มีการรับรู้แฟช่ันผ่านสื่อใดบ้าง 

ประเภทสื่อ 
ความถี่ในการรับชม 

ทุกวัน สัปดาหล์ะ1-2ครั้ง สองสัปดาห์ครั้ง เดือนละครั้ง ไม่ดูเลย 
Free TV      
Cable TV      
ภาพยนตร์      
นิตยสาร      
อินเตอรเ์น็ต      
โฆษณา      
อื่นๆ......................      
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2. ช่วงเวลาที่รับชมรายการแฟช่ันทางโทรทัศน์ 
05.01 น. – 09.00 น.   09.01 น. – 13.00 น. 
13.01 น. – 17.00 น.   17.01 น. – 22.00 น. 
22.01 น. – 24.00 น.   24.01 น. – 05.00 น. 

3. ระยะเวลาในการรับชมรายการแฟช่ันทางโทรทัศน์ 
ต่ ากว่า 15 นาที    15 นาที - 30 นาที 
31 นาที - 45 นาที   มากกว่า 45 นาที 

4. วันในการรับชมรายการแฟช่ันทางโทรทัศน์ 
อาทิตย์     จันทร์ 
อังคาร     พุธ 
พฤหัสบดี    ศุกร์ 
เสาร์ 

5. เหตุผลที่เลือกรับชมรายการแฟช่ัน 
อัพเดตแฟช่ัน    ศึกษาเทคนิคการแต่งตัว 
หาสถานที่ในการซื้อเสื้อผ้า  รับความรู้และเคล็ดลับทางด้านแฟช่ัน 
อื่นๆ....................................... 

6. คิดว่ารายการแฟช่ันในปัจจุบันมีความน่าสนใจหรือไม่ 
น่าสนใจ (ข้ามไปข้อ 12)   ไม่น่าสนใจ (ตอบข้อ 11) 

7. เหตุผลที่รายการแฟช่ันในปัจจุบันยังไม่น่าสนใจ 
ขาดความสนุก    ไม่สามารถน าไปใช้ได้จริง 
เนื้อหาไม่หลากหลาย   อื่นๆ.............................. 

ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการแต่งกายแฟช่ันmix&match 

8. มีความช่ืนชอบแฟช่ันการ mix&matchมากเท่าใด 
น้อย     ปานกลาง 

มาก     มากที่สุด 

9. ข้อมูลความรู้ที่มีต่อแฟช่ันการ mix&match 

ข้อมูลความรู้ ไม่รู้เลย รู้น้อย รู้ปานกลาง รู้มาก รู้มากทีสุ่ด 
ที่มาของเทรนด์      
การเลือกใช้โทนส ี      
การเลือกใช้ลวดลาย      
การใช้เครื่องประกอบการแต่งกาย      
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10. มีการน าแฟช่ันการ mix&matchมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันหรือไม่ 
เคย     ไม่เคย 

11. มีการแต่งกายแฟช่ัน mix&matchอย่างไร 
เหมาะกับตนเอง    ตามกระแสที่เป็นที่นิยม 
ตามความสนใจ แต่อาจไม่เหมาะ  สไตล์เฉพาะตนเอง ไม่เหมือนใคร 
อื่นๆ.........................  

ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รายการแฟช่ันการ 
mix&matchข้ามเทรนด์ต่างยุค 

12. ท่านอยากให้รายการแฟช่ันการ mix&matchข้ามเทรนด์ต่างยุคมี mood&toneของรายการ
อย่างไร(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

เน้นความสนุกสนาน   สบายๆ เป็นกันเอง 
เน้นความรู้เรื่องแฟช่ัน   แนวสตรีทแฟช่ัน 
สดใส หวานๆ    ตามในแต่ละธีมของรายการ 
อื่นๆ.............................    

13. ท่านอยากให้ Character พิธีกรในรายการแฟช่ันการ mix&matchข้ามเทรนด์ต่างยุคเป็น
แบบใด(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

พูดคุยเก่ง     มีความมั่นใจสูง  
เป็นตัวของตัวเอง    แต่งตัวเก่ง 
ตลก เฮฮา    สดใส ร่าเริง 
อื่นๆ........................... 

14. เนื้อหาที่ต้องการให้มีในรายการแฟช่ันการ mix&matchข้ามเทรนด์ต่างยุค (ตอบได้มากกว่า 
1 ข้อ) 

แนะน าการแต่งกายแฟช่ันการ mix&matchข้ามเทรนด์ต่างยุคสามารถใช้ในชีวิตจริง
ได ้
แนะน าเทคนิคการแต่งหน้า ท าผม ที่เหมาะกับการแต่งกาย 
เชิญกูรูทางด้านการ mix&matchร่วมพูดคุย 
ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่มาของเทรนด์จากยุคที่น ามา mix&match 
พาไปแหล่งช็อปปิ้งในการซื้อเสื้อผ้าที่น่าสนใจ 
แนะน าเคล็ดลับที่ควรรู้เกี่ยวกับการ mix&match 
กิจกรรมให้ผู้ชมร่วมสนุก 
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15. ถ้าหากท ารายการแฟช่ันการ mix&matchข้ามเทรนด์ต่างยุคในรูปแบบรายการนิตยสาร 
ท่านสนใจเท่าใด 

สนใจน้อย    สนใจปานกลาง 
สนใจมาก    สนใจมากที่สุด  

16. ท่านคิดว่ารายการแฟช่ันการ mix&matchข้ามเทรนด์ต่างยุคจะมีประโยชน์กับผู้ชมในด้านใด
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

สามารถน าไปใช้ได้จริง    
เกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆในการแต่งตัว 
ได้ความรู้เรื่องยุคแฟช่ันและเทรนด์ต่างๆ  
รู้จักการน าแฟช่ันมา mix&match ให้เหมาะกับสไตล์ของตนเอง 
ได้รับความบันเทิง สนุกสนาน 
ได้รู้เทคนิคการแต่งกายในรูปแบบใหม่ๆ 
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