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13530592 : สาขาวิชานิเทศศาสตร 

เรื่อง : การผลิตรายการโทรทัศนรูปแบบสาระบันเทิงเกี่ยวกบัแฟช่ันวินเทจสําหรับวัยรุน 

จุลนิพนธฉบับน้ี เปนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศนรูปแบบสาระบันเทิง

เกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจสําหรับวัยรุน โดยศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางทั้งแบบสํารวจ 

การสัมภาษณเชิงลึกกับผูผลิตสื่อรายการแฟช่ันทางโทรทัศน ผูเช่ียวชาญในแฟช่ันวินเทจ และการ

สนทนากลุม เพื่อนํามาผลิตรายการใหมีความสอดคลองและตรงตามความตองการกับกลุมเปาหมาย

ใหมากที่สุด ทั้งยังไดทําการประเมินผลของรายการที่ไดผลิตข้ึนเพื่อใหทราบถึงประโยชนและความพึง

พอใจที่กลุมเปาหมายไดรับหลังจากรับชมรายการเสร็จสิ้นแลว 

ผลการศึกษาวิจัยพบวา กลุมตัวอยางคนทั่วไปอายุ 18–25 ป ยังไมเคยพบเห็นรายการ

แฟช่ันแนววินเทจมากอน และอีกทั้งยังสนใจที่จะติดตามรายการที่มีเน้ือหาวินเทจ เพราะมีการพบเหน็

แฟช่ันในแนววินเทจมากข้ึน ดังน้ันรูปแบบของรายการจึงเปนรายการที่ใหทั้งสาระและความบันเทิง

เกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจไวดวยกัน ตลอดจนครอบคลุมเน้ือหาเรื่องประวัติของยุควินเทจ ไมวาจะเปน

สังคม เพลง แฟช่ันเสื้อผา และทุกเรื่องราวของแฟช่ันวินเทจที่วนกลับมาในยุคปจจุบัน เพื่อใหผูชม

สามารถที่จะติดตามขาวสารขอมูลวินเทจไดในรายการ ซึ่งผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลดังกลาวมาคิดผลิต

รายการโทรทัศนรูปแบบสาระบันเทิงเกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจสําหรับวัยรุน ข้ึนมา โดยมีรูปแบบและ

เน้ือหาของรายการที่ใหทั้งสาระประโยชนและความบันเทิง และจากการประเมินประสิทธิผลของ

รายการ Young เกา กลุมตัวอยางคนทั่วไปอายุ 18-25 ป สวนใหญช่ืนชอบตอรูปแบบและเน้ือหาของ

รายการที่นําเสนอ โดยใหเหตุผลวา วิธีนําเสนอและรูปแบบเน้ือหาของรายการ สามารถตอบโจทย

ความตองการของคนที่ ช่ืนชอบแฟช่ันวินเทจได ทั้งยังเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่สะดวกและขยาย

กลุมเปาหมายไปยังกลุมที่ไมเคยรูเรื่องราวของยุควินเทจใหไดติดตาม และสามารถนาไปประยุกตใช

กับชีวิตประจําวันไดอีกดวย 
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จุลนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี อันเน่ืองมาจากกําลังใจ ความรวมมือและความกรุณา

จากผูเกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม จากจุดเริ่มตนจนถึงความสําเร็จของการศึกษาวิจัยครั้งน้ี               

ผูศึกษาไดรับความกรุณาและความชวยเหลือจากอาจารยรัชตา อุจจศรี อาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธ ซึ่ง

ตลอดระยะเวลาที่ทําจุลนิพนธช้ินน้ี อาจารยไดใหคําปรึกษาและคําแนะนําที่ดีตลอดมา ตลอดจน

เสียสละเวลามาใหคําปรึกษา ช้ีแนะ และชวยแกไขใหโดยตลอด นอกจากน้ียังตองกราบขอบพระคุณ

อาจารยคณะกรรมการตรวจจุลนิพนธฉบับน้ีอีกทั้ง 4 ทาน ไดแก อาจารยสมศักด์ิ ชาตินํ้าเพชร, 

อาจารยนิธิ วติวุฒิพงศ, อาจารยกิติมาภรณ จิตราทรและอาจารยคริสโตเฟอร วอชิงตัน ที่ชวยแนะนํา

รวมถึงใหคําแนะนําปรึกษาเพื่อแกไขในสวนที่บกพรอง และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแกผูศึกษา 

สงผลใหจุลนิพนธฉบับน้ีถูกตองและสมบูรณย่ิงข้ึน จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทาน

เปนอยางสูง          
ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัย

ศิลปากรทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง โดยเฉพาะอาจารยสมศักด์ิ ชาติ

นํ้าเพ็ชร ที่เปนอาจารยที่มอบทั้งวิชาความรู ความรักความเมตตา รวมถึงคําปรึกษาและประสบการณ

ชีวิตที่มีคา จนทําใหศิษยคนน้ีประสบความสําเร็จไดดวยดี         

นอกจ าก น้ี ยั ง ขอขอบ คุณ ร านค าที่ ช ว ยอํ า นวยความส ะดวก ในก าร ถ ายทํ า                         

ราน     Dickinson Café ราน Coffee Model รวมถึงรานคาที่ตลาดนัดสวนจตุจักร พิธีกรพี่สาวทั้ง

สองคน พี่เอและพี่เพิล ทีมถายทําและรุนพี่ใน Spicydisc เพื่อนๆ รุนพี่ รุนนองในเอกทีวี ที่คอย

สนับสนุน ใหความชวยเหลือ รวมทุกขรวมสุขและใหกําลังใจมาโดยตลอด รวมทั้งขอขอบคุณกลุม

ตัวอยางทั้งนักศึกษาทุกคนและรุนพี่วัยทํางานที่เสียสละเวลามารวมประเมินผลรายการ   
สุดทาย ขอกราบขอบพระคุณบุคคลทั้งสองที่สําคัญที่สุดในชีวิตของผูศึกษาคือ พอและแม 

ที่คอยมอบกําลังใจและสนับสนุนในการศึกษาจนทําใหลูกมีความสําเร็จในวันน้ี จากความรวมมือ 

ความชวยเหลือและกําลังใจอยางเปยมลนจากทุกทาน ทําใหผูศึกษาประสบความสําเร็จในการศึกษา

ไดในที่สุด จึงขอขอบพระคุณจากใจจริง 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

ท่ีมาและความสาํคัญของปญหา 
ในโลกของสังคมยุคโลกาภิวัฒนที่ไดช่ือวาเปนยุคแหงการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยางมาก

ในเรื่องการแพรกระจายขอมูลขาวสารอยางไรพรมแดน ทําใหเกิดกระแสการขยายตัวและครอบ คลุม

ในทุกเรื่อง ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ตลอดจนกระแสคานิยมและการดําเนิน

ชีวิต กอใหเกิดการครอบงําทางความคิด การมองโลก การแตงกาย การบริโภคนิยม แพรหลายเขา

ครอบคลุมเหนือวัฒนธรรมประจําชาติของแตละประเทศ ซึ่งคนไทยเองก็ไดรับเอาวัฒนธรรมเหลา น้ัน

เขามามีบทบาทในการดํารงชีวิตมากข้ึนเชนกัน โดยรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยน แปลง

อยางเห็นไดชัดเจนคือ แฟช่ัน     

เพราะแฟช่ันไมใชแคเพียงจะมีแตเสื้อผา แตยังหมายรวมถึงทุกสิ่งทุกอยางที่สามารถ

แสดงออกถึงการใชชีวิตแบบรวมสมัย เชน การรับประทานอาหาร การเรียนการสอน การแตงหนาทํา

ผม และแนวคิดที่กําลังเปนที่นิยมในสังคมหมูมาก ณ ชวงเวลาใดเวลาหน่ึง ตลอดจนอิทธิพลจาก

โทรทัศน เพลง ภาพยนตร นิตยสาร และการคมนาคมขนสงที่สะดวกสบายรวดเร็วก็ทําใหแฟช่ันกลาย 

เปนสวนหน่ึงที่มีความสําคัญในชีวิตของมนุษยเราได (Emilio Pucci 1985: 81) 
แตหากกลาวถึงความหมายของคําวาแฟช่ันสําหรับคนทั่วไปแลว มักนึกถึงเสื้อผาหรือเครื่อง

แตงกายตางๆ โดยแฟช่ันเปนเสมือนชองทางหน่ึงที่ทําใหบุคคลสามารถตอบสนองความตองการของ

ตนเองหรือการแสดงออกทางพฤติกรรมตางๆ บุคคลสามารถพัฒนาความเปนเอกลักษณของตนเอง 

ทั้งในดานรูปลักษณภายนอกทางรางกาย ความรูสึก การรับรูเกี่ยวกับตนเองหรือภาพลักษณของ

ตนเอง รวมทั้งสรางความประทับใจใหกับผูอื่นเมื่อยามพบเห็นได โดยผานการสวมใสเครื่องแตงกาย

หรือการใชสินคาแฟช่ันตางๆ ในสังคมสมัยใหมเชนในปจจุบันน้ี แฟช่ันเขามามีบทบาทเกี่ยวของกับ

รูปแบบการดําเนินชีวิตของคนในสังคมมากข้ึน โดยสังเกตไดจากการเปลี่ยนเครื่องแตงกายที่แตก 

ตางกันไปในแตละกิจกรรมหรือแตละสถานการณ เชน ชุดไปเที่ยว ชุดทํางาน ชุดกีฬา ชุดราตรี ฯลฯ 

(Moven 1994, อางถึงใน อัญชัน สันติไชยกุล 2547: 82) 
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สําหรับแฟช่ันที่กําลังเปนที่นิยมในหมูของวัยรุนไทยตอนน้ีก็คือ แฟช่ันแนววินเทจหรือแฟช่ันแนวยอน

ยุค ที่มีการนําเสื้อผาเครื่องแตงกายแบบสมัยคุณยายหรือคุณแมกลับมาประยุกตผสม ผสานเปนการ

แตงกายใหมใหเขากับปจจุบัน โดยเสื้อผาเครื่องแตงกายที่นิยมน้ันอาจจะเปนเสื้อผามือหน่ึงแบบเกา

เก็บที่ยังคงคุณคา หรือเปนของมือสองที่ผานการใชงานมาแลวแตยังคงสภาพดีอยู ดวยลายผาแบบ

เกาๆ แตแฝงไปดวยกลิ่นอายความมีเอกลักษณเฉพาะตัวโดยสไตลเสื้อผาแนววินเทจที่แท จริงน้ีมีการ

ออกแบบข้ึนในระหวางป 1900s-1970s และแฟช่ันน้ีกําลังวนกลับมาอีกครั้ง   

จากกระแสนิยมแฟช่ันยอนยุคในขณะน้ี ทําใหเกิดธุรกิจรานคาที่จําหนายสินคาแนววินเทจ

เกิดข้ึนมาก ทั้งที่เปนสินคาเกาเก็บที่ยังไมเคยผานการใชงานและสินคาเกาแบบมือสอง แตยังคงคุณคา

ความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว ปจจุบันมีสินคาเครื่องนุงหมสไตลวินเทจหลากหลายชนิดกําลังเปนที่

นิยมดังเชน กางเกงยีนสหรือ เสื้อเช้ิต เดรสวินเทจ กระเปา และเครื่องประดับตางๆ จนเกิดเปน

กระแสที่กําลังเติบโตอยางตอเน่ือง และทําใหผูคนสนใจโดยเฉพาะกลุมวัยรุนที่มีพฤติกรรมการซือ้บอย 

เพราะมีการกาวตามกระแสแฟช่ันอยูตลอดเวลา สามารถบริโภคสินคาเหลาน้ีเพื่อมาประยุกตใหเขา

กับการแตงกายในชีวิตประจําวัน อีกทั้งยังเปนการประหยัดคาใชจายลงไปไดมาก 

ทั้งน้ี มีบทความจากหลายสื่อที่แสดงใหเห็นถึงประโยชนของการบริโภคเสื้อผาวินเทจใน

เรื่องของการชวยลดการใชพลังงานในการยอยสลายจากสินคาสิน้เปลืองจําพวกเสื้อผาเครื่องแตงกาย 

ไมวาจะเปนนิตยสารไทม ที่เคยนําเสนอแนวทางการชะลอวิกฤติการณโลกรอน โดยรณรงคใหมีการใส

เสื้อผามือสองพิทักษโลก เพราะการซื้อเสื้อผามือสองชวยหลีกเลี่ยงการใชพลังงานอยางสิ้นเปลืองจาก

การผลิตและขนสง อันเปนสาเหตุใหเกิดการแพรกระจายกาซคารบอนไดออกไซดสูช้ันบรรยากาศและ 

ยุคน้ีวินเทจลุคกําลังเปนนิยม ทําใหสามารถเขากับกระแสแฟช่ันและยังลดวิกฤติโลกรอนอีกดวย 

(คมชัดลึก 2556) หรือรายงานผลการสํารวจของเอซีเนลเซน บริษัทผูนําดานการวิจัยการตลาดและขอ 

มูลช้ันนําของโลกพบวา การซื้อเสื้อผาแฟช่ันบอยครั้งจะกอใหเกิดการเผาผลาญทรัพยากรธรรมชาติ

และพลังงานอยางสิ้นเปลือง อีกทั้งยังเปนการเพิ่มกาซคารบอนไดออกไซดใหโลกผานวัสดุในการผลิต 

กระบวนการผลิต การขนสง การทําความสะอาดและการดูแลรักษาไดอีกทางหน่ึง โดยคาใชจายที่

หมดไปกับการซื้อเสื้อผาใหมคิดเปน 28% ของคาใชจายทั้งหมด และ 47% ของคนไทยซื้อเสื้อผา

เฉลี่ยเดือนละมากกวาหน่ึงครั้ง (อัสสัมชัญธนบุรี 2556) รวมไปถึงแนวคิดอุดมการณของ Sure 

Women Linen Dry ที่กลาววา การเลือกซื้อเสื้อผามือสอง การบริจาคเสื้อผาที่ไมใชแลว การใชเสน

ใยรีไซเคิลและการเลือกใชผลิตภัณฑที่สวมใสไดนาน เหลาน้ีไดกลายเปนมาตรฐานใหมสําหรบัผูบรโิภค

ที่มีจิตสํานึกทั่วโลก และยังเปนโอกาสใหกับผูผลิตรายยอยที่ตอบจิตสํานึกใหมของโลกเชนกัน ไมเพียง

เทาน้ันยังทําใหเกิดคุณคาใหม หรือพูดอีกอยางคือการหวนกลับไปหาคุณคาเกา เมื่อสไตลคลาสสิคอัน

หมายถึงการออกแบบเสื้อผาใหสวมใสไดแบบไมตองเปลี่ยนตามเทรนดแฟช่ันกลายเปนรสนิยมที่ไมทาํ

รายโลก ความนิยมในสไตลวินเทจยังชวยเปลี่ยนเสื้อผามือสองหรือเสื้อผาคางสตอคจากศตวรรษกอน 
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ใหกลายเปนสิ่งเติมเต็มอารมณใหกับคนในศตวรรษใหม และเขากันไดดีกับความนิยมสินคาทํามือหรือ

ทําดวยตัวเอง ที่นอกจากเปยมเสนหแลวยังชวยชะลอความเร็วในการบริโภคของมนุษยอยางมี

นัยสําคัญ (Little Thoughts 2556) 

ทุกวันน้ีสื่อมวลชนทําใหแฟช่ันเขามามีบทบาทในสังคมน้ีมากข้ึน โดยที่สื่อจะมีสวนในการ

พัฒนาเปลี่ยนแปลงของประชาชนและสังคม ทําใหเกิดความกาวทันสมัยในเรื่องของวัฒนธรรมอยาง

เลี่ยงไมได โดยทั่วไปแลวสื่อมวลชนจะมีทั้งหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน  นิตยสาร ภาพยนตรและสื่อ

ออนไลน เหลาน้ีลวนแตเปนตัวแปรสําคัญที่มีอิทธิพลตอสังคมในปจจุบัน เพราะสื่อมวลชนเปนสิ่งเราที่

มีคุณภาพสูง โดยใชการสื่อสารรูปแบบตางๆเปนเครื่องมือในการถายทอดความคิด คานิยม ตลอดจน

พฤติกรรมอันเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมสูคนในสังคม หากพิจารณาในแงของการสื่อสารแลว ในแต

ละวันสื่อมวลชนสามารถที่จะเขาถึงคนไดครั้งละจํานวนมาก อีกทั้งสงผานภายในระยะเวลาอันสั้น ทํา

ใหสามารถใหความรูขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อสิ่งที่นําเสนอทางสื่อเปนที่สะดุดตาสะดุดหแูก

ผูรับสารก็จะสงผลใหเกิดการคลอยตาม และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติและพฤติกรรมของ

บุคคลไดในทายทีสุ่ด (วิจิตร ภักดีรัตน และ อังธิดา ลิมปปทมปาณี 2546: 149)  

สําหรับบทบาทของสื่อที่มีตอวัยรุนน้ัน โดยปกติวัยรุนเปนวัยที่เริ่มสนใจศึกษา คนหา 

ทดลองสิ่งใหม ที่ตนพอใจไมวาจะเปนเรื่องเพศตรงขาม แฟช่ันตางๆ หรือเทคโนโลยีใหมๆ ถาวัยรุน

ไดรับการกระตุนจากสิ่งแวดลอมที่ย่ัวยุ ก็จะมีแนวโนมที่จะสนองตอบตอความตองการของตนไดงาย

และเกิดพฤติกรรมเลียนแบบตางๆ ตามคานิยมของสังคมปจจุบัน (พิมพชนก 2556) จากการศึกษา 

วิจัยของ พิรฤดา พจนพิสุทธ์ิ (2539: 4,  อางถึงใน ชุลีพร เชวงศักด์ิโสภาคย 2541: 6)   พบวา วัยรุน

ไทยในปจจุบันมักจะใหความสนใจและใชเวลาไปกับการเปดรับสื่อมวลชนตางๆเปนอยางมาก ทั้งการ

อานนิตยสาร ฟงวิทยุ ชมโทรทัศน และชมภาพยนตร เห็นไดจากผลการสํารวจเรื่อง อิทธิพลของสื่อที่

มีผลตอการแตงกายตามแฟช่ันของวัยรุน ซึ่งพบวาวัยรุนสวนใหญเลือกรับสื่อที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับแฟช่ัน

โดยแบงเปนสื่อนิตยสาร เพราะเช่ือวามีบทบาทในการตัดสินใจซื้อเสื้อผา เครื่องประดับ และเปน

แหลงรวบรวมแฟช่ันการแตงกายใหมๆอยูเสมอ รองลงมาคือสื่ออินเตอรเน็ตเพราะใหความเห็นวา สื่อ

อินเตอรเน็ตมีขอมูลที่ทันสมัยตลอดเวลา และมีความนาสนใจดานแฟช่ันการแตงกาย สําหรับอิทธิผล

ของสื่อโทรทัศนที่มีผลตอกลุมตัวอยางมากที่สุด สวนใหญมีความคิดเห็นวาสื่อโทรทัศนเปนแหลงรวบ 

รวมแฟช่ันการแตงกายใหมอยูตลอดเวลา และไดรับอิทธิพลการแตงกายจากการรับชมสื่อโทรทัศน

ผานดารานักแสดง และมีความเปนมืออาชีพในดานการใชขาวสารเรื่องแฟช่ัน (ทิพวรรณ ทิพยจักษุ 

และ วิสุตา เอี่ยมพงษ 2556) ดังน้ันสารเกี่ยวกับสังคมตะวันตกที่ถูกนําเสนอในรูปแบบความบันเทิง

ผานสื่อตางๆโด เฉพาะสื่อโทรทัศนและวิทยุ ซึ่งนอกจากความบันเทิงแลวยังสอดแทรกใหเห็นถึงแบบ

แผนการใชชีวิตในสังคมตะวันตก เชน การแตงกาย การรับประทานอาหาร เปนตน   เปนสิ่งที่วัยรุน

สามารถเกิดการรับรูไดโดยงายและนํามาปรับใชใหเขากับตนเองไดอยางกลมกลืน 
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ดวยเหตุผลทั้งหมดที่กลาวมาน้ี  ผูศึกษาจึงตองการผลิตรายการโทรทัศนรูปแบบสาระบัน 

เทิงเกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจสําหรับวัยรุน โดยจะมีเน้ือหาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องราวที่มาของแฟช่ันวิน

เทจในแตละยุควา ในยุคน้ันมีความเปนมาในเรื่องการแตงกายอยางไร นําเสนอวิธีการประยุกตเครื่อง

แตงกายเกาที่มีอยูใหเกิดเปนสิ่งใหม และแนะนําการแตงกายใหเหมาะสมกับแฟช่ันและบุคลิกของตน

ตามยุคน้ัน โดยเน้ือหารายการทั้งหมดน้ีจะเนนในเรื่องของการประหยัดเปนหลัก เพื่อใหเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมายก็คือ วัยรุน ซึ่งเปนวัยในการตามกระแสแฟช่ัน ตองการสรางเอกลักษณที่ไมเหมือนใคร 

แตยังไมมีรายไดในการบริโภคเปนของตนเอง ซึ่งในขณะเดียวกันก็ยังเปนการรีไซเคิลเสื้อผาเกาใหกลบั 

มาใชไดใหมโดยไมรบกวนธรรมชาติ ยังชวยลดการสิ้นเปลืองพลังงานในการยอยสลายขยะจากเสื้อผา

แฟช่ันอีกดวย เพื่อใหรายการน้ีเปนอีกทางเลือกใหกับวัยรุนที่สนใจ และเปนทางเลือกใหมของรายการ

แฟช่ันไทยในปจจุบัน 

 

วัตถุประสงค 

1.  เพื่อผลิตรายการโทรทัศนรูปแบบสาระบันเทิงเกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจสําหรับวัยรุน 

2.  เพื่อศึกษาและนําเสนอเน้ือหาประวัติที่มาของแฟช่ันวินเทจในแตละรูปแบบของยุคสมัย           

3.  เพื่อรณรงคใหวัยรุนรูจักการประยุกตและแตงกายตามแฟช่ันไดอยางประหยัดเหมาะ 

สมกับตนเอง 

 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

การศึกษาครั้งน้ีจะจํากัดขอบเขตเฉพาะเน้ือหาที่เกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจสําหรับวัยรุนเทาน้ัน 

เพื่อใหเขาถึงเน้ือหาเหลาน้ันอยางแทจริง จึงมีการผลิตรายการโทรทัศน 1 ตอน โดยมีเน้ือหา

ครอบคลุมและนําเสนอเกี่ยวกับประวัติที่มาของแฟช่ันวินเทจในแตละยุค การประยุกตและประดิษฐ

เครื่องแตงกายเกาที่มีอยูใหเปนช้ินใหม และความรูในการเลือกซื้อเสื้อผาแบบประหยัดและเหมาะสม

กับตนเอง ซึ่งมีความยาวตอนละ 20 นาที  โดยมีกลุมเปาหมายหลักคือ วัยรุนเพศชายและหญิงที่รักใน

การแตงกายแบบแฟช่ันวินเทจอายุระหวาง 18-25 ป และกลุมเปาหมายรอง คือ ผูคนทั่วไปที่สนใจใน

แฟช่ันวินเทจ  
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ขั้นตอนการศึกษา 

1.  ข้ันเตรียมการกอนการผลิต (Pre-Production)      

1.1 มีการศึกษาและคนควาขอมูล ทฤษฎีและความรูที่เกี่ยวของทั้งทางเว็บไซต หนังสือและ

เอกสารตางๆ                                                      
1.2 นําเสนอขอมูลที่ไดมาวิเคราะห ทดสอบกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม รวมไปถึงการ

สํารวจความคิดเห็นและทัศนคติที่มีตอแฟช่ันวินเทจ ศึกษารูปแบบรายการแฟช่ัน   

1.3 นําเสนอแผนโครงการ การผลิตรายการโทรทัศนรูปแบบสาระบันเทิงเกี่ยวกับแฟช่ันวิน

เทจสําหรับวัยรุน คิดรูปแบบรายการ เขียนโครงการผลิตรายการและบทรายการ    

1.4 เตรียมอุปกรณที่จะใชในการผลิตรายการทั้งหมด 

2.  ข้ันดําเนินการผลิต (Production) 

2.1 ติดตอประสานงานทีมฝายผลิตรายการ เตรียมความพรอมและนัดหมายทีมงานในการ

ผลิตรายการ  
2.2 เตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตรายการทั้งหมด 

2.3 ผลิตรายการโทรทัศนรูปแบบสาระบันเทิงเกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจสําหรับวัยรุน จํานวน 1 

ตอน โดยมีระยะเวลา 20 นาที 

3 .ข้ันกระบวนการหลังการถายทํา (Post-Production)     

3.1 ดูเทปที่ถายทํามาทั้งหมด นํามาตัดตอรายการใหสมบูรณพรอมทั้งใสกราฟฟกตางๆ ลง

ไปในรายการ          

3.2 มีการประเมินผลงานและสรุปรูปแบบและเน้ือหาของจุลนิพนธ 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

เกิดรายการโทรทัศนในรูปแบบสาระบันเทิงที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจและไลฟสไตลที่

แตกตางไปจากเดิม และสามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายไดอยางถูกตองและ

แทจริง นอกจากน้ียังสามารถสรางกลุมผูบริโภคกลุมเปาหมายใหมที่มีความสนใจในเน้ือหารายการ 

และเปนการนําเสนอความรูใหกับผูที่สนใจและช่ืนชอบในแฟช่ันวินเทจอีกดวย 
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นิยามศัพท   

แฟช่ัน คือ ลักษณะการแสดงออกหรือการกระทําตางๆ นอกจากน้ียังรวมไปถึงเสื้อผาของ

ทั้งผูหญิงและผูชาย การแตงหนา แตงผม รวมทั้งรองเทา กระเปา เครื่องประดับเครื่องใชประกอบ

เสื้อผา ตลอดจนอากัปกิริยาของผูแตง ที่ไดรับการยอมรับจากกลุมบุคคลตางๆ อีกทั้งยังครอบคลุมไป

ถึงกิจกรรมตางๆในการดําเนินชีวิต เชน  การรับประทานอาหาร การเดินทาง การทํางานพบปะผูคน  

โดยกิจกรรมดังกลาวจะปรากฏใหเห็นโดยทั่วไปจนกลายเปนสวนหน่ึงของชีวิตประจําวัน 

วินเทจ คือ Antique หรือของเกา มีรากศัพทหมายถึงการหมักบมไวน โดยวินเทจจะอยู

ในชวงยุค 1920s-1975s ซึ่งหมายถึงสิ่งของหรือการออกแบบในทุกแขนงรวมถึงเครื่องแตงกายแบบ

ยอนยุค ที่มีอายุต้ังแต 20-100 ปข้ึนไป ที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะ มีความละเมียดละไม ในที่น้ี

ผูวิจัยใหความหมายของวินเทจ คือ สินคาเครื่องแตงกายไดแก เสื้อผาและเครื่องประดับ ทั้งสินคามือ

หน่ึงและมือสองที่มีเรื่องราวและประวัติความเปนมาตามแตละสไตลในยุค 1920s–1975s

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

บทที่ 2                                                                                                    

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การศึกษาเรื่อง “การผลิตรายการโทรทัศนรูปแบบสาระบันเทิงเกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจ

สําหรับวัยรุน” ในครั้งน้ีผูศึกษาไดนําแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของมาศึกษา เพื่อใชเปน

กรอบในการนําเสนอและวิเคราะหขอมูลกอนที่จะผลิตช้ินงานดังตอไปน้ี   

1.  แนวคิดเกี่ยวกับแฟช่ัน       

2.  แนวคิดเกี่ยวกับประวัติแฟช่ันในยุควินเทจ (1900s–1970s)   

3.  แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุน        

4.  แนวคิดการเปดรับสื่อมวลชน           

5.  รายการที่เกี่ยวของและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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แนวคิดเก่ียวกับแฟชั่น        

การนิยามคําวาแฟช่ันในมุมมองของแตละคนอาจจะนิยามไดแตกตางกันออกไป และยังมีผู

ที่ใหคํานิยามเกี่ยวกับแฟช่ันไวมากมาย เชน แฟช่ันไมใชเพียงแคจะมีแตเสื้อผา แตยังหมายรวมถึงทุก

สิ่งทุกอยางที่สามารถแสดงออกถึงการใชชีวิตแบบรวมสมัย ที่ไมวาจะเปนรถยนต ตูเย็น ไปจนถึง

อิทธิพลจากสื่อโทรทัศนและนิตยสาร การคมนาคมขนสงที่งายและรวดเร็วที่จะทําใหแฟช่ันกลายเปน

สวนหน่ึงที่สําคัญของชีวิตในยุคที่เจริญแลว (Emilio Pucci, cited in Winters&Goodman 1985: 

81, อางถึงใน อัญชัน สันติไชยกุล 2547: 81) นอกจากน้ีแฟช่ันยังหมายถึงรูปแบบลักษณะการ

นําเสนอหรือแนวคิดที่โดดเดนและเปนที่ยอมรับของคนในหมูมาก ณ ชวงเวลาใดเวลาหน่ึง ซึ่งไดสอด 

คลองกับ Drake, Spoone และ Greenwald (1992) ที่ไดอธิบายถึงแฟช่ัน คือ ลักษณะการแสดง 

ออกหรือการกระทําที่ไดรับการยอมรับเปนอยางดีจากกลุมบุคคล นอกจากน้ียังครอบคลุมไปถึง

กิจกรรมตางๆในการดําเนินชีวิต เชน การแตงกาย การรับประทานอาหาร การเรียนการสอน ซึ่ง

กิจกรรมตางๆดังกลาวปรากฏใหเห็นโดยทั่วไปจนกลายเปนสวนหน่ึงในชีวิตประจําวัน ยังสามารถสรุป

ความหมายของคําวาแฟช่ันไดหมายถึง ลีลา (Style) หรือวิธีการนําเสนอ (Presentation) ของการ

แตงกาย การแตงหนาทําผม การใชเครื่องประดับ ตลอดจนอากัปกิริยาของผูแตงดวย จึงหมายความ

โดยรวมวา เปนเสื้อผาทั้งของผูหญิงและผูชาย ยังรวมไปถึงการแตงหนา แตงผม รองเทา  กระเปา 

เครื่องประดับและเครื่องใชที่ประกอบกับเสื้อผา และรูปรางลักษณะของบุคคลเชน อวน ผอม หรือสูง 

เปนตน (กาญจนา แกวเทพ 2541: 273)      

ดังน้ันจึงสรุปไดวา แฟช่ันเปนไดทั้งพฤติกรรม เสื้อผา เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ สิ่งของ 

กิจกรรม การดําเนินชีวิตหรือแมแตแนวคิดที่กําลังเปนที่นิยมและไดรับการยอมรับจากคนหมูมากใน

สังคม ณ ชวงเวลาใดเวลาหน่ึง แตหากจะมองในอีกแงมุมหน่ึงของคําวาแฟช่ันสําหรับคนทั่วไปหรือคน

สวนใหญมักจะนึกถึงเพียงเสื้อผาหรือเครื่องแตงกายตางๆ โดยแฟช่ันเปรียบเสมือนชองทางที่ทําให

บุคคลเหลาน้ันตอบสนองความตองการของตนเองไมวาจะเปนทางดานอารมณหรือการแสดง ออก

ทางพฤติกรรม รวมทั้งยังสามารถสรางความประทับใจใหกับผูอื่นเมื่อยามพบเห็นโดยผานการแตงกาย

หรือการใชสินคาแฟช่ันในสังคม ปจจุบันแฟช่ันไดเขามามีบทบาทในรูปแบบการดําเนินชีวิต 

(Lifestyle) ของคนในสังคมมากข้ึน โดยสังเกตไดจากการเปลี่ยนการแตงกายที่แตกตางกันไปใน

กิจกรรมหรือแตละสถานการณ เชน ชุดไปเที่ยว ชุดทํางาน ชุดกีฬา ชุดราตรี ฯลฯ  (Moven, อางถึง

ใน อัญชัน สันติไชยกุล 2547: 82) แฟช่ันจึงจัดเปนกระบวนการที่มีความสลับซับซอนมากในระดับมห

ภาค (Macro) แฟช่ันถือเปนปรากฏการณทางสังคมที่สงผลกระทบตอคนจํานวนมากในสังคมพรอมๆ

กัน แตหากมากในอีกแงมุมหน่ึงอาจจะมองไดวาแฟช่ันสงผลกระทบเพียงแคในระดับจุลภาค (Micro) 

หรือในระดับบุคคลเทาน้ัน ดังน้ันในการทําการศึกษาเกี่ยวกับแฟช่ัน จึงสามารถศึกษาไดเปน 4 มุม 

มองหลักดังน้ีคือ (กาญจนา แกวเทพ 2541: 285-296)  
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1.  มุมมองทางดานเศรษฐศาสตร กลาวคือแฟช่ันจากมุมมองน้ีจะมีลักษณะที่ขัดแยงกัน 2 

ดานคือ หน่ึงแฟช่ันแตละชนิดจะมีอายุเพียงแคช่ัวระยะเวลาสั้นๆ แฟช่ันลักษณะเดิมจําเปนตองหลีก

ทางใหกับแฟช่ันแบบใหมอยูเสมอ แตในอีกดานหน่ึง อุตสาหกรรมแฟช่ันน้ันกลับเปนสิ่งที่อายุเปน

อมตะอยูในประวัติศาสตรทางวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ อีกทั้งยังมีพลังอยูในโครงสรางทาง

สังคม โดยสามารถพบเห็นไดจากการที่เราแตงตัวตามแฟช่ันที่ความช่ืนชอบ ไปตลอดจนการผลักดัน

ใหแตงตัวตามแฟช่ันทั้งที่ไมชอบ แตเปนเพราะในทองตลาดมีแตแฟช่ันแบบน้ีแบบเดียวเทาน้ัน 

เน่ืองจากกําลังเปนที่นิยมอยูในชวงเวลาน้ันๆ     

นอกจากน้ี กาญจนา แกวเทพ ยังอธิบายเพิ่มเติมวา แฟช่ันโดยเฉพาะเครื่องแตงกายนับเปน

สินคาที่ไดรับความนิยมมากสําหรับการผลิตอุตสาหกรรม เพราะคุณสมบัติ เฉพาะตัวของสินคา

ประเภทเสื้อผาคือ มีลักษณะคงทน ถาหากเปรียบกับตูเย็นหรือรถยนต เสื้อผาจะเปนสินคาที่มีอายุ

การใชงานที่สั้นกวา ทําใหตองซื้อใหมอยูเสมอ และที่สําคัญไปกวาน้ันคือ การเปลี่ยนเสื้อผาในแบบ

ใหมของคนในยุคปจจุบันไมไดเกิดจากอายุการใชงานที่หมดสภาพลง แตเปนเพราะอิทธิพลของแฟช่ัน

ที่เปนสัญญาณบงบอกวา ชุดเกาน้ันเชยลาสมัยแลว จําเปนตองซื้อชุดใหมเพื่อความทันสมัย แนนอน

วาสื่อมวลชนก็มีบทบาทอยางหน่ึงในการสรางวิธีการคิดแบบใหม การนําเสนอใหปฏิบัติตาม ทําให

ผูผลิตสามารถผลิตสินคาประเภทเสื้อผาออกวางจําหนายไดบอยครั้ง     

2.  มุมมองดานสังคมและสุนทรียศาสตร  กลาวไววาแฟช่ันไมใชเพียงการคิดประดิษฐเครื่อง

แตงกายข้ึนมาเทาน้ัน แตหากยังเปนการคิดประดิษฐสรางสรรคสิ่งแปลกใหม โดยทําออกมาในรูปแบบ

ของเสื้อผาหรือสินคาตางๆ จึงทําใหแฟช่ันมีความเปนมิติที่เกี่ยวของกับความสุนทรียศาสตรหรือความ

งามผสมอยู โดยใชการออกแบบใหมีลักษณะสวยงาม โดดเดน ในสวนของดานสังคม แฟช่ันน้ันถือเปน

ตัวสะทอนสังคมที่เปนอยูไดเปนอยางดี เชน            

- ชนช้ัน (Class) หากเมื่อตองศึกษาถึงตนกําเนิดเรื่องแฟช่ันในยุโรปจะพบวา ความเปนมา

ของแฟช่ัน จะเปนเรื่องของคนชนช้ันสูงเทาน้ัน ซึ่งจะมีวิธีการตัดเย็บแบบช้ันสูง ที่เรียกวา “Haute 

Couture” โดยการตัดเย็บน้ีจะทําดวยมือ (Hand-Made) และออกแบบมาเฉพาะสําหรับแตละบุคคล

เทาน้ัน ขณะที่การตัดเย็บเสื้อผาที่มีจํานวนมาก (Mass production, Ready to wear, Pret a 

porter) จะเปนเสื้อผาธรรมดาทั่วไปที่ตัดเย็บดวยเครื่องจักร มีลักษณะออกแบบที่เหมือนกันน่ันเอง 

ทําใหแฟช่ันมีเรื่องของชนช้ันเขามาเกี่ยวของเพื่อชวยในการรักษาความแตกตางระหวางชนช้ันเอาไว 

- เพศ (Gender) เครื่องแตงกายน้ันมีบทบาทสําคัญอยางหน่ึงในการดึงดูดความสนใจทาง

เพศ ดังน้ัน ในประวัติศาสตรการแตงกาย จึงมีการแบงการแตงกายชายและหญิงใหแตกตางกันอยาง

ชัดเจน จนเมื่อถึงศตวรรษที่ 20 ไดเริ่มเกิดแฟช่ันแบบใหมที่เปนการแตงกายแบบไมระบุเพศ (Non-

gender) หรือเครื่องแตงกายที่ใสไดทั้งสองเพศ (Unisex) เชน การใสเสื้อยืด การนุงกางเกง การเอา

เสื้อไวในกางเกง คาดเข็มขัด สวมเสื้อ แจ็กเก็ตตางๆ เปนตน โดยสวนใหญแลวการศึกษาเกี่ยวกับ
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แฟช่ันจะมุงเนนไปที่การศึกษาเกี่ยวกับผูหญิงเปนหลัก แตในปจจุบัน แฟช่ันที่เกี่ยวของกับผูชายไดมี

บทบาทมากข้ึน เชน การผลิตนํ้าหอมสําหรับผูชาย เสื้อผา กระเปา เปนตน อีกทั้งสื่อมวลชนก็มีสวน

อยางมากในการเปดพื้นที่ใหมๆใหแกแฟช่ันผูชาย รวมทั้งการสรางภาพลักษณ การใหความหมาย

ขอมูลอีกดวย               

- แฟช่ันเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรม วัฒนธรรมมีสวนทําใหบุคคลมีการเขาใจหรือ

ตีความหมายสิ่งตางๆใหแตกตางไปตามวัฒนธรรม โดยผานแฟช่ันเสื้อผา เชน เครื่องแตงกายประจํา

ชาติ เสื้อผาสําหรับออกงานกลางคืน ชุดสําหรับเลนกีฬา หรือแมแตเสื้อสําหรับสวมใสใหเขากับอากาศ

ของแตละประเทศ เปนตน        

- การสะทอนคานิยมทางสังคม (Social values) เชน ในชวงยุค 1970-1979  จะนิยมชุดที่

เนนหนาอกของผูหญิง เน่ืองจากมีคานิยมในการเลี้ยงลูกดวยนมแม แตตอมาในชวงปค.ศ. 1980-

1989 คานิยมไดเปลี่ยนไป ผูหญิงเริ่มที่จะออกมาทํางานนอกบาน ทําใหเปลี่ยนคานิยมทางสังคมไป

เปนชุดที่คลองตัวแบบชุดทํางาน (Solomon, อางถึงใน อัญชัน สันติไชยกุล 2547: 84)    

3.  มุมมองทางดานสัญญะวิทยา เปนมุมมองที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของความหมาย 

(Meaning) ที่มา ของสิ่งของ วัตถุ คําพูด การกระทํา ฯลฯ ดังน้ัน แฟช่ันจึงยอมมีความหมายตางๆ 

แตกตางกันออกไป เชน การแตงกายแบบ Flashback เปนการแตงกายแบบยอนยุค ที่มีความ

หมายถึงการแสดงอาการหวนหาหรือ ช่ืนชมในอดีต  การแตงกายแบบ Excentric เปนการแตงกาย

แบบชุดนักบินอวกาศใชวัสดุแนวใหม แสดงถึงการตอตานหนีแรงดึงดูดทุกอยาง การแตงกายแบบ 

Mystic ที่จะแตงกายแบบยุคกรีก แตงหนาแบบลึกลับ เปนการแสดงถึงอํานาจของพลังลึกลับเหนือ

ธรรมชาติ (กาญจนา แกวเทพ 2541: 286) นอกจากน้ีความหมายของเครื่องแตงกายยังไดเปลี่ยนไป

ตามสถานการณ เชน สังคมไทยโบราณ ที่ประชาชนทั่วไปจะไมมีวิธีการเปลี่ยนเครื่องแตงกายในแตละ

วัน โดยจะใสชุดเดียวกันตลอด แตในปจจุบัน คนไทยมีการเปลี่ยนเครื่องแตงกายอยูตลอดทั้งวัน เชน 

หากอยูบานก็จะใสชุดอยูบาน แตถาหากจะออกจากบานตอนกลางวันไปเพื่อไปทํางานหรือไปเที่ยวก็

ตองเปลี่ยนชุดเพื่อใหสุภาพมากข้ึน กลางคืนก็จะเปลี่ยนใสชุดนอน เปนตน และยังมีความหมายในการ

แสดงสถานภาพในสังคม เชน ในยุคสังคมศักดินา มีการหามไมใหคนธรรมดาสามัญใชสีบางสีในเครื่อง

แตงกายที่เปนคนของราชวงศ แตในปจจุบันในยุคประชาธิปไตย คนทุกคนตางมีความเทาเทียมกันใน

การแตงกาย แตถึงอยางไรขอจํากัดทางดานเศรษฐกิจก็เปนตัวกําหนดการแตงกาย และบงบอก

สถานภาพอยู ดี เชน คนจนยอมไมมี เพชรใส  หรือ ย่ีหอสินคา  (Brandname) ไดกลายเปน 

เครื่องหมายแสดงสถานภาพในการแตงตัว        

4. มุมมองทางดานจิตวิทยา มีปจจัยทางดานจิตวิทยาจํานวนมากที่ไดอธิบายถึงสาเหตุที่ทํา

ใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตางๆตามแฟช่ัน ไดแก (Solomon, อางถึงใน อัญชัน สันติไชยกุล 2547: 

85-86)          
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- สาเหตุที่มาจากความตองการใหตนเองสอดคลองกับสังคม (Conformity) เชน การที่

วัยรุนมักเลือกแตงตัวตามแบบแฟช่ันที่เปนที่นิยมอยูในขณะน้ัน หรือการแตงตัวตามศิลปน ดาราที่

ตนเองช่ืนชอบ เพื่อใหรูสึกวาตนเองไดเขาอยูในกลุมสังคมน้ันไดและไมดูตกยุค เปนตน  

- ตองการความแปลกใหม (Variety–seeking) เชน บางคนอาจจะเกิดความเบื่อหนาย หาก

ตองใสเสื้อผาเดิมๆอยูตลอดเวลา ดังน้ันจึงตองการเสื้อผาแบบใหมเพื่อทําใหเกิดความรูสึกวาไมซ้ําซาก

จําเจ เปนการหาความแปลกใหมใหกับชีวิต            

- ความคิดสรางสรรคสวนบุคคล (Personal creative) เชน การที่ตองการใหตัวเองดูดีมี

ภาพลักษณที่โดดเดน จึงไมอยากแตงตัวตามแฟช่ันมากเกินไปเพราะรูสึกวาไมแตกตาง แตก็ไมอยากที่

จะแตกตางมากเกินคนทั่วไป จึงยังดัดแปลงแฟช่ันใหสามารถสะทอนถึงความเปนตัวเองออกมาได 

เปนตน           

- เพื่อดึงดูดความสนใจทางเพศ (Sexual attraction) ทฤษฎีเกี่ยวกับแฟช่ันไดกลาวไววา 

สวนตางๆของรางกายมนุษยเปนตัวกระตุนทางเพศโดยเฉพาะรางกายของเพศหญิงที่มีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงของแฟช่ัน เสื้อผา เปนตน 

หลักการพ้ืนฐานของแฟชั่น (Principles of Fashion)     

หลักการของแฟช่ันประกอบดวย 5 ประการที่เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูที่ตองการศึกษาเกีย่วกบั

แฟช่ันตองรูและเขาใจไดแก (อัญชัน สันติไชยกุล 2547: 87–88)        

1.  ผูบริโภคเปนตัวกําหนดแฟช่ันโดยการรับ (Acceptance) หรือปฏิเสธ (Rejection) 

แฟช่ันน้ันๆ โดยหลักของการออกแบบเสื้อผาแฟช่ันน้ันแตละครั้งจะตองออกแบบใหมีลักษณะที่

นาสนใจสําหรับผูบริโภค แตคนที่จะตัดสินใจวาเสื้อผาแบบไหนจะเปนที่ตองการคือตัวผูบริโภคน้ันเอง 

ซึ่งผูบริโภคจะเปนคนกําหนดวา  สินคาแบบไหนที่กําลังเปนที่นิยม สินคาแบบไหนที่ตกยุคไมเปนที่

นิยมอีกตอไป โดยมาจากการเลือกซื้อหรือไมซื้อสินคาเหลาน้ันเอง     

2.  แฟช่ันไมไดข้ึนอยูกับราคา ราคาของสินคาไมไดเปนตัวบอกวาสินคาเหลาน้ันเปนสินคา

แฟช่ันที่กําลังเปนที่นิยมหรือไม ถึงแมวาตราสินคาจํานวนมากที่มีราคาแพงเชน กระเปาชาแนล จะมี

ราคาเฉลี่ยใบละไมตํ่ากวาสองหมื่นบาท แตไมนานกระเปาแบบเดียวกันก็จะมีการผลิตเลียนแบบ

ออกมาวางขายตามตลาดทั่วไปในราคาทีถู่กลงไมถึงพันบาท ถึงแมวาราคาลักษณะวัสดุที่ใชในการผลิต 

ตราสินคา คุณภาพของสินคาและการผลิตจะแตกตางกัน แตสินคาทั้งสองก็จัดเปนสินคาแฟช่ันที่ไดรับ

ความนิยมเชนกัน ซึ่งเปนผลจากการออกแบบรูปทรงที่เหมือนกัน     

3.  แฟช่ันมีการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป กลาวคือ การเปลี่ยนแปลงทางแฟช่ัน

สวนใหญจะเปนการเปลี่ยนแปลงที่ยึดติดแบบเดิมของตัวสินคาเปนพื้นฐาน เชน จากกระโปรงยาวเปน

กระโปรงสั้น จากกางเกงขากระบอกเปนขามา เน่ืองจากผูบริโภคสวนใหญจะเลือกซื้อเสื้อผาตางๆ 

โดยดูจากเครื่องแตงกายเดิมที่มีอยู เพื่อสามารถนํามาใสรวมกันได     
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4.  การสงเสริมการขายที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางของแฟช่ันได จากความพยายาม

ของผูผลิตสินคาหรือนักการตลาดการสงเสริมการขายไมไดเปนตัวกําหนดวาผูบริโภคจะซื้อสินคาจน

สินคาเหลาน้ันเปนสินคาที่ไดรับความนิยมหรือไม เชน การลดราคา การแจกของแถม หรือการใชพรี

เซ็นเตอรก็ตาม แตในทํานองเดียวกัน การลดราคา การแจกของแถมหรือการเปลี่ยนพรีเซ็นเตอรก็ไม

สามารถทําใหสินคาเหลาน้ันที่เสื่อมความนิยมลงกลับมาเปนสินคาที่ไดรับความนิยมได จึงทําใหรานคา

จํานวนมากมักจะรีบลดสินคาและระบายของเกาออก เพื่อที่จะนําเสื้อผาแบบใหมที่เปนที่นิยมเขามา

แทน               

5.  แฟช่ันจะเสื่อมลงตามความนิยมและตายไปในที่สุดเมื่อเกินความพอดี เชน กระโปรงสุม

ที่เปนที่นิยมในชวงศตวรรษที่ 18 ไดเสื่อมลงเน่ืองจากกระโปรงที่ออกแบบมาใหลําบากในการ

เคลื่อนไหวของผูสวมใส หรือกระโปรงสั้นในชวงป 1960 – 1969 ที่สั้นจนเกินไปจนทําใหดูไม

เหมาะสมในการสวมใส เปนตน 

ปจจัยท่ีมีผลตอการสนใจและความตองการสินคาแฟชั่น                       

ปจจัยที่มีผลตอความสนใจและความตองการสินคาแฟช่ันของผูบริโภคมีมากมาย โดย 

Troxell (1978) ไดสรุปปจจัยดังกลาวเปน 3 ดาน คือ ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ปจจัยทางดานสังคม 

และปจจัยทางดานจิตวิทยา โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี     

1.  ปจจัยทางดานเศรษฐศาสตร (Economic Factors) เชน รายไดของผูบริโภค ย่ิง

ผูบริโภคมีรายไดสูงก็จะย่ิงมีกําลังซื้อสูง ทําใหเกิดความสนใจในเรื่องแฟช่ันสูงมากกวาคนที่มีรายไดต่ํา 

ทําใหเกิดความสนใจเกี่ยวกับแฟช่ันนอยเพราะมีกําลังในการซื้อนอย เปนตน   

2.  ปจจัยทางดานสังคม (Sociologic Factors) เชน รูปแบบการดําเนินชีวิตหรือกิจกรรม

ยามวางของบุคคลตางๆ สงผลตอความตองการหรือการเปลี่ยนแปลงทางสินคาแฟช่ันอยางมาก 

โดยเฉพาะเสื้อผาเครื่องแตงกาย เชน กิจกรรมยามวางของคนกรุงเทพฯ จะไปออกกําลังกาย ดังน้ันชุด

ออกกําลังกายจึงกลายเปนที่นิยม หรือในสังคมปจจุบันผูหญิงออกมาทํางานนอกบานมากข้ึน จึงทําให

แฟช่ันเสื้อผาผูหญิงมีการเปลี่ยนแปลงไป มีการหันไปนิยมเสื้อผาที่ทะมัดทะแมงคลายผูชายมากข้ึน 

นอกจากน้ียังมีอีกหลายประการเชน การศึกษา เพศ ความอิสระเสรี เปนตน       

3.  ปจจัยทางดานจิตวิทยา (Psychological Factors) ไดแก ความเบื่อหนายแฟช่ันเสื้อผา

ในแบบเดิมๆ ความอยากรูอยากลองซือ้หรือรับแฟช่ันใหมๆมาใช ปฎิกิริยาตอธรรมเนียมปฏิบัติตางๆ 

ในสังคม หรือการสรางความมั่นใจในตัวเอง ความตองการที่จะเปนสวนหน่ึงของสังคมหรือกลุมเพื่อน 

ตลอดจนทัศนคติทั่วๆไป เชน ความจําเปน ความตองการ เปนตน 
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แฟชั่นในฐานะการสื่อสารแบบตางๆ      

สําหรับแฟช่ัน สามารถเปนการสื่อสารไดในแบบตางๆ โดยแบงกรอบการสื่อสารเปนดังน้ี 

(กาญจนา แกวเทพ 2547: 273–276)         

- แฟช่ันสําหรับการสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ (Persuasive Communication) แฟช่ันมี

สวนเกี่ยวของกับการสื่อสารโดยตรง ต้ังแตการสื่อสารแบบโนมนาวใจ ที่จะเกิดข้ึนเมื่อผูชมไดมองเห็น 

นางแบบสวมใสเสื้อผาเดินมาจากแคทวอลกหรือดาราที่สวมใสเสื้อผาในละคร จะทําใหผูชมเกิด

ความรูสึกอยากไดและซื้อชุดที่นางแบบ ดาราสวมใสทันที รวมไปถึงวิธีการสอนการแตงตัวเพื่อสราง

ลักษณแบบตางๆ เชน การแตงการแบบภูมิฐานใหดูนาเช่ือถือ การแตงตัวตามความเช่ือประเพณีน้ันๆ 

เชน การแตงกายไปวัด ควรจะแตงกายสุภาพเรียบรอย เพื่อเปนการเคารพสถานที่   

- แฟช่ันสําหรับการสื่อสารเพื่อการแสดงออก (Expressive Communication) การแตงตัว

เปนการแสดงออกใหเห็นความเปนตัวตนของเรา เพราะเวลาที่บุคคลเลือกเครื่องแตงกายน้ันก็

เพื่อที่จะบอกบุคคลอื่นวา “ตนเองเปนอยางไร”       

- แฟ ช่ัน  เ ป น รู ป แบ บ ห น่ึ ง ขอ ง ก า ร สื่ อ ส า ร แบ บ อ วั จ นะภาษา  ( Non-Verbal 

Communication) ไมวาผูแตงกายหรือบุคคลอื่นจะมองเห็นการแตงกายแบบต้ังใจหรือไมต้ังใจก็ตาม 

แตทุกองคประกอบของแฟช่ัน ลวนแตมีการสื่อความหมายในเขาในในเรื่องเดียวกันได เชน การแสดง

สีหนา ระยะหางการสนทนา ฯลฯ ตัวอยางที่เห็นไดงายที่สุดก็คือ ผูหญิงที่เปลี่ยนเสื้อผาที่ใสอยูใหเปน

ชุดใหมตามแฟช่ันไมตกยุคสมัย เปนตน       

- แฟช่ันในกระบวนการการสื่อสารเพื่อการสรางภาพลักษณ (Image Building) เน่ืองจาก

การแตงกาย การแตงหนา การทําผม การใชเครื่องประดับ แมกระทั่งนํ้าหอมกลิ่นตางๆ ลวนเปน

ขาวสารสวนเสี้ยวเล็กๆ ที่ผูรับสารนําเอาไปตีความวาบุคคลที่ใชแฟช่ันเหลาน้ันเปนบุคคลประเภทใด

เชน บรรดาผูนําประเทศ พระราชินีของอังกฤษ ที่ใหความสนใจในเรื่องของแฟช่ัน หรือจะเปน

ประธานาธิบดีคลินตันที่ตองการนําเสนอภาพลักษณของตนเองใหเปนเหมือนคนรุนใหมที่มองโลกสู

อนาคต จึงเห็นภาพวาประธานาธิบดีคลินตันสวมใสเสื้อแบบจําลองหรือชุดกีฬามากกวา 

ทฤษฏีการกระจายตัวของแฟชั่นไปยังผูบริโภค      

การกระจายตัวของแฟช่ันน้ันสามารถนิยามไดวา นักออกแบบจะเปนผูสรางสรรคงาน

แฟช่ันหรือเปนผูผลิตวางแผนงานสําหรับแฟช่ัน แตก็ยังมีอีกหน่ึงบทบาทที่สําคัญในการที่จะตอบรับ

หรือปฏิเสธแฟช่ันน้ันก็คือ ผูบริโภค ซึ่งเห็นไดจากหลักการพื้นฐานของแฟช่ันที่วาผูบริโภคเปนผูที่

กําหนดแฟช่ันโดยการรับหรือปฏิเสธ ดังน้ันจึงทําใหสามารถสรุปทฤษฏีหลักการที่สามารถนําไปใชได

ในการกระจายตัวของแฟช่ันไปยังคนในสังคมไดดังน้ี  (Sproles, อางถึงใน อัญชัน สันติไชยกุล 2547: 

90-92)                 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



14 

 

1.  แฟช่ันเกิดจากชนช้ันสูง (Upper class theory)  แฟช่ันเกิดจากชนช้ันสูงในสังคม ซึ่ง

จะหมายถึงคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมระดับสูง การศึกษาสูง หลังจากที่กลุมคนชนช้ันสูง

ไดรับแฟช่ันใหมๆ ก็ทําใหเปนตัวกระตุนที่สงผลมายังสังคมที่ตํ่ากวา ดังน้ันการกระจายตัวของแฟช่ัน

ตามทฤษฏีน้ีจึงเกิดข้ึนในลักษณะแนวด่ิงจากบนลงลาง (Trickle-down) และเมื่อแฟช่ันเหลาน้ันไดรับ

ความนิยมอยางแพรหลายในกลุมคนทั่วไปแลว กลุมชนช้ันสูงที่เปนกลุมแรกที่ใชสินคาน้ันจะเลิกใช

ทันทีเพราะไมตองการใหตนเองปะปนกับกลุมสังคมที่มีสถานภาพที่ตํ่ากวา    

2.  แฟช่ันเกิดจากการตลาดมวลชน (Mass market theory) ตลาดมวลชน (Mass 

Market) คือ การผลิตสินคาครั้งละมากๆ แลวทําการสื่อสารผานสื่อมวลชนออกไปยังคนหมูมากใน

สังคม ทําใหเกิดแนวทางใหมสําหรับแฟช่ันพรอมกันในทุกชนช้ัน คนในแตละชนช้ันจะมีผูนําทาง

แฟช่ันเปนของตนเอง โดยผูนําแฟช่ันของแตละชนช้ันจะเปนกลุมคนแรกที่รับแฟช่ันใหมและกระจาย

ออกไปยังคนอื่นๆ ในชนช้ันตัวเอง ไมไดมีการกระจายขามชนช้ัน ซึ่งจะเกิดในลักษณะแนวขวาง 

(Trickle - across)         

3.  แฟช่ันเกิดจากกลุมวัฒนธรรมยอย (Subcultural leadership theory) การกระจาย

แฟช่ันสําหรับสังคมในสมัยใหมที่มีกลุมวัฒนธรรมยอยตางๆมากมาย โดยแฟช่ันจะเกิดจากกลุมคน

เล็กๆ แลวแพรกระจายไปยังกลุมคนใหญ ดังน้ันจึงมีการกระจายตัวของแฟช่ันในแนวต้ังจากลางข้ึน

บน (Trickle - up) เชน แฟช่ันเสื้อยืด กางเกงยีนส ชุดลายทหาร เปนตน    

4.  แฟช่ันเกิดจากการยอมรับของคนในสังคม (Theory of collective selection) แฟช่ัน

คือ พฤติกรรมที่เกิดจากการยอมรับของคนในสังคม ซึ่งเปนกระบวนการที่คนในสังคมจะสะสมรสนิยม

หรือรูปแบบใหมๆ หากแฟช่ันใดตรงกับรสนิยมหรือความตองการของคนในสังคม แฟช่ันเหลาน้ันจะ

ไดรับความนิยมจนแพรหลาย และกลายเปนคลื่นความนิยมของสังคมที่ทําใหบุคคลในสังคมกลุมอื่นๆ

ตางพากันแสดงพฤติกรรมตามภายในระยะเวลาไมนาน จนกลายเปนแฟช่ันยอดนิยมในที่สุด  

วงจรชีวิตของแฟชั่น (Fashion life cycle)     

ถึงแมวาสินคาแฟช่ันบางชนิดสามารถมีอายุยืนยาวอยูในตลาดไดนานเปนศตวรรษ แต

สินคาแฟช่ันก็มีวงจรชีวิตที่สามารถคาดคะเนได โดยแบงออกเปน 3 ข้ันตอนใหญ ดังน้ี (Solomon, 

อางถึงใน อัญชัน สันติไชยกุล 2547: 92-94)      

1.  ข้ันแนะนําสินคา (Introduction stage) เปนชวงระยะแรกของการเกิดแฟช่ันแตละ

ชนิด โดยเปนชวงที่ยังไมเปนที่รูจัก ซึ่งแฟช่ันที่จะเกิดข้ึนจะเปนแฟช่ันใหม (Innovation) และคอยๆ 

ขยายตัวออกไป (Rise) เชน เพลงอัลบั้มใหมของศิลปนที่เพิ่งวางขาย ในระยะแรกจะยังไมเปนที่รูจัก

ของคนในสังคม ทางบริษัทจึงทําการกระจายเพลงไปตามสถานีวิทยุตางๆ เพื่อเปดใหประชาชนรับฟง 

โดยกลุมคนแรกที่ไดรับเพลงหรือสินคาใหมจะเรียกวา กลุมคนบุกเบิก ดังน้ันกลุมคนบุกเบิกจึงมี
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ความสําคัญตอการเกิดแฟช่ันในสังคมอยางมาก เน่ืองจากเปนกลุมคนแรกที่รับและนําเอาแฟช่ันเขามา

สูสังคม           

2.  ข้ันสินคาเปนที่ยอมรับ (Acceptance stage) เปนชวงที่สินคาแฟช่ันไดรับความนิยม

จากคนในสังคมมากข้ึนตอเน่ือง จนกลายเปนที่รูจักของคนทั่วไปของคนในสังคม เชน อัลบั้มเพลงใหม 

หลังจากสงเพลงไปตามสถานีแลว ในข้ันน้ีจะมีคนจํานวนมากในสังคมรูจักเพลงใหมที่เปดและเพลง

ใหมอาจจะติดฮิตอันดับชารตประจําเดือนของสถานี เปนตน      

3.  ข้ันเสื่อมความนิยม (Regression stage) เปนข้ันตอนสุดทายของชวงชีวิตแฟช่ัน เพราะ

เมื่อสินคาไดมกีารขยับขยายเติบโตในตลาดอยางรวดเร็ว ยอมเปนธรรมดาที่สินคาแฟช่ันจะเริ่มมีการ

อิ่มตัว คนเริ่มที่จะมองวาไมใชของใหมแลว จึงทําใหสินคาลดความนิยมลง การขยายตัวทางแฟช่ันเริ่ม

ตกลง และนําไปสูความลาสมัย (Obsolescence) ในที่สุด ซึ่งถือเปนจุดสิ้นสุดของสินคาแฟช่ัน

เหลาน้ัน เชน หลังจากเวลาผานไป เพลงที่ฮิตติดชารตของสถานีวิทยุ เริ่มจะมีคนโทรมาฟงนอยลง 

เพราะคนเริ่มเบื่อและเคยชิน ประกอบมีเพลงใหมเขามาแทนที่ เปนตน จึงสังเกตไดวากลุมคนในสังคม

มีบทบาทสําคัญตอการเกิดแฟช่ันของผูบริโภคในสังคม และอาจจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลว

ของสินคาเหลาน้ันที่ออกมาวางจําหนายก็คือ ผูบุกเบิก เน่ืองจากเปนกลุมคนแรกที่จะรับและนําเอา

แฟช่ันใหมเขามาในสังคม เมื่อผูบริโภคอื่นเห็นแฟช่ันใหมจากกลุมผูบุกเบิกแลวตรงตาม ความตองการ

ของตนเองผูบริโภคก็จะหันมาสนใจสินคาแฟช่ันเหลาน้ัน จนกลายเปนที่นิยมของคนในสังคมในที่สุด 

(Goldsmith, Moore & Beaudoin  1999: 94, อางถึงใน อัญชัน สันติไชยกุล 2547: 93-94) 

สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับแฟช่ัน สามารถที่จะสอดคลองกับการศึกษาผลิตรายการที่เกี่ยวกับแฟช่ันโดยที่

ไมจําเปนจะตองมีเพียงแคเสื้อผา การแตงกาย แตยังสามารถนําเรื่องของการแตงหนา ทําผม หรือการ

ดําเนินชีวิตในสังคมที่ไดรับการยอมรับในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง เขามาประยุกตใชในการนําเสนอ

รายการไดอีกดวย 

แนวคิดเก่ียวกับประวัติแฟชั่นในยุควินเทจ (1900s–1970s)  

แฟช่ันเกิดข้ึนและเปนปรากฏการณทางสังคมในวงกวางน้ัน ไดเกิดข้ึนครั้งแรกในยุโรป

ตะวันตกมาต้ังแตสมัยยุคกลาง ซึ่งแฟช่ันน้ันเกิดมาจากหลากหลายสิ่ง ไมวาจะเปนเช้ือชาติ เผาพันธุ 

ยุคสมัยทางการเมือง เศรษฐกิจ วิทยาการทางดานตางๆ รวมไปถึงวิถีชีวิตของมนุษยอีกดวย ที่เปน

ตัวกําหนดพัฒนาการของแฟช่ันทีเ่กิดในแตละยุคสมัย (พรสนอง วงศสิงหทอง 2547: 33)  

หากจะศึกษาเกี่ยวกับแฟช่ันแลว แฟช่ันที่พบเห็นไดงายและเปนตัวบงบอกถึงคานิยมทาง

สังคม รูปแบบการดําเนินชีวิตในแตละยุคสมัยน้ันก็คือ เสื้อผาและเครื่องแตงกาย เพราะเสื้อผาเครื่อง

แตงกายเปนหน่ึงในปจจัย 4 ที่มนุษยตองมีเพื่อปกปดรางกายและใหความอบอุน ดังน้ัน เครื่องแตง

กายจึงเปนสิ่งที่แสดงถึงตัวตนของมนุษยในทุกๆทาง ไมวาจะเปนการแบงชนช้ัน เพศ อายุ สถานภาพ 

กิจกรรมทางสังคม เปนตน ความเจริญของมนุษยจะเปนตัวที่ทําใหเสื้อผาและเครื่องแตงกาย
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เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย การพัฒนาของแฟช่ันในแตละยุคสมัยจะแตกตางกันมาก ข้ึนอยูกับปจจัย

หลายๆอยาง เชน การเมือง, เศรษฐกิจ, ภูมิอากาศ ฯลฯ เชน ในชวงของสงครามโลกครั้งที่ 1 ใน

สภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ผูหญิงตองออกจากบาน เพื่อทํางานหาเลี้ยงชีพแทนผูชายที่ตองออกรบใน

สงคราม ดังน้ันเสื้อผาที่สวมใสยอมเปลี่ยนไปเพื่อเอื้อประโยชนในผูสวมใสมากข้ึน จากการแตงกาย

ดวยกระโปรงยาว ก็เปลี่ยนเปนกระโปรงที่คอนขางสั้นและปลายบาน เพื่อใหสะดวกในการทํางาน

อยางแข็งขัน ในปจจุบันแฟช่ันของโลกไดกาวเขาสูความเปนสากล เพราะการติดตอสื่อสารของโลก

ตะวันตกและตะวันออกไดเปดกวางมากข้ึน มีการไปมาหาสูกัน แฟช่ันของโลกตะวันตกจึงเขามามี

บทบาทกับโลกตะวันออก เชน คนไทยรณรงคใหสวมหมวก หรือผูหญิงไทยเลิกสวมโจงกะเบน เพื่อ 

ความเปนสากล เปนตน        

ดังน้ันผูศึกษาจึงไดเลือกนําเสนอประวัติศาสตรแฟช่ันในยุควินเทจ 1900s-1970s เน่ืองจาก

ในยุคน้ี ไดมีการเปลี่ยนแปลงทางแฟช่ันอยางฉับพลันไปในทิศทางใหมที่แตกตางจากเดิม และถือวา

เปนยุคแหงแฟช่ันที่นาจดจํา เพราะมีเอกลักษณความคลาสสิคเฉพาะตัว จากการเลือกเน้ือผา 

ออกแบบลวดลายและการตัดเย็บอยางประณีต จนถึงปจจุบันน้ีแฟช่ันแนววินเทจก็ไดแพรหลายและ

ยังไดรับความนิยมอยางมากในสังคมไทย จึงสามารถแบงเรื่องราวประวัติศาสตรแฟช่ันในแตละยุค

ออกเปนดังน้ี (พรสนอง วงศสิงหทอง 2547: 634) 

ยุค 1900s–1919s สไตลเอดเวอรเดียน กับ สไตลสมัยสงครามโลกครั้งท่ีหน่ึง  

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร       

ในสหรัฐอเมริกาชวงปกอนสงครามโลกครั้งที่หน่ึง นักเขียนบางคนเรียกชวงน้ีตางๆกันไป 

บางวาปดี บางวาปแหงความเช่ือมั่น หรือปแหงการมองโลกในแงดี และแมกระทั่งวายุคสมัยแหงความ

มั่นคงที่สุด นามขนานชวงปเหลาน้ีตางบอกความรูสึกกินดีอยูดี ซึ่งดูเหมือนจะแผคลุมทั้งประเทศ 

ประเทศรับอุปกรณใชสอยเขามามากข้ึนทุกๆป โทรศัพท พิมพดีด เครื่องเกี่ยวขาวมัดฟาง

ในตัวและจักรเย็บผา เปนที่แพรหลายทั่วไป บานเรือนหลายแหงในอเมริกามีการติดต้ังไฟฟา และเมื่อ

ป ค.ศ.1900 มีรถยนต 8,000 คัน ข้ึนทะเบียนในสหรัฐ ตอมาในป ค.ศ.1903 สองพี่นองตระกูลไรท

ประสบความสําเร็จในการคิดคนเรื่องการบิน อุตสาหกรรมใหมก็กาวเขามา อังกฤษและฝรั่งเศสในชวง

เปลี่ยนศตวรรษ เมื่อเอดเวิรดที่เจ็ดข้ึนสืบราชบัลลังกหลังจากราชินีวิกตอเรีย พระมารดา ครองราชย

เกือบเจ็ดสิบป ชาวอังกฤษบางสวนมีความหวังอันสดใสวาการเมืองจะมีวิถีทางใหม อังกฤษเขาไปรวม

สงครามบัวรในแอฟริกาใตเมื่อเอดเวิรดข้ึนเปนกษัตริย สงครามไดลากยาวไปจนถึงป ค.ศ.1902 

โดยทั่วไป ช่ือของเอดเวิรดใชเรียกทศวรรษแรกของศตวรรษน้ีวาสมัย เอดเวอรเดียน พระองคนําชีวิต

สวนที่เนนดานสังคมและแฟช่ันเขามาสูราชบัลลังก อันเปนสิ่งที่ขาดหายไปในชวงเวลาอันยาวนาน 

สวนในฝรั่งเศส ชวงเวลาต้ังแตป ค.ศ.1900 ไปจนกระทั่งถึงกอนหนาสงครามโลกครั้งที่หน่ึง มีระบบ

การเมืองใหมเกิดข้ึน ซึ่งชวยใหแตละคนมีระดับอิสรภาพสูงข้ึน 
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ผลกระทบของสงครามตอแฟช่ัน       

ต้ังแตป ค.ศ.1914 ถึง 1918 สงครามมีอิทธิพลตอสไตลแฟช่ันในยุโรปและสหรัฐฯ สมัยน้ัน

อยูหลายแงมุมดวยกัน ที่เห็นไดชัดเจนที่สุดคือ เครื่องนุงหมผูหญิง ที่ขยับไปหาความสะดวกสบายและ

ความเหมาะสมในการใชงานมากข้ึน ซึ่งเปนสิ่งจําเปนเมื่อตองเขาไปทํางานหลากหลายแทนผูชาย

อยางแข็งขัน เครื่องแตงกายประเพณีที่เห็นชัดในระหวางสงครามโลกครั้งที่หน่ึงเปนกระโปรงที่

คอนขางสั้น สูงกวาขอเทาหลายเซนติเมตร ปลายกระโปรงคอนขางกวาง นับเปนการเปลี่ยนแปลงจาก

กระโปรงที่เคยขัดความสะดวก ซึ่งเคยเปนที่นิยมอยางบาคลั่งในชวงป ค.ศ.1912 ลักษณะการเขารูป

สวนลําตัวดูสบาย จะเห็นอิทธิพลจากทหารไดชัด โดยเฉพาะวิธีตัดเย็บแจกเก็ตและโคตบางแบบตาม

แนวของตูนิกนายทหาร สงครามยังสงผลกระทบตอสีและผา ผาขนสัตวขาดตลาดเพราะถูกสงไปผลิต

เปนเครื่องแบบใหผูชายที่รบในสงคราม และสารเคมีบางชนิดที่ใชเปนเม็ดสียอมผาหาไดยาก ทําให

การใชผาสีเขมลดจํานวนลงบาง หลังจากสงคราม เครื่องนุงหมที่ทหารเคยสวมไดเปลี่ยนมือไปสูมือ

มวลชน จากสเวตเตอรที่เคยจายใหทหารใสเพื่อความอบอุนยามออกรบ ไดถูกนํามาใชเปนเสื้อกีฬา

สําหรับผูชาย ชวงหลังสงครามผูชายจะสวมเสื้อไมมีแขนเหมือนเสื้อกั๊กไวใตเครื่องแบบ เสื้อเหลาน้ี

ออกวางจําหนายเปนของเดนสงคราม ผูผลิตหันไปเพิ่มแขนเสื้อแลวทําแจกเก็ตข้ึนตามแบบเดียวกัน 

แลวใชกระดุมกลัด ภายหลังจึงเกิดแจกเก็ตแบบซิปรูดเพื่อสวมใสกลางแจงข้ึน สไตลหลังสงครามอีก

อยางหน่ึงที่ถือกําเนิดคือ โคตสนามเพลาะ เปนโคตกันนํ้า ทําจากผาฝายสองเสนทอเน้ือแนน ใชเข็ม

ขัดคาดไวที่เอว โคตน้ีกลายเปนเสื้อผาใสกันฝนของผูชายแบบมาตรฐาน และหลังจากน้ันหลาย

ทศวรรษผูหญิงจึงนํามาปรับใชบาง        

สรุปไดคือ จากสไตลเมื่อสองทศวรรษแรกในศตวรรษที่ย่ีสิบจะเห็นถึงความสําคัญอยูหลาย

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแฟช่ันอยางรวดเร็ว เห็นชัดในเครื่องนุงหมของผูหญิงไดมากกวาเมื่อ

เปรียบเทียบในสไตลเครื่องนุงหมของผูชายซึ่งคอนขางคงที่ เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน ดังที่เห็นได

จากจํานวนรถยนตที่เพิ่มข้ึนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เชน การที่ผูหญิงเขาเปนกองกําลงัแรงงาน

ทั้งกอนและระหวางสงครามโลกครั้งที่หน่ึง ซึ่งอาจเปนปจจัยที่ทําใหสไตลผูหญิงสั้นข้ึน ไมมีลักษณะ

บีบรัด และมีความเหมาะสมในทางปฏิบัติมากข้ึน การผลิตและการจัดหาสิ่งทอและผา เห็นไดจาก

เครื่องนุงหมพรอมใสทุกชนิดซึ่งหาไดงายข้ึน ความขัดแยงทางการเมือง อีกสิ่งหน่ึงที่มีความสําคัญ 

สงครามโลกครั้งที่หน่ึงมีผลกระทบไมเพียงแตสไตลในระหวางชวงสงคราม เมื่ออิทธิพลทางการทหาร

ปรากฎอยูชัดในวิธีตัดเย็บและสีของเสื้อผาทั้งชายและหญิง   แตยังสงผลกระทบไปถึงสมัยหลัง

สงคราม เสื้อผาเชน โคตสนามเพลาะ สเวตเตอรและแจกเก็ต ซึ่งเคยเปนสวนหน่ึงของเครื่องนุงหม

ทหาร ถูกสืบทอดเขาสูพลเรือนสมัยหลังสงคราม 
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ยุค 1920s–1939s สไตลยุคยี่สิบ สไตลยุคสามสิบและสไตลสมัยสงครามโลกครั้ง        

ท่ีสอง                       

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร 

ยุคย่ีสิบ ขณะที่สงครามโลกครั้งที่หน่ึงปะทุ ราชวงศจักรวรรดิในออสเตรีย ฮังการี และ

รัสเซียพังลง เยอรมันลดขนาดลงเปนสาธารณรัฐออสเตรีย ฮังการีแตกกระจายออกเปนรัฐเล็กๆ ใน

รัสเซีย วลาดิมีร เลนิน ไดนําพวกคอมมิวนิสตเขายึดอํานาจเมื่อป ค.ศ.1917 แลวจัดต้ังรัฐบาลกลางข้ึน 

หลังจากเลนินเสียชีวิต โจเซฟ สตาลิน ไดตอสูแยงชิงอํานาจจนไดชัยชนะ สตาลินออกกฏบังคับให

แปลงสภาพอุตสาหกรรมและจัดการ เกษตรแบบสหกรณ  

ในป ค.ศ.1922 รัฐบาลรัฐสภาชาวอิตาเลียนตองสะดุด เมื่อเบนิโตมุสโสลินี ผูนําฟาสซิสต

เขากุมอํานาจ แตในราวตนป ค.ศ.1920 เปนชวงเวลาที่ประเทศมีความรุงเรืองอยางที่ไมเคยเปนมา

กอน ต้ังแตป ค.ศ.1923-1927 ธุรกิจพุงข้ึนสุดขีด สินคาบริโภคที่ออกวางขายอยางแข็งขันอาจช้ีบอก

วิถีชีวิตที่เกิดข้ึนในชวงเวลาน้ันไดเปนอยางดี รายการยอดขายสินคาช้ันแนวหนาคือ รถยนต วิทยุ          

เรยอน บุหรี่ ตูเย็น โทรศัพท เครื่องสําอาง และอุปกรณไฟฟาทุกชนิด สินคาเหลาน้ีจําหนายออกไปได

จํานวนมหาศาล ซึ่งในความรุงเรืองน้ีก็ยังมีดานมืดคือ คนทํานาชาวอเมริกันยังคงประสบความลําเค็ญ 

อุปสงคผลิตภัณฑการเกษตรคอนขางคงที่ ตลาดสงออกลดลงทําใหเกิดของเหลือ ความตองการฝาย

ลดลงเพราะเรยอนซึ่งเปนเสนใยอุตสาหกรรมไดกลายเปนที่นิยม 

การเปลี่ยนแปลงชีวิตสังคมยุคย่ีสิบ      

หลังจากสงครามสงบลง บรรยากาศสังคมในยุโรปและสหรัฐฯเปลี่ยนไป บทบาททางสังคม

ของผูหญิงที่เปลี่ยนแปลงไป ยังผลใหเกิดการปฏิวัติทางจริยธรรมและคานิยม เห็นไดชัดจากพฤติกรรม

คนหนุมสาว โดยเฉพาะผูหญิง ทั้งที่กอนสงครามโลกจะยึดมาตรฐานทางพฤติกรรมที่กุลสตรีพึงมี ครั้ง

ถึงชวงป ค.ศ.1920 พวกเธอไดช่ือวา สาวปกกลา ดูเหมือนเปนอิสระจากอดีตทั้งปวง พวกนางสูบบุหรี่ 

ด่ืมของมึนเมา และที่ย่ิงไปกวาน้ันยังแตงกายดูผิดแผกออกไปดวย    

เพราะแฟช่ันสะทอนปญหาสังคมไดอยางฉับไว เครื่องแตงกายประเพณีของผูหญิงเมื่อชวงป 

ค.ศ.1920 จึงสามารถใชเปนหลักฐานไดอยางดีในประวัติศาสตรเครื่องแตงกายของชาติตะวันตกไม

เคยปรากฏมากอนวา บรรดาผูหญิงจะสวมกระโปรงเผยขา ผูหญิงไมเคยตัดผมสั้นเชนน้ีหรือไมเคย

สวมถุงเทายาวสีสดมากอน กางเกงในฐานะเสื้อผาช้ันนอก กอนหนาน้ีเปนเสื้อผาของผูชายอยาง

เขมงวด รูจและสีบนริมฝปากที่บรรดาสาวดีไมเคยใชกันมากอน ในระหวางชวงป ค .ศ.1920 สิ่ง

ทั้งหลายเหลาน้ีกลายเปนเรื่องธรรมดาที่ยอมรับและเห็นกันไดในบรรดาผูหญิง    

ยุคสามสิบ เปนยุคขาวยากหมากแพง เกิดการวางงานทั่วสหรัฐฯ ในขณะเดียวกันใชวาทุก

คนจะจนกันไปหมด หลายครอบครัวยังรักษาความมั่งค่ังอยูได คนกลุมน้ีคือ คนกลุมที่นิตยสารแฟช่ัน 

เชน โวกและบาซาร ซึ่งเปนนิตยสารสําหรับสตรี และเอสไกวร นิตยสารสําหรับสุภาพบุรุษ พากันหัน
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ไปทําขาวแฟช่ันเมื่อคนกลุมน้ีไปเที่ยวยังสถานที่ตางๆ และพวกเขามักจะเขาสังคมกับดาราภาพยนตร

อีกดวย 

อิทธิพลบางประการตอแฟช่ัน       

ภาพยนตร ในป ค.ศ.1920 ภาพยนตรเงียบไดกลายเปนสวนหน่ึงของชีวิตประจําวัน ชีวิตที่

ปรากฏอยูในภาพยนตรไดผนึกแนวคิดตามลัทธิเสพสุข และชวยแพรรสนิยมคนเมืองใหญ เครื่องแตง

กายคนเมืองใหญและวิถีการใชชีวิตของคนเมืองใหญออกไปสูชนบท    

ดาราภาพยนตรกลายเปนผูกาวนําแฟช่ัน รูดอรฟ วาเลนติโน เปนตนแบบที่บรรดาผูชายพา

กันลอกเลียนแบบทรงผม ใสนํ้ามันวาววับเหมือนรองเทาหนังขัดมันแบบวาเลนติโน ในภาพยนตรบท

ใหญ ดาราสาว โจน ครอวฟอรด ตัดผมสั้นตามแบบฉบับผูหญิงในป ค.ศ.1920 บรรดาผูหญิงจะ

เลียนแบบการแตงหนา ทรงผม และเสื้อผาของเธอไปทั่วสหรัฐฯ     

เมื่อเริ่มมีภาพยนตรพูดไดในป ค.ศ.1927 ภาพยนตรกลายเปนสิ่งที่ไดรับความนิยมอยางไม

เคยมีมากอน ภาพยนตรสวนมากในป ค.ศ.1930 ไมไดสะทอนใหเห็นถึงเศรษฐกิจขาวยากหมากแพง 

บรรดาผูหญิงสวมกาวนหรูหราและแตงบานเรือนอยางโออา พากันฟอกสีผมเปนสีบลอนดเลียนแบบ 

จีน ฮารโลว บรรดามารดาพากันมวนผมลูกสาวใหเปนหลอดเหมือน เชอรลี เทมเปล ดาราเด็กยอด

นิยม ในระหวางสงคราม ภาพยนตรจะเนนโครงเรื่องดานความรักชาติ บรรดาพระเอกบนจอจะไวผม

ทรงเกลี้ยงเกลาแบบเด็กชาวอเมริกันและจะมีลักษณะมอซอเฉพาะตัว เด็กสาววัยรุนจะไวผมแบบเพจ

บอยหรือทรงมหาดเล็ก หรือทําเปนลอนลงมาปดตาขางหน่ึงไวเหมือนทรงพีคคะบู   

กีฬายืดเสนยืดสายสําหรับคนทั่วไปกลายเปนที่แพรหลาย เครื่องนุงหมสําหรับการกีฬามี

ความสําคัญมากข้ึน กลายเปนเครื่องนุงหมประเภทหน่ึงอยางชัดเจน จนเกิดคําวา ชุดกีฬาหรือสปอรต

แวร หมายถึง เครื่องนุงหมสําหรับทั้งผูชายและผูหญิงใชสวมใสในการพักผอนยามวาง หรือในภาวะไม

เปนทางการ ในขณะที่เครื่องนุงหมสําหรับกีฬาอยางหน่ึงอยางใดโดยเฉพาะ จะเรียกใหมวาเปน ชุด

กีฬายืดเสนยืดสาย          

สรุปไดคือ เมื่อพิจารณาสไตลระหวางสงครามโลกครั้งที่หน่ึงและสงครามโลกครั้งที่สอง ไม

วาแบบใดๆ จะเห็นการเปลี่ยนพฤติกรรมทางสังคมอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางย่ิงในบรรดาผูหญิง 

สไตลเครื่องนุงหม สําหรับผูชายยังคงสืบตอแนวโนมที่เริ่มตนข้ึนกอนสงครามเมื่อป ค.ศ.1914 ชุด

เครื่องแตงกายของผูชายแยกเปน คนสํานักงานคอเสื้อขาวกับกรรมกรคอเสื้อนํ้าเงิน ทําใหมีทางเลือก

ไดไมมากนัก กลุมแรกใชสูทกับเสื้อกั๊ก เช้ิตสีขาว และเนคไทสําหรับธุรกิจ สวนกลุมหลังใชเสื้อสําหรับ

งานที่ตองเลอะ สามารถซักไดสะดวก ในการแตงตัวยามพักผอน ผูชายอาจเลือกการแตงกายดวย

สไตลตางๆอยางมากมาย เครื่องนุมหมหญิง เมื่อชวงป ค.ศ.1920 ปรากฏชัดเปนการเปลี่ยนแปลง

บทบาทของผูหญิง กระโปรงสั้นอยางรุนแรง ผมกลอนสั้น การใชเครื่องสําอาง การสวมเสื้อผาธรรม

เนียมบุรุษ เชน ผูหญิงสวมกางเกงขายาว สิ่งเหลาน้ีแสดงใหเห็นวา ผูหญิงปฏิเสธเครื่องแตงตัวสตรี
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แนวเดิม ซึ่งกําหนดไวเปนเวลานับรอยๆป สไตลในสมัยย่ีสิบและสามสิบที่อยูรอด เมื่อชาแนลเปด

สํานักเสื้อผาช้ันสูงของตัวเองข้ึนในชวงป ค.ศ.1950 ไดรื้อชุดคารดิกันข้ึนมาเปนชุดลายลิขิต ถึงแม

บรรดานักออกแบบรุนถัดมาจะนําชุดน้ีมาทําใหม ชุดน้ีก็ยังคงความนิยมอยู    

ทั้งรองเทาพื้นสูงและหมอนรองไหลใหญของเมื่อชวงป ค.ศ.1930 กลับมาอีกครั้งหน่ึง 

รองเทาพื้นสูง เพิ่มความสูงไปจนสุดขอบในชวงป ค .ศ.1970 และหวนกลับมาอีกครั้งในชวงป 

ค.ศ.1990 ยังคงสืบทอดไปจนถึงชวงกลางป        

การหันไปนิยมยุคอดีตยังมีตอเน่ือง บรรดานักออกแบบแฟช่ันไมไดมองขามชวงป 

ค.ศ.1930 ไป การรื้อฟนเหลาน้ันมักทําตามภาพยนตรในชวงปสามสิบ ครั้งแรกในภาพยนตรเรื่อง 

บอนนี แอนด ไคลด เมื่อป ค.ศ.1967 ซึ่งใชสไตลสเวตเตอรและหมวกเบเรตตามสมัยสามสิบ งาน

ออกแบบบางช้ินในชวงป ค.ศ.1980 และ 1990 เห็นไดชัดวาใชสไตลการตัดทแยงของสมัยสามสิบ 

เชนเดียวกับงานออกแบบพิมพผา 

ยุค 1940s–1959s สไตลนิวลุคและสไตลยุคสงครามเย็น       

ในยุคน้ีเปนยุคที่สิ่งพิมพขนานนามการเปลี่ยนแปลงในสมัยน้ีวา นิวลุค สไตลนิวลุคเขามา

ครอบงําการออกแบบแฟช่ันไปจนกระทั่งกลางป ค.ศ.1950 เมื่อสมาชิกในวงการชางเสื้อช้ันสูงเปด

แนวรวมใหมที่บิดเบนจากสไตลนิวลุคไปเปนโครงรางอีกอยางหน่ึง    

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร       

พัฒนาการดานการขนสงทางอากาศในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สองไดกาวไปอยางรวดเรว็ 

การถายทอดขาวขามซีกโลกเปนไปอยางรวดเร็วฉับไว การพึ่งพากันทางเศรษฐกิจขยายตัวจาก

ระดับชาติไปสูระดับโลก โลกกลายเปนสถานที่เล็กกวาเดิม 

อิทธิพลตอแฟช่ัน        

การเปลี่ยนแปลงแนวทางการใชชีวิตในสหรัฐฯ และยุโรปตะวันตกมีผลกระทบอยางสําคัญ

ตอสิ่งที่คนสวมใส บรรดาผูหญิงชาวอเมริกันกลับคืนเขาทํางานบานอยางเต็มเวลา หลังจากที่เคย

ทํางานไดรับคาจางในระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง การใหความสําคัญกับครอบครัวจึงมีมากข้ึน 

ในขณะที่ครอบครัวในเมืองใหญพากันขยับออกไปอยูที่ชานเมืองที่ขยายตัวออกอยางรวดเร็ว 

ครอบครัวตองการเดินทางเพิ่มข้ึน การไปต้ังคายพักกลายเปนการพักผอนอยางหน่ึง คนทํางานบานหา

ยากข้ึน การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดน้ี ทําใหตองหันมาเนนสไตลที่ไมเปนทางการและลําลอง ดังน้ี 

หางสรรพสินคาจึงตองขยายแผนกชุดสปอรตสําหรับผูชาย ผูหญิง และวัยรุน    

ในอังกฤษเมื่อปลายชวงป ค.ศ.1940 และ 1950 เท็ดด้ีบอย กลายเปนแฟช่ันของวัยรุนที่

แยกสวนออกไปจากเครื่องแตงกายสายหลัก เท็ดด้ีบอย เปนคนหนุมช้ันกรรมาชีพในอังกฤษ ที่ใช

เสื้อผาผูชายสมัยหลังสงคราม ดวยลักษณะคลายสไตลเอดเวอรเดียน เปนแจ็กเก็ตเขารูปยาว ปกเสื้อ

สูง แขนเสื้อแบบมีขอมือ เสื้อ เสื้อกั๊ก และกางเกงรัดรูป ตัดเย็บอยางดี พวกเท็ดด้ีบอยนําสไตลน้ีมา
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ปรับขยายโดย สวมแจ็กเก็ตหลวม ใชไหลรองหมอนกวางและใชปกเสื้อเปนกํามะหย่ี กางเกงขาแคบ

และรัดรูปแนน  มีการเพิ่มเนกไทแคบๆ เขาไป ในชวงป ค.ศ.1950 มีการนํารองเทาหัวแหลมหรือ 

วิงคึล พิกเคอรส เขามาใชแทนที่รองเทาปลายบาน พวกน้ีจะไวผมคอนขางยาวพรอมกับมีจอนหู และ

ดานหลังมีจงอยผมเหมือนหางเปด เรียกกันวา D.A. มาจาก Duck Ass แปลวา ตูดเปดน่ันเอง 

ผูหญิงที่คูกับเท็ดด้ีบอย จะสวมแจ็กเก็ตยาวสีเทาทับอยูบนสเวตเตอรคอสูงรัดรูปสีดํากับ

กระโปรงดําและสวมถุงเทายาวสีเขม เขากับรองเทาแหลมแบบผูหญิง ซึ่งมีสนสูงและปลายแหลม 

สรุปไดคือ นิวลุค นับเปนหลักฐานที่ คริสเตียน ดิออร ทําข้ึนเมื่อป ค.ศ.1947 ความสัมพันธ

ระหวาง เครื่องแตงกายประเพณีกับนักออกแบบเฉพาะราย และเปนสัญญาณบอกถึงการเปลี่ยนแปลง

ทางแฟช่ันครั้งสําคัญ นับเปนจุดเริ่มตนของสไตลหลังสงคราม ในอีกชวงทศวรรษโครงรางของ

เครื่องนุงหมผูหญิงยังคงเปนไปตามแนวทางที่ดิออรกําหนดไวเมื่อป ค.ศ.1947 ตลอดชวงเวลาน้ี การ

ผลิตและการจัดหาสิ่งทอกับผาไดรับอิทธิพลจากนักออกแบบ ในขณะที่วงการตัดเย็บเสื้อผาช้ันสูงของ

ฝรั่งเศสเปนแบบอยางใหบรรดาผูหญิงผูมีอันจะกินและผูมีช่ือเสียง ซึ่งพากันอุปถัมภชางตัดเสื้อผา

ช้ันสูงในรานขายปลกีของชาวอเมริกัน ในเวลาเดียวกันบรรดาผูหญิงที่ไมไดมั่งค่ังมากนัก ก็ไดซื้อแบบ

ลอกเลียนจากปารีสชนิดเสนตอเสน แฟช่ันขยายตัวออกเปนลัทธินานาชาตินิยม       

การเปนสมาชิกในกลุมสังคม อาจมองเห็นไดจากเครื่องแตงกายที่เปนเท็ดด้ีบอย ที่ใชเปน

เครื่องหมายแยกตัวเองออกจากกลุมอื่นๆ ในขณะเดียวกันก็เพื่อแสดงความไมพอใจกับสังคมออกมา

ใหเห็น แฟช่ันที่แพรหลายอยูทั่วไปเมื่อชวงป ค.ศ.1950 เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงรางไปจากสไตลที่

อาศัยแรงบันดาลใจจากนิวลุค เมื่อบรรดานักออกแบบ เชน บาลองเชียกาและดิออร ไดนําชุดที่ไม

รัดรูปออกแสดงเปนสวนหน่ึงในคอลเลกช่ันของตน ตอมาในชวงสิ้นป ค.ศ.1950 ชุดเปนแนวตรงและ

สั้นกวาเดิมเริ่มปรากฏข้ึนในรานคาปลีก ชุดเหลาน้ีประสบความสําเร็จเล็กนอย บางทีอาจเปน

เพราะวาชุดเหลาน้ีเปลี่ยนแปลงไปจากรูปทรงรัดรูปที่มีความมั่นคงอยางเหนียวแนน  

ในบรรดาสไตลนิวลุคที่ยังอยูรอด มีนักออกแบบแฟช่ันในชวงปลายป ค.ศ.1980 และ 1990 

นําไปใช สวนที่นาสังเกตที่สุดคือ กอรแซ็ต ที่ถึงแมวาจะมีการใชลูกปดแทนการประดับอยางอื่น และ

ไดช่ือวา บัสติเยร (ยกทรง) รูปรางและโครงสรางของเสื้อผาชนิดน้ีก็เหมือนกับหญิงหมายเริงเมือง ใน

ชุดนิวลุคอยูมาก สวนมินิ-กรีโนลีนสั้นและกระโปรงกวาง มีตนกําเนิดไมเพียงในศตวรรษที่สิบเกา

เทาน้ัน แตยังอยูในยุคนิวลุคเชนเดียวกัน บอยครั้งชุดน้ีจะไรสายรัดอันเปนลักษณะของชุดกลางคืน 

และแมจะยาวกวาน้ีก็มีรูปรางคลายกัน 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



22 

 

ยุค 1960s–1979s สไตลมอดสกับสไตลฮิปป      

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร        

ในป ค.ศ.1957 สหภาพโซเวียตสงยานอวกาศไปโคจรรอบโลกเปนครั้งแรก ซึ่งการสงยาน

อวกาศออกไปครั้ ง น้ันเปนชองวางทางเทคโนโลยีระหวางสหรัฐกับรัสเซีย ในป ค .ศ .1960 

ประธานาธิบดีเคนเนด้ี ไดใหสัตยาบันวาสหรัฐฯจะไปเหยียบดวงจันทรในป ค.ศ.1970 และในที่สุดก็ได

สงคนข้ึนไปเหยียบดวงจันทรครั้งแรกเมื่อป ค.ศ.1969      

ถึงชวงกลางป ค.ศ.1960 ประชาคมเศรษฐกิจชาวยุโรปไดรวบทรัพยากรของตนเขาเปน

ตลาดเดียว สมาชิกสิบสองชาติยกเลิกภาษีที่มีผลกระทบตอการคาของกันและกัน แลวต้ังกําแพงภาษี

รวมกันเพื่อสกัดสินคานําเขาจากประเทศอื่นๆนอกประชาคม     

ในดานของชาวเอเชีย ญี่ปุนนําขบวนหลายประเทศในเอเชียขยายตัวทางอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรม สวนใหญของญี่ปุนที่ถูกระเบิดทําลายไป กลายเปนโรงงานใหมที่ทันสมัยกวาเดิม สหรฐัฯ

ชวยใหญี่ปุนฟนตัวดวยการใหขอสนเทศทางเทคโนโลยี ทําใหผลผลิตของญี่ปุนเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว 

และหลายประเทศในเอเชียก็เจริญรอยตามญี่ปุน 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตอแฟช่ัน    

ตลอดทั้งสมัยน้ี แฟช่ันไดรับผลกระทบจากบรรดากลุมชนที่ตองการแยกตัวเองออกไปจาก

วัฒนธรรมสายหลัก ปรากฏการณน้ีเริ่มตนมาต้ังแตชวงปลายป ค.ศ.1940 และ 1950 แลวจากเท็ดด้ี

บอยในอังกฤษ เหตุการณน้ียังคงดําเนินอยูตอเมื่อชวงป ค.ศ.1950 และตน 1960 แตก็นับเปนเรื่อง

ประหลาด เพราะแมวากลุมคนเหลาน้ีต้ังใจจะใชเครื่องนุงหมของตนเอง ดวยการสรางกฏใหเห็นถึง

ความแตกตางระหวางตนกับพวกชนกลุมใหญ แตแฟช่ันที่ตอตานวัฒนธรรมดังกลาว กลับกลายเปน

ผลดีใหอุตสาหกรรมแฟช่ันเกิดความคิดใหมๆอยางไมหยุดน่ิง     

มอดสหรือร็อกเกอร เปนคนหนุมสาวในอังกฤษเมื่อกลางชวงป ค.ศ.1960 ร็อกเกอรเปน

พวกหยาบกระดาง ข่ีจักรยานยนตและสวมเสื้อแจกเก็ตหนังฟอกสีดํา พวกร็อกเกอรใชชีวิตรวมกับ

พวกมอดส ซึ่งลุกข้ึนแสวงหาความรัก วิธีการแสดงออกเฉพาะตน เขียนบทกวีและมึนเมา แฟช่ันของ

พวกเขาคือ เก ผมยาว แวนทรงคุณยา และความสวยงามตามแบบเอดเวอรเดียน ในการแยงชิงความ

นิยมจากคนหนุมสาวชาวอังกฤษ พวกมอดสเปนฝายชนะ สวนร็อกเกอรคอยๆเสื่อมความสําคัญไป  

สวนพวกเดอะ บีตเติลส วงดนตรีช่ือดังในขณะน้ัน ไดปรับเครื่องนุงหมจากแบบที่ไดรับอิทธิพลจาก 

มอดส และทําใหสไตลมอดสไดรับความนิยมอยางแพรหลาย ความคิดขอหน่ึงที่ถือวาเปนแกนกลาง

ของแนวความคิดแฟช่ันสไตลมอดส คือ ขอคิดที่วาผูชายเชนเดียวกับผูหญิง มีสิทธิที่จะสวม

เครื่องนุงหมในแบบสงางามและหรูหรา ในป ค.ศ.1965 แมคเกรเกอร ผูผลิตชุดสปอรตชาวอเมริกัน 

ไดผลิตและจําหนายสไตลมอดสในสหรัฐฯ สไตลมอดสประสบผลสําเร็จอยางดีครั้งแรกๆ แตเมื่อถึงป 

ค.ศ.1967 ปฏิกิริยาตอมอดสที่รุนแรงเปนเหตุใหสไตลน้ีหมดความนิยมไปอยางนอยก็ช่ัวขณะหน่ึง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



23 

 

ในขณะเดียวกันเมื่อ ฮิปป ปรากฏตัวข้ึนในสหรัฐฯ ก็ทําใหเกิดคลื่นในอุตสาหกรรมแฟช่ัน

เชนกัน หลังจากรวมกลุมฮิปปเมื่อป ค.ศ.1967 เครื่องแตงกายประเพณีฮิปปที่เต็มไปดวยสีสันเปนที่

คุนตา คือ ผมยาว ถึงไหล หรือยาวกวาน้ันทั้งผูหญิงและผูชาย ไวเครา มีสายคาดศีรษะ ผูชายสวม

ลูกปดแหงรัก ผูหญิงสวมกระโปรงยาว และใชเครื่องแตงกายประเพณีเหมือนพวกยิปซี พวกฮิปปนํา

เครื่องแตงกายประเพณีเทาที่จะจินตนาการไดมาผสมเขาดวยกัน หาเครื่องนุงหมที่ใชแลวซื้อหาจาก

รานขายของใชแลว ถึงป ค.ศ.1968 เคน สกอตต นักออกแบบชาวอเมริกัน ออกแบบคอลเลกช่ันซึ่ง

รวมไปถึงสิ่งที่เขาเรียกวา แบบฮิปป-ยิปซี เมื่อสิ้นสุดชวงป ค.ศ.1960 สไตลมอดสเขามาปรากฏตัว

ข้ึนอีกครั้งหน่ึง ทั้งสไตลมอดสและสไตลฮิปป ตางก็เนนที่การไวผมยาว เครื่องนุงหมของผูชายจะมี

สีสันและมีจินตนาการ ชวงแรกทั้งสองสไตลไดรับการยอมรับจากบรรดาคนหนุมสาว หลังจากน้ันกเ็ขา

ไปอยูในแฟช่ันกระแสหลัก นิตยสารเอสไกวร เรียกเหตุการณน้ีวา การปฏิวัติความหรูหราของผูชาย 

เสื้อผามีสีสันและมีสไตลประหลาด นับต้ังแตชุดช้ันในจนถึงชุดกลางคืนเริ่มปรากฏในรานคาปลีก 

ในชวงป ค.ศ.1960 คนหนุมสาวที่ตอตานสถาบัน ในฐานะเครื่องหมายของวัฒนธรรมชน

กลุมยอย ยีนส กลายเปนสื่อในการแสดงออกตัวตนของคนหนุมสาว พวกเขาใชการปกลวดลาย เพิ่ม

รอยปะชุนและระบายสีเปนขาวสารลงบนยีนส ไมนานนักอุตสาหกรรมแฟช่ันหันไปหากางเกงสวม

ทํางาน ที่เปนเสมือนเครื่องแบบในการประทวง ใหเปนแฟช่ันรายการหน่ึงที่รุงเรืองที่สุด ถึงชวงป 

ค.ศ.1970 ยีนสกลายเปนความสําเร็จระดับนานาชาติ 

อิทธิพลอื่นๆตอแฟช่ัน        

การออกแบบแฟช่ันเมื่อกลางชวงป ค.ศ.1960 สะทอนพัฒนาการดานอวกาศทั้งทางตรง

และทางออม ชางตัดเสื้อช้ันสูง อังเดร กูแรช จัดแสดงสิ่งที่เรียกวา คอลเลกช่ันยุคอวกาศ เมื่อป 

ค.ศ.1964 นางแบบแฟช่ันสวมหมวกกันกระแทก มีแนวเสนคมและไมมีรอยดุน มีรูปทรงเรขาคณิต 

บรรดานักออกแบบใชวัสดุที่คลายตามความรุดหนาทางเทคโนโลยีซึ่งมาพรอมการบุกเบิก

อวกาศ วัสดุช้ินใหม เชน เวลโคร หรือที่เรียกวา ตีนตุกแก ซึ่งเปนแถบที่ใชติดแทนกระดุมโดย ปาโก 

ราบานน ไดทําชุดพลาสติกเปนช้ินสี่เหลี่ยม ใชทอโลหะยึดติดเขาดวยกัน นําไวนิลมาใชเปนชุดกันฝน

และชุดช้ันนอกแบบสุดข้ัว ในสไตลเหลาน้ีไมเปนที่แพรหลาย ยกเวนแนวเสนเรขาคณิต อัญมณี

พลาสติก และเครื่องประกอบการแตงกายรูปทรงเรขาคณิตที่เห็นไดบอยครั้ง   

หรือการใชศิลปะแบบปอปอารตมาออกแบบแฟช่ันเครื่องนุงหม และใชแนวลายเรขาคณิต

เปนสวนใหญอยางที่ แซงต โลรองต วาดลายตามอิทธิพลของปอปอารตช้ินใหญแบบตรงไปตรงมาลง

บนชุดเครื่องแตงกายสีดํา              

สรุปไดคือ ความขัดแยงทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในป ค.ศ.1960 เกิด

การรวมตัวเรียกรองสิทธิตางๆ ในเรื่องของพลเมือง นักศึกษา สิทธิสตรีหรือการเมือง ที่ทําใหมีการ

เปลี่ยนแปลงทางแฟช่ันควบคูกันไป ซึ่งขัดแยงอยางเห็นไดชัดกับเมื่อชวงป ค.ศ.1950 กระโปรงของ
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ผูหญิงสั้นข้ึนกวาสมัยอื่นๆ การที่ผูหญิงสวมกางเกงแทนกระโปรงทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน

กลายเปนที่นิยมและยอมรับ เด็กหนุมบางรายไวผมยาวถึงไหลเปนครั้งแรกในรอบ 200 ปที่วางเวนไป 

ผูชายเริ่มสวมเครื่องนุงหมที่มีสีสันและหลากหลายมากกวาที่เห็นในกอนศตวรรษที่สิบเกา 

สไตลที่อยูรอดจากป ค.ศ.1964 ถึงป ค.ศ.1974 คือมินิสเกิรต ที่เห็นครั้งแรกในตนปหกสิบ 

ลักษณะสวนที่เหลือในชวงน้ีถูกนํามารื้อฟนในชวงป 1980 ในชวงป 1990 บรรดานักออกแบบได

ยอนกลับไปในชวงเวลาน้ี เพื่อหยิบยืมความคิดจากสไตลมอดส ปอปอารต และชุดทรงตัว A ไมมีแขน 

สวนบลูยีนสก็ไมใชสไตลใหมในยุคหกสิบ แตเปนสิ่งที่อยูทั่วทุกหนแหงในตอนน้ี และไมเคยสูญเสีย

บทบาทไปจากแฟช่ัน บลูยีนสกลายเปนสิ่งที่ขาดไมไดทางแฟช่ัน เมื่อแนวโนมในชวงป ค.ศ.1990 ขยับ

ไปหาชุดลําลองในบรรดาคนทํางาน ยีนสย่ิงมีบทบาทสําคัญมากย่ิงข้ึน 

 

แนวคิดเก่ียวกับวัยรุน        

เน่ืองจากการผลิตรายการโทรทัศนรูปแบบสาระบันเทิงเกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจสําหรับวัยรุน 

มีกลุมเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงเพื่อกลุมวัยรุน จึงจําเปนที่จะตองศึกษาและทําความเขาใจ เกี่ยวกับ

ลักษณะของวัยรุน ตลอดจนธรรมชาติและทัศนคติของเขาวาเปนอยางไร เพื่อใหรายการมีความ

เหมาะสมกับพวกเขาอยางแทจริง            

คําวา “วัยรุน” ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา Adolescence มีรากศัพทมาจากภาษาลาติน

วา Adalescere ซึ่งหมายถึง การเจริญสูวุฒิภาวะ (To grow or to grow to maturity) 

Hurlock (1976: 1, อางถึงใน สุเนตร สุธาภุชกุล 2539: 5) ไดอธิบายเพิ่มเติมวา การที่เด็ก

บรรลุถึงข้ันวุฒิภาวะน้ี ไมใชจะเจริญแตทางรางกายดานเดียวเทาน้ัน ทางจิตใจก็จะเจริญเปนเงาตาม

ตัวไปดวย น่ันคือจะตองมีการพัฒนาทั้ง 4 ดานไปพรอมๆกัน ไดแก รางกาย อารมณ สติปญญา และ

สังคม            

สุชา จันทรเอม (2529: 2, อางถึงใน สุเนตร สุธาภุชกุล 2539: 6) ใหความหมายวัยรุนไววา 

เปนวัยที่สิ้นสุดความเปนเด็ก เปนวัยที่เปนสะพานไปหาวัยผูใหญ ไมมีเสนที่ขีดข้ันแนนอนวาเริ่มเมื่อใด

และสิ้นสุดเมื่อใด แตเรากําหนดเอาความเปลี่ยนแปลงและรูปรางเปนสําคัญ   

ดังน้ัน จึงสรุปไดวา วัยรุน หมายถึง วัยที่พัฒนาจากวัยเด็กไปสู วัยผู ใหญ จะมีการ

เปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา เปนผลใหวัยน้ีมีความสับสนในตนเอง 

วัยน้ีจึงมักมีพฤติกรรมที่แปลกๆ ใหเราไดเห็นกันอยูเสมอๆ (สุเนตร สุธาภุชกุล 2539: 6) 
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ลักษณะของวัยรุน       

สุพัตรา สุภาพ (2536: 41) กลาววา วัยรุนเปนวัยที่เริ่มแตกเน้ือหนุมสาว (Puberty) 

จนกระทั่งบรรลุนิติภาวะ ซึ่งมีผลกระทบกระเทือนตอความเจริญดานอื่นๆ เชน มีการแปรปรวนของ

อารมณ เปนเหตุผลหน่ึงที่ทําใหมีพฤติกรรมแปลกๆ เชน รักชอบอะไร ก็รักจนหลง ชอบจนคลั่ง หรือ

เวลาฟงเพลงที่ชอบอาจจะรองกรี๊ดกราด หรือไมก็คลั่งใคลหลงดาราภาพยนตรหรือนักรอง เปนตน วัย

น้ีเพื่อนมีความหมายมากและมักเห็นวาเพื่อนเปนสิ่งจําเปนที่ขาดเสียมิได ในการทําอะไรทุกอยางมัก

ตองอาศัยเพื่อน มีอะไรมักจะเลาใหเพื่อนฟงหรือขอความเห็นขอคําปรึกษา และปรับทุกขรอนของตน

มากกวาหันไปหาบิดามารดา เพราะมักจะคิดวาบิดามารดาไมเขาใจตนพอหรือพูดกันไมรูเรื่อง เวลาไป

เที่ยวก็อยากไปกับเพื่อนมากกวาบิดามารดา เพราะสนุกสนานและไมตองระมัดระวังตัว วัยรุน

โดยทั่วไปมักจะมีความภักดีตอกลุม ปญหาจึงปรากฎเสมอวาถาหากไปรวมกับกลุมเพื่อนไมดีก็อาจ

นําไปในทางที่เสีย แมเด็กบางคนอาจจะไมอยากทําในสิ่งไมดี แตเมื่อเพื่อนพูดสบประมาทหรือกลัว

เพื่อนโกรธก็อาจจะทําอะไรไมดีไปดวย ในดานการทําตัวเปนพวกเดียวกันของวัยรุนก็มีในดานตางๆ 

เชน เครื่องแตงกาย ภาษา แบบของความประพฤติ เพื่อตนจะไดเปนที่ยอมรับของกลุม ซึ่งมักจะผิด

จากที่ผูใหญปฎิบัติ 

ระยะของความเปนวัยรุน        

ศรีเรือน แกวกังวาล (2538: 375) กลาววา ชวงความเปนวัยรุนในทศวรรษที่ผานมา

ประมาณอายุต้ังแต 12-18 ป แตในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวา ชวงความเปนวัยรุนไดขยายออกไป

โดยประมาณอยางผลรวมๆ ต้ังแต 12-25 ป โดยใหเหตุผลวา เน่ืองจากเด็กทุกวันน้ีตองอยูใน

สถาบันการศึกษานานข้ึน การเปนผูใหญที่พึ่งตัวเองไดทางเศรษฐกิจ ตองยืดระยะเวลาออกไปอีกทั้ง

รูปแบบชีวิตสมัยใหม ทําใหเด็กมีวุฒิภาวะทางจิตใจ (Mataurity) ชากวายุคสมัยที่ผานมา ชวงวัยรุน

แบงได 3 ระยะ โดยใชเกณฑความเปนเด็ก - ผูใหญ คือ         

ชวงอายุ = 12-15 ป ชวงวัยแรกรุน      

ชวงอายุ = 16-17 ป ชวงวัยรุนตอนกลาง       

ชวงอายุ = 18-25 ป ชวงวัยรุนตอนปลาย      

ดังน้ัน ชวงระยะเวลาการเปนวัยรุนเปนการเปลี่ยนแปลงจากความเปนเด็กไปสูความเปน

ผูใหญหรือมีวุฒิภาวะ (Maturity) ดวยพัฒนาการและการเจริญเติบโตในดานตางๆดังน้ี  

พัฒนาการของวัยรุน        

สามารถแบงออกเปน 4 ดานดังน้ีคือ (อลงกรณ ปริวุฒิพงศ 2540: 36-37, อางถึงใน ชุลีพร 

เชวงศักด์ิโสภาคย 2541: 35-36)            

1.  พัฒนาการทางรางกาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงทางขนาด (Change in Size) ในนํ้าหนัก 

สวนสูง และการทํางานของฮอรโมน           
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2.  พัฒนาการทางอารมณและจิตใจ มีการเปลี่ยนแปลงของอารมณอยางรวดเร็วและ

รุนแรงจนเรียกวา วัย“พายุบุแคม” คือมีความรูสึกรุนแรง เปดเผยตรงไปตรงมา มีความเช่ือมั่นใน

ตนเอง ตองการเปนอิสระ ไมชอบกฎเกณฑและการบังคับ เริ่มมีความรูสึกทางเพศ สนใจเพศตรงขาม

และการคบหาสมาคมกับคนอื่นๆ        

3.  พัฒนาการทางสติปญญา รูจักการคิดเปนระบบ (Formal operation) คิดเปนเหตุเปน

ผล คิดเปนวิทยาศาสตร (Scientific thinking) คิดวิเคราะห (Analyzation) วิพากษวิจารณ 

(Criticism) คิดอยางมีระเบียบแบบแผน (Systematic thinking) และมีจินตนาการสูง   

4.  พัฒนาการทางสังคม เริ่มคบหาเพื่อนฝูง และไดรับอิทธิพลจากเพื่อนเปนอยางมาก บาง

คนอาจชอบเรียกรองความสนใจดวยการมีพฤติกรรม การแตงกาย กริยาวาจา ภาษาแปลกๆ รวมทั้งมี

ความคิดเห็นคลอยตามกับกลุมเพื่อน 

จิตวิทยาวัยรุน         

Dorothy Rogers (ปราณี รามสูตร 2528: 15, อางถึงใน ชุลีพร เชวงศักด์ิโสภาคย 2541: 

33) ไดใหความหมายของจิตวิทยาวัยรุนวา เปนการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพฤติกรรมดานตางๆของ

บุคคลในชวงวัยรุน ซึ่งเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆมากเปนพิเศษ    

สวนความหมายของคําวาวัยรุนหรือ Adolescence แปลวา การเจริญเติบโต ดังน้ันภาวะ

ของวัยรุน ไดแก การเจริญเติบโตทั้งในดานชีวะ สรีระ และจิตวิทยา (ฉวีวรรณ สุขพันธโพธาราม 

2527: 15, อางถึงใน ชุลีพร เชวงศักด์ิโสภาคย 2541: 33) โดยเด็กวัยรุน จะมีลักษณะดังตอไปน้ี                    

(ชัยนาถ นาคบุปผา 2515: 1-2, อางถึงใน ชุลีพร เชวงศักด์ิโสภาคย 2541: 33)  

1.  เปนวัยแหงการเสริมสราง (Period of Reconstruction) คือ ความเจริญเติบโตทาง

รางกายเปนไปอยางรวดเร็ว เชน ความสูง นํ้าหนัก เปนตน      

2.  เปนวัยแหงการเปลี่ยนแปลง (Period of Transformation) คือ มีการเปลี่ยนแปลงใน

ชีวิตทั้งทางรางกาย ความสนใจ และความคิดเห็นตางๆ      

3.  เปนวัยที่มีความคิดอยากเปนอิสระ (Period of Independence) มีความคิดที่จะ

พึ่งตนเองและคิดตอตานผูใหญ อยากลองดี ชอบความกาวราว    

4.  เปนวัยที่ตองเผชิญปญหา อาจเรียกวาเปนวัยวิกฤต ปญหายุงยากสวนใหญเกี่ยวกับการ

ปรับตัว เกิดความขัดแยงอยูในใจ และการตัดสินใจเปนไปอยางรวดเร็ว วูวามและการแสดงออกดาน

อารมณรุนแรง นอกจากวัยรุนจะเปนวัยแหงการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกายและจิตใจแลว ยังเปน

วัยแหงการเปลี่ยนแปลงในดานสังคมและวัฒนธรรมดวย (สุชา จันทนเอม 2529: 2, อางถึงใน ชุลีพร 

เชวงศักด์ิโสภาคย 2541: 34)        
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ความตองการและความสนใจของเด็กวัยรุน     

เน่ืองจากวัยรุนเปนวัยที่อยูในระยะหัวเลี้ยวหัวตอที่อยูระหวางวัยเด็กและวัยผูใหญ จึงมี

ลักษณะทั่วไปดังน้ีคือ (ประสาร ทิพยธารา 2520: 4, อางถึงใน ชุลีพร เชวงศักด์ิโสภาคย 2541: 36) 

1.  เปนวัยแหงการเปลี่ยนแปลง กลาวคือ เปลี่ยนแปลงทั้งดานอารมณ ความคิดเห็นและ

ความสนใจ          

2.  เปนวัยแหงการเสริมสราง จะเจริญเติบโตอยางรวดเร็วโดยเฉพาะทางรางกาย เชน ดาน

สมองและนํ้าหนัก          

3.  เปนวัยที่ตองการความเปนอิสระ ตองการพึ่งตนเองและมีแนวโนมความคิดตอตาน

ผูใหญ บางครั้งถึงกับมีการโตเถียงกันอยางรุนแรง       

4.  เปนวัยที่ตองการแสวงหาความรู อยากรูอยากเห็นจะทดลองทําในสิ่งแปลกๆใหมๆที่ตน

ยังไมเคยทํา          

5.  ตองการปรัชญาชีวิตและแนวทางชีวิตของตน    

6.  เปนวัยที่ตองเผชิญปญหามาก เพราะเปนหัวเลี้ยวหัวตอที่สําคัญย่ิง เปนวัยแหงความ

ยุงยาก สับสน และการปรับตัว        

7.  เปนวัยที่ตองการความเขาใจ ความเห็นอกเห็นใจจากผูใหญ ไมชอบการลงโทษทั้งทาง

กายและจิตใจ และลักษณะความตองการเฉพาะบางประการของเด็กวัยรุนที่มีผลไปสูพฤติกรรมการ

แสดงออกของเด็กวัยรุนตามความเห็นของนักจิตวิทยาไทย มีดังน้ีคือ (จินตวีร เกษมศุข 2538: 38-39, 

อางถึงใน ชุลีพร เชวงศักด์ิโสภาคย 2541: 37)       

1.  เด็กวัยรุนตองการความรักทั้งในฐานะผูใหและผูรับ     

2.  เด็กวัยรุนตองการเสรีภาพในการคิดและการกระทํา ตองการมีสิทธิในการปกครอง

ตนเอง           

3.  เด็กวัยรุนตองการความเสมอภาคทัดเทียมกับผูอื่นในทุกเรื่อง ไมวาจะเปนสถานภาพ

ทางเศรษฐกิจ สังคม รูปรางหนาตา เสื้อผาเครื่องใช ฯลฯ      

4.  เด็กวัยรุนตองการมีประสบการณในเรื่องตางๆ อยากรู อยากเห็น อยากลอง  

5.  เด็กวัยรุนตองการทําใหตนเองเปนที่ประทับใจแกผูอื่น จึงชอบสองกระจกเพื่อปรับปรุง

บุคลิกภาพของตนเองและสรางความเช่ือมั่นในตนเอง นอกจากน้ีสื่อมวลชนแขนงตางๆ ก็เปนเสมือน

กระจกสอง ทําใหเด็กพยายามที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตนเองตามตัวอยางที่ไดเห็น สื่อมวลชน

จึงเปนปจจัยหน่ึงที่มีอิทธิพลตอความตองการของเด็กวัยรุน 
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แนวคิดการเปดรับสื่อมวลชน 

การเปดรับสื่อมวลชน (Media Exposure)     

พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร (Media Exposure Behavior) เปนสวนหน่ึงของพฤติกรรม

การสื่อสาร ซึ่งในเรื่องการเปดรับสื่อมวลชนน้ัน มีผูที่ไดใหคํานิยามหรือความหมายไวตางๆกันดังน้ี 

(ชุลีพร เชวงศักด์ิโสภาคย 2541: 39)       

Atkin (1973: 208, อางถึงใน ชุลีพร เชวงศักด์ิโสภาคย 2541: 39) กลาววา บุคคลที่เปดรับ

ขาวสารมากย่ิงมีหูตากวางไกล มีความรู ความเขาใจในสภาพแวดลอม และเปนคนที่ทันสมัยทัน

เหตุการณกวาบุคคลที่เปดรับขาวสารนอย       

Lerner (1958: 56, อางถึงใน ชุลีพร เชวงศักด์ิโสภาคย 2541: 40) ใหคําจํากัดความการ

เปดรับสื่อมวลชนวา หมายถึง อัตราสวนของประชาชนที่มีวิทยุ จํานวนจําหนายหนังสือพิมพ และ

จํานวนผูที่น่ังดูภาพยนตรตอประชาชน 1,000 คน      

Lerner เปนคนแรกที่ศึกษาอิทธิพลที่เกิดจากการเปดรับสื่อมวลชนในประเทศตะวันออก

กลางในป ค.ศ. 1958 และพบวา เมื่อมีการขยายตัวของชุมชนจนกลายเปนเมืองจะชวยใหการพัฒนา

ดานความรู หนังสือ และระดับการเรียนรูที่สูงข้ึน จะทําใหการเปดรับสื่อมวลชนแพรหลายมากข้ึน ใน

ทํานองเดียวกัน เมื่อชุมชนมคีวามกาวหนาทางเทคโนโลยีจากการพัฒนาอุตสาหกรรมมากข้ึน สังคมจะ

ขยายขอบขายของสื่อมวลชน และการขยายตัวของสื่อมวลชนน้ีเอง จะชวยยกระดับการเรียนรูหนังสือ

มากข้ึนดวย          

Roger & Svenning (1963: 3, อางถึงใน ชุลีพร เชวงศักด์ิโสภาคย 2541: 40) ขยาย

แนวคิดเกี่ยวกับการเปดรับสื่อมวลชนใหกวางขวางออกไปอีกโดยใหคํานิยามวา สื่อมวลชนน้ันคลุมถึง

สื่อ 5 ประเภท คือ หนังสือพิมพ ภาพยนตร วิทยุ นิตยสาร และโทรทัศน เหตุน้ีดัชนีในการวัดเปดรับ

สื่อมวลชนในความหมายของเขาทั้งสอง จึงตองประกอบดวยจํานวนรายการวิทยุที่รับฟงตอสัปดาห 

การอานหนังสือพิมพตอสัปดาห ภาพยนตรที่ดูตอปและอื่นๆ     

ดังน้ันจึงสรุปไดวา การเปดรับสื่อ คือ ความบอยครั้งในการเปดรับ ระยะเวลา รวมถึง

จํานวนสื่อในการเปดรับ ซึ่ง Becker ไดใหความหมายของการเปดรับสื่อ โดยจําแนกตามพฤติกรรม

การเปดรับสื่อ คือ         

1.  การแสวงหาขอมูล (Information Seeking) คือ บุคคลจะแสวงหาขอมูลเพื่อตองการให

มีความคลายคลึงกับบุคคลอื่นในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือเรื่องทั่วๆไป     

2.  การเปดรับขอมูล (Information Receptivity) คือ บุคคลจะเปดรับสื่อเพื่อตองการ

ทราบขอมูลที่ตนเองสนใจอยากรู เชน เปดดูโทรทัศนเฉพาะรายการที่สนใจหรือมีผูแนะนํามา หรือ

ขณะอานหนังสือพิมพหรือดูโทรทัศน หากมีขอมูลขาวสารเกี่ยวของกับตนเองก็จะใหความเอาใจใส 

อานหรือดูเปนพิเศษ          
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3.  การเปดรับประสบการณ (Experience Receptivity) คือ บุคคลจะเปดรับขาวสาร

เพราะตองการทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรือเพื่อผอนคลายอารมณ เหตุผลในการที่มนุษยเลือกสนใจหรือต้ังใจ

รับขาวสารอยางไรกับสื่อใดน้ัน นักวิชาการหลายทานมคีวามคิดเห็นสอดคลองตองกัน ดังน้ี 

Riley และ Flowerman (1951, อางถึงใน ชุลีพร เชวงศักด์ิโสภาคย 2541: 41) มี

ความเห็นวา แรงจูงใจที่ตองการเปนที่ยอมรับของสมาชิกภายในสังคม จะเปนสิ่งที่ชวยกําหนดความ

สนใจในการเปดรับขาวสารจากสื่อตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการของตน Merton, Wright และ 

Waples มีความเห็นตรงกันวา ผูรับขาวสารจะเลือกรับขาวสารจากสื่อใดน้ัน ยอมเปนไปตามบทบาท

และสถานภาพในสังคมของผูรบัสารและเหตุผลในการรับขาวสาร    

ขาวสารเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิงสําหรับกิจกรรมตางๆ ในชีวิตของมนุษย มนุษยเปนสัตวสังคม

ที่ตองอาศัยการแลกเปลี่ยนขาวสาร ความรู และประสบการณซึ่งกันและกัน ขาวสารจะเปนปจจัย

สําคัญที่ใชประกอบการตัดสินใจของมนุษย โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อมนุษยเกิดความไมแนใจในเรื่องใด

เรื่องหน่ึงมากเทาใด ความตองการขาวสารก็จะย่ิงเพิ่มมากข้ึนเทาน้ัน (วุฒิชัย จํานงค 2523: 3, อางถึง

ใน ชุลีพร เชวงศักด์ิโสภาคย 2541: 41)     

Colin (1978: 17, อางถึงใน ชุลีพร เชวงศักด์ิโสภาคย 2541: 41) กลาววา การสื่อสารของ

มนุษย กระทําเพื่อแบงปนขาวสารกันน่ันเอง และการแบงปนขาวสารระหวางกันน้ีจะกอใหเกิดความ

เขาใจรวมกัน ซึ่งจะนําไปสูการตัดสินใจและกระทํากิจกรรมที่ประสานสอดคลองกัน       

องคประกอบดานผูรับสารเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะทําใหทราบวา การสื่อสารน้ันประสบ

ความสําเร็จหรือไม และผูรับจะมีการตอบสนอง (Feedback) อยางไรหลังจากที่ไดรับขาวสารไปแลว 

ซึ่งผูรับสารแตละคนก็มีความแตกตางกันออกไป (ชุลีพร เชวงศักด์ิโสภาคย 2541: 41)       

การที่ผูรับสารน้ันมีความแตกตางกัน จึงมีความสนใจที่จะเลือกเปดรับสารแตกตางกันไปดวย ดังที่ 

Defleu (1966, อางถึงใน ชุลีพร เชวงศักด์ิโสภาคย 2541: 41) เสนอพื้นฐานความแตกตางไว 4 

ประการ คือ           

1.  บุคคลมีความแตกตางกันในดานบุคลิกภาพและสถานภาพทางจิตวิทยา   

2.  ความแตกตางกันดังกลาวน้ี เปนเพราะบุคคลมีการเรียนรูทางสภาพแวดลอมที่แตกตาง

กัน               

3.  บุคคลที่อยูตางสภาพแวดลอมกัน ก็จะไดรับการเรียนรูสภาพแวดลอมตางกันไป  

4.  การเรียนรูจากสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน ทําใหบุคคลมีทัศนคติ คานิยม ความเช่ือ 

และบุคลิกภาพแตกตางกัน       

การศึกษาวิเคราะหผูรับสารเพื่อเขาใจความตองการแรงจูงใจ บุคลิกภาพ คานิยม ทัศนคติ 

โลกทัศน ประสบการณ อิทธิพลกลุม อิทธิพลของครอบครัว และสภาพวัฒนธรรมตางๆ ของผูรับสาร

ที่มีลักษณะแตกตางกันออกไป จะทําใหบุคคลเกิดกระบวนการเลือกสรร เลือกรับรูขาวสารที่แตกตาง
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กัน หากขาวสารใดไมสอดคลองกับความรู ความคิดเห็น ความเช่ือ คานิยม ทัศนคติ หรือปทัสถานของ

กลุมแลว ขาวสารน้ันจะไมไดรับความสนใจ (ปาริฉัตร มั่นคง 2534: 17-21, อางถึงใน ชุลีพร เชวง

ศักด์ิโสภาคย 2541: 42) โดยพฤติกรรมการเปดรับสื่อมวลชนของผูรับขาวสารแตละคน ก็จะมี

พฤติกรรมรูปแบบเฉพาะของตนเอง ซึ่งแตกตางกันไป ซึ่ง Merrill และ Lowenstein (1971: 134-

135, อางถึงใน ชุลีพร เชวงศักด์ิโสภาคย 2541: 42) ไดสรุปปจจัยที่เปนแรงผลักดันใหบุคคลใดบุคคล

หน่ึงเลือกรับสื่อวาเกิดจากพื้นฐาน 4 ประการ คือ (ชวรัตน เชิดชัย 2527, อางถึงใน ชุลีพร เชวงศักด์ิ

โสภาคย 2541: 42)        

1.  ความเหงา เปนเหตุผลทางจิตวิทยาที่วา ปกติคนเราไมชอบอยูตามลําพัง เพราะจะเกิด

ความรูสึกสับสน วิตกกังวล หวาดกลัว และการเมินเฉยจากสังคม จึงชอบและพยายามที่จะรวมกลุม

เพื่อสังสรรคกับผูอื่น เทาที่โอกาสจะอํานวยได เมื่อไมสามารถที่จะติดตอสื่อสารสังสรรคกับบุคคลได

โดยตรง สิ่งที่ดีที่สุดคือ การไดอยูกับสื่อตางๆที่ใชในการสื่อสาร        

2.  ความอยากรูอยากเห็น ซึ่งเปนคุณสมบัติข้ันพื้นฐานของมนุษย ที่มีความอยากรูอยาก

เห็นต้ังแตสิ่งที่อยูใกลตัว จนกระทั่งสิ่งที่อยูไกลตัวออกไปตามลําดับ ทั้งที่เปนวัตถุ สิ่งของ ความคิด 

หรือการกระทําของผูอื่น ซึ่งสื่อมวลนเปนสิ่งที่สามารถตอบสนองความตองการในสิ่งเหลาน้ีไดดีที่สุด 

3.  ประโยชนใชสอยของตัวเอง (Self-Aggrandizement) เพราะมนุษยตองการแสวงหา

ขาวสารและใชขาวสารเพื่อประโยชนของตนเอง เพื่อชวยใหความคิดของตนบรรลุ เพื่อใชขาวสารที่

ไดมาเสริมบารมีใหความบันเทิงแกตนเอง ซึ่งขาวสารเหลาน้ีไมวาจะเปนประโยชนทางดานไหน ก็ลวน

แตสามารถหาไดจากสื่อมวลชน Wilbur Schramm (1954: 3-24, อางถึงใน ชุลีพร เชวงศักด์ิโสภาคย 

2541: 42) ไดใหหลักทั่วไปอันเปนเหตุผลของการเลือกวา คนยอมจะเลือกสื่อที่ใชความพยายามนอย

ที่สุด (Least Effort) และไดผลประโยชนตอบแทนที่ดีที่สุด (Promise of Reward) โดยผูรับสาร

มักจะแสวงหาขาวสารที่มาสนับสนุนความคิดเห็นที่มีอยูกอน (Preconceptions) แลว รวมทั้งอคติ

ของตนเองอยางไมรูตัวเสมอ ดังน้ัน ผูรับสารจึงแสวงหาขาวสารที่สอดคลองกับทาทีทางจิตใจที่มีอยู

กอนหนาน้ันแลว (Predispositions) ขาวสารที่แสวงหาจึงจะไมเปนขาวสารที่ขัดแยงกับความเช่ือของ

ตน               

4.  ลักษณะเฉพาะของสื่อแตละอยาง มีสวนทําใหผูรับสารแสวงหาและไดประโยชนไม

เหมือนกัน ผูรับสารแตละคนยอมจะเขาใจในลักษณะเฉพาะบางอยางจากสื่อที่จะสนองความตองการ

และทําใหตนเองเกิดความพึงพอใจ        

นอกจากน้ี สุรพงษ โสธนะเสถียร (2533, อางถึงใน ชุลีพร เชวงศักด์ิโสภาคย 2541: 43) ได

ใหแนวคิดเกี่ยวกับเหตุผลในการเลือกเปดรับสื่อมวลชนของผูรับสาร จําแนกได 4 ประการคือ  

1.  เพื่อการรับรู (Cognition) หมายถึง การที่ผูรับสารตองการสารสนเทศ เพื่อสนองตอ

ความตองการพื้นฐานของมนุษยในดานความอยากรู ความตองการพื้นฐานของมนุษยก็คือ การที่
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มนุษยยอมรับวาตนเองเปนสวนหน่ึงของกลไกสังคม ดังน้ันจึงจําเปนตองเขาใจสวนประกอบของสังคม 

โดยการรับรูผานสื่อมวลชนในรูปแบบหลัก คือ ขาว ความรู และความบันเทิง   

2.  เพื่อความหลากหลาย (Diversion) เพื่อสนองความตองการของมนุษยในรูปแบบที่

แตกตางกัน           

2.1 การกระตุนอารมณ (Stimulation) เปดรับสื่อเพื่อแสวงหาความสนุกสนาน ความ

ต่ืนเตน เราใจ ทั้งน้ีเพื่อลดความเบื่อหนายในชีวิต       

2.2 การพักผอน (Relaxation) เพื่อผอนคลายความเครียดที่มากเกินไป   

2.3 การหยอนอารมณ (Emotional Release) เปนการเปดรับสื่อเพื่อแสวงหาความบันเทิง 

ไมวาในลักษณะใดๆ เชน ความต่ืนเตน ความเพอฝน เพื่อหยอนอารมณโดยตรง   

3.  เพื่ออรรถประโยชนทางสังคม (Social Utility) หมายถึง ความจําเปนของบุคคลที่

ตองการสรางความคุนเคยหรือการเปนสวนหน่ึงของสังคม ดังน้ันอรรถประโยชนทางสังคมในการ

เปดรับสื่ออาจแสดงถึงการยอมรับการสมาคมสังคม (Prosocial) และความผูกพันตอผูอื่น ซึ่งอาจ

แสดงออกดังน้ี          

3.1 การใชภาษารวมสมัย (Conversational Currency) เปดรับสื่อเพื่อตองการความ

ทันสมัย โดยการแสดงออกถึงการใชภาษา เพื่อแสดงความเปนกลุมเดียวกัน การใชศัพทแสลง

เหมือนกัน โดยสื่อมวลชนจะเปนสะพานเช่ือมของคนในกลุมเหลาน้ัน     

3.2 สื่อมวลชนสัมพันธ (Parasocial Relationship) มนุษยอาศัยสื่อมวลชนเปนเพื่อนและ

อาศัยสื่อมวลชนในการแสวงหามิตร           

4.  เพื่อผละออกจากสังคม (Withdrawal) มีลักษณะที่ตรงขามกับอรรถประโยชนสังคม 

กลาวคือ เปนการเปดรับสื่อหรือเขาหาสื่อเพื่อหลีกเลี่ยงงานประจําหรือการสมาคม นอกจาก

พฤติกรรมการเปดรับขาวสารดังกลาวแลว Wilbur Schramm (1973: 121-122, อางถึงใน ชุลีพร 

เชวงศักด์ิโสภาคย 2541: 44) ยังไดอธิบายถึงองคประกอบดานจิตใจอื่นๆเพิ่มเติม ดังน้ีคือ 

1.  ประสบการณ เน่ืองจากผูรับสารยอมมีประสบการณเกี่ยวกับขาวสาร วัตถุ สิ่งของ ฯลฯ 

แตกตางกันออกไป ประสบการณจึงเปนตัวแปรที่ทําใหผูรับสารแสวงหาขาวสารที่เคยเห็นแตกตางกนั 

2.  การประเมินสาระประโยชนของขาวสาร เน่ืองจากผูรับสารอาจจะแสวงหาขาวสารที่

ตองการเพื่อสนองจุดประสงคอยางใดอยางหน่ึง การประเมินสาระประโยชนของขาวสารจึงจะชวยให

ผูรับสารไดเรียนรู ขาวสารอยางหน่ึงมปีระโยชนแตกตางกับขาวสารอีกอัน จึงกอใหเกิดพัฒนาการและ

ปรับปรุงอุปนิสัย และรูปแบบการแสวงหาขาวสาร       

3.  ภูมิหลังที่แตกตางกัน เน่ืองจากเปนธรรมชาติของมนุษยที่มักจะสนใจในสิ่งที่คนไมเคย

พบมากอน รวมทั้งสนใจในความแตกตางหรือการเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่เปนอยูในขณะน้ัน ไมวาจะ

เปนการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุสิ่งของหรือเรื่องราวตางๆ      

   ส
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4.  การศึกษาและสภาพทางสังคม นับเปนองคประกอบพื้นฐานที่กอใหเกิดประสบการณ

ข้ึนในตัวบุคคล และเปนตัวช้ีพฤติกรรมการสื่อสารของผูน้ัน ทั้งพฤติกรรมในการเลือกรับซื้อและเลือก

เน้ือหาขาวสาร โดยเฉพาะอยางย่ิงการศึกษาจะมีสวนชวยใหบุคคลมีความสามารถในการอาน (โดย

การรับสื่อสิ่งพิมพ) และกระหายที่จะสะสมเพิ่มพูนดวยการแสวงหาความรูใหกวางขวางข้ึน 

5.  ความสามารถในการรับสาร ทั้งสภาพรางกายและจิตใจของคนจะมีสวนสัมพันธกับ

ความสามารถในการรับขาวสารของบุคคล โดยสภาพของรางกายในที่น้ีหมายถึง สภาพรางกายที่

สมบูรณ ผูรับขาวสารที่มีอวัยวะของรางกายที่ครบถวนประสาทสัมผัสทุกอยางทํางานไดอยางเปนปกติ 

ยอมอยูในสภาพที่จะรับขาวสารไดดีกวาผูที่บกพรองทางรางกายและประสาทสัมผัส นอกจากน้ัน

สภาพรางกายยังมีสวนสัมพันธกับสติปญญาของคนทั่วไปดวย การเปลี่ยนแปลงทางอายุที่สูงข้ึน 

ระยะเวลาที่ไดรับการศึกษารวมทั้งการเจริญเติบโตทางความคิดยอมมีความสัมพันธทั้งทางบวกและ

ทางลบตอการโนมนาวจิตใจ        

6.  บุคลิกภาพ บุคลิกภาพของผูรับสารแตละคนเปนตัวแปรที่มีความสัมพันธกับการเปดรับ

ขาวสาร ซึ่งมผีลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การโนมนาวจิตใจ และพฤติกรรมของผูรับสารอีกตอหน่ึง 

ทํานองเดียวกับองคประกอบในเรื่องความสามารถของบุคคล มีหลักฐานทางการวิจัยที่แสดงวา ความ

นับถือตนเอง (Self Esteem) และความวิตกกังวล (Anxiety) ของบุคคลลวนเปนตัวแปรที่มี

ความสัมพันธกับอิทธิพลทางสังคม กลาวคือ ผูที่มีความวิตกกังวลหรือต่ืนเตนมักจะไดรับอิทธิพลจาก

สังคมไดงาย และมีความโนมเอียงที่จะไมเขาไปเกี่ยวของคนหาเพื่อที่วาจะไดหลีกเลี่ยงจากสังคม

น่ันเอง          

7.  อารมณ สภาพทางอารมณของผูรับสารแตละคนเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหผูรับเขาใจ

ความหมายของขาวสาร หรืออาจเปนอุปสรรคตอความเขาใจความหมายในขาวสารของผูรับ ถาผูรับ

ขาวสารมีอารมณปกติมคีวามพรอม มุงมั่นและมีสมาธิตอขาวสารน้ัน สัมฤทธ์ิผลของการสื่อสารจะมี

มากกวาผูรับที่ไมมีอารมณกับขาวสารน้ัน นอกจากน้ันเราควรสังเกตอีกดวยวา อารมณของผูรับ

ขาวสารน้ันพิจารณาไดทั้งจากความรูสึกที่เกิดจากตัวผูรับสารในขณะน้ันเอง และความรูสึกหรือทาทีที่

มีอยูกอนแลว (Predisposition) เกี่ยวกับขาวสารน้ันดวย      

8.  ทัศนคติ ถือเปนตัวแปรที่มีอยูระหวางการรับและการตอบสนองตอขาวสารหรือสิ่งเรา

ตางๆ ดวยการแสดงออกมาทางพฤติกรรมของผูรับที่มีตอขาวสารแตละประเภทที่พบ กลาวอีกนัยหน่ึง

คือ เปนคุณสมบัติหรือทาทีที่ผูรับสารแตละคนมีอยูกอนที่จะรับขาวสารอยางใดอยางหน่ึง โดยปกติ

ทัศนคติของผูรับขาวสารเปนสิ่งเปลี่ยนแปลงได เมื่อทัศนคติเปลี่ยนแปลงไป การรับขาวสารหรือการ

โนมนาวจิตใจของผูรับขาวสารจะแตกตางกันไป ในทํานองเดียวกับการตอบสนองของผูรับจะ

เปลี่ยนไปตามสิ่งเราหรือขาวสารที่เปลี่ยนแปลงไปดวย      

   ส
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เมื่อประกอบกับองคประกอบทางดานสังคม ซี่งนับเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออม ที่

สามารถสรางประสบการณ กลอมเกลา และปลูกฝงทัศนคติ ความคิด รวมทั้งพฤติกรรมทัว่ไปของผูรับ

สาร โดยมีปจจัยที่สําคัญดังน้ีคือ (ปาริฉัตร มั่นคง 2534: 20-21, อางถึงใน ชุลีพร เชวงศักด์ิโสภาคย 

2541: 45)          

1.  สภาพแวดลอม จะเปนตัวสําคัญอีกตัวหน่ึงในการกําหนดทัศนคติและพฤติกรรมของ

บุคคลที่มีตอขาวสารอยางใดอยางหน่ึง โดยเฉพาะอยางย่ิงสภาพแวดลอมทางครอบครัว ซึ่งเปน

สถาบันทางสังคมที่มีความสําคัญเปนอันดับแรกในการสรางทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ต้ังแตคนเรา

เกิดมา นอกจากน้ีสถาบันการศึกษากเ็ปนแหลงที่ทําใหเกิดการเรียนรู ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

สติปญญา ความคิด ความเช่ือ อันเปนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงทางความรูสึกและพฤติกรรมที่

แสดงออก โดยทั่วไปแลวสภาพแวดลอมจึงเปนสิ่งที่กอใหเกิดการเรียนรูทางสังคม ไมวาจะเปน

ตัวกําหนดสิ่งเราหรือตัวขาวสารที่บุคคลควรจะรับรู หรือสนองตอบตางๆ รวมทั้งการคาดคะเนผลที่จะ

เกิดข้ึนจากพฤติกรรมที่แสดงออกในสถาบันเหลาน้ันดวย     

2.  บทบาทของผูรับขาวสาร บทบาทเปนโครงสรางเกี่ยวกับพฤติกรรมตางๆ ที่สังคม

กําหนดข้ึน บทบาทแตละบทบาทจะมีรูปแบบของพฤติกรรมเปนสวนควบอยูดวยเสมอ สําหรับใน

ระบบการสื่อสารแลว บทบาทจะเปนปจจัยซึ่งแหลงขาวสารกับผูรับขาวสารสามารถที่จะคาดคะเน

พฤติกรรมของกันและกันในสถานการณหน่ึงๆ ซึ่งเปนปจจัยทางสังคมที่ทําใหการสื่อสารสัมฤทธ์ิผลได

ตามตองการ กลาวคือ หากผูรับสารมีความสัมพันธทางสถานภาพและบทบาทอยางไรกับผูสงขาวสาร

หรือแหลงสาร ความคลายคลึงหรือความแตกตางกันในบทบาทรวมทั้งพฤติกรรมตางๆ ยอมจะมี

อิทธิพลทางความคิดและความรูสึกคานิยมและเปาหมายของกันและกัน    

3.  กลุมอางอิง เน่ืองจากบุคคลแตละคนในสังคมอาจมีบทบาทอยางหน่ึงอยางใด หรือ

หลายอยางในเวลาเดียวกัน ในสังคมที่ซับซอนมากๆ บุคคลอาจมีบทบาทตางๆอยูในกลุมสังคม มี

ตําแหนงหนาที่ มีพฤติกรรมตางๆในกลุมของคน กลุมเหลาน้ีจึงเปนเสมือนแหลงอางอิงของบุคคลที่

สังกัด กลาวอีกนัยหน่ึงคือ ปทัสถาน (Norm) บทบาทและพฤติกรรมของกลุมที่บุคคลสังกัดอยูจะเปน

สิ่งช้ีพฤติกรรมและความเช่ือของบุคคลที่เปนสมาชิก ฉะน้ันเราจึงอาจคาดคะเนพฤติกรรมของผูรบัสาร

ไดจากบทบาทและพฤติกรรมของกลุมที่ผูรับสารสังกัดอยู     

4.  วัฒนธรรมและประเพณี การสื่อสารเปนกระบวนการที่เกิดข้ึนในสภาพวัฒนธรรมและ

ประเพณีของสังคม วัฒนธรรมอยางหน่ึงคือ สภาพที่บุคคลมีความเช่ือ มีคานิยม มีการรักษาวัตถุ

สิ่งของ รวมทั้งการแสดงออกรวมกัน วัฒนธรรมอาจจะแสดงออกมาทางกีฬา การรองรําทําเพลง 

โครงสรางการดําเนินชีวิตของครอบครัว การปกครอง การศึกษา ฯลฯ เปนตน ระบบสังคมและ

วัฒนธรรมที่ผูรับขาวสารสังกัดอยูยอมมีสวนในการหลอหลอมพฤติกรรม และมีผลกระทบตอการรับ

ขาวสารของผูน้ัน          
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5.  ลักษณะทางประชากรที่สําคัญไดแก เพศ อายุ อาชีพ เปนตน ยอมมีอิทธิพลตอการรับ

ขาวสารเปนอันมาก         

6.  การศึกษาและสถานภาพทางสังคม ทั้งสองน้ีลวนมีสวนชวยเสริมสรางประสบการณ 

และเปนตัวกําหนดความสนใจในการแสวงหาขาวสารของผูรับ โดยเฉพาะอยางย่ิงการศึกษาจะมีสวน

ชวยใหเกิดทักษะในการอาน และความกระหายในการเพิ่มพูนขาวสารโดยการแสวงหาความรูให

กวางขวางข้ึน 

ซึ่งจากปจจัยในการเปดรับขาวสารทั้งหมดน้ัน สามารถสรุปปจจัยที่ เปนตัวกําหนดการ

เปดรับสื่อมวลชนไดดังน้ีคือ (ขวัญเรือน กิตติวัฒน 2531: 16-23, อางถึงใน ชุลีพร เชวงศักด์ิโสภาคย 

2541: 46)           

1.  ปจจัยดานบุคลิกภาพและจิตวิทยาสวนบุคคล มีแนวคิดวา คนเราแตละคนมีความ

แตกตางเฉพาะตัว บุคคลอยางมากในดานโครงสรางทางจิตวิทยาสวนบุคคล ซึ่งเปนผลสืบเน่ืองมาจาก

ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่แตกตางกัน การดํารงชีวิตในสภาพแวดลอมทางสังคมที่ไมเหมือนกัน ซึ่ง

สงผลกระทบถึงระดับสติปญญา ความคิด ทัศนคติ ตลอดจนกระบวนการของการรับรู การเรียนรู การ

จูงใจ           

2.  ปจจัยดานสภาพความสัมพันธทางสังคม เน่ืองจากคนเราจะยึดติดกับกลุมสังคมที่ตน

สังกัดอยูเปนกลุมอางอิง (Reference Group) ในการตัดสินใจที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมใดๆก็ตาม

น่ันคือ มักจะคลอยตามกลุมในดานความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมเพื่อใหเปนที่ยอมรับของกลุม 

3.  ปจจัยดานสภาพแวดลอมนอกระบบสื่อสาร เช่ือวาลักษณะตางๆไดแก เพศ อาชีพ 

ระดับการศึกษา รายได ทําใหเกิดความคลายคลึงของการเปดรับเน้ือหาของการสื่อสารรวมถึงการ

ตอบสนองตอเน้ือหาดังกลาวไมแตกตางกันดวย       

จากการศึกษาแนวคิดการเปดรับสื่อมวลชน จะทําใหเห็นถึงหลายๆปจจัยที่มีผลตอการ

เปดรับขาวสารของแตละบุคคล โดยสวนใหญจะเปนเรื่องของสิ่งแวดลอมที่บุคคลเหลาน้ันพบเจอ โดย

จะมีสื่อมวลชนที่เปนปจจัยหลักในการผลักดันที่จะทําใหมนุษยเกิดพฤติกรรมการรับสื่อ ผูศึกษาจึงได

นําแนวคิดเกี่ยวกับการเปดรับสื่อมวลชนมาเปนขอมูลเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการผลิตรายการ ที่เมื่อไดรับ

ขาวสารจากสื่อมวลชน จะทําใหเกิดทัศนคติและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สงผลตอแฟช่ันที่จะ 

นํามาใสในรายการอีกดวย 
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รายการท่ีเก่ียวของ         

ในปจจุบันสื่อโทรทัศนที่นําเสนอรายการที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับแฟช่ันในสังคมไทยยังไมมีมาก

เทาที่ควร เพราะสวนใหญถาเปนการอัพเดทแฟช่ัน จะสามารถติดตามไดจากสื่อนิตยสารมากกวา ถา

หากเปรียบกับรายการแฟช่ันในตางประเทศ จะเห็นไดวาตางประเทศจะใหความสําคัญกับเกี่ยวแฟช่ัน

คอนขางมาก อาจเปนเพราะที่มาของแฟช่ันสวนใหญมาจากโลกตะวันตก จึงทําใหพบรายการเกี่ยวกับ

แฟช่ันมากกวา และมีเน้ือหาที่หลากหลาย สวนรายการแฟช่ันในประเทศไทย มักจะเปนรายการ

ผูหญิงที่มีเรื่องราวของแฟช่ันมาสอดแทรกในบางชวงสลับกับเน้ือหาอื่น ดังน้ันรายการแฟช่ันที่

เกี่ยวของจึงแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ รายการแฟช่ันในตางประเทศกับรายการแฟช่ันใน

ประเทศไทย 

รายการแฟชั่นในตางประเทศ           

1.  

 

 

 

 

รูปแบบรายการ: รายการ Chic Chanel เปนรายการที่นําเสนอเน้ือที่เกี่ยวกับแฟช่ัน ไมวา

จะเปนงานเดินแบบของแบรนดระดับโลก การพูดคุยกับนางแบบ นายแบบ วิธีการสอนการแตงหนา 

เปนตน ปจจุบันออนแอรทาง true vision ชอง 73 เวลา 21.00 น.    

ขอดี: สามารถอัพเดตเรื่องราวของแฟช่ันไดอยางรวดเร็ว และสามารถเจาะลึกเกี่ยวกับ

แฟช่ันตางๆไดอยางดี มีการพูดคุยกับคนที่มีความรูทางดานแฟช่ัน ทําใหสามารถรูเกี่ยวกับแฟช่ันได

อยางแทจริง          

ขอจํากัด: มีขอจํากัดทางดานภาษา เน่ืองจากเปนรายการทางตางประเทศจึงเปน

ภาษาอังกฤษ นอกจากน้ี เน้ือหาในรายการคอนขางจะเนนไปที่การเดินแบบเสียสวนใหญ อาจทําให

เกิดความนาเบื่อในการรับชม 

2. 

 

 

 

รูปแบบรายการ: รายการ Fashion TV เปนรายการที่นําเสนอแฟช่ันและไลฟสไตลตางๆที่

เกี่ยวกับแฟช่ันอยางแทจริง ซึ่งรายการน้ีเปนรายการที่ประสบความสําเร็จสูงและมีการเผยแพร

มากกวา 193 ประเทศ ทั่วโลกในชองทางตางๆ ซึ่งเน้ือหาของรายการจะนําเสนอทั้งการเดินแบบของ
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แบรนดตางๆ ทั้งของผูหญิงและของผูชาย นอกจากน้ี Fashion TV ปจจุบันไดครอบคลุมรายการให

เปนระบบHD ที่มีความคมชัดสูงในการออกอากาศ อีกทั้งยังสามารถออนแอรไดทั้งบนมือถือและ

เว็บไซตอีกดวย ออกอากาศทางเคเบิล 193 ประเทศทั่วโลก ตลอด 24 ชม. นอกจากน้ียังสามารับชม

ทางเว็บไซต www.fashiontv.com และยังมีอีกหลากหลายชองทางใหไดรับชม ไมวาจะเปน MEN F  

เปนชองในเครือของ Fashion TV ที่นําเสนอแฟช่ันผูชายโดยเฉพาะ และยังมีการขยายไปยัง 

F.Mobile เปนการรับชมแฟช่ันผานมือถือ      

ขอดี: เปนรายการที่ไมนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับแฟช่ันแบบครอบคลุมของทั้งผูหญิงและผูชาย 

ทําใหมีการเปดกวางทางดานเน้ือหารายการมากข้ึน อีกทั้งรายการสามารถเขาถึงคนไดทุกกลุม 

เน่ืองจากมีการพัฒนารายการใหสามารถดูไดผานชองทางตางๆ ไมวาจะเปนบนเว็บไซตหรือมือถือ 

ขอจํากัด: เปนรายการของตางประเทศ ภาษาของรายการที่เนนไปที่ภาษาอังกฤษ อีกทั้ง

เมื่อไปตามประเทศตางๆ ภาษาที่ใชก็มีการปรับตามประเทศน้ัน แตกลับไมมีคําแปลที่เปนภาษา

ทางการเอาไว ทําใหเกิดความเขาใจยาก อีกทั้งเน้ือหาในรายการยังนําเสนอเกี่ยวกับการเดินแฟช่ัน

เปนสวนใหญ 

3. 

 

 

รูปแบบรายการ: เปนรายการเรียลลิต้ีโชวของอเมริกา ที่เนนไปที่การออกแบบแฟช่ัน โดยผู

เขาแขงขันจะตองแขงขันกันสรางแฟช่ันที่ดีที่สุดออกมา ซึ่งจะถูกจํากัดดานเวลา, วัสดุอุปกรณ และ

รูปแบบการออกแบบ ซึ่งในทุกสัปดาหจะตองมีคนออกจากการแขงขัน โดยจะมีพิธีกรและกรรมการใน

การตัดสินที่มคีวามสามารถทางดานแฟช่ันอยางแทจริง ไมวาจะเปนพิธีกร  Heidi Klum, Tim Gunn, 

Michael Kors  และ Nina Garcia ออกอากาศทางชอง NBC Universal โดยมีต้ังแต Season1 – 9 

(ปจจุบัน) นอกจากน้ียังมีหลากหลายประเทศไดซื้อลิขสิทธ์ิไปทําในแบบฉบับของแตละประเทศหรือมี

การนําตนฉบับมาฉาย ซึ่งในประเทศไทยก็ออกอากาศทางชอง true vision 153 ทุกวันเสาร เวลา 

20:00 น.           

ขอดี: เปนรายการที่นําเสนอมุมมองแฟช่ันแบบใหมที่ถายทอดผานดีไซนเนอร ทําใหเรา

สามารถเห็นแฟช่ันตางๆจากความคิดของดีไซนเนอรหนาใหม และยังไดความรูในการออกแบบแฟช่ัน

ไปในตัวอีกดวย          

ขอจํากัด: รายการมีการนําเสนอเน้ือหาแคการแขงขันออกแบบแฟช่ัน ทําใหจํากัดแค

ดีไซนเนอรมากกวาที่จะนําเสนอแฟช่ันดานตางๆ นอกจากน้ีการแขงขันที่ตองใชเวลา ทําใหเกิดความ

นาเบื่อในการรอคอยผลงาน  
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4. 

 

 

 

 

รูปแบบรายการ: รายการ THE RACHEL ZOE PROJECT เปนรายการกึ่งเรียลลิต้ีและสาร

คดีของอเมริกา ที่นําโดยเหลาดาราช่ือดังระดับโลกและ Rachel Zoe สไตลลิสตผูชวยจัดแตงทรงผม

ของ Taylor Jacobson และแบรนด Goreski. ซึ่งจะนําเสนอเรื่องราวของ Rachel Zoe และ 

Taylor Jacobson ตองแขงขันในการพบเจอโปรเจ็คตางๆที่ไดรับมอบหมายและตองกาวผาน

อุปสรรคเหลาน้ันไปใหได เชน การออกแบบชุดใหกับดาราดังการไปงานประกาศผลรางวัล หรือการ

นําเสนอแฟช่ันใหกับแบรนดดังระดับโลกเพื่อนําไปใชจริง ออกอากาศทางชอง Bravo television 

network โดยใชเวลาตอตอนประมาณ 45–48 นาที ออกอากาศมาต้ังแต 9 กันยายน 2008 ถึง 

ปจจุบันมีทั้งหมดต้ังแตseason 1–4 (ปจจุบัน) นอกจากน้ียังสามารถไปดูไดทาง Amazon.com และ 

iTunes Store          

ขอดี: เปนรายการที่ถายทอดเน้ือหาไดมีความหลากหลายไมใชเพียงการออกแบบดีไซน

เทาน้ัน แตรวมไปถึงงานทุกอยางของแฟช่ัน ทําใหไดรับมุมมองใหมๆในการคิดออกแบบ อีกทั้งยังได

ดาราดังระดับโลกมารวมในรายการทําใหมีความนาสนใจ     

ขอจํากัด: รายการมีความนาเบื่อในบางชวง เชน ชวงเวลาความตึงเครียดในการทํางาน อีก

ทั้งภาษาที่ใชทําใหมีขอจํากัดใหการรับชม 

 

รายการแฟชั่นในประเทศไทย       

1. 

 

 

 

รูปแบบรายการ: รายการ Sister Day ซิสเตอรเดยเปนรายการวาไรต้ีสําหรับผูหญิงที่

นําเสนอเน้ือหาไมวาจะ เปนแฟช่ันหรือไลฟสไตลที่สามารถพบเจอไดทั่วไป ซึ่งนําทีมโดย 4 พิธีกรชาว

แฟช่ัน โอปอล-ปาณิสรา พิมพปรุ, ยิปโซ รมิตา มหาพฤกษพงศ, เตย จรินทรพร จุนเกียรติ และ แพร 

อรุณี ไชยปรีชาวิทย  มาพูดคุยสไตลผูหญิง โดยมอบทั้งความรูและความบันเทิงไปพรอมกัน 

ออกอากาศทางชอง 5 ทุกวันอาทิตย เวลา 16.05 น.      
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ขอดี: คอยอัพเดตเรื่องราวขาวสารตางๆตลอดเวลา ไมใชเฉพาะแคเรื่องของแฟช่ัน มีการพา

แขกรับเชิญมาพูดคุยเพื่อสรางสีสันใหกับรายการ และนําเสนอเรื่องราวแฟช่ันและไลฟสไตลที่ครบ

วงจร          

ขอจํากัด: เน่ืองจากรายการเคยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการและตัวพิธีกรมากอน ทํา

ใหมีเน้ือหารายการเปลี่ยนแปลงไป ความนาสนใจในรายการนอยลง อีกทั้งเวลามีจํากัดในการนําเสนอ

เน้ือหาอีกดวย 

2. 

 

 

 

 

 

รูปแบบรายการ: รายการ Cheeze TV  D.I.Y เปนรายการดีไอวายออนทีวี นําโดยสอง

พิธีกรแหงรายการ cheeze tv เดิม ไดแก เจาแมดีไอวาย ปโป ปรียานุช ประมูลกิจ และคอลัมนิสต

แหงcheeze magazine ติว ดิษยา กรกชมาศ โดยมีเน้ือหาหลักของรายการคือ นําเสนอการนํา

เสื้อผาหรืออุปกรณที่มีอยูมาประยุกตดัดแปลงใหกลายเปนแฟช่ันไอเท็มสุดชิค สุดแนวของวัยรุนใน

สไตลใหมใหเขากับเทรนดของแฟช่ันในตอนน้ัน  บางเทปจะมีการเชิญศิลปนดาราที่มีความแนวแบบ

ฉบับเฉพาะตัวที่เขากับรายการมารวมพูดคุยและดีไอวายไปพรอมๆกัน รายการน้ีออกอากาศทางชอง 

Very TV true vision 85 ทุกวันพุธเวลา 21.00-21.30 น. 

ขอดี: เปนรายการที่เสริมสรางไอเดียใหมๆใหกับวัยรุน คือ การดีไอวายเปนหลัก ซึ่งจะมีการ

สอดแทรกความรูเกี่ยวกับแฟช่ัน การประยุกตสิ่งของและการตัดเย็บเสื้อผาตางๆ เปนตน เวลาในการ

ออกอากาศเหมาะสมกับวัยรุน        

ขอจํากัด: ในเรื่องของเน้ือหารายการที่เฉพาะเจาะจงเพียงเรื่องเดียว ขาดความเปนวาไรต้ี 

อาจมีความซ้ําและนาเบื่อในบางครั้ง ไมสามารถเจาะกลุมเปาหมายในวงกวางได โดยกลุมผูรับชมจะมี

เพียงวัยรุนที่รักการดีไอวายเทาน้ัน 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



39 

 

3. 

 

 

 

 

รูปแบบรายการ: รายการตูเสื้อเพื่อน“รายการสตรีทแฟช่ันที่ไมเกินเอื้อม คุณเองก็แตงตาม

ได” รายการน้ีจะนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับการพาไปชอปตามแหลงรานคาตามสถานที่สุดฮิตตางๆของ

วัยรุน ซึ่งในละเทปจะมีตีมแตกตางกันออกไป โดยจะพาไปชอปทั้งรานเสื้อผารวมไปถึงราน

เครื่องประดับตางๆต้ังแตหัวจรดเทา นําโดยสองพิธีกรคือ เปก เปรมณัช และเตย จรินทรพร 

ออกอากาศทางชอง Bang Channel ทุกวันพุธ เวลา 22.30 น.   

ขอดี: เปนรายการที่สนุกและมีความนาสนใจเหมาะสมกับวัยรุนในปจจุบัน มีความแปลก

ใหม และมีการสอดแทรกความรูเกี่ยวกับการเลือกซื้อเสื้อผาอีกดวย     

ขอจํากัด: เปนรายการที่นําเสนอเน้ือหาเจาะจงเพียงเรื่องการซื้อสินคาเครื่องแตงกายอยาง

เดียว ยังขาดความหลากหลายของเน้ือหาที่นําเสนอ อาจทําใหเกิดความนาเบื่อในบางครั้ง  

4. 

 

 

 

รูปแบบรายการ: รายการ ก็แฟช่ันอะ เปนรายการใหมสุดชิคประจําสถานีสโปกดากอินเตอร

เน็ตทีวี มีเน้ือหารายการเกี่ยวกับการดีไอวายสิ่งของที่มีอยูใหเกิดเปนไอเท็มใหมที่มีความเกไมซ้ําใคร 

ซึ่งสามารถทําเองไดแบบประหยัดเพื่อใหเขากับกระแสแฟช่ันในตอนน้ัน และมีการแทรกความเปนมา

ของแฟช่ันเล็กนอยตามตีมในแตละเทป  มีพิธีกรดําเนินรายการคือ พลอย หอวัง ออกอากาศออนไลน

ทาง fashion-a.spokedark.tv หรือ youtube.com/spokedarktv 

ขอดี: เปนรายการดีไอวายที่มีความหลากหลาย ไมเฉพาะเจาะจงแคเรื่องของเสื้อผาเทาน้ัน 

แตยังไดรับเกร็ดความรูที่สอดแทรกในแตละตอน และเปนการสรางไอเดียใหมๆใหกับวัยรุน ในราคาที่

ประหยัดอีกดวย         

ขอจํากัด: มีการนําออกอากาศในสื่อออนไลนเทาน้ัน     

จากรายการที่เกี่ยวของที่ผูศึกษายกตัวอยางมาทั้งหมดในขางตน จะเห็นไดวารายการแฟช่ัน

ในปจจุบันทั้งในประเทศไทยและตางประเทศตางมีการนําเสนอเรื่องราวแฟช่ันที่มีความหลากหลายทัง้

รูปแบบและเน้ือหา เพื่อเปนการสนองความตองการใหกับกลุมเปาหมายไดกวางขวางข้ึน อีกทั้งยัง

แสดงใหเห็นวาในปจจุบันมนุษยเราใหความสําคัญเกี่ยวกับแฟช่ันเปนอยางมาก จึงทําใหเกิดรายการ
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แฟช่ันมากมาย แตถึงอยางไรรายการแฟช่ันยังคงนําเสนอเรื่องราวในอนาคตหรือแฟช่ันที่กําลังเปนที่

นิยมอยูในขณะน้ีเทาน้ัน ไมไดมีการนําเสนอแฟช่ันในอดีตกลับมาใชในปจจุบันมากเทาไร สวนใหญ

แลวรายการในปจจุบันที่มีเน้ือหาในสไตลยอนยุคคอนขางมีนําเสนอนอยและจะไมใชรายการที่

นําเสนอเน้ือหายอนยุคเต็มตัว อาจแคเพยีงนําเสนอเปนบางชวงบางตอนเทาน้ัน หรือตามสมัยนิยมที่

กําลังมาเกี่ยวกับยอนยุค  ทั้งที่แฟช่ันสวนใหญที่พบเห็นมีการนําเอาแฟช่ันในอดีต กลับมาประยุกตให

เขากับปจจุบันมากกวาแตไมการนําเสนอแฟช่ันแนวน้ันอยางจริงจัง ผูศึกษาจึงเล็งเห็นที่จะศึกษา

และนําเสนอแฟช่ันในยุควินเทจในอดีตที่ยังคงความนิยมอยูมาใชในปจจุบัน โดยจะมีการใหความรู

และประยุกตดัดแปลงแฟช่ันเกาใหเกาในราคาที่ประหยัดเหมาะสมกับวัยรุน ทําใหรายการแฟช่ันมี

เน้ือหาที่หลากหลายมากข้ึน และจะมีการนําเสนอทางชองเคเบิ้ลทีวีเพื่อใหผูที่รับชมไดเกิดทางเลอืกใน

การรับชมสื่อไดอีกชองทางหน่ึง 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ        

เน่ืองจากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการผลิตรายการโทรทัศนรูปแบบสาระบันเทิงเกี่ยวกับ

แฟช่ันวินเทจสําหรับวัยรุนน้ันยังไมมีผูใดทําวิจัยโดยตรง อยางไรก็ตามผูศึกษาไดพยายามคนควา

งานวิจัยที่เกี่ยวของมาประยุกตใชเปนแนวทางในการวิจัยครั้งน้ี ดังตอไปน้ี   

อัญชัน สันติไชยกุล (2547) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง“รูปแบบการดําเนินชีวิต การรับรูเกี่ยวกับ

ตนเองและการรับนวัตกรรมแฟช่ันของวัยรุน”โดยใชวิ ธีการสํารวจแบบวัดครั้ งเ ดียวโดยใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือกับกลุมวัยรุนที่กําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุระหวาง 

15–19 ป พบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตของวัยรุนมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.5 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- กลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบตามแฟช่ันและกระแสนิยม ชอบทําตามคานิยมทาง

ตะวันตก ทั้งในดานกิจกรรมหรือความคิดเห็นตางๆ ชอบเลียนแบบวัฒนธรรมตางชาติ เดินตาม

ศูนยการคา ทานอาหารฟาสตฟูด ดูภาพยนตรในโรงภาพยนตร     

- กลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบมุงมั่นจริงจัง จะมีความมุงมั่นในทุกๆดานรวมไปถึงการ

ดําเนินชีวิต มีความคิดวาครอบครัวมีความสําคัญที่สุด ไมนิยมการไปเที่ยวพักผอน    

- กลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบคนดีของสังคม มีจิตสํานึกตอสังคมไมวาจะเปนปญหา

สิ่งแวดลอม ปญหายาเสพติด รักในเสียงดนตรี ชอบการออกคายทํากิจกรรมและใหความสําคัญกับ 

เพื่อน           

- กลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตอนุรักษนิยม ชอบอยูในกรอบขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ 

ใหความสําคัญและสนใจในดานเรียน ไมชอบแตงตัวตามแฟช่ัน เก็บตัวมากกวาออกไปเที่ยว      
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- กลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบรักสบายไมสนใจโลก ไมชอบใชความพยายาม ไมคอย

สนใจติดตามขอมูลขาวสาร อยากมีสุขภาพดีโดยไมตองออกกําลังกาย ชอบหาเพื่อนทางอินเตอรเน็ต 

และชอบลองสินคาใหม         

นอกจากน้ียังพบอีกวา กิจกรรมที่วัยรุนในกรุงเทพมหานครนิยมทํามากที่สุด ไดแก ดู

โทรทัศน (4.53%) ฟงเพลง (4.41%) ดูดีวีดีหรือวีซีดี (4.20%) คุยโทรศัพท (4.15%) ในขณะเดียวกัน

พบวากิจกรรมที่วัยรุนไมนิยมทํา คือ การไปเที่ยวตางประเทศ (1.67%) เลนสนุกเกอร (1.68%) เลน 

สเก็ต (1.79%) เที่ ยวกลาง คืน (1.89%) และการรับนวัตกรรมสินค าแฟช่ันของ วัยรุนใน

กรุงเทพมหานคร (88.6%) จัดเปนกลุมผูตามแฟช่ัน และมีเพียงวัยรุน 11.4% เปนกลุมผูบุกเบิกแฟช่ัน 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง“รูปแบบการดําเนินชีวิต การรับรูเกี่ยวกับตนเองและการรับ

นวัตกรรมแฟช่ันของวัยรุน”จะทําใหเห็นไดวารูปแบบการดําเนินชีวิตและการรับรูเกี่ยวแฟช่ันในชวง

วัยรุนน้ันมีลักษณะอยางไร เพื่อนํามาศึกษาวาชวงวัยรุนในอายุ 15–19 ป มีการดําเนินชีวิตแบบใด 

ชวงวัยน้ีสามารถที่จะเปนกลุมเปาหมายที่รายการของผูศึกษากําลังศึกษาอยูไดหรือไม และทําใหทราบ

วาวัยรุนไทยในปจจุบันสวนใหญมักจะเปนผูตามแฟช่ันมากกวาที่จะเปนผูบุกเบิกแฟช่ัน แสดงใหเห็น

วาวัยรุนไทยมักเลือกที่จะเอาแฟช่ันมาใชจากการพบเห็นตามสื่อตางๆหรือกระแสที่กําลังเปนที่นิยม

มากกวาที่จะคิดคนแฟช่ันดวยตัวเอง       

สินนภา ภูสวาง (2544) ไดศึกษาเกี่ยวกับ“การเปดรับขาวสาร ทัศนคติ และการแตงกาย

ตามแฟช่ัน”พบวา เพศหญิงจะมีการเปดรับขาวสารที่เกี่ยวกับแฟช่ันการแตงกายจากสื่อบุคคลและสื่อ

อื่นมากกวาเพศชาย เน่ืองจากเพศหญิงเปนเพศที่ใหความสนใจเกี่ยวกับตนเองมากกวาเพศชาย 

นอกจากน้ียังพบวาการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับแฟช่ันการแตงกายจากสื่อทุกประเภท มีความสมัพนัธที่

อยูในระดับตํ่า เน่ืองจากสื่อแตละประเภทมีคุณสมบัติแตกตางกัน เชน สื่อมวลชนสามารถกระจาย

ขาวสารไปยังผูรับสารไดในจํานวนมากและในเวลาอันรวดเร็ว แตนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ

ที่ไมฝงรากลึก เพราะมีการแขงขันในการสงขาวสารจากสื่อคอนขางสูง ผูรับสารจึงไมไดคิดพิจารณาใน

การรับขาวสารมากเทาที่ควร และวัยรุนที่เปดรับขาวสารเกี่ยวกับแฟช่ันการแตงกายในปริมาณมากจะ

มีการแตงกายตามแฟช่ันมากเชนกัน เพราะวัยรุนเปนวัยแหงการเปลี่ยนแปลง ตองการรับรูขาวสาร

ใหมๆอีกทั้งมีการเลียนแบบพฤติกรรมจากสิ่งที่พบเห็นไดงาย และนอกจากการสื่อสารแลวอาจจะไม

เพียงพอสําหรับการสรางอิทธิพลทางแฟช่ัน ตองมีปจจัยอื่นมาชวยสงเสริมหรือขัดขวางการมีอิทธิพล

ของแฟช่ัน เชน ความเช่ือเดิมหรือทัศนคติเดิม ถึงแมบุคคลจะไดรับขาวสารเกี่ยวกับแฟช่ันมากเทาใด 

จากสื่อมวลชน แตหากบุคคลน้ันมีความคิดหรือความเช่ือเดิมๆก็ไมอาจจะเปลี่ยนแปลง จนไมสามารถ

เกิดทัศนคติที่มีตอแฟช่ันแบบฝงรากลึกได       
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การศึกษาวิจัย“การเปดรับขาวสาร ทัศนคติ และการแตงกายตามแฟช่ัน”แสดงใหเห็นวา

กลุมเพศหญิงจะมีการเปดรับขาวสารทางดานแฟช่ันมากกวาผูชาย จึงทําใหเห็นวากลุมเปาหมายของ

รายการแฟช่ันสวนใหญ อาจเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย     

บริษัทเอซีนีลเส็น (2556) บริษัทผูนําดานการวิจัยการตลาดและขอมูลช้ันนําของโลกได

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การที่มนุษยชอบซื้อเสื้อผาเครื่องแตงกายอยางบอยครั้งกอใหเกิดการเผาผลาญ

ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอยางสิ้นเปลือง แถมยังเปนการเพิ่มกาซคารบอนไดออกไซตใหโลก

ผานวัสดุในการผลิต กระบวนการผลิต การขนสง และการทําความสะอาดดูแลรักษา ไดอีกทางหน่ึง 

โดยคาใชจายที่เราหมดไปกับการซื้อเสื้อผาใหมคิดเปน 28% ของคาใชจายทั้งหมด และ 47% ของคน

ไทยซื้อเสื้อผาเฉลี่ยเดือนละมากกวาหน่ึงครั้ง       

จากผลการสํารวจน้ี แสดงใหเห็นถึงขอเสียของการซื้อเสื้อผาแฟช่ันอยางบอยครั้ง ซึ่งเกิดผล

กระทบตอสภาวะโลกรอน และยังเปนการสิ้นเปลืองคาใชจาย โดยทําใหสามารถนําผลสํารวจน้ีมา

ประยุกตเปนเน้ือหา เพื่อนําเสนอในรายการเกี่ยวกับเรื่องการแตงกายแบบประหยัดได  

บทความผลสํารวจโดย Sure Women Linen Dry เรื่อง “อายุเสื้อผาสั้น ธุรกิจยืนยาว” 

จากหนังสือ ความเปนโลกXความเปนเรา (2556) กลาววา ในอังกฤษซึ่งถือเปนประเทศหน่ึงที่มีความ

ตระหนักในเรื่อง ปญหาจากการบริโภคเกินกําลังมากที่สุดแหงหน่ึงในโลก พบวาหญิงชาวอังกฤษหน่ึง

คนจะใชจายกับเสื้อผาเครื่องแตงกายประมาณ 4 ลานบาท ในขณะที่ตัวเลขการสงขยะประเภทเสื้อผา

ไปฝงกลบในสหราชอาณาจักร คือปละ 1.5 ลานตัน และยังเปนตัวเลขที่เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ที่สําคัญใน

จํานวนเครื่องนุงหมที่ถูกทิ้งเปนจํานวนมหาศาลน้ีมีผลิตภัณฑที่ทําจากเสนใยสังเคราะหซึ่งยอยสลาย

ไมไดอยูเปนจํานวนมาก ในขณะที่เสนใยธรรมชาติก็สามารถปลอยสารมีเทนที่ทําลายสภาพอากาศได

เชนเดียวกัน เราตองใชนํ้าถึง 2000 ลิตรในการผลิตยีนส 1 ตัวซึ่งเทากับนํ้าด่ืมขวดมารตรฐานที่หาซื้อ

ไดในรานสะดวกซื้อถึง 4000 ขวด เสนใยโพลีเอสเตอรที่ นํามาใชกันอยางกวางขวางก็มาจาก

ปโตรเลียมที่เปนทรัพยากรสิ้นเปลืองทดแทนไมได และยังปลอยสารพิษอยางไฮโดรเจนคลอไรดออกสู

ช้ันบรรยากาศ ในขณะที่การผลิตเสนใยไนลอนสรางใหเกิดกาซไนตรัสออกไซดซึ่งกอใหเกิดภาวะเรือน

กระจกมากกวาคารบอนไดออกไซดเกิน 300 เทา     

From The First To Last เมื่อทุกอยางเดินไปอยางรวดเร็วจนสรางใหเกิดคําถาม ความ

เคลื่อนไหวแบบ "เนิบชา" จึงเกิดข้ึนเพื่อเปนทางเลือกใหกับคนที่หายใจไมทันกับการบริโภคเกินกําลัง

ของโลก มันคือแนวคิดที่อยูบนพื้นฐานของการใชทรัพยากรของโลกในแบบ "ใชนอยๆคอยๆใช" และ

ด่ืมดํ่ากับการใช "ชีวิต" ในขณะเดียวกัน แมตรรกะที่งายแสนงายจะบอกวาเมื่อเราบริโภคนอยลง น่ัน

หมายถึงการใชทรัพยากรและกอของเสียนอยลง แตสําหรับอุตสาหกรรมแฟช่ันที่เคยชินกับการกระตุน

ใหผูบริโภคเติมสินคาใหมใสตูเสื้อผาบอยๆไมใชโจทยที่ถือวางาย    
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เมื่อเปนเรื่องยากที่จะออกมาบอกลูกคาวา ถาไมจําเปนก็อยาซื้อ ถาตองซื้อก็ใหซื้อเทาที่

จําเปน หรือเลือกผลิตภัณฑที่สวมใสไดนานที่สุด วิธีการแสดงความรับผิดชอบของธุรกิจเสื้อผาสวน

ใหญจึงหันไปหาแนวคิด "การออกแบบที่ย่ังยืน" ที่โฟกัสอยูบนการผลิตสินคาที่คํานึงถึงผลทางสังคม

และสิ่งแวดลอมตลอดอายุขัยของผลิตภัณฑแตละช้ิน เพราะ 2 ใน 3 ของการปลอยคารบอนของ

เครื่องนุงหมน้ันจะเกิดข้ึนหลังจากการซื้อ น่ันรวมถึงการใชเสนใยธรรมชาติที่เพาะปลูกแบบออรแกนิก 

การเลือกผูจัดหาวัตถุดิบและผูผลิตที่มีจริยธรรมในการดําเนินงาน ไปจนถึงการเฟนหาผูผลิตที่ใช

พลังงานทางเลือก และมีกระบวนการผลิตที่ไมปลอยของเสีย     

แตน่ันไมไดหมายความวาความเคลื่อนไหว "แฟช่ันเนิบชา" จะไมเกิดข้ึน แนวคิดที่ปฏิเสธ

การผลิตจํานวนมาก แตเลือกที่จะสนับสนุนผูผลิตรายเล็กและศิลปนทองถ่ิน ไปจนถึงการเลือกซื้อ

เสื้อผามือสอง การบริจาคเสื้อผาที่ไมใชแลว การใชเสนใยรีไซเคิล และการเลือกใชผลิตภัณฑที่สวมใส

ไดนาน เหลาน้ีไดกลายเปนมาตรฐานใหมสําหรับผูบริโภคที่มีจิตสํานึกทั่วโลก และยังเปนโอกาสใหกับ

ผูผลิตรายยอยที่ตอบจิตสํานึกใหมของโลกเชนกัน      

ไมเพียงเทาน้ันมันยังทําใหเกิด "คุณคาใหม" หรือพูดอีกอยางคือการหวนกลับไปหาคุณคา

เกา เมื่อ "สไตลคลาสสิค" อันหมายถึงการออกแบบเสื้อผาใหสวมใสไดแบบไมตองเปลี่ยนตามเทรนด

แฟช่ัน กลายเปนรสนิยมที่ไมทํารายโลก ความนิยมใน "สไตลวินเทจ" ยังชวยเปลี่ยนเสื้อผามือสองหรือ

เสื้อผาคางสตอคจากศตวรรษกอน ใหกลายเปนสิ่งเติมเต็มอารมณใหกับคนในศตวรรษใหม แถมยังไป

กันดวยดีกับความนิยมสินคา "ทํามือ" หรือ "ทําดวยตัวเอง" ที่นอกจากเปยมเสนหแลว ยังชวยชะลอ

ความเร็วในการบริโภคของมนุษยอยางมีนัยสําคัญ เชนเดียวกับการหันหลังกลับไปหาชางตัดเย็บใน

ทองถ่ินแทนการเลือกซื้อเสื้อผามาตรฐานขนาดเล็ก กลาง ใหญ ที่หมายถึงการสวมใสอะไรไมตางจาก

คนอื่น ไปจนถึงการซอมแซมหรือจับเสื้อผาเกามา "ทําใหม" ในแบบที่เรียกวา "อัพไซเคิล" 

บทความน้ี บอกถึงจํานวนและสถิติของการใชเสื้อผาและการกําจัดขยะจากเสื้อผาที่สวมใส

แลวทิ้ง ทําใหไดตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมา เห็นถึงคุณคาของเสื้อผาเกา และเกิดแนวคิดในการนํา

เสื้อผาเกากลับมารีไซเคิลใหม เพื่อนําไปปรับใชในเน้ือหาการนําเสนอของรายการได 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนรูปแบบสาระบันเทิงเกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจสําหรับ

วัยรุนน้ัน เปนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปสูการผลิตรายการแฟช่ันทางโทรทัศน โดย

มุงเนนที่จะศึกษาในเรื่องของรูปแบบ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอรายการทางโทรทัศน ตลอดจนเก็บ

รวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมาย เพื่อใหไดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนที่สอดคลองกับความ

ตองการของกลุมผูชมมากที่สุด ซึ่งในการศึกษาจะเปนแบบวิจัยเชิงประยุกต (Applied Research) มา

ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยจะนําผลวิจัยที่ไดมาประยุกตใชเปนขอมูล รวมถึงการวางแผนในการ

ผลิตรายการโทรทัศนรูปแบบสาระบันเทิงเกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจสําหรับวัยรุนอีกดวย ซึ่งมี รายละเอยีด

ดังน้ี             
3.1 รูปแบบและการศึกษาวิจัย      

การศึกษาหาขอมูลและรวบรวมรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับรายการโทรทัศนรูปแบบ

สาระบันเทิงเกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจสําหรับวัยรุน มีรูปแบบในการศึกษาวิจัยเชิงประยุกต (Applied 

Research)  ซึ่งเปนการวิจัยที่จะนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปประยุกตใชในการผลิตรายการตอไป โดย

ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In–depth Interview) กับผูที่ เช่ียวชาญและมีความ

เกี่ยวของกับเน้ือหาและรูปแบบรายการ โดยผูที่จะสัมภาษณน้ันจะเปนผูที่มีความรูทางดานแฟช่ันวิน

เทจและรูปแบบการนําเสนอของสื่อโทรทัศน รวมไปถึงการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบ

วัดผลครั้งเดียว (One–shot Descriptive Study) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลกับกลุมเปาหมายทีม่ี

ความสนใจเกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจ ซึ่งจะประกอบไปดวยขอมูลทั่วไปดานประชากรศาสตร พฤติกรรม

ในการเปดรับสื่อที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับแฟช่ัน พฤติกรรมการเปดรับสื่อที่มีเน้ือหาแฟช่ันวินเทจ ความ

คิดเห็นในดานรูปแบบและวิธีการนําเสนอรายการแฟช่ันวินเทจ 
หลังจากผลิตรายการเสร็จแลว จะทําการประเมินผลรายการที่ผลิตข้ึน โดยนําไปทดสอบกบั

กลุมเปาหมาย (Post Test) ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง

ช้ินงานใหดีข้ึนไป 
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3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง      

3.2.1 ประชากร (Population) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งน้ีคือ กลุมเปาหมายของ

รายการไดแก ประชากรทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุระหวาง 18-25 ป ที่มีความสนใจในแฟช่ันวินเทจ 

3.2.2 กลุมตัวอยาง (Sampling) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งน้ี เก็บขอมูลโดยใช

หลักการสุมตัวแทนแบบไมใชหลักความนาจะเปน (Non–probability Sampling) โดยใชการสุม

ตัวแทนแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งแบงออกเปน 3 กลุมคือ 

1) กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม โดยเจาะจงกลุมตัวอยางประชากรเพศชายและหญิงที่

มีอายุระหวาง 18-25 ป ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเปนเมืองใหญและมีคนอาศัยอยู 

จํานวนมาก จํานวน 100 คน โดยแบงเปนการแจกแบบบุคคล 50 ชุดและแบบออนไลน 50 ชุด  

2) กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ หมายถึง ผูผลิตสื่อรายการโทรทัศนประเภทแฟช่ัน และ

ผูเช่ียวชาญในความรูเกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจทั้งหมด 3 คน ดังตอไปน้ี  

1.  คุณปรัชญา วิลาวรรณ Producer & Director GMM TV และ Producer รายการ “ตู

เสื้อเพื่อน” 

2.  คุณจิรัฏฐ พรพนิตพันธุ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร CHEEZE และผูอํานวยการ ผลิต

รายการโทรทัศน CHEEZE TV D.I.Y 

3.  คุณกุลธิดา มณีรัตน อาจารยประจําคณะอักษรศาสตร  สาขาศิลปการละคร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูรักในสไตลวินเทจและเจาของรานคาวินเทจ His and Her Vintage 

การสัมภาษณผูผลิตตางๆ น้ันจะสัมภาษณความคิดเห็นและขอมูลเกี่ยวกับประเภทแฟช่ัน 

วินเทจ และสื่อโทรทัศนที่มีความเกี่ยวของในแฟช่ันวินเทจ กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาทีดี่ 

เพื่อนําเสนอข้ันตอนการผลิตรายการใหมีคุณภาพตลอดจนการมีสวนรวมของผูชม 

3) กลุมตัวอยางที่เปนผูประเมินผลรายการ หมายถึง กลุมผูชมที่มีอายุระหวาง18 - 25 ป 

อาศัยอยูในกรุงเพทมหานคร จํานวน 5-6 คน มาทําการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ 

“ความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชมรายการโทรทัศนรูปแบบสาระบันเทิงเกี่ยวกับแฟช่ันวิน

เทจสําหรับวัยรุน”เพื่อทําการประเมินผลรายการ 

 

3.3 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย       

ในการศึกษา“การผลิตรายการโทรทัศนรูปแบบสาระบันเทิงเกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจสําหรับ 

วัยรุน” ไดกําหนดเครื่องมือที่จะใชศึกษาวิจัย โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่ใชในการเก็บ 

รวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการดัง 

ตอไปน้ี 
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3.3.1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ มีดังน้ี   

1) แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใชศึกษาถึงพฤติกรรมในการเปดรับสื่อทาง 

โทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับแฟช่ัน พฤติกรรมการรับรูเรื่องราวแฟช่ัน พฤติกรรมการเปดรับสื่อที่มี 

เน้ือหาแฟช่ันวินเทจ ตลอดจนความตองการรูปแบบและเน้ือหารายการแฟช่ันวินเทจ ซึ่งจะใชคําถาม

ในแบบลักษณะปลายปด (Closed–End Questions) และคําถามปลายเปด (Opened–End 

Questions) ที่ผูศึกษาออกแบบสรางแบบสอบถามข้ึน โดยมีแนวคําถามดังน้ี 

- สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปดานประชากรศาสตร 

- สวนที่ 2 พฤติกรรมในการเปดรับสื่อที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับแฟช่ัน 

- สวนที่ 3 พฤติกรรมการเปดรับสื่อที่มีเน้ือหาแฟช่ันวินเทจ 

- สวนที่ 4 ความคิดเห็นในดานรูปแบบและวิธีการนําเสนอรายการแฟช่ันวินเทจ 

2) แบบสัมภาษณแบบเจาะลึก (In–depth Interview)  ใชสําหรับการสัมภาษณ ผูผลิต

รายการทางโทรทัศนประเภทแฟช่ัน และผูที่มีความรูและเช่ียวชาญในเรื่องของแฟช่ันสไตลวินเทจ 

โดยมีแนวคําถามดังน้ี        

ดานผูผลิตรายการโทรทัศน 

1.  คําถามทั่วไปเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ 

- แรงบันดาลใจหรือจุดเริ่มตนในการผลิตรายการน้ี 

- ความแตกตางของรายการน้ีกับรายการอื่น 

2.  คําถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการแฟช่ันในปจจุบัน 

- ภาพรวมของรายการแฟช่ันทางโทรทัศนในปจจุบัน 

- ปญหาและอุปสรรคสําคัญของการผลิตรายการแฟช่ัน 

3.  คําถามดานเน้ือหาของรายการ 

- ลักษณะเน้ือหาของรายการแฟช่ันที่นาสนใจเหมาะสมกับวัยรุน 

- จุดเดนของการทํารายการแฟช่ัน    

4.  คําถามดานรูปแบบ/วิธีการนําเสนอรายการ 

- ฉาก สถานที่ และอุปกรณตางๆ ในรายการมีความสําคัญและมีผลตอการรับชมรายการมา

กนอยเพียงใด 

5.  คําถามดานพิธีกร/ผูดําเนินรายการ 

- บุคลิกและลักษณะของพิธีกรในรายการแฟช่ันที่ดี ควรเปนอยางไร 

- ผูดําเนินรายการแฟช่ันควรมีทักษะหรือความรู พื้นฐานเรื่องเกี่ยวกับแฟช่ันมากนอย

เพียงใด ซึ่งจะสงผลถึงความเช่ือมั่นของผูชมหรือไม 
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6.  คําถามดานผูชม 

- ขอติชมที่เปน Feedback จากผูชมสวนใหญที่มีตอรายการแฟช่ันคืออะไร 

- ขอติชมที่ไดรับจากผูชม ถูกนําไปเพิ่มเติมหรือแกไขในรายการหรือไมอยางไร 

7.  คําถามแลกเปลี่ยนประสบการณ ความคิดเห็นและทัศนคติที่มีตอรายการแฟช่ันวินเทจ 

- รายการแฟช่ันที่มีเน้ือหาเจาะจงโดยนําเสนอเกี่ยวกับแฟช่ันแนววินเทจมีความเปนไปได

หรือไมอยางไร 

- การนําเสนอประวัติที่มาของยุคแฟช่ันวินเทจแตละยุคใหมีความนาสนใจ มีขอแนะนําใน

การนําเสนออยางไร และขอควรระวังคืออะไร 

- รายการในลักษณะน้ี ควรจะใชระยะเวลาประมาณเทาใดในการออกอากาศจึงจะเกิด

ความเหมาะสม 

- อุปสรรคหลักๆที่จะตองเผชิญในการทํารายการแฟช่ันแนววินเทจ 

ดานผูมีความรูและเช่ียวชาญในสไตลแฟช่ันวินเทจ 

1.  คําถามทั่วไปเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ 

- แรงบันดาลใจหรือจุดเริ่มตนที่ทําใหสนใจในแฟช่ันวินเทจ 

- เสนหหรือคุณคาที่นาสนใจของสไตลวินเทจที่แตกตางจากแฟช่ันทั่วไป 

2.  คําถามดานแฟช่ันการแตงกายแบบวินเทจในปจจุบัน 

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับเสื้อผาวินเทจและเสื้อผามือสอง 

- กระแสเสื้อผาแนววินเทจในปจจุบันของวัยรุนเปนอยางไร 

- การประยุกตเสื้อผาใหเหมาะสมกับแฟช่ันวินเทจในปจจุบัน 

- คําพูดที่วา แฟช่ันวินเทจชวยใหเปนการประหยัดทรัพยากร มีความคิดเห็นอยางไร 

3.  คําถามดานการทํางานในแนววินเทจ 

- อุปสรรคหรือขอจํากัดในการทํางานแนววินเทจ ไมวาจะเปนดานรานคา เสื้อผา 

เครื่องประดับ หรือแมแตสื่อโทรทัศนในปจจุบัน คืออะไร 

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของแฟช่ันแนววินเทจน้ีจะยังคงอยูตอไปหรือไม อยางไร 

- คําแนะนําในการทํารายการแฟช่ันแนววินเทจสําหรับวัยรุน 

3.3.2 เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ มีดังน้ี 

1) การสนทนากลุม (Focus Group) โดยใหผูชมกลุมเปาหมายเปนผูประเมินผล รายการที่

ผลิตข้ึน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไข บทสรุป การอภิปรายผลที่สมบูรณ ซึ่งการดําเนินการ สนทนา

กลุมน้ัน ผูศึกษาไมไดเปนผูนําในการสนทนากลุม แตละกลุมจะบุคคลเปนตัวแทนของผูศึกษา และ

เขาใจช้ินงานของผูศึกษามาเปนผูนํากลุมในการสนทนากลุม โดยผูศึกษาจะทําเพียงเปนผูคอย สังเกต

พฤติกรรมการรับชมรายการเทาน้ัน เพื่อตองการใหกลุมเปาหมายพูดถึงความรูสึกหลังการรับ ชม
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รายการตามความรูสึกจริง จะทําใหไดขอมูลความคิดเห็น ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับชม 

รายการน้ี ซึ่งในการสนทนากลุม (Focus Group) น้ันจะประกอบดวยแนวคําถามดังตอไปน้ี 

1.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format) 

- ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบรายการโดยรวม                 

- ความนาสนใจของรูปแบบรายการโดยรวม 

2.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเน้ือหาของรายการ (Content) 

- ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอเน้ือหาของรายการ 

- ความเหมาะสมของระยะเวลาในการออกอากาศ 

- ประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการ 

- ไดรับความรู และเคล็ดลับการแตงกายแฟช่ันวินเทจหลังจากรับชมรายการ 

- ไดรับความบันเทิง มีความผอนคลายจากการรับชมรายการ 

3.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับลีลาการนําเสนอของรายการ (Style) 

- ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอบุคลิกและลักษณะของพิธีกร 

- ความเหมาะสมและเขาใจงายในการใชคําและภาษาสื่อสารของพิธีกร            

- การนําเสนออุปกรณและวิธีการในการประยุกตเครื่องประดับแฟช่ัน มีความชัดเจน เขาใจ

งาย 

- ความกระชับของชวงตางๆในรายการ 

4.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลง ดนตรีประกอบ และ Title ของรายการ (Music and Title) 

- ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอเพลงประจํารายการ (Jingle) 

- ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอดนตรีประกอบในรายการ (Music Score)    

- ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอ Title ของรายการ (Title) 

5.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับกราฟกและการตัดตอในรายการ (Graphic and Edit) 

- ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอกราฟกและการตัดตอในรายการ        

- ความเหมาะสมของกราฟกและการตัดตอในรายการ 

6.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ (Overview) 

- ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการ 

7.  ขอเสนอแนะตอรายการ (Advice) 

- ขอเสนอแนะที่มีตอรายการ 
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3.4 การทดสอบเครื่องมือ       

การศึกษาครั้งน้ี ไดใชการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) โดยใชเครื่องมือเปนการ

สัมภาษณแบบเจาะลึก (In–depth Interview) การแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบวัดผล

ครั้งเดียว (One–shot Descriptive Study) และการสนทนากลุม (Focus Group)เปนเครื่องมือหลัก

ในการเก็บขอมูลและประเมินผลการผลิตรายการ ดังน้ันการทดสอบเครื่องมือ จึงมีลักษณะดังน้ี คือ 

ในการทดสอบคาความตรง (Validity) และคาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสัมภาษณและแนว

คําถามที่ใชในการสนทนากลุม (Focus Group) น้ัน ผูศึกษาไดนําเครื่องมือทั้งหมดมาทําการทดลอง

เพื่อตรวจสอบความถูกตองแมนยําโดยใหกลุมผูเช่ียวชาญทางดานวิชาการและกลุมผูผลิตรายการ 

ทดสอบความแมนยําของโครงสรางคําถาม เน้ือหา รวมถึงภาษาที่ใชในการต้ังคําถาม เพื่อใหไดขอ   

มูลตามที่ตองการเมื่อเขาไปสัมภาษณกับกลุมตัวอยางจริงที่ไดกําหนดไว   

 

3.5 ขั้นตอนและวิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาและการผลิตรายการครั้งน้ี ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบง

ออกเปน 2 ข้ันตอน คือ การเก็บรวมรวบขอมูลกอนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ

ประเมินผลรายการ 

การผลิตรายการโทรทัศนรูปแบบสาระบันเทิงเกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจสําหรับวัยรุน ในการทํา

วิจัยครั้งน้ี ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยใชวิธีการทําแบบสอบถาม ชนิดใหกลุม

ตัวอยางกรอกคําตอบเอง (Self–Administered) ทั้งแบบบุคคลและแบบออนไลน ซึ่งกลุมตัวอยางมี

ทั้งเพศหญิงและเพศชาย จํานวน 100 คน ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร และการสัมภาษณแบบ

เจาะลึกจากผูผลิตรายการแฟช่ันและผูที่มีความรูความเช่ียวชาญในเรื่องของแฟช่ันสไตลวินเทจเพือ่ขอ

ขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตรายการแฟช่ัน เน้ือหาที่สามารถมาเปนประโยชนตอ แนววิน

เทจ ตลอดจนใหคําแนะนําในดานการผลิตรายการแฟช่ันวินเทจ  

โดยนําผลการศึกษาจากแบบสอบถาม ที่จะสามารถทราบถึงพฤติกรรมการเปดรับสื่อแฟช่ัน 

ตลอดจนพฤติกรรมการเปดรับสื่อแฟช่ันแนววินเทจ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการผลิตรายการแฟช่ัน

วินเทจ ทั้งรูปแบบรายการและเน้ือหาของรายการ สวนการสัมภาษณแบบเจาะลึกจะทําใหทราบถึง

ขอมูลเกี่ยวกับกลวิธีการนําเสนอรายการ รูปแบบสื่อที่มีความเกี่ยวของกับแฟช่ันวินเทจ รวม ไปถึง

ขอมูลความรูในเรื่องของแฟช่ันวินเทจดวย ซึ่งขอมูลทั้งหมดจะนําไปวางแผนงานการผลิต รายการ 

เขียนโครงการผลิตรายการ (Proposal) และบทรายการ (Script) 

หลังการผลิตรายการเสร็จแลว จะมีการทดสอบกลุมเปาหมาย ดวยวิธีการสนทนากลุม โดย

จะนําความคิดเห็นของกลุมผูชมที่มีตอรายการไปปรับปรุงแกไขรายการใหดีย่ิงข้ึน 
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3.6 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งน้ี ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล

ในแตละสวน ดังตอไปน้ี 

3.6.1 ผูศึกษาไดทําเก็บรวบรวมขอมูลทั้งแบบสอบถามและการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อ

ขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการแฟช่ันและผูเช่ียวชาญในสไตลแฟช่ันวินเทจ ทั้งหมด 3 

คน ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556  

3.6.2 ผู ศึกษาไดทําการเตรียมการผลิตรายการ ต้ังแตการวิเคราะหขอมูล จัดทําโครง        

สรางและโครงรางรูปแบบ (Proposal) ของรายการ หาขอมูลในเรื่องของเน้ือหา เขียนบทรายการ 

และทําการผลิตรายการดวยวิธีการบันทึกภาพและเสียง ซึ่งการผลิตช้ินงานจะใชระยะเวลาประมาณ   

2 เดือน คือ เดือนตุลาคม–ธันวาคม 

3.6.3 หลังการผลิตรายการเสร็จแลว จะมีการประเมินผลรายการจากกลุมเปาหมาย ดวย

วิธีการสนทนากลุม จํานวน 5-6 คน ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 โดยจะนําความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไขรายการใหดีข้ึนตอไป 

 

3.7 การวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งน้ี ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปใชในการ

ผลิตรายการ โดยจะแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน คือ การวิเคราะหขอมูลกอนการผลิต

รายการและการวิเคราะหขอมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังตอไปน้ี 

3.7.1 การวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ 

ข้ันตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ศึกษา

ถึงพฤติกรรมในการเปดรับสื่อทางโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับแฟช่ัน พฤติกรรมการเปดรับสื่อที่มี

เน้ือหาแฟช่ันวินเทจ ตลอดจนความคิดเห็นในดานรูปแบบและวิธีการนําเสนอรายการแฟช่ันวินเทจ 

โดยนําคําตอบที่ไดเหลาน้ีมาจําแนกเพื่อวิเคราะหในแตละประเด็นที่เกี่ยวของกับรายการที่สามารถนํา 

มาปรับใชในการผลิตรายการได 

ข้ันตอนที่  2 ผู ศึกษาได ทําการวิเคราะห ข อมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก                   

(In – depth Interview)  โดยการนําคําตอบของผูผลิตรายการแฟช่ันและผูมีความรูเช่ียวชาญใน

แฟช่ันสไตลวินเทจทั้ง 3 คน ที่ไดจากการสัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาศึกษาถึงกลวิธีในการ

สื่อสาร และการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาทั้งหมดที่ผูผลิตรายการแฟช่ันและผูมีความรูเช่ียวชาญใน

แฟช่ันสไตลวินเทจ ใชในรายการแฟช่ันแนววินเทจทางโทรทัศน รวมไปถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

รายการแฟช่ันทางโทรทัศนทั้งหมด ซึ่งการวิเคราะหในประเด็นน้ี จะอาศัยแนวคิดดานกระบวนการ 
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สื่อสารมาประกอบใชในการวิเคราะห แลวนํามาสรุปตามประเด็นที่ต้ังไว เพื่อใชเปนแนวทางในการ 

ผลิตรายการตอไป 

3.7.2 การวิเคราะหขอมูลหลังจากการผลิตรายการ  

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อประเมินผล

รายการที่ไดผลิตข้ึนโดยนําคําตอบที่ไดทั้งในดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับ

จากการรับชมรายการของกลุมเปาหมายมาศึกษา วิเคราะห เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงรายการ

ใหตรงกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด 

 

3.8 การนําเสนอขอมูลและชิ้นงาน  

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งน้ี ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและช้ินงานที่ไดจาก

การวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ การนําเสนอขอมูลในข้ันตอน               

กอนการผลิตรายการ การนําเสนอขอมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิตรายการ การนําเสนอรายการที่

เสร็จสมบูรณ และการนําเสนอผลการประเมินรายการ ดังตอไปน้ี 

3.8.1 การนําเสนอขอมูลในข้ันตอนกอนการผลิตรายการ 

ขอมูลในข้ันตอนกอนการผลิตรายการน้ัน เก็บรวบรวมข้ึนเพื่อนํามาใชเปนแนวทางใน การ

ผลิตรายการ ดังตอไปน้ี 

สวนที่ 1 นําเสนอรูปแบบ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอ กลยุทธและยุทธวิธีในการสื่อสารของ

รายการแฟช่ันทางโทรทัศน เพื่อนํามาใชเป นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนรูปแบบ 

สาระบันเทิงเกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจสําหรับวัยรุนตอไป 

สวนที่ 2 นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด และการ

สัมภาษณของกลุมตัวอยาง ผูผลิตรายการแฟช่ันทางโทรทัศนและผูมีความรูเช่ียวชาญในแฟช่ันสไตล

วินเทจ จํานวน 3 ทาน ตามประเด็นคําถามที่กําหนดไว เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการ

แฟช่ันทางโทรทัศนในปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสารของผู

ดําเนินรายการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการแฟช่ันทางโทรทัศน เพื่อนํามาใช    

เปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนรูปแบบสาระบันเทิงเกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจ สําหรับวัยรุน     

ตอไป 

3.8.2 การนําเสนอขอมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิตรายการ   

ขอมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิตรายการน้ัน เก็บรวบรวมข้ึนเพื่อนํามาใชในการวางแผนการ

ผลิตรายการ ดังตอไปน้ี  

สวนที่ 1 นําเสนอโครงสรางและโครงรางรูปแบบ (Proposal) ของรายการ ซึ่งจะ 
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ประกอบดวยองคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เน้ือหา รูปแบบ และ

วิธีการนํา เสนอที่จะทําการผลิตข้ึนในแตละตอนของรายการ  

สวนที่ 2 นําเสนอบทรายการ (Script) ทั้งสิ้น 1 ตอน ซึ่งจะประกอบดวยบทพูดของผู 

ดําเนินรายการ รวมถึงดนตรีหรือเพลงประจําของรายการ 

สวนที่ 3 นําเสนอตารางการดําเนินงานในการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึง

ระยะเวลาและเปาหมายการดําเนินงาน ต้ังแตการเก็บรวบรวมขอมูลไปจนถึงการประเมินผล รายการ 

3.8.3 การนําเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ   

นําเสนอตัวรายการโทรทัศนรูปแบบสาระบันเทิงเกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจสําหรับวัยรุน ที่เสร็จ

สมบูรณ ความยาวตอนละ 20 นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 รายการ (1 เทป)  

3.8.4 การนําเสนอผลการประเมินรายการ 

นําเสนอผลการประเมินรายการที่ได จากกลุ มผู ชมเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บรวบรวม               

ขอมูลแบบการสนทนากลุ ม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ

ประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการของกลุ มเปาหมาย ในดานของรูปแบบ เน้ือหา ผู ดําเนิน

รายการ รวมถึงดนตรีหรือเพลงประจํารายการ แลวนําผลที่ไดมาสรุปตามประเด็น เพื่อใชเปนแนวทาง

ในการปรับปรุงแกไขรายการตอไป 

 

3.9 การวางแผนกอนการผลิตชิ้นงาน 

ผูศึกษาไดวางแผนกอนการผลิตรายการโทรทัศนรูปแบบสาระบันเทิงเกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจ

สําหรับวัยรุน  โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

3.9.1 รวบรวมผลการศึกษาที่ไดจากแบบสอบถาม (Questionnaire) และการสัมภาษณ       

(In – depth Interview) เพื่อวิเคราะหขอมูลและนําผลที่ไดมาจัดทําโครงรางรายการโทรทัศน 

รูปแบบสาระบันเทิงเกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจสําหรับวัยรุน (Pre-production Book) รวมไปถึงการ 

เตรียมงานกอนการถายทํา 

3.9.2 จัดทําตารางการดําเนินงานในการผลิตรายการ ผูศึกษาไดจัดทําตารางการดําเนินงาน

ในการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึงระยะเวลาและเปาหมายในการดําเนินงาน ต้ังแต

การเก็บรวบรวมขอมูลไปจนถึงการประเมินผลรายการ 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

การศึกษาเรื่อง การผลิตรายการโทรทัศนรูปแบบสาระบันเทิงเกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจสําหรับ

วัยรุนน้ัน เปนการศึกษาโดยใชรูปแบบวิจัยเชิงประยุกต (Applied Research) ซึ่งในบทที่ผานมาน้ัน ผู

ศึกษาไดอธิบายถึงระเบียบวิธีวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยในบทน้ีจะเปนเรื่องที่วาดวยผล

การศึกษา ซึ่งผูศึกษาจะแสดงผลของการเก็บรวบรวมขอมูลและนําคําตอบที่ไดมาประมวลผลทางสถิติ 

เพื่อวัดผลของพฤติกรรมในการเปดรับสื่อที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับแฟช่ัน พฤติกรรมการเปดรับสื่อที่มีเน้ือหา

แฟช่ันวินเทจ และความคิดเห็นในดานรูปแบบและวิธีการนําเสนอรายการแฟช่ันวินเทจ เพื่อใหได

แนวทางสําหรับการผลิตรายการแฟช่ันวินเทจสําหรับวัยรุน ใหสอดคลองกับความตองการของกลุม 

เปาหมายมากที่สุด โดยนําผลวิจัยที่ไดมาประยุกตใชเปนขอมูล ซึ่งผลการศึกษาประกอบไปดวย 

รายละเอียดดังตอไปน้ี 
1.  การนําเสนอขอมูล 
2.  การวิเคราะหขอมูล 
3.  การวางแผนผลิตช้ินงาน 

 

การนําเสนอขอมูล 

ในการศึกษาครั้งน้ีผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการออกเปน              

2 ข้ันตอน ดังน้ี 

1.  แบบสอบถามของกลุมตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายของรายการที่มีอายุระหวาง            

18 – 25 ป จํานวน 100 คน แบงเปนแจกรายบุคคล 50 ชุดและแบบออนไลน 50 ชุด โดยเปน

แบบสอบถามเพื่อสํารวจพฤติกรรมในการเปดรับสื่อที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับแฟช่ัน พฤติกรรมการเปดรบัสือ่

ที่มีเน้ือหาแฟช่ันวินเทจ ตลอดจนความคิดเห็นในดานรูปแบบและวิธีการนําเสนอรายการแฟช่ันวินเทจ  

2.  การนําเสนอขอมูลการสัมภาษณผูผลิตสื่อรายการโทรทัศนประเภทแฟช่ัน และ

ผูเช่ียวชาญในความรูเกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจ จํานวน 3 คน 

โดยเมื่อมีการนําเสนอผลการศึกษาทั้ง 2 ข้ันตอนแลว ผูศึกษาจะรวบรวมขอมูลเหลาน้ันมา

วิเคราะห และนําขอมูลมาปรับใชกับเน้ือหาและรูปแบบรายการแฟช่ันวินเทจสําหรับวัยรุน เพื่อใหตรง

กับความตองการของกลุมเปาหมาย 
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1.  แบบสอบถามของกลุมตัวอยางท่ีเปนกลุมเปาหมายของรายการท่ีมีอายุระหวาง 18–25 ป 

จํานวน 100 คน  

โดยผูศึกษานําคําตอบที่ไดมาประมวลผลทางสถิติ นําเสนอขอมูลในลักษณะขอความ

บรรยายหรือพรรณาวิเคราะห และนําเสนอขอมูลแผนภูมิตามลําดับ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 

ในการสํารวจจะตองทราบขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางที่ทําแบบสอบถามในเชิงลักษณะ

ประชากรศาสตร โดยจะทราบถึงขอมูลเกี่ยวเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได 

 

 
ภาพที่ 4-1 แสดงลักษณะเพศของกลุมตัวอยาง 

จากภาพ พบวากลุมตัวอยางเปนเพศหญิงจํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 68 และเพศชาย

จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 32 

 

 
ภาพที่ 4-2 แสดงอายุของกลุมตัวอยาง 

32%

68%

0% 0%

ชาย

หญิง

16%

48%

25%

8%

3%

อายุ 18 - 19 ปี

อายุ 20 - 21 ปี

อายุ 22 - 23 ปี

อายุ 24 - 25  ปี

อายุ 25 ปีขนึไป
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จากภาพ พบวากลุมตัวอยางที่มีอายุ 20-21 ป มีจํานวนมากที่สุดคือ 48 คน คิดเปนรอยละ 

48 รองลงมาคือ อายุ 22-23 ปมีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 25 รองลงมาคืออายุ                  

18–19 ป มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 16 รองลงมาคืออายุ 24–25 ป มีจํานวน 8 คน คิดเปน

รอยละ 8 อันดับสุดทายคืออายุ 25 ปข้ึนไป มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3 

 

 
 

ภาพที่ 4-3 แสดงระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง 

จากภาพ พบวากลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด เปนจํานวน 99 คน คิด

เปนรอยละ 99 รองลงมาคือ ปริญญาโทจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1 

 

 
ภาพที่ 4-4 แสดงอาชีพของกลุมตัวอยาง 
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จากภาพ พบวาอาชีพของกลุมตัวอยางเปนนักเรียน/นักศึกษามากที่สุด จํานวน 83 คน คิด

เปนรอยละ 83 รองลงมาคืออาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 9 รองลงมาคือ

อาชีพเจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 7 รองลงมาคืออาชีพ รับจางทั่วไป 

จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1 

 
ภาพที่ 4-5 แสดงรายไดของกลุมตัวอยาง 

จากภาพ พบวารายไดของกลุมตัวอยางตํ่ากวา 10,000 บาทมากที่สุด จํานวน 60 คน คิด

เปนรอยละ 60 อันดับที่ 2 คือ 10,001–20,000 บาท จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 32 อันดับ   ที่ 3 

คือ 20,001–30,000 บาท จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4 อันดับที่ 4 คือ 30,001–40,000 บาท 

จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2 อันดับที่ 5 คือ 40,001–50,000 บาท จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1 

และอันดับสุดทาย 50,001 บาทข้ึนไป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1 

 

พฤติกรรมในการเปดรับสื่อท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับแฟชั่น    

ในการสํารวจดานพฤติกรรมในการเปดรับสื่อที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับแฟช่ัน จะตองทราบ

เกี่ยวกับขอมูลของกลุมตัวอยางที่มีพฤติกรรมในการเปดรับสื่อไดแก การเปดรับขอมูลแฟช่ันผานสื่อ

ตางๆ แบงออกเปน การรับขอมูลแฟช่ันผานทางวิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร นิตยสาร อินเตอรเน็ต และ 

สื่อโฆษณา ชวงเวลาในการรับชมโทรทัศน ระยะเวลาในการรับชมโทรทัศน วันที่รับชมโทรทัศนมาก

ที่สุด เหตุผลที่เลือกรับชมรายการแฟช่ัน ความนาสนใจของรายการแฟช่ันในปจจุบันและเหตุผลที่

รายการแฟช่ันในปจจุบันยังไมนาสนใจ 
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ภาพที่ 4-6 แสดงความถ่ีในการรับขอมลูเกี่ยวกับแฟช่ันผานสื่อวิทยุของกลุมตัวอยาง 

จากภาพ พบวากลุมตัวอยางไมมีการรับขอมูลเกี่ยวกับแฟช่ันผานสื่อวิทยุมากที่สุด เปน 

จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 34 อันดับที่ 2 คือสองสัปดาหตอครั้ง เปนจํานวน 22 คน คิดเปนรอย

ละ 22 อันดับที่  3 คือสัปดาหละ 3–4 ครั้ง จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 18 อันดับที่ 4 คือ                

เดือนละครั้ง จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 14 และอันดับสุดทายคือกลุมตัวอยางที่รับขอมูลแฟช่ัน 

ผานสื่อวิทยุทุกวัน จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 12 

 

 
 

ภาพที่ 4-7 แสดงความถ่ีในการรับขอมูลเกี่ยวกับแฟช่ันผานสื่อโทรทัศนของกลุมตัวอยาง 

จากภาพ พบวากลุมตัวอยางมีการรับขอมูลเกี่ยวกับแฟช่ันผานสื่อโทรทัศนสัปดาหละ             

3-4 ครั้งมากที่สุด เปนจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 40 อันดับที่ 2 คือรับทุกวัน เปนจํานวน 28 คน 

คิดเปนรอยละ 28 อันดับที่ 3 คือสองสัปดาหตอครั้ง จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 18 อันดับ           
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ที่ 4 คือไมดูเลย จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 9 และอันดับสุดทายคือรับขอมูลแฟช่ันผานสื่อโทรทัศน 

เดือนละครั้ง จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5 

 

 
ภาพที่ 4-8 แสดงความถ่ีในการรับขอมูลผานสื่อภาพยนตรของกลุมตัวอยาง 

จากภาพ พบวากลุมตัวอยางมีการรับขอมูลเกี่ยวกับแฟช่ันผานสื่อภาพยนตรสองสัปดาหตอ

ครั้งมากที่สุด เปนจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 36 อันดับที่ 2 คือเดือนละครั้ง จํานวน 33 คน คิด

เปนรอยละ 33 อันดับที่ 3 คือสัปดาหละ 3–4 ครั้ง จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 16 อันดับที่ 4 คือ

กลุมตัวอยางไมดูเลย จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 9 และอันดับสุดทายคือรับขอมูลเกี่ยวกับแฟช่ัน 

ผานสื่อภาพยนตรทุกวัน จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6 

 

 
ภาพที่ 4-9 แสดงความถ่ีในการรับขอมูลแฟช่ันผานสื่อนิตยสารของกลุมตัวอยาง 

จากภาพ พบวากลุมตัวอยางมีการรับขอมูลแฟช่ันผานสื่อนิตยสารสัปดาหละ 3-4 ครั้ง มาก

ที่สุด จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 35 อันดับที่ 2 คือสองสัปดาหตอครั้ง จํานวน 30 คน คิดเปน 
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รอยละ 30 และรับขอมูลเดือนละครั้ง จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 30 อันดับที่ 3 คือไมรับขอมูล 

เลย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3 และอันดับสุดทายคือรับขอมูลทุกวัน จํานวน 2 คน คิดเปน รอย

ละ 2 

 

 
ภาพที่ 4-10 แสดงความถ่ีในการรับขอมูลเกี่ยวกับแฟช่ันผานสื่ออินเตอรเน็ตของกลุมตัวอยาง  

จากภาพ พบวากลุมตัวอยางมีการรับขอมูลแฟช่ันผานสื่ออินเตอรเน็ตทุกวันมากที่สุด 

จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 80 อันดับที่ 2 คือสัปดาหละ 3–4 ครั้ง จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 

16 อันดับที่ 3 คือสองสัปดาหตอครั้ง จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2 และเดือนละครั้ง จํานวน            

2 คน คิดเปนรอยละ 2 อันดับสุดทายคือกลุมตัวอยางไมเคยดูเลยมีจํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 

 

 
ภาพที่ 4-11 แสดงความถ่ีในการรับขอมูลเกี่ยวกับแฟช่ันผานสื่อโฆษณาของกลุมตัวอยาง  

จากภาพ พบวากลุมตัวอยางมีการรับขอมูลแฟช่ันผานสื่อโฆษณาทุกวันมากที่สุด จํานวน 

40 คน คิดเปนรอยละ 40 อันดับที่ 2 คือสัปดาหละ 3–4 ครั้ง จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 36 
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อันดับที่ 3 คือสองสัปดาหตอครั้ง จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 15 อันดับที่ 4 คือเดือนละครั้ง 

จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5 อันดับสุดทายคือกลุมตัวอยางไมเคยดูเลยมีจํานวน 4 คน คิดเปนรอย

ละ 4 

 

 
ภาพที่ 4-12 แสดงชวงเวลาที่รับชมรายการแฟช่ันทางสื่อโทรทัศนของกลุมตัวอยาง  

จากภาพ พบวาชวงเวลาที่กลุมตัวอยางรับชมรายการแฟช่ันทางสื่อโทรทัศนมากที่สุด          

คือ  20 . 01 น–00.00  น.  จํ านวน 60 คน คิดเป นร อยละ  60  อั นดับที่  2  คือช วง เ วลา                        

16.01 น.–20.00 น. จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 18 อันดับที่ 3 คือชวงเวลา 12.01 น.–16.00 น. 

จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 10 อันดับที่ 4 คือชวงเวลา 00.01 น.–02.00 น. จํานวน 9 คน คิดเปน

รอยละ 9 และอันดับสุดทายคือชวงเวลา 8.00 น.–12.00 น. จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3 

 

 
ภาพที่ 4-13 แสดงระยะเวลาในการรับชมรายการแฟช่ันทางโทรทัศนของกลุมตัวอยาง 
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จากภาพ พบวากลุมตัวอยางใชระยะเวลาในการรับชมรายการแฟช่ันทางโทรทัศนในแตละ

ครั้งตํ่ากวา 15 นาทีมากที่สุด จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 32 อันดับที่ 2 คือระยะเวลา 15–30 

นาที จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 30 อันดับที่ 3 คือ 30–45 นาที จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 

25 และอันดับสุดทายคือรับชมมากกวา 45 นาที จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 13 

 

 
ภาพที่ 4-14 แสดงวันในการรับชมโทรทัศนมากที่สุดของกลุมตัวอยาง   

จากภาพ พบวากลุมตัวอยางรับชมโทรทัศนในวันอาทิตยมากที่สุด จํานวน 76 คนคิดเปน

รอยละ 76 อันดับที่ 2 คือวันพุธ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 7 อันดับที่ 3 คือวันพฤหัสบดี จํานวน 

5 คน คิดเปนรอยละ 5 และวันศุกร จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5 อันดับที่ 4 คือวันจันทร จํานวน 

4 คน คิดเปนรอยละ 4 และอันดับสุดทายคือวันอังคาร จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3 

 
ภาพที่ 4-15 แสดงเหตุผลในการเลือกรับชมรายการแฟช่ันของกลุมตัวอยาง  
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จากภาพ พบวากลุมตัวอยางเลือกรับชมรายการแฟช่ันจากเหตุผลเพื่ออัพเดตแฟช่ันมาก

ที่สุด จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 46 อันดับที่ 2 คือศึกษาเทคนิคการแตงตัว จํานวน 22 คน               

คิดเปนรอยละ 22 อันดับที่ 3 คือหาสถานที่ในการซื้อเสื้อผา จํานวน 17คน คิดเปนรอยละ 17 และ

อันดับสุดทายคือรับความรูและเคล็ดลับทางดานแฟช่ัน จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 15 

 

 
ภาพที่ 4-16 แสดงความคิดเห็นวารายการแฟช่ันในปจจุบันมีความนาสนใจหรือไมของกลุมตัวอยาง 

จากภาพ พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวารายการแฟช่ันในปจจุบันมีความนาสนใจ 

จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 58 และมีความคิดเห็นวารายการแฟช่ันในปจจุบันไมนาสนใจ จํานวน 

42 คน คิดเปนรอยละ 42  

 
ภาพที่ 4-17 แสดงเหตุผลที่รายการแฟช่ันในปจจุบันยังไมนาสนใจของกลุมตัวอยาง 
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จากภาพ พบวากลุมตัวอยางใหเหตุผลวารายการแฟช่ันมีเน้ือหาไมหลากหลายมากที่สุด 

จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 47 อันดับที่ 2 คือไมสามารถนําไปใชไดจริง จํานวน 30 คน คิดเปน 

รอยละ 30 อันดับที่ 3 คือขาดความสนุก จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 18 และอื่นๆไดแก รูปแบบ

ซ้ําไมวินเทจจริง เปนรายการเฉพาะกลุม นําเสนอแตแฟช่ันเกาหลี เปนตน จํานวน 5 คน คิดเปนรอย

ละ 5 

พฤติกรรมการเปดรับเน้ือหาแฟชั่นวินเทจ 

ในการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับเน้ือหาแฟช่ันวินเทจ จะทําใหทราบถึงขอมูลที่เกี่ยวกับ

ความสนใจหรือช่ืนชอบแฟช่ันการแตงกายแบบวินเทจ ขอมูลความรูที่มีตอแฟช่ันวินเทจ การนําแฟช่ัน

วินเทจมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน การเลือกเสื้อผาเครื่องแตงกายแฟช่ันวินเทจ ตลอดจนความ

คิดเห็นเกี่ยวกับเสนหของการแตงกายแบบแฟช่ันวินเทจ  

 

 
ภาพที่ 4-18 แสดงความสนใจหรือช่ืนชอบแฟช่ันการแตงกายแบบวินเทจของกลุมตัวอยาง 

จากภาพ พบวากลุมตัวอยางมีความสนใจหรือช่ืนชอบแฟช่ันการแตงกายแบบวินเทจ ปาน

กลาง จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 50 อันดับที่ 2 คือช่ืนชอบมาก จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 

31 อันดับที่ 3 คือช่ืนชอบมากที่สุด จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 12 อันดับที่ 4 คือช่ืนชอบนอย 

จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5 และอันดับสุดทายคือไมช่ืนชอบเลย จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2 
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ภาพที่ 4-19 แสดงความรูที่มีตอแฟช่ันวินเทจในดานที่มาของแนววินเทจยุคตางๆของกลุมตัวอยาง 

จากภาพ พบวากลุมตัวอยางมีความรูในดานที่มาของแนววินเทจยุคตางๆนอย จํานวน 38 

คน คิดเปนรอยละ 38 อันดับที่ 2 คือไมรูเลย จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 32 อันดับที่ 3 คือรูปาน

กลาง จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 25 และอันดับสุดทายคือรูมากที่สุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอย

ละ 5 

 

 
ภาพที่ 4-20 แสดงความรูที่มีตอแฟช่ันวินเทจในดานแหลง/รานคาเสื้อผาวินเทจของกลุมตัวอยาง 

จากภาพ พบวากลุมตัวอยางมีความรูในดานแหลง/รานคาเสื้อผาวินเทจปานกลาง จํานวน 

59 คน คิดเปนรอยละ 59 อันดับที่ 2 คือรูนอย จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 27 อันดับที่ 3 คือรู

มากที่สุด จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 10 และอันดับสุดทายคือไมรูเลย จํานวน 4 คน คิดเปนรอย

ละ 4 
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ภาพที่ 4-21 แสดงความรูที่มีตอแฟช่ันวินเทจในดานการเลือกซื้อเสื้อผาวินเทจของกลุมตัวอยาง 

จากภาพ พบวากลุมตัวอยางมีความรูในดานการเลือกซื้อเสื้อผาวินเทจปานกลาง จํานวน 

58 คน คิดเปนรอยละ 58 อันดับที่ 2 คือรูนอย จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 28 อันดับที่ 3 คือรู

มากที่สุด จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 8 และอันดับสุดทายคือไมรูเลย จํานวน 6 คน คิดเปน             

รอยละ 6 

 

 
ภาพที่ 4-22 แสดงความรูที่มีตอแฟช่ันวินเทจในดานการใชเครื่องประกอบการแตงกายใหเหมาะสม 

กับแนววินเทจของกลุมตัวอยาง 

จากภาพ พบวากลุมตัวอยางมีความรูในดานการใชเครื่องประกอบการแตงกายใหเหมาะสม

กับแนววินเทจปานกลาง จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 47 อันดับที่ 2 คือรูนอย จํานวน 40 คน คิด

เปนรอยละ 40 อันดับที่ 3 คือรูมากที่สุด จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 8 และอันดับสุดทายคือ ไมรู

เลย จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5 
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ภาพที่ 4-23 แสดงการนําแฟช่ันวินเทจมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของกลุมตัวอยาง 

จากภาพ พบวากลุมตัวอยางเคยนําแฟช่ันวินเทจมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน จํานวน 

90 คน คิดเปนรอยละ 90 และกลุมตัวอยางไมเคยนําแฟช่ันวินเทจมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 10 

 

 
ภาพที่ 4-24 แสดงการเลือกเสื้อผาเครื่องแตงกายวินเทจของกลุมตัวอยาง 

จากภาพ พบวากลุมตัวอยางมีการเลือกเสื้อผาเครื่องแตงกายวินเทจใหเหมาะสมกับตนเอง

มากที่สุด จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 73 อันดับที่ 2 คือเลือกตามสไตลเฉพาะตนเอง ไมเหมือนใคร 

จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 12 อันดับที่ 3 คือเลือกตามความสนใจแตอาจไมเหมาะ จํานวน 10 

คน คิดเปนรอยละ 10 อันดับที่ 4 คือเลือกตามกระแสที่เปนที่นิยม จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4 

และอันดับสุดทายคือ อื่นๆ แตงตามใจตนเอง จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1 
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ภาพที่ 4-25 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสนหของการแตงกายแฟช่ันวินเทจของกลุมตัวอยาง            

(หมายเหตุ กลุมตัวอยาง 1 คนสามารถเลือกคําตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

จากภาพ พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเสนหของการแตงกายแฟช่ันวินเทจวา 

สามารถนําเสื้อผาเกามาประยุกตไดมากที่สุด จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 39 อันดับที่ 2 คือไม ตก

เทรนด แตงไดตลอด จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 25 อันดับที่ 3 คือแปลก แตกตางไมเหมือน ใคร 

จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 17 อันดับที่ 4 คือประหยัดทรัพยากร เพราะไมตองซื้อเสื้อผา ใหมๆ 

จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 17 และอันดับสุดทายคือ อื่นๆ มีความคิดเห็นวาเฉยๆ จํานวน  4 คน 

คิดเปนรอยละ 2 

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการผลิตรายการแฟชั่นแนววินเทจ 

ในการสํารวจขอมูลดานความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการผลิตรายการแฟช่ันแนววินเทจ 

จะทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นในเรื่องของ mood&tone ของรายการ ลักษณะบุคลิกของ

พิธีกรในรายการ เน้ือหาที่ตองการใหมีในรายการแฟช่ันแนววินเทจ ความคิดเห็นดานรูปแบบรายการ

แฟช่ันแนววินเทจ ตลอดจนประโยชนที่ผูชมจะไดรับในรายการแฟช่ันแนววินเทจ 
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ภาพที่ 4-26 แสดงความคิดเห็นที่มีตอ mood&tone ของรายการแฟช่ันแนววินเทจของกลุมตัวอยาง 

(หมายเหตุ กลุมตัวอยาง 1 คน สามารถเลือกคําตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

จากภาพ พบวากลุมตัวอยางอยากใหรายการแฟช่ันแนววินเทจเนนใหความรูเทคนิคการ 

แตงกายมากที่สุด จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 24 อันดับที่ 2 คือเนนเทคนิคการ d.i.y เสื้อผา 

เครื่องประดับ จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 19 อันดับที่ 3 คือเนนความรูเรื่องรานคาวินเทจ จํานวน 

44 คน คิดเปนรอยละ 17 อันดับที่ 4 คือเนนความสนุกสนาน จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 16 

อันดับที่ 5 คือเนนความหลากหลายวาไรต้ี จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 14 และอันดับสุดทายคือ 

ตามในแตละธีมของรายการ จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 10 

 

 
ภาพที่ 4-27 แสดงความคิดเห็นตอ character ของพิธีกรในรายการแฟช่ันแนววินเทจของกลุม      

ตัวอยาง (หมายเหตุ กลุมตัวอยาง 1 คน สามารถเลือกคําตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
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จากภาพ พบวากลุมตัวอยางอยากให character ของพิธีกรในรายการแฟช่ันแนววินเทจ

เปนตัวของตัวเองมากที่สุด จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 23 อันดับที่ 2 คือแตงตัวเกง จํานวน 58 

คน คิดเปนรอยละ 17 อันดับที่ 3 คือมีความมั่นใจ จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 16 อันดับที่ 4 คือ

พูดคุยเกง จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 16 อันดับที่ 5 คือตลก เฮฮา จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 

15 และอันดับสุดทายคือสดใส ราเริง จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 13 

 

 
ภาพที่ 4-28 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเน้ือหาที่ตองการใหมีในรายการแฟช่ันแนววินเทจของกลุม

ตัวอยาง (หมายเหตุ กลุมตัวอยาง 1 คน สามารถเลือกคําตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

จากภาพ พบวากลุมตัวอยางอยากใหรายการแฟช่ันแนววินเทจมีเน้ือหาในเรื่องการแนะนํา

การแตงกายแฟช่ันแนววินเทจที่ สามารถนํามาใชในชีวิตจริ งไดมากที่สุด จํานวน 90 คน               

คิดเปนรอยละ 26 อันดับที่ 2 คือพาไปแหลงชอปปงในการซื้อเสื้อผาแนววินเทจที่นาสนใจ จํานวน 75 

คน คิดเปนรอยละ 21 อันดับที่ 3 คือสอนเทคนิคการ d.i.y เครื่องประดับหรือเสื้อผาแนววินเทจแบบ 

ประหยัด จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 15 อันดับที่ 4 คือแนะนําเทคนิคการแตงหนา ทําผม                  

ที่เหมาะกับแนววินเทจแตละยุค จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 14 อันดับที่ 5 คือเชิญกูรูทางดาน

แฟช่ันสไตลวินเทจมาพูดคุย จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 9 อันดับที่ 6 คือใหความรูเกี่ยวกับประวัติ

ที่มาของแนววินเทจที่นําเสนอ จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 9 และอันดับสุดทายคือ มีกิจกรรมให

ผูชมเขามามีสวนรวมในรายการ จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 6 
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ภาพที่ 4-29 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของรายการแฟช่ันแนววินเทจของกลุมตัวอยาง 

จากภาพ พบวากลุมตัวอยางอยากใหรายการแฟช่ันแนววินเทจมีรูปแบบเปนรายการ          

วาไรต้ีมากที่สุด จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 32 อันดับที่ 2 คือรายการสาระบันเทิง จํานวน 27 คน 

คิดเปนรอยละ 27 อันดับที่ 3 คือรายการบันเทิง จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 22 และอันดับ 

สุดทายคือรายการนิตยสาร จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 19 

 

 
ภาพที่ 4-30 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนที่ผูชมจะไดรับในรายการแฟช่ันแนววินเทจของกลุม 

ตัวอยาง (หมายเหตุ กลุมตัวอยาง 1 คน สามารถเลือกคําตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

จากภาพ พบวากลุมตัวอยางมีความเห็นวาจะไดรับประโยชนในดานสามารถนําไปใชไดจริง

มากที่สุด จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 22 อันดับที่ 2 คือเกิดแรงบันดาลใจใหมๆในการแตงตัว 

จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 21 อันดับที่ 3 คือรูจักการนําเสื้อผาที่มีอยูมาดัดแปลงใหเหมาะกับ 

สไตลของตนเอง จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 21 อันดับที่ 4 คือไดรูเทคนิคการแตงกายในรูปแบบ 

ใหม จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 15 อันดับที่ 5 คือไดรับความบันเทิง สนุกสนาน จํานวน 38 คน 
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รายการบันเทิง

รายการวาไรตี

รายการนิตยสาร

รายการสาระบันเทิง

22%

21%
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21%
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15%

สามารถนําไปใช้ได้จริง

เกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆในการแตง่ตวั

ได้ความรู้เรืองยุคแฟชันวินเทจตา่งๆ

รู้จักการนําเสือผ้าทีมีอยู่มาดดัแปลงให้เหมาะกับสไตล์

ของตนเอง

ได้รับความบันเทิง สนกุสนาน

ได้รู้เทคนิคการแตง่กายในรูปแบบใหม่
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คิดเปนรอยละ 12 และอันดับสุดทายคือไดความรูเรื่องยุคแฟช่ันวินเทจตางๆ จํานวน 29 คน คิดเปน 

รอยละ 9 

 

2.  การนําเสนอขอมูลการสัมภาษณผูผลิตสื่อรายการโทรทัศนประเภทแฟชั่นและผูเชี่ยวชาญใน

ความรูเก่ียวกับแฟชั่นวินเทจ  

ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิต

รายการแฟช่ันรวมถึงเน้ือหาความรูเกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจ จํานวน 3 คน ดังน้ี 

1.  คุณปรัชญา วิลาวรรณ Producer & Director GMM TV และ Producer รายการ                 

“ตูเสื้อเพื่อน” 

2.  คุณจิรัฏฐ พรพนิตพันธุ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร CHEEZE และผูอํานวยการ ผลิต

รายการโทรทัศน CHEEZE TV D.I.Y 

3.  คุณกุลธิดา มณีรัตน อาจารยประจําคณะอักษรศาสตร  สาขาศิลปการละคร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูรักในสไตลวินเทจและเจาของรานคาวินเทจ His and Her Vintage 

ทั้งน้ีเพื่อใหไดขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูในเรื่องแฟช่ันวินเทจ กลวิธีในการคัดเลือก

รูปแบบและเน้ือหาที่ดีเพื่อนําเสนอ ข้ันตอนการผลิตรายการใหมีคุณภาพ ตลอดจนปญหาที่เกี่ยวของ

กับสื่อและแฟช่ันแนววินเทจ เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการแฟช่ันวินเทจสําหรับวัยรุน ผู

ศึกษาจึงไดทําการนําเสนอแยกบทสัมภาษณของผูผลิตรายการแฟช่ันและผูเช่ียวชาญในความรูเรื่อง

แฟช่ันวินเทจ ออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 ดานผูผลิตรายการโทรทัศน 

1.  คําถามทั่วไปเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ 

- แรงบันดาลใจหรือจุดเริ่มตนในการผลิตรายการน้ี 

- ความแตกตางของรายการน้ีกับรายการอื่น 

2.  คําถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการแฟช่ันในปจจุบัน 

- ภาพรวมของรายการแฟช่ันทางโทรทัศนในปจจุบัน 

- ปญหาและอุปสรรคสําคัญของการผลิตรายการแฟช่ัน 

3.  คําถามดานเน้ือหาของรายการ 

- ลักษณะเน้ือหาของรายการแฟช่ันที่นาสนใจเหมาะสมกับวัยรุน 

- จุดเดนของการทํารายการแฟช่ัน    

4.  คําถามดานรูปแบบ/วิธีการนําเสนอรายการ 

- ฉาก สถานที่ และอุปกรณตางๆ ในรายการมีความสําคัญและมีผลตอการรับชมรายการ 

มากนอยเพียงใด 
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5.  คําถามดานพิธีกร/ผูดําเนินรายการ 

- บุคลิกและลักษณะของพิธีกรในรายการแฟช่ันที่ดี ควรเปนอยางไร 

- ผูดําเนินรายการแฟช่ันควรมีทักษะหรือความรูพื้นฐานเรื่องเกี่ยวกับแฟช่ันมากนอย 

 เพียงใด ซึ่งจะสงผลถึงความเช่ือมั่นของผูชมหรือไม 

6.  คําถามดานผูชม 

- ขอติชมที่เปน Feedback จากผูชมสวนใหญที่มีตอรายการแฟช่ันคืออะไร 

- ขอติชมที่ไดรับจากผูชม ถูกนําไปเพิ่มเติมหรือแกไขในรายการหรือไมอยางไร 

7.  คําถามแลกเปลี่ยนประสบการณ ความคิดเห็นและทัศนคติที่มีต อรายการแฟช่ัน                

วินเทจ 

- รายการแฟช่ันที่มีเน้ือหาเจาะจงโดยนําเสนอเกี่ยวกับแฟช่ันแนววินเทจมีความเปนไปได

หรือไมอยางไร 

- การนําเสนอประวัติที่มาของยุคแฟช่ันวินเทจแตละยุค ใหมีความนาสนใจ มี ขอแนะนําใน

การนําเสนออยางไร และขอควรระวังคืออะไร 

- รายการในลักษณะน้ี ควรจะใชระยะเวลาประมาณเทาใดในการออกอากาศจึงจะเกิด

ความเหมาะสม 

- อุปสรรคหลักๆที่จะตองเผชิญในการทํารายการแฟช่ันแนววินเทจ 

สวนที่ 2 ดานผูมีความรูและเช่ียวชาญในสไตลแฟช่ันวินเทจ 

1.  คําถามทั่วไปเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ 

- แรงบันดาลใจหรือจุดเริ่มตนที่ทําใหสนใจในแฟช่ันวินเทจ 

- เสนหหรือคุณคาที่นาสนใจของสไตลวินเทจที่แตกตางจากแฟช่ันทั่วไป 

2.  คําถามดานแฟช่ันการแตงกายแบบวินเทจในปจจุบัน 

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับเสื้อผาวินเทจและเสื้อผามือสอง 

- กระแสเสื้อผาแนววินเทจในปจจุบันของวัยรุนเปนอยางไร 

- การประยุกตเสื้อผาใหเหมาะสมกับแฟช่ันวินเทจในปจจุบัน 

- คําพูดที่วา แฟช่ันวินเทจชวยใหเปนการประหยัดทรัพยากรมีความคิดเห็นอยางไร 

3.  คําถามดานการทํางานในแนววินเทจ 

- อุปสรรคหรือขอจํากัดในการทํางานแนววินเทจ ไมวาจะเปนดานรานคาเสื้อผา

เครื่องประดับ หรือแมแตสื่อโทรทัศนในปจจุบัน คืออะไร 

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของแฟช่ันแนววินเทจน้ีจะยังคงอยูตอไปหรือไม อยางไร 

- คําแนะนําในการทํารายการแฟช่ันแนววินเทจสําหรับวัยรุน 
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ผูผลิตสื่อรายการโทรทัศนประเภทแฟชั่น 

คุณปรัชญา วิลาวรรณ ทํางานในตําแหนง Producer & Director ประจํารายการตางๆใน

สวนของ GMM TV และยังทําหนาที่ Producer ประจํารายการแฟช่ันสําหรับวัยรุนอยาง “ตูเสื้อ

เพื่อน”ซึ่งออกอากาศทางชอง Bang Channel อีกดวย 

- แรงบันดาลใจหรือจุดเริ่มตนในการผลิตรายการน้ี 

รายการ ตูเสื้อเพื่อน เริ่มจากการไดรับโจทยมาจากทางผูใหญที่ตองการจะผลิตรายการ

แฟช่ันข้ึนมาหน่ึงรายการ โดยกําหนดวาพิธีกรตองเปน เปกกับเตย ซึ่งแรงบันดาลใจเกิดข้ึนจาก

ความคิดที่วา ในตลาดของวงการโทรทัศนมีรายการแฟช่ันอยูนอย และบวกกับที่ชอง bang channel 

เปนชองที่เนนกลุมเปาหมายไปที่วัยรุน ก็ควรจะมีรายการแฟช่ันแบบน้ีอยูในชอง โดยรายการตูเสื้อ

เพื่อนเปนอีกรูปแบบหน่ึงของคนที่ชอบการแตงตัว จึงคิดทํารายการแฟช่ันน้ีข้ึนมา โดยมีพิธีกรสองคน

ก็คือ เปกกับเตย 

- ความแตกตางของรายการน้ีกับรายการอ่ืน 

รายการตูเสื้อเพื่อน มีความแตกตางกับรายการอื่น เพราะการนําเสนอเน้ือหาไมไดเนน

ความแฟช่ันเปนหลัก โดยรายการแฟช่ันสวนใหญมักจะเปนการอัพเดทเทรนดที่กําลังมีกระแสใน

ขณะน้ัน รายการน้ีจะไมนําเสนอแบบน้ัน แตจะใชการดึงเสนหของพิธีกรออกมาเปนหลัก ซึ่งพิธีกร

ของรายการชอบการแตงตัวดวยธรรมชาติอยูแลว ความธรรมชาติจะถูกนําเสนอออกมาเอง สิ่งที่ตูเสื้อ

เพื่อนไมเหมือนรายการแฟช่ันอื่นเพราะ ตูเสื้อเพื่อนมีคอนเซปที่บอกชัดเจนแลววา เปนไลฟสไตลของ

คนที่ชอบแตงตัว คนชอบแฟช่ัน เน้ือหารายการจึงเปนเรื่องของไลฟสไตลที่นํามากอน แลวจึงเปน

แฟช่ันที่อยูในรายการ ซึ่งรายการอื่นอาจจะใชแฟช่ันเปนแกนหลัก แตตูเสื้อเพื่อนเราจะเห็นวาไมมีการ 

อัพเดทเทรนดวาแฟช่ันใดอยูในกระแสตอนน้ี แตสิ่งเหลาน้ีจะแทรกอยูในเน้ือรายการเอง 

- ภาพรวมของรายการแฟชั่นทางโทรทัศนในปจจุบัน 

ภาพรวมของรายการแฟช่ันทางโทรทัศนทั่วๆไป อาจจะหนีไมไกลจากน้ีเทาไร เหมือนกับ 

รายการแฟช่ันทีต่องพูดเรื่องเสื้อผา พูดในเรื่องที่คนสนใจอยู เพราะฉะน้ันรูปแบบของรายการก็จะมี 

อยูไมมาก อาจจะมีเรื่องที่พูดเหมือนกัน แตวาในแตละรายการก็จะมีวิธีการเลาเรื่องแตกตางกัน  เชน 

แหลงชอปปงสําหรับวัยรุนก็คือ สยามสแควร หรือวาเปนหางสรรพสินคาที่เด็กวัยรุนสวนใหญไป ซึ่ง

แลวแตวาแตละคอนเซปของรายการวางไวอยางไร ใชอะไรในการดึงความสนใจที่จะเลา ถาเปน 

รายการตูเสื้อเพื่อน จะเนนที่ไลฟสไตลของตัวพิธีกรซึ่งคือ เปกและเตย ที่ไมวาจะไปสยามซ้ํากันกี่รอบ 

ก็ตองหามุมที่สนุกใหได ถือเปนเรื่องของการแขงกันแบบน้ีมากกวา แตในเชิงเน้ือหาที่นําเสนอจะไม 

ตางกัน 
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- ปญหาและอุปสรรคสําคัญของการผลิตรายการแฟชั่น 

ปญหาของรายการ ตูเสื้อเพื่อน คือ จะทําอยางไรใหรายการตูเสื้อเพื่อนมันคงอยูไดโดยการ

เปนไทยแบรนด และคนที่ชอบแฟช่ันดูแลวจะเขาใจ รวมไปถึงการที่คนไมชอบแฟช่ันเลยดูแลวก็

อยากจะดูอีก ซึ่งปญหาน้ีเปนปญหาที่มีมาต้ังแตเริ่มรายการแลววา รายการแฟช่ันมันจะตัน ซึ่งวิธีการ

คิดแกปญหาก็คือ ถาคนยังใสเสื้อผาอยู มันยังเปนเรื่องของปจจัยสี่อยู คนแตงตัวอยางไรใหดูดีและเขา

กับตัวเอง ก็จะสามารถแกปญหาตรงน้ันได แตในเชิงลึกของปญหาของรายการน้ีคือ คิวของพิธีกรทั้ง

สองคนคอนขางยาก เพราะฉะน้ันการถายแตละครั้งก็ตองคอนขางจะหลายเทป ในเรื่องของการ

ทํางานก็ตองกํากับอารมณพิธีกรใหอยูในกราฟที่ยังสนุกไดอยู แมวาจะถายต้ังแตเชายันดึก เพราะวา

ดวยความทีร่ายการ ตูเสื้อเพื่อนเปนรายการของ Bang Channel ซึ่งเปนชองเคเบิ้ล ก็ตองคิดรายการ

ใหอยูในขอจํากัดของเคเบิ้ลที่มีตันทุนไมเยอะเทาฟรีทีวี เพราะฉะน้ันตองมีการวางแผนในการ

แกปญหาใหดีและพยายามที่จะถายใหนอยที่สุด อยางเชนรายการอื่นที่มีเวลาถายทั้งวัน หน่ึงวันหน่ึง

คิว จะเดินทางไปกี่สถานที่ก็ได แตรายการตูเสื้อเพื่อนบางครั้งหน่ึงวันตองถายสามเทป ซึ่งตองวางแผน

ใหดีเลยวาสามเทปจะทํายังไงใหรายการอยู 

- ลักษณะเน้ือหาของรายการแฟชั่นท่ีนาสนใจเหมาะสมกับวัยรุน 

รายการ ตูเสื้อเพื่อน คิดใหงายแบบไลฟสไตลเด็กวัยรุน แทนที่จะคิดเลือกในสิ่งที่อยากจะ

เลา แตควรคิดในสิ่งที่เขาอยากจะฟงมากกวา เด็กทุกวันน้ีแตงตัวเพื่ออะไร เด็กแตงตัวใหดูดีเพื่อที่จะ

ถายรูปลงเฟสบุคหรือลงอินสตราแกม ซึ่งเปนไลฟสไตลของเด็กวัยรุนทุกวันน้ี เปนเรื่องของการแตงตัว

ใหตัวเองดูดีและมาโชวกันได จึงทําใหเกิดความคิดวา เด็กชอบแบบน้ี ก็ตองพยายามหาแหลงที่เด็ก 

สามารถไปได สังเกตไดจากในรายการที่จะพาไปแตไทยแบรนด ซึ่งในอนาคตอาจจะไป Club 21 หรือ

ไป shop Chanel บาง แตพาไปเพียงเพื่อใหรูวาทําไมสินคาเหลาน้ีถึงมีราคาแพง แลวก็ไมควรนํา 

เสนอถึงตลาดที่ลางมาก เชน สินคาเลียนแบบ เพราะอาจทําใหจุดยืนของรายการดูแปลกไป 

- จุดเดนของการทํารายการแฟชั่น 

จุดเดนของรายการ ตูเสื้อเพื่อน ก็คือพิธีกรไดแก เปกกับเตย เพราะเปกกับเตยเปนคนที่

ไมไดจับตองไมถึง และไมถึงกับจับตองงาย แตทั้งสองสามารถอยูกับคนไดทุกกลุม จึงเปนจุดเดนของ 

รายการน้ี เปรียบเทียบกับรายการอื่นก็จะมีจุดเดนตางกันเชน รายการ Sisterday มีเตยเปนพิธีกร 

เหมือนกัน แตก็จะเดนในดานของการมีผูหญิงเปนพิธีกรรวม 4 คน มีการนําเสนอแตเรื่องของผูหญิงที่ 

นาสนใจและจับประเด็นอยางชัดเจน แตละรายการก็จะมีความเดนแตกตางกัน  โดยหน่ึงรายการจะ 

ตองมีเน้ือหา พิธีกร วิธีการเลาเรื่อง และการถายเปนหลัก แลวแตวารายการใดจะเลือกดึงตรงไหน 

ออกมาใช 
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- ฉาก สถานท่ี และอุปกรณตางๆ ในรายการมีความสําคัญและมีผลตอการรับชม

รายการ มากนอยเพียงใด 

ถือวามีผลมาก ในทุกวันน้ีเทคโนโลยีเอื้อประโยชนมาก ข้ึนอยูกับวาจะเลือกใชอะไรใน 

เทคโนโลยีน้ีใหเกิดประโยชนมากที่สุด อยางเชนรายการตูเสื้อเพื่อน จะใชกลอง 3 ตัวในการถาย เลือก

เลนสที่ดี รายการอื่นก็ใชกลอง DSLR  ทั้งสิ้น ทุกวันน้ีไมมีใครใชกลอง DV หรือกลองใหญแลว 

เพราะฉะน้ันจึงตองเลือกเลนสที่ดูสวย หามุมหรือบริเวณพื้นที่ในการถายที่ดี มีการ insert มาก 

เลือกใชเพลงที่ดีและตัดตอใหดี เพราะไมวาเน้ือหาจะดีมากเทาไรแตรายการแฟช่ันไมใชการทําสารคดี 

ผูชมไมมีความตองการอยากรูขอมูลเชิงลึกมาก แตถาถายไมสวย ตัดตอไมสวย คนก็ไมดู 

- บุคลิกและลักษณะของพิธีกรในรายการแฟชั่นท่ีดี ควรเปนอยางไร 

ควรมีความเปนธรรมชาติ และก็เปนเรื่องยากที่จะมีคนที่บอกวาตนเองเปนตนแบบทาง

แฟช่ัน แลวมาพูดวาคุณตองแตงตัวแบบน้ันแบบน้ี ซึ่งจะมีคนเช่ือสักกี่คน สิ่งเหลาน้ีจะสงผลเสียกับ

พิธีกรและรายการเอง ควรนําเสนอในเรื่องของการบอกตอกันมากกวา บอกใหฟงวาคนรูปรางแบบน้ี 

ควรแตงตัวแบบน้ี ไมใชวาฉันเปนตนแบบทางแฟช่ัน คนตองฟงฉัน เปนลักษณะของเพื่อนบอกเพื่อน 

จะทําใหคนเช่ือและฟงมากกวา เพราะคือการบอกดวยความเปนมิตร 

- ผูดําเนินรายการแฟชั่นควรมีทักษะหรือความรู พ้ืนฐานเรื่องเก่ียวกับแฟชั่นมากนอย

เพียงใด ซึ่งจะสงผลถึงความเชื่อมั่นของผูชมหรือไม 

ในรายการ ตูเสื้อเพื่อน ไมจําเปนตองมีทักษะเรื่องแฟช่ันเยอะ เพราะรายการไมไดเนนเรื่อง

ของเทรนด เราไมไดทํารายการน้ีใหเด็กที่เรียนแฟช่ันดู เราทําใหคนชอบแตงตัวดู เพราะฉะน้ันพิธีกร

เราก็ตองชอบแตงตัว สนุกกับการแตงตัว โดยที่ไมตองกังวลคิดวาจะตองจับคูสีน้ี คูสีน้ีจับกันแลวถึงจะ

ดี หรือวาทฤษฎีสีตางๆ ไมจําเปนตองลงลึก เพียงแคนําเสนอในสิ่งที่เปน สนุกกับการแตงตัว สนุกกับ

แฟช่ัน ชอบเดินชอปปงก็พอ จะเห็นไดวารายการตูเสื้อเพื่อนจะจํากัดเรื่องทักษะทางแฟช่ัน นอยมาก 

ใหมีการปลอยมุขบางหรือดากันบาง ใหดูจริงที่สุด เพราะมุมเหลาน้ีคนจะไมคอยเห็นใน รายการอื่นๆ 

- ขอติชมท่ีเปน Feedback จากผูชมสวนใหญท่ีมีตอรายการแฟชั่นคืออะไร 

สําหรับรายการ ตูเสื้อเพื่อน ที่ไดรับขอติหนักที่สุดคือ รําคาญเปก ซึ่งสวนใหญขอติชมจะมา

จาก youtube เวลาคนที่ทํางานแลวโพสตลง youtube หรือออนแอรไปจริงๆแลว คนที่ติชมมาก็เกิด

ความรูสึก แตบางครั้งคําติชมที่เราคิดตรึกตรองแลววามีประโยชนกับรายการ ก็สามารถนํามาปรับเพือ่

ไปใชตอได 

- ขอติชมท่ีไดรับจากผูชม ถูกนําไปเพ่ิมเติมหรือแกไขในรายการหรือไม อยางไร 

ตองมีการกรองดูวา ถาสมมติมีคนดูรายการทั้งหมด 5,000 คน แลวมีคนไมชอบจํานวนมาก 

หรือคอมเมนทเยอะจนกลายเปนท็อปคอมเมนทหรือมีผลตอบรับมาเยอะ ก็ตองกลับมาพิจารณา 

รายการ ซึ่งต้ังแตการเริ่มทํารายการมา ครีเอทีฟจะมีหนาที่คิดสคริปมา ก็ตองมาดูแลววาสถานที่เราไป 
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ถายจะมีอะไร จะทําอะไรบาง รายการตัดเสร็จดูวันออนแอร ซึ่งจะตองรูจักการถอยทั้งคนทําและคนดู 

เมื่อถอยเปนคนดูก็จะรูวาปญหาอยูตรงไหนบาง ถาคอมเมนทตรงกับปญหาที่มองแลวหรืออาจเปนสิ่ง 

ที่ไมรู แตเมื่อมาดูอีกครั้งแลวจริงตามอยางขอติชม และคอมเมนทน้ีเราคิดวาใชไดจริงก็นํามาปรับ ถา

สมมติคอมเมนทวา พิธีกรเลนมุขเยอะมากเกินไป แลวถาในเทปหนาตัดออกเหลือมุขเดียว หรือจริงๆที่

ผูชมรําคาญแค 3 มุขที่ติดกัน เราก็ไมสามารถจะเดาใจคนดูถูก 100 เปอรเซนต ขอแควาคนชอบงาน

เราแค 60%  เกินครึ่งเราก็พอใจแลว 

- รายการแฟชั่นท่ีมีเน้ือหาเจาะจงโดยนําเสนอเก่ียวกับแฟชั่นแนววินเทจมีความ            

เปนไปไดหรือไม อยางไร 

มีความเปนไปไดหมด ในขณะที่คนยังแตงตัวกันก็จะไมตัน แตอาจจะไมสนุกทุกเทปหรือ 

ไมไดพีคทุกเทป เราตองหามาตรฐานเราใหเจอ แลวทํางานใหอยูในมาตรฐานเราใหได อาจจะไมพีค 

กวาเดิมแตอยาใหตํ่ากวามาตรฐานเรา ไอเดียน้ีสามารถทําได แตถาเราลงลึกดานเปนวินเทจแฟช่ัน ซึ่ง

แฟช่ันมีการหมุนเวียน ตอนน้ีแฟช่ันวินเทจกําลังมา แตถาคนไมใสวินเทจ หรือวันหน่ึงโรงเกลือปด 

แลวไมมีตลาดใหมมารองรับ เราจะเลาอะไร ซึ่งในการคิดรายการ ทําไดโดยนําปญหาทุกอยางมากอง 

รวมกันกอน อยางเชนรายการตูเสื้อเพื่อนจะมีการวางเทปไวกอนจนถึงสิ้นป และสํารวจตลาดตางๆ 

ซึ่งถาตอนน้ีตลาดน้ีไมเปนที่นิยมแลวกจ็ะเปลี่ยน ถาสมมติเราวางวาในปน้ีทั้งปจะเลาอะไรบางเกีย่วกบั 

แฟช่ันวินเทจ ถาเราสามารถเลาไดก็ทําได วิธีการคิดอีกอยางหน่ึงคือ พยายามดูรายการอื่นที่มีการเลา 

เรื่องวินเทจหรือรายการตางประเทศวาเขามีวิธีการเลาอยางไร แลวหาคนกลุมน้ีใหเจอ หรือถาเราคิด 

วามีกลุมรักวินเทจอยู ไมวาเปนรานคาออนไลนที่นําของวินเทจเขามา ถาจับตรงน้ีเปนกลุมกอน หา

พันธมิตร แลวถาหามุมที่จะเลาไดก็ติดตอกับรานพวกน้ีแลวก็เลาตามเขา หรือหาตนสายของมันให 

เจอ หาใหไดวาของพวกน้ีมาจากไหน ทําไมเวลาที่เราไปทุกราน รานทุกรานจะบอกตนสายของสินคา 

ไมไดเพราะมาเปนกระสอบจากโรงเกลือ อยางเชน การที่หารองเทาคอนเวิรสป 60 มาได เขาหามา 

จากไหนกัน 

- การนําเสนอประวัติท่ีมาของยุคแฟชั่นวินเทจแตละยุค ใหมีความนาสนใจมีขอแนะนํา

ในการนําเสนออยางไร และขอควรระวังคืออะไร 

ในการเลาประวัติ ถึงแมวาจะเปนการเลาแบบภาพผสมกับ voice over ก็สามารถเลาให

นาสนใจได คนจะชอบดูอารมณขันอยูแลว ชอบความตลกอยูแลว แตข้ึนอยูกับวาตลกมากหรือนอย 

แบบไหน 

- รายการในลักษณะน้ี ควรจะใชระยะเวลาประมาณเทาใดในการออกอากาศจึงจะเกิด

ความเหมาะสม 

ประมาณไมเกิน 30 นาที เพราะสมาธิของคน เชน เวลาในชวงพักของพนักงานออฟฟศ 

อยากจะดูรายการใดรายการหน่ึง ครึ่งช่ัวโมงจะกําลังดี 
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- อุปสรรคหลักๆท่ีจะตองเผชิญในการทํารายการแฟชั่นแนววินเทจ 

สิ่งแรกคือเรื่องเน้ือหา ทุกอยางมีอุปสรรคอยูแลว มีปญหาทุกงานทุกรายการที่อยากจะทํา 

แตถาเรากรองทุกปญหา พยายามคิดในแงรายไวกอนแลวเราจะไดเตรียมใจไวกอน เราไมควรคิดวา 

ในการออกกองรายการมันจะ 100% ใหคิดไววาได 50% ก็ดีแลว ปญหาที่ตองเจออันดับแรกก็คือ เรา

ไมสามารถรูไดวาวินเทจจะอยูกับเราไปอีกนานหรือไม ของวินเทจหมดอายุไดงาย เพราะทุกวันน้ี คน

นิยมสินคา re-product แลว ไมไดนิยมแบบวินเทจแท เพราะของวินเทจหมดลงไปเรื่อยๆ อะไรคือ

จุดเดนของรายการที่จะทําใหคนสนใจ แมกระทั่งวิธีการเลาที่จะทําใหคนสนใจ เพราะตอนน้ีจะหา

วิธีการเลาใหมๆใหคนสนใจก็เปนเรื่องยาก ถาหาของเกาแลวมาบิดหรือหากิมมิคของมันใหเจอ ก็จะ

ทําใหลื่นไหลไปงายกวา การทํารายการก็คือ วิธีการทํางานที่เหมือนกับถอดสมการ มองภาพใหญไว

กอน วางแผนเปนปแลวถอดภาพใหญออกมาก็จะเห็นปญหา 

 

ผูมีความรูและเชี่ยวชาญในสไตลแฟชั่นวินเทจ 

คุณจิรัฏฐ พรพนิตพันธุ บรรณาธิการบริหารนิตยสารสตรีทแฟช่ัน CHEEZE และ LOOKER 

และตําแหนงผูอํานวยการ ผลิตรายการโทรทัศน CHEEZE TV D.I.Y ซึ่งเปนบุคคลที่มีความรักและ ช่ืน

ชอบในสไตลแฟช่ันวินเทจ 

- แรงบันดาลใจหรือจุดเริ่มตนท่ีทําใหสนใจในแฟชั่นวินเทจ 

เริ่มตนจากสนใจแฟช่ันกอน โดยจะมองวาการแตงตัวเปนคือ เสนหของคนอีกแบบหน่ึงแลว

ก็เปนความสุขของคนที่พบเห็น แลวเราไมไดเปนนายแบบที่หยิบหรือใสอะไรก็สวย เพราะฉะน้ันการ

แตงตัวของคนที่ไมไดเปนนายแบบแตเปนคนธรรมดาทั่วไปก็ตองมีการผสมผสาน หยิบจับเสื้อผา มา

พับ มาตัดตอ ซึ่งไมสามารถจะหยิบจับจากไมแขวนเสื้อเอามาใสแลวดูดีไดเลย เพราะฉะน้ันมันจะ 

ผานกระบวนการทดลองประสบการณน้ีแลวจะไดเกิดการเรียนรู เปนความบังเอิญวาชวงที่โตชวงน้ัน

เปนชวงที่สยามยังไมนิยม สิ่งที่นิยมกอนก็คือ จตุจักร เพราะฉะน้ันก็ชอบไปเดินหาเสื้อผาที่จตุจักร 

แลวปกติเราไมชอบของที่เหมือนชาวบาน ก็ไปเจอของที่ไมเหมือนชาวบานมันตองเปนของมือสอง จึง

เดินหาของมือสองที่จตุจักร เพราะมันมีอะไรซอนอยูมาก แลวของมือสองก็จะมีตัวสินคาวินเทจซอน

อยู แตราคาคอนขางแพง เราก็เรียนรูกับมันในการแตงตัว เราก็รูสึกวาถาเราชอบการแตงตัวแลวอยาก

แตงไมเหมือนใคร เราชอบไมหมือนใคร เราก็ตองมาแนวของมือสองแลวก็ของวินเทจผสมกันบางสวน 

นับเปนจุดเริ่มตน แลวก็ในการไดเห็นเยอะๆ ดูทุกวัน เห็นทุกวัน ซื้อของบอยๆ หรืออานหนังสือ ก็จะ

ไดเรียนรูวา เราจะเอาของน้ีมาใสกับตัวเราไดแบบไหน ไมไดหมายความวาเอาของมาทุกช้ินแลวเราจะ

ใสได แตเลือกที่วาอันไหนที่เหมาะกับเรา เราเอามาใสกับตัวเราแลวแสดงออกไปในสิ่งที่มันเหมาะกับ

ตัวเรา ไมใสสิ่งที่มันไมใชเรา บางสิ่งเราไมรูเราก็ไมเอามาใช 
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- เสนหหรือคุณคาท่ีนาสนใจของสไตลวินเทจท่ีแตกตางจากแฟชั่นท่ัวไป 

ของวินเทจ สิ่งหน่ึงเลยคือ เปนของที่ถูกพิสูจนดวยกาลเวลา มีการผานมาหลายยุคหลาย

สมัยแลวยังดูดี มีคุณคา มีเรื่องในการออกแบบ มีดีไซน มีคุณคาในตัวของมัน สองคือ กาลเวลาของมัน 

พิสูจนความคงทน ความย่ังยืน เหมือนการที่เราเห็นอะไรซ้ํากันทุกวัน แตถาเห็นแลวมันไมเบื่อ เราวา 

มันใช ของใหมๆบางครั้งเราใสสองสามครั้งแลวเราก็ทิ้ง มันเปนการเหอ วินเทจไมใชเทรนด เสนหของ 

มันอยูที่ความเปนมาดวย สมมติวาเราจะใสเสื้อคาวบอยหรือเสื้อกั๊กสักตัว คือเราไมไดมีความรูสึกวา 

เราใสเสื้อกั๊กเฉยๆ เราเหมือนเอาวิญญาณของความเปนคาวบอยมาใส มันมีกลิ่นอายของความรูสึก 

หลับตานึกยอนไปยุคน้ันวาเขาใสแบบไหน แลวอยูที่ตัวเราตอนน้ีก็ผานกระบวนการ mix&match มัน

มีความรูสึกวา มันไมใชแคเสื้อผา มันมีเรื่องราวของมัน เสนหของมันอยูตรงน้ัน อีกอยางหน่ึงคือ มัน

หายาก มันไมคอยมีเหมือนกันเทาไหร คนที่ชอบของพวกน้ีก็เหมือนกับคนสะสมของโบราณพวก รถ

โบราณ รถคลาสสิก มันมีนอยช้ิน พอมีนอยช้ินมันก็มีความรูสึกวามันตองดูแลรักษา เพราะพอเสีย ไป

แลวมันหาใหมเหมือนเดิมไมได  มันมีคุณคาทางใจมากกวา นอกจากเอามาใสกับรางกายแลวมันมี 

คุณคาทางใจ ของวินเทจซื้อมาไวเฉยๆก็มีความสุขแลว ไมตองใสก็ได มันมีรูปแบบที่นาสนใจ การตัด

เย็บสมัยกอนอาจจะคาแรงไมไดแพง วัสดุไมไดแพง วัตถุดิบไมไดแพง เพราะฉะน้ันเวลาตัดเย็บเขาจะ

ใชมือ มันจะประณีตมาก ผาน้ีก็ไมมีการหวงกัน การเย็บบุขางในมันมีรายละเอียดที่ยุคปจจุบันทําไมได 

หรือทําไดก็จะเปนที่ราคาแพงมากๆ เพราะวากวาจะเสร็จสักหน่ึงตัว สมัยกอนใชมือทําทั้งน้ัน ไมไดมี

โรงงานมากเทาไร สมัยน้ีโรงงานไมสามารถมาน่ังทําแบบน้ันไดเพราะจะขาดทุน วินเทจมันมีมูลคา มี

ราคาทีไ่มตก ของปจจุบันเราซื้อมาถาเราจะขายตองขายในครึ่งราคา แตวินเทจเมื่อผานเปนมือสอง 

มือสาม มือสี่ มือหา ราคามันจะสูงข้ึนเรื่อยๆ มันแปลกตรงที่วาซื้อมาหารอย สักวันก็จะขายไดหกรอย

เจ็ดรอยแปดรอย 

- กระแสเสื้อผาแนววินเทจในปจจุบันของวัยรุนเปนอยางไร 

สินคามือสองกับวินเทจจะไมเหมือนกัน มือสองคือของ use วินเทจคือ ของที่มันมีประวัติ มี

กาลเวลา มีที่มาของการออกแบบ เสื้อผายุคน้ันคนตัดเย็บเปนคนน้ี ของมือสองจะเปนของปจจุบันกไ็ด

ที่ใสแลว แลวก็เอาไปขายเปนของมือสองน่ันจะเรียกวาของมือสอง ที่ฮิตข้ึนมามีอยูสองสวนสําหรับ

ของมือสอง สวนหน่ึงคือราคาไมแพง สองคือ ดวยสภาพเศรษฐกิจของเราและโดยตลาดของประเทศ

เรา พฤติกรรมของคนก็ชินกับของมือสองเปนธรรมดา ยุคหลังคนชอบแตงตัวมากข้ึน ใสของมือหน่ึง

ทุกช้ินก็ไมมีเงิน มันก็ตองมีปนกัน อีกอยางหน่ึง ของมือสองมีเสนหคือ บางครั้งเสื้อที่เราใสลาย บาง

ลายหรือผาบางผามือหน่ึงมันไมมี  

ของวินเทจ ของมือสองหรือการใสเสื้อผายอนยุค มันเปน circle ของแฟช่ันอยูแลว ปหน่ึง

มันจะกลับมาครั้งหน่ึงเรื่อยๆ แตจะกลับมารูปแบบไหนเทาน้ัน บางชวงขาบาน บางชวงเปนเสื้อ

ลายพริ้นท บางชวงเปนยีนสหรืออะไรก็แลวแต มันจะกลับมาไมเหมือนกัน แตวามันเปนอมตะ 
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เพราะวาของมือสองมิกซกันสนุก ตลาดใหญที่เราเห็นเชน ตลาดเปดทาย ตลาดจตุจักร มันมีตลาด

คอยรองรับความตองการของคน อยางที่บอกวา ราคาของมือหน่ึงสมัยน้ีแพงมากเกินไป เราใสเสื้อยืด

ตามสยามหน่ึงตัวราคาพันบาท แตถาเราไปเดินจตุจักรเราซื้อไดสิบตัว มันก็เปรียบเทียบกันใหเห็น 

ปจจุบันน้ีของมือหน่ึงแพงมากเกินไป ตัดเย็บไมคอยดีเทาไร การคัทต้ิงก็จะหยาบๆ ใสไม

คงทน เพียงแตวารูปแบบทันสมัย ใสหวือหวาได แตเปนแบบเดียวที่เรียกวา fast fashion แตกลับกัน

ในแงของตัวมือสองที่ผานการโดนยํ่ายีมาแลว มันไมเปลี่ยนรูปรางแลว ของมือสองไมยืด ไมยวย ไมหด 

แลว และเสนหของมันอยูที่ความหลากหลายดวย ถาเปรียบเทียบความหลากหลายของเสื้อผามือสอง 

กับมือหน่ึงก็คือ หน่ึงตอสิบ ลายเสื้อยืดในโลกของมือหน่ึงอาจมีสักหมื่นลาย ในโลกของมือสองก็มีเปน 

แสนลาย ในรานเดียวกันเราสามารถเจอลายเสื้อยืดไดประมาณหลายรอยหลายพันลาย แตเปนราน 

เสื้อยืดมือหน่ึงเราก็ไดสี่หรือหาลายในหน่ึงราน ก็ออกแบบมาแคน้ัน สวนใหญเปนแบบน้ัน โอกาสที่จะ 

ใสซ้ําก็มีสูง แตมือสองคือเลือกไดไมซ้ํา ลายซ้ําแตรูขาดก็ไมซ้ํา มันนาคนหา 

- การประยุกตเสื้อผาใหเหมาะสมกับแฟชั่นวินเทจในปจจุบัน 

ในความเปนจริงแลวเสื้อผาไมมีวันตกยุค ที่มันตกยุคเพราะเราทําใหมันตก เราไมสนใจ คิด

ไมออกวาเราจะใสมันยังไง ถาคนที่คิดไดหรือคนที่มีวิธีการผสมผสานอยูตลอดเวลา เขาไมตองทิ้ง

เสื้อผา  เสื้อแขนยาวก็ตัดมาเปนแขนสั้นได แขนสั้นก็ทําเปนแขนกุด แขนกุดทําเปนเสื้อกลาม เสื้อ

กลามขางหลังก็ผาเปนริ้ว กลับไปตอแขนตอปก ใสทับเสื้อนอกหรือใสขางในแลวใสสูทอีกตัว คือมัน

สามารถเปลี่ยนที่อยูได ชวงที่มันยาวๆก็ตัดเปนเสื้อครอป ตัดไปตัดมาก็เย็บดานลางกลับเปนถุงผายัง

ได มันเปลี่ยนรูปรางไดเรื่อยๆ ข้ึนอยูกับคน ทุกคนควรจะรูเรื่องของการ d.i.y เสื้อผา แลวมันจะทําให

เราไมตองทิ้งเสื้อผา มันจะทําใหมีความสุขกับการใส บางครั้งเสื้อพื้นๆเอามาทําอะไรนิดหนอย

กลายเปนของที่มีมูลคาสูงมาก สมมติวาเราซื้อเสื้อยืดสีขาวมาตัวละหน่ึงรอย แลวมาผาหลังเปนริ้วๆ

ตกแตงนิดหนอย ใชกรรไกรน่ังทํา มันก็อาจจะขายไดสองรอยหาสิบก็ได แคเรื่องไอเดียไมตองทําขาย 

แคทําใสเองมันก็มีความสุขแลว เสื้อผามันไมตองทิ้ง เด๋ียวมันก็กลับมา มันอยูที่วิธีการใสและวิธีการ

มิกซมากกวา 

- คําพูดท่ีวา แฟชั่นวินเทจชวยใหเปนการประหยัดทรัพยากร มีความคิดเห็นอยางไร 

เห็นดวยสวนหน่ึง มองในแงรูปธรรมโดยการใชทรัพยากรใชพลังงาน มองโดยตรรกะตาม 

ความเปนจริงแลวก็คือ หน่ึงก็ไมตองเอาวัตถุดิบมาใชใหม คือวนใชของเดิม ก็เปนตรรกะทั่วไปเหมือน 

รีไซเคิลธรรมดา แตถาความแพรหลายเทียบกับประชากรทั่วโลก มันไมไดแพรหลายกันมาก เพราะวา 

คนก็ยังมคีวามรูสึกวาวินเทจกับมือสองอันเดียวกัน คนบางคนเขาไมใสของมือสอง เพราะเปนเสื้อใคร 

ก็ไมรู ตามตรรกะคือมันใชการประหยัดทรัพยากรแตก็ไมมาก นอกจากวาสมมติเปนเสื้อหนัง เสื้อที่ 

เปนขนสัตว ที่เปนของวินเทจที่หาไมไดแลวในยุคน้ีที่จะเอาหนังสัตวมาทําเปนเสื้อ แบบน้ีจะเห็นชัด 

แตถาเปนเสื้อผาทั่วไปมันก็ยังธรรมดาอยูคือ คนบนโลกโตเร็วมาก จะรอใหของมือสองหรือของวิน            
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เทจวนเวียนใชอยูก็ไมเพียงพอกับจํานวนคนที่เกิดข้ึน สมมติวาคนหน่ึงคนมีเสื้อผาหาสิบช้ิน เราตัดผา

มาแผก็คลุมบานไดครึ่งหลัง แลวครึ่งหลังน้ีมองกลับไปที่วัสดุก็ไมนอย อาจจะตองใชฝายเปนไรก็ไดตอ

หน่ึงคน ถาคิดในแงวัตถุดิบอยางฝาย ก็เปนทรัพยากรที่ปลูกข้ึนมา มันไมไดตัดตนไมมาทํา ถาเปน 

วัสดุอื่นก็เห็นดวยในแงการประหยัดเชน เสื้อหนังสัตว รองเทาหนังทั่วๆไป แตมันก็มีหนังที่เลี้ยงข้ึนมา 

เพื่อเปนอุตสาหกรรมอยูดี ในเชิงของการใชเสื้อผามือสองก็ยังมองไมชัดเจนในแงของรูปธรรมในการ

ประหยัดพลังงานมากเทาไหรหรือทรัพยากรมากเทาไหร เพราะวาเสื้อผามีที่มาหลายแบบมาก บางทกี็

มาจากปอจากปานซึ่งแบบวา มันไมไดเอาของที่เปนธรรมชาติมาใช บางทีเขาปลูกข้ึนมาเพื่อทําเปน

อุตสาหกรรมอยูแลว 

- ความคิดเห็นเก่ียวกับอนาคตของแฟชั่นแนววินเทจน้ีจะยังคงอยูตอไปหรือไม อยางไร 

ของวินเทจมันอยูมานานเทาไหร มันก็อยูไปอีกนานเทาน้ัน มันอยูไดมาเปนรอยป มันก็อยู

ไปอีกรอยป จนถาวันหน่ึงมนุษยไมใสเสื้อผากันแลว มันอาจจะไมมีก็ได แตตราบใดที่เรายังแตงตัวกัน

อยูมันก็จะยังมี สมัยน้ีคนโตข้ึนมาก็จะเห็นเสื้อผาวินเทจแลว เห็นจตุจักรแลว เห็นคนน้ันคนน้ีใส บางที

เสื้อผาวินเทจที่มันแพรหลายมันเปนพฤติกรรมการบอกตอ พฤติกรรมการเลียนแบบ ผานเปนชวงๆ 

แลวก็มีการบอกวา วินเทจสิเด๋ียวมันก็มาละ ผานไปสองปก็จะเห็นวินเทจ มันเปนการปลูกฝง 

วัฒนธรรม มันก็กลายเปนวัฒนธรรมอยางหน่ึง เสื้อผาวินเทจจริงๆก็คือ กลุมคนประเภทหน่ึงในวงการ

แฟช่ันหรือวงการดีไซนเนอร เจาของรานเสื้อหรือสไตลลิสทั่วไป ก็จะผูกพันกับของวินเทจที่จะดึงมาใช 

เพราะบางทีเวลาเอาไปใสกับแฟช่ันแลว มันเปนสิ่งที่ไมใชใครจะหาช้ินแบบน้ีมาใสกับแฟช่ันไดงายๆ 

อยางนอยๆมันจะแสดงความแปลกหรือแตกตางจากแฟช่ันของคนอื่น ไมมีใครเลียนแบบไดหรือวาไมมี

ทางจะไปยืมรานน้ีมาใสใหเหมือนเราได วินเทจเอาไวแสดงสัญลักษณของความไมเหมือนใคร ความ

แตกตาง 

- คําแนะนําในการทํารายการแฟชั่นแนววินเทจสําหรับวัยรุน 

สําหรับคนที่รูเรื่องแฟช่ันวินเทจมีอยูมาก แตมันจะแยกจากคนกลุมหน่ึงที่มีไอเท็มของวิน

เทจ มีคนกลุมหน่ึงที่เก็บของวินเทจเอาไวเพื่อซื้อขาย แตก็ไมไดเปนกลุมที่แตงตัวดี เขาอาจจะเปนแค

คนที่มีกางเกงยีนสเยอะมาก มีเสื้อแบบน้ี มีทุกอยาง มีนาฬิกาน่ันน่ี แตเขาไมเอามาใชกับตัวเอง เขา

เอาไวซื้อขาย คนพวกน้ีสามารถไปพึ่งพาเขาไดในแงของการเอาของมาโชว ของวินเทจจะสวยหรือไม

สวยมันไมไดข้ึนอยูกับของ มันข้ึนอยูกับคุณเอามาทําอะไรกับตัวเอง ถาทํางานกับพวกสไตลลิส ทําให

คนเห็นวิธีการ mix&match คนที่มีวิธีการชักจูงคนใหเห็นแลวมันเปนแรงบันดาลใจคนใหแตงแบบน้ี 

มันเทหดี นาจะออกมาในรูปแบบของการ how to วาแตงแบบไหน แลวก ็know how วา วินเทจมัน

คืออะไร สองคือมันซื้อไดที่ไหน แบบน้ีเขาเรียกอะไร มันไมคอยมีรายการทีวีแบบน้ี เพราะวา

กลุมเปาหมายมันแคบหรือปญหาเกี่ยวกับแบรนดเสื้อผาที่เปนสปอนเซอร แตเน้ือหาแบบน้ีไมคอยมี

ใครลุกข้ึนมานําเสนอ คนอาจจะคิดวามันยาก  
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รายการทีวีเปนรายการที่ไมเหมือนหนังสือ หนังสืออานไมเขาใจหน่ึงครั้งก็ตองอานสองครั้ง 

ดูแชนานๆได รายการทีวีมันจะมาเร็วไปเร็ว สังเกตไดวา เรื่องยากๆเขาจะไมเอามาทํารายการทีวี 

เพราะไมเขาใจคนจะไมดูแลว ตองทําใหงายแตวาแฝงความรูเรื่องวินเทจ ความงายคือ โมเดล คือคนที ่

ใสแลวดูดี คนจะเสพความสวย เทห หลอ เจง แลวมาคุยกันวาแตงยังไง แตงแบบน้ี ผานโมเดล ผาน

รูปภาพที่สรางแรงบันดาลใจตางๆมันจะดี แตถาเปนของวินเทจเฉยๆมันจะยาก ของวินเทจมัน 

เหมือนการสองพระ มันตองดู ซึ่งคนไมควรจะมาน่ังดูรายการทีวีอะไรแบบน้ีไมตองซีเรียสมาก คุยกัน 

ไปดูกันไป เพราะเวลามนุษยคนหาสิ่งตางๆจะใชการสัมผัสงายๆเชน สวย อรอย หลอ เท คือสัมผัส 

พวกน้ีจะเปนสัมผัสเริ่มแรก แลวคอยลงไปหารายละเอียด ทีวีมันไมมีรีรันใหเราดูไดแบบแช ควรจะทํา 

แบบยอยงาย หมายถึงวา ถาอยากใหคนรักวินเทจก็ทําแบบดูงาย เขาใจงาย อยาไปลุมลึก อาจจะ 

ตระเวนใชกลองในการมูฟออกโลเคช่ัน ทําชอปปงไกดเชิงวินเทจ แลวพานางแบบหรือคนที่ชอบแตง 

ตัวสไตลน้ีไปชอปปงแลวแตงมาดู อะไรประมาณน้ีก็ใสเขาไป แลวความรูจริงๆก็ใสเปนเชิงของทิปส 

เล็กๆเชน วิธีการดูเสื้อกั๊ก วิธีการซักเสื้อหนัง แนะนํารานวินเทจที่จตุจักร อยูโครงการน้ี ถาไปใหไป 

ที่น่ี จะไดเสื้อผาแบบน้ี ที่เหลือก็ใหเปนเรื่องเอนเตอรเทนไป แลวคอยๆแทรก tips พาคนเทหๆไป 

mix&match ถายรูป พิธีกรตองเอนเตอรเทนมากกวาสาระ 

 

คุณกุลธิดา มณีรัตน อาจารยประจําคณะอักษรศาสตร สาขาศิลปการละคร จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย ผูรักและช่ืนชอบในสไตลวินเทจ และเจาของรานคาวินเทจ His and Her Vintage 

- แรงบันดาลใจหรือจุดเริ่มตนท่ีทําใหสนใจในแฟชั่นวินเทจ 

เริ่มตนจากตอนที่เรียนอยูที่สหรัฐอเมริกา ไดมีการนําสินคาที่เมืองไทยไปขาย ซึ่งเปนของ

ทางภาคเหนือ จําพวกโคมไฟและเสื้อผาบางบางสวนที่เปนแบบชนเผา เริ่มจากที่เสื้อผาที่นําจาก

ประเทศไทยไปขายมันหมด บนราวเสื้อวาง จึงคิดวานาจะซื้อเสื้อผามือสองมาขาย ซึ่งก็ซื้อในรานขาย

ของเกาเปนพวกเสื้อผาบริจาค แลวก็ขายที่มหาวิทยาลัยที่เรียนอยูที่ฮาวาย จากตรงน้ีก็เปนจุดเริ่มตน

ที่ทําใหสนใจขายของโดยเริ่มจากมือสองกอน 

- เสนหหรือคุณคาท่ีนาสนใจของสไตลวินเทจท่ีแตกตางจากแฟชั่นท่ัวไป 

ของวินเทจเปนของที่คุณภาพดี ดีไซนก็ดีดวย ตัวคุณภาพของสินคาอยูไดนาน ทําใหมัน

เสื่อมคุณภาพชาลง อีกอยางหน่ึงคือ มันมีอยางละช้ิน เพราะฉะน้ันเราจะไมมีของซ้ําใคร 

- ความคิดเห็นเก่ียวกับเสื้อผาวินเทจและเสื้อผามือสอง 

ของวินเทจคือ ตองเปนไปตามยุคไดแก 50s 60s 70s 80s แตเสื้อผามือสองมันคือ 

second hand ซึ่งมันไมไดจํากัดพีเรียด ก็คือหมายความวา เขาไปซื้อในชอปวันน้ีพรุงน้ีเราใสแลวมันก็

กลายเปน second hand แลว มันตางกันคือ วินเทจเปนสิ่งที่มากับแฟช่ันตามยุคสมัยที่เจาะจงของ

มัน แลวมันก็มีประวัติวาทําไมคนถึงดีไซนสิ่งเหลาน้ันแบบน้ัน มันก็จะไมเหมือนกับมือสอง 
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- การประยุกตเสื้อผาใหเหมาะสมกับแฟชั่นวินเทจในปจจุบัน 

ลองแตงโดยการจับคูกับของปจจุบัน เชน ใสเดรสเกาแลวก็ลองเอามาประกอบกับเครื่อง 

ประดับอื่นๆที่ทันสมัย เชน ถือกระเปาสมัยใหม รองเทาปจจุบัน เอามาผสมกัน mix&match กัน 

- คําพูดท่ีวา แฟชั่นวินเทจชวยใหเปนการประหยัดทรัพยากร มีความคิดเห็นอยางไร 

เห็นดวยสวนหน่ึง เพราะมันจะไดไมตองทําข้ึนมาใหม หรือแมกระทั่งไมตองเปนวินเทจก็ได

เปน second hand ก็ได เหมือนกับวาเราไดเอาของเกามาใชใหมโดยที่ไมตองตัดเพิ่มใหม 

- อุปสรรคหรือขอจํากัดในการทํางานแนววินเทจ ไมวาจะเปนดานรานคา เสื้อผา 

เครื่องประดับหรือแมแตสื่อโทรทัศนในปจจุบัน คืออะไร 

ขอแรกก็คือ คนไมเขาใจก็จะไมชอบ ไมซื้อ เหมือนกับคิดวามันเปนของใชแลว บางคนที่

เปนตางชาติ เชน คนจีนหรือจีนในสิงคโปร มาเลเซีย เขาก็จะไมนิยมใชของเกา พอเขามาจับสินคา สิ่ง

แรกเขาจะบอกเลยวาของเกาใชแลวไมเอา หรืออีกกรณีก็จะบอกวาของขโมยมาจากศพ อีกสวนหน่ึง

คือ เขาจะไมเขาใจวาทําไมแพง คือแพงเพราะวามันไมไดหากันงายๆ เพราะของวินเทจคุณภาพมันดี 

มันอยูไดนาน เขาก็จะไมทิ้ง อยางเชนแวนราคา 4-5 พัน เขาก็จะบอกวาไปท็อปเจริญดีกวาสองพัน 

มาพรอมเลนสดวย ซึ่งก็จะตองใชเวลาอธิบายวามันไมเหมือนของใหมอยางไร คุณภาพมันคืออะไร อีก

อุปสรรคหน่ึงคือ กลุมคนที่ชอบวินเทจมีนอย ไมเยอะมากเหมือนเสื้อผาสมัยใหม จะยากในการเจาะ

ตลาดกลุมคนที่ชอบของใหม อีกอยางก็คือ เรื่องของการหาของ มันหายากข้ึนเรื่อยๆแลวก็ราคาแพง

ข้ึนเรื่อยๆ เมื่อเราปรับราคาแลวตามตลาด คนก็จะไมเขาใจวาทําไมเราถึงขายแพง ปญหาอีกอยางซึ่ง

เกี่ยวกับเมืองไทยคือ เรื่องการเลียนแบบงาน ซึ่งปกติรานจะไมมีการขายออนไลน เมื่อมีในออนไลนก็

จะมีคนที่ทําเลียนแบบ เมื่อกอนจะไมคอยมีราน เพราะเขาจะเห็นวามีคนซื้อเยอะก็เริ่มทําเลียนแบบ 

ทันที แตปญหาน้ีก็ไมกระทบมากเทาไร เพราะแตละคนก็มีเทสตตางกัน แหลงซื้อก็แลวแตบุคคล 

- ความคิดเห็นเก่ียวกับอนาคตของแฟชั่นแนววินเทจน้ีจะยังคงอยูตอไปหรือไม อยางไร 

สําหรับเมืองไทยคนมักจะแตงตัวตามสมัยนิยม แตงตามดารา เปนไปไดที่วินเทจจะเสื่อม 

ความนิยมลงเรื่อยๆ เมื่อดาราใสอะไรคนก็จะไปหาซื้อ แตถาเปนตางประเทศ คนจะช่ืนชอบวินเทจ 

ดวยประวัติของมัน ใครเปนคนดีไซน หรือวาบริษัทน้ีไมมีแลวอยากไดเก็บไวหน่ึงช้ิน มันก็จะมีสาเหตุ 

ความชอบวินเทจที่ตางกัน 

- คําแนะนําในการทํารายการแฟชั่นแนววินเทจสําหรับวัยรุน 

สําหรับวัยรุน หน่ึงก็คือ แหลงที่ซื้อ ถาเปนไปไดควรบอกความแตกตางของวินเทจ second 

hand ของถูกเขาก็ซื้อได เขาก็ควรจะลองซื้อแบบน้ัน กับของแพงทําไมมันถึงแพง ใหเขาเห็นระยะที่

แตกตางของวินเทจ ใหเขารูวาคุณคามันคืออะไร มันคือคุณภาพหรือแบรนดของวินเทจ ซึ่งเขาจะไมรู

เรื่องแบรนด ก็ตองคอยๆศึกษา เชน เรื่องของหมวกหรือเครื่องประดับ มันก็จะมีย่ีหอของมันอยู ซึ่ง

ย่ีหอก็มีประวัติวามีความเปนมาอยางไร ก็คือบอกเขา แตวาอยาไปใหมากเด๋ียวเขาจะเบื่อ ก็คือตอง 
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ผสม แตวัยรุนก็ยังตามดาราเซเลปอยู ก็ตองใหเขารูวาดาราหรือเซเลปคนน้ีแตงตัวเขากันอยางไร 

อยางคอนเสิรตนักรองบางคนก็ใสแวนวินเทจ ถึงแมไมไดเปนแคทอาย ถาเราสามารถบอกไดวาอยาง 

ดาราคนน้ีเขาก็สามารถนําวินเทจมา mix&match ไดกจ็ะดี 

 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหพฤติกรรมในการเปดรับสื่อรูปแบบตางๆ พฤติกรรมในการเปดรับสื่อที่มี 

เน้ือหาเกี่ยวกับแฟช่ัน พฤติกรรมการเปดรับสื่อที่มีเน้ือหาแฟช่ันวินเทจ และความคิดเห็นในดาน 

รูปแบบและวิธีการนําเสนอรายการแฟช่ันวินเทจ เน้ือหาที่มีตอรายการแฟช่ันแนววินเทจสําหรับวัยรุน 

โดยรวบรวมขอมูลและนําผลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลทั้ง 2 รูปแบบ ไมวาในเชิงสถิติพรรณนาและใช 

แผนภูมิแสดงคารอยละ และการสัมภาษณในเชิงเจาะลึกกับกลุมบุคคลที่เปนผูผลิตสื่อแฟช่ันทาง 

โทรทัศนและผูเช่ียวชาญในความรูเรื่องแฟช่ันวินเทจ โดยผลการวิเคราะหออกมาเปนดังน้ี 

การวิเคราะหผลการสํารวจความคิดเห็นการเปดรับสื่อรูปแบบตางๆ พฤติกรรมในการ

เปดรับสื่อที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับแฟช่ัน พฤติกรรมการเปดรับสื่อที่มีเน้ือหาแฟช่ันวินเทจ และความคิดเหน็

ในดานรูปแบบและวิธีการนําเสนอรายการแฟช่ันวินเทจ ที่มีตอรายการแฟช่ันวินเทจสําหรับวัยรุน 

จากแบบสอบถาม 100 ชุด โดยผลการวิเคราะหขอมูลออกมาเปนดังน้ี 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 68 คน เพศชาย 32 คน มีอายุระหวาง  

20-21 ป จํานวนมากที่สุด รองลงมาคืออายุ 20-23 ป การศึกษาในระดับปริญญาตรีมีมากที่สุด สวน

ใหญมีอาชีพเปนนักเรียน นักศึกษามากที่สุด รองลงมาคือพนักงานบริษัทเอกชนและเจาของ กิจการ/

ธุรกิจสวนตัว รายไดสวนใหญเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท 

ในดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับแฟช่ัน มีการเปดรับขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับแฟช่ันผานสื่ออินเตอรเน็ตทุกวัน สวนการรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแฟช่ันผานสื่อโทรทัศนมี

การรับสัปดาหละ 3-4 ครั้ง และการรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแฟช่ันผานสื่อภาพยนตรมีการรับสอง

สัปดาหตอครั้ง นอกจากน้ีกลุมตัวอยางมีชวงเวลาในการรับชมรายการแฟช่ันทางโทรทัศนมากที่สุด 

คือชวงเวลา 20.01 น.-00.00 น. ระยะเวลาในการรับชมรายการแฟช่ันทางโทรทัศนมากที่สุดตํ่ากวา 

15 นาที วันที่กลุมตัวอยางใชเวลาในการรับชมโทรทัศนมากที่สุดคือ วันอาทิตย เหตุผลที่กลุมตัวอยาง 

เลือกที่จะรับชมรายการแฟช่ันมากที่สุดคือ เพื่ออัพเดทแฟช่ัน นอกจากน้ีกลุมตัวอยางยังมีความเห็นวา 

รายการแฟช่ันในปจจุบันมีความนาสนใจ แตก็ใหเหตุผลวารายการแฟช่ันในปจจุบันยังไมนาสนใจ 

เพราะเน้ือหาที่นําเสนอไมหลากหลาย 

ในดานพฤติกรรมการเปดรับเน้ือหาแฟช่ันวินเทจ พบวากลุมตัวอยางมีความสนใจหรือ ช่ืน

ชอบการแตงกายแฟช่ันวินเทจปานกลาง โดยกลุมตัวอยางมีขอมูลความรูเกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจใน 

ดานแหลงหรือรานคาเสื้อผาวินเทจมากที่สุด กลุมตัวอยางสวนใหญเคยนําแฟช่ันวินเทจมาประยุกตใช 
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ในชีวิตประจําวัน อีกทั้งยังมีการเลือกเสื้อผาเครื่องแตงกายแฟช่ันวินเทจใหเหมาะสมกับตนเองมาก 

ที่สุด นอกจากน้ีกลุมตัวอยางใหความเห็นวาเสนหของการแตงกายแฟช่ันวินเทจคือ สามารถนําเสื้อผา 

เกามาประยุกตได 

ในดานความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการผลิตรายการแฟช่ันแนววินเทจ พบวากลุม 

ตัวอยางอยากใหรายการแฟช่ันแนววินเทจมี mood&tone ของรายการไปในเรื่องของการเนนให 

ความรูเทคนิคการแตงกายมากที่สุด รองลงมาคือเนนเทคนิคการ d.i.y เสื้อผา เครื่องประดับและเนน

ความรูเรื่องรานคาวินเทจ นอกจากน้ีกลุมตัวอยางใหความคิดเห็นเกี่ยวกับคาแรคเตอรของพิธีกรใน

รายการวา ควรเปนตัวของตัวเองมากที่สุด ดานเน้ือหาที่ตองการใหมีในรายการแฟช่ันแนววินเทจ คือ 

แนะนําการแตงกายแฟช่ันแนววินเทจที่สามารถนํามาใชในชีวิตจริงได รองลงมาคือ พาไปแหลชอปปง

ในการซื้อเสื้อผาแนววินเทจที่นาสนใจ ซึ่งกลุมตัวอยางอยากใหรายการแฟช่ันแนววินเทจมีรูปแบบ

รายการเปน รายการวาไรต้ี อีกทั้งคาดวาประโยชนที่จะไดรับจากรายการแฟช่ันแนววินเทจคือ 

สามารถนําการแตงกายน้ีมาใชไดจริง รองลงมาคือ ทําใหเกิดแรงบันดาลใจใหมๆในการแตงตัว 

การวิเคราะหการสัมภาษณเชิงลึกกับผูผลิตสื่อรายการโทรทัศนประเภทแฟช่ันและผู 

เช่ียวชาญในความรูเกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจ เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตรายการ 

แฟช่ันรวมถึงเน้ือหาความรูเกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจ จํานวน 3 คน โดยผลการวิเคราะหออกมาเปน ดังน้ี 

ดานผูผลิตสื่อรายการโทรทัศนประเภทแฟช่ัน 

ในดานคําถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการแฟช่ันในปจจุบัน พบวาภาพรวมของรายการแฟช่ันทาง

โทรทัศนมีเน้ือหาที่คลายคลึงกัน สวนใหญจะเนนในเรื่องของเสื้อผา แหลงที่ซื้อ และอัพเดทแฟช่ัน แต

จะมีความแตกตางกันในรูปแบบของวิธีการเลาเรื่อง โดยปญหาหรืออุปสรรคของการผลิตรายการ 

แฟช่ันคือ การคิดเรื่องเน้ือหาในแตละเทปที่จะนําเสนอใหเปนที่นาสนใจแกผูชม 

ในดานเน้ือหาของรายการพบวา รายการแฟช่ันที่นาสนใจเหมาะสมกับวัยรุนควรเลือก

วิธีการเลาเรื่องในสิ่งที่วัยรุนอยากจะฟงมากกวาที่ตนเองอยากจะเลา และนําเสนอสิ่งที่วัยรุนสามารถ

จับตองได ราคาไมแพง สวนในเรื่องจุดเดนของการทํารายการแฟช่ันข้ึนอยูกับองคประกอบทั้ง 4 

ไดแก เน้ือหา พิธีกร วิธีการเลาเรื่องและการถายทํา ข้ึนอยูกับการเลือกจุดใดออกมาใช 

ในดานรูปแบบและวิธีการนําเสนอในรายการพบวา ฉาก สถานที่ และอุปกรณตางๆใน 

รายการมีความสําคัญและมีผลตอการรับชมรายการอยางมาก ควรเลือกใชอุปกรณเชน กลองหรือ 

เลนสใหถูกตองและเหมาะสมกับชนิดของงาน รวมถึงการเลือกมุมหรือสถานที่ในการถายทําเชน 

เดียวกัน 

ในดานพิธีกรหรือผูดําเนินรายการพบวา บุคลิกของพิธีกรในรายการแฟช่ันที่ดีควรมีความ 

เปนธรรมชาติ และไมจําเปนตองมีทักษะความรูเรื่องแฟช่ันมาก แตควรเปนคนที่ชอบและสนุกกับการ

แตงตัว การซื้อเสื้อผา จะทําใหรายการดูสนุกและเปนธรรมชาติ 
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ในดานของผูชมพบวา ขอติชมสวนใหญที่มีตอรายการแฟช่ันคือ เรื่องของพิธีกร โดยขอติชม

ที่ไดรับเมื่อนํามาพิจารณาอีกครั้งแลวเปนไปตามจริงอยางที่ผูชมติชมมา ก็สามารถนํามาปรับแกใน 

รายการได 

ในดานความเห็นและทัศนคติที่มีตอรายการแฟช่ันแนววินเทจพบวา รายการแฟช่ันแนว วิน

เทจมีความเปนไปได ควรมีการศึกษาและวางแผนในเรื่องของการเลาเรื่องและเน้ือหาที่จะนําเสนอ 

สวนการเลาเรื่องประวัติที่มาของแฟช่ันแตละยุค สามารถเลาเรื่องใหนาสนใจไดโดยอาจจะศึกษา 

วิธีการเลาเรื่องแบบเกาและมาดัดแปลงหากิมมิคใหนาสนใจมากข้ึน และรายการลักษณะน้ีควรใช 

ระยะเวลาไมเกิน 30 นาทีในการออกอากาศ  

ดานผูมีความรูและเช่ียวชาญในสไตลแฟช่ันวินเทจ 

ในดานคําถามทั่วไปพบวา แรงบันดาลใจที่ทําใหสนใจแฟช่ันวินเทจคือ การชอบแตงตัวและ

ชอบซื้อเสื้อผา โดยมีลักษณะที่ไมชอบการแตงกายเลียนแบบใคร ซึ่งของวินเทจจะมีลักษณะที่แปลก

ไมเหมือนใครและมีเอกลักษณในตัวของมันเอง สวนเสนหของวินเทจที่แตกตางจากแฟช่ันทั่วไปคือ วิน

เทจจะมีความโดดเดนในเรื่องของกาลเวลาและประวัติของสิ่งน้ัน รวมไปถึงการออกแบบ ตัดเย็บที่

ประณีตทนทาน มีคุณคาและมีมูลคา 

ในดานแฟช่ันการแตงกายแบบวินเทจในปจจุบันพบวา เสื้อผาวินเทจและเสื้อผามือสองมี 

ความแตกตางกันตรงทีวิ่นเทจจะเปนสิ่งที่มากับแฟช่ันตามยุคสมัยที่เจาะจงและมีประวัติ แตเสื้อผา 

มือสองคือ second hand  ที่ไมกําหนดประวัติหรือปที่มาเปนเพียงสินคาที่เมื่อเขาไปซื้อมาสวมใส 

วันน้ี พรุงน้ีก็จะกลายเปนของมือสองทันที ในเรื่องของกระแสเสื้อผาแนววินเทจของวัยรุนในปจจุบัน 

พบวา วัยรุนหันมานิยมสินคามือสองมากข้ึน เน่ืองจากราคาไมแพงและมีหลากหลายแบบใหเลือกซื้อ 

การประยุกตเสื้อผาใหเหมาะสมกับแฟช่ันวินเทจในปจจุบัน ตองรูจักการปรับแตงหรือประยุกตเสื้อผา 

โดยการ d.i.y หรือ mix&match จากเสื้อผาเกา โดยสามารถนํามาสวมใสใหเขากับเครื่องประดับ            

วินเทจได หรือการแตงกายแบบวินเทจแตเลือกกระเปาหรือเครื่องประดับที่เปนสมัยปจจุบนัมามกิซได 

และในเรื่องที่วาแฟช่ันวินเทจชวยใหเปนการประหยัดทรัพยากรน้ันมีความเปนไปไดสวน

หน่ึง เพราะไมตองใชพลังงานในการผลิตเสื้อผาข้ึนมาใหม แตจะนําเสื้อผาเกามาหมุนเวียนใชอีกครั้ง 

ในดานการทํางานแนววินเทจพบวา อุปสรรคหรือขอจํากัดคือ คนจะไมเขาใจวาทําไมของ

วินเทจถึงราคาแพง เพราะวาไมสามารถหากันไดงายและวินเทจคุณภาพดี อยูไดนาน อีกอุปสรรค 

หน่ึงคือ กลุมคนที่ชอบวินเทจมีนอย ไมเยอะเหมือนเสื้อผาสมัยใหม จะยากในการเจาะตลาดกลุมคนที ่

ชอบของใหม สวนความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของแฟช่ันวินเทจพบวา จะยังคงอยูตอไปถาคนยัง 

แตงตัวกันอยู และวินเทจจะวนกลับมาเรื่อยๆเพื่อเปนสัญลักษณของความไมเหมือนใคร และคํา 

แนะนําในการทํารายการแฟช่ันวินเทจสําหรับวัยรุนคือ ควรนําเสนอในรูปแบบของ how to บอกเลา 

ถึงวินเทจคืออะไร ซื้อไดที่ไหน โดยการเลาผานโมเดลพรอมทั้งแทรกเกร็ดความรูในรายการ 
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จากการวิเคราะหขอมูลทั้งหมด ผูศึกษาไดนําผลวิเคราะหมาเปนขอมูลสรางสรรคโครงการ

ผลิตรายการ (Proposol) และบท (Script) ของรายการดังน้ี 

1.  ในสวนรูปแบบของรายการจะออกอากาศทางเคเบิ้ลทีวี ทางชอง Very tv โดยมีความ

ยาว 20 นาที ในวันอาทิตยเวลา 20.00 น. – 20.20 น.ซึ่งตรงกับกลุมเปาหมายจากการทํา

แบบสอบถาม ในดานพิธีกรจะเปนผูหญิง 2 คน เพื่อสรางสีสันความสนุกในรายการ โดยมีบุคลิกเปน

ตัวของตัวเอง แตงตัวเกง มีความมั่นใจ พูดคุยเกงและตลกเฮฮา โดยมีทักษะความรูในแฟช่ันวินเทจพอ

สมควร เพื่อที่จะสามารถเสริมความรูในเรื่องแฟช่ันวินเทจในรายการได ตามกลุมเปาหมายจากการทํา 

แบบสอบถาม 

2.  ในสวนเน้ือหาของรายการ จะมีการแบงรายการออกเปน 3 ชวง โดยภายในเน้ือหาจะ

เนนไปที่การประยุกตเรื่องแฟช่ันวินเทจใหสามารถนํามาใชไดจริงในชีวิตประจําวัน โดยใน 3 ชวงจะมี

เน้ือหาแตละชวง ดังน้ี 

- ชวงที่ 1 เปนชวงเปดรายการ โดยเริ่มจากการใหความรูเรื่องประวัติของยุคหรือประเภท

รูปแบบแฟช่ันวินเทจในตอนน้ันวามีความเปนมาอยางไร จากยุคใด โดยเปนประวัติคราวๆ และมีภาพ

ของแฟช่ันการแตงกายในยุคน้ัน ใชวิธีการนําเสนอแบบกราฟฟกทูดีคอลลาจ บวกกับการเลาเรื่อง

ประกอบของพิธีกรทั้งสองคนเพื่อใหเกิดความนาสนใจ ซึ่งตรงกับความตองการของกลุมตัวอยาง 

- ชวงที่ 2 เปนชวงที่จะนําอุปกรณหรือเครื่องแตงกายเกาเก็บที่มีอยูแลวในบาน มาประยุกต

ดัดแปลงใหมใหกลายเปนวินเทจแฟช่ันไอเท็มแบบประหยัด และสามารถใชงานไดจริงและเหมาะสม

กับวัยรุน โดยสิ่งที่ประยุกตข้ึนมาใหมน้ันจะเปนไปตามธีมยุคของแฟช่ันที่นําเสนอ ซึ่งตรงกับความ

ตองการของกลุมเปาหมาย  

- ชวงที่ 3 เปนชวงที่จะมีแขกรับเชิญทางบานมารวมสนุกในรายการ โดยจะพาไปแนะนํา 

รานคาที่จําหนายของวินเทจที่นาสนใจและตรงกับธีมในวันน้ัน โดยใหเจาของรานและพิธีกรทั้งสอง 

ชวยกันแนะนําเครื่องแตงกายในรานมาประยุกตเปนแฟช่ันวินเทจใหเหมาะสมกับแขกรับเชิญ ซึ่งมีขอ 

จํากัดวาเครื่องแตงกายทั้งหมดน้ันตองมีราคารวมกันไมเกินหน่ึงพันบาท และในชวงทายจะมกีารแทรก 

เกร็ดความรูในการเลือกสินคาใหเหมาะสมกับบุคลิกตนเอง รวมถึงสไตลการแตงหนาทําผมใหเขากับ 

ธีมในวันน้ันดวย ตามความตองการของกลุมเปาหมาย 

 

การวางแผนผลิตชิ้นงาน 

การวางแผนผลิตช้ินงาน หลังจากผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลจากกลุมเปาหมายทั้ง         

2 กลุมตัวอยาง ผูศึกษาไดนําขอมูลทั้งหมดที่ไดนํามาประกอบในการกําหนดรูปแบบรายการ และ

จัดทํารูปแบบโครงผลิตรายการ (Proposal) ใหมีรูปแบบและเน้ือหารายการตอบสนองความตองการ
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ของกลุมเปาหมายใหครอบคลุมมากที่สุด และจากการประมวลผลทําใหไดแผนการผลิตช้ินงาน

รูปแบบโครงการผลิตรายการ (Proposal) ดังน้ี 

 

รายการแฟชั่นวินเทจสําหรับวัยรุน 

ชื่อรายการ: Young เกา (มีความหมายสื่อถึง ความโบราณหรือความเกาในสังคมยุคกอนที่

ยังคงความเกาอยู ในที่น้ีจะเนนถึงเรื่องของแฟช่ันวินเทจ โดยใชคําวา young มาลอความหมายทั้งที่ 

แปลวา ออนวัย เพื่อใหตรงกับกลุมเปาหมายที่เปนวัยรุน และคําวา ยัง ที่หมายถึง ความคงอยู สวน 

คําวาเกา หมายถึง เช่ียวชาญหรือมีประสบการณมาก) 

ประเภทรายการ: รายการวาไรต้ี 

แกนของรายการ: High Fashion and Low Budget นําเสนอแฟช่ันแนววินเทจที่ 

เหมาะสมกับวัยรุนในราคาประหยัด 

แนวคิดรายการ: การนําเสนอเรื่องราวความรูเกี่ยวกับประวัติของแฟช่ันยุควินเทจ รวมถึง

การนําสิ่งของที่มีอยูมาประยุกตดัดแปลงใหเขากับแฟช่ันวินเทจในราคาประหยัด และแทรก

เกร็ดความรูเรื่องแฟช่ันวินเทจที่สามารถนําไปใชไดจริง 

วัตถุประสงค: 1.  เพื่อศึกษาและนําเสนอเน้ือหาประวัติที่มาของแฟช่ันวินเทจในแตละ

รูปแบบของยุคสมัย                                    

2.  เพื่อรณรงคใหวัยรุนรูจักการประยุกตและแตงกายตามแฟช่ันไดอยางประหยัดเหมาะสม

กับตนเอง 

กลุมเปาหมาย: กลุมเปาหมายหลักคือ วัยรุนเพศชายและหญิงที่รักในการแตงกายแบบ 

แฟช่ันวินเทจอายุระหวาง 18-25 ป และกลุมเปาหมายรองคือ ผูคนทั่วไปที่สนใจในแฟช่ันวินเทจ 

สถานีออกอากาศ: ทางเคเบิ้ลทีวี ชอง Very tv 

วันเวลาออกอากาศ: ทุกวันอาทิตย เวลา 20.00 น.-20.20 น. 

ความยาวของรายการ: 20 นาที 

รูปแบบรายการ: มีรูปแบบการนําเสนอ แบงเปน 3 ชวง ดังน้ี 

ชวงที่ 1 – Young Machine (6 นาที) เปนชวงเปดรายการ โดยเริ่มจากการใหความรู 

เกี่ยวกับเรื่องราวของประวัติของยุคหรือประเภทรูปแบบแฟช่ันวินเทจที่นําเสนอในตอนน้ันวามีความ

เปนมาอยางไร จากยุคใด โดยเปนประวัติคราวๆที่เลาถึงสังคมแฟช่ันยุคน้ัน รวมถึงภาพของแฟช่ันการ

แตงกาย มีการใชวิธีการนําเสนอแบบกราฟฟกทูดีคอลลาจบวกกับเสียงการเลาเรื่องประกอบของ

พิธีกรทั้งสองคนเพื่อใหเกิดความนาสนใจ และทําใหผูชมเขาใจในเน้ือหารายการมากข้ึน เพราะ

สามารถเห็นภาพและเขาใจในสิ่งที่นําเสนอผานการเลาเรื่องดังกลาว  
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ชวงที่ 2 – Young Remake (5 นาที) เปนชวงที่จะมีการนําอุปกรณหรือเครื่องแตงกายเกา

เก็บที่มีอยูแลวในบาน มาประยุกตดัดแปลงใหมใหกลายเปนวินเทจแฟช่ันไอเท็มแบบประหยัดดวย 

เทคนิคการ d.i.y งายๆแตมีสไตล และสามารถใชงานไดจริงและเหมาะสมกับวัยรุน โดยสิ่งที่ประยุกต 

ข้ึนมาใหมน้ันจะเปนไปตามธีมยุคของแฟช่ันที่นําเสนอ โดยชวงน้ีจะเปนการดําเนินการโดยพิธีกรหน่ึง 

คนในรายการเปนผูสาธิตและอธิบายวิธีการ d.i.y ทั้งหมด  

ชวงที่ 3 – Young Ranger (9 นาที) เปนชวงที่จะมีแขกรับเชิญทางบานที่สนใจอยากลอง

แตงกายในลุคของธีมวินเทจที่นําเสนอในตอนน้ันๆมารวมสนุกในรายการ โดยสองพิธีกรจะพาไป 

แนะนํารานคาที่จําหนายเสื้อผาวินเทจที่นาสนใจและตรงกับธีมตามแหลงวินเทจราคาประหยัด เชน 

ตลาดนัดสวนจตุจักร ตลาดรถไฟ วังหลัง เปนตน โดยใหเจาของรานและพิธีกรทั้งสองชวยกันแนะนํา 

เครื่องแตงกายในรานมาประยุกตเปนแฟช่ันวินเทจใหเหมาะสมกับแขกรับเชิญ ซึ่งมีขอจํากัดวาเครื่อง 

แตงกายทั้งหมดน้ันตองมีราคารวมกันไมเกินหน่ึงพันบาท รวมถึงมีการแตงหนา ทําผม ใหตรงกับธีม 

ในวันน้ัน ซึ่งจะมีการแทรกเกร็ดความรูในการเลือกสินคาใหเหมาะสมกับบุคลิกตนเองอีกดวย 

เน้ือหารายการโดยรวม: นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจสําหรับวัยรุน โดยใชเวลา

ทั้งหมด 20 นาที และแบงเน้ือหาของรายการเปน 3 ชวง โดยเปดรายการ เริ่มจากการใหความรู 

เกี่ยวกับเรื่องราวของประวัติของยุคหรือประเภทรูปแบบแฟช่ัน วินเทจที่นําเสนอในตอนน้ันวามีความ

เปนมาอยางไร จากยุคใด โดยเปนประวัติคราวๆ ที่เลาถึงสังคมแฟช่ันยุคน้ัน รวมถึงภาพของแฟช่ัน

การแตงกาย มีการใชวิธีการนําเสนอแบบกราฟฟกทูดีคอลลาจ บวกกับเสียงการเลาเรื่องประกอบของ

พิธีกรทั้งสองคนเพื่อใหเกิดความนาสนใจ และทําใหผูชมเขาใจในเน้ือหารายการมากข้ึน ตอมาจะเปน

การนําอุปกรณหรือเครื่องแตงกายเกาเก็บที่มีอยูแลวในบาน มาประยุกตดัดแปลงใหม ใหกลายเปนวิน

เทจแฟช่ันไอเท็มแบบประหยัดดวยเทคนิคการ d.i.y งายๆแตมีสไตล สามารถใชงานไดจริงและ

เหมาะสมกับวัยรุน โดยสิ่งที่ประยุกตข้ึนมาใหมน้ันจะเปนไปตามธีมยุคของแฟช่ันที่นําเสนอ โดยจะ

เปนการดําเนินการโดยพิธีกรหน่ึงคนในรายการเปนผูสาธิตและอธิบายวิธีการ d.i.y ทั้งหมด และปด

ทายดวยการมีแขกรับเชิญทางบานที่สนใจอยากลองแตงกายในลุควินเทจที่นําเสนอในตอนน้ันๆ

มารวมสนุกในรายการ โดยสองพิธีกรจะพาไปแนะนํารานคาที่จําหนายเสื้อผาวินเทจที่นาสนใจและ

ตรงกับธีมตามแหลงวินเทจราคาประหยัด เชน ตลาดนัดสวนจตุจักร ตลาดรถไฟ วังหลัง เปนตน โดย

ใหเจาของรานและพิธีกรทั้งสองชวยกันแนะนําเครื่องแตงกายในรานมาประยุกตเปนแฟช่ันวินเทจให

เหมาะสมกับแขกรับเชิญ ซึ่งมีขอจํากัดวาเครื่องแตงกายทั้งหมดน้ัน ตองมีราคารวมกันไมเกินหน่ึงพัน

บาท รวมถึงมีการแตงหนา ทําผม ใหตรงกับธีมในวันน้ัน ซึ่งจะมีการแทรกเกร็ดความรูในการเลือก

สินคาใหเหมาะสมกับบุคลิกตนเอง 

Mood & Tone: จะเปนไปในสไตลวินเทจ ใหภาพรวมของฉากในแตละสถานที่ถายทํามี

รูปแบบของความวินเทจอยู รวมไปถึงพิธีกรก็จะมีการแตงกายในสไตลวินเทจตามธีมของรายการ ซึ่ง 
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ภาพรวมทั้งหมดของรายการจะเปนวินเทจผสมผสานกับความเปนโลกยุคปจจุบัน มีสีสันของภาพใน 

รายการที่สดใส 

วิธีการนําเสนอ: ภาพรวมของรายการที่นําเสนอจะถายทํานอกสถานที่ทั้งหมด โดยสถานที่

เปดตัวรายการและพิธีกรจะมีความเปนวินเทจ หรือมีกลิ่นอายของความเกาอยู นอกจากน้ีเพลง

ประกอบรายการจะเปนเพลงในยุคปจจุบันแตอาจมีสวนของดนตรีที่มีความวินเทจอยู เปดตัวพิธีกร

ดวยการพูดคุยเล็กนอย ในรานที่มีบรรยากาศความเปนวินเทจ ซึ่งเน้ือหาที่นําเสนอในรายการแบง 

ออกเปน 3 ชวงที่มีความตางกันไป โดยใชสถานที่ที่มีความเปนวินเทจเปนหลักในการดําเนินรายการ 

มีการใชพิธีกรหญิง 2 คนในการดําเนินรายการ โดยพิธีกรทั้งสองจะมีการเปลี่ยนบทบาทในการ

นําเสนอที่แตกตางกันไปในแตละชวง และจะมี keyscene ค่ันตามแตละชวงของรายการ โดยชวงแรก

เปนการเปดรายการ เริ่มจากพิธีกรกลาวทักทายในสถานที่มีความเปนวินเทจ และเกริ่นเขาถึงธีมของ

แฟช่ันวินเทจที่จะนําเสนอในวันน้ัน โดยใหความรูเกี่ยวกับเรื่องราวของประวัติของยุค หรือประเภท

รูปแบบแฟช่ันวินเทจที่นําเสนอในตอนน้ันวามีความเปนมาอยางไร จากยุคใด โดยเปนเพียงประวัติ

คราวๆ ที่เลาถึงสังคมแฟช่ันยุคน้ัน รวมถึงภาพของแฟช่ันการแตงกาย มีการเลาเรื่องโดยใชวิธีการ

นําเสนอแบบกราฟฟกทูดีคอลลาจ มีเสียงการเลาเรื่องประกอบของพิธีกรทั้งสองคนเพื่อสรางความ

นาสนใจ และทําใหผูชมเขาใจในเน้ือหารายการมากข้ึน ตอมาชวงที่สองจะเปนการดําเนินการโดย

พิธีกรเพียงหน่ึงคนในสถานที่เดิม โดยมีการนําอุปกรณหรือเครื่องแตงกายเกาเก็บที่มีอยูแลวในบานมา

ประยุกตดัดแปลงใหม ใหกลายเปนวินเทจแฟช่ันไอเท็มแบบประหยัดดวยเทคนิค การ d.i.y งายๆแตมี

สไตล สามารถใชงานไดจริงและเหมาะสมกับวัยรุน โดยสิ่งที่ประยุกตข้ึนมาใหมน้ันจะเปนไปตามธีมยุค

ของแฟช่ันที่นําเสนอ โดยพิธีกรหน่ึงคนในรายการเปนผูสาธิตและอธิบายวิธีการ d.i.y ทั้งหมด มี

บรรยากาศที่งายๆสบายๆ และปดทายชวงที่สามซึ่งดําเนินการโดยพิธีกรทั้งสองคน และถายทํานอก

สถานที่ตามแหลงรานคาวินเทจที่กําหนดในธีมวันน้ัน แตจะมีแขกรับเชิญทางบานที่สนใจอยากลอง

แตงกายในลุควินเทจที่นําเสนอในตอนน้ันๆมารวมสนุกในรายการดวย โดยสองพิธีกรจะเปน 

คนพาไปแนะนํารานคาที่จําหนายเสื้อผาวินเทจที่นาสนใจและตรงกับธีมตามแหลงวินเทจ

ราคา ประหยัด เชน ตลาดนัดสวนจตุจักร ตลาดรถไฟ วังหลัง เปนตน โดยใหเจาของรานและพิธีกรทั้ง

สอง ชวยกันแนะนําเครื่องแตงกายในราน มาประยุกตเปนแฟช่ันวินเทจใหเหมาะสมกับแขกรับเชิญ 

ซึ่ง เครื่องแตงกายทั้งหมดน้ันตองมีราคารวมกันไมเกินหน่ึงพันบาท รวมถึงมีการใหเมคอัพรับเชิญมา 

แปลงโฉมแตงหนา ทําผม ใหกับแขกรับเชิญเพื่อใหเปนวินเทจสไตลอยางเต็มตัว ซึ่งในระหวางชวงการ 

เลือกซื้อเสื้อผาจะมีการแทรกเกร็ดความรูในการเลือกสินคาใหเหมาะสมกับบุคลิกตนเอง หลังจากน้ัน 

พิธีกรจะพูดสรุปและกลาวอําลาผูชม 

พิธีกร: 1.  เอ กุลจิรา ทองคง เปนคนราเริงสดใส แตงตัวเกง มีความเปนตัวของตัวเอง มี

ความรูดานแฟช่ันและช่ืนชอบแฟช่ันสไตลวินเทจเปนพิเศษ 
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2.  เพิล จรรยาณี สุทธาวสินธุ เปนคนราเริง เลาเรื่องสนุกสนาน ชอบแตงตัวในแฟช่ันสไตล

วินเทจและช่ืนชอบการ d.i.y  

1.  เอ กุลจิรา ทองคง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-31 แสดงพิธีกรหญิงคนที่ 1  

2.  เพิล จรรยาณี สุทธาวสินธุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-32 แสดงพิธีกรหญิงคนที่ 2 
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โลโกรายการ 

 

 

     

 

 

 

ภาพที่ 4-33 แสดงโลโกรายการ    

ตัวอยางตอนท่ีจะนําเสนอ: ในตอนน้ีเราจะนําเสนอเรื่องราวแฟช่ันวินเทจในชวงยุคของป 

1960’s เน้ือหาจะเปนเรื่องราวของประวัติแฟช่ันที่โดงดังในยุคน้ันคือ แฟช่ันมอดส (Mod) โดยบอก 

เลาเรื่องราวต้ังแตเรื่องของที่มาของแฟช่ัน ตลอดจนแรงบันดาลใจและแฟช่ันไอคอนยุคน้ันซึ่งก็คือ 

Twiggy ในชวงที่ 2 จะเปนการสาธิตการ d.i.y แฟช่ันไอเท็มที่ตรงกับธีมมอดสซึ่งก็คือ ผาโพกศีรษะ 

ในสไตล Twiggy Girl ชวงสุดทายจะเปนการพาแขกรับเชิญจากทางบานที่สนใจจะแตงตัวในแนววิน

เทจ ไปชอปปงเสื้อผาสไตลมอดสที่ตลาดนัดจตุจักร รวมถึงมีการแตงหนา ทําผม เพื่อใหเขากับธีม 

ดวย 

วัตถุประสงคเฉพาะตอน: 1.  นําเสนอเน้ือหาประวัติที่มาของแฟช่ันวินเทจในป 1960’s  

2.  นําแฟช่ันวินเทจมาปรับใชในชีวิตประจําวันได โดยการประยุกตจากการ d.i.y และ

สามารถเลือกซื้อเสื้อผาแบบประหยัดเหมาะสมกับตนเอง 

เน้ือหารายการเฉพาะตอน: เน้ือหารายการเฉพาะตอน จะแบงออกเปน 3 ชวงดังน้ี 

ชวงที่ 1 Young Machine (Indoor) เปนชวงเปดรายการ ที่จะพาไปยอนยุคกับแฟช่ันวิน

เทจ ซึ่งในเทปน้ีจะเปนแฟช่ันในป 1960’s โดยจะเนนไปที่แฟช่ันมอดส (Mod) เริ่มจากการใหความรู

เกี่ยวกับเรื่องราวประวัติสังคมในปน้ันเล็กนอยและตอดวยที่มาของแฟช่ันมอดส รูปแบบการแตงกาย

ทั้งเสื้อผาและเครื่องประดับ ตลอดจนนําเสนอเรื่องราวของแฟช่ันไอคอนยุคมอดสอยาง Twiggy โดย

เปนประวัติคราวๆ นําเสนอโดยวิธีการแบบกราฟฟกทูดีคอลลาจบวกกับเสียงการเลา เรื่องประกอบ

ของพิธีกรทั้งสองคนเพื่อใหเกิดความนาสนใจ      

ชวงที่ 2 Young Remake (Indoor) เปนชวงที่จะทําใหชาววินเทจเลิฟเวอร ไดสรางสรรค

วินเทจไอเท็มสุดเกในสไตลประหยัด โดยจะมีการนําอุปกรณที่มีอยูในบานหรือเสื้อผาเกาที่ไมใชแลว

มาประยุกตดัดแปลงใหมใหกลายเปนวินเทจแฟช่ันไอเท็มแบบประหยัด ดวยเทคนิคการ d.i.y งายๆ

แตมีสไตล โดยธีมในเทปน้ีจะเปนการ d.i.y ผาโพกศีรษะจากเสื้อลูกไมเกาที่ไมใสแลว ในแบบแฟช่ัน

ไอคอนอยาง Twiggy โดยชวงน้ีจะเปนการดําเนินการโดยพิธีกรหน่ึงคนในรายการเปนผูสาธิตและ
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อธิบายวิธีการ d.i.y ทั้งหมด และทดลองสวมใสจริงเพื่อแสดงใหเห็นวาสามารถใชงานไดจริงและ

เหมาะสมกับวัยรุน  

ชวงที่ 3 Young Ranger (Outdoor) เปนชวงที่จะพาแขกรับเชิญทางบานที่สนใจอยากลอง

แตงกายในลุคแบบวินเทจมารวมสนุกในรายการ โดยในเทปน้ีสองพิธีกรจะพาแขกรับเชิญที่สนใจอยาก

เปลี่ยนลุคเปนสาวมอดสในสไตล Twiggy Girl ไปแนะนํารานคาและเลือกซื้อเสื้อผาวินเทจแบบสไตล

มอดสที่นาสนใจในราคาสบายกระเปา ซึ่งสถานที่จะไปคือ ตลาดนัดสวนจตุจักร โดยใหเจาของราน

และพิธีกรทั้งสองชวยกันเลือกเครื่องแตงกายในรานใหเหมาะสมกับแขกรับเชิญ ระหวางน้ีจะมีการ

แทรกเกร็ดความรูในการเลือกสินคาดวย และเสื้อผาทั้งหมดที่ซื้อมีขอจํากัดวาตองมีราคารวมกันไม

เกินหน่ึงพันบาท หลังจากน้ันจะมีการแตงหนา ทําผม ใหกับแขกรับเชิญในธีม Twiggy Girl ดวย 

ลําดับการนําเสนอเฉพาะตอน: เริ่มตนรายการดวยเพลงประกอบและไตเต้ิลประจํา

รายการ เปดรายการดวยพิธีกรทั้งสองคนกลาวทักทายผูชมเล็กนอย แนะนําตัวและแนะนํารายการ

โดยการบอกคอนเซปรายการ เพื่อใหผูชมทราบวาเปนรายการอะไร เกี่ยวกับอะไร 

ในชวงแรก จะเปดชวงดวย keyscene ช่ือชวง “Young Machine” เปนชวงที่จะพาไป

ยอนยุคกับแฟช่ันวินเทจ ซึ่งในเทปน้ีจะเปนแฟช่ันในป 1960’s โดยจะเนนไปที่แฟช่ันมอดส (Mod) 

เริ่มจากพิธีกรจะพูดอธิบายรายละเอียดวาชวงน้ีนําเสนอเกี่ยวกับอะไร ซึ่งเทปน้ีจะเปนการพาไปยอน

อดีตถึงเรื่องราวประวัติสังคมในปน้ันเล็กนอย โดยจะมีภาพของสังคมในสมัยน้ันประกอบ และนําเขา 

เรื่องที่มาของแฟช่ันมอดส รูปแบบการแตงกายทั้งเสื้อผา เครื่องประดับ และเรื่องราวของแฟช่ัน 

ไอคอนยุคมอดสอยาง Twiggy โดยเปนประวัติคราวๆ เสนอผลงานภาพการถายแบบของเธอในฐานะ 

ที่เปนนางแบบโลกที่มีช่ือเสียงคนแรก โดยใชวิธีการคอลลาจรูปภาพแฟช่ันแบบกราฟฟกทูดี และใช 

เสียงบรรยายของพิธีกรทั้งสองในการเลาเรื่องประกอบ จากน้ันพิธีกรจะกลาวปดชวงแรกและสงตอ 

ไปยังชวงที่ 2 

ในชวงที่ 2 จะเปดชวงดวย keyscene ช่ือชวง “Young Remake” เปนชวงที่จะทําใหชาว

วินเทจเลิฟเวอรไดสรางสรรควินเทจไอเท็มสุดเกในสไตลประหยัด โดยจะมีการนําอุปกรณที่มีอยูใน

บานหรือเสื้อผาเกาที่ไมใชแลว มาประยุกตดัดแปลงใหมใหกลายเปนวินเทจแฟช่ันไอเท็มดวยเทคนิค

การ d.i.y งายๆ แตมีสไตล ซึ่งในเทปน้ีจะเปนการ d.i.y ผาโพกศีรษะจากเสื้อลูกไมเกาที่ไมใสแลวใน

แบบแฟช่ันไอคอนอยาง Twiggy โดยพิธีกรหน่ึงคนในรายการจะเปนผูสาธิตและอธิบายวิธีการ d.i.y 

ทั้งหมด และปดทายดวยการที่พิธีกรทดลองสวมใสจริงเพื่อแสดงใหเห็นวาสามารถนําไปใชงานไดและ

เหมาะสมกับวัยรุน จากน้ันพิธีกรพูดปดชวงและเกริ่นตอไปยังชวงที่ 3 

ในชวงที่ 3 จะเปดดวย keyscene ช่ือชวง “Young Ranger” เปนชวงสําหรับวัยรุนชาว 

วินเทจเลิฟเวอรที่สนใจและอยากลองเปลี่ยนลุคใหกลายเปนวินเทจไอคอนแบบเต็มตัว ทั้งเสื้อผาหนา

ผมในราคาประหยัดและนําเทรนดที่เขามารวมในรายการ โดยเทปน้ีพิธีกรทั้งสองคนจะพาแขกรับเชิญ
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ทางบานที่สนใจอยากเปลี่ยนลุคเปนสาวมอดสในสไตล Twiggy Girl ไปแนะนํารานคาและเลือกซื้อ

เสื้อผาวินเทจแบบสไตลมอดสที่นาสนใจและเหมาะกับตนเองในราคาสบายกระเปา ซึ่งสถานที่จะไป

คือ ตลาดนัดสวนจตุจักร โดยใหเจาของรานและพิธีกรทั้งสองชวยกันเลือกเครื่องแตงกายในรานให

เหมาะสมกับแขกรับเชิญ ซึ่งโจทยของชวงน้ีคือ เสื้อผาทั้งหมดที่ซื้อจะตองมีราคารวมกันไมเกินหน่ึง

พันบาท หลังจากเปลี่ยนลุคดวยเสื้อผาแลวก็จะมีการใหเมคอัพรับเชิญมาแตงหนา ทําผม ใหกับแขก

รับเชิญในธีม Twiggy Girl ดวย สุดทายเปนการพูดสรุปสิ่งที่นําเสนอในวันน้ี กลาวอําลาผูชม และปด

รายการดวย end credit 

 

Script สําหรับการถายทํารายการ “Young เกา” 

 

ลําดับท่ี ภาพ เสียง 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

5 

 

 

 

Break 1 (Title รายการ/เปดรายการ) 

ชวง 1 “Young แมชชีน” 6 นาที 

สถานที่  Indoor: ร าน Dickinson 

Culture Café 

Title รายการ 30 วินาที 

Cut scene “Young เกา” 

ภาพ MS พิธีกรทั้งสองพูดเปดรายการ

ตัดสลับกับ 

ภาพ CU ดานขางของพิธีกรทั้งสอง 

CG ภาพ logo Young เกา 

CG ภาพช่ือพิธีกรเอ 

CG ภาพช่ือพิธีกรเพิล 

CG logo very tv ทางมุมขวาบน 

 

 

Cut scene “Young เกา” 

ภาพ MS พิธีกรทั้งสองตัดสลับกับ 

ภาพ CU ดานขางของพิธีกรทั้งสอง 

 

 

 

 

 

 

เพลงประจํารายการ 

เสียงประกอบ 

เพลงคลอตาม 

เอและเพิล: สวัสดีคะ 

เอ: พบกับพวกเราในรายการ 

เอและเพิล: Young เกาคะ 

เอ: เอคะ 

เพิล: แลวก็เพิลคะ 

เอ: คะ พบกันเปนประจําในวันอาทิตยนะคะ 

สองทุมถึงสองทุมย่ีสิบนาทีนะคะ ทางชองเวรี่

ทีวีคะ 

เสียงประกอบ 

เพิล: พี่เอคะ คือเพิลสงสัยอยางนึงคะ วาทําไม

รายการของเราตองเปนยัง แลวทําไมตองเปน

ยังเกาคะ 

เอ: ยังเกาใชมั้ยคะ ก็คือรายการของเราเน่ีย
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ลําดับท่ี ภาพ เสียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cut scene “Young เกา” 

ภาพ MS พิธีกรทั้งสองตัดสลับกับ 

ภาพ CU ดานขางของพิธีกรทั้งสอง 

 

 

 

 

 

 

 

เปนการยอนยุคไปเรื่องแฟช่ันนะคะ เขาไปสู

วินเทจแฟช่ัน 

เพิล: คือไปไกลเลย 

เอ: ใช ไปไกลถึงขนาดป 1920 ไปจนถึง 1970 

เพิล: ออ 

เอ: ซึ่งยุคเหลาน้ันมันมีความเกาอยู คือมีความ

โดดเดนทางดานแฟช่ันน่ันเอง 

เพิล: ออ ก็คือเราจะยอนไปเพื่อศึกษาความ

เปนวินเทจใชมั้ยคะ 

เอ: ใช เราจะศึกษาความเปนวินเทจ แลวก็ยัง

ไดเรียนรูประวัติศาสตรดวยนะคะ เพราะวา

เราจะไดรูวาแฟช่ันที่มาที่ไปของยุคน้ันเน่ีย 

ประวัติศาสตรเขามาเปนยังไงในยุคน้ัน แลวก็

เราจะมีแฟช่ันไอคอนในยุคน้ันมาเปนตัวอยาง

ใหดู 

เพิล: คืออยางน้ี รายการเราก็คือมีทั้งความเกา

ของยุค แตวารายการเราก็มีความเกาทางดาน

แฟช่ัน 

เอ: ถูกตอง ใช 

เสียงประกอบ 

เพิล: นอกจากน้ีนะคะ เรายังไดสาระบันเทิง 

แรงบันดาลใจ ไดทั้งประวัติศาสตร เรียกวา

ครบครัน 

เอ : อ า ใช  แร งบันดาลใจสํ า คัญมากค ะ 

เพราะฉะน้ันเราอยาเสียเวลาดีกวา เริ่มต่ืนเตน

แลววาวันน้ีเราจะไปยอนยุคแฟช่ันในยุคไหน

กันนะคะ 

เพิล: เราก็จะไปยอนชวงกับยังแมชชีนเลยคา 

เอ: ไปกันเลยคา 
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15 

 

 

Key scene ชวงที่ 1 “Young แมชชีน” 

ภาพ MS พิธีกรทั้งสองตัดสลับกับ 

ภาพ CU ดานขางของพิธีกรทั้งสอง 

 

CG ภาพ vintage mod 

ภาพ CU พิธีกรเอ ตัดสลับกับ 

ภาพ MS พิธีกรทั้งสอง 

CG ภาพทรงผมบอบทางมุมซาย 

CG ภาพแวนทรงกลมดานลางตรงกลาง 

CG ภาพเดรสลายทางมุมขวา 

ภาพ CU ดานขางของพิธีกรทั้งสองตัด

สลับกับ 

ภาพ MS พิธีกรทั้งสอง 

 

 

 

 

 

 

 

Cut scene “Young แมชชีน” 

ภาพ MS พิธีกรทั้งสองตัดสลับกับ 

ภาพ CU ดานขางของพิธีกรทั้งสอง 

CG ภาพธงชาติรัสเซียที่มุมขวา 

CG ภาพยานอวกาศจากมุมซาย 

CG ภาพธงชาติสหรัฐอเมริกาที่มุมขวา 

CG ภาพประธานาธิบดีเคเนด้ีที่มุมขวา 

ภาพ CU ดานขางของพิธีกรทั้งสองตัด

สลับกับ 

 

เสียงประกอบ 

เพิล: เอาละคะพี่เอคะ ตอนน้ีเราก็เขามาสูชวง

ยังแมชชีนเรียบรอยแลวคะ วันน้ีเราจะมายอน

ยุคกับวินเทจยุคอะไรคะ 

เอ: ยุค 60 คะวันน้ี 

เอ: ก็คือ เรายอนมาเน่ียก็จะเปนทรงผมแบบ

บอบๆ แวนกลมๆนะคะ ใหญๆโตๆ แลวก็    

เดรสลายดอกคะ 

 

 

เพิล: คือประมาณแบบวาหัวเห็ดที่เขาเรียกวา

ทรงมอดสใชมั้ยคะ 

เอ: ใชคะ ทรงมอดส วันน้ีเลยอยากใหทุกคน

มาสนุกกับสไตลมอดสกันทุกคนเลย 

เพิล: โห แคฟงก็อยากแตงตัวแลวอะ ดูชิคมาก 

เอ: ใช อยากแตงเหมือนกัน แตวากอนที่เราจะ

ไปแตงตัว เราตองรูที่มาที่ไปของสไตลมอดส

กันกอนนะคะ 

เพิล: โอเค งั้นเราไปยอนยุคกันเลยดีกวาคะ 

เอ: ไปกันเลยคา 

เสียงประกอบ 

เอ: คะ ก็เริ่มจากสังคมในยุค 60 กันกอนเลย

นะคะ เพราะวาเปนยุคแหงการพัฒนาอยาง

ย่ิงใหญ เริ่มจากรัสเซียเลยคะ ไดสงยาน

อวกาศไปโคจรรอบโลกนะคะ แลวแนนอนคะ 

สหรัฐอเมริกาเปนประเทศมหาอํานาจ ยอมจะ

ยอมไมไดเด็ดขาด 

เพิล: คือยังไงคะ คืออเมรกิาน่ีสงจรวดข้ึนไป

แขงกับเขา 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



96 

 

ลําดับท่ี ภาพ เสียง 

 

 

 

 

16 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ MS พิธีกรทั้งสอง 

CG ภาพนักบินอวกาศที่มุมขวา 

CG ภาพนักบินอวกาศปกธงบนดวงจันทร 

 

CG ภาพเหตุการณในป 1957’ ระหวาง

รัสเซียและสหรัฐอเมริกา 

ภาพ CU ดานขางของพิธีกรทั้งสองตัด

สลับกับ 

ภาพ MS พิธีกรทั้งสอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

CG ภาพกลุมเท็ดด้ีบอยมุมซาย 

CG ภาพกลุมบีตนิคมุมขวา 

CG ภาพผูหญิงสไตลมอดสมุมขวา 

 

 

Cut scene “Young แมชชีน” 

ภาพ MS พิธีกรทั้งสองตัดสลับกับ 

ภาพ CU ดานขางของพิธีกรทั้งสอง 

CG ภาพกลุมร็อคเกอรมุมขวา 

CG ภาพผูหญิงสไตลมอดสมุมซาย 

 

 

 

เอ: อา สงข้ึนไปแถมยังสงคนข้ึนไปเหยียบดวง

จันทรอีกตางหาก 

เพิล: เหยียบอีก ซ้ําอีก 

เอ: ใช 

เพิล: แลวเหตุการณเปนยังไงตอคะ 

 

เอ: อา เหตุการณเปนยังไงตอ พอแขงขันกัน

ขนาดน้ีแลวเน่ีย อเมริกากับรัสเซียก็ตอง

แขงขันกันตอ ไมวาจะเปนเรื่องลาอาณานิคม

หรือเรื่องแขงขันทางเศรษฐกิจคะ 

เพิล: คืออยางน้ีทําใหผูคนเกิดความแตกแยก

ข้ึนมาใชมั้ยคะ 

เอ: ใชคะ เพราะวาผูคนเบื่อหนายนะคะ ความ

แตกแยกก็เกิดข้ึน ก็จะมีคนกลุมหน่ึงที่ตองการ

แยกตัวออกมาจากวัฒนธรรมหลักแหงการ

แขงขันเ น่ีย ออกมาในชวงปลายป 1940-

1950 เปนชวงที่มีปญหาก็แยกออกมาละ 

เพิล: คือกลุมคนพวกน้ีใชพวกเท็ดด้ีบอยที่มา

จากอังกฤษมั้ยคะ แลวก็พวกบีตนิคที่มาจาก

อเมริกา 

เอ: ใชคะ คนพวกน้ีก็เปนแรงบันดาลใจใหกับ

พวกเราที่เรียกวาสไตลมอดสน่ันเองคะ 

เสียงประกอบ 

เพิล: พี่เอคะ เรื่องมอดสเน่ียเพิลก็ศึกษามา

เหมือนกัน 

เอ: ถาอยางน้ันวามาเลยคะนองเพิล 

เพิล: คืออยางน้ีคะ คือร็อคเกอรกับมอดสเน่ีย

จะเปนกลุมวัยรุนกลุมนึงที่ เกิดข้ึนกลางยุค 

1960 
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CG ภาพ rocker style 

ภาพ CU ดานขางของพิธีกรทั้งสองคนตัด

สลับกับ 

ภาพ MS พิธีกรทั้งสอง 

CG ภาพแจ็คเกตดําตรงกลาง 

CG ภาพกลุมร็อคเกอร 

CG ภาพ mods style 

CG ภาพกลุมผูหญิงสไตลมอดสที่มุมขวา 

Cut scene “Young แมชชีน” 

ภาพ MS พิธีกรทั้งสองตัดสลับกับ 

ภาพ CU ดานขางของพิธีกรทั้งสอง 

 

 

 

VTR เพลง I wanna hold your hand 

ภาพ CU ดานขางพิธีกรทั้งสองตัดสลับ

กับ 

ภาพ MS พิธีกรทั้งสอง 

 

 

 

 

CG ภาพ mod costume style 

 

ภาพ CU ดานขางของพิธีกรทั้งสองตัด

สลับกับ 

เอ: เอะเด๋ียวนะ มอดสกับร็อคเกอรน่ีอยาง

เดียวกันปะคะ 

เพิล: ไมเหมือนคะ มอดสกับร็อคเกอรน่ีจะไม

เหมือนกัน 

เพิล: คือร็อคเกอรจะเปนแบบวาแจ็คเกตสีดํา 

เทหๆ ข่ีมอเตอรไซค 

เอ: ซิ่งๆ 

เพิล: เออ ซิ่งๆนิดนึง แตถาเปนมอดสเน่ียมัน

จะเปนแบบวาเกๆ อยางผมบอบ ผมยาว หรือ

แวนทรงคุณยา ก็จะมีความเกอีกแบบนึง 

 

 

เสียงประกอบ 

เพิล: แฟช่ันมอดสเน่ียนะคะ มันนอกจากจะ

แพรหลายไปที่แฟช่ันแลว ยังแพรหลายมาที่

วงการเพลงดวย 

เอ: อา 

เพิล: อยางที่เห็นไดชัดคือวงสี่เตาทอง 

เสียงเพลง I wanna hold your hand 

เพิล: การแตงตัวของวงเดอะบีทเทิลเน่ียก็จะ

เปนการแตงกายแบบมอดสดวย ทําใหไดรับ

ความนิยมมากในชวงน้ัน 

เอ : ออ  แล วสไตลมอดส เ น่ี ย เสื้ อผ า

เครื่องประดับเปนยังไงจะ 

เพิล: คือคอนเซปของความเปนมอดสเน่ียนะ

คะ ก็จะเปนแบบวาชัดๆเลยนะ 

เพิล: คือผูหญิงหรือผูชายเน่ียจะแตงตัวเทา

เทียมกัน 

เพิล: เปนทอมบอย ผูชายก็เทหได ผูหญิงก็

เทหได เปนสไตลแบบบอยลิช 
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ภาพ MS พิธีกรทั้งสอง 

CG ภาพเดรสเมทัลลิคที่มุมขวา 

CG ภาพเดรสลายดอกดานซาย 

CG ภาพถุงนองสไตลมอดสที่ดานลาง 

CG ภาพเดรสแบบปเตอรแพนคอลลาร 

 

 

 

CG ภาพ mod hair style 

ภาพ MS พิธีกรทั้งสองตัดสลับกับ 

ภาพ CU ดานขางของพิธีกรทั้งสอง 

CG ภาพทรงผมแบบหัวเห็ดทั้งสามแบบ 

CG ภาพนางแบบสวมหมวกอวกาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CG ภาพ mod fashion icon “twiggy” 

ภาพ CU ดานขางของพิธีกรทั้งสองตัด

สลับกับ 

ภาพ MS ของพิธีกรทั้งสอง 

CG ภาพทวิกกี้ที่มุมซาย 

เอ: ออจา 

เพิล: รวมไปถึงมินิสเกิตดวยแบบทีเ่ราเห็นๆ

กันนะคะ แลวก็จะมีแบบเดรสสีเมทัลลิค หรอื 

วาจะเปนเดรสลายดอก หรือวาจะเปนถุงนอง

สีแสบๆสดๆ รวมไปถึงเสื้อคอบัวนะคะที่เขา

เรียกวา ปเตอรแพนคอลลาร คะ 

เอ: ออ อยางน้ีน่ีเอง แลวเรื่องทรงผมในยุคน้ัน

เปนยังไงจะที่มาที่ไป 

เพิล: ทรงผมที่ชิคที่สุดในยุคน้ันเลยนะคะ คือ 

หัวเห็ดคะ ซึ่งหัวเห็ดที่เราเห็นๆกันเน่ีย จะ

ไดรับแรงบันดาลใจมาจากนักบินอวกาศในยุค

แรกที่พี่เอเคยพูดไวจําไดมั้ยคะ 

เอ: ออ ก็คือหมวกอวกาศใชมั้ย 

เพิล: ใช ที่รัสเซียกับอเมริกาน่ันแหละ มันมี

แรงบันดาลใจมาจาก helmet ของนักบิน

อวกาศ 

เอ: ออ มันเรียกวา helmet น่ันเอง 

เพิล: ใช เรียกวา helmet เปนแบบ helmet 

เห็ด เห็ด อยางน้ี 

เอ: อานองเพิล พี่พอจะเกทสไตลมอดสที่นอง

อธิบายมาเมื่อกี๊แลว แตวาผูชมทางบานอาจจะ

ยังนึกไมคอยออกวา รูปรางหนาตาการแตงตัว

จริงๆเปนยังไงนะคะ ก็เลยมีตัวอยางของการ

แตงตัวจากนางแบบในยุคน้ันนะคะ 

เพิล: ใครคะ คนน้ี 

เอ: เขาช่ือวา ทวิกกี้ คะ 

เพิล: ทวิกกี้น่ีคือใครคะ ช่ือแปลกๆไมเห็นเคย

ไดยินมากอนเลยอะ 

 

เอ: อา ทวิกกี้ดังมากคะในยุค 60 นะคะ เปน 
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31 
 

CG ภาพทวิกกี้สวมเฮลเมทตรงกลาง 

CG ภาพทวิกกี้ที่มุมขวา 

 

CG ภาพทวิกกี้กับทรงผมซอยสั้น 

CG ภาพทวิกกี้สวมชุดแบบบอยลิช 

 

 

 

CG ภาพทวิกกี้ที่มุมขวา 

CG ภาพใบหนาของทวิกกี้ 

 

 

 

 

Cut scene “Young แมชชีน” 

ภาพ CU ดานขางพิธีกรทั้งสองตัดสลับ

กับ 

ภาพ MS พิธีกรทั้งสอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ MS พิธีกรเอลุกจากเกาอี้ออกไป 

 

นางแบบชาวอังกฤษคะ เปนตนกําเนิดของ

สไตลบอยลิชที่นองเพลิพูดถึงเมื่อกี๊คือแบบกึ่ง

หญิงกึ่งชาย มีสเนหมาก แลวก็เขาวงการ 

นางแบบต้ังแตอายุเพียง 16 ป ดวยลุคซอยผม

สั้น ตัวเล็ก ผอมบาง เหมือนเด็กผูชายเลยนะ 

สูง 5 ฟุต 6 น้ิว แลวที่สําคัญหนักเพียง 41 

กิโลคะ 

เพิล: โห เบามาก 

เอ: ใช แลวดวยความที่ผอม ตัวเล็ก เธอมี

ใบหนาเกเหมือนเด็กผูชายดวย คนก็เลยฮิต

เธอมากนะคะ และนอกจากเปลี่ยนลุคแบบ

ทอมบอยแลว ดวงตาของเธอก็มีความกลมโต 

การแตงหนาก็จะไม เหมือนคนอื่น แตจะ

เหมือนตุกตาไปอีกนะคะ 

เสียงประกอบ 

เพิล: โห นางชางเกแลวก็มีสไตลมากอะ 

เอ: ใชคะ เปนไง เราไดรูประวัติแฟช่ันในยุค 

60 มาพอสมควรแลวเนาะ 

เพิล: ใชๆ แลวเพิลก็เริ่มคันไมคันมือนะ แอบ

เห็นเมื่อกี๊นะคะวา แฟช่ันมอดสน่ีจะมีของ

ประดับตกแตงบนหมวก บนหัวดวยใชมะ 

เอ: ใช โหตาไวนะเน่ีย พี่เริ่มอยากไปหาชอป

ปงสไตลมอดสแลวเน่ีย 

เพิล: อุย ใจตรงกันเลยอะ เพิลก็อยากชอป

เหมือนกัน งั้นแยกยายกันไปทําหนาที่มั้ยคะ 

งั้นพี่เอไปหาชุด 

เอ: อา งั้นพี่รอนานละ เด๋ียวพี่ไปเลยละกัน 

เพิล: โอเค 

เอ: พี่ไปชอปปงกอน บายบาย 
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ภาพ MS พิธีกรเพลิ 

 

 

Break 2  

ชวง 2 “Young รีเมค” 5 นาที 

สถานที่  Indoor: ร าน Dickinson 

Culture Café 

Key scene ชวงที่ 2 Young รีเมค 

CG ภาพ logo very tv มุมบนขวา 

ภาพ MS พิธีกรเพิล 

CG ภาพ twiggy daisy headband มุม

ขวา 

ภาพ CU พิธีกรเพิลตัดสลับกับ 

ภาพ MS พิธีกรเพิล 

 

 

 

 

 

 

ภาพ CU เสื้อลูกไมเกา 

CG ภาพช่ืออุปกรณเสื้อลูกไมเกา 

ภาพ CU ปนกาว 

CG ภาพช่ืออุปกรณปนกาว 

ภาพ CU ดอกทานตะวัน 

CG ภาพช่ืออุปกรณดอกไมกระดาษ 

ภาพ CU ดอกไมสีมวง 

CG ภาพช่ืออุปกรณดอกไมกระดาษ 

ภาพ CU กรรไกร 

CG ภาพช่ืออุปกรณกรรไกร 

เพิล: โอเค ไปงี้เลยหรอคะ ในเมือ่พี่เอไปแลว 

งั้นเรามาอยูกบัเพลิ มาหาอะไรสนุกๆแฟช่ันๆ

ทํากันดีกวาคะ กับชวง Young รีเมคคา 

 

 

 

 

เสียงประกอบ 

เพลงคลอตาม 

เพิล: วันน้ีเราจะมาประดิษฐ twiggy daisy 

headband นะคะ เพื่อตกแตงทรงผมของเรา

ใหเขากับวินเทจมอดสมากย่ิงข้ึนคะ 

เพิล: หลังจากที่พี่เอนะคะ ไดทิ้งเราไปชอปปง

เพื่อหาของสวยๆงามๆมาตกแตงกันแลวนะคะ 

ตอไปน้ีก็ถึงเวลาของเพิลแลวนะคะ ที่จะมาดี

ไอวายประดิษฐของที่จะเอามาตกแตงใหกับตัว

เรา แลวก็เขากับวินเทจมอดสของเรานะคะ 

คอนเซปของเราก็คือ high fashion and low 

budget นะคะ เริ่มจากอุปกรณที่ เรานํามา

วันน้ีกันเลยคะ อยางแรกเลยนะคะคือ 

เพิล: เสื้อลูกไมของคุณแม 

 

เพิล: ปนกาว 

 

เพิล: ดอกทานตะวัน 

 

เพิล: ดอกไมเล็กๆสีมวงพวกน้ีคะ 

 

เพิล: กรรไกร ซึ่งคือ ตัวนางเอกของเรานะคะ 
 
 

   ส
ำนกัหอ
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52 

53 

ภาพ CU ที่เลาะดาย 

CG ภาพช่ืออุปกรณที่เลาะดาย 

ภาพ MS พิธีกรเพิล 

Cut scene “Young รีเมค” 

ภาพ MS พิธีกรเพิล 

 

 

 

 

ภาพ CU ตัวเสื้อลูกไมเกาตัดสลับกับ 

ภาพ CU พิธีกรเพิล 

 

ภาพ MS พิธีกรเพิลหยิบที่เลาะดายข้ึนมา 

เลาะลูกไมออกจากเสื้อ 

 

ภาพ CU แสดงวิธีการเลาะลูกไมออกจาก

เสื้อ ตัดสลับกับ 

ภาพ CU พิธีกรเพิล 

 

ภาพ CU พิธีกรเพิลนําลูกไมมาวัดความ

ยาว 

ภาพ CU พิธีกรเพิลตัดลูกไมออกจากเสื้อ

ตัดสลับกับ 

ภาพ CU พิธีกรเพิลชูลูกไมที่เลาะเสร็จ

แลว 

ภาพ CU พิธีกรเพิลตัดสายของลูกไม 

 

ภาพ MS พิธีกรเพิล 

ภาพ CU พิธีกรเพิลลองวัดเฮดแบน 

ภาพ CU ยอนวิธีการทํา 

เพิล: ตัวเลาะดายนะคะ ซึ่งวันน้ีเราก็จะเอาตัว

น้ีคะ มาเลาะเสื้อของเรา 

เพิล: แลวก็ประดิษฐในวันน้ีคะ 

เสียงประกอบ 

เพิล: เรามาเริ่มทําการประดิษฐ daisy twiggy 

headband กันเลยนะคะ เริ่มจากอยางแรก

เลยคะ เราก็จะมาสํารวจกันกอนนะคะวา 

สวนไหนของเสื้อที่ เราจะสามารถนํามันมา

ใชไดบางนะคะ 

เพิล: สําหรับตัวน้ีนะคะ ตรงน้ีมันจะเปนลูกไม

อยูแลว และมีความยาวพอสมควร เราก็จะนํา

มันมาตัด เพื่อที่จะนํามาติดที่หัวนะคะ 

เพิล: อยางแรกเลยนะคะ นํามันมาเลาะดาย

ออกแบบน้ี ตองระวังนิดนึงนะคะ เพราะมัน

จะคอนขางคมคะ 

เพลงประกอบ 

เพิล: ซึ่งพอเลาะเรื่อยๆแลวนะคะ มันจะได

แบบน้ีคะ แตวาเราอาจจะเอาตัวสายน้ีมาวัดที่

หั ว ก อ นนะคะว า มั นพอ ดี กั บ ตัว เ ร ามั้ ย 

อยางเชนแบบน้ีนะคะ 

 

เพิล: ตองคอยๆตัดนะคะ เราก็จะไดเปนเสน

แบบน้ีคะ แตวาหลายๆคนอาจจะยังคิดไมออก

วา มันจะเอามาเปนที่คาดผมไดยังไงนะคะ 

 

เพิล: น่ีคะ อยางแรกเลย 

เพลงประกอบ 

เพิล: เราก็จะไดเฮดแบน 

เพิล: แบบน้ีคะ 

เพลงประกอบ 

   ส
ำนกัหอ
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ภาพ MS พิธีกรเพลิเลือกดอกไมมา

ตกแตง 

 

 

 

ภาพ CU ติดกาวที่ดอกไมตัดสลับกับ 

ภาพ MS พิธีกรเพิล 

CG ภาพพิธีกรเพิลติดกาวที่ดอกไม 

ภาพ CU เฮดแบนที่ตกแตงดวยดอกไม

แลว ตัดสลับกับ 

ภาพ CU พิธีกรเพิลชูเฮดแบนที่ติดดอก

ทานตะวันแลว 

 

ภาพ MS พิธีกรเพิลติดดอกไมสีมวง 

 

 

ภาพ CU ติดดอกไมเล็กๆตกแตงเฮดแบน 

ภาพ MS พิธีกรเพิลชูเฮดแบนที่ทําเสร็จ

แลวทางดานหนา 

 

 

 

 

 

ภาพ CU พิธีกรเพิลผูกเฮดแบนที่ทําเสร็จ

สมบูรณแลว 

 

 

 

 

เพิล: ตกแตงตัวเฮดแบนของเรานะคะ เพื่อทํา 

ใหมันมีสีสันมากย่ิงข้ึน ซึ่งในวันน้ีนะคะจะขอ

ใชดอกไมสีเหลืองน้ีคะ เราจะติดมันเขาไปกับ

เฮดแบน โดยการใชปนกาว ซึ่งตอนน้ีพรอม

แลวนะคะ 

เพิล: อยางแรกเลย ติดมันลงไปหน่ึงดอก ตาม

ดวยดอกที ่2 คะ 

เพลงประกอบ 

เพิล: น่ีคะ เห็นมั้ยคะ เพียงแค 3 ดอกเทาน้ัน

เราก็จะเห็นถึงสีสันและแฟช่ันความเปนมอดส

ที่ เกิดข้ึนมาในเฮดแบนช้ินน้ีนะคะ แตว า

เทาน้ันยังไมพอคะ เราจะเพิ่มออปช่ันเขาไป

อีกนิดนึงคะ 

เพิล: โดยการใชดอกไมเล็กๆสีมวงแซมลงไป

เพื่อเพิ่มความสดใสใหทวิกกี้เฮดแบนของเรา

คะ 

เพลงประกอบ 

 

เพิล: สุดทายนะคะ เราก็จะไดออกมาเปน

รูปรางแบบน้ี เห็นมั้ยคะวามันมีความสวยงาม

ขนาดไหน อีกทั้งยังประหยัด เก แลวก็ถูกอีก

มากๆเลย ซึ่งเราสามารถนําของเกาๆในบาน

มาดีไอวายเพื่อตกแตงใหกับเราไดมากย่ิงข้ึน

คะ 

เพิล: ในระหวางที่รอกาวแหงนะคะ เราก็จะ

เอาอันที่เสร็จสมบูรณแลวมาลองใหดูคะ จะ

เปนรูปรางหนาตายังไงนะคะ แบบน้ีนะคะ ผูก

คะ 

เพลงประกอบ 
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ภาพ MS พิธีกรเพิล 

 

 

CG ภาพ link facebook ดานลาง 

 

 

 

Break 3 

ชวง 3 “Young เรนเจอร” 9 นาที 

สถานที่ Outdoor: ตลาดนัดสวนจตุจักร 

Key scene ชวง “Young เรนเจอร” 

CG ภาพ logo very tv มุมบนขวา 

ภาพ MLS พิธีกรทั้งสองและการตูนยืน

เปดชวงกลางสวนจตุจักร 

ภาพ MS พิธีกรเพิลตัดสลับกับ 

ภาพ MLS พิธีกรเอและการตูน  

ภาพ MLS พิธีกรทั้งสองและการตูน ตัด

สลับกับ 

ภาพ MS พิธีกรทั้งสอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพิล: สําหรบัเพื่อนๆคนไหนที่อยากแชรไอเดีย

เกๆมาใหกบัรายการของเรา กส็ามารถติดตาม

เขาไปไดที่ 

เพิล: เพจเฟสบุคของรายการนะคะ 

เพิล: สวนตรงน้ีก็ประดิษฐอะไรเรียบรอยแลว 

เพิลก็จะตามพี่เอไปชอปปงที่สวนจตุจักรคะ 

ตามกันเลย 

 

 

 

เพลงประกอบ 

 

เอและเพิล: เย 

เอ: สวัสดีคะ วันน้ีพวกเราสองคนก็มาอยูกันที ่

เพิล: เจเจคะ หรือจะเรียกอีกช่ือหน่ึงวาตลาด

นัดสวนจตุจักรคะ 

เพิล: วันน้ีคะพี่เอคะ เราไมไดมากันสองคนคะ 

เพราะวาวันน้ีเรามีนองการตูนมาดวย 

เอ: คา นองการตูนที่วาวันน้ีจะมาแปลงโฉม

กับเรานะคะ เปนสไตลวินเทจมอดสแบบทวิก

กี้เกิลอะไรแบบน้ี 

เพิล: ปกตินองการตูนแตงตัวสไตลไหนคะ 

การตูน: ก็จะแตงแบบสบายๆ กางเกงยีนสเสื้อ

ยืดคะ 

เพิล: ออ แบบชิลๆ 

การตูน: ใชคา 

เอ: แตวันน้ีเราจะไมชิวนะคะ เราจะแตงเต็ม

ใหนองการตูน เสื้อผาหนาผมน่ีครบเลยคะ 

เพราะวาเราสองคนคือ 

เอและเพิล: ยังเรนเจอรคา 

   ส
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ภาพ MLS ทั้งสามคนเดินออกไป 

ภาพบรรยากาศระหวางทางเดินในตลาด

นัดสวนจตุจักร 

Cut scene “Young เรนเจอร” 

ภาพ MLS ทั้งสามคนยืนอยูในซอยตัด

สลับกับ 

ภาพ CU พิธีกรเอและเพิล 

 

 

 

ภาพ MLS ทั้งสามคนเดินไป 

ภาพบรรยากาศสินคารานตางๆในซอย

ระหวางเดินไปรานเดรสวินเทจ 

ภาพ MS ทั้งสามคนกําลังเดินเขาไปใน

รานเดรสวินเทจ 

Cut scene “Young เรนเจอร” 

ภาพ MS ทั้งสามคนยืนอยูในรานและ

ทักทายพี่เจาของราน 

 

ภาพ MS พี่เจาของราน 

 

ภาพ LS ทั้งสี่คนตัดสลับกับ 

ภาพ MS ของพิธีกรทั้งสองและการตูน 

 

 

 

 

 

 

 

เอ: งั้น วันน้ีเราไปชอปปงกันเลยคา 

เพิล: ไปเลย 

เพลงประกอบ 

เสียงประกอบ 

เพิล: คะพี่เอ งั้นเรามาเริ่มจากทอนบนกันกอน

เลยดีมั้ยคะ 

เอ: คะ พี่วาเพิลนาจะถนัดเรื่องชุดเดรสวินเทจ

นะคะ 

เพิล: งั้นเราไปกันเลยดีกวาคะ 

เอ: โอเคคะ ไป 

เพิล: เย 

เพลงประกอบ 

 

เพิล: อา ถึงแลวคะพี่เอ รานน้ีเลย 

เอ: คา เขาไปกันเลย 

เสียงประกอบ 

ทั้งสามคน: สวัสดีคา 

เพิล: งั้น เรามาถึงรานแลวก็ตองใหพี่แนะนํา

พิกัดรานนิดนึงวาอยูตรงไหน อะไรยังไงคะ 

พี่เจาของราน: ช่ือราน mannequin นะครับ 

อยูโครงการ5 ล็อค 205 ซอย 56/1 ครับ 

เอ: คา ช่ือราน mannequin นะคะอยู

โครงการ 5 คะ ที่รานก็จะมีชุดเดรสนะคะ 

กระโปรง แลวก็เสื้อคะ ทุกอยางเปนสไตลวิน

เทจหมดเลยคะ 

เพิล: ซึ่งวันน้ีเราจะมาแตงทอนบนใหนอง

การตูนนิดนึง ลุคแบบน้ีก็ตองสดใสนิดนึงสไตล

สาวมอดส 

เอ: ถางั้นเด๋ียวใหนองเพิลเลือกเลยละกันนะ

คะ 

   ส
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ภาพบรรยากาศการเลือกชุดในรานให

การตูน 

ภาพ MS เพิลเลอืกชุดไดแลวชูใหการตูน

และเอดู 

ภาพ Pan ชุดเดรส 

ภาพ LS พิธีกรทั้งสองคนลองทาบชุดกับ

การตูน 

ภาพ MS การตูนลองทาบชุดดู 

ภาพ MS ทั้งสามคนตัดสลับกับ 

ภาพ LS ของทั้งสามคนและพี่เจาของ

ราน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ MS ทั้งสามคนเดินออกจากราน 

Cut scene “Young เรนเจอร” 

ภาพ MLS ของทั้งสามคนยืนอยูในซอย

รานรองเทาตัดสลับกับ 

ภาพ MS ของพิธีกรทั้งสอง 

 

 

 

 

Cut scene “Young เรนเจอร” 

เพิล: โอเค ไดเลยคะ 

เพลงประกอบ 

 

เพิล: พี่เอคะ พี่เอวาตัวน้ีโอเคมั้ยคะ 

 

เอ: อุย นารักอะ สดใสมาก 

เอ: ทวิกกี้สุดๆ นองการตูนชอบมั้ยคะแบบน้ี 

 

การตูน: ชอบคะ นารักดีอะ 

เพิล: ถาอยางน้ันถามราคาเลย ตัวน้ีเทาไหรคะ 

พี่เจาของราน: 280 ครับ 

เพิล: โห 280 บาทเทาน้ัน 

เอ: ถูกมากคะ 280 คา 

เพิล: เพียงแค 280 บาทเทาน้ันนะคะ ไมแพง

เลย 

เอ: ใหพี่ใสถุงใหเลยดีกวา โอเค 

ทั้งสามคน: ขอบคุณคา 

เอ : อย าลื มนะคะ โครงการ5  ร าน 

mannequin นะคะ 

เพิล: งั้นเราไปเลือกรองเทากันตอเลยดีกวาคะ 

เอ: ไปกันเลยคะ 

เสียงประกอบ 

เพิล: คะพี่เอคะ ในเมื่อเราไดทอนบนมาแลว 

เราก็ตองไปหาทอนลางที่เปนแบบวาสไตล60 

หรือมอดส มันตองเปนรองเทาแพลทฟอรม

ใชมั้ย 

เอ: ใชคะ พี่มีรานนึงแนะนํา รับรองวินเทจ

แนนอน 

เพิล: โอเคงั้นไปคะ 

เสียงประกอบ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ MS ทั้งสามคนเดินเขาไปในราน

รองเทา 

 

 

ภาพ LS ของทั้งสามคนรวมทั้งพีเ่จาของ

รานตัดสลับกบั 

ภาพ MS ของทั้งสามคนภายในราน 

 

 

 

 

 

 

 

Cut scene “Young เรนเจอร” 

ภาพ CU พิธีกรทั้งสองคนชวยกันเลือก

รองเทา 

ภาพ MLS เอเลือกรองเทาไดหน่ึงคูและ

ยกข้ึนมาใหเพิลดู 

ภาพ CU การตูนลองรองเทา 

 

ภาพ MLS ทั้งสามคนภายในรานรองเทา 

ภาพ MS เอลุก ข้ึนเดินมาถามราคา

รองเทา 

ภาพ MS ทั้งสามคน เอจายเงินและรับถุง

รองเทามาเรียบรอย 

ภาพ MS ทั้งสามคนเดินออกจากราน 

Cut scene “Young เรนเจอร” 

ภาพ MLS ทั้งสามคนยืนกลางสวน

จตุจักรตัดสลับกับ 

เอ: น่ีคะ รานน้ีเลย 

เพิล: มีแตรองเทาสวยๆทั้งน้ันเลย 

เอ: แนนอนคะ อลังการ 

เพิล: อยากรูคะ วารานน้ีช่ืออะไร 

เอ: เด๋ียวถามพี่เจาของรานกันเลยดีกวานะคะ 

พี่คะรานพี่ช่ืออะไร และชวยบอกพิกัดของราน

ใหผูชมไดทราบดวยนะคะ 

พี่เจาของราน: รานอยูจตุจักรคะ ช่ือราน 

unfashion vintage collection คะ 

โครงการที่ 5 ซอย 53/1 คะ 

เพิล: คะ รานน้ีนะคะช่ือวา ราน unfashion 

คะ อยูที่โครงการ 5 ซอย 53/1 คะ 

เอ: เด๋ียวเรามาเลือกรองเทาใหนองการตูนกัน

เลยดีกวาคะ 

เสียงประกอบ 

เพลงประกอบ 

 

เอ: เพิลวาคูน้ีนารักมั้ย พี่วามันเขากับชุดดีนะ 

เพิล: เออไดเลย ไหนลองไดมั้ยคะ 

เอ: ไหนดูซิ โหพอดีเลย 

เพิล: สวย 

เอ: ซื้อเลยดีมั้ย 

เอ: พี่คะ รองเทาเทาไหรคะ 

พี่เจาของราน: 480 คะ 

เอ: โอเคคะ เย่ียม 

เพิล: จายตังคเลย 

เอ: งั้นเราไปตอกันเลยดีกวาคะ 

เสียงประกอบ 

เพิล: คะ ตอนน้ีเราก็ไดมาทั้งทอนบน แลวก็

ทอนลางนะคะ ในรูปแบบวินเทจและความ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ MS ของทั้งสามคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทั้งสามคนเดินออกไป 

Cut scene “Young เรนเจอร” 

สถานที่ Indoor: Coffee Model 

ภาพ MS พิธีกรทั้งสองคน การตูนและ

จะเอตัดสลับกับ 

ภาพ CU พิธีกรเอและเพิล 

 

 

ภาพ CU จะเอและการตูน 

ภาพ MS ทั้งสี่คน 

 

ภาพ CU จะเอและการตูนตัดสลับกับ 

ภาพ MS ทั้งสี่คน 

 

 

 

 

 

 

ภาพ insert เครื่องสําอางควางบนโตะ 

เปนมอดสมาเต็มที่เลย 

เอ: แลวที่สําคัญนะคะ ราคาที่ซื้อมาทั้งหมดไม

ถึงพันคะ 

เพิล: ถูกมากคะ แตวาตอนน้ีเพิลอยากเห็น

แลวคะวานองการตูนในรปูแบบความเปนวิน

เทจจะเปนยังไง 

เอ: ถาอยางน้ันอยารอชา เด๋ียวเราไปเปลี่ยน

ชุด ไปจัดการทั้งเสื้อผาหนาผมใหเปะกันเลย

ดีมั้ยคะนอง 

การตูน: โอเคคะ 

เอและเพิล: งั้นไปกันเลยคะ 

เสียงประกอบ 

 

เอ: คะ ตอนน้ีนองการตูนของเราก็ไดเปลี่ยน

ชุดในสไตลมอดสเรียบรอยแลวนะคะ แตวา

ใบหนายังไมไดมอดสตามนะคะ 

เพิล: ไมตองหวงคะพี่เอ วันน้ีเพิลมีเมคอัพ

สวนตัวมา น่ันคือจะเอน่ีเอง 

เอ: จะเอนะคะ 

เอ: จะเอคะ ถาจะแตงหนาใหเปนสไตลมอดส 

ตองเนนอะไร ทํายังไงกับสไตลน้ีบางคะ 

จะเอ: ในลุคของทวิกกี้น่ีนะคะ ก็จะมีความ

โดดเดนอยูตรงที่ดวงตาคะ มีการกรีดอายไล

เนอรเพื่อเพิ่มช้ันตาคะ และมีการเนนปดขนตา

ใหดูตาโตแบบสดใสคะ 

เอ: อยากลองยังคะนองการตูน 

การตูน: คะ 

เอ: งั้นเราไปแตงหนากันเลยนะคะ 

เพิล: ไปคะ 

เพลงประกอบ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ CU จะเอตัดสลับกับ 

ภาพ MS การตูนและจะเอ 

ภาพ CU ใบหนาการตูนที่กําลังแตง

ดวงตา 

 

ภาพ CU จะเอเปดขวดอายไลเนอร 

 

ภาพ CU ดวงตาการตูนที่จะเอกําลังกรีด 

อายไลเนอรลงไป 

ภาพ MS จะเอและการตูน 

 

ภาพ CU การตูนที่จะเอกําลังกรีดตาลาง

ให 

ภาพ CU จะเอเตรียมอายไลเนอร 

 

ภาพ CU ดวงตาของการตูนที่จะเอกรีด

อายไลเนอรลงไป 

ภาพ MS จะเอกําลังแตงหนาการตูน 

 

ภาพ CU ดวงตาการตูนที่จะเอกําลังปด

มาสคาราให 

ภาพ MS จะเอ 

 

ภาพ CU ใบหนาการตูน 

ภาพ MS จะเอตัดสลับกับ 

ภาพ CU ขนตาปลอม 

ภาพ CU จะเอกําลังติดขนตาปลอมให

การตูน 

ภาพ MS จะเอตัดสลับกับ 

ภาพ CU บรัชออน 

จะเอ: ข้ันตอนแรกขอเพิ่มความไบรทใหดวง

ตากับการ 

จะเอ: ทาอายชาโดวบนเปลือกตาเปนสีขาวนะ

คะ 

เพลงประกอบ 

จะเอ: ตอไปเปนการกรีดอายไลเนอรแบบปกติ

ธรรมดาเลย 

เพลงประกอบ 

 

จะเอ: ทีน้ีก็ตาลาง เปนแบบดินสอหรือเน้ือ

ครีมก็ได 

เพลงประกอบ 

 

จะเอ: ตอมา จุดสําคัญของเรา จะกรีดอายไล

เนอรบนเปลือกตาเปนครึ่งเสี้ยวพระจันทร 

เพลงประกอบ 

 

จะเอ: มาสคาราตองปดหนานิดนึง ตาจะไดดู

โตมากข้ึน 

เพลงประกอบ 

 

จะเอ: ขนตาบนมาแลว ทีน้ีปดขนตาลางให

เปนแพหนาๆ 

เพลงประกอบ 

จะเอ: เราจะเพิ่มความหนาของขนตาดวยการ

ติดขนตาปลอมนะคะ 

เพลงประกอบ 

 

จะเอ: ตอนน้ีตาเราก็สมบูรณแลว ขอเพิ่ม

ความมีสีสันใหแกมดวยการปดสีพีช 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ CU จะเอปดแกมใหการตูน 

ภาพ CU จะเอทาปากใหการตูน 

 

 

ภาพ CU ใบหนาการตูนที่แตงหนาเสร็จ

สมบูรณแลว 

ภาพ MS ทั้งสี่คนตัดสลับกับ 

ภาพ CU ของพิธีกรเอและเพิล 

 

 

 

 

ภาพ CU การตูน 

 

ภาพ MS ของทั้งสี่คนตัดสลับกับ 

ภาพ CU ของพิธีกรทั้งสอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพลงประกอบ 

จะเอ: และสุดทาย ปากเปนนูดออนๆ ชมพู

เบาๆ 

เพลงประกอบ 

จะเอ: โอเค เรียบรอยคา 

 

เอ: เปนยังไงบางคะกับลุคทวิกกี้ของนอง

การตูน 

เพิล: คะ สําหรับวันน้ีนะคะนองการตูนก็สวย

มากคะ แลวก็เหมือนไดยอนไปยุค60 วินเทจ

อะไรแบบน้ีมาเต็มเลย แลวนองการตูนรูสึก

ยังไงบางคะวันน้ี 

การตูน: คะ วันน้ีสนุกมากเลยคะ ไดมาเปลี่ยน

ลุคแบบน้ี 

เอ: อุย ดีใจจังเลย ก็แสดงวาวันน้ีภารกิจของ

พวกเรา 

เอและเพิล: ยังเรนเจอรนะคะ 

เอ: ถือวาประสบความสําเร็จคา 

เพิล: ใชแลว แตวาตอนน้ีก็ถึงเวลาที่ตองลา

เพื่อนๆกันไปแลวนะคะ 

เอ: คา แตไมตองเสียใจกันนะคะ เพราะวาเรา

ยังมีอ าทิ ตย หน าค ะ  จะมาดี ไอวายของ

ประดิษฐให ดูวาเราจะทําอะไรบาง แลวก็

แฟช่ันวินเทจยุคตอไปจะเปนยุคอะไร และจะ

พาไปชอปปงที่ไหนคะ 

เพิล: คะ แลวก็สําหรับการติดตามรายการนะ

คะ ทุกวันอาทิตยเวลาสองทุมถึงสองทุมย่ีสิบ

นาทีนะคะ ทางชองเวรี่ทีวีคะกับรายการ 

เอและเพิล: ยังเกาคา 

เอ: งั้นวันน้ีพวกเราสี่คนลากันไปกอนนะคะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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129 

130 
 

 

CG ภาพการตูนในลุค Twiggy girl 

End credit 
 

ทั้งสี่คน: สวัสดีคา 

เพลงประกอบ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที่ 5 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

จากการศึกษาเรื่อง “การผลิตรายการโทรทัศนรูปแบบสาระบันเทิงเกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจ 

สําหรับวัยรุน” ในบทที่ 4 ผูศึกษาไดทําการศึกษาและวิเคราะหผลของการศึกษา แลวนําผลการ 

วิเคราะหมาจัดทําโครงการผลิตรายการ (Proposal) และบท (Script) โทรทัศนสําหรับการถายทํา 

รายการแฟช่ันวินเทจและการผลิตช้ินงาน 

ในสวนของข้ันตอนตอไปน้ี บทที่ 5 จะเปนการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนรูปแบบ 

สาระบันเทิงเกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจสําหรับวัยรุน” ไดใชวิธีวิจัยประเมินผล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะ 

ประเมินช้ินงานรายการทางโทรทัศนที่ผูศึกษาไดผลิตข้ึนดวยวิธีการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึง 

พอใจและประโยชนที่จะไดรับจากการรับชมรายการโทรทัศนรูปแบบสาระบันเทิงเกี่ยวกับแฟช่ันวิน 

เทจสําหรับวัยรุน” เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจและประโยชนที่จะไดรับจากการชม 

รายการของกลุมเปาหมาย ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

ผลการประเมินประสิทธิผล รายการโทรทัศนรูปแบบสาระบันเทิงเก่ียวกับแฟชั่นวินเทจ

สําหรับ วัยรุน รายการ Young เกา 

ผูศึกษาไดทําการประเมินประสิทธิผลของรายการแฟช่ันวินเทจสําหรับวัยรุน รายการ 

Young เกา โดยการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชมรายการ 

โทรทัศนรูปแบบสาระบันเทิงเกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจสําหรับวัยรุน” เพื่อเปนการประเมินผลรายการที่ 

ไดผลิตข้ึน 

 

การประเมินประสิทธิผล การผลิตรายการโทรทัศนรูปแบบสาระบันเทิงเก่ียวกับแฟชั่น

วินเทจ สําหรับวัยรุน รายการ “Young เกา” 

การประเมินประสิทธิผล การผลิตรายการโทรทัศนรูปแบบสาระบันเทิงเกี่ยวกับแฟช่ันวิน

เทจสําหรับวัยรุนน้ัน ไดนําช้ินงานที่ผลิตคือรายการ Young เกา ไปใหกลุมตัวอยางรับชม ซึ่งกลุม

ตัวอยางที่ไดรับชม มีชวงอายุระหวาง 18 – 25 ป จํานวน 5 ทาน  โดยมีผูนําสนทนากลุมเปนตัวแทน

ผูศึกษาในการนําสนทนา เพื่อใหกลุมตัวอยางสามารถตอบคําถามไดตามความรูสึกจริงหลังจากการ

รับชมรายการ ผูศึกษาเปนเพียงผูคอยสังเกตพฤติกรรมคนดูเทาน้ัน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลรายการ Young เกา  

1.  เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสนทนากลุมในหัวขอ“ความพึงพอใจและประโยชนจากการ

รับ ชมรายการโทรทัศนรูปแบบสาระบันเทิงเกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจสําหรับวัยรุน” ของกลุมตัวอยางที่มี

ชวงอายุระหวาง 18-25 ป จํานวน 5 คน  

2.  สรุปผลการประเมินรายการ Young เกา 

 

เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ 

เครื่องมือที่ใชเปนคําถามในการสนทนากลุม แบงเน้ือหาของคําถามออกเปน 5 สวน 

ดังตอไปน้ี 

สวนที่ 1: ความพึงพอใจ ตอรูปแบบของรายการ (Format) 

สวนที่ 2: ความพึงพอใจ ตอเน้ือหาของรายการ (Content) 

สวนที่ 3: ความพึงพอใจ ตอลีลาการนําเสนอของรายการ (Style) 

สวนที่ 4: ความพึงพอใจ ตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

สวนที่ 5: ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ตอรายการ Young เกา 

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุม ในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนจาก

การรับชมรายการโทรทัศนรูปแบบสาระบันเทิงเกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจสําหรับวัยรุน” เพื่อเปนการ 

ประเมินผลรายการที่ไดผลิตข้ึน ทําใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่ 

กลุมตัวอยางผูชมที่มีชวงอายุระหวาง 18 – 25 ป ที่ไดรับจากการชมรายการ จํานวน 5 คน ในชวง 

เดือนธันวาคม พ.ศ.2556 ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

กลุมตัวอยางผูชมที่มีชวงอายุระหวาง 18-25 ป จํานวน 5 คน 

- นางสาว กมลชนก จตุรานนท  อายุ 18 ป อาชีพ นักเรียน  

- นางสาว สริยา ทองวิลาศ  อายุ 21 ป อาชีพ นักศึกษา 

- นางสาว เมนิสา นิภาวรรณ  อายุ 22 ป อาชีพ นักศึกษา 

- นางสาว เมยวดี จงฟูสุวรรณ  อายุ 23 ป อาชีพ Creative & Designer 

- นางสาว ปลายออ เกิดชัยภูม ิ  อายุ 25 ป อาชีพ Stylist Assistant 
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สรุปผลการประเมิน การสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนจากการ

รับชม รายการโทรทัศนรูปแบบสาระบันเทิงเก่ียวกับแฟชั่นวินเทจสําหรับวัยรุน” ของกลุม

ตัวอยางท่ีม ีชวงอายุระหวาง 18 – 25 ป 

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหการสนทนากลุม เพื่อเปนการประเมินผลรายการที่ไดผลิตข้ึน ทํา

ใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่กลุมเปาหมายในชวงอายุ 18-25 ป 

ไดจากการรับชมในรายการ ในวันเสารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จํานวนทั้งสิ้น 5 คน ซึ่งมีราย 

ละเอียด ดังน้ี 

สวนที่ 1: ความพึงพอใจ ตอรูปแบบของรายการ (Format) 

- รูปแบบวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงน้ัน กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา การ

นําเสนอในแตละชวงถือวานําเสนอไดดี นาสนใจและสนุกสนาน ไมนาเบื่อ ชวนใหอยากติดตามชวง

ตอไปของรายการ แมวาทั้งรายการเปนการนําเสนอเรื่องของแฟช่ันวินเทจทั้งหมด ซึ่งในปจจุบันยังหา

ไดนอยที่จะมีรายการในรูปแบบน้ี แตก็ยังมีความทันสมัยเหมาะสมกับวัยรุน โดยมีทั้งเน้ือหาสาระที่

เปนความรู นําเสนอไอเดียการประดิษฐสิ่งของและแนะนําการแตงตัวที่ไดแรงบันดาลใจมากจากยุค 

60 วัยรุนที่ชอบแนววินเทจน้ีนาจะสนใจและติดตามชม 

- เวลาของรายการในแตละชวง ถือวาเหมาะสมกับเน้ือหาที่ตองการนําเสนอดี แตยังไม

สมดุลเทาที่ควร ในชวงแรกที่มีการพูดถึงที่มาหรือประวัติศาสตรของแฟช่ันอาจใชเวลานานเกินไป แต

โดยภาพรวมถือวากําลังพอดี เพราะดวยตัวของพิธีกรที่พูดไดดีไมนาเบื่อ 

- ความดึงดูดใจและความนาสนใจของรายการน้ัน กลุมตัวอยางมีความเห็นวา รายการมี 

ความนาสนใจตรงที่มีความเปนแฟช่ันวินเทจทั้งรายการ และดึงดูดใจตรงที่นํามาเสนอในรูปแบบ 

ปจจุบัน ทําใหอยากรูวาที่มาที่ไปของแฟช่ันในยุคน้ันเปนอยางไร อยากรูวาชวงตอไปจะเปนอยางไรตอ 

และสิ่งที่รายการนําเสนอถือเปนเรื่องใกลตัว เปนแฟช่ันที่เก เสื้อผาที่นําเสนอก็สามารถหาซื้อสวมใสได 

งาย   

สวนที่ 2: ความพึงพอใจ ตอเน้ือหาของรายการ (Content) 

- เน้ือหาของรายการ กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา เน้ือหารายการคอนขางมีสาระสําหรับ

วัยรุนสมัยน้ีโดยไดทั้งความรูและความบันเทิงไปพรอมๆกัน โดยมีการยอนเรื่องราวประวัติศาสตรให

คนดูไดทราบที่มาที่ไปของแฟช่ันในยุค 60 มีไอเดียการแตงตัวในยุคน้ันๆที่ปจจุบันสามารถใสได มีการ

นําไอเดียดีไอวายที่สามารถทําไดไมยาก และยังมีแรงบันดาลใจในการแตงหนาดวย ถือวาครบถวนใน

เวลาที่จํากัด และวัยรุนตอนน้ีกําลังนิยมสไตลวินเทจดวย ดังน้ันสําหรับผูที่ชอบสไตลวินเทจถือวา

รายการน้ีเหมาะสมเลยทีเดียว  
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- ความนาเช่ือถือของรายการในแตละชวงน้ัน กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา รายการมี

ความนาเช่ือถือ สวนหน่ึงคือพิธีกรเพราะดําเนินรายการไดมืออาชีพ ในชวงแรกที่มีการเลาประวัติ มี

ความชัดเจน กระชับ สามารถเขาใจไดงาย 

ชวงดีไอวาย พิธีกรดูมีความคลองแคลวและไมขัดเขิน สามารถสอนใหคนดูนําไปทําตามเอง

ไดงายๆ ดูแลวอยากทําตามและยังประหยัดอีกดวย 

ชวงที่พาไปซื้อเครื่องแตงกาย ก็มีการแนะนํารานที่นาสนใจ แตถามีการบอกลักษณะของชุด

ที่เลือกในยุค60 วาเปนอยางไรบางจะชวยใหเห็นภาพมากข้ึน สวนในชวงสุดทายที่มีการแปลงโฉมมี 

ความชัดเจนในยุคน้ันๆดี แตควรเพิ่มเสียงประกอบใหดูสนุกข้ึน  

- ความคิดเห็นและความพึงพอใจของประโยชนที่ไดจากการรับชมรายการและสามารถ 

นําไปประยุกตใชในชีวิตจริงน้ัน กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา ประโยชนที่ไดรับจากรายการคือ ไดรับ 

ความรูเรื่องประวัติของแฟช่ันวินเทจที่นาสนใจและไดความบันเทิงควบคูกันไป สวนสิ่งที่สามารถนําไป 

ใชในชีวิตประจําวันไดมากที่สุดคือ ชวงที่สอนดีไอวายและชวงสุดทายของรายการที่จะเปนการแตงตัว 

และแตงหนาในสไตลวินเทจ 

สวนที่ 3: ความพึงพอใจ ตอลีลาการนําเสนอของรายการ (Style ) 

- บุคลิกและวิธีการสื่อสารของผูดําเนินรายการ กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา คาแร็กเตอร

ของพิธีกรมีความเปนธรรมชาติและเหมาะสมกันทั้งคู บุคลิกสดใส ทั้งเรื่องทาทางและการใชสายตาดู 

แลวไมนาเบื่อ สามารถคลอยตามไดดี ทําใหรายการนาติดตาม 

- นํ้าเสียงของพิธีกร มีความเปนธรรมชาติและฉะฉานในการพูดดี อาจจะมีผิดบางแตก็ไมทํา

ใหเปนที่นาสังเกต สวนในชวงดีไอวายมีความชานิดหนอย อาจจะเปนเพราะพิธีกรอยูคนเดียว  

- การเช่ือมโยงกันของแตละชวงในรายการ กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา มีการเรียงลําดับ

ชวงที่ดี โดยเลาถึงที่มากอนอันดับแรก แลวเริ่มลงมือแตงตัวตามยุคน้ันๆและก็ปดทายดวยการ

แตงหนาทําผม ถือวานําเสนอเน้ือหาไดครอบคลุมยุค 60 ดี แตยังมีสวนที่สงไมถึงกันแตละชวงบาง

เล็กนอย  

- มุมกลอง การตัดตอ และคอมพิวเตอรกราฟกในรายการ กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา  

มุมกลองมีความเหมาะสมกับรายการแฟช่ัน มีลูกเลนไมนาเบื่อ การตัดตอในบางชวงมีการกระตุกบาง 

เล็กนอย ชอบที่มีการยอนภาพทําซ้ําทําใหดูนาสนใจ กราฟฟกดูแลวสวยงามดีแตยังดูน่ิงๆไป ถามีลูก 

เลนมากกวาน้ีจะนาสนใจมากข้ึน สีในรายการดูเขากับความเปนวินเทจเหมาะสมกับผูหญิง  
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สวนที่ 4 : ความพึงพอใจ ตอภาพรวมของรายการ (Overview ) 

- สําหรับการนําเสนอภาพประกอบภายในเน้ือของรายการ มีความเหมาะสมดี ทําใหผูชม

เห็นภาพ เน่ืองจากมีการเลาเรื่องราวในอดีต การมีภาพประกอบทําใหชวยเสริมความเขาใจไดงายข้ึน 

แตควรจะมีเยอะกวาน้ีเพื่อใหชัดเจนข้ึน  

- เสียงเพลงประกอบภายในรายการน้ัน เขากับการนําเสนอเรื่องแฟช่ันยุคน้ัน เปนเพลงยุค

วินเทจที่เขากับรูปแบบรายการมาก ทําใหรูสึกสนุก อาจจะมีเพลงกระตุกบาง แตโดยรวมถือวาดี  

- ชวงในรายการที่กลุมเปาหมายช่ืนชอบมากที่สุดน้ัน กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา ช่ืน

ชอบชวง young ranger มากที่สุด โดยเปนชวงการเลือกซื้อเสื้อผาและการแตงหนาในสไตลวินเทจ 

เพราะดูนาสนใจแปลกใหมดี เปนลุคที่ไมไดเห็นไดในชีวิตประจําวันทั่วไป และยังสามารถใหความรู 

หรือแรงบันดาลใจใหแกผูชมไดมากทีเดียว รองลงมาคือ ชวง young remake เพราะเปนการนําสิ่ง 

ของที่มีอยูมาประยุกตไดจริงและประหยัดเหมาะสมกับวัยรุน  

- ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการพบวา กลุมตัวอยางมีความช่ืน

ชอบและพึงพอใจรายการน้ีมาก ดูเปนรายการที่เหมาะสมกับวัยรุนจริงๆ นําเสนอแฟช่ันยุควินเทจได

นาสนใจ มีเน้ือหาสาระครบ มูดแอนโทนของรายการดูเกาวินเทจแตก็ไมไดดูเชย สิ่งที่ดึงดูดความสนใจ

ของรายการนาจะเปนความคลองแคลวของพิธีกรและการตัดตอที่ดูเปนวัยรุน โดยภาพรวมถือวา 

รายการมีความนาสนใจ ชวนติดตามวาตอนตอไปจะนําลุควินเทจยุคไหนมานําเสนออีก  

สวนที่ 5 : ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ตอรายการ Young เกา 

กลุมเปาหมายสวนใหญชอบช่ือรายการ เปนการเลนคําแบบงายๆที่ดูวัยรุน และคุมคอนเซป็

ของรายการดวยการนําไปปรับเปนช่ือชวงตางๆไดเหมาะสม   

ขอเสนอแนะชวงตางๆในรายการ กลุมเปาหมายใหความเห็นวา ในชวงที่สามที่มีการพาไป

ซื้อเสื้อผา ควรมีการแนะนํารานคาน้ันๆมากกวาน้ีเชน สินคาที่ขายในรานมีอะไรบาง และแนะนําอีกวา 

อยากใหแขกรบัเชิญไดมีสวนรวมในการเลือกเสื้อผาเครื่องแตงกายดวย เพราะวาจะไดไมดูเหมือนจับ

นางแบบมาแตงตัว โดยรวมถือวากลุมเปาหมายมีความพึงพอใจกับรายการน้ี  

จากผลการประเมินขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชประเมินผลรายการ เพื่อใหทราบถึงความเห็น 

ความพึงพอใจ และประโยชนจากกลุมเปาหมายไดรับจากการรับชมรายการแฟช่ันวินเทจที่ผลิตข้ึน ซึง่

จะนําไปสูบทสรุปและการอภิปรายผลช้ินงานที่เสร็จสมบูรณตอไป 
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บทที่ 6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาและผลิตช้ินงานรายการทางโทรทัศนในหัวขอ “การผลิตรายการโทรทัศนรูปแบบ

สาระบันเทิงเกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจสําหรับวัยรุน” เปนการศึกษาวิจัยและการผลิตช้ินงาน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการในดานรูปแบบและเน้ือหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการ

แฟช่ันวินเทจ เพื่อใหไดแนวทางสําหรับการผลิตรายการใหสอดคลองกับความตองการของ

กลุมเปาหมายมากที่สุด ตลอดจนการประเมินผลของช้ินงานรายการทางโทรทัศนที่ผูศึกษาไดผลิตข้ึน 

ดวยวิธีสนทนากลุมและการประเมินประสิทธิผลของรายการ ซึ่งการเก็บขอมูลและศึกษาผลการวิจัย

ดังกลาว ทําใหสามารถสรุปผลการศึกษาวิจัย อภิปรายผล และอธิบายขอเสนอแนะไดดังน้ี 
 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 

การผลิตรายการโทรทัศนรูปแบบสาระบันเทิงเกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจสําหรับวัยรุน ในสวน

ของสรุปผลการศึกษาวิจัยน้ันประกอบดวย 3 สวน คือ 

1.  ผลการสํารวจพฤติกรรม การเปดรับชมรายการทางโทรทัศนและความตองการในดาน

รูปแบบและเน้ือหาของกลุมเปาหมาย 

2.  ผลสรุปของช้ินงาน “การผลิตรายการโทรทัศนรูปแบบสาระบันเทิงเกี่ยวกับแฟช่ันวิน

เทจสําหรับวัยรุน” 

3.  ผลการวิเคราะหการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชม

รายการโทรทัศนรูปแบบสาระบันเทิงเกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจสําหรับวัยรุน” ของกลุมตัวอยางที่มีชวง

อายุระหวาง 18-25 ป 

 

1.  ผลการสํารวจพฤติกรรม การเปดรับชมรายการทางโทรทัศนและความตองการใน

ดานรูปแบบ และเน้ือหาของกลุมเปาหมาย 

ผูศึกษาไดทําการแจกแบบสอบถามสํารวจ จํานวน 100 คน แบงเปนแจกรายบุคคล 50 ชุด 

และแบบออนไลน 50 ชุด และมีการสัมภาษณผูผลิตสื่อรายการโทรทัศนประเภทแฟช่ันและผูเช่ียว 

ชาญในความรูเกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจ จํานวน 3 คน และมีการสนทนากลุมตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมาย 

ของรายการที่มีความสนใจในแฟช่ันวินเทจ จํานวน 5 คน ในชวงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 

ทั้งหมด 2 เดือน ซึ่งสามารถสรุปผลไดดังน้ี 
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กลุมตัวอยางมีจํานวน 100 คน  มีอายุระหวาง  20-21 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

สวนใหญมีอาชีพเปนนักเรียน นักศึกษา รองลงมาคือพนักงาน บริษัทเอกชนและเจาของกิจการ/ธุรกิจ

สวนตัว รายไดสวนใหญเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาทในดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อที่มีเน้ือหา

เกี่ยวกับแฟช่ัน มีการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแฟช่ันผานสื่ออินเตอรเน็ตมากที่สุด รองลงมาคือ 

สื่อโทรทัศน นอกจากน้ีกลุมตัวอยางมีชวงเวลาในการรับชมรายการแฟช่ันทางโทรทัศนมากที่สุดคือ 

เวลา 20.01 น.-00.00 น. โดยระยะเวลาในการรับชมรายการแฟช่ันทางโทรทัศนในแตละครั้งไมเกิน 

15 นาที และเปนวันอาทิตย เหตุผลที่กลุมตัวอยางเลือกที่จะรับชมรายการแฟช่ันคือ เพื่ออัพเดท

แฟช่ัน นอกจากน้ีกลุมตัวอยางยังมีความเห็นวา รายการแฟช่ันในปจจุบันมีความนาสนใจ เพราะ

เน้ือหาที่นําเสนอไมหลากหลาย 

สวนในดานพฤติกรรมการเปดรับเน้ือหาแฟช่ันวินเทจ พบวากลุมตัวอยางมีความสนใจหรือ

ช่ืนชอบการแตงกายแฟช่ันวินเทจในระดับปานกลาง สวนใหญมีขอมูลความรูดานแหลงหรือรานคา

เสื้อผาวินเทจ และยังพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเคยนําแฟช่ันวินเทจมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

นอกจากน้ีกลุมตัวอยางใหความเห็นอีกวาเสนหของการแตงกายแฟช่ันวินเทจคือ สามารถนําเสื้อผา

เกามาประยุกตได 

อยางไรก็ตาม กลุมตัวอยางอยากใหรายการแฟช่ันแนววินเทจม ีmood&tone ของรายการ

ไปในเรื่องของการเนนใหความรูเทคนิคการแตงกายมากที่สุด รองลงมาคือเนนเทคนิคการ d.i.y  

เสื้อผา เครื่องประดับ ในดานของเน้ือหาที่ตองการใหมีในรายการแฟช่ันแนววินเทจ คือ แนะนําการ

แตงกายแฟช่ันแนววินเทจที่สามารถนํามาใชในชีวิตจริงได อีกทั้งคาดวาประโยชนที่จะไดรับจาก 

รายการแฟช่ันแนววินเทจคือ สามารถนําการแตงกายน้ีมาใชไดจริงอีกดวย 

สวนการสัมภาษณเชิงลึกกับผูผลิตสื่อรายการโทรทัศนประเภทแฟช่ันและผูเช่ียวชาญใน 

ความรูเกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจ จํานวน 3 คน พบวา 

ดานผูผลิตสื่อรายการโทรทัศนประเภทแฟช่ัน 

มีความเห็นวา ภาพรวมของรายการแฟช่ันทางโทรทัศนมีเน้ือหาที่คลายคลึงกัน แตจะมี

ความแตกตางกันในรูปแบบของวิธีการเลาเรื่อง โดยปญหาหรืออุปสรรคของการผลิตรายการแฟช่ันคือ 

การคิดเรื่องเน้ือหาในแตละเทปที่จะนําเสนอใหเปนที่นาสนใจแกผูชม 

ซึ่งรายการแฟช่ันที่นาสนใจเหมาะสมกับวัยรุนควรเลือกวิธีการเลาเรื่องในสิ่งที่วัยรุน

อยากจะฟงมากกวาที่ตนเองอยากจะเลา และนําเสนอสิ่งที่วัยรุนสามารถจับตองได ราคาไมแพง  

สวนรูปแบบและวิธีการนําเสนอในรายการมีคําแนะนําวา ฉาก สถานที่ และอุปกรณ     ต

างๆในรายการมีความสําคัญและมีผลตอการรับชมรายการ รวมไปถึงบุคลิกของพิธีกรในรายการแฟช่ัน

ควรมีความเปนธรรมชาติ จะทําใหรายการดูสนุกและเปนธรรมชาติ 
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สําหรับความเห็นและทัศนคติที่มีตอรายการแฟช่ันแนววินเทจ มีความเห็นวา รายการ

แฟช่ันแนววินเทจมีความเปนไปได โดยควรมีการศึกษาและวางแผนในเรื่องของการเลาเรื่องและ

เน้ือหาที่จะนําเสนอ และควรมรีะยะเวลาไมเกิน 30 นาทีในการออกอากาศ 

ดานผูมีความรูและเช่ียวชาญในสไตลแฟช่ันวินเทจ 

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจคือ ของวินเทจจะมีลักษณะที่แปลกไมเหมือนใครและมี

เอกลักษณในตัวของมันเอง โดยมีเสนหโดดเดนในเรื่องของกาลเวลาและประวัติของสิ่งน้ัน รวมไปถึง

การออกแบบตัดเย็บที่ประณีตทนทาน มีคุณคาและมีมูลคา 

สวนดานแฟช่ันการแตงกายแบบวินเทจในปจจุบันพบวา กระแสเสื้อผาแนววินเทจของ

วัยรุนในปจจุบันกําลังเปนที่นิยม วัยรุนหันมานิยมสินคามือสองมากข้ึน เน่ืองจากราคาไมแพงและมี

หลากหลายแบบใหเลือกซื้อ และยังใหคําแนะนําในการประยุกตเสื้อผาใหเหมาะสมกับแฟช่ันวินเทจ

โดยการ d.i.y หรือ mix&match จากเสื้อผาเกา  

นอกจากน้ี ยังใหความเห็นในดานการทํางานแนววินเทจวา จะมีอุปสรรคหรือขอจํากัดใน

เรื่องของกลุมเปาหมาย โดยกลุมคนที่ชอบวินเทจมีนอย และใหความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของ

แฟช่ันวินเทจวา จะยังคงอยูตอไปและวินเทจจะวนกลับมาเรื่อยๆเพื่อเปนสัญลักษณของความไม

เหมือนใคร  

สุดทายไดใหคําแนะนําในการทํารายการแฟช่ันวินเทจสําหรับวัยรุน คือ ควรนําเสนอใน 

รูปแบบของ how to บอกเลาถึงความหมายของวินเทจ แหลงจําหนาย โดยการเลาผานตัวแบบ  

พรอมทั้งแทรกเกร็ดความรูในรายการ 

 

2.  ผลสรุปของชิ้นงาน “การผลิตรายการโทรทัศนรูปแบบสาระบันเทิงเก่ียวกับแฟชั่น

วินเทจ สําหรับวัยรุน” 

ไดผลิตช้ินงานออกมา 1 ตอน โดยรายการมีความยาวทั้งหมด 20 นาที ซึ่งรายการมีช่ือวา 

รายการ Young เกา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

วัตถุประสงคเฉพาะตอน: 1.  นําเสนอเน้ือหาประวัติที่มาของแฟช่ันวินเทจในป 1960’s  

2.  นําแฟช่ันวินเทจมาปรับใชในชีวิตประจําวันได โดยการประยุกตจากการ d.i.y และ

สามารถเลือกซื้อเสื้อผาแบบประหยัดเหมาะสมกับตนเอง 

กลุมเปาหมาย       : วัยรุนเพศชายและหญิงที่รักในการแตงกายแบบแฟช่ันวินเทจอายุ

ระหวาง 18-25 ป และกลุมเปาหมายรอง คือ ผูคนทั่วไปที่สนใจในแฟช่ันวินเทจ 

เน้ือหารายการเฉพาะตอน: เน้ือหารายการเฉพาะตอน จะแบงออกเปน 3 ชวงดังน้ี 

ชวงที่ 1 Young Machine (Indoor) เปนชวงเปดรายการ ที่จะพาไปยอนยุคกับแฟช่ันวิน

เทจ ซึ่งในเทปน้ีจะเปนแฟช่ันในป 1960’s โดยจะเนนไปที่แฟช่ันมอดส (Mod) เริ่มจากการใหความรู
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เกี่ยวกับเรื่องราวประวัติสังคมในปน้ันเล็กนอยและตอดวยที่มาของแฟช่ันมอดส รูปแบบการแตงกาย

ทั้งเสื้อผาและเครื่องประดับ ตลอดจนนําเสนอเรื่องราวของแฟช่ันไอคอนยุคมอดสอยาง Twiggy โดย

เปนประวัติคราวๆ นําเสนอโดยวิธีการแบบกราฟฟกทูดีคอลลาจ แทรกดวยเสียงการเลา เรื่อง

ประกอบของพิธีกรทั้งสองคนเพื่อใหเกิดความนาสนใจ      

ชวงที่ 2 Young Remake (Indoor) เปนชวงที่จะทําใหชาววินเทจเลิฟเวอร ไดสรางสรรค

วินเทจไอเท็มสุดเกในสไตลประหยัด โดยจะมีการนําอุปกรณที่มีอยูในบานหรือเสื้อผาเกาที่ไมใชแลว 

มาประยุกตดัดแปลงใหมใหกลายเปนวินเทจแฟช่ันไอเท็มแบบประหยัด ดวยเทคนิคการ d.i.y งายๆ 

แตมีสไตล โดยธีมในเทปน้ีจะเปนการ d.i.y ผาโพกศีรษะจากเสื้อลูกไมเกาที่ไมใสแลว ในแบบแฟช่ัน

ไอคอนอยาง Twiggy โดยชวงน้ีจะเปนการดําเนินการโดยพิธีกรหน่ึงคนในรายการเปนผูสาธิตและ

อธิบายวิธีการ d.i.y ทั้งหมด และทดลองสวมใสจริงเพื่อแสดงใหเห็นวา สามารถใชงานไดจริงและ

เหมาะสมกับวัยรุน  

ชวงที่ 3 Young Ranger (Outdoor) เปนชวงที่จะพาแขกรับเชิญทางบานที่สนใจอยากลอง

แตงกายในลุคแบบวินเทจมารวมสนุกในรายการ โดยในเทปน้ีสองพิธีกรจะพาแขกรับเชิญที่สนใจอยาก

เปลี่ยนลุคเปนสาวมอดสในสไตล Twiggy Girl ไป แนะนํารานคาและเลือกซื้อเสื้อผาวินเทจแบบสไตล

มอดสที่นาสนใจในราคาสบายกระเปา ซึ่งสถานที่จะไปคือ ตลาดนัดสวนจตุจักร โดยใหเจาของราน

และพิธีกรทั้งสองชวยกันเลือกเครื่องแตงกายในรานใหเหมาะสมกับแขกรับเชิญ ระหวางน้ีจะมีการ

แทรกเกร็ดความรูในการเลือกสินคาดวย และเสื้อผาทั้งหมดที่ซื้อมีขอจํากัดวาตองมีราคารวมกันไม

เกินหน่ึงพันบาท หลังจากน้ันจะมีการแตงหนาใหกับแขกรับเชิญในธีม Twiggy Girl ดวย 

 

3.  ผลการวิเคราะห การสนทนากลุมในหัวขอ“ความพึงพอใจและประโยชนจากการ

รับชม รายการโทรทัศนรูปแบบสาระบันเทิงเก่ียวกับแฟชั่นวินเทจสําหรับวัยรุน” ของกลุม

ตัวอยางท่ีม ีชวงอายุระหวาง 18 – 25 ป 

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหการสนทนากลุม เพื่อเปนการประเมินผลรายการที่ไดผลิตข้ึน ทํา

ใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจและประโยชนที่กลุมเปาหมายในชวงอายุ 18 - 25 ป 

ไดจากการรับชมในรายการ จํานวนทั้งสิ้น 5 คน ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

สวนที่ 1 : ความพึงพอใจ ตอรูปแบบของรายการ (Format) 

รูปแบบวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงน้ัน กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา การ

นําเสนอในแตละชวงถือวานําเสนอไดดี นาสนใจและสนุกสนาน ไมนาเบื่อ ชวนใหอยากติดตามในทุก

ชวงของรายการ ดานเวลาของรายการในแตละชวง ถือวาเหมาะสมกับเน้ือหาที่ตองการนําเสนอดี 

และในเรื่องของความดึงดูดใจและความนาสนใจของรายการน้ัน กลุมตัวอยางมีความเห็นวา รายการมี
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ความนาสนใจตรงที่มีความเปนแฟช่ันวินเทจทั้งรายการ และดึงดูดใจตรงที่นํามาเสนอในรูปแบบ

ปจจุบัน  

สวนที่ 2 : ความพึงพอใจ ตอเน้ือหาของรายการ (Content) 

กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา เน้ือหารายการคอนขางมีสาระสําหรับวัยรุนสมัยน้ีโดยไดทั้ง

ความรูเรื่องประวัติของแฟช่ันวินเทจและความบันเทิงไปพรอมๆกัน ถือวาครบถวนในเวลาที่จํากัด 

และวัยรุนปจจุบันน้ีกําลังนิยมสไตลวินเทจดวย ดังน้ันรายการน้ีถือวาเหมาะสมสําหรับผูที่ชอบสไตล 

วินเทจเลยทีเดียว อีกทั้งยังสามารถนําไปประยุกตในชีวิตประจําวันไดจริง สวนดานความนาเช่ือถือ  

ของรายการในแตละชวงน้ัน กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา รายการมีความนาเช่ือถือ สวน

หน่ึงคือ พิธีกร เพราะดําเนินรายการไดมืออาชีพทั้งสามชวงของรายการ  

สวนที่ 3 : ความพึงพอใจ ตอลีลาการนําเสนอของรายการ (Style) 

บุคลิกและวิธีการสื่อสารของผูดําเนินรายการ กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา พิธีกรมีความ

เปนธรรมชาติ พูดจาฉะฉานและเหมาะสมกันทั้งคู ดูแลวไมนาเบื่อ ทําใหรายการนาติดตาม สวนการ

เรียงลําดับชวงของรายการถือวาทําไดดี มีการเลาถึงที่มากอนอันดับแรก แลวเริ่มลงมือแตงตัวตามยุค

น้ันๆ และปดทายดวยการแตงหนาทําผม ถือวานําเสนอเน้ือหาไดครอบคลุมยุค60 ดานลีลาของการ

นําเสนอ การตัดตอ มุมกลองและกราฟฟกตางๆ มีความเหมาะสมกับรายการแฟช่ัน มีลูกเลนไมนา

เบื่อ มีการยอนภาพทําซ้ําทําใหดูนาสนใจ สีในรายการดูเขากับความเปนวินเทจ  

สวนที่ 4 : ความพึงพอใจ ตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

กลุมตัวอยางมีความช่ืนชอบและพึงพอใจรายการน้ีมาก ดูเปนรายการที่เหมาะสมกับวัยรุน

จริงๆ และนําเสนอแฟช่ันยุควินเทจไดนาสนใจ มีเน้ือหาสาระครบถวน แมวามูดแอนโทนของรายการ

ดูเกาวินเทจแตก็ไมไดดูเชย สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของรายการคือความคลองแคลวของพิธีกรและการ

ตัดตอที่ดูเปนวัยรุน โดยภาพรวมถือวารายการมีความนาสนใจ ชวนติดตามวาตอนตอไปจะนําลุควิน

เทจในยุคไหนมานําเสนออีก 

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาและวิเคราะห ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการทางโทรทัศน

และความตองการของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการแฟช่ันวินเทจ ผลสรุปของช้ินงาน “การผลิต

รายการโทรทัศนรูปแบบสาระบันเทิงเกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจสําหรับวัยรุน” ตลอดจนผลการวิเคราะห 

ผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ Young เกา ที่ผูศึกษาไดผลิตข้ึนน้ัน สามารถทําการอภิปราย

ผลการศึกษาวิจัยไดตามหัวขอ ดังตอไปน้ี 
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รายการ “Young เกา” กับความสอดคลองทางทฤษฎีและแนวคิดตางๆ 

1.  แนวคิดเกี่ยวกับแฟช่ัน รายการ “Young เกา” เลือกที่จะนําแนวคิดเกี่ยวกับแฟช่ันที่วา 

แฟช่ันไมใชแคเพียงเสื้อผาเทาน้ัน แตยังหมายรวมถึงทุกสิ่งทุกอยางที่สามารถแสดงออกถึงการใชชีวิ 

แบบรวมสมัย นอกจากน้ียังครอบคลุมไปถึงกิจกรรมตางๆในการดําเนินชีวิต เชน การแตงกาย การ

รับประทานอาหาร พฤติกรรมที่เปนที่ยอมรับทางสังคมก็ลวนแตเปนแฟช่ัน  

ดังน้ันแฟช่ันในความหมายของรายการ Young เกา จึงหมายถึง พฤติกรรม เครื่องแตงกาย 

การดําเนินชีวิตและแนวคิดที่กําลังเปนที่นิยมในสังคม ดังน้ันเน้ือหาภายในรายการจึงไมไดนําเสนอแค

เสื้อผาเพียงอยางเดียว แตยังครอบคลุมไปในเรื่องของการใหความรูเกี่ยวกับสังคม ประวัติที่มาของ

แฟช่ันที่เกิดข้ึน ซึ่งเน้ือหาดังกลาวจะอยูในยุคของวินเทจทั้งสิ้น ตามคํากลาวที่วา แฟช่ันมีการ

หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปนวงกลม ไมมีคําวาเชยหรือลาสมัย 

2.  แนวคิดเกี่ยวกับประวัติแฟช่ันในยุควินเทจ  (1900s–1970s) โดยในเน้ือหาของรายการ

จะมีการนําเสนอเรื่องราวประวัติความเปนมาของสังคม รวมถึงที่มาของแฟช่ันวินเทจในยุคน้ันทั้ง

เสื้อผาการแตงกาย การแตงหนา  โดยมีขอบเขตภายในยุควินเทจคือป 1900s–1970s และยังมีการ

นําเสนอแฟช่ันในยุคดังกลาวที่กําลังเปนที่นิยมในปจจุบันอีกดวย 

3.  แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุน รายการ Young เกา ไดนําหลักการและแนวคิดในเรื่องของ

ธรรมชาติและทัศนคติของวัยรุน เรื่องความตองการที่จะรับรูสิ่งใหมๆอยูเสมอ ตองการทําใหตนเอง

เปนที่ประทับใจแกผูอื่นโดยการแสดงออกทางการแตงกาย และมีพฤติกรรมเลียนแบบในสิ่งที่ตนเอง

สนใจ ซึ่งทั้งหมดน้ีถูกนํามาใชในเน้ือหารายการ โดยมีการใชตัวแบบในการแตงกายใหดูเปนตัวอยาง 

สําหรับกลุมเปาหมายที่เปนวัยรุนวา สามารถแตงกายตามแฟช่ันที่รายการนําเสนอไดจริงและ

เหมาะสมกับวัย 

4.  แนวคิดการเปดรับสื่อมวลชน รายการ Young เกา ไดนําแนวคิดเกี่ยวกับการเปดรับ

ขาวสารที่วา ขาวสารเปนสิ่งที่สําคัญอยางย่ิงสําหรับกิจกรรมตางๆของมนุษย เพราะมนุษยตองการที่

จะแลกเปลี่ยนขาวสารความรู เพื่อตอบสนองตอความตองการ ความอยากเปนสวนหน่ึงของสังคม 

หรือหลีกเลี่ยงสังคมโดยการเปดรับสื่อ ซึ่งสอดคลองกับการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับสื่อของกลุม 

เปาหมายที่ตองการหลีกเลี่ยงการแขงขันที่วุนวายของสังคมไทย จึงทําใหกลุมเปาหมายเลือกที่จะหัน 

มาบริโภคเน้ือหาในยุควินเทจ 

 

รูปแบบและวิธีนําเสนอของรายการ 

รายการแฟช่ันทางโทรทัศนในทุกวันน้ี ไดมีการพัฒนาข้ึนมาเรื่อยๆ เพื่อตอบสนองความ

ตองการของกลุมเปาหมายเฉพาะกลุมที่แตกตางกัน โดยสิ่งที่เห็นไดชัดคือ รายการแฟช่ันในปจจุบันน้ี 

สวนใหญแลวจะเปนรายการแฟช่ันที่มีการนําเสนอขาวสารเรื่องราวเกี่ยวกับเสื้อผาเครื่องแตงกายที่ 
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กําลังเปนที่นิยมอยูในขณะน้ีหรือการคาดเดาแฟช่ันที่จะเกิดข้ึนในอนาคตเปนสวนใหญ นอกจากน้ีใน 

รายการยังนําเสนอเพียงแคเรื่องเสื้อผาการแตงกายเทาน้ัน ไมไดครอบคลุมเน้ือหาอื่นในสังคม เชน 

เพลง ภาพยนตร การดําเนินชีวิต เปนตน ซึ่งสิ่งเหลาน้ีก็ลวนแตเปนแฟช่ันเชนกัน ตามหลักแนวคิด 

เกี่ยวกับแฟช่ันที่วา แฟช่ัน คือ ลักษณะที่แสดงออกหรือการกระทําที่ไดรับการยอมรับจากกลุมบุคคล 

รวมไปถึงกิจกรรมตางๆ ในการดําเนินชีวิตประจําวันดวย 

การผลิตรายการโทรทัศนแฟช่ันวินเทจครั้งน้ี ผูศึกษาตองการที่จะนําเสนอแฟช่ันในเน้ือหาที่

แตกตางไปจากรายการแฟช่ันที่มีอยูในปจจุบัน โดยนําเสนอเน้ือหาแฟช่ันในยุควินเทจที่กําลังกลับมา

นิยมอีกครั้งในปจจุบัน เพื่อตอบสนองกลุมเปาหมายอีกกลุมหน่ึงคือ กลุมคนที่ช่ืนชอบสไตลวินเทจ ซึ่ง

ในปจจุบันกลุมคนเหลาน้ีมีจํานวนเพิ่มมากข้ึนในสังคมไทย ทําใหรายการแฟช่ันวินเทจน้ีเกิดความ

นาสนใจข้ึนมา 

ดานรูปแบบและวิธีการนําเสนอของรายการแฟช่ันวินเทจน้ี เน่ืองจากรายการแฟช่ันใน 

ลักษณะน้ีคอนขางใหม มีความเฉพาะกลุมและยังไมแพรหลาย ทําใหผูศึกษาตองนํารูปแบบของ 

รายการแฟช่ันที่มีอยูมาประยุกตใชใหเขากับเรื่องราวแฟช่ันวินเทจที่ตองการนําเสนอ โดยปรับรูปแบบ 

ในการนําเสนอและเลือกเน้ือหาที่เหมาะสมกับความตองการของกลุมเปาหมาย 

จากแนวคิดเกี่ยวกับแฟช่ัน ที่รายการแฟช่ันทั่วไปนํามาเสนอคือ จะนําเสนอแฟช่ันที่กําลัง

เปนที่นิยมอยูขณะน้ันหรือการคาดการณทิศทางของแฟช่ันที่จะเกิดข้ึนในอนาคต แตสําหรับแฟช่ันวิน

เทจจะตางกัน จากคํากลาวของทฤษฎีที่วาแฟช่ัน คือ สิ่งที่ผูคนยอมรับกันในสังคมจํานวนมากและถือ

ปฎิบัติตาม แทจริงแลวแฟช่ันไมไดหายไปตามกาลเวลา แตจะมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนเปนวงกลม

ไปเรื่อยๆ สิ่งที่เคยเปนที่นิยมในอดีตก็จะกลับมานิยมและเปนที่ยอมรับอีกครั้งในสังคมปจจุบัน ซึ่ง

เหลาน้ีมีผลตอการกําหนดรูปแบบเน้ือหาของรายการใหมีการนําเสนอเรื่องราวของแฟช่ันวินเทจที่

หลากหลาย โดยแบงออกเปนชวงตางๆ ตามความตองการจะที่รับชม เชน ที่มาหรือประวัติของแฟช่ัน

วินเทจยุคตางๆ หรือการประยุกตแฟช่ันวินเทจใหเขากับแฟช่ันที่เกิดข้ึนในปจจุบัน  

ทางดานปจจัยของผูชม ก็จะข้ึนอยูกบักลุมเปาหมายที่ทางรายการกําหนดไว เพราะผูชมถือ

เปนสวนสําคัญของรายการในการจัดแบงเน้ือหาที่นําเสนอวาจะนําเสนอในเรื่องอะไร มีรูปแบบ 

รายการอยางไร เพราะถาไดมีการศึกษากลุมเปาหมายอยางถูกตองแลว รายการแฟช่ันแนววินเทจกจ็ะ 

สามารถผลิตเน้ือหาและรูปแบบไดเหมาะสมและทําใหรายการประสบความสําเร็จ 

ในการผลิตรายการแฟช่ันวินเทจใหประสบความสําเร็จถือเปนเรื่องยาก เพราะรายการ

แฟช่ันทางโทรทัศนในปจจุบัน ไมวาจะในชองฟรีทีวีหรือชองเคเบิ้ลตางๆมีมากพอสมควรแลว แต

สําหรับรายการแฟช่ันวินเทจน้ัน ถาจะประสบความสําเร็จไดคงเปนเพราะรูปแบบและการนําเสนอ

เน้ือหาของรายการที่แตกตางไปจากรายการแฟช่ันที่มีอยูอยางสิ้นเชิง เพราะเปนการนําเรื่องราว

แฟช่ันที่เปนที่นิยมในอดีตมาเลาใหมอีกครั้งซึ่งถือเปนจุดเดนที่ตางจากรายการอื่น ซึ่งรายการแฟช่ัน
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วินเทจก็จะมีขอจํากัดดวยเชนกัน เพราะการนําเสนอเน้ือหาวินเทจอยางเดียวน้ันเปนเรื่องที่เฉพาะ

กลุม อาจจะดูลาสมัยและเขาใจไดยาก ถาไมใชคนทีช่ื่นชอบก็จะไมสนใจรับชมเลย  

ดังน้ันในการผลิตรายการแฟช่ันวินเทจจึงตองไตรตรองอยางมาก ในดานมุมมองการตลาด 

รายการจะประสบความสําเร็จไดในปจจุบัน ตองเปนรายการที่มีความโดดเดนและมีความใหม 

รายการแฟช่ันวินเทจจึงถือเปนรายการที่ใหมสําหรับวงการแฟช่ัน ดวยเน้ือหาที่นําเสนอและ

กลุมเปาหมายเฉพาะที่รับชม ดังน้ันรายการประเภทน้ี เมื่อเผยแพรไปทางสื่อโทรทัศนก็จะมีความเสีย่ง

อยูเหมือนกัน เน่ืองจากยังไมมีคนริเริ่มที่จะทํา ผูผลิตจึงสามารถคาดเดาจํานวนผูชมได แตถามองอีก

ดานคือ หากรายการไดรับการตอบรับจากผูชมที่เปนกลุมยอยที่ช่ืนชอบแฟช่ันวินเทจเปนอยางดี เราก็

จะกลายเปนผูริเริ่มและสรางความนิยมในแฟช่ันวินเทจได เพราะกระแสนิยมในปจจุบันผูคนเริ่มที่จะ

นําแฟช่ันในอดีตกลับมาใชใหมอยูเสมอ อีกทั้งปจจุบันมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีในการเปดรับ

และเผยแพรสื่อตางๆมากข้ึน ผูผลิตก็สามารถใช โอกาสเหลาน้ีมาเปนผูริเริ่มสรางสรรครายการแฟช่ัน

วินเทจได  

จากการประเมินประสิทธิผลการรับชมรายการน้ี สามารถพิสูจนไดวากลุมเปาหมายสวน

ใหญชอบการนําเสนอของรายการพอสมควรและอยากรับชมรายการตอ แตอาจมีการปรับเปลี่ยน

เน้ือหาและเวลาในบางชวงบางตอน โดยกลุมเปาหมายใหเหตุผลวา เน่ืองจากรายการประเภทแฟช่ันที่

เปนแนววินเทจน้ันหาชมไดยาก ดังน้ันเมื่อกลุมเปาหมายที่ ช่ืนชอบไดดูรายการแลว ก็สามารถนํา

ความรูจากรายการไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดจริง  

 

เน้ือหาในรายการ 

เน้ือหาในรายการ เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงคุณคาของรายการและเปนเรื่องที่สามารถเกี่ยว

โยงกับสิ่งที่รายการนําเสนอไปสูผูชม ทําใหผูชมไดรับในสิ่งที่เปนประโยชนจากการรับชมรายการน้ัน 

ซึ่งผูศึกษาใหความสําคัญและตระหนักถึงเน้ือหาที่นําเสนอในรายการ โดยจะตองใหทั้งสาระความรู

และความบันเทิงที่เปนประโยชนตอผูชมควบคูกันไป 

รายการแฟช่ันวินเทจจึงเปนรายการที่ใหสาระความรูในเรื่องของที่มา ประวัติสังคม และ 

ประวัติแฟช่ันในยุควินเทจแตละยุค รวมไปถึงแฟช่ันการแตงกาย การประยุกตแฟช่ันวินเทจมาใชใน 

ปจจุบัน ควบคูไปกับความบันเทิงในการทองเที่ยวซื้อสินคาในสไตลวินเทจ เพื่อใหผูชมไดรับสาระ 

ความรูเรื่องวินเทจเพิ่มมากข้ึน และเปนการเปดโอกาสใหกลุมผูชมอื่นๆสามารถรูจักเรื่องราวเหลาน้ีได 

เน้ือหาที่ทางรายการไดนําเสนอไปน้ัน เปนการใหประโยชนและแนะนําเทคนิคในการแตง

กายแบบวินเทจ ขอมูลความรูรวมถึงประวัติที่มาตางๆเกี่ยวกับยุคของแฟช่ันวินเทจแตละยุคในอดีตที่

กลับมานิยมอีกในปจจุบัน เชน การไปเลือกซื้อเครื่องแตงกาย โดยพิธีกรพาไปยังแหลงในการเลือกซื้อ 

บอกเคล็ดลับในการเลือกสินคาหรือการประยุกตของที่มีอยูใหเกิดเปนสิ่งใหมที่มีความรวมสมัย โดย
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เน้ือหาที่ผูชมไดรับจากรายการน้ัน จะเปนประโยชนและสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

จริง  

 

สิ่งท่ีไดเรียนรูจากการสรางสรรคผลงาน 

สิ่งที่ไดเรียนรูจากการผลิตรายการแฟช่ันวินเทจครั้งน้ี พบวาการผลิตรายการทางโทรทัศน

ไมใชเรื่องงาย ซึ่งจะตองมีการแบงตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบแตกตางกันไปตามลักษณะของ

ประเภทงานที่ตนถนัด ซึ่งจะสงผลใหงานที่ออกมามีความสมบูรณ แตจากการผลิตช้ินงานครั้งน้ี ผู

ศึกษาไมไดมีหนาที่เปนเพียงผูดูแลการผลิตที่ตองดูแลงานภาพรวมของแตละหนาทีเ่ทาน้ัน แตผูศึกษา

ตองทําหนาที่เกือบทุกตําแหนงในการผลิตรายการแฟช่ันวินเทจน้ี ทําใหผูศึกษาไดเรียนรูถึงการ 

วางแผนวิธีคิดและลําดับข้ันตอนในการดําเนินงานทั้งหมด ในแตละข้ันตอนของแตละหนาที่ ซึ่งสิ่ง 

เหลาน้ีถือเปนประสบการณตรงที่ไดรับ สําหรับทุกๆตําแหนงหนาที่ในการผลิตรายการรวมถึงทุก 

กระบวนการ เกิดจากการคิดวางแผนของผูศึกษาเอง ถึงแมผลที่ออกมาจะไมไดเปนอยางที่คาดหวังไว 

ทั้งหมด แตก็สามารถแกปญหาในระหวางการถายทําใหผานพนสําเร็จไปได  

สําหรับเรื่องของปญหาที่ไดเรียนรูจากการทํางาน คือ การที่บุคคลเดียวตองทํางานในทุกๆ

ตําแหนงในเวลาเดียวกันจะไมสามารถประสบความสําเร็จได เพราะจะทําใหเราขาดความละเอียดใน

งานใดงานหน่ึงไป 

นอกจากน้ี ผูศึกษายังตองรูจักการบริหารจัดการในทุกๆตําแหนงที่ตนตองรับผิดชอบ โดย

การทํางานแตละวันตองแขงกับเวลา ในทุกวันของการทํางานอาจจะมีปญหาเกิดข้ึนเมื่อใดก็ได จึง

จําเปนตองมีการวางแผนในการรับมือและแกปญหาเฉพาะหนาอยูตลอดเวลา เพื่อใหงานออกมาได

ตรงตามเวลาที่กําหนด การผลิตช้ินงานน้ีทําใหรูวาตนตองเปนที่พึ่งแหงตน และรูอีกวาการทํางานคน

เดียวจะสําเร็จไมไดหากขาดการชวยเหลือจากเพื่อน เพราะเพื่อนคือสวนหน่ึงที่ทําใหรายการสําเร็จได 

การผลิตช้ินงานน้ีผูศึกษาไดรับนํ้าใจจากเพื่อนๆ ทั้งชางกลอง ชางแตงหนา ทําผมและผูดําเนินรายการ 

ถึงแมวาการผลิตช้ินงานช้ินน้ีจะไมสมบูรณเทาไรนัก แตผูศึกษาไดทุมเทกับงานช้ินน้ีอยางเต็มความ 

สามารถแลว 

 

ขอเสนอแนะ 

เรื่องของเน้ือหาที่จะเลือกมานําเสนอในรายการแฟช่ันวินเทจน้ัน เน่ืองจากแฟช่ันวินเทจมี

ความหลากหลายในแตละยุค ควรมีการศึกษาและตรวจสอบเน้ือหาเกี่ยวกับประวัติที่มาใหมีความนา 

เช่ือถือ เพราะเน้ือหาในแนวยอนยุคน้ันเปนขอมูลที่เปนแบบเท็จจริง หากสิ่งที่นําเสนอไมถูกตอง  จะ

ทําใหเกิดความเขาใจผิดตอขอมูลได นอกจากน้ีควรเลือกเน้ือหาในยุคที่มีความโดดเดนและนาสนใจ 
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ในตัวของแฟช่ันน้ันๆ และตรงตามแฟช่ันที่กําลังหมุนเวียนกลับมาเปนที่นิยมในสังคมขณะน้ีดวย  

เพื่อใหชวนติดตามและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดจริง  

 

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต 

1.  จากผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมโทรทัศนของกลุมตัวอยาง พบวากลุม

ตัวอยางสวนใหญไมเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจโดยตรง ดังน้ันการผลติ

รายการโทรทัศนเกี่ยวกับแฟช่ันวินเทจอาจไดรับความนิยมมากข้ึนในอนาคต ดังคํากลาวที่วา แฟช่ันมี

การหมุนเวียนเรื่อยๆเปนวงกลมไมมีคําวาลาสมัย และอาจเปนการเพิ่มจํานวนกลุมผูชมที่เปน

เปาหมายมากข้ึนดวย  

2.  จากผลการสํารวจพฤติกรรมในการเปดรับสื่อตางๆในเรื่องของแฟช่ันของกลุมตัวอยาง

พบวา ในปจจุบันมีการเปดรับขาวสารในดานแฟช่ันผานสื่ออินเตอรเน็ตมากที่สุด เพราะจาก

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทุกวันน้ี ทําใหอินเตอรเน็ตกลายเปนสวนหน่ึงของการดําเนินชีวิตของ

ผูคน และจะเปนแหลงติดตามขาวสารทางแฟช่ันไดดีในอนาคต 
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แบบสอบถามความคิดเหน็และความตองการรับชม 

รายการแฟช่ันวินเทจสําหรับวัยรุน 

เอกวิทยุและโทรทัศน สาขานิเทศศาสตร 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

คําช้ีแจง 

1. แบบสอบถามชุดนี้มีจุดมุงหมายเพื่อจะรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและความตองการ

ในการรับชมรายการแฟช่ันวินเทจสําหรับวัยรุน จากกลุมเปาหมายที่เปนผูชมเพศชายและเพศหญิง เพื่อใช

ประโยชนในการศึกษาและนํามาสรางสรรคเนื้อหา และรูปแบบรายการใหมีประสิทธิภาพตรงกับความตองการ

ของทานตอไป 

2. คําตอบในแบบสอบถามนี้จะนําไปใชประโยชนเพื่อการศึกษาเทานั้น ซึ่งจะไมมีการเผยแพร

ขอมูล สวนตัวของทานแตอยางใด ดังนั้นจึงใครขอความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถามทุกขอตาม

ความจริง 

3. ขอมูลในแบบสอบถามมีทั้งหมด 4 สวน ดังนี้ 

  สวนที่ 1: ลักษณะทางประชากรศาสตร 

  สวนที่ 2: พฤติกรรมในการเปดรับส่ือที่มีเน้ือหาเก่ียวกับแฟชั่น 

  สวนที่ 3: พฤติกรรมการเปดรับเน้ือหาแฟชั่นวินเทจ 

  สวนที่ 4: ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการผลิตรายการแฟชั่นแนววินเทจ 

กรุณาใสเคร่ืองหมาย✓ลงในชอง ☐ ที่ตรงกับขอมูลสวนตัวหรือความคิดเห็นของทานมากที่สุด โดย

ขอมูลดังกลาว จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการศึกษา 

สวนที่ 1: ลักษณะทางประชากรศาสตร 

1. เพศ 

    ชาย       หญิง 

2. อายุ 

18 - 19 ป    20 - 21 ป 

22 - 23 ป    24 - 25 ป 

3. ระดับการศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   ปวส./อนุปริญญา 

ปริญญาตรี    ปริญญาโท 

4. อาชีพ 

นักเรียน/นักศึกษา    ขาราชการ/พนักงานวิสาหกิจ 

พนักงานบริษัทเอกชน   เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว 

รับจางทั่วไป    อ่ืนๆ.................................. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5. รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ต่ํากวา 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 ขึ้นไป 

 

สวนที่ 2: พฤติกรรมในการเปดรับส่ือที่มีเน้ือหาเก่ียวกับแฟชั่น 

6. มีการรับรูขอมูลแฟชั่นผานส่ือใดบาง 

ประเภทส่ือ ความถี่ในการรับชม 

ทุกวัน สัปดาหละ 3-4 ครั้ง สองสัปดาหครั้ง เดือนละครั้ง ไมดูเลย 

วิทยุ      

โทรทัศน      

ภาพยนตร      

นิตยสาร      

อินเตอรเน็ต      

ส่ือโฆษณา      

 

7. ชวงเวลาที่รับชมรายการแฟชั่นทางโทรทัศน 

08.00 น. – 12.00 น.   12.01 น. – 16.00 น. 

16.01 น. – 20.00 น.   20.01 น. – 00.00 น. 

00.01 น. – 02.00 น. 

8. ระยะเวลาในการรับชมรายการแฟชั่นทางโทรทัศน 

ต่ํากวา 15 นาที    15 นาที - 30 นาท ี

30 นาที - 45 นาท ี    มากกวา 45 นาที 

9. วันในการรับชมโทรทัศน 

อาทิตย     จันทร 

อังคาร     พุธ 

พฤหัสบดี     ศุกร 

เสาร 

 

10.  เหตุผลที่เลือกรับชมรายการแฟชั่น 

อัพเดตแฟชั่น    ศึกษาเทคนิคการแตงตัว 

หาสถานที่ในการซ้ือเส้ือผา   รับความรูและเคล็ดลับทางดานแฟชั่น 

อ่ืนๆ....................................... 

   ส
ำนกัหอ
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11. คิดวารายการแฟชั่นในปจจุบันมีความนาสนใจหรือไม 

นาสนใจ     ไมนาสนใจ 

12. เหตุผลที่รายการแฟชั่นในปจจุบันยังไมนาสนใจ 

ขาดความสนุก    ไมสามารถนําไปใชไดจริง 

เน้ือหาไมหลากหลาย   อ่ืนๆ.............................. 

 

สวนที่ 3: พฤติกรรมการเปดรับเน้ือหาแฟชั่นวินเทจ 

13. มีความสนใจหรือชื่นชอบแฟชั่นการแตงกายแบบวินเทจมากเทาใด 

มากที่สุด     มาก 

ปานกลาง     นอย 

ไมสนใจ    

14. ขอมูลความรูที่มีตอแฟชั่นวินเทจ 

ขอมูลความรู ไมรูเลย รูนอย รูปานกลาง รูมากที่สุด 

ที่มาของแนววินเทจยุคตางๆ     

แหลง/รานคาเส้ือผาวินเทจ     

การเลือกซ้ือเส้ือผาวินเทจ     

การใชเครื่องประกอบการแตงกาย 

ใหเหมาะสมกับแนววินเทจ 

    

 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม.................................................................................................................................................. 

15. มีการนําแฟชั่นวินเทจมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือไม 

เคย     ไมเคย 

 

16. มีการเลือกเส้ือผาเครื่องแตงกายแฟชั่นวินเทจอยางไร 

เหมาะกับตนเอง    ตามกระแสที่เปนที่นิยม 

ตามความสนใจ แตอาจไมเหมาะ  สไตลเฉพาะตนเอง ไมเหมือนใคร 

อ่ืนๆ......................... 

  

17. คิดวาการแตงกายแฟชั่นวินเทจมีเสนหอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

แปลก แตกตางไมเหมือนใคร   สามารถนําเส้ือผาเกามาประยุกตได 

ไมตกเทรนด แตงไดตลอด   ประหยัดทรัพยากร เพราะไมตองซ้ือเส้ือผา

ใหมๆ 

อ่ืนๆ......................... 

   ส
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สวนที่ 4: ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการผลิตรายการแฟชั่นแนววินเทจ 

18. ทานอยากใหรายการแฟชั่นแนววินเทจมี mood&tone ของรายการอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

เนนความสนุกสนาน   เนนความหลากหลาย วาไรตี้ 

เนนความรูเรื่องรานคาวินเทจ   เนนเทคนิคการd.i.y เส้ือผาเครื่องประดับ 

เนนใหความรูเทคนิคการแตงกาย  ตามในแตละธีมของรายการ 

อ่ืนๆ.............................    

19.    ทานอยากให Character พิธีกรในรายการแฟชั่นแนววินเทจเปนแบบใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

พูดคุยเกง     มีความม่ันใจ   

เปนตัวของตัวเอง    แตงตัวเกง 

ตลก เฮฮา    สดใส ราเริง 

อ่ืนๆ........................... 

20. เน้ือหาที่ตองการใหมีในรายการแฟชั่นแนววินเทจ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

แนะนําการแตงกายแฟชั่นแนววินเทจที่สามารถนํามาใชในชีวิตจริงได 

แนะนําเทคนิคการแตงหนา ทําผม ที่เหมาะกับแนววินเทจแตละยุค 

เชิญกูรูทางดานแฟชั่นสไตลวินเทจมารวมพูดคุย 

ใหความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรที่มาของแนววินเทจที่นําเสนอ 

พาไปแหลงช็อปปงในการซ้ือเส้ือผาแนววินเทจที่นาสนใจ 

สอนเทคนิคการd.i.yเครื่องประดับหรือเส้ือผาแนววินเทจแบบประหยัด 

มีกิจกรรมใหผูชมเขามามีสวนรวมในรายการ 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม.................................................................................................................................................. 

21. อยากใหรายการแฟชั่นแนววินเทจ มีรูปแบบรายการอยางไร 

รายการบันเทิง    รายการวาไรตี้ 

รายการนิตยสาร    รายการสาระบันเทิง 

22. ทานคิดวารายการแฟชั่นแนววินเทจ จะมีประโยชนกับผูชมในดานใด(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

สามารถนําไปใชไดจริง    

เกิดแรงบันดาลใจใหมๆในการแตงตัว 

ไดความรูเรื่องยุคแฟชั่นวินเทจตางๆ  

รูจักการนําเส้ือผาเกาที่มีอยูมาดัดแปลงใหเหมาะกับสไตลของตนเอง 

ไดรับความบันเทิง สนุกสนาน 

ไดรูเทคนิคการแตงกายในรูปแบบใหม 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม.................................................................................................................................................. 

   ส
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แบบสอบถามการสนทนากลุม 

ในหัวขอความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชมรายการโทรทัศน 

รูปแบบสาระบันเทิงเก่ียวกับแฟชั่นวินเทจสําหรับวัยรุน 

 

1. ความพึงพอใจตอรูปแบบของรายการ (Format) 

- ความคิดเห็นของผูชมที่มีตอรปูแบบวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงเปนอยางไร  

- เวลาของรายการในแตละชวงมีความเหมาะสมหรอืไม อยางไร 

- ความดึงดูดใจและความนาสนใจของรายการ Young เกา คืออะไร 

 

2.ความพึงพอใจตอเน้ือหาของรายการ (Content) 

- เน้ือหาของรายการมีความนาสนใจอยางไร  

- ความนาเช่ือถือของรายการในแตละชวง นาเช่ือถือหรือไม อยางไร 

-ความคิดเห็นและความพึงพอใจในเรื่องของประโยชนทีผู่ชมที่ไดจากการรบัชมรายการและสามารถ

นําไปประยุกตใชในชีวิตจริง คืออะไร 

 

3.ความพึงพอใจตอลีลาการนําเสนอของรายการ (Style) 

- บุคลิกและวิธีการสื่อสารของพิธีกรทัง้สองคน มีความเหมาะสมกบัรายการหรือไม อยางไร 

- นํ้าเสียงของพิธีกรทําใหรายการดูสนุกและลื่นไหลหรือไม อยางไร 

- การเช่ือมโยงกันของแตละชวงในรายการ มีความเช่ือมโยงกันทั้งเน้ือหาและเวลาหรือไม อยางไร 

 - มุมกลอง การตัดตอ และคอมพิวเตอรกราฟฟกในรายการ ผูชมมีความเห็นอยางไร  

  

4.ความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

- การนําเสนอภาพประกอบภายในเน้ือรายการมีความเหมาะสมหรือไม อยางไร 

- เสียงเพลงประกอบภายในรายการเปนอยางไร 

- ชวงใดในรายการที่ผูชมช่ืนชอบมากที่สุด เพราะอะไร 

- ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการทั้งหมด มีความเห็นวาอยางไร 

  

5.ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรายการ Young เกา 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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แบบสัมภาษณเจาะลึก 

ของผูผลิตรายการแฟชั่นและผูเชี่ยวชาญในความรูเรื่องแฟชั่นวินเทจ  

 

แบบสมัภาษณแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 ดานผูผลิตรายการโทรทัศน 

1.  คําถามทั่วไปเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ 

- แรงบันดาลใจหรอืจุดเริ่มตนในการผลิตรายการน้ี 

- ความแตกตางของรายการน้ีกบัรายการอื่น 

2.  คําถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการแฟช่ันในปจจุบัน 

- ภาพรวมของรายการแฟช่ันทางโทรทัศนในปจจบุัน 

- ปญหาและอปุสรรคสําคัญของการผลิตรายการแฟช่ัน 

3.  คําถามดานเน้ือหาของรายการ 

- ลักษณะเน้ือหาของรายการแฟช่ันที่นาสนใจเหมาะสมกบัวัยรุน 

- จุดเดนของการทํารายการแฟช่ัน    

4.  คําถามดานรูปแบบ/วิธีการนําเสนอรายการ 

- ฉาก สถานที่ และอุปกรณตางๆ ในรายการมีความสําคัญและมผีลตอการรับชมรายการ 

มากนอยเพียงใด 

5.  คําถามดานพิธีกร/ผูดําเนินรายการ 

- บุคลิกและลักษณะของพิธีกรในรายการแฟช่ันที่ดี ควรเปนอยางไร 

- ผูดําเนินรายการแฟช่ันควรมทีักษะหรือความรูพื้นฐานเรื่องเกี่ยวกับแฟช่ันมากนอย 

 เพียงใด ซึ่งจะสงผลถึงความเช่ือมั่นของผูชมหรือไม 

6.  คําถามดานผูชม 

- ขอติชมที่เปน Feedback จากผูชมสวนใหญที่มีตอรายการแฟช่ันคืออะไร 

- ขอติชมที่ไดรับจากผูชม ถูกนําไปเพิ่มเติมหรือแกไขในรายการหรือไมอยางไร  

7.  คําถามแลกเปลี่ยนประสบการณ ความคิดเห็นและทัศนคติที่มีตอรายการแฟช่ัน                

วินเทจ 

- รายการแฟช่ันที่มีเน้ือหาเจาะจงโดยนําเสนอเกี่ยวกบัแฟช่ันแนววินเทจมีความเปนไปได

หรือไมอยางไร 

- การนําเสนอประวัติทีม่าของยุคแฟช่ันวินเทจแตละยุค ใหมคีวามนาสนใจ ม ีขอแนะนําใน

การนําเสนออยางไร และขอควรระวังคืออะไร 
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- รายการในลักษณะน้ี ควรจะใชระยะเวลาประมาณเทาใดในการออกอากาศจงึจะเกิด

ความเหมาะสม 

- อุปสรรคหลักๆที่จะตองเผชิญในการทํารายการแฟช่ันแนววินเทจ 

สวนที่ 2 ดานผูมีความรูและเช่ียวชาญในสไตลแฟช่ันวินเทจ 

1.  คําถามทั่วไปเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ 

- แรงบันดาลใจหรอืจุดเริ่มตนที่ทําใหสนใจในแฟช่ันวินเทจ 

- เสนหหรือคุณคาที่นาสนใจของสไตลวินเทจที่แตกตางจากแฟช่ันทั่วไป 

2.  คําถามดานแฟช่ันการแตงกายแบบวินเทจในปจจบุัน 

- ความคิดเห็นเกี่ยวกบัเสื้อผาวินเทจและเสือ้ผามือสอง 

- กระแสเสื้อผาแนววินเทจในปจจุบันของวัยรุนเปนอยางไร 

- การประยุกตเสือ้ผาใหเหมาะสมกบัแฟช่ันวินเทจในปจจุบนั 

- คําพูดที่วา แฟช่ันวินเทจชวยใหเปนการประหยัดทรพัยากรมีความคิดเห็นอยางไร 

3.  คําถามดานการทํางานในแนววินเทจ 

- อุปสรรคหรอืขอจํากัดในการทํางานแนววินเทจ ไมวาจะเปนดานรานคาเสื้อผา

เครื่องประดับ หรือแมแตสื่อโทรทัศนในปจจบุัน คืออะไร 

- ความคิดเห็นเกี่ยวกบัอนาคตของแฟช่ันแนววินเทจน้ีจะยังคงอยูตอไปหรือไม  อยางไร 

- คําแนะนําในการทํารายการแฟช่ันแนววินเทจสําหรับวัยรุน 
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