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13530593: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เร่ือง: การสร้างสรรค์รายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนัก Duo Do Health 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการวิจัยเพื่อน้าไปสู่การผลิตรายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุม
น้้าหนัก Duo Do Health ในรูปแบบของรายการโทรทัศน์ ความยาว 15 นาที โดยการศึกษาได้
มุ่งเน้นการผลิตรายการโทรทัศน์ในทุกขั้นตอนการผลิต เริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิต
รายการ (Pre-production) ด้วยการส้ารวจและวิเคราะห์รายการท้าอาหารทางโทรทัศน์และส่ือ
อินเตอร์เน็ตท่ีเก่ียวข้อง มีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ผลิตรายการท้าอาหารทางโทรทัศน์  จ้านวน 1 ท่าน 
สัมภาษณ์เ ชิงลึกผู้เช่ียวชาญด้านโภชนาการ จ้านวน 1 ท่าน และมีส้ารวจความคิดเห็นของ
กลุ่มเป้าหมาย คือ เพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุระหว่าง 25 -40 ปี จ้านวน 100 คน อาศัยใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อน้าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาท้ังหมด มาจัดท้าโครงร่างรายการ บทรายการ
ท้าอาหารทางโทรทัศน์ โดยให้ผู้เช่ียวชาญด้านส่ือสารมวลชนช่วยในการตรวจสอบด้านโครงสร้างและ
เนื้อหารายการ จากนั้นจึงด้าเนินการผลิตรายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนัก รายการ 
Duo Do Health จ้านวน 1 ตอน ความยาว 15 นาที โดยรายการจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แต่ ช่วงท่ี
หนึ่ง ช่วงเปิดรายการและแนะน้าวัตถุดิบประจ้าวัน ช่วงท่ีสอง ช่วง Healthy Kitchen  และช่วง
สุดท้าย Fat Fight  และหลังจากผ่านขั้นตอนผลิตรายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนัก 
รายการ Duo Do Health แล้ว ผู้ศึกษาได้จัดท้าการประเมินผลรายการ กับกลุ่มเป้าหมายเพศหญิงท่ี
มีอายุระหว่าง 25-40 ปี จ้านวน 5 ท่าน  

ผลการศึกษาประเมินรายการ พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ โดยให้เหตุผล
ว่า รายการมีความน่าสนใจ เพราะเนื้อหาท่ีน้าเสนอ มีประโยชน์และสมารถน้าไปใช้ได้ใน
ชีวิตประจ้าวัน ในส่วนรูปแบบการน้าเสนอของรายการ มีกราฟิกท่ีน่าสนใจ ซ่ึงช่วยอธิบายควบคู่ไปกับ
การพูดอธิบายของผู้ด้าเนินรายการที่สนุกสนานไม่น่าเบ่ือ ท้าให้สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น  ซ่ึงกล่าว
โดยรวมแล้ว รายการมีความน่าสนใจ เพราะสามารถน้าความรู้ท่ีได้จากรายการไปใช้ได้จริงในชีวิตจริง 
จึงเป็นท่ีพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
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กติตกิรรมประกาศ  

 
จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาจาก อาจารย์ รัชตา อุจจ์ศรี ซ่ึง

เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาจุลนิพนธ์ท่ีให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
ข้าพเจ้า รวมท้ังต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์อีก 4 ท่าน ได้แก่ อาจารย์สมศักด์ิ  ชาติน้ าเพ็ชร
อาจารย์นิธิ วติวุฒิพงศ์  อาจารย์คริสโตเฟอร์ วอชิงตัน และอาจารย์กิติมาภรณ์ จิตราทร ท่ีกรุณาให้
ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทุกท่านท่ีให้ความรู้ ค าแนะน า และประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบ
ความส าเร็จได้ด้วยดี 

นอกจากนี้จุลนิพนธ์เร่ืองนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก
ผู้ผลิตรายการท าอาหาร ได้แก่ คุณดวงเดือน ธรกาญจนวิโรจน์ โปรดิวเซอร์รายการกินอยู่คือ ท่ีให้
ค าแนะน าและแนวทางในการผลิตรายการท าอาหารเพื่อสุขภาพ รวมท้ังอนุญาตให้เข้าชมการถ่ายท า
รายการกินอยู่คือ ซ่ึงเป็นประสบการณ์ท่ีมีค่ามากๆ ขอขอบคุณ คุณรุ่งเรือง คลองบางลอ ผู้เช่ียวชาญ
ด้านโภชนาการ ท่ีให้ความรู้ในเร่ืองของการควบคุมน้ าหนักอย่างถูกต้อง รวมท้ังเสนอแนวทางในการ
คิดเนื้อหาในรายการอีกด้วย ขอขอบคุณ คุณโชติกา บุหงารัตน์ ผู้ด าเนินรายการ ท่ีสละเวลามาเป็นผู้
ด าเนินรายการ รวมท้ังเอ้ือเฟื้อสถานท่ีในการถ่ายท าและสอนวิธีท าอาหารที่เข้าใจง่าย  นอกจากนี้ต้อง
ขอขอบคุณ  บุษกร จินดาโสด,ภัทรภร รัตนภิรมย์,พิชญา พชระเศรษฐ์,ปริญธิดา กล่ินแก้วณรงค์,อดิ
พงษ์ มาริกัน,ชุลีพร จารุสาธิต,วิลาสินี ภักดีสอน,อติพล สาธิตนาถ,ศุภกานต์ เอกัคคตาจิต,ดนุพล ฉาย
เหมือนวงศ์,ณัฐวุฒิ กุลศรีสุวรรณ ส าหรับความช่วยเหลือในการท างานส่วนของ Production และ 
Post-Production ขอบคุณ Sompong Thai Cooking School และ ตึก CAT ท่ีเอ้ือเฟื้อสถานท่ีให้
ถ่ายท ารายการ รวมท้ังขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างทุกท่านท่ีร่วมสละเวลาในการประเมินผลรายการ ไว้ 
ณ โอกาสนี้  และบุคคลท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีผู้ศึกษาต้องกราบขอบพระคุณคือ คุณชัยวัฒน์ ไชยวิริยะคุณ 
และคุณอรุณลักษณ์ ไชยวิริยะคุณ คุณพ่อและคุณแม่ท่ีคอยให้ก าลังใจและช่วยเหลือทุกส่ิงทุกอย่าง  

คุณค่าหรือประโยชน์ อันเกิดจากจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารย์ที่อบรมส่ังสอน แนะน า ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา 
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สารบญั 
หน้า 

บทคัดย่อ      ง 
กิตติกรรมประกาศ     จ 
บทท่ี 1 บทน า     1 
 ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา             1 
 วัตถุประสงค์             2 
 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์     2 
 ขั้นตอนการศึกษา     3 
 แผนการด าเนินงาน     3 
 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ     4 
 นิยามศัพท์     4 
บทท่ี 2 ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง     6 
 แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์     7 
 แนวคิดเก่ียวกับปัญหาจากโรคอ้วนและแนวทางแก้ไข   12 
 แนวคิดเก่ียวกับการสร้างแรงจูงใจเพ่ือเปล่ียนแปลงพฤติกรรม   19 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง   25 
 ผลงานท่ีเก่ียวข้อง   29 
บทท่ี 3 ระเบียบวิธีวิจัย   32 
 รูปแบบและการศึกษาวิจัย           32 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง           33  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย   34  
 การทดสอบเครื่องมือ   39 
 ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   40 
 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล   41 
 การวิเคราะห์ข้อมูล   42   
 การน าเสนอข้อมูลและช้ินงาน   43   
 การวางแผนก่อนการผลิตช้ินงาน   44   
บทท่ี 4 ประมวลผลวิจัย   46 
 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ           47 
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 สารบญั(ตอ่) 
หน้า 

 ผลการวิจัยก่อนผลิตรายการ   47  
 การน าเสนอช้ินงาน   80 
บทท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล   97 
 ผลการประเมินประสิทธิผลรายการ   98 
 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิผลรายการ  100 
บทท่ี 6 สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ  103 
 สรุปผลการศึกษาวิจัย  103 
 อภิปรายผลการศึกษาวิจัย  109 
 ข้อเสนอแนะ  110 
 
บรรณานุกรม  112 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก    แบบสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการท าอาหารทางโทรทัศน์  114 
 ภาคผนวก ข    แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านโภชนาการ  117 
 ภาคผนวก ค    แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการรับชมรายการท าอาหาร 

 เพ่ือสุขภาพและควบคุมน้ าหนัก  120 
 ภาคผนวก ง    แบบสอบถามการสนทนากลุ่ม  128 
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สารบญัตาราง 
ตาราง                               หน้า 
4-1 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ   61 
4-2 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับอายุ   61 
4-3 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ   62 
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บทที่  1 

บทน า 
 
ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 

เนื่องจากปัจจุบันวิถีชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของสังคมเปล่ียนไปเป็นสังคมเมืองท่ีมีแต่
ความเร่งรีบ ทุกๆนาทีมีค่า ท าให้ผู้บริโภคเลือกบริโภคอาหารท่ีง่ายและสะดวก จึงเลือกบริโภคอาหาร
ส าเร็จรูป อาหารจานด่วน  ซ่ึงส่วนมาก จะมาในรูปแบบของอาหารตะวันตก ประเภทสะดวกรวดเร็ว 
และอ่ิมท้อง เพราะซ้ือหาได้ท่ัวไป ถูกปากคนรุ่นใหม่ ใส่บรรจุภัณฑ์สวยงาม พกพาและรับประทานได้
ทุกท่ี ซ่ึงอาหารเหล่านี้ถูกเรียกกันว่า ฟาสต์ฟู้ด (Fast food) 

ฟาสต์ฟู้ด (Fast food) หมายถึง อาหารจานด่วนท่ีหาง่าย รวดเร็ว รับประทานได้ทันที เป็น
อาหารท่ีท าง่าย โดยมีการเตรียมส่วนประกอบในการปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของคุณค่าทาง
โภชนาการอาจจะมีครบ หรือไม่ครบข้ึนอยู่กับอาหารแต่ละชนิด ซ่ึงอาหารประเภทหนึ่งของฟาสต์ฟู้ด 
(Fast food) ท่ีถือว่าไม่ค่อยมีคุณค่าทางโภชนาการมากนักคือ จ๊ังค์ฟู้ด (Junk Food) เช่น เบอร์เกอร์ 
ไก่ทอด มันฝรั่งทอด ฮอทดอก พิซซ่า โดนัท น้ าอัดลม ลูกอม ขนมขบเค้ียว ท่ีมีส่วนประกอบหลักท่ี
เต็มไปด้วย แป้ง ไขมัน น้ าตาล เกลือ และยังขาดสารอาหารจ าพวกวิตามินและใยอาหาร ซ่ึง
พฤติกรรมการบริโภคท่ีนิยมอาหารจานด่วนนั้นเป็นสาเหตุส าคัญของโรคถึงร้อยละ 85 (ส่วนท่ีเหลืออีก
ร้อยละ 15 มาจากกรรมพันธ์ุ) ซ่ึงได้แก่ภาวะโรคอ้วน มะเร็งล าไส้ใหญ่ รวมไปถึงประสิทธิภาพการ
ท างานของสมองท่ีต่ าลง เนื่องมาจากภาวะท่ีร่างกายมีไตรกลีเซอไรด์ และคอเลสเตอรอลสูง (ดนิตา 
ภาณุจรัส, 2545) 

จากการเลือกรับประทานอาหารจานด่วน (Fast Food)ในปริมาณมากนั้นจะท าให้ร่างกาย
ได้รับแต่สารอาหารที่ไร้ประโยชน์ซ่ึงเป็นผลเสียต่อสุขภาพ ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้บริโภคอยู่ในภาวะเส่ียงเป็น
โรคอ้วน ซ่ึงเป็นสาเหตุส าคัญท่ีน าพาโรคต่างๆมาสู่ตัวผู้บริโภคได้อีกมากมาย เช่น  โรคกระดูกข้อ
อักเสบ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง มะเร็งล าไส้ใหญ่  โรคถุงน้ าดี 
โรคตับ โรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ เป็นต้น 

ปัญหาภาวะน้ าหนักเกินหรือความอ้วนนั้นเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นท่ัวโลก รวมถึงประเทศไทย
ของเรา จากการศึกษาของกระทรวงสาธารณะสุข พบว่า ระยะเวลา 5 ปี ท่ีผ่านมา(พ.ศ.2551-2556) 
เด็กก่อนวัยเรียนอ้วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 36  เด็กวัยเรียนช่วงอายุ 6-13 ปี อ้วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 
ขณะท่ีเด็กและผู้ใหญ่อ้วนเพิ่มขึ้นปีละ 4 ล้านคน เสียชีวิตจากโรคอ้วนปีละประมาณ 20,000 คน 
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สาเหตุส าคัญเกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น รับประทานอาหารท่ีไม่มี
คุณค่าทางโภชนาการ มีไขมันสูง มีรสหวาน เค็มจัด ด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีน้ าตาลสูง รวมท้ังการขาดการ
ออกก าลังกาย เป็นต้น (กระทรวงสาธารณะสุข) 

จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณะสุขข้างต้นนั้นจะเห็นได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่ท้ังเด็กและ
ผู้ใหญ่นั้นเป็นโรคอ้วนจ านวนมาก และยังมีแนวโน้มท่ีจะเป็นโรคมากขึ้นอีก ดังนั้นปัญหาของโรคอ้วน
ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆอีกต่อไป แต่เป็นปัญหาใหญ่ท่ีจะต้องได้รับการใส่ใจและต้องจ าเป็นท่ีผู้บริโภคจะต้อง
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอาหารการกินมากขึ้น เพื่อท่ีจะได้เลือกอาหารท่ีมีประโยชน์และมี
สุขภาพดีปราศจากโรคภัยต่างๆ 

จากปัญหาข้างต้น ผู้ศึกษามีแนวคิดในการสร้างสรรค์รายการการท าอาหารเพื่อสุขภาพและ
ควบคุมน้ าหนัก(Duo Do Health) ขึ้น ความยาว 15 นาที โดยเนื้อหารายการจะมุ่งเน้นให้ข้อมูล
เก่ียวกับโภชนาการต่างๆท่ีเข้าใจง่ายและสามารถน าไปปฏิบัติตามได้ในชีวิตจริง รวมท้ังสอนท าอาหาร
เพ่ือสุขภาพอย่างง่ายๆท่ีมีรายละเอียดการท าอย่างชัดเจน ส าหรับผู้ท่ีเป็นมือใหม่ในการท าอาหารด้วย 
นอกจากนี้ยังน าเสนอการควบคุมน้ าหนักท่ีผู้บริโภคส่วนใหญ่คิดว่ายากให้เป็นเรื่องท่ีสามารถน าไป
ปฏิบัติและเห็นผลได้จริงเพ่ือลดความเส่ียงในการเป็นโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคอ้วนอีกด้วย 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาการผลิตรายการท าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้ าหนัก (Duo Do Health) 
2. เพ่ือเสริมความรู้ให้แก่ผู้ชมในเร่ืองการเลือกรับประทานอาหารต่างๆอย่างมีโภชนการ ซ่ึง  
   มีประโยชน์ต่อสุขภาพและยังควบคุมน้ าหนักได้อีกด้วย 
3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ชมในการหันมาดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น 

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 

โครงการ“การสร้างสรรค์รายการท าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้ าหนัก”เป็นรายการท่ี
น าเสนอความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารและสอนเมนูการท าอาหารท่ีง่ายและดีต่อสุขภาพและ
ควบคุมน้ าหนักได้ ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายได้แก่วัยท างาน 25-40 ปี ( ซ่ึงเป็นกลุ่มวัยท างานท่ีเส่ียงต่อการ
เป็นโรคต่างๆ) ท่ีมีความสนใจในเรื่องของสุขภาพ โดยการสร้างสรรค์รายการท่ีแบ่งออกเป็น 3 ช่วง 
จ านวน 1 ตอน ความยาว 15 นาที ออกอากาศผ่านทางส่ือโทรทัศน์ 
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ข้ันตอนการศึกษา 
1. ศึกษาค้นคว้าจากต ารา หนังสือ และเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องการท าอาหารเพื่อ

สุขภาพ การควบคุมน้ าหนัก การลดความอ้วน รวมถึงส ารวจข้อมูลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องของ
สุขภาพ  

2. ขั้นตอนการเตรียมการผลิต ( Pre-Production )  
   -คิดรูปแบบรายการ เนื้อหาท่ีต้องการน าเสนอ และการน าเสนอของรายการท าอาหาร 
    ทางโทรทัศน์ 
   -จัดท า Script บทรายการ เตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น นัดทีมงานและพิธีกรรายการรวมถึง 
    ติดต่อสถานท่ีท่ีจะถ่ายท า 
3. ขั้นตอนการผลิตรายการ( Production )  
   -ถ่ายท ารายการ ณ สถานท่ีท่ีติดต่อไว้ 
4. ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ ( Post-Production ) 
   -การตัดต่อและท ากราฟิก 
5. ประเมินผลและสรุปการด าเนินงาน 

 
แผนการด าเนินงาน 

ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1-1    ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

(เดือน) 

2556 2557 

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

ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์          

ศึกษาหาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการกินเพ่ือ
สุขภาพและควบคุมน้ าหนัก 

 
 

      

ขั้นตอนการเตรียมการผลิต         

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



4 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

(เดือน) 

2556 2557 

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

ขั้นตอนการผลิต         

ขั้นตอนการด าเนินหลังการผลิต         

สรุปผล          

จัดท าเอกสาร  

 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ได้รับความรู้เ ก่ียวกับกระบวนการผลิตรายการท าอาหารเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงมี
พัฒนาการในการผลิตรายการมากขึ้นจากปัญหาและความรู้ท่ีได้รับจากการท าโครงการนี้ และสามารถ
สร้างรายการที่ให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ชม และสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ชมหันมาดูแล
สุขภาพตัวเองมากขึ้น 
 
นิยามศัพท์ 
 

     โรคอ้วน  หมายถึง  การมีไขมันในร่างกายมากเกินไป เป็นผลจากการได้รับพลังงาน 
  จากอาหารมากเกินกว่าท่ีใช้พลังงานส่วนเกินจึงถูกเก็บสะสมใน    
  รูปของไขมัน ท าให้ร่างกายมีน้ าหนักมากกว่าปกติ 

        
     ฟาสต์ฟู้ด  หมายถึง  อาหารจานด่วนท่ีหาง่าย รวดเร็ว รับประทานได้ทันที เป็นอาหาร  

ท่ีท าง่าย โดยมีการเตรียมส่วนประกอบในการปรุงไว้เรียบร้อย
แล้ว ในส่วนของคุณค่าทางโภชนาการอาจจะมีครบ หรือไม่ครบ 

  ขึ้นอยู่กับอาหารแต่ละชนิด 

   ส
ำนกัหอ
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      จั๊งค์ฟู้ด หมายถึง   ส่วนย่อยของอาหาร Fast Food ซ่ึงเป็นอาหารที่ไม่มีคุณค่าทาง 

  โภชนาการ เช่น เบอร์เกอร์ ไก่ทอด มันฝรั่งทอด ฮอทดอก พิซซ่า   
  โดนัท น้ าอัดลม ลูกอม ขนมขบเค้ียว ท่ีส่วนใหญ่จะเน้นหนักไป 
  ด้วย แป้ง ไขมัน น้ าตาล เกลือ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบในอาหารท่ี 
  ไม่ค่อยมีวิตามินและใยอาหาร  

    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 บทที่  2  

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจยัที่เกีย่วขอ้ง 
 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การสร้างสรรค์รายการทําอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้ําหนัก  
ผู้ศึกษาได้นําแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยท่ีมีความเก่ียวข้องมาศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการผลิตรายการดังต่อไปนี้  
 
แนวคิดและทฤษฎี 

1. แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
1.1 ความสําคัญของการส่ือสารทางวิทยุโทรทัศน์ 
1.2 วัตถุประสงค์ของการส่ือสารทางวิทยุโทรทัศน์ 
1.3 ประเภทรายการวิทยุโทรทัศน์ 

2. แนวคิดเก่ียวกับปัญหาจากโรคอ้วนและแนวทางแก้ไข 
3. แนวคิดเก่ียวกับการสร้างแรงจูงใจเพ่ือเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
4. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
5. ผลงานท่ีเก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ
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1. แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
1.1 ความส าคัญของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์    
วิทยุโทรทัศน์เป็นส่ือสารมวลชน ประเภทหนึ่งท่ีพัฒนา อย่างรวดเร็ว แล้ว ได้รับความ

นิยมจากประชาชนอย่างมากในทุกเพศทุกวัย ทุกระดับชนช้ัน ทุกระดับการศึกษา เพราะเป็นส่ือท่ีให้
ท้ังภาพและเสียง ซ่ึงสามารถกระทําได้หลากหลายรูปแบบและมีปัจจัยมากมายท่ีจะใช้ดึงดูดความ
สนใจของผู้ชมตลอดเวลา ท้ังยังทําให้ผู้ชมเข้าใจเร่ืองราวได้ดี พร้อมท้ังรู้สึกสนุกสนานขณะชมรายการ 
ด้วยเหตุนี้  วิทยุโทรทัศน์จึงเข้าถึงผู้ชมได้มากและส่งผลให้ส่ือวิทยุ โทรทัศน์มีอิทธิพลต่อประชาชนใน
ด้านความคิด ความรู้สึก และด้านพฤติกรรมอย่างมาก 

ในด้านความรู้สึกนึกคิด ผู้ชมจะเกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งทันทีท่ีได้รับข้อมูลเช่น
ภาพและการให้เสียงบรรยายท่ี เก่ียวกับเหตุการณ์เครื่องบินตก มีภาพเครื่องบิน เสียหาย มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต  ในขณะท่ีมีเสียงบรรยายถึงรายละเอียดเหตุการณ์ มูลค่าความเสียหาย มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ในขณะท่ีมีเสียงบรรยายถึงรายละเอียดเหตุการณ์ มูลค่าความเสียหาย 
จํานวนผู้เสียชีวิต อันทําให้ผู้ชมรู้สึกเศร้าใจ หดหู่ไปด้วย หรือเม่ือวัยรุ่นได้เห็นพฤติกรรมต่างๆจาก
นักร้องชาวต่างประเทศ หรือละครโทรทัศน์ของไทยท่ีนักแสดงมีพฤติกรรมตามแบบชาวต่างประเทศ ก็
นิยมชมชอบ เกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ซ่ึงแสดงออกแล้วมีผู้ช่ืนชอบ
จํานวนมาก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน (Unigang, 
2551) 

1.2 วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์   
 1.2.1 เพ่ือให้ข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการส่ือสารในรูปแบบนี้ แต่ละ 

สถานีวิทยุโทรทัศน์จะมีนักข่าวเพ่ือสรรหาข่าวมารายงานให้ประชาชนได้ ทราบ โดยพยายามแข่งขัน
กันเสนอข่าวต่างๆ ด้วยความรวดเร็ว 

1.2.2 เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น  รายการวิทยุโทรทัศน์ท่ีมี 
วัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิด เห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคน
ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่นรายการสารคดี รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ท่ัวไปในการดําเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความ สุข เช่น รายการความรู้เ ก่ียวกับสุขภาพกายและจิต  รายการท่ีให้
ประชาชนได้ความรู้อย่างลึกซ้ึงและได้ทราบความคิดเห็นของบุคคล  อ่ืนๆ ในเรื่องราวต่างๆ เช่น 
รายงานพิเศษ รายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว และรายการที่ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน
สาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น 

 
 

   ส
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1.2.3 เพ่ือให้ความบันเทิง รายการที่จัดขึ้นเพื่อให้ความบันเทิงมีหลายรูปแบบ เช่น  
รายการเกมโชว์ รายการเพลง รายการทอล์กโชว์ ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ รายการตลก รายการ
การ์ตูน รายการสําหรับเด็ก เป็นต้น 

1.2.4 เพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นส่ิงสําคัญและทําให้การดําเนินธุรกิจจัด 
รายการต่างๆ ทางวิทยุโทรทัศน์ดําเนินไปด้วยดี โดยบริษัทท่ีผลิตสินค้าและจัดจําหน่ายสินค้าซ้ือเวลา
ของสถานีมาโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลสินค้าและส่งผลถึงการตัดสินใจ
ซ้ือสินค้าและใช้ บริการเหล่านั้นเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ยังอาจเป็นการจัดรายการเฉพาะกิจเพื่อขอความ
ร่วมมือจากประชาชน เช่น รายการรับบริจาคเงิน ข้าวของเครื่องใช้สําหรับผู้ขาดแคลน เป็นต้น 

1.2.5 เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่นรายการสารคดี พระราชประวัติ พระราชกรณีย 
กิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือรายการที่ท้ังภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นเพื่อถวายพระพร เป็น
ต้น (Unigang, 2551) 

 
1.3 ประเภทรายการวิทยุโทรทัศน์  รูปแบบรายการวิทยุโทรทัศน์ท่ีเป็นท่ีรู้ จักและนิยม

ใช้ในการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์กันอย่างแพร่หลาย มีดังนี้ 
1.3.1 รายการพูดคุย (Talk Programme) เป็นรูปแบบรายการที่มีผู้มาปรากฎตัว 

เพ่ือพูดคุยกับผู้ชมโดยการหยิบยกเอาประเด็นเก่ียวกับข่าวสาร ความเคล่ือนไหว เหตุการณ์ สาระ
ความรู้ หรือความบันเทิง ท่ีกําลังอยู่ในความสนใจของผู้ชมรายการมานําเสนอและพูดคุยกับผู้ชม
โดยตรง ในสหรัฐอเมริกา นิยมเรียกรายการทอล์คโชว์ (Talk Show) 

1.3.2 รายการสนทนา (Conversational Programme) เป็นรูปแบบรายการที่มี 
คนพูดคุยกัน 2 หรือ 3 คน โดยมีคนหนึ่งเป็นผู้ดําเนินรายการหรือดําเนินการสนทนา ส่วนบุคคลท่ี
เหลือจะเป็นผู้ร่วมสนทนา ผู้ดําเนินรายการจะทําหน้าท่ีนําการสนทนา และคอยควบคุมการสนทนาให้
เป็นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของรายการ คอยเช่ือมโยงประเด็นการสนทนา เพ่ือไม่ให้ผู้ชมเกิด
ความสับสนกับประเด็นท่ีสนทนา ผู้ดําเนินการสนทนาอาจร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยกับผู้ร่วม
รายการ ในขณะเดียวกันก็จะต้องคอยพูดคุยกับผู้ชมรายการด้วย โดยเฉพาะในช่วงต้นท่ีจะต้องเปิด
ประเด็นการสนทนา และช่วงท้ายท่ีจะต้องสรุปประเด็นการสนทนา 

1.3.3 รายการอภิปราย (Discussion Programme) เป็นรูปแบบรายการพูดคุย 
ลักษณะหนึ่ง แต่ไม่ใช่เป็นการพูดคุยกับผู้ชมโดยตรง หากแต่เป็นการพูดคุยระหว่างผู้ดําเนินการ
อภิปรายหรือผู้ดําเนินรายการกับผู้ร่วมรายการ ซ่ึงอาจจะมีต้ังแต่ 2 -4 คน ผู้ร่วมรายการมักจะเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีความเช่ียวชาญ หรือเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้องกับ
หัวข้อท่ีอภิปราย ซ่ึงวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ของรายการเพื่อต้องการเป็นเวทีแสดงทรรศนะหรือความ
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คิดเห็น และแลกเปล่ียนแนวคิดระหว่างผู้ร่วมรายการ หากเป็นรายการอภิปรายท่ีถ่ายทอดสด ( live) 
อาจเปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย โดยหัวข้อหรือประเด็นท่ีอภิปรายนั้น 
มักจะเป็นเร่ืองท่ีมีสาระทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม  

1.3.4 รายการสัมภาษณ์ (Interview Programme) เป็นรูปแบบรายการที่มีบุคคล  
2 คน หรือมากกว่ามาร่วมพูดคุยซักถามปัญหา ข้อสงสัย หรือช้ีแจงข้อเท็จจริง ตามหัวข้อท่ีกําหนดใน
แต่ละรายการ โดยมีผู้ดําเนินรายการ 1 คน ทําหน้าท่ีสัมภาษณ์หรือซักถาม และผู้ร่วมรายการหรือ
ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้ตอบหรือช้ีแจงข้อเท็จจริงต่อข้อคําถาม ซ่ึงอาจจะมีจํานวนมากกว่า 1 คน ท้ังนี้
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเวลาและขอบข่ายเนื้อหาของหัวข้อท่ีสัมภาษณ์ว่ามีมากน้อยเพียงใด ซ่ึง
รายการสัมภาษณ์นั้นจะแตกต่างจากรายการสนทนาตรงท่ีผู้ดําเนินรายการหรือผู้สัมภาษณ์จะทํา
หน้าท่ีคอยต้ังคําถาม แล้วให้ผู้ร่วมรายการตอบหรือช้ีแจงข้อเท็จจริงให้มากท่ีสุด จะไม่ร่วมตอบคําถาม
นั้นๆด้วย แต่อาจจะสรุปข้อคําตอบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในขณะท่ีรายการสนทนา ผู้ดําเนินการสนทนา
อาจจะร่วมสนทนาด้วยในช่วงจังหวะโอกาสท่ีเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ผู้จัดรายการวิทยุโทรทัศน์นิยม
ท่ีจะนําการสัมภาษณ์ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของรายการรูปแบบอ่ืนๆ เช่น รายการสารคดี รายการข่าว 
รายการพูดคุย ฯลฯ 

1.3.5 รายการสาธิตและทดลอง (Demonstration and Experimental  
Programme) เป็นรูปแบบรายการที่นําเสนอด้วยการอธิบายกรรมวิธี เทคนิค วิ ธีการ กระบวนการ
และขั้นตอน หรือรายละเอียดอ่ืนๆ ของการกระทําหรือส่ิงประดิษฐ์ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ด้วยการนําเสนอภาพ
และเสียงประกอบการสาธิตและทดลองในแต่ละเทคนิค แต่ละวิธีการหรือแต่ละขั้นตอนเพื่อให้ผู้ชม
รายการได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวทางและขั้นตอนท่ีเป็นรูปธรรม สามารถนําไปปฏิบัติหรือทําได้
จริง เช่น การสาธิตการเสริมสวย การทําผม การแต่งหน้า การสาธิตการปรุงอาหาร การสาธิตการ
ประดิษฐ์ส่ิงของต่างๆ เป็นต้น  

1.3.6 รายการข่าว (News Programme) เป็นรูปแบบรายการที่นําเสนอเหตุการณ์  
เร่ืองราว ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็น ท่ีน่าสนใจ มีความสดใหม่ มีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ 
หรือมีองค์ประกอบข่าวอ่ืนๆโดยใช้วิธีการนําเสนอท้ังในลักษณะของการประกาศ การอ่านคําบรรยาย
ข่าวประกอบภาพโดยผู้ประกาศข่าว การรายงานพิเศษหรือการสัมภาษณ์โดยผู้ส่ือข่าวหรือผู้รายงาน
ข่าว ในสถานท่ีจริงหรือลักษณะอ่ืนๆ  

1.3.7 รายการสารคดี (Documentary Programme) เป็นรูปแบบรายการที่ 
นําเสนอเร่ืองราวท่ีเป็นจริงหรือมีพื้นฐานอยู่บนข้อเท็จจริง ไม่ใช่จากเรื่องท่ีแต่งขึ้นหรือจากนวนิยาย
หรือจากจินตนาการ ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองท่ีผูกพันกับเหตุการณ์และบุคคลจริง เก่ียวข้องหรือสัมพันธ์
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กับมนุษย์ อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นการนําเสนอเรื่องจริง แต่การนําเสนอจะต้องมีลักษณะสร้างสรรค์
ไม่ใช่ลอกเลียนแบบจากของจริงท้ังหมดโดยไม่มีการตกแต่ง 

1.3.8 รายการละคร (Drama Programme) เป็นรูปแบบรายการที่เสนอเร่ืองราว 
โดยใช้การแสดงตามบทบาทในเรื่องราวท่ีแต่งขึ้นหรือดัดแปลงจากเรื่องจริ ง เพื่อส่ือความหมาย
เก่ียวกับสาระ ข้อคิด คติเตือนใจ และความบันเทิงไปสู่ผู้ชมรายการ โดยอาศัยองค์ประกอบและ
เทคนิคทางการละคร ศิลปะการแสดง เทคนิคการถ่ายทํา การตัดต่อลําดับภาพ และการให้เสียงดนตรี
และเสียงประกอบ เพ่ือให้เร่ืองราวมีความสมจริงสมจัง ผู้ชมชมแล้วมีอารมณ์ร่วม และเกิดความรู้สึก
คล้อยตาม 

1.3.9 รายการสาระละคร (Docudrama Programme) เป็นรูปแบบรายการที่ 
นําเสนอโดยอาศัยรูปแบบสารคดีผสมผสานกับรูปแบบละคร เป็นการนําเอารูปแบบของละครมาใช้
เพ่ือส่ือความหมายถ่ายทอดสาระความรู้ หรือสะท้อนปัญหาด้านต่างๆโดยการผูกเรื่องราวเป็นละครท่ี
สะท้อนให้ผู้ชมตระหนักหรือรับรู้ถึงปัญหา สาเหตุของปัญหา และอาจรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา
นั้นๆ และผู้ดําเนินรายการเป็นผู้ทําหน้าท่ีเกริ่นนํา อธิบายหรือขยายสาระ และสรุปประเด็น 

1.3.10 รายการเพลง (Music Programme) เป็นรายการที่นําเสนอเพลงหรือการ 
แสดงดนตรี ซ่ึงสามารถจัดนําเสนอในลักษณะเป็นเพลงท่ีมีภาพประกอบเป็นเรื่องราวตามเนื้อของ
เพลงท่ีเรียกว่า มิวสิค วิดีโอ (Music Video) หรือเป็นการจัดแสดงดนตรีที่เรียกว่าการแสดงคอนเสิร์ต 
ซ่ึงอาจจะเป็นการบันทึกเทปโทรทัศน์ไว้ล่วงหน้าก่อนออกอากาศ แพร่ภาพ หรือเป็นการถ่ายทอดสด 
โดยมีพิธีกรหรือผู้ดําเนินรายการเป็นผู้พูดเปิดนํารายการ พูดเช่ือมโยงเข้าสู่เพลงหรือการแสดงดนตรี
ของนักร้อง และพูดปิดรายการ 

1.3.11 รายการนิตยสาร (Magazine Programme) เป็นรูปแบบรายการที่ 
นําเสนอเนื้อหาสาระท่ีหลากหลาย ซ่ึงอาจจัดแบ่งเป็นเร่ืองย่อยต่างกันหลายๆเรื่อง แต่ละเรื่ องจะเป็น
แนวเดียวกันหรือต่างแนวกันก็ได้ และใช้รูปแบบการนําเสนอท่ีหลากหลายในรายการเดียวกัน เช่น 
อาจเริ่มด้วยรายการเพลง สลับด้วยรายการสัมภาษณ์ รายการสารคดี รายการสนทนา หรือรายการ
ละคร แต่ส่ิงสําคัญของรูปแบบนิตยสารก็คือ การเช่ือมโยงหรือการร้อยเรียงแต่ละเรื่องย่อยหรือแต่ละ
ตอนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความสอดคล้องและกลมกลืนกัน 

1.3.12 รายการปกิณกะ (Game Show programme) เป็นรูปแบบรายการที่จัด 
ให้มีการแข่งขันกันระหว่างผู้ร่วมรายการด้วยการเล่นเกมหรือตอบปัญหาท่ีผู้จัดรายการกําหนดขึ้น
ภายใต้เง่ือนไขของกฎและกติกาตามท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้า เกมหรือกิจกรรมท่ีจัดอาจเป็นการแข่งขัน
ทางร่างกายหรือใช้สติปัญญาระหว่างผู้เข้าร่วมแข่งขัน ฝุายชนะจะได้รับรางวัลหรือเงินหรือของรางวัล
ท่ีมีมูลค่าจํานวนมาก ในขณะท่ีผู้แพ้จะได้รับเงินหรือของรางวัลตอบแทน โดยมีพิธีกรหรือผู้ดําเนิน
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รายการเป็นผู้อธิบายช้ีแจงกติกาคอยดําเนินการและควบคุมการแข่งขันให้เกิดความสนุกสนานและ
ยุติธรรม ในกรณีท่ีเป็นการแข่งขันตอบปัญหาโดยตรงอาจเรียกว่าเป็นรายการตอบปัญหา ( Quiz 
Programme) ซ่ึงมักเป็นการทดสอบความรู้หรือเชาว์ปัญญาในเร่ืองต่างๆ 

1.3.13 รายการเกมโชว์ (Game Show Programme) เป็นรูปแบบรายการที่จัดให้ 
มีการแข่งขันกันระหว่างผู้ร่วมรายการด้วยการเล่นเกมหรือตอบปัญหาท่ีผู้จัดรายการกําหนดขึ้นภายใต้
เง่ือนไขของกฎและกติกาตามท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้า เกมหรือกิจกรรมท่ีจัดอาจเป็นการแข่งขันทาง
ร่างกายหรือใช้สติปัญญาระหว่างผู้เข้าร่วมแข่งขัน ฝุายชนะจะได้รับรางวัลเป็นเงินหรือของรางวัลท่ีมี
มูลค่าจํานวนมาก ในขณะท่ีผู้แพ้จะได้รับเงินหรือของรางวัลตอบแทน โดยมีพิธีกรหรือผู้ดําเนินรายการ
เป็นผู้อธิบายช้ีแจงกติกาคอยดําเนินการและควบคุมการแข่งขันให้เกิดความสนุกสนานและยุติธรรม 
ในกรณีท่ีเป็นการแข่งขันตอบปัญหาโดยตรงอาจเรียกว่าเป็นรายการตอบปัญหา (Quiz Programme) 
ซ่ึงมักเป็นการทดสอบความรู้หรือเชาว์ปัญญาในเร่ืองต่างๆ 

1.3.14 รายการสปอต (Spot Programme) เป็นรูปแบบรายการที่นําเสนอเนื้อหา 
สาระท่ีผ่านกระบวนการผูกเร่ืองและเรียบเรียงให้ส้ันกะทัดรัด และใช้ศิลปะการนําเสนอด้วยภาพและ
เสียงท่ีสอดคล้อง และกลมกลืนกับเนื้อหาสาระโดยใช้ระยะเวลารวมท้ังส้ิน 30-60 วินาที วัตถุประสงค์
ของการนําเสนอในรูปแบบสปอตวิทยุโทรทัศน์ก็เพ่ือจะตอกย้ําซํ้าเตือนด้วยการออกอากาศแพร่ภาพ
บ่อยครั้ง เช่น สปอตประชาสัมพันธ์ สปอตโฆษณา หรือสปอตรณรงค์ในเรื่องราวหรือประเด็นปัญหา
ใดปัญหาหนึ่งของสังคมซ่ึงผู้รณรงค์ต้องการโน้มน้าวหรือชักจูงให้ประชาชนท่ัวไปได้รับรู้และปฏิบัติ
ตาม (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552) 

จากการศึกษาแนวคิดเร่ืองการส่ือสารทางวิทยุโทรทัศน์นั้น ผู้ศึกษาได้แนวคิดเก่ียวกับการ
ส่ือวิทยุโทรทัศน์เพื่อทําความเข้าใจกับแนวคิดการส่ือสารมากขึ้นและนําความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการก่อนผลิตรายการจริง ซ่ึงผู้ศึกษาได้นําความรู้ในส่วนของรายการรายการสาธิตและทดลอง 
(Demonstration and Experimental Programme) โดยได้ทราบถึงรูปแบบท่ีเหมาะสมในการ
นําเสนอรายการการสร้างสรรค์รายการทําอาหารเพื่อสุขภพและควบคุมน้ําหนัก (Duo Do Health) 
ซ่ึงมีรูปแบบรายการที่นําเสนอด้วยการอธิบายกรรมวิธี เทคนิค วิธีการ กระบวนการและขั้นตอน ด้วย
การนําเสนอภาพและเสียงประกอบการสาธิตและทดลองในแต่ละเทคนิค แต่ละวิธีการหรือแต่ละ
ขั้นตอนเพ่ือให้ผู้ชมรายการได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวทางและขั้นตอนท่ีเป็นรูปธรรม สามารถ
นําไปปฏิบัติหรือทําได้จริง เช่น การสาธิตการเสริมสวย การทําผม การแต่งหน้า การสาธิตการปรุง
อาหาร การสาธิตการประดิษฐ์ส่ิงของต่างๆ เป็นต้น  
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2. แนวคิดเกี่ยวกับปัญหาจากโรคอ้วนและแนวทางแก้ไข  

ปัจจุบันนั้นท้ังท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทยกําลังประสบปัญหาภาวะน้ําหนักเกินหรือความ

อ้วน ซ่ึงจากการศึกษาของกระทรวงสาธารณะสุขพบว่า ระยะ เวลา 5 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.2551-2556) 

เด็กก่อนวัยเรียนอ้วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 36  เด็กวัยเรียนช่วงอายุ 6-13 ปี อ้วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 

ขณะท่ีเด็กและผู้ใหญ่อ้วนเพิ่มขึ้นปีละ 4 ล้านคน เสียชีวิตจากโรคอ้วนปีละประมาณ 20,000 คน 

สาเหตุสําคัญเกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น รับประทานอาหารท่ีไม่มีคุณค่าทาง

โภชนาการ มีไขมันสูง มีรสหวาน เค็มจัด ด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีน้ําตาลสูง รวมท้ังการขาดการออกกําลังกาย 

เป็นต้น (กระทรวงสาธารณะสุข)  

สาเหตุสําคัญท่ีทําให้ร่างกายมีน้ําหนักมากเกินขนาดนั้นเนื่องมาจาก การกินอาหารมากกว่า

ท่ีร่างกายจําเป็นต้องใช้ อาหารส่วนเกินนี้เม่ือร่างกายใช้ไม่หมดจะถูกเก็บสะสมไว้ในร่างกายในรูปของ 

ไขมัน ไม่ว่าอาหารนั้นจะเป็นข้าว ขนม ไขมัน หรือเนื้อสัตว์ก็ตาม  ถ้ากินมากเกินไปร่างกายจะ

เปล่ียนเป็นไขมันได้หมดและเก็บเอาไว้ในร่างกาย เม่ือเป็นเช่นนี้นานๆน้ําหนักก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้น  โดย

เหตุนี้คนท่ีเป็นโรคอ้วนจึงเป็นผู้ท่ีมีไขมันสะสมในร่างกายมากกว่าปกติ  

ในต่างประเทศ ได้มีผู้ทําการวิจัยในสัตว์ทดลองหลายประเภทและในคน เพื่อหาสาเหตุของ

โรคอ้วน สรุปได้ว่า มาจากสาเหตุดังต่อไปนี้  

1. ร่างกาย (Host) เช่น กรรมพันธ์ุ มีหลักฐานยืนยันว่า ถ้าท้ังพ่อและแม่เป็นคนอ้วนท้ังคู่ 

ลูกก็มักจะมีโอกาสอ้วนได้มากกว่าผู้ท่ีเกิดจากพ่อแม่ท่ีไม่อ้วน เข้าทํานองท่ีว่า "ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้

ดูแม ่ถ้าดูให้แน่ต้องดูปูุย่าตายายด้วย" การสํารวจในสหรัฐอเมริกาปรากฏว่า ลูกจะมีโอกาสอ้วนได้ร้อย

ละ 80 ถ้าพ่อและแม่อ้วนท้ังคู่ ถ้าพ่อหรือแม่คนหนึ่งคนใดอ้วน ลูกจะมีโอกาสอ้วนร้อยละ 40 ถ้าพ่อ

และแม่ไม่อ้วนท้ังคู่ ลูกจะมีโอกาสอ้วนเพียงร้อยละ 7 

2. สาร หรือตัวการ (Agent) การเปล่ียนแปลงดุลของฮอร์โมนในร่างกาย เช่น ระหว่าง

ต้ังครรภ์ หรือให้นมทารก ทําให้มีความอยากอาหารมากขึ้น เม่ือกินมากเกินต้องการน้ําหนักก็เพิ่มมาก

ถ้าปล่อยไว้ไม่รีบแก้ไขก็ทําให้อ้วนได้ในท่ีสุด โรคภัยไข้เจ็บบางอย่างในสมองและระบบประสาทท่ี

เกิดขึ้นในสัตว์ทดลองหรือในคน จะมีผลทําให้กินมากผิดปกติและเป็นโรคอ้วนได้ง่าย การผ่าตัดหรือใช้

สารเคมีท่ีทําอันตรายแก่สมองส่วนหน้าหรือต่อมใต้สมองก็ทําให้ เกิดโรคอ้วนได้เช่นเดียวกัน 
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3. ส่ิงแวดล้อม (Environment) เช่น นิสัยการกินไม่ดี อ่ิมแล้วก็ยังกินโน่นกินนี่ท้ังวัน หรือ

ชอบกินอาหารมีไขมันสูง อาหารมันจัดหวาดจัด หรือกินมากแต่ออกกําลังกายหรือใช้แรงงานน้อย 

ภาวะทางเศรษฐกิจสังคมหรือขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมก็เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง

ด้วย ผู้ท่ีเป็นโรคอ้วนบางรายมาจากสภาพจิตใจไม่ปกติ เช่น ผิดหวังเร่ืองรักใคร่ หรือพ่อแม่ไม่เอาใจใส่

เลยหาทางออกโดยการกินมากขึ้น  

ในเร่ืองส่ิงแวดล้อมนี้ จะเห็นได้ว่าสาเหตุใหญ่เกิดจากความเจริญทางวิชาการและเทคนิค

ด้านอาหารและเกษตรกรรม ในระยะหลังนี้มีการปรับปรุงคุณภาพของอาหาร คนกินอาหารมากขึ้น

เพราะอาหารมีรูปลักษณะท่ีชวนบริโภค และมีการคิดค้นเครื่องผ่อนแรงต่างๆ ทําให้คนไม่ต้องใช้

แรงงานมาก อาหารที่กินเข้าไปในร่างกายถูกใช้น้อยกว่าปกติ คนจึงเป็นโรคอ้วนกันมาก (เสาวนีย์ จักร

พิทักษ์,2542 :57-58) 

จากสถิติท่ีรวบรวมในหลายประเทศแสดงให้เห็นว่า คนท่ีกินมากไปจนเป็นโรคอ้วนนั้นมัก

อายุส้ัน มีความต้านทานโรคตํ่าและติดโรคง่าย มีอัตราการปุวยและการตายสูง เนื่องจากโรคหัวใจ โรค

เก่ียวกับหลอดเลือด แรงดันเลือด โรคเบาหวานและโรคไต นอกจากนี้ยังมีความโน้มเอียงท่ีจะเป็นโรค

ปวดข้อ โรคเก่ียวกับต่อมต่างๆในร่างกายผิดปกติ โรคกระเพาะอาหารและลําไส้อักเสบได้ง่าย บุคคล

เหล่านี้มักเป็นอันตรายได้ง่ายเม่ือผ่าตัด และเกิดภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆ เม่ือมีการ ต้ังครรภ์หรือคลอด

บุตร  

ดังนั้นการลดน้ําหนักจะช่วยให้อายุยืนและช่วยในการรักษาโรคต่างๆท่ีกล่าวมาแล้วได้อย่าง

ดี เพราะฉะนั้นทุกคนควรตระหนักว่าการลดน้ําหนักเป็นส่ิงจําเป็นมาก ซ่ึงวิธีลดน้ําหนักท่ีถูกต้องและ

ไม่เป็นอันตรายแก่ร่างกายก็คือ การลดไขมันท่ีสะสมอยู่มากกว่าปกติในร่างกายซ่ึงทําได้ดังนี้ 

1.การแก้ไขด้านอาหาร หรือลดปริมาณอาหารที่กิน 

2.การออกกําลังกาย หรือการเพิ่มงานท่ีร่างกายต้องทํา เพ่ือให้ร่างกายมีโอกาสใช้อาหารท่ี

กินเข้าไปมากขึ้น  

 

2.1 การแก้ไขด้านอาหาร  อาหารลดน้ําหนักท่ีถูกหลักโภชนาการควรมีลักษณะดังนี้ 

2.1.1 ควรมีพลังงาน (แคลอรี) ตํ่ากว่าท่ีร่างกายต้องการ เม่ือร่างกายได้พลังงานไม่พอ

จากอาหาร ร่างกายจะได้ใช้ไขมันท่ีสะสมไว้มาเผาผลาญแทน น้ําหนักร่างกายก็จะค่อยๆ ลดลง 
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สําหรับผู้ชายท่ีต้องการลดน้ําหนัก ควรกินอาหารที่ให้พลังงานวันละ 1,500 – 2,000 แคลอรี ถ้าเป็น

ผู้หญิงควรกินอาหารที่ให้พลังงานวันละ 1,200-1,600 แคลอรี พลังงานท่ีได้รับขนาดนี้จะช่วยให้ลด

น้ําหนักได้โดยปลอดภัย แม้ว่าบุคคลนั้นจะมีโอกาสออกกําลังกายไม่มากนักก็ตาม และไม่ทําให้หิวจัด 

อ่อนเพลีย หรือร่างกายทรุดโทรมจนเกิดโรคภัยไข้เจ็บ อาหารลดน้ําหนักท่ีมีพลังงานตํ่ากว่าวันละ 

1,000 แคลอรีมักไม่ใคร่ใช้กัน เพราะยากท่ีจะจัดให้เป็นอาหารสมส่วนได้ โดยท่ัวไปถ้าลดพลังงานใน

อาหารลงวันละ 500-1,000 แคลอรีต่อวัน จะช่วยลดน้ําหนักได้สัปดาห์ละ 0.5-1 กิโลกรัม หรือเดือน

ละ 2-4 กิโลกรัม 

การลดแคลอรีในอาหาร ทําได้โดยลดปริมาณอาหารท่ีมีแปูงและน้ําตาลให้น้อยลง เช่น 

ถ้า รับประทานข้าวแล้วก็ไม่ควรกินก๋วยเต๋ียว บะหมี่ ขนมปัง หรือขนมหวานเพิ่มเติมจากข้าว หรือถ้า

เคยกินข้าว 2 ถ้วย ในหนึ่งม้ือก็ควรลดเหลือเพียงถ้วยเดียว เวลากินก๋วยเต๋ียวก็ควรบอกผู้ปรุงให้ใส่เส้น

ก๋วยเต๋ียวแต่น้อย ใส่ผักหรือเนื้อให้มาก ข้าวท่ีกินควรเป็นข้าวท่ีมีวิตามินและเกลือแร่สูง เช่น ข้าว

กระยาทิพย์ ข้าวท่ีขัดสีแต่น้อย ฯลฯ วิตามินและเกลือแร่จะช่วยต้านทานโรค ทําให้ร่างกายแข็งแรง

และช่วยให้อวัยวะต่างๆในร่างกายทํางานตามปกติระหว่างท่ีมีการลดน้ําหนัก 

2.1.2 ควรกินโปรตีนในปริมาณสูง ปกติผู้ใหญ่ต้องการโปรตีนในอาหารประมาณ 1 กรัม

ต่อน้ําหนักร่างกาย 1 กิโลกรัม จากผลการค้นคว้าปรากฏว่า เวลาลดน้ําหนักเม่ือกินอาหารท่ีมีแคลอรี

ตํ่าโปรตีนในอาหารมักจะถูกเผาผลาญใช้เป็นพลังงานมากกว่าจะถูกใช้ในการสร้างหรือซ่อมแซม

เนื้อเย่ือ นอกจากนี้ โปรตีนในร่างกายมักจะสลายตัวมากขึ้นด้วย ดังนั้น ในการลดน้ําหนักควรกิน

อาหารมีโปรตีนสูงประมาณ 1.5 กรัม ต่อน้ําหนัก 1 กิโลกรัม มีผู้พบว่าการกินโปรตีนปริมาณนี้จะช่วย

ปูองกันการสูญเสียไนโตรเจน อันเนื่องมาจากการเอาโปรตีนในอาหารหรือจากเนื้อเย่ือมาเผาให้เกิด

พลังงานช่วยสร้างและซ่อมแซมเนื้อเย่ือ และช่วยให้อ่ิมนานขึ้นด้วย  

ผู้ท่ีลดน้ําหนักควรกินโปรตีนวันละ 70-100 กรัม หรือไม่น้อยกว่าวันละ 60 กรัม และ

ควรแบ่งให้เท่าๆกันท้ัง 3 ม้ือ ส่วนใหญ่ควรเป็นโปรตีนท่ีได้จากเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน หรือผลิตผลจากสัตว์

เช่น  ไข่ นมท่ีเอาไขมันออก หรือจากถั่วเหลืองและถั่วเมล็ดแห้งอ่ืนๆ จึงจะให้ประโยชน์แก่ร่างกาย

คุ้มค่า ควรกินเนื้อปลาให้มากเพราะมีไขมันตํ่ากว่าเนื้อสัตว์ชนิดอ่ืนและย่อยง่าย ควรกินปลาทะเลให้

บ่อยเพราะให้ไอโอดีนซ่ึงช่วยปูองกันโรคคอพอกด้วย ควรกินเนื้อหมูไม่ติดมันด้วย เพราะให้โปรตีน

และวิตามินบีหนึ่ง ส่วนเครื่องในสัตว์เช่นตับ ก็มีประโยชน์เพราะมีเหล็กและวิตามินต่างๆสูง 
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ในการประกอบอาหารเนื้อสัตว์ไม่ควรใช้วิธีทอด ควรย่างหรือต้มกับผักก็ได้ อาหารพวก

ถั่วเมล็ดแห้งควรหุงต้มให้เปื่อยจะได้ย่อยง่ายขึ้น และควรพยายามกินให้บ่อยครั้ง เพราะให้โปรตีน

คุณภาพทัดเทียมกับสัตว์และไม่มีสารไขมันพวกโคเลสเตอรอลซ่ึงจะทําอันตรายแก่โลหิต 

2.1.3 ควรมีไขมันพอสมควรในอาหาร ขณะลดน้ําหนักคนชอบคิดว่าควรงดกินไขมัน

ท้ังหมดนับว่าการเข้าใจผิด ไม่ควรงดอาหารไขมัน เพราะไขมันช่วยในการดูดซึมของวิตามินท่ีละลาย

ในไขมัน ให้กรดไขมันท่ีจําเป็นแก่ร่างกาย และช่วยให้อาหารอยู่ในกระเพาะได้นานหรืออ่ิมนานจนกว่า

จะถึงเวลาอาหารมื้อต่อไป ไขมันท่ีควรรับประทานในการลดน้ําหนัก ควรเป็นไขมันท่ีมาจากพืชเป็น

ส่วนใหญ่ เช่น น้ํามันถั่ว น้ํามันรํา ฯลฯ น้ํามันพืชดังกล่าว (ยกเว้นน้ํามันมะพร้าว) มีกรดไขมันท่ีจําเป็น

ต่อร่างกาย และกรดไขมันท่ีไม่อ่ิมตัวอยู่มาก และไม่มีสารพวกโคเรสเตอรอล กรดไขมันดังกล่าวนี้

สามารถลดโคเลสเตอรอลในเลือดได้ จึงช่วยปูองกันไม่ให้เกิดโรคเก่ียวกับหลอดเลือด   ไขมันจากเนื้อ

มะพร้าวและน้ํามันมะพร้าวนั้นไม่มีโคเลสเตอรอลก็จริง แต่มีกรดไขมันพวกอ่ิมตัวอยู่มาก มีกรดพวกไม่

อ่ิมตัวน้อย จึงไม่มีประโยชน์มากนักในแง่ปูองกันโรคเส้นเลือดแข็งเปราะเหมือนไขมันจากพืชอ่ืนๆ 

ไขมันท่ีกระจายตัวง่าย เช่น ไขมันท่ีมาจากนม ไข่แดง ปลาติดมัน ก็รับประทานได้เป็น

ครั้งคราว แต่ไม่ควรกินไขมันติดกับเนื้อสัตว์อ่ืนๆเช่น หมูสามช้ัน มันเนื้อ และไม่ควรใช้น้ํามันพืช

ดังกล่าวมาแล้วประกอบอาหาร ทําน้ําสลัด หรืออาจใช้น้ําสลัดท่ีไม่ใส่ไขมัน แต่ใส่น้ําส้มหรือน้ํามะนาว

แทน 

ในเร่ืองเก่ียวกับไขมันนี้ บุคคลส่วนมากมักเข้าใจว่า กินน้ํามันพืชแล้วไม่อ้วน ความจริงท้ัง

ไขมันจากพืชและสัตว์ถ้ากินมากเกินไปทําให้อ้วนได้ท้ังนั้น อาหารพวกแปูงหรือข้าวก็เช่นเดียวกัน ถ้า

กินมากไปก็สามารถเปล่ียนเป็นไขมันได้ ดังนั้น อาหารพวกแปูงหรือข้าวก็เช่นเดียวกัน ถ้ากินมากไปก็

สามารถเปล่ียนเป็นไขมันได้ ดังนั้น ถึงแม้คนไทยกินอาหารท่ีมีไขมันตํ่าก็จริง แต่กินข้าวและขนมกัน

มากซ่ึงก็ทําให้อ้วนได้เช่นเดียวกัน 

2.1.4 ควรกินผักและผลไม้ให้มากขึ้น เพราะผักและผลไม้เป็นอาหารให้แคลอรีตํ่า มีเกลือ

แร่และวิตามินสูง และช่วยบรรเทาความหิวได้ในระหว่างท่ีมีการลดอาหาร 

ผักท่ีมีแคลอรีตํ่ามากและควรกินเป็นประจําทุกม้ือโดยไม่จํากัดจํานวน ได้แก่ ผักใบเขียว 

เช่น ผักบุ้ง คะน้า ตําลึง ผักกระเฉด ผักกาดหอม ฯลฯ แตงกวา เห็ด ดอกกําหลํ่า เป็นต้น  
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ผักท่ีมีแคลอรีพอควรซ่ึงอาจกินได้บ่อยครั้ง ได้แก่ หัวผักกาดแดง หัวหอม ถั่ว ฟักทอง 

บวบ ฯลฯ  

ผักท่ีมีแคลอรีค่อนข้างสูง เช่น มันเทศ มันฝรั่ง ข้าวโพด เผือก กินได้เป็นครั้งคราว ไม่ควร

กินบ่อย  

ผักท่ีควรกินเป็นผักสด เช่น ทําเป็นสลัด ถ้าหุงต้มควรทําเป็นแกงจืดแบบซุปหรือแกงส้ม

ดีกว่าทอดหรือผัดกะทิ 

เลือกกินผลไม้ท่ีรสไม่หวานจัด กินผลไม้สดพวกท่ีมีวิตามินสูงทุกวัน เช่น ส้มเขียวหวาน 

ผลไม้อ่ืน เช่น มะละกอสุก สับปะรด กล้วย กินได้ไม่จํากัดจํานวน และควรด่ืมน้ําผลไม้สดท่ีไม่ใส่

น้ําตาล ไม่ควรกินผลไม้กวน เพราะมีน้ําตาลอยู่มาก งดกินแยม หรือมามาร์เลด เด็ดขาด  เพราะ

แคลอรีสูง 

สรุปได้ว่า กินอาหารพวกเนื้อสัตว์และส่ิงแทนเนื้อ ผักและผลไม้ให้มาก ลดข้าว ขนมและ

ไขมัน อาหารที่ควรละเว้น ได้แก่ อาหารที่ทอดด้วยน้ํามันหรือไขมัน ผลไม้เปลือกแข็ง เนยเหลว ช็อค

โกแลต ไอศกรีม เนื้อหรือปลามีมันสูง น้ําสลัดข้น ปลากระป๋องท่ีแช่ในน้ํามัน ขนมหวานจัด น้ําเช่ือม 

น้ําผ้ึง รวมท้ังเครื่องด่ืมพวกน้ําอัดลม เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ (แอลกอฮอล์ 1 กรัม ให้ 7 แคลอรี)  

2.2 การออกก าลังกาย  

การออกกําลังกายจะช่วยให้การใช้อาหารลดน้ําหนักเป็นไปได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น  

เพราะเวลาร่างกายทํางานหรือออกกําลังกาย ร่างกายจําเป็นต้องใช้พลังงาน ถ้าออกแรงมากก็ยิ่งต้อง

ใช้พลังงานมาก การออกกําลังกายยังช่วยให้กล้ามเนื้อและอวัยวะทุกส่วนของร่างกายประสานงานกัน

ดีขึ้น หัวใจและปอดทํางานดีขึ้น ไม่เหนื่อยง่าย ท้องไม่ผูก การออกกําลังกายท่ีมีประโยชน์แก่ร่างกาย

มากท่ีสุด ได้แก่ พวกท่ีทําให้ร่างกายต้องการใช้ออกซิเจนมากขึ้น (Aerobic exercise) ซ่ึงได้แก่ การว่ิง 

การว่ายน้ํา การขี่จักรยาน การเดินเร็วพอสมควร การเล่นกีฬาหนักๆ ส่วนพวกท่ีออกกําลังกายชนิดท่ี

ร่างกายมีการเคล่ือนไหวน้อยไม่ต้องใช้ออกซิเจนเพิ่มขึ้นมากนัก ถือว่าไม่มีประโยชน์เท่าพวกแรก 

(เสาวนีย์ จักรพิทักษ์, 2542 :61) 

การออกกําลังท่ีดีพึงมีหลักเกนณฑ์ดังนี้คือ  

1) ออกกําลังกายแบบแอโรบิก เป็นการออกกําลังกายซํ้าๆไม่หยุด ได้ความแรงและ 
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ความนานพอสมควร อาจเป็นการเดินเร็วๆ ว่ิงจอกก้ิง ปั่นจักรยาน ข้อท่ีพึงใส่ใจก็คือการออกกําลัง

กายท่ีลงน้ําหนักลงบนเท้าให้ระวังปูองกันการกระแทกกระเทือน มิฉะนั้นนานเข้าอาจทําให้ส้นเท้า

เส่ือมหรือข้อเข่าอักเสบได้ มีข้อแนะนําว่า การว่ิงหรือเดินทําบนสนามหญ้า หรืออย่างน้อยบนพื้นยาง

มะตอย แต่ไม่ควรกระทําบนพื้นปูนซีเมนต์ และจะให้ดีต้องใช้รองเท้าท่ีมีแอร์เพื่อรองรับสําหรับการว่ิง

โดยเฉพาะ 

2) ออกกําลังกายต้องได้ความแรงถึงระดับแอโรบิกบางคนอ้างว่า “ฉันทํางานบ้านท้ัง 

วัน ก็นับว่าเป็นการออกกําลังกายแล้ว” แต่การออกกําลังกายลักษณะนั้นไม่เข้าถึงระดับแอโรบิก ไม่

ทันได้เกิดผลในการฝึกหัวใจ และสร้างความอ่อนหยุ่นให้เส้นเลือด 

การเข้าถึงระดับแอโรบิก ช้ีวัดท่ีอัตราเต้นของหัวใจ ซ่ึงมีสูตรคํานวณคือ  

220 – อายุ = อัตราสูงสุดของหัวใจในอายุนั้นๆ แล้วเอาอัตราสูงสุดนี้มาคํานวณเพียง 60%  เท่านั้น 

ตัวอย่างเช่น คนอายุ 40 อัตราสูงสุดของหัวใจเขาคือ 220-40 = 180 ครั้ง/นาที แต่เรา

ต้องการเพียงแค่ 60% ซ่ึงเท่ากับ 108 ครั้ง/นาที การใช้ตัวเลขท่ี 60% นี้ค่อนข้างจะปลอดภัย แม้แต่

คนท่ีไม่เคยได้ออกกําลังกาย เม่ือกันมาปั่นจักรยานหรือเดินใหม่ๆ ก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้น จนหัวใจ

เต้นได้ในระดับท่ีกล่าวนี้ ถ้าเต้นเร็วเกินไปก็ผ่อนจังหวะให้ช้าลง  

ปัญหาท่ีมักจะถามกันคือ ขณะกําลังออกกําลังกายจะรู้ได้อย่างไรว่าร่างกายเข้า ถึง

อัตราเต้นของหัวใจดังกล่าวแล้ว การท่ีจะไปหาเครื่องมือคาดหน้าอกเพื่อจับอัตราเต้นของหัวใจ

ดังกล่าวแล้ว การที่จะไปหาเครื่องมือคาดหน้าอกเพื่อจับอัตราเต้นของหัวใจมักไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับ

คนท่ัวไป ท่ีจริงเร่ืองวัดอัตราการเต้นของหัวใจทําได้ไม่ยาก โดยกะเกณฑ์เอาว่าออกกําลังกายในอัตรา

ความเร็วท่ีพอจะมีเหง่ือออกซึมๆได้ ไม่ใช่เหนื่อยหอบ หายใจพะงาบๆ นั่นแสดงว่าทําให้อัตราเร็ว

เกินไปซะแล้ว  

3) ออกกําลังกายให้ยาวนานถือเอาอัตรามากกว่า 15 นาทีเป็นอย่างน้อยท่ีจะคงสภาพ 

ให้หัวใจเต้นเร็วในอัตราท่ีต้องการ นั่นหมายความว่าเราต้องการระยะอบอุ่นร่างกาย โดยค่อยๆเพิ่ม

อัตราเร็วขึ้นทีละน้อย สัก 5-10 นาที แล้วคงอัตราความเร็วท่ีต้องการไว้ 15 นาที จากนั้นก็ผ่อนลงให้

เครื่องเคราในร่างกายเย็นตัวลงอีก 5-10 นาที แปลว่ารวมกันแล้วก็ต้องการเวลา 30-35 นาที  

4) ความสม่ําเสมอในการออกกําลังกาย  นี่เป็นปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ่ง เพราะ 
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ไม่ใช่ว่าออกกําลังครั้งหนึ่งแล้วรอไว้เดือนหน้าค่อยทําอีกครั้ง ก็จะไม่ทันได้เกิดประโยชน์ การออก

กําลังเหมาะสมให้เกิดประโยชน์ควรออกอย่างน้อยทุกวันเว้นวัน  

นอกจากออกกําลังกายแอโรบิกแล้ว การออกกําลังกายฝึกกล้ามเนื้อก็มีความสําคัญ 

หลักในการออกกําลังกายฝึกกล้ามเนื้อก็คือการฝึกใช้กล้ามเนื้อแต่ละมัดให้รับน้ําหนักได้เต็มท่ีใน

ช่วงเวลาส้ันๆเพื่อให้กล้ามเนื้อนั้นเติบโตขึ้น ส่วนมากใช้การยกลูกน้ําหนัก หรือท่ีประณีตกว่านั้นก็เล่น

เครื่องเล่นในฟิตเนสท่ีมีกายอุปกรณ์ต่างๆ ซ่ึงมีไว้เพ่ือฝึกกล้ามเนื้อแต่ละมัดเช่นเดียวกัน 

วิธีการคือให้เลือกระดับน้ําหนักท่ีเม่ือออกกําลังได้ 10 ครั้ง จะได้ความเม่ือยพอดีจนทน

เกือบไม่ไหว ให้เล่น 10 ครั้งเป็น 1 โดส แล้วพัก สักครู่ให้กล้ามเนื้อหายเม่ือยแล้วเล่นอีก ทําเช่นนี้ 3 

โดส 

เม่ือเราเล่นในลักษณะนี้ ส่ิงท่ีเกิดขึ้นก็คือกล้ามเนื้อมัดนั้นซ่ึงถูกใช้งานจนทนแทบไม่

ไหวจะเกิดการฉีกน้อยๆของเส้นใยกล้ามเนื้อ จากนั้นให้พัก 1 วัน แล้วกลับมาเล่นใหม่ ระหว่างวันพัก 

ร่างกายจะซ่อมแซมใยกล้ามเนื้อท่ีฉีกไปให้กลับมาดีเหมือนเดิม แล้วรุ่งขึ้นเราก็มาเล่นให้เส้นใยฉีกนิดๆ

อีก ทําสลับวันไปมา กล้ามเนื้อก็จะใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้น 

เหล่านี้เป็นวิธีการออกกําลังกายแบบตะวันตก ซ่ึงนอกจากหัวใจและปอดจะแข็งแรง

แล้ว ยังได้รูปร่างท่ีดี กล้ามเนื้อหนั่นแน่น รูปร่างงามท้ังชายและหญิง (บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล,2553 

:143-146) 

นอกจากนี้ ศัลยา คงสมบูรณ์เวช (2553 :55) ยังได้กล่าวเก่ียวกับการออกกําลังกายไว้อีกว่า 

ควรออกกําลังกายแบบแอโรบิกท่ีเผาผลาญพลังงานในเวลาส้ันๆ และยกน้ําหนักสร้างกล้ามเนื้อเพื่อ

เพิ่มระบบเผาผลาญในระยะยาว ยิ่งสร้างกล้ามเนื้อมากเท่าไหร่ อัตราการเผาผลาญ (ขณะท่ีอยู่เฉยๆ) 

ก็จะยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้น เพราะเซลล์กล้ามเนื้อเผาผลาญพลังงานได้มากกว่าเซลล์ไขมัน 

โดยปกติน้ําหนักกล้ามเนื้อทุกๆครึ่งกิโลกรัมจะเผาผลาญพลังงานได้ 35 กิโลแคลอรีต่อวัน 

ในขณะท่ีไขมันหนักครึ่งกิโลกรัมจะเผาผลาญพลังงานได้เพียง 2 กิโลแคลอรีต่อวัน ฉะนั้นการมีเซลล์

กล้ามเนื้อมากขึ้น ร่างกายจึงเผาผลาญได้ดีขึ้น หรือเรียกอีกอย่างว่ามีโอกาสอ้วนน้อยมากนั่นเอง 

การออกกําลังกายควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มอัตราการ

เผาผลาญของร่างกายให้มากขึ้นและคงน้ําหนักท่ีลดลงได้ ผู้หญิงบางคนกลัวว่าการออกกําลังกายจะ
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ทําให้มีกล้ามเนื้อเป็นมัดๆ แต่ท่ีจริงแล้วผู้หญิงไม่มีฮอร์โมนเพศชาย (เทสโทสเทอโรน) มากพอท่ีจะทํา

ให้กล้ามเนื้อใหญ่ๆเหมือนผู้ชายได้ จึงไม่น่าเป็นข้ออ้างในการไม่ออกกําลังกาย 

กล่าวโดยสรุปแล้ว จากการศึกษาถึงปัญหาโรคอ้วนดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ทําให้เราทราบถึง

ปัญหาและท่ีมาของโรคอ้วนท่ีเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย ซ่ึงเกิดจากการท่ีวิถีชีวิตของสังคมในปัจจุบัน

เปล่ียนไป ทําให้พฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกําลังกายไม่สมดุลกัน ทําให้เกิดโรค

อ้วนท่ีเป็นจุดเริ่มต้นของโรคร้ายแรงอ่ืนๆ ซ่ึงการจะลดปัญหาโรคอ้วนลงนั้น จะต้องมีการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการบริโภคและหมั่นออกกําลังกายมากขึ้น เพ่ือหลีกเล่ียงความเส่ียง นอกจากนี้ความรู้เรื่อง

โรคอ้วนท่ีผู้ศึกษาเลือกมาศึกษานั้นจะมีส่วนช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจถึงปัญหาและทางแก้ปัญหามากขึ้น 

ซ่ึงจะส่งผลให้รายการทําอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้ําหนัก(Duo Do Health)นั้นมีเนื้อหาท่ี

ถูกต้องชัดเจนมากขึ้น  

 

3.แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

การจูงใจ (Motivation)หมายถึง แรงเสริมให้กระทํากิจกรรมต่างๆสําเร็จตามจุดประสงค์ 

นักจิตวิทยาได้แบ่งการจูงใจออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  

1. การจูงใจภายใน ( Intrinsic motivation) หมายถึง แรงผลักดันซ่ึงเกิดขึ้นภายในจิตใจ

และความสนใจ ซ่ึงรวมถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อส่ิงหนึ่งส่ิงใด เช่น การโฆษณาส่งโค้กและส่งยิ้ม เป็นต้น  

2. การจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึง ความมุ่งหมายซ่ึงมีจุดประสงค์ให้

ปฏิบัติเป็นระยะเวลาไป ซ่ึงจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือตอบสนองส่ิงท่ีตามมา

ก็คือ เกิดภาวะความเครียดในประสาทสัมผัส การตอบสนองต้องเกิดจากแรงจูงใจเพื่อให้การ

ตอบสนองนั้นบรรลุ  

ทฤษฎีมาสโลว์ กล่าวถึงเร่ืองแรงจูงใจว่าด้วยเหตุท่ีมนุษย์ประกอบพฤติกรรมและสภาวะการ

จูงใจของมนุษย์มี 5 ขั้นตอน คือ 

ขั้นที่ 1 ความต้องการทางด้านกายภาพ (Physiological need) ซ่ึงได้แก่ ความต้องการใน

ด้านอาหาร น้ํา ยารักษาโรค และเครื่องนุ่งห่ม เม่ือมนุษย์ได้รับการตอบสนองในขั้นแรก มนุษย์ก็เริ่มมี

ความต้องการในขั้นที่ 2 

ขั้นท่ี 2 ความต้องการความปลอดภัย (Safety need) ซ่ึงได้แก่ความปลอดภัยจาก
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ส่ิงแวดล้อมโดยท่ัวไป 

ขั้นท่ี 3 ความต้องการในด้านความรักและการเป็นเจ้าของ (Love need) ซ่ึงหมายถึง 

ความสัมพันธ์เนื่องจากความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและเป็นท่ีรักในสังคมนั้น 

ขั้นท่ี 4 ความภาคภูมิใจในตัวเอง (Ego/Esteem need) ได้แก่ ความเช่ือมั่นในตนเอง 

ความมีฐานะ คุณค่า  

ขั้นท่ี 5 ความสําเร็จในความมุ่งหมายของชีวิตการแสดงฐานะสูงสุดของชีวิต (Self-

actualization) เป็นบุคคลท่ีได้พัฒนาถึงขั้นสุดยอดของชีวิตต้องการอะไร ทําอะไรก็ได้ตามความ

ประสงค์ ตามอุดมคติ 

แต่ก่อนท่ีจะเกิดพฤติกรรมใดๆ จะต้องมีความต้องการและแรงขับ เพื่อให้ได้รับการ

ตอบสนองตามจุดมุ่งหมายอันเกิดจากการจูงใจ ซ่ึงพฤติกรรมท่ีถูกจูงใจนั้นจะก่อให้เกิดความพยายาม

อย่างต่อเนื่องและฉับพลันเป็นแรงขับท่ีเกิดในสภาวะทางร่างกาย (Homeostasis) เพ่ือให้ร่างกายกลับ

สู่ความสมดุลของร่างกายดังเดิม (ปริญ ลักษิตานนท์, 2544)  

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าแรงจูงใจนั้นเป็นส่ิงสําคัญท่ีสาม ารถทําให้เกิดพฤติกรรมใด

พฤติกรรมหนึ่งได้ ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมต่างๆ เพื่อความต้องการ 5 ขั้นตอน

ดังท่ีกล่าวมา ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีนําไปสู่ของการเปล่ียนแปลงการศึกษาเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรม 

ทฤษฎีจากการศึกษาในผู้ติดบุหรี่ แนวคิดของลําดับขั้นตอนของการเปล่ียนแปลงนี้ เริ่มต้น

ต้ังแต่ปี 1975 โดย ดร.เจมส์ โปรคาสก้า (James O. Prochaska) และคู่หูผู้ร่วมงานของเขา ดร.คาร์

ไล ไดคลิเมนเต้ (Cario Diclemente) ได้พัฒนาโดยในระยะแรกๆ เขาได้วิเคราะห์ทฤษฎีทางจิตวิทยา

และการทําจิตบําบัดมากมาย โดยเฉพาะทฤษฎีหลัก 18 ทฤษฎี พร้อมท้ังสรุปปัจจัยท่ีเป็นเสมือน

กุญแจแห่งการเปล่ียนแปลงท้ัง 9 ซ่ึงประกอบไปด้วย  

1.การรู้ตัวหรือเกิดสติ (Consciousness raising) 

2.ความรู้สึกเท่าเทียมกันในสังคม (Social liberation) 

3.ภาวะอารมณ์ต่ืนตัว (emotional arousal) 

4.การย้อนกลับมาประเมินตัวเอง (self-reevaluation) 

5.การตกลงปลงใจหรือมีพันธะสัญญา(commitment) 
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6.การชั่งน้ําหนักผลดีผลเสีย (countering) 

7.การระวังส่ิงกระตุ้น (stimulus control) 

8.การได้รับอิทธิพลจากส่ิงแวดล้อม (environment control) ไม่ว่าจะเป็นสังคม ความเช่ือ 

หรือบุคคลท่ีมีความสําคัญต่อตัวเราก็ตาม 

9.การได้รับแรงเสริม(reward) 

10.สัมพันธภาพของความช่วยเหลือ(helping relationship) 

 

และการศึกษาในระยะต่อมาท่ีทําในหมู่นักสูบบุหรี่ ก็ทําให้พบขั้นตอน หรือลําดับขั้นการ

เปล่ียนแปลงซ่ึงสามารถสรุปได้เป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่  

1.ระยะมองไม่เห็นปัญหา (Pre contemplation) ระยะนี้เป็นระยะท่ีผู้ปุวย ( หรือนักสูบ/

นักด่ืม ฯลฯ ) ยังไม่ได้คิดถึงความเก่ียวข้องของพฤติกรรมสุขภาพของตนเองว่าเก่ียวข้องกับผลลัพธ์อัน

เลวร้าย  

ในระยะนี้นักสูบบุหรี่จะคิดว่า ตนสูบบุหรี่ไม่มากไม่มีทางเป็นมะเร็งได้เลย 

-นักด่ืมจะคิดว่าตนเองด่ืมแบบควบคุมได้ (ท้ังท่ีจริงแล้วไม่ใช่) หากอยากเลิกก็เลิกได้ ( ไม่ใช่

ปัญหา) 

-นักเท่ียวอาจคิดว่าการติดเช้ือเอชไอวีนั้นจะเกิดจากการมีพฤติกรรมรักร่วมเพศ ส่วนการมี

เพศสัมพันธ์ปกติไม่จําเป็นต้องปูองกัน 

2.ระยะมองเห็นปัญหา (contemplation) ระยะนี้บุคคลจะมองเห็นความเส่ียงหรือปัญหาท่ี

อาจติดตามมาจากพฤติกรรมสุขภาพของตน อย่างไรก็ตาม เม่ือช่ังน้ําหนักแล้วยังไม่พบความคุ้มค่าท่ี

จะเปล่ียนแปลงตนเอง 

ในระยะนี้ นักสูบบุหรี่อาจกล่าวว่า พวกเขาเส่ียงต่อการเป็นมะเร็งปอด อย่างไรก็ตาม เขา

ขอสูบต่อไปก่อนเพราะความสุขในชีวิตเป็นส่ิงท่ีหาได้ยาก 

ผู้ปุวยเบาหวานท่ีชอบลืมกินยาอาจรู้ตัวว่าการกินยาเป็นเร่ืองสําคัญ แต่ก็มีข้ออ้างว่างานยุ่ง

เลยหลงลืมไปบ้าง ผู้ท่ีอยู่ในระยะนี้อาจยังคงติดอยู่ในขั้นตอนท่ีมองเห็นปัญหาแต่ยังไม่ลงมือทําอะไร

เป็นเวลาหลายเดือนแม้กระท่ังเป็นปี 
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3.ระยะเตรียมตัวหรือพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง (preparation) ระยะนี้เป็นระยะท่ีบุคคลได้

แสดงความพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเอง พวกเขาอาจวางแผนการแล้วว่าจะทําอย่างไรบ้างเพื่อลด

น้ําหนัก อาจซ้ือรองเท้าว่ิง ไปสมัครเป็นสมาชิกในฟิตเนส โดยท่ัวไปแล้ว การทําตามแผนมักเกิดในช่วง

ไม่เกิน 1 เดือนหลังจากการได้วางแผน แน่นอนว่า หากเกินไปจากนี้ความต้ังใจก็จะลดลง 

4.ระยะลงมือปฏิบัติ (action) ในระยะนี้บุคคลจะทําตามแผนการท่ีได้วางไว้ ผู้ปุวย

เบาหวานจะเริ่มลดอาหารชนิดท่ีมีแคลอรีสูง นักสูบบุหรี่จะลดการสูบลง ใครท่ีเคยขาดยาบ่อยๆ ก็จะ

เอายาใส่กล่องแล้ววางไว้ในท่ีซ่ึงเห็นชัดเพ่ือกระตุ้นการกินยา 

5.ระยะคงสภาพพฤติกรรมใหม่ (maintenance) คือระยะท่ีบุคคลสามารถปฏิบัติตามแบบ

แผนพฤติกรรมสุขภาพที่ได้ต้ังใจไว้อย่างต่อเนื่อง อาจกินเวลาหลายเดือนจนถึงหลายปีแล้วแต่ชนิดของ

พฤติกรรมสุขภาพ ซ่ึงมักมีความยากง่ายแตกต่างกัน อย่างก็ตาม ก่อนท่ีบุคคลจะเข้ามาถึงระยะคง

สภาพได้นั้น พวกเขาจะต้องผ่านการ “เผลอไป” และแก้ไขปรับปรุงตนเองครั้งแล้วครั้งเล่าอยู่หลาย

ครั้งทีเดียว การพลาดไปดังกล่าวมักจัดว่าเป็นกระบวนการธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม

สุขภาพ ไม่ได้จัดว่าเป็นความ “ล้มเหลว” แต่อย่างใด  

ระยะต่างๆ ของการเปล่ียนแปลงนี้มีลักษณะเป็นวงจร ซ่ึงหมายความว่าการเปล่ียนแปลง

ส่วนใหญ่จะเป็นไปตามลําดับข้ัน และอาจย้อนกลับไปกลับมาได้ เช่น หากเม่ือเคยทําได้อย่างท่ีต้ังใจไว้

ก็อาจมีบางอย่างผลักดันเขากลับไปยังจุดท่ีมองข้ามปัญหาอีกก็ได้  

ซ่ึงนอกจากทฤษฎีลําดับข้ันการเปล่ียนแปลงของ ดร.เจมส์ โปรคาสก้า และดร.คาร์ไล ไดคลิ

เมนเต้ ท่ีกล่าวมาแล้ว ก็ยังมีอีกทฤษฎีท่ีได้รับการยอมรับและนํามาใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสุขภาพ

อยู่อีกด้วย นั่นคือ ทฤษฎีแบบผนวกความเช่ือด้านสุขภาพ (Health Belief Model) หรือเรียกย่อๆว่า 

HBM 

ทฤษฎีแบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพ (HBM) นี้ เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีใช้อธิบาย

พฤติกรรมสุขภาพ รวมท้ังพฤติกรรมของมนุษย์อ่ืนๆ อีกหลายอย่าง ซ่ึงในระยะแรกนี้มีแนวคิดซ่ึงถือ

เป็นหลักสําคัญ 4 ประการนั่นก็คือ  

1.การรับรู้ความร้ายแรง (perceived seriousness) ความร้ายแรงของโรคอาจสามารถพูด

และอธิบายได้ไม่ยาก เช่น การให้ความรู้แก่นักด่ืมว่า การด่ืมเหล้าจะทําให้ตับแข็ง กระเพาะอาหาร

อักเสบ ความจําเส่ือม อย่างไรก็ตาม ผู้ท่ีเคยให้ข้อมูลเหล่านี้แก่นักด่ืมคงทราบดีว่า การพูดคุยแบบนี้
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มิได้ทําให้พฤติกรรมการด่ืมเปล่ียนแปลงไปนัก เรื่องของพฤติกรรมสุขภาพนี้ขึ้นอยู่กับ ”ความเช่ือ” 

ของคนคนนั้นด้วย การรับรู้ความร้ายแรงท่ี “โดนใจ” เท่านั้นจึงจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนได้ 

ดังนั้น การพูดถึงความร้ายแรงและความทุกข์ทรมานของคนโรคตับแข็ง การทํางานไม่ได้และเป็นภาระ

อาจ “โดนใจ” นักด่ืมท่ีมีญาติเป็นโรคตับแข็งมาแล้ว 

กับการเป็นไข้หวัดก็เช่นกัน ไม่ได้เป็นเร่ืองใหญ่โตในความรู้ สึกของคนท่ัวไป แต่หากผู้ปุวย

โรคหอบหืดทราบว่า การเป็นไข้หวัดอาจทําให้ตนเองต้องเข้าโรงพยาบาล หรืออาจทําให้ต้องขาดงาน

เป็นเวลาหลายๆวัน ก็อาจทําให้ผู้ปุวยโรคหอบหืดเกิดความตระหนักและพร้อมท่ีจะปฏิบัติตนเองเพื่อ

ปูองกันไข้หวัดได้มากขึ้น 

2.การรับรู้ความเส่ียงของตนเอง (perceived susceptibility) เม่ือคนเรารับรู้ว่าตนเองมี

ความเส่ียงต่อการเกิดโรค ปัญหา ความไม่สบายบางอย่าง ก็จะทําให้ต้องหันมาสนใจและดูแลตัวเอง

มากยิ่งขึ้น ยิ่งรับรู้มาก่อนว่าความร้ายแรงของปัญหาท่ีอาจเกิดได้และต้องมีความเส่ียงมากเท่าไร ก็จะ

ทําให้แรงจูงใจในการปรับเปล่ียนตนเองสูงขึ้น 

การที่ชายรักร่วมเพศรับรู้ว่าตนมีโอกาสติดเช้ือตับอักเสบมากเท่าไร ก็ทําให้พฤติกรรมการใช้

ถุงยางอนามัยสูงขึ้น แน่นอนว่า เขาต้องรู้ด้วยว่าการใช้ถุงยางอนามัยสามารถปูองกันโรคนี้ได้  

การที่คนเราจะใช้ครีมกันแดดก็ต่อเม่ือมีการรับรู้ว่า ตนมีความเส่ียงต่อการเกิดมะเร็งผิวหนัง

กับแดดโดยตรง 

อย่างไรก็ตาม พบว่าการรับรู้ว่าตนมี “ความเส่ียงตํ่า” อาจนําไปสู่การมีพฤติกรรม “เสีย

สุขภาพ” ดังเช่น มีการศึกษาพบว่า นักศึกษาเช้ือชาติเอเชียในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงรับรู้ว่าตนเป็นกลุ่มท่ี

เส่ียงตํ่าต่อการติดเช้ือเอชไอวี จึงไม่ปฏิบัติตามหลักการมีเพศสัมพันธ์แบบปลอดภัย 

และท่ีน่าสนใจก็คือ หลายครั้งท่ีผ่านมา พบว่าการรับรู้ความเส่ียงอาจไม่ได้นําไปสู่การมี

พฤติกรรมสุขภาพเสมอไป เช่น ท่ีเราพบว่านักเรียนมัธยมท่ีรับรู้ว่าตนมีความเส่ียงจากพฤติกรรมทาง

เพศท่ีไม่ปลอดภัย ก็ไม่ได้มีพฤติกรรมทางเพศท่ีดีขึ้น (Lewis and Malow, 1997) กรณีเช่นนี้ก็

หมายความว่า การรับรู้ความเส่ียงอาจช่วยผลักดันพฤติกรรมสุขภาพในประชากรส่วนใหญ่ แต่ก็อาจมี

ประชากรบางส่วนท่ีแนวคิดแบบนี้ใช้ไม่ได้ผล เป็นไปได้ว่าเราอาจต้องเพิ่มเติมประเด็นความร้ายแรง 

(seriousness) ซ่ึง “โดนใจ” เข้าไปไว้ด้วย 

เร่ือง “โดนใจ” นี้อาจคล้ายกับท่ีเมืองไทยเราเคยมีการศึกษาวิจัยเรื่องบุหรี่ พบว่าในวัยรุ่น
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นั้น การส่ือสารว่าสูบบุหรี่แล้วเป็นมะเร็งมักไม่จูงใจให้วัยรุ่นลดการสูบบุหรี่ลงได้ ทว่าเม่ือใช้การส่ือสาร

ว่า การสูบบุหรี่ทําให้ฟันไม่สวย กลับมีผลจูงใจได้มากกว่า  

การรับรู้ความเส่ียง (susceptible) ท่ีหากนําเสนอร่วมไปกับความร้ายแรง (seriousness) 

ก็จะกลายเป็นสภาวะคุกคาม (threat) กล่าวคือ เม่ือคนรับรู้ว่ามีโรคร้ายแรง (หรือรักษาไม่หาย) และ

เรามีความเส่ียงต่อการติดโรคชนิดนั้นก็จะทําให้พฤติกรรมท่ีจะกระทําเพื่อปูองกันโรคดังกล่า วสูงขึ้น

อย่างมาก  

ผู้ท่ีมีน้ําหนักเกิน เม่ือได้รับการคัดกรองและแจ้งผลว่าพวกเข้ามีน้ําหนักเกิน มีความเส่ียงต่อ

การเป็นโรคเบาหวาน ก็อาจทําให้บางคนออกกําลังกายหรือยินยอมลดน้ําหนักของตนเองบ้าง แต่เป็น

ส่วนน้อย เม่ือมีการตรวจสอบกันไปแล้วพบว่า “พวกเขา” นั้นมีพ่อแม่เป็นเบาหวาน และมีความ

รุนแรงของอาการแทรกซ้อน ก็ย่อมผลักดันให้พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเกิดขึ้นอย่างมากมายผิดจาก

ในตอนแรกท่ีดูไม่ใส่ใจนัก  

ดังนั้น ถ้าจะคัดกรองประชาชนตุ้ยนุ้ย เพื่อบอกพวกเขาว่า “เส่ียงนะ ควบคุมน้ําหนักกัน

เถอะ” ก็อาจพ่วงการคัดกรองประวัติพ่อแม่ท่ีปุวยเป็นโรคจากภาวะน้ําหนักเกิน (เช่น เบาหวาน ความ

ดันโลหิตสูง) เอาไว้ด้วยเพื่อใช้เป็นประเด็นเสริมแรงจูงใจต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ลําพังการรับรู้ความรุนแรงของโรคก็อาจไม่เพียงพอท่ีจะปรับเปล่ียนคนบาง

กลุ่มให้หันมาสนใจสุขภาพได้ ดังเช่น ท่ีพบการศึกษาในผู้สูงอายุ  

3.การรับรู้ประโยชน์ (perceive benefit) การรับรู้ประโยชน์เป็นการผลักดันพฤติกรรม

สุขภาพที่ดีมาก แน่นอนว่า เราควรได้ออกกําลังกายหากเรามีความเช่ือว่านี่คือส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ระบบหัวใจและกระดูก ในทางตรงข้ามเราคงไม่ทาครีมกันแดด หากเราไม่มีความเช่ือว่ามันจะช่วย

ปูองกันมะเร็งผิวหนัง (หรือปูองกันความดําในกรณีคนเอเชีย) ได้  

การรับรู้ประโยชน์จะมีผลมากในกรณีของการปูองกันโรค (secondary prevention) ไม่ว่า

จะเป็นการตรวจเลือด การส่องกล้องตรวจลําไส้ ซ่ึงแม้จะเป็นกระบวนการท่ีเจ็บหรือบางอย่างท่ีมี

ค่าใช้จ่ายมากก็ยังมีอัตราการใช้บริการสูงอยู่ 

การนําเสนอประเด็นประโยชน์มักผสมผสานไปกับประเด็นความร้ายแรงและความเส่ียง 

ตัวอย่างเช่น การส่ือสารไปยังประชาชนเพ่ือให้นําเด็กมาหยอดวัคซีนโปลิโอก็ควรประกอบไปด้วยการ

ส่ือสารว่า 
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1.โรคโปลิโอเป็นโรคร้ายแรง หากเป็นแล้วทําให้เกิดความพิการไปตลอดชีวิต 

2.ลูกหลานของท่านมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือโปลิโอ 

3.การรับการหยอดวัคซีน สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคนี้ได้  

4.การรับรู้อุปสรรค (perceive barrier) การรับรู้อุปสรรคจัดว่าเป็นเรื่องสําคัญในการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ การรับรู้ อุปสรรคท่ีว่านี้หมายถึงการรู้ตัวว่าผลการช่ังน้ําหนักกํา ไร

ขาดทุนของพฤติกรรมใหม่นั้นเป็นอย่างไร เม่ือเทียบกับพฤติกรรมเก่า 

สตรีที่ควรตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Breast  self-examinaation;BSE) อาจรู้สึกว่าตนเอง

จะทําไม่ได้ มีความรู้สึกตะขิดตะขวงใจ ฯลฯ ทําให้ไม่มีพฤติกรรมสุขภาพนี้ ท้ังท่ีรับรู้ว่าโรคมะเร็งเต้า

นมเป็นโรคร้ายแรงแต่สามารถรักษาได้หากตรวจพบต้ังแต่เนิ่นๆ (เทอดศักด์ิ เดชคง, 2555) 

จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้นําแนวคิดเก่ียวกับการสร้างแรงจูงใจเพื่อเปล่ียนพฤติกรรม 

มาใช้ในการเข้าใจถึงผู้ชมมากขึ้น ว่าจะส่ือสารอย่างไรให้ผู้ชมหันมาสนใจการดูแลสุขภาพมากขึ้น โดย

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าวิธีท่ีจะส่งเสริมและเชิญชวนให้ผู้ชมหันมาดูแลสุขภาพก็คือการส่ือสารโดย

เน้นไปท่ีผลประโยชน์และแสดงให้เห็นถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น หากผู้ชมยังคงชะล่าใจและไม่เริ่ม

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมต้ังแต่วันนี้ และนอกจากจะเน้นเร่ืองการส่ือสารแล้ว การจะสร้างแรงจูงใจนั้นก็

ขึ้นอยู่กับเวลาในการส่ือสารและเน้นย้ําด้วย เพราะการเปล่ียนพฤติกรรมนั้นเป็นเร่ืองยาก จะต้องสร้าง

ความเช่ือให้แก่ผู้ชม จึงจะสามารถผลักดันให้ผู้ชมเกิดการเปล่ียนแปลงได้นั่นเอง  

 
4.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
นาถือ มะโนขันธ์ุ (2550) ได้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับ  พฤติกรรมการสร้างสุขภาพของประชาชน

วัยทํางาน : กรณีศึกษาตําบลพังแดง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 

ซ่ึงการวิจัยนี้การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสร้างสุขภาพด้านการ

บริโภคอาหารการออก กําลังกาย การจัดการกับความเครียด การรักษาส่ิงแวดล้อมในบ้านและชุมชน 

การปูองกันโรคติดต่อและการไม่สูบบุรี และไม่ด่ืมเครื่องด่ืมท่ีแอลกอฮอล์ และเพื่อศึกษาปัญหาในการ

สร้างสุขภาพของประชาชนวัยทํางานในตําบลพังแดง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร กลุ่มตัวอย่างท่ี

ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประชาชนในตําบลพังแดง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารท่ีมีอายุ 15-59 ปี 
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จํานวน 351 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ สถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ร้อยละ  

 

ผลการวิจัยพบว่า  

1. พฤติกรรมการสร้างสุขภาพ  

1.1 พฤติกรรมด้านการบริโภคอาหาร ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้จักปูายสัญลักษณ์อาหาร

ปลอดภัยและปูายสัญลักษณ์ อาหารสะอาด รสชาติอร่อย แต่รู้จักปูายสัญลักษณ์ อย. และพิจารณา

ปูายสัญลักษณ์ประกอบการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารสด อาหารปรุงสําเร็จและอาหารแปรงรูปทุกครั้ง 

การเลือกซ้ือผักและเลือกผักท่ีมีรูพรุนหรือร่องรอยกัดแทะของแมลง ส่วนการเลือกซ้ืออาหารแปรรูป

ไม่เคยดูวันผลิต/วันหมดอายุ การรับประทานอาหาร นิยมอาหารประเภทปิ้งย่าง  

1.2 พฤติกรรมด้านการออกกําลังกาย ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ออกกําลังกายหรือเล่นกีฬา 

แต่ในกลุ่มท่ีออกกําลังกายจะออกกําลังกายน้อยกว่า 3 วัน ต่อสัปดาห์ ใช้เวลาในการออกําลังกายแต่

ละครั้ง มากกว่า 30 นาที วิธีการออกกําลังกายท่ีใช้มากท่ีสุดคือการเล่นฟุตบอลท่ีสนามกีฬาของ

โรงเรียน  

1.3 พฤติกรรมด้านการจัดการกับความเครียด ประชาชนส่วนใหญ่เคยมีอาการเครียด

และจัดการความเครียดโดยการไปพูดคุยหรือปรึ กาเพ่ือนส่วนสาเหตุท่ีทําให้เกิดความเครียดคือปัญหา

การเงิน  

1.4 พฤติกรรมด้านการรักษาส่ิงแวดล้อมในบ้านและชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีถัง

ขยะในครัวเรือนและไม่คัดแยกขยะ กําจัดขยะโดยวิธีเผา ทําความสะอาดบ้าน 2-3 วัน/สัปดาห์ ส่วน

การเก็บอาหารที่ปรุงสุกจะเก็บโดยมีภาชนะปิดมิดชิด การควบคุมกําจัดสัตว์และแมลง ท่ีเป็นพาหะนํา

โรคโดยใช้สารเคมีและประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวด ล้อมในชุมชนโดยการทําความ

สะอาด ตลาด ถนน กําจัดขยะ  

1.5 พฤติกรรมด้านการควบคุมและปูองกันโรคติดต่อไม่ล้างมือด้วยสบู่ก่อนรับประทาน 

อาหารและภายหลังการใช้ห้องน้ําห้องส้วม น้ําท่ีใช้ด่ืมมาจากน้ําประปาน้ําวับและไม่ต้มน้ําก่อนนํามา

ด่ืม ส่วนการปูองกันไข้เลือดออกจะนอนกางมุ้งทุกครั้ง และปูองกันการเพาะพันธ์ุถูกน้ํายุงลายโดยใช้
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ทรายอะเบท ส่วนการปูองกันโรคไข้หวัดนกจะรับประทานอาหารท่ีทําจากเนื้อเป็ด ไก่ สุกทุกครั้งไม่

เคยสัมผัสซากเป็ด ไก่ นก ท่ีตายแล้ว  

1.6 พฤติกรรมด้านการไม่สูบบุหรี่ และไม่ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ประชาชนส่วนใหญ่

ไม่สูบบุหรี่ ไม่ด่ืมเหล้าหรือและไม่เคยประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการด่ืมเหล้าหรือเบียร์  

2. ปัญหาการสร้างสุขภาพของประชาชนพบว่าประชาชนให้ความสําคัญในการออกกําลัง

กาย หรือเล่นกีฬาน้อย รับประทานอาหาร ไม่ครบหมู่ตามท่ีร่างกายต้องการ  การควบคุมปูองกัน

โรคติดต่อในชุมชนขาดความร่วมมือในการดําเนินงานและการรักษา ส่ิงแวดล้อมในบ้านและชุมชนยัง

ไม่ถูกสุขลักษณะ 

ซ่ึงจากการวิจัยนี้ ทําให้ผู้ศึกษาได้ทราบว่า กลุ่มตัวอย่างจากการวิจัย อายุ 15- 59 ปี มี

ความรู้ในเร่ืองของการเลือกซ้ืออาหารท่ีถูกต้องน้อย และเลือกรับประทานอาหารโดยท่ีไม่คํานึงถึง

สุขภาพโดยไม่ดูวันหมดอายุ หรืออ่านฉลากข้างกระป๋อง นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่าง ยังไม่ค่อยได้ออก

กําลังกาย ซ่ึงเป็นส่ิงสําคัญในหารรักษาสุขภาพที่ดี  

เอ้ืองอริน สายจันทร์ (2553) ได้ศึกษาวิจัย บทบาทของรายการอาหารทางโทรทัศน์ในการ

สืบทอดวัฒนธรรมอาหาร 

ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ทราบถึงองค์ประกอบในการนําเสนอของรายการ

อาหารทางโทรทัศน์ รวมถึงการศึกษาบทบาทท้ังหมดของรายการอาหารทางโทรทัศน์ และโดยเฉพาะ

บทบาทในการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับอาหารเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมอาหาร วิธีการวิจัยเป็นการวิจัย

เชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากรายการอาหารทางโทรทัศน์จํานวน 25 รายการ 

 ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบในการนําเสนอของรายการอาหารทางโทรทัศน์มีท้ังหมด 9 

              เนื้อหารายการ รูปแบบรายการ รูปแบบการนําเสนอ ผู้ดําเนินรายการ ผู้ร่วมรายการ 

อาหาร อุปกรณ์เครื่องครัว โฆษณาแฝง และสถานท่ีถ่ายทํา  ซ่ึงแต่ละองค์ประกอบในการนําเสนอนั้น

สอดคล้องกับทุกบทบาทของรายการอาหารทางโทรทัศน์ 

 สําหรับบทบาทท้ังหมดของรายการอาหารทางโทรทัศน์พบว่า มีท้ังหมด 9  ท าท คือ 

บทบาทในการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับอาหาร บทบาทในการให้ความบันเทิง บทบาทในการสอน

วิธีการทําอาหาร บทบาทในการยกระดับสถานภาพบุคคลในสังคม บทบาทในการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ์สินค้า บทบาทในการแนะนําร้านอาหารและแหล่งขายอาหาร บทบาทในการให้ข้อมลู
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เก่ียวกับวัตถุดิบอาหาร บทบาทในการแนะนําสถานท่ีท่องเท่ียว และบทบาทในการส่งเสริมอาชีพ

เก่ียวกับอาหาร สําหรับบทบาทในการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับอาหารนัน้ พบว่า รายการอาหารทาง

โทรทัศน์ท้ัง 25  าย า  นําเสนอ  า        ย     า า     า   าย     และเป็นความรู้ท่ีเก่ียวพัน

กับวัฏจักรวัฒนธรรมอาหาร และสัญชาติของอาหาร การที่รายการอาหารทางโทรทัศน์นําเสนอความรู้

เก่ียวกับอาหารนั้น ทําให้วัฒนธรรมอาหารไทยได้รับการสืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบัน และได้รับการ

เผยแพร่จากท้องถิ่นมาสู่คนส่วนอ่ืนของประเทศ รวมท้ังเกิดการเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารต่างชาติมาสู่

คนในชาติด้วย 

 จากการศึกษาการวิจัยข้างต้น ผู้ศึกษาได้เข้าใจถึงรูปแบบรายการอาหารทางโทรทัศน์มากขึ้น 

ถึงบทบาทของรายการอาหารทางโทรทัศน์ โดยต้องการนําเสนอในส่วนของบทบาทในการสอน

ทําอาหาร และบทบาทในการยกระดับสถานภาพบุคคลในสังคม มาประกอบในการผลิตรายการ

ทําอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้ําหนัก (Duo Do Health)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



29 

 

5.ผลงานท่ีเกี่ยวข้อง  

รายการ jamie's 15 minute meals 

 

รายการ jamie's 15 minute meals มีรูปแบบรายการสอนการทําอาหารท่ีใช้เวลาในการ
ทําอาหารอย่างรวดเร็วโดยใช้เวลา 15 นาทีเท่านั้น ท้ังนี้แม้จะใช้เวลาไม่นานแต่อาหารท่ีได้ออกมานั้น 
กลับเป็นอาหารที่น่าตาน่ารับประทานและอร่อย จุดเด่นของรายการนี้มีอยู่หลายประการ อันดับแรก
คือการทําอาหารท่ีรวดเร็ว และน่ารับประทาน โดยมีการสอนกรรมวิธีการทําท่ีละเอียด โดยผู้ชม
สามารถทําตามได้ต้ังแต่ขั้นตอนแรกเลยคือการทอดปลา หรือเตรียมเนื้อ ซ่ึงบางรายการในประเทศ
ไทยนั้นไม่ได้สอนต้ังแต่ขั้นแรกๆ และบางครั้งมีการเตรียมมาก่อนแล้วเพื่อความรวดเร็ว แต่ผู้ชมท่ี
ทําอาหารไม่เป็นอาจจะตามไม่ทันหรือไม่ทราบถึงขั้นตอนได้ ซ่ึงเป็นจุดท่ีผู้ศึกษามองว่ามีความสําคัญ
มากในรายการสอนทําอาหาร นอกจากนี้รายการนี้ยังมีโปรดักช่ันการถ่ายทําท่ีสวยงาม ทําให้ภาพการ
ทําอาหารที่เราเห็นอยู่บ่อยแล้วและดูธรรมดา กลายเป็นเหมือนภาพศิลปะการทําอาหารที่สวยงามได้  

นอกจากนี้ยังถ่ายการทําทุกขึ้นตอนอย่างละเอียด ทําให้นอกจากได้รับชมภาพท่ีสวยงาม
แล้วก็ยังสามารถเข้าใจรายละเอียดการทําอาหารได้ทุกขั้นตอน ซ่ึงผู้ศึกษาจะนําจุดเด่นนี้มาปรับใช้ใน
รายการของตนเอง 
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รายการ สุขภาพแจ๋ว 

 

รายการ สุขภาพแจ๋ว เป็นรายการเพื่อสุขภาพท่ีรวบรวมเกร็ดเล็กๆน้อยๆในเรื่องต่างๆ
เก่ียวกับสุขภาพมานําเสนอในทุกๆเทป ซ่ึงรายการสุขภาพแจ๋วนี้ มีจุดเด่นตรง การนําเสนอเนื้อหาโดย
มีกราฟิกท่ีน่ารักสวยงามและทันสมัย ในการช่วยนําเสนอข้อมูลต่างๆเก่ียวกับสุขภาพ และเนื้อหาท่ี
นําเสนอก็มีความกระชับ เข้าใจง่ายและจดจําไปปฏิบัติตามได้  และมีการดําเนินรายการท่ีสดใส
กระฉับกระเฉง เหมาะสมกับรายการ ซ่ึงท้ังกราฟิก และการดําเนินรายการแบบนี้ทําให้มูดแอนด์โทน
ของรายการดูกระฉับกระเฉงและทันสมัย ซ่ึงจุดนี้เองท่ีผู้ศึกษาสนใจจะนํามาปรับใช้ในรายการของ
ตนเอง   
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รายการ Food Courting 

 

รายการ Food Courting เป็นรายการสอนทําอาหารท่ีออกอากาศทางอินเตอร์เน็ท ซ่ึงมี
รูปแบบรายการที่ธรรมดาแต่มุ่งเน้นไปท่ีการทําอาหารและให้ข้อมูลเรื่องเครื่องปรุงท่ีดีต่อสุขภาพเป็น
หลัก ซ่ึงจุดเด่นของรายการนี้อยู่ท่ีการดัดแปลงอาหารแคลอรีสูงๆให้กลายเป็นอาหารแคลอรีตํ่าท่ีดีต่อ
สุขภาพ เช่น พิซซ่าแคลอรีตํ่า เบอร์เกอร์แคลอรีตํ่า เป็นต้น นอกจากนี้ในส่วนของกราฟิกตอนท้ายท่ีมี
การบอกรายละเอียดของแคลอรีในอาหารท่ีทํา โดยเปรียบเทียบกับอาหารต้นแบบท่ีแคลอรีสูงๆนั้น 
เป็นอีกจุดหนึ่งท่ีน่าสนใจมากในรายการนี้ ผู้ศึกษาจึงจะนําจุดเด่นในเรื่องการดัดแปลงอาหารแคลอรี
สูงให้เป็นอาหารแคลอรีตํ่าท่ีดีต่อสุขภาพและข้อมูลเปรียบเทียบแคลอรีอาหารมาปรับใช้ในรายการ
ของตนเอง  
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บทที่  3 

ระเบียบวิธวีิจยั 
 

การศึกษาและผลิต “การสร้างสรรค์รายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนัก”
เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน้าไปสู่การผลิตรายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุม
น้้าหนักโดยมุ่งเน้นศึกษาในเร่ืองของรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน้าเสนอรายการท้าอาหารท่ีเหมาะสม 
ตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ผลิตรายการอาหารทางโทรทัศน์ เพื่อให้ได้แนวทางในการผลิต
รายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ชมมากท่ีสุด รวมถึงการวางแผนในการผลิตรายการ
การสร้างสรรค์รายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนัก โดยจะน้าผลวิจัยท่ีได้มาประยุกต์ใช้
เป็นข้อมูล ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1.รูปแบบและการศึกษาวิจัย 
2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 
4.การทดสอบเครื่องมือ 
5.ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
6.ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
7.การวิเคราะห์ข้อมูล 
8.การน้าเสนอข้อมูลและช้ินงาน 
9.การวางแผนก่อนการผลิตช้ินงาน 

 
1.รูปแบบและการศึกษาวิจัย 

การศึกษาหาข้อมูลและผลิตรายการ การสร้างสรรค์รายการท้าอาหาร เพื่อสุขภาพและ
ควบคุมน้้าหนัก ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้การวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) ซ่ึงเป็นการวิจัยท่ี
มุ่งน้าผลวิจัยท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตรายการต่อไป โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) และการ
แจกแบบสอบถาม (Questionnaire) มาใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษา หลังจากนั้นจึงน้าข้อมูลท่ี
รวบรวมได้มาวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตรายการการสร้างสรรค์รายการท้าอาหารเพื่อ
สุขภาพและควบคุมน้้าหนัก ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงท้าการ
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ประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้นใหม่ ด้วยวิธีการการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขช้ินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 ประชากร (Population) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม

บุคลากรท่ีเป็นเบ้ืองหลังในการผลิตและสร้างสรรค์รายการท้าอาหารให้ออกมาน่าสนใจรวมไปถึง

ผู้เช่ียวชาญทางด้านโภชนาการ และกลุ่มเป้าหมายของรายการ คือ กลุ่มผู้ชมท่ีมีอายุระหว่าง 25-40   ปป  

ท่ีสนใจในเร่ืองอาหารเพ่ือสุขภาพและควบคุมน้้าหนัก อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

2.2 กลุ่มตัวอย่าง(Sampling) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างท่ีให้
สัมภาษณ์ และกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ดังต่อไปนี้  

  2.2.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีให้สัมภาษณ์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตและผู้ด้าเนินรายการอาหาร
ทางโทรทัศน์ คือ 

-คุณดวงเดือน ธนกาญจนวิโรจน์ ผู้ผลิตรายการกินอยู่คือ 
-คุณรุ่งเรือง คลองบางลอ นักโภชนาการและนักเขียน หนังสือเก่ียวกับการควบคุม

น้้าหนัก 
โดยการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการท้าอาหารทางโทรทัศน์นั้น จะสัมภาษณ์ความคิดเห็น

และข้อมูลเก่ียวกับรายการท้าอาหารในปัจจุบัน รวมถึงวิธีในการสร้างสรรค์รายการท้าอาหารท่ีดีและ
น่าสนใจว่ามีรูปแบบและเนื้อหาอย่างไรในการน้าเสนอจึงเป็นรายการท่ีดึงดูดผู้ชมได้ดี    ส่วนการ
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านโภชนาการนั้นจะสัมภาษณ์เก่ียวกับข้อมูลในเร่ืองอาหารที่เหมาะสมส้าหรับผู้
ท่ีมีความเส่ียงเป็นโรคอ้วนและคนอ้วน รวมถึงความคิดเห็นเก่ียวกับรายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและ
ควบคุมน้้าหนักของผู้ศึกษาด้วย 

2.2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประเมินผลรายการ หมายถึง กลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มผู้ชมท่ีมี
ความสนใจในเร่ืองการท้าอาหารเพ่ือสุขภาพและควบคุมน้้าหนัก อายุระหว่าง 25-40 ปป อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร จ้านวน 5 คน เนื่องจาก  เป็นกลุ่มผู้ชมท่ีมีความเหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์
ของรายการ 

โดยจะท้าการการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มผู้ชม
เป้าหมาย ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ท่ีได้รับของผู้ชมกลุ่มเป้าหมายจากการรับชม
รายการท้าอาหารเพ่ือสุขภาพและควบคุมน้้าหนัก” เพ่ือท้าการประเมินผลรายการ  
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3.เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 
ในการศึกษาและผลิต “การสร้างสรรค์รายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนัก” 

ผู้ศึกษาได้ก้าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ 
ดังต่อไปนี้  

3.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ มีดังนี้  
      3.1.1 แบบสัมภาษณ์ (Interview) ใช้ส้าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการท้าอาหาร

ทางโทรทัศน์และผู้เช่ียวชาญทางด้านโภชนาการ โดยมีแนวค้าถามดังนี้ 
1) แนวค้าถามท่ี 1 ส้าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการท้าอาหารทางโทรทัศน์  

1.ค้าถามท่ัวไปเก่ียวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
-ประวัติส่วนตัว 
-ช่ือรายการโทรทัศน์ท่ีรับผิดชอบในปัจจุบัน 
-แรงบันดาลใจหรือจุดเริ่มต้นท่ีท้าให้มาผลิตรายการท้าอาหาร 
-ท่ีมารายการ 
-จุดแตกต่างของรายการจากรายการอ่ืนๆ 
 

2.ค้าถามท่ัวไปเก่ียวกับรายการอาหารในปัจจุบัน 
-ความคิดเห็นเก่ียวกับรายการท้าอาหารในปัจจุบันมีภาพรวมอย่างไร 
-ความนิยมของรายการท้าอาหารในปัจจุบัน 
-กลุ่มผู้ชมเป้าหมายของรายการท้าอาหารในปัจจุบัน 
-รายการท้าอาหารของประเทศไทยในปัจจุบันนั้นมีประเด็นอะไรท่ี

น่าสนใจและควรเพิ่มเติมลงไปในรายการบ้างหรือไม่อย่างไร  
-ปัญหาและอุปสรรคส้าคัญในการผลิตรายการท้าอาหาร 
-แนวโน้มของรายการท้าอาหารในอนาคต 
 

3.ค้าถามด้านเนื้อหารายการ 
-ลักษณะเนื้อหาของรายการท้าอาหารที่ดี 
-จุดเด่นหรือจุดขายของรายการท้าอาหาร 
-ปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับชมรายการท้าอาหาร 
-เมนูท่ีเลือกมาท้าในรายการนั้นได้ไอเดียมาจากท่ีใด 
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-เทคนิคในการสอดแทรกความรู้ในระหว่างการประกอบอาหาร 
-เทคนิคในการท้าให้รายการท้าอาหารมีความน่าสนใจ 
-ข้อจ้ากัดท่ีส่งผลให้เป็นปัญหาและอุปสรรคในการน้าเสนอเนื้อหารายการ 
 

4.ค้าถามด้านรูปแบบ และวิธีการน้าเสนอรายการ 
-สร้างสรรค์รูปแบบและวิธีการน้าเสนอรายการท้าอาหารให้มีความ

แตกต่างและความแปลกใหม่ น่าสนใจกว่ารายการอ่ืนๆ 
-เทคนิคและวิธีการถ่ายรายการท้าอาหารให้อาหารออกมา ดูน่ า

รับประทาน 
-กระบวนการถ่ายข้ันตอนการท้าอาหาร 
-ฉาก สถานท่ี และอุปกรณ์ต่างๆในรายการท้าอาหารท่ีมีผลต่อการรับชม

รายการหรือไม่ 
-ข้อจ้ากัดท่ีส่งผลให้เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อรูปแบบและวิธีการน้าเสนอ

รายการ  
 

5.ค้าถามด้านพิธีกร/ผู้ด้าเนินรายการ 
-บุคลิกและลักษณะของพิธีกร/ผู้ด้าเนินรายการท้าอาหารที่ดี 
-ทักษะในการท้าอาหารของพิธีกร/ผู้ด้าเนินรายการ จ้าเป็นมากน้อย

เพียงใด และส่งผลต่อความเช่ือมั่นของผู้ชมหรือไม่ 
-ผู้ด้าเนินรายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนักนั้นควรมีบุคลิก

และลักษณะอย่างไรจึงจะเหมาะสมและน่าสนใจ 
 

6.ค้าถามด้านผู้ชม 
-ข้อติชมท่ีเป็น Feedback จากผู้ชมมีต่อรายการอย่างไรบ้าง 
-ข้อติชมจากผู้ชมนั้นได้ถูกน้ามาปรับใช้ในรายการหรือไม่อยากไร 
 

7.ค้าถามแลกเปล่ียนประสบการณ์ ความคิดเห็นและทัศนคติท่ีมีต่อรายการ
ท้าอาหารของผู้ศึกษา ( ผู้ศึกษาบรรยายถึงความคิดเก่ียวกับรายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุม
น้้าหนักให้กับผู้สัมภาษณ์ทราบ จากนั้นต้ังค้าถาม) 
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-รายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนักนั้นมีความเป็นไปได้
หรือไม่อย่างไร 

-เมนูท่ีเลือกมาน้าเสนอมีความน่าสนใจเพียงใดและผู้ชมจะสนใจน้าไปท้า
ตามหรือไม่ 

-ลักษณะพิธีกรรายการควรมีรูปร่างท่ีหุ่นดีสมส่วน เพื่อดึงดูดให้ผู้ชมอยาก
หุ่นดีตามหรือไม่ 

-การน้าเสนอเนื้อหาด้านโภชนาการควรใส่มากน้อยแค่ไหนจึงจะเหมาะสม 
-การน้าเสนอข้อมูลด้านโภชนาการโดยใช้กราฟิกเข้ามาช่วยนั้นมีความ

เหมาะสมหรือไม่ 
-การให้ข้อมูลด้านโภชนาการควรมีการน้าเสนอแบบใดจึงจะเหมาะสม  
-การเพิ่มการทดลองเมนูโดยอาสาสมัครในตอนท้าย โดยใช้เวลา 1 สัปดาห์

นั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน  
2) แนวค้าถามท่ี 2 ส้าหรับการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านโภชนาการ 

1.ค้าถามท่ัวไปเก่ียวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
-ประวัติส่วนตัว 
-ผลงานท่ีผ่านมาในด้านโภชนาการ 
 

2.ค้าถามท่ัวไปเก่ียวกับโภชนการในปัจจุบัน 
-สุขภาพและโภชนาการของคนไทยในปัจจุบัน 
-สาเหตุส้าคัญในการเลือกบริโภคอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพในปัจจุบัน 
-กลุ่มผู้เส่ียงต่อการบริโภคอาหารที่ท้าลายสุขภาพ 
 

3.ค้าถามเก่ียวกับโภชนาการต่อโรคอ้วน 
-การรับประทานอาหารที่ส่งผลให้เกิดโรคอ้วน 
-กลุ่มผู้เส่ียงต่อการเป็นโรคอ้วน 
-หลักส้าคัญในการลดความอ้วนมีอะไรบ้าง 
-วิธีลดความอ้วนโดยเน้นจากการเลือกรับประทานนั้นมีก่ีแบบ แบบไหนจะ   
  ได้ผลดีท่ีสุด 
-การลดความอ้วนแบบท่ีทานอาหารแคลอรี่ต้่าๆนั้นมีส่วนช่วยในการลด 
 ความอ้วนมากน้อยแค่ไหน 
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4.ค้าถามเก่ียวกับการท้าอาหารที่ดีต่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนัก 

-อาหารแบบใดมีส่วนช่วยในการลดความอ้วน 
-อาหารที่ดีต่อสุขภาพนั้นควรเป็นอย่างไร  
-การท้าอาหารเพื่อสุขภาพโดยดัดแปลงจากเมนูท่ัวๆไปให้ดีต่อสุขภาพและ 
 ควบคุมน้้าหนักได้นั้น มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน 
-การดัดแปลงเมนูอาหารเพื่อให้เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพนั้นควรอาศัย 
 ความรู้จากเร่ืองใดบ้างจึงจะสามารถสร้างสรรค์เมนูท่ีอร่อยและดีต่อ 
 สุขภาพได้  
-วัตถุดิบของอาหารที่มีแคลอรี่สูงๆนั้น สามารถเปล่ียนไปใช้ส่วนผสมท่ี 
 คล้ายกันแต่แคลอรี่ต้่ากว่าได้หรือไม่ ถ้าได้จะได้แก่อะไรบ้าง  
-มีอาหารที่ทานแล้วอ่ิมท้องแต่ไม่อ้วนบ้างหรือไม่  
-หากเป็นคนชอบทานขนมและของหวานมาก มีทางใดหรือไม่ท่ีจะยังทาน 
 ขนมได้แต่ไม่อ้วน 
-หากเป็นคนไม่ชอบทานผักหรือผลไม้ จะมีทางเลือกอ่ืนท่ีช่วยลดน้้าหนัก  
 ได้อีกบ้างหรือไม่  
 

5.ค้าถามเก่ียวกับการให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ประชาชน 
-การให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ผู้เส่ียงต่อการเป็นโรคอ้วนนั้นควรให้ 
 ข้อมูลอย่างไร 
-ส่ิงส้าคัญท่ีช่วยให้ผู้เส่ียงต่อการเป็นโรคอ้วนหันมาสนใจการเลือกทาน 
 อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนั้นคืออะไร 
-ความรู้ทางด้านโภชนาการในเร่ืองไหนเป็นส่ิงส้าคัญท่ีผู้เส่ียงต่อการเป็น 
 โรคอ้วนควรทราบ 
 

6.ค้าถามแลกเปล่ียนประสบการณ์ ความคิดเห็นและทัศนคติท่ีมีต่อรายการ
ท้าอาหารของผู้ศึกษา ( ผู้ศึกษาบรรยายถึงความคิดเก่ียวกับรายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุม
น้้าหนักให้กับผู้สัมภาษณ์ทราบ จากนั้นต้ังค้าถาม) 

-รายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนักนั้นมีความเป็นไปได้ 
หรือไม่อย่างไร 
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-เมนูท่ีเลือกมาน้าเสนอมีความน่าสนใจเพียงใดและผู้ชมจะสนใจน้าไปท้า 
ตามหรือไม่ 

-ลักษณะพิธีกรรายการควรมีรูปร่างท่ีหุ่นดีสมส่วน เพ่ือดึงดูดให้ผู้ชมอยาก 
หุ่นดีตามหรือไม่ 

-การน้าเสนอเนื้อหาด้านโภชนาการควรใส่มากน้อยแค่ไหนจึงจะเหมาะสม 
-การให้ข้อมูลด้านโภชนาการควรมีการน้าเสนอแบบใดจึงจะเหมาะสม  
-การเพิ่มการทดลองเมนูโดยอาสาสมัครในตอนท้าย โดยใช้เวลา 1 สัปดาห์ 
 นั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน   

3) แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้ศึกษาพฤติกรรมการรับส่ือทาง

โทรทัศน์ และพฤติกรรมการรับรู้เก่ียวกับโภชนาการเพ่ือสุขภาพและควบคุมน้้าหนักรวมไปถึงรูปแบบ

การด้าเนินชีวิตท่ีมีความเก่ียวข้องกับการประกอบอาหารด้วยตนเองและความสนใจในเรื่องสุขภาพ ซ่ึง

มีแนวค้าถามดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปด้านประชากรศาสตร์ ( 8 ข้อ )  
ส่วนท่ี 2  พฤติกรรมในการเปิดรับส่ือโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย  (9 ข้อ) 
ส่วนท่ี 3 ความต้องการเก่ียวกับเนื้อหาและรูปแบบของรายการท้าอาหาร 

       เพ่ือสุขภาพและควบคุมน้้าหนัก (8 ข้อ) 
ส่วนท่ี 4  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตรายการ   
           ท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนัก (1ข้อ) 

 
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการผลิตรายการ มีดังนี้  

3.2.1 การสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) ใช้ส้าหรับการสนทนากลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 
เพื่อน้าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขบทสรุปและการอภิปรายผลท่ีสมบูรณ์ โดยท้าการสนทนาในหัวข้อ 
“ความพึงพอใจและประโยชน์ท่ีได้รับของผู้ชมกลุ่มเป้าหมายจากการรับชมรายการท้าอาหารเพื่อ
สุขภาพและควบคุมน้้าหนัก” ซ่ึงการสัมภาษณ์แบบนี้จะท้าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึง
พอใจ และประโยชน์ท่ีได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซ่ึงมีแนวค้าถาม ดังต่อไปนี้ 

1.รูปแบบของรายการ (Format) 
-ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการโดยภาพรวม 
-รูปแบบรายการที่น้าเสนอออกมามีความน่าสนใจและดึงดูดใจ 
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2.เนื้อหาของรายการ (Content) 
-ความพึงพอใจต่อเนื้อหาในรายการที่น้าเสนอออกมา 
-ความสร้างสรรค์ของเนื้อหารายการ 
-ความน่าเช่ือถือของเนื้อหารายการ 
: เมนูท่ีเลือกมาเหมาะท่ีจะน้าไปใช้ในการลดน้้าหนักได้ผลจริง 
-ประโยชน์ท่ีได้รับจากเนื้อหาของรายการ 
: สามารถน้าไปประกอบอาหารตามได้ 
: ได้ความรู้ในเร่ืองของวัตถุดิบท่ีดีต่อสุขภาพ 
 

3.ลีลาในการน้าเสนอของรายการ (Style) 
-ความพึงพอใจการน้าเสนอของรายการ 
-ความคิดเห็นต่อบุคลิกและลักษณะของพิธีกรรายการ 
-ลีลาในการน้าเสนอวัตถุดิบในการประกอบอาหารมีความเหมาะสมน่าสนใจ 
-การน้าเสนอเกร็ดความรู้เก่ียวกับวัตถุดิบท่ีดีต่อสุขภาพมีความน่าสนใจ    
 กระชับ เข้าใจง่าย  
 

4.กราฟิกและการตัดต่อรายการ (Graphic and Edit) 
-ความพึงพอใจต่อกราฟิกและการตัดต่อของรายการ 
-ความเหมาะสมของกราฟิกในการใช้ควบคู่กับการน้าเสนอข้อมูลเกร็ดความรู้ 
 ต่างๆ 
 

5.ความถึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ (Overview) 
6.ข้อเสนอแนะต่อรายการ (Advice)  

 
4.การทดสอบเครื่องมือ 

การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้การวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบ

สัมภาษณ์ (Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นเครื่องมือหลักในการเก็บข้อมูลและ

ประเมินผลการผลิตรายการ ดังนั้นการทดสอบเครื่องมือ จึงมีลักษณะดังนี้ คือ 
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ในการทดสอบค่าความตรง (Validity) และค่าความเท่ียง (Reliability) ของแบบสัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม และแนวค้าถามท่ีใช้ในการสนทนากลุ่มนั้น ผู้ศึกษาได้น้าเครื่องมือท้ังหมดท้าการ

ทดลองเพื่อตรวจสอบความถูกต้องแม่นย้า โดยให้กลุ่มผู้เช่ียวชาญทางด้านวิชาการและกลุ่มผู้ผลิต

รายการ ทดสอบความแม่นย้าของโครงสร้างค้าถาม เนื้อหา รวมถึงการใช้ภาษาในการต้ังค้าถาม 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามท่ีต้องการและครอบคลุมเม่ือเข้าสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างจริงท่ีได้ก้าหนดไว้  

 
5.ข้ันตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาและการผลิตรายการครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และ การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
ประเมินผลหลังการผลิตรายการ  

5.1 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
ขั้นตอนท่ี 1 ผู้ศึกษาได้ท้าการศึกษา ค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูล จากหนังสือและ

เอกสารทางด้านวิชาการ บาทความต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต วิทยานิพน ธ์ ตลอดจนงานวิจัยต่างๆท่ี
เก่ียวข้องกับการผลิตรายการท้าอาหารทางโทรทัศน์ สัดส่วนของรายการท้าอาหารทางโทรทัศน์ใน
ปัจจุบัน รวมถึงการศึกษารูปแบบเนื้อหารายการซ่ึงเป็นท่ีต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อน้ามาปรับใช้
เป็นแนวทางในการผลิตรายการการสร้างสรรค์รายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนัก   

ขั้นตอนท่ี 2 ผู้ศึกษาท้าการรับชมรายการท้าอาหารทางโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ Modern Nine TV (MCOT) ช่อง 9, สถานีองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (ThaiPBS), และ www.Youtube.com รวมท้ังส้ิน 4 รายการ ท้ังท่ีออกอากาศตาม
วันและเวลาปกติ รวมท้ังรับชมย้อนหลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของทางสถานี (www.youtube.com) โดย
แต่ละรายการออกอากาศตามวันและเวลา ดังนี้ 

-รายการพลพรรคนักปรุง วันพุธ-พฤหัสบดี  20 นาที 
-รายการกิน อยู่ คือ   วันจันทร์   40 นาที 
-รายการอร่อยสร้างภาพ วันเวลาไม่แน่นอน  20 นาที  
เพ่ือน้ามาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน้าเสนอท่ีเกิดขึ้นในรายการว่ามีลักษณะ

อย่างไรบ้าง โดยใช้แนวคิดด้านการผลิตรายการท้าอาหารทางโทรทัศน์ และแนวคิดด้านการดัดแปลง
และสร้างสรรค์เมนูอาหารมาประกอบในการศึกษา รวมท้ังค้นหาวิธีการคัดเลือกเนื้อหา รูปแบบ   
และวิธีการน้าเสนอของผู้ผลิตรายการทั้งท่ีดีและท่ีบกพร่องหรือยังไม่ปรากฎในรายการ เพื่อน้ามาใช้
เป็นแนวทางในการผลิตรายการการสร้างสรรค์รายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนัก 
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ขั้นตอนท่ี 3 ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยให้กลุ่มผู้ชม
เป้าหมายเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงได้แก่ กลุ่มผู้ชมท่ีมีอายุระหว่าง 25-40 ปป ท้ังเพศชายและเพศ
หญิง รวมถึงผู้ท่ีสนใจการท้าอาหาร อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จ้านวนท้ังส้ิน 
100 คน โดยได้ท้าผลศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางด้านเอกสารตลอดจนผลจากการวิเคราะห์
รูปแบบและเนื้อหารายการ มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการ
เปิดรับและความต้องการท้ังในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพื่อเป็นแนวทางในการผลิต
รายการการสร้างสรรค์รายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนักให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

ขั้นตอนท่ี 4  ผู้ศึกษาได้ท้าการสัมภาษณ์ (Interview) เพื่อขอข้อมูลและความคิดเห็น
จากผู้ผลิตรายการท้าอาหารทางโทรทัศน์และผู้เช่ียวชาญด้านโภชนาการ ซ่ึงได้ท้าผลการศึกษาค้นคว้า
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้านวิชาการ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์เนื้อหาของ
รายการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับกลวิธีในการคัดเลือก
รูปแบบและเนื้อหาท่ีดี กลวิธีในการส่ือสาร ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการท้าอาหาร
ทางโทรทัศน์ แล้วจึงท้าการรวบรวมข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดมาท้าการศึกษาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การผลิตรายการสร้างสรรค์รายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนัก ต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 5 ผู้ศึกษาได้เตรียมการก่อนการผลิตรายการ (Pre-production) โดยน้า
ข้อมูลท้ังหมดท่ีมีมาวิเคราะห์รวบรวมได้ มาจัดท้าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบรายการ (Proposal) 
หาข้อมูลเพ่ือเขียนบทรายการ (Script) ตลอดจนจัดท้าตารางการด้าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด 

5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินผลหลังการผลิตรายการ  
ผู้ศึกษาจะน้าเสนอผลงานการผลิตรายการการสร้างสรรค์รายการท้าอาหารเพื่อ

สุขภาพและควบคุมน้้าหนัก ต่อกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มเป้าหมายจ้านวน 5 คน หลังจากการผลิต
รายการเสร็จส้ินแล้ว ด้วยวิธีการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและ
ประโยชน์ท่ีได้รับของผู้ชมกลุ่มเป้าหมายจากการรับชมรายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุม
น้้าหนัก” จากนั้นจึงน้าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการท่ีผลิตขึ้น ท้ังในด้านรูปแบบ 
เนื้อหา ผู้ด้าเนินรายการ ดนตรีที่ใช้ ตลอดจนภาพรวมของรายการ ซ่ึงจะน้าไปปรับใช้ในช้ินงานต่อไป  
 
6.ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
แต่ละส่วน ดังต่อไปนี้  
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6.1 ผู้ศึกษาได้ท้าการรับชมรายการท้าอาหารของสถานีวิทยุโทรทัศน์ Modern Nine TV 
(MCOT) ช่อง 9, สถานีองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS), 
และ www.Youtube.com รวมท้ังส้ิน 4 รายการ ท้ังท่ีออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมท้ัง
รับชมย้อนหลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของทางสถานี (www.youtube.com) ต้ังแต่วันท่ี 4 สิงหาคม - 3 
กันยายน พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 1 เดือน  

6.2 ผู้ศึกษาได้ท้าการแจกแบบสอบถาม เพ่ือท้าการส้ารวจพฤติกรรมการเปิดรับและความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จ้านวน 100 คน ต้ังแต่วันท่ี 9 กันยายน – 15 กันยายน พ.ศ.2556 เป็น
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ 

6.3 ผู้ศึกษาได้ท้าการสัมภาษณ์ เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการท้าอาหาร
และผู้เช่ียวชาญด้านโภชนาการ ต้ังแต่วันท่ี 16 กันยายน -22 กันยายน พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 1 
สัปดาห์ 

6.4 ผู้ศึกษาได้เตรียมการก่อนการผลิต ต้ังแต่การวิเคราะห์ข้อมูล จัดท้าโครงสร้างและโครง
ร่างรายการ (Proposal) หาข้อมูลในเร่ืองของเนื้อหา เขียนบทรายการ(Script) คัดเลือกเพลงและท้า
การผลิตรายการด้วยวิธีการบันทึกภาพและเสียง ต้ังแต่วันท่ี วันท่ี 1 ตุลาคม – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
เป็นระยะเวลา 2 เดือน  

6.5 ผู้ศึกษาได้ท้าการประเมินรายการด้วยวิธีการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) ของกลุ่มเป้าหมาย จ้านวน 5 คน ภายในเดือนมกราคม พ.ศ.2557 

  
7.การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน้าไปใช้ในการ
ผลิตรายการ โดยจะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิต
รายการและการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้  

7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
ขั้นตอนท่ี 1 ผู้ศึกษาได้ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการรับชมรายการท้าอาหารทาง

โทรทัศน์โดยการน้าเนื้อหาและวิธีการน้าเสนอของรายการท้ัง 4 รายการ มาจ้าแนกลักษณะของ
รูปแบบและเนื้อหา เพ่ือน้ามาวิเคราะห์ให้เห็นถึงข้อดีและข้อบกพร่องท่ีจะสามารถน้ามาปรับใช้ในการ
ผลิตรายการได้  

ขั้นตอนท่ี 2 ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยได้น้าค้าตอบท่ี
กลุ่มตัวอย่างตอบในแบบสอบถาม มาท้าการค้านวณผลทางสถิติเพื่อหาค่าเฉล่ียและแจกแจงความถี่
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ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงการ
น้าเอาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาพิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการต่อไป  

ขั้นตอนท่ี 3 ผู้ศึกษาได้ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยการน้าค้าตอบของ
ผู้ผลิตรายการท้าอาหารทางโทรทัศน์และผู้เช่ียวชาญด้านโภชนาการท่ีได้จากการสัมภาษณ์ด้วยกา
บันทึกเสียง มาศึกษาถึงกลวิธีในการส่ือสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาท้ังหมดท่ีผู้ผลิต
รายการท้าอาหารทางโทรทัศน์และผู้เช่ียวชาญด้านโภชนาการ รวมไปถึงความคิดเห็นเก่ียวกับรายการ
ท้าอาหารทางโทรทัศน์ท้ังหมด ซ่ึงการวิเคราะห์ในประเด็นนี้ จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการส่ือสาร
มาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน้ามาสรุปตามประเด็นท่ีต้ังไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิต
รายการต่อไป  

ผู้ศึกษาจะน้าผลการวิเคราะห์รายการท้าอาหารทางโทรทัศน์ ท้ัง 4 รายการ การ
สัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการท้าอาหารทางโทรทัศน์และผู้เช่ียวชาญด้านโภชนาการ มาสรุปประเด็นเพื่อ
ก้าหนดแนวทางในการผลิตรายการการสร้างสรรค์รายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนัก  

7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ 
ผู้ศึกษาได้ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือประเมินผล

รายการที่ได้ผลิตขึ้นโดยน้าค้าตอบท่ีได้ ท้ังในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ท่ีได้รับ
จากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ
ให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด  

 
8.การน าเสนอข้อมูลและช้ินงาน 

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท้าการน้าเสนอข้อมูลและช้ินงานท่ีได้จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลและการผลิตรายการ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือการน้าเสนอข้อมูลในขั้นตอน
ก่อนการผลิตรายการ การน้าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ การน้าเสนอรายการท่ี
เสร็จสมบูรณ์ และการน้าเสนอผลการประเมินรายการ ดังต่อไปนี้  

8.1 การน้าเสนอข้อมูลในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ 
ข้อมูลในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมข้ึนเพ่ือน้ามาใช้เป็นแนวทางใน

การผลิตรายการ ดังต่อไปนี้ 
ส่วนท่ี 1 น้าเสนอรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน้าเสนอ กลยุทธ์และยุทธวิธีในการ

ส่ือสารของรายการท้าอาหารทางโทรทัศน์ เพ่ือน้ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการการสร้างสรรค์
รายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนัก ต่อไป 
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ส่วน ท่ี  2  น้ า เ สนอผลกา รเ ก็บร วบรวมข้อมู ลจากการตอบแบบสอ บถาม 
(Questionnaire) ของกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ จ้านวน 100 คน เพ่ือให้ทราบถึง
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือทางโทรทัศน์ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ
ท้าอาหาร รวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการผลิตรายการ 

ส่วนท่ี 3 น้าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างของ
กลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการสนทนาแบบกลุ่ม(Focus Group) ตามประเด็นค้าถามท่ีก้าหนดไว้ เพื่อให้
ทราบถึงความคิดเห็นเก่ียวกับรายการท้าอาหารทางโทรทัศน์ในปัจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบ
และเนื้อหาท่ีดี กลวิธีในการส่ือสารของผู้ด้าเนินรายการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการผลิต
รายการท้าอาหารทางโทรทัศน์เพ่ือน้ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการการสร้างสรรค์รายการ
ท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนักต่อไป 

8.2 การน้าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 
ข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพื่อน้ามาใช้ในการวาง

แผนการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้  
ส่วนท่ี 1 น้าเสนอโครงสร้างและแบบโครงร่างรูปแบบ (Proposal) ของรายการ ซ่ึงจะ

ประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการ
น้าเสนอท่ีจะท้าการผลิตขึ้นในแต่ละตอนของรายการ 

ส่วนท่ี 2 น้าเสนอบทรายการ (Script) ท้ังส้ิน 1 ตอน ซ่ึงจะประกอบด้วยบทพูดของ ผู้
ด้าเนินรายการ รวมถึงดนตรีหรือเพลงประกอบของรายการ 

ส่วนท่ี 3 น้าเสนอตารางรายการด้าเนินงานในการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อให้
ทราบถึงระยะเวลาและเป้าหมายการด้าเนินงาน ต้ังแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผล
รายการ 

8.3 การน้าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์  
น้าเสนอตัวรายการการสร้างสรรค์รายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนัก ท่ี

เสร็จสมบูรณ์ ความยาวตอนละ 15 นาที จ้านวนท้ังส้ิน 1 รายการ 
8.4 การน้าเสนอผลการประเมินรายการ 

น้าเสนอผลการประเมินรายการท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ 
และประโยชน์ท่ีได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา ผู้ด้าเนิน
รายการ รวมถึงดนตรีหรือเพลงประจ้ารายการ แล้วน้าผลท่ีได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขรายการต่อไป  
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9.การวางแผนก่อนการผลิตช้ินงาน 
ผู้ศึกษาได้วางแผนก่อนการผลิตรายการท้าอาหาร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
9.1 รวบรวมผลการศึกษาท่ีได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) 

เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและน้าผลท่ีได้มา จัดท้าโครงร่ างรายการท้าอาหาร ( Pre-
production book) รวมไปถึงการเตรียมงานก่อนการถ่ายท้า 

9.2 จัดท้าตารางการด้าเนินงานในการผลิตรายการ 
ผู้ศึกษาได้จัดท้าตารางการด้าเนินงานในการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อให้ทราบ

ถึงระยะเวลาและเป้าหมายในการด้าเนินงาน ต้ังแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผล
รายการ  
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บทที่  4 

ประมวลผลวจิยั 
 

การศึกษาและผลิต “การสร้างสรรค์รายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนัก” 
โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยแบบกลยุทธ์ (Applied Research) เพื่อศึกษา วิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา 
วิธีการน้าเสนอ ท่ีปรากฎในรายการท้าอาหารทางโทรทัศน์ ตลอดจนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
จากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด โดยแบ่งการ
น้าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 
1.ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
2.ผลการวิจัยก่อนผลิตรายการ 
3.การน้าเสนอช้ินงานรายการท้าอาหรเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนัก 
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1.ข้ันตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
1.1 บทวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน้าเสนอจากรายการท้าอาหารทางโทรทัศน์

ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ Modern Nine TV (MCOT) ช่อง 9,สถานีองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS), และ www.Youtube.com รวมท้ังส้ิน 3 รายการ 

1.2 บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการท้าอาหารทางโทรทัศน์และผู้เช่ียวชาญด้าน
โภชนาการ 2 ท่าน  

1.3 ผลการส้ารวจพฤติกรรมการเปิดรับรายการทางส่ือโทรทัศน์และส่ืออินเตอร์เน็ต และ
ความต้องการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมาย ท่ีมีต่อรายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและ
ควบคุมน้้าหนัก จากแบบสอบถามจ้านวน 100 ชุด 

1.4 การน้าเสนอช้ินงานการสร้างสรรค์รายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนัก 
 
2.ผลการวิจัย ก่อนการผลิตรายการ 

2.1 ผลการวิจัยวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน้าเสนอท่ีปรากฎในรายการท้าอาหาร
ทางโทรทัศน์  

ผู้ศึกษาได้ท้าการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน้าเสนอท่ีเกิดขึ้นใน
รายการท้าอาหารทางโทรทัศน์ รวมถึงศึกษารูปแบบและเนื้อหาของรายการท้าอาหารทางโทรทัศน์  4 
สิงหาคม - 3 กันยายน พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 1 เดือน ดังนี้ 

1.รายการ พลพรรคนักปรุง  
2.รายการ กินอยู่คือ 
3.รายการอร่อยสร้างภา  
ผู้ศึกษาจะท้าการวิเคราะห์ รายการท้าอาหารท้ัง 3 รายการ ออกเป็นแต่ละรายการ 

รายการละ 3 ส่วน ดังนี้  
ส่วนท่ี 1 รูปแบบของรายการ (Format) 
ส่วนท่ี 2 เนื้อหาของรายการ (Content)  
ส่วนท่ี 3 ลีลาและวิธีการน้าเสนอของผู้ด้าเนินรายการ (Style and Presentation) 
 
 

 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



48 
 

2.1.1 รายการ พลพรรคนักปรุง 
รายการพลพรรคนักปรุง เป็นรายการท้าอาหารทางโทรทัศน์ท่ีออกอาหารทางสถานี

วิทยุโทรทัศน์ ช่อง9 Modern nine TV (MCOT)  โดยออกอากาศทุกวัน พุธและพฤหัสบดี เวลา 
10.00น.-10.30น. มีผู้ด้าเนินรายการ คือ คุณพล ตัณฑเสถียร และมีกลุ่มเป้าหมายของรายการ คือ 
กลุ่มแม่บ้านและคนท่ีมีใจรักในการท้าอาหาร โดยมีลักษณะต่างๆของรายการดังนี้  

1) รูปแบบ (Format) ของรายการพลพรรคนักปรุง   
รายการพลพรรคนักปรุง เป็นรายการท้าอาหารทางโทรทัศน์ โดยมี ผู้

ด้าเนินรายการ 1 ท่าน คือ คุณพล ตัณฑเสถียร ซ่ึงจะท้าหน้าท่ีสาธิตการท้าอาหารในสไตล์ของคุณพล 
พร้อมท้ังอธิบายถึงเกร็ดความรู้ต่างๆในการท้าอาหารด้วย นอกจากนี้ยังมีการอธิบายถึงคุณประโยชน์
ของวัตถุดิบต่างๆท่ีเลือกน้ามาท้าในแต่ละเมนูด้วย โดยเนื้อหาของรายการและรูปแบบจะเป็นรูปแบบ
ท่ีดูทันสมัย และมีฉากและอารมณ์ของภาพ (mood&tone) ท่ีดูคลาสสิคเพราะเน้นเป็นสีด้าขาว 
เนื่องจากรายการของพลพรรคนักปรุงนั้นมีการปรับเปล่ียนผังรายการให้มี 2 วัน รูปแบบของรายการ
จึงมีการเปล่ียนแปลง โดยจะมีธีมหลักของรายการ 1 ธีม/สัปดาห์ ซ่ึงเมนูท่ีจะน้าเสนอในสัปดาห์นั้นก็
จะขึ้นกับธีมในแต่ละสัปดาห์นั่นเอง  

ในช่วงแรกของรายการพลพรรคนักปรุง เปิดรายการด้วย คุณพล พิธีกร
รายการมาเกริ่นถึงธีม หลักของรายการที่เป็นหลักในการสร้างสรรค์เมนูในเทปนั้นๆ เพื่อดึงดูดความ
สนใจของผู้ชมให้ติดตามต่อไปว่า จะมีเมนูอะไรท่ีเก่ียวกับธีมนั้นๆบ้าง ต่อจากนั้นก็พาผู้ชมเข้าสู่ช่วง
การสาธิตการท้าอาหารที่เก่ียวกับธีมหลักของรายการที่เกริ่นไว้ในช่วงแรก โดยเมนูท่ีจะท้าในรายการ
นั้นมีถึง 4 เมนู ซ่ึงแต่ละเมนูจะเป็นเมนูท่ีสร้างสรรค์ขึ้นในแบบฉบับของคุณพล โดยจะสาธิตการท้าแต่
ละเมนูอย่างละเอียด มีความปราณีต ซ่ึงในระหว่างท่ีประกอบอาหารแต่ละเมนูนั้นก็จะมีการบอกถึง
ประโยชน์ของวัตถุดิบต่างๆรวมถึงเคล็ดลับในการประกอบอาหารที่น่าสนใจอีกด้วย ไม่เพียงแต่อาหาร
เท่านั้นบางครั้งก็มีของหวาน ขนมต่างๆ รวมไปถึงเครื่องด่ืมท่ีท้าง่าย อร่อยและมีหน้าตาท่ีสวยงามน่า
รับประทานด้วย ในตอนท้ายของรายการนั้นจะมีการให้ผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามรายการได้ท่ี
www.pholfood.com เพ่ือท่ีผู้ชมจะสามารถชมรายการย้อนหลัง และพูดคุยกับคุณพลได้อีกช่องทาง
หนึ่งด้วย  

สรุปรูปแบบของรายการพลพรรคนักปรุงนั้น จะเน้นการสาธิตการ
ประกอบอาหารโดยเน้นเมนูท่ีมีความสร้างสรรค์แปลกใหม่ มีท้ังอาหารคาวและอาหารหวาน ซ่ึงในการ
สาธิตการประกอบอาหารนั้นก็อธิบายข้ันตอนการท้าอย่างละเอียด ปราณีต และมีการให้ข้อมูลในเรื่อง
ประโยชน์ของวัตถุดิบต่างๆรวมท้ังเกร็ดความรู้ในการประกอบอาหารต่างๆท่ีน่าสนใจอีกด้วย ซ่ึงท้าให้
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ผู้ชมทางบ้านสามารถน้าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประกอบอาหารได้จริงและช่วยให้มีไอเดียใหม่ๆเพิ่มเติมใน
การประกอบอาหารเองท่ีบ้านด้วย  

2) เนื้อหา (Content) ของรายการพลพรรคนักปรุง 
รายการพลพรรคนักปรุงเป็นรายการท่ีเน้นการประกอบอาหารท่ีมีความ

แปลกใหม่ มีเมนูใหม่ๆท่ีเกิดจากการดัดแปลงเมนูคาว-หวานต่างๆโดยคุณพล ซ่ึงถือเป็นจุดท่ีท้าให้ผู้ชม
ได้ความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอด รวมไปถึงการน้าเสนอวิธีและขั้นตอนการประกอบอาหารท่ีละเอียด ท้าให้
ผู้ชมสามารถเข้าใจและท้าตามได้ง่าย และเกร็ดความรู้ในการเลือกวัตถุดิบและความรู้ใหม่ๆในการ
ประกอบอาหารที่สอดแทรกอยู่ตลอดรายการด้วย  

สรุปเนื้อหาของรายการพลพรรคนักปรุง จะมุ่งเน้นไปท่ีการสาธิตการ
ประกอบอาหารอย่างละเอียด และสอดแทรกเกร็ดความรู้ในเร่ืองวัตถุดิบและเคล็ดลับในการท้าอาหาร
อยู่ตลอดรายการ  

3) ลีลาและวิธีการน้าเสนอ (Style and Presentation) ของผู้ด้าเนินรายการ
พลพรรคนักปรุง 
ลีลาของผู้ด้าเนินรายการนั้นจะเน้นท่ีการถ่ายทอดขั้นตอนกระบวนการ

ประกอบอาหารที่ละเอียดและปราณีต มีการใช้น้าเสียงท่ีน่าฟัง นุ่มนวล พูดจาฉะฉาน มีจังหวะในการ
พูด ท้าให้ผู้ชมสามารถติดตามฟังได้ตลอด และไม่พูดเร็วเกินไป นอกจากนี้ท่าทางในการน้าเสนอนั้นก็
ดูสุภาพและอ่อนน้อม ท้าให้ภาพลักษณ์ดูอบอุ่น เป็นกันเองด้วย ท้าให้ผู้ชมรู้สึกมีส่วนร่วมได้เป็นอย่าง
ดี 

สรุปลีลาในการน้าเสนอของผู้ด้าเนินรายการนั้น มีการน้าเสนอขั้นตอน
กระบวนการท้าอย่างละเอียด ใส่ใจในทุกขั้นตอน มีการอธิบายด้วยน้้าเสียงท่ีน่าฟังและมีจังหวะท่ี
เหมาะสมไม่เร็วจนเกินไป ท้าให้ผู้ชมสามารถติดตามได้ตลอดรายการ   
  

2.1.2 รายการ กินอยู่คือ 
รายการ กินอยู่คือ เป็นรายการวาไรต้ีอาหาร ท่ีออกอากาศทางสถานีองค์การกระจาย 

เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) โดยออกอากาศในวันจันทร์ เวลา 17.00 – 
18.00 น. มี ผู้ด้าเนินรายการ 2 ท่าน คือ คุณดวงพร ทรงวิศวะ และ คุณดีแลน โจนส์ และมี
กลุ่มเป้าหมายของรายการคือวัยท้างานผู้สนใจในเร่ืองของอาหารและผู้ท่ีสนใจในเรื่องของอาหารทุก
เพศทุกวัย โดยมีลักษณะของรายการดังนี้ 
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1) รูปแบบ (Format) ของรายการกินอยู่คือ 
รายการกินอยู่คือ เป็นรายการวาไรต้ีอาหาร โดยเน้นเรื่องราวเก่ียวกับ

อาหาร ซ่ึงมีสโลแกนประจ้ารายการว่า อาหารหนึ่งจานสามารถเปล่ียนแปลงโลกได้ท้ังใบ เป็นรายการ
ท่ีเน้นการน้าเสนอข้อมูลของอาหารในมิติต่างๆท่ีมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์และส่ิงแวดล้อม รวมถึงการ
สาธิตการท้าอาหารด้วย โดยมีผู้ด้าเนินรายการ 2 ท่าน ซ่ึงท่านแรกคือ คุณดวงพร ทรงวิศวะ จะท้า
หน้าท่ีด้าเนินรายการหลักเป็นผู้ให้ข้อมูลท้ังหมดของรายการ โดยมีผู้ด้าเนินรายการอีกท่านคือคุณดี
แลน โจนส์คอยเสริมในข้อมูลนั้นๆ โดยจะพูดคุยกันถึงข้อมูลของอาหารต่างๆตลอดท้ังรายการ  

ในช่วงเริ่มต้นเข้าสู่รายการกินอยู่คือนั้น จะมีไตเต้ิลรายการกินอยู่คือและ
เพลงประจ้ารายการ จากนั้น คุณดวงพร รงวิศวะ พิ ธีกรรายการจะเปิดรายการด้วยสโลแกนของ
รายการคือ อาหารหนึ่งจานสามารถเปล่ียนโลกได้ท้ังใบ แล้วจึงส่งเข้าสู่ VTR ท่ีให้ข้อมูลเก่ียวกับ
วัตถุดิบหลักของรายการที่จะน้าเสนอประจ้าวัน  

ช่วงท่ีสองของรายการนั้น จะเปิดท่ีครัวท้าอาหาร โดยใช้วัตถุดิบหลัก
ประจ้าวันในการท้าอาหาร ในระหว่างการท้าอาหารก็มีการพูดถึงประโยชน์และเกร็ดความรู้ต่างๆ ซ่ึง
เมนูท่ีท้านั้นจะมี 2 เมนูเป็นหลัก การท้าอาหารนั้นจะมีขั้นตอนการท้าและเครื่องปรุงส่วนผสมต่างๆ
อย่างละเอียด และอาจมี VTR ท่ีให้ข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงท้าอาหารเสริมเข้าไปด้วย และในช่วงท้ายนั้น
พิธีกรจะกล่าวปิดรายการด้วยการเน้นย้้าถึงข้อมูลส้าคัญท่ีถูกพูดถึงในรายการประจ้าวันนั้นๆและจบ
ด้วยสโลแกนประจ้ารายการ  

สรุปรูปแบบของรายการกินอยู่คือ มุ่งเน้นการให้ความรู้ในเรื่องของการ
เลือกรับประทานอาหารต่างๆท่ีดีต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม โดยการน้าเสนอข้อมูลต่างๆในรูปแบบ
ของ VTR ท่ีให้ข้อมูลท่ีละเอียดและเข้าใจง่าย รวมท้ังมีการสาธิตการท้าอาหารอย่างละเอียด มีพิธีกร
คอยให้ข้อมูลส้าคัญๆประจ้าวันและเกร็ดความรู้ในการท้าอาหารและการเลือกวัตถุดิบต่างๆอยู่ตลอด
รายการ  

2) เนื้อหา (Content) ของรายการกินอยู่คือ 
รายการกินอยู่คือ เป็นรายการท่ีเน้นการให้ความรู้ในเรื่องของการเลือก

รับประทานอาหารที่มีผลต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม โดยมีการน้าเสนอเนื้อหาประกอบกับภาพเพื่อให้
เข้าใจง่ายมากขึ้น รวมท้ังมีการสาธิตการท้าอาหารและสอดแทรกเกร็ดความรู้ของวัตถุดิบอย่าง
ละเอียด สามารถวิเคราะห์และจ้าแนกเนื้อหาของรายการได้ดังนี้  

- การให้ความรู้ในเร่ืองของอาหารต่างๆท่ีมีผลต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 
หลังจากเปิดรายการและเกริ่นน้าถึงประเด็นส้าคัญท่ีจะพูดถึงประจ้าวันแล้ว พิธีกรจะน้าเข้าสู่  VTR ท่ี
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มีการบอกเล่าเร่ืองราวต่างๆเก่ียวกับประเด็นหลักในวันนั้น อาจจะเป็นข้อดี ข้อเสียต่างๆของอาหาร 
หรือความรู้ใหม่ๆเก่ียวกับอาหารนั้นๆ เป็นต้น 

- ขั้นตอนการประกอบอาหาร มีการอธิบายขั้นตอนต่างๆอย่างละเอียด 
ต้ังแต่ขั้นเริ่มแรก และมีการให้ข้อมูลและเกร็ดความรู้ใหม่ๆในการท้าอาหาร รวมท้ังพูดคุยกับพิธีกร
ร่วม ถึงความคิดเห็นและความรู้สึกต่างๆเก่ียวกับประเด็นประจ้าวัน   

สรุปเนื้อหาของรายการกินอยู่คือ มุ่งเน้นไปในการให้ความรู้ในเรื่องของ
อาหารที่มีผลต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม และสอดแทรกเกร็ดความรู้ต่างๆในการประกอบอาหารอย่าง
ละเอียดเข้าใจง่าย 

 
3) ลีลาและวิธีการน้าเสนอ (Style and Presentation)ของผู้ด้าเนินรายการ

กินอยู่คือ 
ลีลาในการน้าเสนอของผู้ด้าเนินรายการกินอยู่คือ เป็นเชฟ 2 ท่าน รวมถึง

เป็นคู่สามีภรรยาด้วย ซ่ึงท้ังคู่มีความรู้และความช้่าชองในการท้าอาหารเป็นอย่างดี  คุณดวงพร หรือ
คุณโบ ผู้ด้าเนินรายการหลักนั้น มีบุคลิกของแม่บ้านท่ีดูรักสุขภาพ รักครอบครัว มีบุคลิกท่ีน่าเช่ือถือ 
พูดจาฉะฉาน อธิบายข้อมูลและความรู้ต่างๆได้น่าฟัง เพราะมีจังหวะในการพูด มีการเว้นวรรคท่ีผู้ฟัง
สามารถจับจังหวะและท้าความเข้าใจได้ง่าย ส่วนคุณดีแลน เพราะเป็นคนฝรั่งเศสจึงพูดไทยได้ไม่ชัด 
บางครั้งจึงฟังยาก แต่คุณโบก็จะคอยแปลให้ เพ่ือให้ข้อมูลนั้นเข้าใจง่ายขึ้น ท้าให้ภาพลักษณ์ออกมา ดู
อบอุ่นเป็นครอบครัวท่ีดูน่ารัก สนุกสนาน สบายๆ  

สรุปว่าลีลาและการน้าเสนอของผู้ด้าเนินรายการกินอยู่คือนั้น มีความ
น่าเช่ือถือเพราะลักษณะบุคลิกของความเป็นเชฟผนวกกับความเป็นพ่อบ้านแม่บ้านของผู้ด้าเนิน
รายการทั้งสองคน ท้าให้รายการออกมาในโทนอบอุ่น สบายๆ ท้าให้ผู้ชมสามารถรู้สึกสบายๆและรู้สึก
ใกล้ชิดกับรายการมากขึ้น  

 
 

2.1.3 รายการ อร่อยสร้างภาพ 
รายการอร่อยสร้างภาพ เป็นรายการท้าอาหารทางส่ืออินเตอร์เน็ตท่ีสามารถหาชมได้ 

ทางwww.youtube.com  มีผู้ด้าเนินรายการ 1 ท่าน คือ คุณอินทิรา เจริญปุระ (คุณทราย เจริญปุ
ระ) บางครั้งอาจมีแขกรับเชิญมาร่วมด้วยซ่ึงอาจจะคนรู้จักหรือเพ่ือนสนิทของผู้ด้าเนินรายการ มาร่วม
พูดคุยและประกอบอาหาร กลุ่มผู้ชมเป้าหมายหลักคือกลุ่มวัยรุ่นท่ีสนใจในการท้าอาหาร   

1) รูปแบบ (Format) ของรายการอร่อยสร้างภาพ 
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รายการอร่อยสร้างภาพเป็นรายการท้าอาหารท่ีมีความแตกต่างจาก
รายการอาหารทั่วๆไปท่ีฉายทางช่องฟรีทีวี เนื่องจากเป็นส่ือบนอินเทอร์เน็ตจึงท้าให้รูปแบบรายการ
ออกมาแบบสบายๆธรรมชาติและเรียบง่าย สถานท่ีถ่ายท้าคือบ้านของผู้ด้าเนินรายการ อุปกรณ์ใน
การท้าอาหารก็เป็นอุปกรณ์ธรรมดาๆท่ีมีเหมือนๆกันทุกบ้าน ไม่ได้ใช้ฉากท่ีดูหรูหราและเซ็ทมาอย่างดี
เหมือนกับรายการท้าอาหารทั่วๆไป ผู้ด้าเนินรายการเองก็เน้นความธรรมชาติ ไม่ได้แต่งกายสวยงาม 
แต่แต่งกายด้วยชุดอยู่บ้าน ท้าให้ดูเป็นกันเอง รวมท้ังการพูด การท้าอาหาร ก็จะใช้ค้าพูดท่ีเป็นกันเอง
กับผู้ชม เสมือนเป็นพี่น้องกัน ซ่ึงการอธิบายข้ันตอนการท้าต่างๆก็เป็นไปในรูปแบบเหมือนพี่สอนน้อง 
นอกจากนี้ห ลังจากท้าอาหารเสร็จแล้ว ผู้ด้าเนินรายการจะมีการบอกเคล็ดลับในการจัดจานเพื่อ
ถ่ายภาพอาหารเผยแพร่ผ่านแอพพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟน เช่น Instragram ซ่ึงนับเป็นจุดเด่นของ
รายการอร่อยสร้างภาพ 

สรุปรูปแบบของรายการอร่อยสร้างภาพ เป็นรายการท่ีมีความแปลกใหม่
และน้าเสนอการท้าอาหารที่ดูยุ่งยากให้เป็นเร่ืองง่ายแก่กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นวัยรุ่นซ่ึงไม่มีความรู้ในเรื่อง
การท้าอาหารมากนัก รวมท้ังยังมีรูปแบบท่ีดูเป็นธรรมชาติและเรียบง่าย ไม่เน้นความหรูหรา มีความ
เป็นกันเองกับผู้ชม และมีความทันสมัยโดนน้าแอพพลิเคช่ันถ่ายภาพบนสมาร์ทโฟนมาเป็นจุดเด่น
ให้กับรายการ ท้าให้ผู้ชมได้รับความรู้ในด้านการท้าอาหารและเทคนิคนการจัดจานและถ่ายภาพอัพ
โหลดบนโซเชียลมีเดียได้  

2) เนื้อหา (Content) ของรายการอร่อยสร้างภาพ 
รายการอร่อยสร้างภาพ เป็นรายการที่เน้นให้ผู้ชมกลุ่มวัยรุ่นท่ีท้าอาหารไม่

เป็น หรือสนใจในการท้าอาหารแต่ไม่มีความรู้มากนัก สามารถท้าอาหารรับประทานเองได้กับเพื่อนๆ 
และแชร์ภาพอาหารนั้นๆให้เพ่ือนๆในโซเชียลมีเดียได้ดู ท้าให้เนื้อหารายการเน้นไปท่ีความง่ายของ
การประกอบอาหาร แม้เมนูในแต่ละเทปนั้นจะดูยากและมีขั้นตอนท่ียุ่งยาก แต่ผู้ด้าเนินรายการก็
ดัดแปลงให้เป็นเมนูท่ีง่ายมากขึ้น ท้าให้ผู้ชมสามาระท้าตามได้ นอกจากนี้ยังมีการสอนวิธีการจัดจาน
เพ่ือสร้างภาพอาหารให้ดูสวยงามก่อนจะถ่ายรูปเพ่ืออัพโหลดขึ้นโซเชียลเน็ตเวิร์คด้วย ท้าให้รายการมี
เนื้อหาท่ีทันสมัย สนุกสนานเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นวัยรุ่น  

สรุปเนื้อหาของรายการอร่อยสร้างภาพ มุ่งเน้นการประกอบอาหารท่ีไม่
ยุ่งยากจากวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องครัวท่ีทุกบ้านมี และสามารถหาได้ท่ัวไป โดยไม่เน้นการประกอบ
ท่ีมีสูตรตายตัว แต่เน้นท่ีการท้าอาหารให้อร่อยได้รสชาติท่ีต้องการและช่ืนชอบ ซ่ึงกระบวนการท้าจะ
ถูกดัดแปลงให้ง่ายข้ึน โดยท่ีผู้ชมสามารถท้าตามได้ง่าย และยังมีการสอนวิธีการจัดจานเพ่ือให้อาหารดู
น่ากินเวลาท่ีอัพโหลดขึ้นไปบนโซเชียลมีเดีย  
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3) ลีลาและวิธีการน้าเสนอ (Style and Presentation) ของผู้ด้าเนินรายการ
อร่อยสร้างภาพ 
ลีลาในด้านการพูดหรืออธิบายในรายการของผู้ด้าเนินรายการนั้น มีความ

เป็นกันเอง สบายๆ เน้นการใช้ภาษาท่ีกันเอง บางครั้งอาจใช้ค้าหยาบด้วย ซ่ึงเป็นการใช้ภาษาง่ายๆท่ี
ใช้กันในหมู่คนสนิท ท้าให้รู้สึกมีความใกล้ชิดกับผู้ชม ในการอธิบายถึงวิธีการท้าอาหารก็อธิบายแบบพี่
สอนน้อง ไม่ใช้ค้าศัพท์ยากๆท่ีเข้าใจยาก แต่ใช้ค้าศัพท์ง่ายๆ ท้าให้ผู้ชมสามารถเข้าใจได้ น้้าเสียงมี
ความฉะฉาน และพูดคุยถึงเร่ืองส่วนตัวท่ีสนุกสนาน ล้อเลียนเรื่องต่างๆในชีวิตประจ้าวัน สร้างความ
บันเทิงแก่ผู้ชมด้วย 

สรุปผู้ด้าเนินรายการของรายการอร่อยสร้างภาพนั้นมีการพูดและท่าทาง
ในรายการที่ดูเป็นกันเอง สบายๆ ท้าให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงและเข้าใจในเรื่องการประกอบอาหารได้
อย่างง่ายดาย และสนุกสนาน เพราะความเป็นกันเองท้าให้ผู้ชมรู้สึกสนิทสนมกับผู้ด้าเนินรายการและ
อยากติดตามฟังเร่ืองราวสนุกๆจากผู้ด้าเนินรายการได้ตลอดรายการเพราะมีอารมณ์ร่วมไปด้วยอยู่
ตลอด  

 
2.2 วิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการท้าอาหารทางโทรทัศน์และผู้เช่ียวชาญด้าน

โภชนาการ 
ผู้ศึกษาได้ท้าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อขอข้อมูลและความคิดเห็นเก่ียวกับการผลิต

รายการท้าอาหารทางโทรทัศน์จากผู้ผลิตรายการกินอยู่คือ นอกจากนี้ยังได้สัมภาษณ์เพื่อขอข้อมูล
และความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องของโภชนาการจากผู้เช่ียวชาญทางด้านโภชนาการด้วย 9 กันยายน -16 
กันยายน พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ จ้านวน 2 ท่าน ดังนี้ 

1.รายการกินอยู่คือ  
คุณ ดวงเดือน ธนกาญจนโรธน์ (พี่เหมี่ยว)  
โปรดิวเซอร์รายการกินอยู่คือ 
2.ผู้เช่ียวชาญด้านโภชนาการ 
คุณรุ่งเรือง คลองบางลอ (พี่หม่อง) 
นักโภชนาการผู้เช่ียวชาญด้านการลดน้้าหนัก 
ท้ังนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็น กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหา 

ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการผลิตรายการท้าอาหารทางโทรทัศน์ และน้าข้อมูลท่ีได้
ท้ังหมดมาท้าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและ
ควบคุมน้้าหนัก จ้านวนท้ังส้ิน 1 รายการ 1 ผู้เช่ียวชาญ รวมท้ังส้ิน 2 ท่าน โดยแบ่งค้าถามออกเป็น 2 
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ชุด โดยชุดแรกเป็นชุดค้าถามส้าหรับผู้ผลิตรายการท้าอาหารทางโทรทัศน์ จ้านวน 7 หัวข้อ และชุด
สองเป็นชุดค้าถามส้าหรับผู้เช่ียวชาญด้านโภชนาการ จ้านวน 6 หัวข้อ และสรุปบทสัมภาษณ์ท้ังหมด 
ได้ดังนี้ 

ชุดค้าถามส้าหรับผู้ผลิตรายการท้าอาหารทางโทรทัศน์ จ้านวน 7 หัวข้อ 
ส่วนท่ี 1 ความคิดเห็นท่ัวไปเก่ียวกับรายการอาหารในปัจจุบัน 
ส่วนท่ี 2 เนื้อหาของรายการท้าอาหาร 
ส่วนท่ี 3 รูปแบบ และวิธีการน้าเสนอรายการท้าอาหาร 
ส่วนท่ี 4 พิธีกร/ผู้ด้าเนินรายการท้าอาหาร 
ส่วนท่ี 5 ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการท้าอาหาร 
ส่วนท่ี 6 ผลตอบรับจากผู้ชมรายการท้าอาหาร 
ส่วนท่ี 7 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการผลิตการสร้างสรรค์รายการ

ท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนัก  
 

1) ความคิดเห็นท่ัวไปเก่ียวกับรายการอาหารในปัจจุบัน 
คุณดวงเดือน ธรกาญจนวิโรจน์ กล่าวว่า ปัจจุบันรายการท้าอาหารได้รับความ

นิยม สามารถหาดูได้ทุกช่อง และมีการแข่งขันที่สูงมาก เพราะมนุษย์กับการกินเป็นของคู่กัน เป็นท่ีช่ืน
ชอบในทุกเพศทุกวัย  

ส้าหรับในส่วนของรูปแบบการท้าอาหารที่แปลกตาและน่าสนใจนั้น คุณดวงเดือน 
ธรกาญจนวิโรจน์กล่าวว่า ด้วยข้อจ้ากัดเร่ืองเวลาและสปอนเซอร์ของรายการอาหาร ท้าให้รู้สึกว่าเวลา
รับชมรายการท้าอาหารนั้นไม่ได้ความรู้สึกว่าก้าลังดูรายการท้าอาหารอย่างแท้จริง ดูเหมือนรายการ
เพื่อโฆษณาสินค้ามากกว่า เพราะใช้เวลาในการหยิบจับสินค้ามากกว่าท่ีจะเน้นในกระบวนการ
ท้าอาหาร ซ่ึงคุณดวงเดือนมองว่ารายการท้าอาหารก็ควรจะเน้นการท้าอาหารเป็นหลัก ถ้ารายการ
ท้าอาหารมีการให้ความส้าคัญกับรายละเอียดต่างๆในการท้าอาหารมากขึ้น เช่นการใช้ไฟ การหั่น 
การเตรียมของ มีการถ่ายเน้นในแต่ละรายละเอียด รายการท้าอาหารก็คงจะน่าสนใจขึ้นมากทีเดียว  

ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายของรายการท้าอาหารทั่วไปนั้น คุณดวงเดือน ธรกาญจน
วิโรจน์ แสดงความคิดเห็นว่า กลุ่มเป้าหมายของรายการมักจะขึ้นอยู่กับพิธีกรและวิธีการน้าเสนอ หาก
มีพิธีกร/ผู้ด้าเนินรายการที่เป็นวัยรุ่น และมีการน้าเสนอท่ีทันสมัย กลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นวัยรุ่น เช่น
รายการครัวอินด้ี แต่หากเป็นรายการพลพรรคนักปรุง ซ่ึงมีพิธีกรท่ีเป็นผู้ชายวัยกลางคนหน้าตาดี 
อย่างคุณพล กลุ่มเป้าหมายก็อาจจะเป็นแม่บ้านหรือคนวัยท้างาน เป็นต้น 
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ส้าหรับจุดท่ีควรเพิ่มเติมหรือส่ิงท่ีควรแก้ไขในรายการท้าอาหารในปัจจุบันนั้น คุณ
ดวงเดือน ธรกาญจนวิโรจน์ ได้กล่าวว่า อยากให้รายการอ่ืนๆเน้นมุมมองในเรื่องการกินในมิติต่างๆ
มากขึ้น ไม่ใช่เพียงเน้นแต่การรับประทานส่วนตัวเท่านั้น แต่มองถึงส่ิงแวดล้อมและผลท่ีจะเกิดจาก
การรับประทานของเราด้วย ซ่ึงรายการท้าอาหาร หรือรายการอาหารต่างๆในประเทศไทยยังไม่ได้มี
การพูดถึงจุดนี้กัน ซ่ึงคุณดวงเดือน ธรกาญจนวิโรจน์ มองว่าหากรายการท้าอาหารช่วยกันเน้นย้้าถึง
จุดตรงนี้ก็น่าจะท้าให้ผู้ชมได้ความรู้และนึกถึงส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการรับประทานของตนเองได้มาก
ขึ้น  

แนวโน้มของรายการท้าอาหารในอนาคตนั้น คุณดวงเดือน ธรกาญจนวิโรจน์ 
กล่าวว่า รายการต่างๆในประเทศไทยนั้นมักจะมีการน้ารูปแบบของรายการต่างประเทศเข้ามาปรับใช้ 
รายการท้าอาหารก็เช่นกัน อาจจะมีการปรับใช้ตัวอักษรขึ้นบนจอเหมือนกับรายการของประเทศ
เกาหลี รวมไปถึงความอลังการของฉากก็อาจจะมีการปรับให้มีความหรูหราสวยงามมากขึ้นจากเดิม  

2) เนื้อหาของรายการท้าอาหาร 
ลักษณะของรายการอาหารที่ดี คุณดวงเดือน ธรกาญจนวิโรจน์ กล่าวว่า ส่ิงส้าคัญ

คือจะต้องให้ผู้ชมได้เห็นกระบวนการท้าอย่างเข้าใจ ผู้ชมสามารถดูแล้วรู้สึกเหมือนอยู่ในครัว มีการให้
ความส้าคัญกับภาพและเสียง และเน้นให้ผู้ชมมีความรู้ในการท้าอาหารจริงๆ โดยสามารถน้าเมนูท่ีได้
เรียนรู้ไปปรับใช้เป็นสูตรของตนโดยสามารถประยุกต์เป็นรสชาติท่ีตนช่ืนชอบโดยไม่จ้าเป็นต้องมีความ
แม่นย้าตามสูตรทุกขั้นตอนก็ได้ 

ในส่วนของจุดเด่นหรือจุดขายของรายการท้าอาหารท่ีดีนั้น คุณดวงเดือน ธรกาญ
จนวิโรจน์ กล่าวว่า รายการท้าอาหารก็มีจุดเด่นท่ีแตกต่างกันไป ในส่วนของรายการกินอยู่คือนั้ น จะ
เน้นท่ีอาหารไทยเป็นหลัก ถ้าท้าอาหารต่างประเทศก็เป็นต่างประเทศแท้ๆไปเลย จะไม่มีการน้ามา
ประยุกต์ ในเร่ืองของการถ่ายท้า รายการกินอยู่คือจะมีการถ่ายท้าขั้นตอนท้าอาหารที่ละเอียด ไม่ค่อย
มีการข้ามข้ันตอนเหมือนรายการอ่ืนๆ อีกประการหนึ่งคือ รายการกินอยู่คือเป็นรายการสารคดีอาหาร 
ท่ีมีการเล่าถึงท่ีมาของอาหาร มิติต่างๆของอาหาร รวมไปถึงผลกระทบจากการรับประทานอาหารของ
คนท่ีส่งผลต่อส่ิงแวดล้อมด้วย ซ่ึงรายการกินอยู่คือจะเน้นย้้ามากๆถึงความรับผิดชอบในการเลือกกิน
อาหารต่างๆของคน เพ่ือให้ตระหนักถึงผลจากการกินอาหารของคนมากขึ้น  

ส้าหรับการเลือกเนื้อหาท่ีจะมาน้าเสนอในรายการนั้น คุณดวงเดือน ธรกาญจน
วิโรจน์ กล่าวว่า ในส่วนของรายการกินอยู่คือนั้น เลือกเรื่องท่ีมีมิติ ซ่ึงมิติในรายการกินอยู่คือก็คือมิติ
ของอาหารที่ส่งผลกระทบต่ออะไรหลายๆอย่าง มีการแตกย่อยเนื้อหาจากหัวข้อใหญ่ไปสู่เรื่องราว
ต่างๆของหัวข้อนั้นท่ีน่าสนใจ แล้วน้ามาเสนอให้กับผู้ชมได้รับชม เร่ืองแปลกๆท่ียังไม่เคยมีใครรู้ หรือ
เร่ืองราวท่ีก้าลังเป็นประเด็นอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้สอดคล้องและน่าติดตามนั่นเอง  
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การเลือกเมนูท่ีจะมาน้าเสนอในรายการอาหารนั้น คุณดวงเดือน ธรกาญจนวิโรจน์ 
กล่าวว่า เมนูในรายการจะให้ผู้ด้าเนินรายการ คือ คุณโบ ซ่ึงมีความช้านาญในเร่ืองการท้าอาหาร โดย
ทางทีมงานจะมีโจทย์เป็นประเด็นไปให้คุณโบแล้วคุณโบจะเลือกเมนูท่ีน่าสนใจมานะเสนอในรายการ 

ในส่วนของการน้าเสนอเนื้อหาทางด้านโภชนาการนั้น คุณดวงเดือน ธรกาญจน
วิโรจน์ ได้กล่าวว่า เป็นเร่ืองท่ีต้องใช้ศิลปะในการน้าเสนอ เพราะแต่ละบุคคลมีความสามารถในการ
เล่าเร่ืองไม่เหมือนกัน บางครั้งหากเป็นคนท่ีเล่าเร่ืองไม่เก่ง ก็ไม่ควรจะใช้การพูดของพิธีกรในการเล่ า
เร่ือง แต่เปล่ียนเป็นการใช้กราฟิกเข้ามาช่วยให้เนื้อหาดูง่าย เข้าใจง่ายและน่าสนใจมากขึ้น จะท้าให้
สามารถน้าเสนอเนื้อหาด้านโภชนาการได้โดยท่ีผู้ชมไม่รู้สึกน่าเบ่ือนั่นเอง 

 
3) รูปแบบ และวิธีการน้าเสนอรายการท้าอาหาร  

คุณดวงเดือน ธรกาญจนวิโรจน์ ได้กล่าวถึงเทคนิคในการน้าเสนอของรายการ
อาหารว่า ควรจะมีการเน้นในเร่ืองของภาพขั้นตอนการท้าอาหารเป็นส้าคัญ ต้องใส่ใจในเร่ืองของเสียง
ในการน้าเสนอด้วย เพราะหากมีการใส่เสียงการเคาะจาน การหั่น การเปิดไฟเตาแก๊ส จะท้าให้ผู้ชม
รู้สึกถึงการอยู่ในห้องครัว และมีอารมณ์ร่วมมากขึ้น  

ส่วนในเร่ืองของการสอดแทรกเทคนิคในการประกอบอาหารนั้น คุณดวงเดือน ธร
กาญจนวิโรจน์ กล่าวว่า หน้าท่ีในการสอดเทรกเทคนิคการท้าอาหารนั้น จะมาจากผู้ด้าเนินรายการ 
ซ่ึงก็คือคุณโบ ท่ีมีความรู้ในการท้าอาหารอยู่แล้ว แต่บางครั้งการน้าเสนอข้อมูลในการท้าอาหารก็
จ้าเป็นจะต้องมีภาพในการเน้นย้้าถึงเร่ืองท่ีก้าลังพูดด้วย จึงต้องมีกล้องเข้าไปเก็บภาพส่ิงท่ีก้าลังพูดถึง
อยู่เป็นระยะๆ ไม่ใช่เพียงแต่น้าเสนอโดยการพูดเท่านั้น จะต้องมีภาพประกอบด้วย ถึงจะท้าให้คนดู
เข้าใจและมีความรู้สึกร่วมด้วยนั่นเอง  

ส้าหรับเรื่องของฉากและสถานท่ีในการถ่ายท้านั้น คุณดวงเดือน ธรกาญจนวิโรจน์ 
กล่าวว่า มีผลในการรับชม เพราะหากมีฉากท่ีดี เวลาถ่ายออกมาจะดูมีมิติ และสวยงามน่าดู 
นอกจากนี้ยังเสริมอีกว่า ครัวมีผลต่อการถ่ายท้ารายการอย่างมาก เพราะหากมีพื้นท่ีในการท้าอาหารท่ี
ดี ก็จะท้าให้การถ่ายท้าไม่ยุ่งยาก แต่ถ้ามีพื้นท่ีน้อยก็จะท้าให้การวางการโชว์วัตถุดิบมีปัญหา จะต้องมี
การเดินไปหยิบ ท้าให้เวลาถ่ายมีปัญหาได้  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับชมรายการอาหาร คุณดวงเดือน ธรกาญจนวิโรจน์ ได้กล่าว
ไว้ว่า ช่ือตอนของรายการ มีผลมากต่อความสนใจของผู้ชม หากเป็นช่ือเชยๆท่ีไม่ได้ดึงดูดความสนใจ
มากนัก ผู้ชมจะชมน้อยลง แต่ถ้าผ่านการคิดมากขึ้น ใส่มิติแปลกๆของเนื้อเรื่องเข้าไป คนดูก็จะดูมาก
ขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ถ้าจะท้าเร่ืองพริก แล้วต้ังช่ือเฉยๆว่า ตอน พริก ก็จะไม่น่าสนใจ แต่ถ้าใส่ประเด็น
เข้าไป เช่นใช้ช่ือว่า ยิ่งเผ็ดยิ่งอร่อย ก็จะน่าสนใจมากกว่า เป็นต้น  
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ในเร่ืองของข้อจ้ากัดในการน้าเสนอเนื้อหาของรายการนั้น คุณดวงเดือน ธรกาญ
จนวิโรจน์ ได้กล่าวว่า รายการกินอยู่คือนั้นไม่มีปัญหาในเร่ืองของการน้าเสนอเนื้อหารายการ เพราะไม่
ขึ้นอยู่กับสปอนเซอร์และโฆษณา แต่รายการอ่ืนๆนั้นมีข้อจ้ากัดแน่นอน เพราะจะต้องมีสปอนเซอร์ มี
การโฆษณาผลิตภัณฑ์ ท้าให้มีข้อจ้ากัดในการน้าเสนอเนื้อหา เช่นบางครั้งมีสปอนเซอร์เป็นกะทิ ก็
อาจจะต้องท้ากะทิทุกเทป เป็นต้น ซ่ึงบางครั้งก็อาจท้าให้มี การเน้นโฆษณาซะมากกว่า ข้อมูลท่ี
น้าเสนออาจจะถูกบิดเบือนไปก็เป็นได้  

4) พิธีกร/ผู้ด้าเนินรายการท้าอาหาร 
คุณดวงเดือน ธรกาญจนวิโรจน์ ได้กล่าวเก่ียวกับการเลือกพิธีกรในรายการว่า ใน

ตอนแรกนั้นต้ังไว้แค่ว่าอยากจะได้เชฟมาเป็นพิธีกรรายการ จึงได้ค้นหาในเว็บไซด์กูเกิล และไล่ อ่าน
รายละเอียดของเชฟต่างๆ จนมาเจอคุณโบ พิธีกรรายการคนปัจจุบัน ซ่ึงมีบุคลิกท่ีสอดคล้องกับ
รายการ เพราะคุณโบมีความสนใจในเร่ืองของมิติต่างๆของอาหาร ซ่ึงรายการกินอยู่คือก็เน้นในเรื่อง
มิติของอาหารเช่นกัน ส่วนพิธีกรชาย คือคุณดีแลนนั้น เป็นสามีของคุณโบ ได้มีโอกาสเข้ามาชมการ
ถ่ายท้ารายการบ่อยครั้ง จนเม่ือรายการมีการเปล่ียนผังเปล่ียนเวลา ซ่ึงมีการเปล่ียนรูปแบบของ
รายการให้ดูเป็นครอบครัวมากขึ้น จึงมีการเปล่ียนพิธีกร คุณดวงเดือนจึงติดต่อให้คุณดีแลนเข้ามาเป็น
พิธีกรคู่กับคุณโบ  

ในส่วนทักษะการท้าอาหารของพิธีกรนั้น คุณดวงเดือน ธรกาญจนวิโรจน์ ได้กล่าว
ว่า มีความจ้าเป็นอย่างมาก และรายการกินอยู่คือ โชคดีท่ีได้พิธีกร 2 คนนี้มา คือคุณโบและคุณดีแลน 
เพราะท้ังสองคนนี้เป็นเชฟร้านอาหารช่ือดังอยู่แล้ว คุณดวงเดือนให้ความเห็นเสริมอีกว่า การน้าพิธีกร
ท่ีไม่มีความรู้เร่ืองการท้าอาหารมาเป็นพิธีกรรายการอาหารนั้นดูตลก เพราะคนท้าอาหารไม่เป็นจะดู
ออกง่ายมากว่าท้าไม่เป็น ท่าทางการหั่น และท่าทางในการท้าอาหารต่างๆจะเด่นชัดมาก ซ่ึงมีผลให้
รายการดูไม่น่าเช่ือถือ เพราะฉะนั้นการเลือกพิธีกร จึงจ้าเป็นจะต้องหาคนท่ีท้าอาหารเก่ง พูดเก่ง จึง
จะน่าสนใจ  

5) ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการท้าอาหาร 
ในส่วนของปัญหาในการท้างานนั้น คุณดวงเดือน ธรกาญจนวิโรจน์ ได้กล่าวว่า มี

ปัญหาเรื่องทีมงาน เพราะท้ารายการอาหารแต่ท้าอาหารไม่เป็น จึงท้าให้มีความรู้ ในเรื่องการ
ท้าอาหารน้อย ท้าให้เวลาเตรียมอุปกรต่างๆท่ีจ้าเป็นต้องใช้ ไม่ครบ และไม่พร้อมในการถ่ายท้า ท้า ให้
เวลาถ่ายท้ามีการหยุดระหว่างถ่ายเพื่อจะขอส่ิงของหรืออุปกรณ์ต่างๆท่ีขาดไป ท้าให้ใช้เวลาในการ
ถ่ายมากเกินไป แต่เม่ือมีความช้านาญมากขึ้น วางแผนให้ดีๆ อุปสรรคเหล่านี้ก็จะลดลง 

นอกจากนี้ปัจจุบันนั้นยังมีปัญหาในเร่ืองของการคิดแต่ละตอนด้วย เพราะปัจจุบัน
รายการกินอยู่คือมีการออกอากาศมา400กว่าตอนแล้ว ท้าให้ยากในการจะหาประเด็นมาน้าเสนอ 
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บางครั้งจะต้องมีการน้าเร่ืองเดิมมาท้าใหม่แต่เล่าประเด็นท่ีแตกต่าง ซ่ึงคนคิดประเด็นในแต่ละตอนก็
จะต้องท้างานหนักมากขึ้น เพ่ือแตกประเด็นใหม่ๆมาน้าเสนอในรายการ  

 
6) ผลตอบรับจากผู้ชมรายการท้าอาหาร 

ในส่วนของผลตอบรับนั้น คุณดวงเดือน ธรกาญจนวิโรจน์ ได้กล่าวว่า ผลตอบรับท่ี
ได้ส่วนใหญ่จะดี แต่ก็มีท่ีเห็นต่างด้วยเช่นกัน ซ่ึงเป็นเร่ืองเล็กๆน้อยๆท่ีมองข้ามไป เช่นค้าพูดท่ีใช้ การ
ให้ข้อมูลต่างๆในรายการ บางครั้งก็ถูกโต้กลับมามันไม่ดีอย่างท่ีน้ามาเสนอ ซ่ึงบางครั้งก็มีกา รน้ามา
ปรับใช้ เช่น ค้าว่า ทาน ถูกติมาว่า มันมีความหมายว่า ให้ทาน ไม่ใช่กิน ดังนั้นจึงเปล่ียนไม่ใช้ค้าว่า
ทานในรายการ แต่จะใช้ค้าว่ากินตรงๆไปเลย เป็นต้น  

7) ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการผลิตการสร้างสรรค์รายการท้าอาหาร
เพ่ือสุขภาพและควบคุมน้้าหนัก 

ในส่วนของความคิดเห็นต่อรายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนักนั้น 
คุณดวงเดือน ธรกาญจนวิโรจน์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า ความเป็นไปได้ของรายการนั้นมีสูง เพราะ
ปัจจุบันมีคนอ้วนอยู่มากและสุขภาพของคนไทยก็ไม่ค่อยดี ป่วยกันมาก และเสนอว่ารายการควรท้าให้
เห็นถึงผลจริงๆในเร่ืองของการลดน้้าหนัก นอกจากนี้ยังควรมีการน้าเสนอทางเลือกให้กับผู้ชม เช่น
ปัจจุบันโยเกิร์ตหวานมาก ก็แนะน้าให้หันมาท้าโยเกิร์ตหวานน้อยทานเองท่ีบ้าน เป็นต้น อีกประเด็น
หนึ่ง คือ รายการอาหารสุขภาพไม่ควรจะเน้นท่ีสุขภาพของคนอย่างเดียว ให้ใส่ใจสุขภาพของ
ส่ิงแวดล้อมด้วย เพราะสุดท้ายแล้วหากเราเลือกกินแต่ส่ิงท่ีดีๆแต่ท้าลายส่ิงแวดล้อมก็เป็นเรื่องท่ีไม่ดี
เหมือนกัน ดูจะเห็นแก่ตัวมากไปหน่อย แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นแล้วเรื่องการหันมาดูแลสุขภาพก็เป็นเรื่องท่ีดี 
แต่ประเด็นส้าคัญคือเราจะท้ายังไงให้รายการน้าเสนอมุมมองท่ีต่างออกไปจากรายการสุขภาพอ่ืนๆ 
เป็นเร่ืองท่ีต้องใส่ใจ 

ส้าหรับกลุ่มเป้าหมายของรายการท่ีมีการต้ังไว้ว่า 25-40 นั้น คุณดวงเดือน ธร
กาญจนวิโรจน์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า ส่วนมากคนท่ีหันมาดูแลสุขภาพอย่างจริงจังเป็นคนกลุ่มท่ีอายุ 
40 ปีข้ึนไป หากจะเน้นไปท่ีกลุ่มวัยท้างาน จะเป็นกลุ่มท่ีสนใจเรื่องความสวยความงามมากกว่ารัก
สุขภาพ ดังนั้นการน้าเสนอข้อมูลอาจจะมีการเสริมเรื่องความสวยความงามเข้าไปด้วย ส้าหรับ
กลุ่มเป้าหมายวัยท้างาน เพราะจะน่าสนใจมากกว่า 

 
ชุดค้าถามส้าหรับผู้เช่ียวชาญด้านโภชนาการ จ้านวน 5หัวข้อ   
ส่วนท่ี 1 โภชนาการในปัจจุบัน 
ส่วนท่ี 2 โภชนาการต่อโรคอ้วน 
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ส่วนท่ี 3 การท้าอาหารที่ดีต่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนัก 
ส่วนท่ี 4 การให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ประชาชน 
ส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการผลิตการสร้างสรรค์รายการ

ท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนัก 
ได้ข้อสรุปดังนี้ 
ปัจจุบันนั้นปัญหาเร่ืองความอ้วนและโรคท่ีเกิดจากความอ้วนนั้นมีอยู่มาก เนื่องจากวิถีชีวิต

ท่ีเปล่ียนไปของสังคมท้าให้คนเป็นโรคอ้วนกันมาก โดยกลุ่มผู้เส่ียงของการเป็นโรคอ้วนนั้นได้แก่วัย
ท้างาน อายุระหว่าง 25-35 ปี และวัยผู้ใหญ่ อายุ ต้ังแต่ 40 ปีขึ้นไป ซ่ึงวัยเหล่านี้มักจะเป็นโรค
ต่างๆกันมาก ซ่ึงการลดความอ้วนในแต่ละวัยก็จะมีผลแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพันธุกรรมและการใช้
ชีวิต ซ่ึงวิธีลดน้้าหนักท่ีนิยมท่ีสุดคือการคุมอาหารโดยการนับแคลอรี่ โดยการทานอาหารให้น้อยลง 
เช่น จากเคยรับวันละ 1600 กิโลแคลอรี่ ถ้าต้องการลด 1 กิโล ภายใน 1 สัปดาห์ ต้องเผาผลาญ
พลังงานให้ได้วันละ 1100 แคลอรี่ ก็คุมอาหาร เคยทาน 1600 ลดไป 600 อีก 400 ออกก้าลังกาย ท้า
แบบนี้ทุกวัน 1 สัปดาห์จะสามารถลดไปได้ 1 กิโล   ซ่ึงเป็นวิธีท่ีหนักพอสมควร จึงแนะน้าให้ท้า
ติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 เดือน มิเช่นนั้นการเผาผลาญอาหารในร่างกายจะเสีย นอกจากนี้ปัจจุบันคนเรา
นอนดึกกันมาก ซ่ึงจะส่งผลให้การลดน้้าหนักยากมากขึ้น เพราะฮอร์โมนในร่างกายท่ีมีส่วนช่วยในการ
ลดน้้าหนักนั้นจะท้างานตอนเท่ียงคืน หากนอนดึกกว่าเท่ียงคืน ฮอร์โมนตัวนี้ก็จะท้างานน้อยลง ส่งผล
ให้การลดน้้าหนักยากขึ้น 

ในส่วนของอาหารที่ดีต่อสุขภาพนั้น การจะสามารถท้าอาหารเมนูเพื่อสุขภาพได้นั้นมีความ
จ้าเป็นอย่างมากในการค้นหาความรู้ในเรื่องของอาหารต่างๆ ว่าอาหารนั้นมีพลังงานแบบไหน ให้
พลังงานแบบไหน จึงจะสามารถประยุกต์เมนูอาหารได้ ในส่วนของวัตถุดิบท่ีมีแคลอรี่สูงนั้น ปัจจุบันก็
มีผลิตภัณฑ์ท่ีมีไขมันต้่าหรือให้พลังงานต้่าออกมามากมาย ซ่ึงหากเรารู้หลักในการอ่านฉลากท่ีถูกต้อง
ก็สามารถท่ีจะเลือกซ้ือวัตถุดิบท่ีมีแคลอรี่ต้่าและดีต่อสุขภาพได้ไม่ยาก อย่างพวกกะทิ ปัจจุบัน ก็
สามารถใช้กะทิธัญพืชแทนได้ ข้าวและขนมปังก็สามารถเลือกกินข้าวกล้องหรือขนมปังโฮลวีทซ่ึงดีต่อ
สุขภาพได้ ในส่วนของอาหารที่ทานแล้วอ่ิมท้องแต่ไม่อ้วนก็ได้แต่พวกผักและผลไม้ ท่ีมีกากใยอาหาร 
และใช้เวลาในการย่อยนาน อีกท้ังยังมีแคลอรี่ที่ต้่าอีกด้วย จึงเป็นอาหารท่ีเหมาะแก่การลดความอ้วน
อย่างมาก  

ในส่วนของการให้ความรู้ด้านโภชนาการนั้น ทุกคนควรจะต้องรู้ว่าแต่ละวันเราสามารถ
รับประทานอาหารประเภทไหนได้เท่าไหร่บ้าง ต้องรู้ว่าอาหารแต่ละอย่างประกอบด้วยอะไรบ้าง 
เพ่ือท่ีจะสามารถกะเกณฑ์ปริมาณท่ีรับเข้าไปได้ ซ่ึงการมีความรู้ในส่วนนี้จะท้าให้แคลอรี่ท่ีรับต่อวันไม่
มากจนเกินไป ท้าให้สามารถควบคุมน้้าหนักได้เป็นอย่างดี ส่ิงส้าคัญท่ีจะท้าให้ทุกคนหันมาสนใจดูแล
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สุขภาพนั้น คือการท้าให้ทุกคนมองเห็นถึงโรคต่างๆท่ีก้าลังเข้ามาใกล้ตัว ท้าให้เห็นถึงอันตรายใน
อนาคต ซ่ึงหากทุกคนมองเห็นถึงจุดนี้ก็จะท้าให้ทุกคนหันมาสนใจสุขภาพของตนเองมากขึ้น  

ในส่วนของรายการท้าอาหรเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนักนั้น ควรจะมีการจัดให้ผู้ท่ี
ควบคุมน้้าหนักมีเพ่ือนคอยลดน้้าหนักไปด้วย จะช่วยให้มีแรงบันดาลใจในการลดน้้าหนักมากกว่าท้า
คนเดียว และจะเห็นผลเร็วกว่ามาก พิธีกรในรายการควรจะเป็นคนท่ีมีสุขภาพดี ไม่อ้วนไม่ผอมเกินไป 
และเห็นหุ่นท่ีคนท่ัวไปเห็นแล้วรู้สึกว่าเอ้ือมถึง ส้าหรับเมนูท่ีใช้ในการลดน้้าหนัก 7 วันนั้น ถ้าเป็น
อาหารจานเดิม ควรจะมีการปรับวัตถุดิบบางอย่าง เช่นน้้าจ้ิมอาจจะเปล่ียนจากน้้าสลัด เป็นน้้าสลัดรส
อ่ืน หรือเนื้อสัตว์ก็สามารถเปล่ียนโดยเอาไข่ต้มมาแทนได้  

 
2.3 ผลส้ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ท่ัวไป และความต้องการในด้าน

รูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมาย ท่ีมีต่อรายการท้าอาหารทางโทรทัศน์  
ผู้ศึกษาได้ใ ช้วิ ธีการแจกแบบสอบถามชนิดให้กลุ่มตัวอย่างกรอกค้าตอบเอง จาก

กลุ่มเป้าหมายท้ังชายและหญิงท่ีมีอายุระหว่าง 25- 40 ปี ท่ีสนใจในการท้าอาหาร รวมถึงผู้ท่ีมีใจรักใน
การท้าอาหารทุกเพศทุกวัย อาศัยอยู่ในกรุงเทพและเขตปริมณฑล จ้านวนท้ังส้ิน 100 คน โดยท่ีผู้
ศึกษาได้น้าค้าตอบท่ีได้มาประมวลผลทางสถิติเพ่ือวัดผลทางสถิติของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ
โทรทัศน์และความต้องการท้ังในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพื่อเป็นแนวทางในการผลิต
รายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนัก ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

การแจกแบบสอบถามนั้นผู้ศึกษาได้สุ่มตัวอย่างกลุ่มวัยท้างาน จากการท้าแบบสอบถาม
ผ่านวิธีการออนไลน์ทางเว็บไซต์ Google  

การแจกแบบสอบถามนั้นผู้ศึกษาได้เริ่มจากการสุ่มตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายในเขตกรุงเทพ
และเขตปริมณฑล ท้ังหมดจ้านวน 100 คน 9 กันยายน – 30 กันยายน พ.ศ.2556 เป็นระยะเวลา 3 
สัปดาห์ 

ผลการส้ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามและ
แสดงผลออกมาดังตารางต่างๆต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4-1 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ้าแนกตามเพศ  

เพศของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.เพศชาย 

2.เพศหญิง 

16 

84 

16 

84 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมีจ้านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 
84 เพศชายจ้านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16 น้อยกว่าเพศหญิง  
 
ตารางท่ี 4-2 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ้าแนกตามระดับอายุ  

ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.อายุต่ ากว่า 25  ป ี

2.อายุ 25 – 29 ปี 

3.อายุ 30 – 34 ปี  

4.อายุ 35 – 39 ป ี

5.อายุ 40 ปีข้ึนไป  

35 

26 

25 

9 

5 

35 

26 

25 

9 

5 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-2 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุต้่ากว่า 25 ปี มีจ้านวนมากท่ีสุด 
จ้านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ35 อันดับรองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างอายุ 25-29 ปี จ้านวน 26 คน คิด
เป็นร้อยละ 26 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างอายุ 30-34ปี จ้านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมา
คือกลุ่มตัวอย่างอายุ 35-39 ปี จ้านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9 และน้อยท่ีสุดคือช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป 
จ้านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5  
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ตารางท่ี 4-3 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ้าแนกตามอาชีพ  

อาชีพของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 

2.ข้าราชการ 

3.พนักงานบรษิัท 

4.ธุรกิจส่วนตัว 

5.พ่อบ้าน/แม่บ้าน 

6.อ่ืนๆ 

4 

2 

36 

21 

6 

31 

4 

2 

36 

21 

6 

31 

รวม 100 100 

ตารางท่ี 4-3 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพพนักงานบริษัท มากท่ีสุด จ้านวน 
36 คน คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาคืออาชีพอ่ืนๆ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 31  รองลงมา คือ ธุรกิจ
ส่วนตัว 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21 รองลงมาคือ พ่อบ้าน/แม่บ้าน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6 พนักงาน
ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 4 คิดเป็นร้อยละ 4 และน้อยสุดคือข้าราชการ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



63 
 

ตารางท่ี 4-4 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ้าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน  

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่ม

ตัวอย่าง 
จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.ต้่ากว่า 10,000 บาท 

2.10,000-20,000 บาท  

3.20,001-30,000 บาท 

4.30,001-40,000 บาท 

5.40,001-50,000 บาท  

6.  50 ,001 บาทขึ้นไป 

25 

33 

15 

11 

1 

15 

25 

33 

15 

11 

1 

15 

รวม 100 100 

ตารางท่ี 4-4 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมากท่ีสุดมีรายได้อยู่ท่ี 10,000-20,000 บาท 
จ้านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมาคือมีรายได้อยู่ท่ี ต้่ากว่า 10,000 บาท จ้านวน 25 คน คิด
เป็นร้อยละ 25  รองลงมา คือ มีรายได้ 20,001-30,000 บาท และ 50,001 บาทขึ้นไป มีจ้านวน
เท่ากัน คือจ้านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15 และน้อยสุด มีรายได้อยู่ท่ี 50,001 บาทขึ้นไป จ้านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 1 
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ตารางท่ี 4-5 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ้าแนกตามระดับการศึกษา  

ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.มัธยมศึกษา 

2.ปวช/ปวส  

3.ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

4.ปริญญาโท 

5.ปริญญาเอก 

6.อ่ืนๆ 

7 

4 

71 

17 

1 

0 

7 

4 

71 

17 

1 

0 

รวม 100 100 

ตารางท่ี 4-5 แสดงให้เห็นว่า ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างมากท่ีสุดอยู่ในช่วง ปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่าจ้านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 71 รองลงมาคือ ปริญญาโท จ้านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17  รองลงมาคือ มัธยมศึกษา จ้านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7 รองลงมาคือ ปวช/ปวส  
จ้านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4 รองลงมาคือ ปริญญาเอก จ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 และน้อย
สุดคือ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0 

 
ตารางท่ี 4-6 แสดงความกังวลในเร่ืองน้้าหนักของกลุ่มตัวอย่าง  
ความกังวลในเรื่องน้ าหนักของ

กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.ใช่ 

2.ไม่ใช่ 

83 

17 

83 

17 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-6 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความกังวลในเรื่องน้้าหนักมาก จ้านวน 83 
คน คิดเป็นร้อยละ 83  ส่วนไม่มีความกังวลนั้น จ้านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17  

   ส
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ตารางท่ี 4-7 แสดงน้้าหนักของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีปัญหาเร่ืองน้้าหนัก 83 คน 

น้ าหนักของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.น้อยกว่า 50 kg 

2. 50 – 55 kg  

3. 56 – 60 kg 

4.  61 – 65  kg     

5. 66 – 70  kg  

6.  70  kg ขึ้นไป 

19 

16 

18 

5 

9 

16 

23 

19 

22 

6 

11 

19 

รวม 83 100 

จากตารางท่ี 4-7 แสดงให้เห็นว่า จากกลุ่มตัวอย่าง 83 คนท่ีมีปัญหาเร่ืองน้้าหนัก มีน้้าหนัก
อยู่ในช่วง น้อยกว่า 50 kg 19 คน คิดเป็นร้อยละ 23 รองลงมาคือ 56 - 60 kg จ้านวน 18 คิดเป็น
ร้อยละ 22 รองลงมาคือช่วง 50-55 kg และ 70 kg ขึ้นไป ซ่ึงมีจ้านวนเท่ากันคือ 16 คน คิดเป็นร้อย
ละ 19 รองลงมาคือ 66-70 kg จ้านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 11 และน้อยสุด คือ 61- 65 kg จ้านวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 6   
 
ตารางท่ี 4-8 แสดงส่วนสูงของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีปัญหาเร่ืองน้้าหนัก 82 คน 

ส่วนสูงของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.น้อยกว่า 150 cm 

2. 150 – 155 cm  

3. 156 – 160 cm 

4. 1 61 – 1 65 cm    

0 

12 

29 

17 

0 

15 

35 

21 

   ส
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ส่วนสูงของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน(คน) ร้อยละ 

5. 1 66 – 170 cm  

6. 170 cm ขึ้นไป 

11 

13 

13 

16 

รวม 82 100 

จากตารางท่ี 4-8 แสดงให้เห็นว่า จากกลุ่มตัวอย่าง 82 คน ซ่ึงมีปัญหาเรื่องน้้าหนักมากสุด
มีส่วนสูงอยู่ในช่วง 156 – 160 cm จ้านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาคือ 1 61  –  1 65  cm 
 จ้านวน 17 คิดเป็นร้อยละ 21 รองลงมาคือช่วง 170 cm ขึ้นไป จ้านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 16 
รองลงมาคือ 150 – 155 cm จ้านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 15 รองลงมาคือ 1 66  –  170 cm 
จ้านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 13 และน้อยสุด คือ น้อยกว่า 150 cm จ้านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0    
 
ตารางท่ี 4-9 แสดงถึงประสบการณ์การลดน้้าหนักของกลุ่มตัวอย่าง 84 คน  

เพศของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.เคย 

2.ไม่เคย 

66 

18 

79 

21 

รวม 84 100 

จากตารางท่ี 4-9 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีประสบการณ์ในการลดน้้าหนักมีผู้เคยลด
น้้าหนัก จ้านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 79  ส่วนผู้ท่ีไม่เคย จ้านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 21 

 
ตารางท่ี 4-10 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง  จ้าแนกตามความถ่ีในการรับชมส่ือโทรทัศน์ต่อ
สัปดาห์ 
ความถ่ีในการรบัชมสื่อโทรทัศน์

ต่อสัปดาห์ 
จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.ทุกวัน 

2.1-3 วันต่อสัปดาห ์

45 

26 

45 

26 

   ส
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3.4-6 วันต่อสัปดาห์  

4.ไม่ดูเลย 

18 

11 

18 

11 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-10 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการรับชมโทรทัศน์ต่อสัปดาห์
มากท่ีสุดคือ ทุกวัน จ้านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมาคือ 1-3 วันต่อสัปดาห์ จ้านวน 26 
คน คิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมาคือ 4-6 วันต่อสัปดาห์ จ้านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18 และน้อย
ท่ีสุดคือ ไม่ดูเลย จ้านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11  
 
ตารางท่ี 4-11 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ้าแนกตามช่วงเวลาประจ้าท่ีรับชมรายการโทรทัศน์ 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 

ช่วงเวลาประจ าท่ีรบัชมรายการโทรทัศน์ ร้อยละ 

1. 05.00-08.00น. 

2. 08.01-11.00น. 

3. 11.01-14.00น. 

4. 14.01-17.00น. 

5. 17.01-20.00น. 

6. 20.01-23.00น.  

7.ต้ังแต่ 23.00น. เป็นต้นไป 

9 

13 

3 

5 

21 

39 

10 

รวม 100 

 
จากตารางท่ี 4-11 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีช่วงเวลาท่ีรับชมส่ือรายการโทรทัศน์มาก

ท่ีสุดคือช่วง 20.01 – 23.00 น . คิดเป็นร้อยละ 39 รองลงมาคือ 17.01 – 20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 
21  รองลงมาคือ 08.01 – 11.00 น. คิดเป็นร้อยละ 13 รองลงมาคือต้ังแต่ 23.00 เป็นต้นไป คิดเป็น

   ส
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ร้อยละ 10 รองลงมาคือ 05.00-08.00น. คิดเป็นร้อยละ 9 รองลงมาคือ 14.01-17.00น. คิดเป็นร้อย
ละ 5 และน้อยสุด คือ 11.01-14.00น. คิดเป็นร้อยละ 3 
 
ตารางท่ี 4-12 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ้าแนกตามช่องโทรทัศน์ท่ีเปิดรับบ่อย (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ ) 

ช่องโทรทัศน์ ร้อยละ 

1. สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 

2. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 

3. สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 

4. สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ช่อง 9 

5. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 

6. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) 

7. ทรูวิช่ัน (True Vision) 

8. เคเบ้ิลทีวี (Cable TV) 

9.อ่ืนๆ 

34 

7 

11 

10 

1 

10 

10 

13 

3 

รวม 100 

 
จากตารางท่ี 4-12 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างเปิดรับชมช่องโทรทัศน์มากท่ีสุดคือ

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมาคือ เคเบ้ิลทีวี  )Cable TV) คิดเป็นร้อยละ 
13 รองลงมาคือ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ช่อง 9 ,สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  )Thai PBS) และ 
ทรูวิช่ัน )True Vision) ซ่ึงมีค่าเท่ากันคือร้อยละ 10 รองลงมาคือ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 
5 คิดเป็นร้อยละ 7 รองลงมาคือ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 3 และน้อยสุด คือ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย ช่อง 11 คิดเป็นร้อยละ 1 

   ส
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ตารางท่ี 4-13 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง  จ้าแนกตามความสนใจในการท้าอาหาร 

ความสนใจในการท าอาหาร จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.สนใจ 

2.ไม่สนใจ 

90 

10 

90 

10 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-13 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในการท้าอาหาร จ้านวน 90 
คน คิดเป็นร้อยละ 90 และไม่สนใจ จ้านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
 
ตารางท่ี 4-14 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ้าแนกตามความบ่อยในการท้าอาหาร  

ความบ่อยในการท าอาหาร ร้อยละ 

1. เป็นประจ้า 

2. เป็นครั้งคราว 

3. นานๆครั้ง 

4. ไม่ท้าเลย 

32 

26 

30 

12 

รวม 100 

 
จากตารางท่ี 4-14 แสดงให้เห็นว่าจากกลุ่มตัวอย่างทีความบ่อยในการท้าอาหาร เป็น

ประจ้ามากท่ีสุด จ้านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมา นานๆครั้ง จ้านวน 30 คิดเป็นร้อยละ 
30 รองลงมา เป็นครั้งคราว จ้านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26 และไม่ท้าเลย จ้านวน 12 คนน้อยท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 12 
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 ตารางท่ี 4-15 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ้าแนกตามสาเหตุท่ีท้าให้เลือกชมรายการท้าอาหาร 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 

สาเหตุท่ีท าให้เลือกชมรายการท าอาหาร ร้อยละ 

1. อยากท้าอาหารเป็น 

2. หาไอเดียใหม่ๆ 

3. เพ่ือชมภาพอาหารสวยๆน่ารับประทาน 

4. เพ่ือทราบถึงเคล็ดลับในการท้าอาหารใหม่ๆ 

5. เพ่ือความบันเทิง 

6. อ่ืนๆ  

17 

52 

47 

64 

53 

4 

รวม 100 

 
จากตารางท่ี 4-15 แสดงให้เห็นสาเหตุท่ีกลุ่มตัวอย่างเลือกชมรายการท้าอาหารมากท่ีสุด 

คือ เพ่ือทราบถึงเคล็ดลับในการท้าอาหารใหม่ๆ ร้อยละ 64 รองลงมาคือ เพื่อความบันเทิง คิดเป็น
ร้อยละ 53 รองลงมาคือ หาไอเดียใหม่ๆ คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมาคือ เพ่ือชมภาพอาหารสวยๆน่า
รับประทาน คิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมาคือ อยากท้าอาหารเป็น คิดเป็นร้อยละ 17 และอ่ืนๆ คิดเป็น
ร้อยละ 4 ซ่ึงน้อยท่ีสุด  

 
ตารางท่ี 4-16 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง  จ้าแนกตามจ้านวนรายการท้าอาหารที่เคยรับชม  

จ านวนรายการ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.1-2 รายการ  

2.3-4 รายการ 

3.มากกว่า 4 รายการ 

33 

32 

32 

33 

32 

32 
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จ านวนรายการ จ านวน(คน) ร้อยละ 

4.ไม่เคยรับชม 3 3 

รวม 100 100 

 
จากตารางท่ี 4-16 แสดงให้เห็นถึงจ้านวนรายการท้าอาหารท่ีกลุ่มตัวอย่างเคยรับชม มาก

ท่ีสุด คือ 1-2 รายการ จ้านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมาคือ 3-4 รายการ และ มากกว่า 4 
รายการ มีจ้านวน 32 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ และน้อยท่ีสุดคือ ไม่เคยรับชม จ้านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3 

 
ตารางท่ี 4-17 แสดงค่าร้อยละของการรับชมรายการสอนท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนัก
ของกลุ่มตัวอย่าง 

การรบัชมรายการสอน
ท าอาหารเพื่อสุขภาพและ
ควบคุมน้ าหนักของกลุ่ม

ตัวอย่าง 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.เคย 

2.ไม่เคย 

30 

70 

30 

70 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-17 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างไม่เคยรับชมรายการสอนท้าอาห ารเพื่อ
สุขภาพและควบคุมน้้าหนักมากท่ีสุด จ้านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 70  ส่วนผู้ท่ีไม่เคย จ้านวน 18 
คน คิดเป็นร้อยละ 21 
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ตารางท่ี 4-18 แสดงค่าเฉล่ียของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในส่ิงท่ีควรความส้าคัญในรายการ
ท้าอาหารเพื่อสุขภาพและลดน้้าหนัก  

 
สิ่งท่ีควรให้ความส าคัญใน

รายการท าอาหารเพื่อสุขภาพ
และลดน้ าหนัก 

จ านวนคนท่ีชอบ 
จ านวน 

)คน(  

ผล 

(5) มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

เมนูท่ีดีต่อสุขภาพและลด
น้ าหนักได้จริง 

62 29 8 1 0 100 4.52 

ขั้นตอนการท้าอาหารที่ท้าตาม
ได้ง่าย 

42 46 9 3 0 100 4.27 

การเลือกวัตถุดิบท่ีดีต่อสุขภาพ 53 37 10 0 1 100 4.40 

การบอกอัตราส่วนและวัตถุดิบ
ท่ีใช้อย่างละเอียด 

33 26 36 3 2 100 3.85 

การปรุงรสชาติอาหาร 16 40 32 10 2 100 3.58 

เกร็ดความรู้ในการท้าอาหาร 35 36 22 7 0 100 3.99 

ประโยชน์จากวัตถุดิบต่างๆ 38 39 17 6 0 100 4.09 

การจัดวางอาหารที่สวยงาม 6 28 41 15 10 100 3.05 

(หมายเหตุ : มากท่ีสุด=5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, น้อย = 2 และ น้อยท่ีสุด =1)  
 

จากตารางท่ี 4-18 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส้าคัญกับเมนูท่ีดีต่อสุขภาพและลด
น้้าหนักได้จริง เป็นอันดับท่ี 1   อันดับท่ี 2 คือ การเลือกวัตถุดิบท่ีดีต่อสุขภาพ อันดับ 3 คือ   ขั้นตอน
การท้าอาหารที่ท้าตามได้ง่าย อันดับ 4 คือ ประโยชน์จากวัตถุดิบต่างๆ อันดับ 5 คือ เกร็ดความรู้ใน
การท้าอาหาร อันดับ 6 คือ การบอกอัตราส่วนและวัตถุดิบท่ีใช้อย่างละเอียด อันดับ 7 คือ การปรุง
รสชาติอาหาร และอับดับ 8 การจัดวางอาหารที่สวยงาม เป็นอันดับสุดท้าย  
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



73 
 

ตารางท่ี 4-19 แสดงค่าร้อยละของรายการอาหารที่กลุ่มตัวอย่างต้องการเรียนรู้  

 
รายการอาหาร 

จ านวนคนท่ีชอบ 
จ านวน 

)คน(  
ผล 
(5) มากท่ีสุด (5) มาก (4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย  
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

อาหารไทย 64 25 10 1 0 100 4.52 

อาหารญ่ีปุ่น 26 37 23 8 6 100 3.69 

อาหารเกาหลี 7 18 28 29 18 100 2.67 

อาหารฝรั่ง 23 42 26 6 3 100 3.76 

อาหารฟิวช่ัน 28 34 27 9 2 100 3.77 

ขนมไทย 26 28 20 16 10 100 3.44 

ขนมเค้ก 28 23 30 11 8 100 3.52 

เครื่องด่ืม 21 29 35 11 4 100 3.52 

(หมายเหตุ : มากท่ีสุด=5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, น้อย = 2 และ น้อยท่ีสุด =1) 
จากตารางท่ี 4-19 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการเรียนรู้การท้า อาหารไทย เป็น

อันดับท่ี 1   อันดับท่ี 2 คือ อาหารฟิวช่ัน อันดับ 3 อาหารฝรั่ง อันดับ 4 คือ อาหารญ่ีปุ่น อันดับ 5
และ6 คือขนมเค้ก และ เครื่องด่ืมซ่ึงมีคะแนนเท่ากัน อันดับ 7 คือ ขนมไทย และอับดับ 8 อาหาร
เกาหลี เป็นอันดับสุดท้าย  
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ตารางท่ี 4-20 แสดงค่าร้อยละของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง  จ้าแนกตามจ้านวนเมนูท่ีเหมาะสม
ในการรับชม  

จ านวนรายการ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.มี 2 เมน ูแบ่งเป็นอาหารคาวกับอาหาร

หวาน 

2. มี 3 เมนู โดยเป็นเมนูแคลอรี่ต้่าส้าหรับ 

1 วัน (ม้ือเช้า ม้ือกลางวัน ม้ือเย็น) 

3. มี 2 เมนู สลับคาว-หวานไปในแต่ละเทป 

4.เมนูเดียว สลับคาว-หวานไปในแต่ละเทป 

5.อ่ืนๆ 

 

35 

38 

 

10 

13 

4 

 

35 

38 

 

10 

13 

4 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-20 แสดงให้เห็นถึงจ้านวนเมนูท่ีกลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นว่าเหมาะสม
ในการรับชม มากท่ีสุด มี 3 เมนู โดยเป็นเมนูแคลอรี่ต้่าส้าหรับ 1 วัน จ้านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
83 รองลงมาคือ มี 2 เมนู แบ่งเป็นอาหารคาวกับอาหารหวาน จ้านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35 
รองลงมาคือ เมนูเดียว สลับคาว-หวานไปในแต่ละเทป มีจ้านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13 รองลงมา
คือ มี 2 เมนู สลับคาว-หวานไปในแต่ละเทป จ้านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และน้อยท่ีสุดคือ 
อ่ืนๆ จ้านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4 
 
ตารางท่ี 4-21 แสดงค่าร้อยละของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง  จ้าแนกตามเวลาท่ีเหมาะสมของ
รายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและลดน้้าหนัก  

จ านวนรายการ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1. 5 นาที 

2. 15 นาที 

1 

33 

1 

33 
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จ านวนรายการ จ านวน(คน) ร้อยละ 

3. 20 นาที 

4. 30 นาที 

5. 1 ช่ัวโมง 

25 

31 

10 

25 

31 

10 

รวม 100 100 

 
จากตารางท่ี 4-21 แสดงให้เห็นถึงเวลาท่ีกลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นว่าเหมาะสมในการ

รับชมรายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและลดน้้าหนัก มากท่ีสุด 15 นาที จ้านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 
33 รองลงมาคือ 30 นาทีจ้านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 31 รองลงมาคือ 20 นาที มีจ้านวน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมาคือ 1 ช่ัวโมง จ้านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และน้อยท่ีสุดคือ 5 นาที 
จ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 

 
ตารางท่ี 4-22 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ้าแนกตามวันท่ีเหมาะสมต่อการรับชมรายการ
ท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนัก  

วัน  ร้อยละ 

1. วันจันทร์ 

2. วันอังคาร 

3. วันพุธ 

4. วันพฤหัสบดี 

5. วันศุกร์ 

6. วันเสาร์  

7.วันอาทิตย์ 

2 

2 

2 

4 

10 

33 

44 
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วัน  ร้อยละ 

8.วันหยุดนขัตฤกษ์ 3 

รวม 100 

 
จากตารางท่ี 4-22 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างเลือกวันท่ีเหมาะสมต่อการรับชมรายการ

ท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนัก มากท่ีสุดคือ วันอาทิตย์ จ้านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 44 
รองลงมาคือ วันเสาร์ จ้านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 33  รองลงมาคือ วันศุกร์ จ้านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 10 รองลงมาคือ วันหยุดนขัตฤกษ์ จ้านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3  และน้อยท่ีสุด คือ วัน
จันทร์,วันอังคาร และ วันพุธ จ้านวน 2 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 2  
 
ตารางท่ี 4-23 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ้าแนกตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการรับชมรายการ
ท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนัก  

ช่วงเวลา ร้อยละ 

1. 05.00-08.00 น. 

2. 08.01-11.00 น. 

3. 11.01-14.00 น. 

4. 14.01-17.00 น. 

5. 17.01-20.00 น. 

6. 20.01-23.00 น. 

7.ต้ังแต่ 23.00 เป็นต้นไป 

8 

44 

12 

12 

16 

8 

0 

รวม 100 
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จากตารางท่ี 4-23 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นว่าช่วงเวลาท่ีเหมาะกับ
รายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนักมากท่ีสุดคือ   ช่วง 08.00-11.00  น. คิดเป็นร้อยละ 
44 รองลงมาคือ 17.01 – 20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 16  รองลงมาคือ 11.01-14.00 น. และ 14.01-
17.00 น. เท่ากัน คือร้อยละ 12 รองลงมาคือ 05.00-08.00น. และ 20.01-23.00 น. เท่ากัน คือร้อย
ละ 8 และน้อยสุด คือ ต้ังแต่ 23.00 เป็นต้นไป คิดเป็นร้อยละ 0 
 

วิธีท่ีกลุ่มตัวอย่างใช้ในการลดน้ าหนักและผลท่ีได้รับ  
1.การควบคุมอาหาร โดยการงดแป้ง ลดของทอด งดของหวาน ลดปริมาณในแต่ละม้ือลง 

ทานผักผลไม้ให้มากขึ้น นับแคลอรี่ บ้างก็งดรับประทานข้าวม้ือเย็น บ้างกินอาหารแบบคลีน บ้างก็อด
อาหาร ซ่ึงผลท่ีได้รับส่วนใหญ่ไม่สามารถท้าได้นาน และน้้าหนักมักจะดีดกลับขึ้นมา แต่ก็มีบางส่วนท่ี
ท้าได้ตลอดและไม่โยโย่  

2.การออกก้าลังกาย เช่น ว่ายน้้า ฮูล่าฮูบ ว่ิง โยคะ เป็นต้น ซ่ึงผลท่ีได้ส่วนใหญ่สามารถลด
น้้าหนักได้จริง และหากท้าต่อเนื่องก็จะเห็นผลของการลดน้้าหนักอย่างชัดเจน เม่ือท้าควบคู่กับการ
ควบคุมอาหาร 

3.กินยาลดความอ้วน ผลท่ีได้คือ ส่วนใหญ่มักมีอาการหงุดหงิดง่าย ในช่วงแรกจะสามารถ
ลดได้จริง แต่พอเลิกกินน้้าหนักก็โยโย่และดีดกลับมาเท่าเดิม  

ข้อบกพร่องและส่วนท่ีควรเพิ่มเติมของรายการท าอาหารทางโทรทัศน์ในปัจจุบัน 
1.วัตถุดิบและอุปกรณ์ในรายการท้าอาหาร ดูมีราคาแพงเกินไปและหาซ้ือยาก ควรจะเน้น

น้าเสนอเมนูท่ีท้าง่าย หาซ้ือวัตถุดิบได้ง่าย ราคาไม่แพง หรือไม่ก็ควรมีการบอกแหล่งท่ีซ้ือวัตถุดิบ
ต่างๆ เพ่ือให้สามารถไปหาซ้ือได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น นอกจากนี้เรื่องอุปกรณ์ในครัวก็ควรมีการ
น้าเสนออุปกรณ์ท่ีมีทุกๆบ้าน หรือไม่ก็ควรจะเสนอส่ิงท่ีสามารถน้ามาทดแทนอุปกรณ์นั้นๆได้ด้วย 
เพ่ือให้สะดวกในการท้าตาม 

2.รายการท้าอาหารส่วนมากมักมีการโฆษณาแอบแฝงมากเกินไป ท้าให้ดูไม่จริงใจ และให้
ข้อมูลท่ีดูเท็จ เช่น บอกว่ามาม่า ผงชูรส เป็นส่ิงดี เป็นต้น  

3.การน้าเสนอในแต่ละเมนู บางครั้งใช้เวลาน้อย ท้าให้คนดูตามไม่ทัน การขึ้นส่วนผสมก็เร็ว
มากจดตามไม่ทัน นอกจากนี้การใช้ส่วนผสมส้าเร็จมาแล้ว ท้าให้คนดูไม่ทราบว่าจะต้องเตรียมวัตถุดิบ
เหล่านั้นอย่างไรบ้าง ควรจะเริ่มท้าอาหารต้ังแต่ขั้นเตรียมการเลย เพ่ือให้ผู้ชมสามารถท้าตามได้ 

4.อาหารที่น้าเสนอควรเพิ่มอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น  
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ข้อเสนอแนะในการผลิตรายการท าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้ าหนัก 
1.ควรน้าเสนอเมนูท่ีท้าได้ง่าย ไม่ยุ่งยากมากนัก มีวัตถุดิบท่ีหาง่ายตามท้องตลาด ราคาถูก 

และควรเน้นไปท่ีวัตถุดิบเพื่อสุขภาพจริงๆ ดีต่อสุขภาพจริงๆ  
2.เมนูท่ีน้ามาเสนอจะต้องลดน้้าหนักได้จริงๆ 
3.ควรมีการน้าเสนอแคลอรี่ของอาหารที่ท้าด้วย  
4.ควรการให้ข้อมูลในเร่ืองของการเลือกวัตถุดิบท่ีดีต่อสุขภาพ ลดน้้าหนักได้  
 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการ

ท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนัก  
จากการท่ีผู้ศึกษาได้ท้าการวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน้าเสนอจากรายการ

ท้าอาหารทางโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ Modern Nine TV (MCOT) ช่อง 9,สถานีองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS), และ www.Youtube.com รวม
ท้ังส้ิน 3 รายการ นั้นสามารถสรุปผลได้ว่า ในด้านรูปแบบของรายการส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกัน
อยู่บ้าง นั่นคือเน้นไปท่ีการน้าเสนอการท้าอาหารโดยให้ความรู้และความบันเทิงไปด้วยในตัว  

ในด้านเนื้อหาของรายการส่วนใหญ่จะมีความแตกต่างกันไปบ้าง แล้วแต่ว่ารายการจะเน้น
เนื้อหาในเร่ืองใดเป็นหลัก แต่ท่ีทุกรายการเน้นให้ความส้าคัญมากท่ีสุด คือการท้าอาหาร โดยมีการ
สอดแทรกเกร็ดความรู้หรือเคล็ดลับในการประกอบอาหารเป็นหลัก รองลงมาคือความรู้ในด้านอ่ืนๆ
เช่น รายการกินอยู่คือมีการเสริมเร่ืองประวัติศาสตร์ของอาหารด้วย   

ในด้านลีลาและวิธีการน้าเสนอของผู้ด้าเนินรายการมีการน้าเสนอในรูปแบบท่ีคล้ายกัน คือ
ส่ือสารแบบเป็นกันเองกับผู้ชม ใช้ภาษาท่ีง่ายๆไม่ซับซ้อนมากนัก ท้าให้ผู้ชมสามารถเข้าใจได้ง่าย และ
มีความน่าเช่ือถือของความเป็นผู้เช่ียวชาญด้านการท้าอาหารอยู่ด้วย และนอกจากนี้แต่ละรายการก็ยัง
มีเอกลักษณ์ของผู้ด้าเนินรายการที่แตกต่างกันออกไป  

จากผลสรุปข้างต้นผู้ศึกษาได้ท้ามาใช้ในการออกแบบรูปแบบรายการ เนื้อหา และการคิด
บทรายการ(Script) รูปแบบในการน้าเสนอ ให้เป็นรายการท้าอาหารที่ให้ท้ังความรู้และความบันเทิง
แก่ผู้ชม มีการสอดแทรกเกร็ดความรู้หรือเคล็ดลับในการท้าอาหาร รวมท้ังเสริมเรื่องของการเลือก
วัตถุดิบในการท้าอาหารที่ดีต่อสุขภาพและสามารถควบคุมน้้าหนักได้ด้วย  

การวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ และความต้องการท้ังในด้านเนื้อหา
และรูปแบบท่ีมีต่อรายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนัก จากแบบสอบถาม 100 ชุด 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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จากการส้ารวจกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุต้่ากว่า 25 ปี ประกอบอาชีพ
เป็นพนักงานบริษัท มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน ส่วนมากมีความกังวลใน
เร่ืองน้้าหนัก มีน้้าหนักน้อยกว่า 50 kg ส่วนสูง 156-160 cm และมีประสบการณ์การลดน้้าหนัก ซ่ึง
ส่วนใหญ่เลือกท่ีจะควบคุมอาหารและออกก้าลังกายเป็นหลัก  

ในด้านพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์ส่วนใหญ่รับชมโทรทัศน์ทุกวัน ในช่วง
เวลา 20.01-23.00 น. โดยสถานีโทรทัศน์ท่ีได้รับความนิยมสูงสุดคือ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  

ในด้านพฤติกรรมการรับชมรายการท้าอาหารทางโทรทัศน์นั้น กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจ
และมีการท้าอาหารเป็นประจ้า  ซ่ึงส่วนใหญ่เลือกชมรายการท้าอาหารเพื่อทราบถึงเคล็ดลับในการ
ท้าอาหารใหม่ๆเป็นหลัก  และเคยรับชมรายการท้าอาหารทางโทรทัศน์ 1-2 รายการ และยังพบอีกว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกว่ารายการท้าอาหารในปัจจุบันนั้นมีการท้าเมนูอาหารท่ีซับซ้อนยุ่งยาก มี
วัตถุดิบท่ีหายาก รวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีดูหรูหราและหามาใช้ได้ยากเพราะมีราคาท่ีแพง นอกจากนี้
รายการยังด้าเนินรวดเร็วเกินไป จนไม่สามารถจดส่วนผสมและวิธีท้าได้ทัน ในรายการมีโฆษณามาก
เกินไปซ่ึงกลุ่มตัวอย่างมองว่าการโฆษณามากเกินไปท้าให้ข้อมูลในรายการมีความผิดเพี้ยนไปจาก
ความจริง และกลุ่มตัวอย่างอยากให้มีรายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นด้วย  

ในด้านความต้องการรับชมในรายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนักนั้น กลุ่ม
ตัวอย่างมองว่าส่ิงท่ีควรเน้นมากท่ีสุดในรายการคือ เมนูท่ีดีต่อสุขภาพและลดน้้าหนักได้จริง โดยเน้น
ท้าอาหารไทยเป็นหลัก และมี 3 เมนู โดยเป็นเมนูแคลอรี่ต้่าส้าหรับ 1 วัน (ม้ือเช้า ม้ือกลางวัน และ
ม้ือเย็น) ซ่ึงมีความยาวรายการ 15 นาที ออกอากาศ วันอาทิตย์ เวลาในช่วงเวลา 08.01 – 11.00 น. 
นอกจากนี้ยังต้องการให้รายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนักมีอาหารท่ีลดน้้าหนักได้จริง 
มีวัตถุดิบท่ีหาง่าย และสามารถท้ากินเองง่ายๆได้ท่ีบ้าน และดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริง  

จากผลสรุปข้างต้น ผู้ศึกษาได้น้ามาใช้ในการออกแบบโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบ
รายการทั้งหมด ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์และความต้องการท้ังในด้าน
เนื้อหาและรูปแบบท่ีมีต่อรายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนัก ให้มากท่ีสุด โดยผู้ศึกษา
ออกแบบให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของรายการโดยเลือกออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
เพราะเป็นสถานีโทรทัศน์ท่ีกลุ่มเป้าหมายให้ความนิยมสูงสุด วันอาทิตย์ เวลา 8.01 -11.00 น. 
เนื่องจากเป็นวันและเวลาท่ีกลุ่มเป้าหมายเลือกว่าเหมาะสมต่อรายการ ท้าอาหารเพื่อสุขภาพและ
ควบคุมน้้าหนักมากท่ีสุด ซ่ึงรายการจะเน้น เมนูท่ีดีต่อสุขภาพและลดน้้าหนักได้จริง เป็นหลักเพราะ
เป็นส่ิงท่ีกลุ่มเป้าหมายให้ความส้าคัญมากท่ีสุด มีความยาว 15 นาที ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุด  

ในด้านของการท้าอาหารนั้น จะเน้นท้าอาหารไทย เพราะกลุ่มเป้าหมายต้องการเรียนรู้เรื่อง
อาหารไทยมากท่ีสุด โดยจะใช้วัตถุดิบท่ีหาได้ง่าย มีการสอนกระบวนการท้าท่ีเข้าใจง่าย และวัตถุดิบดี
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ต่อสุขภาพอย่างแท้จริง  เนื่องจากเป็นส่ิงท่ีกลุ่มเป้าหมายต้องการให้เพิ่มเติมในรายการท้าอาหารมาก
ท่ีสุด  
 
3.การน าเสนอช้ินงานรายการท าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้ าหนัก 

การวางแผนการผลิตช้ินงาน 
ผู้ศึกษาได้วางแผนในการผลิตรายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนัก โดยได้

จัดท้าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบรายการ โดยมีองค์ประกอบต่างๆต่อไปนี้   
 

ช่ือรายการ : Duo Do Health  
Theme : คุณสามารถท้าอาหารเองง่ายๆและสุขภาพดีได้ท่ีบ้าน 
Concept : การน้าเสนอรายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนัก ท่ีสาธิตการ

ท้าอาหารในเมนูต่างๆท่ีดีต่อสุขภาพ รวมท้ังให้ความรู้ในการเลือกสรรวัตถุดิบเพื่อสุขภาพควบคู่ไปด้วย 
ซ่ึงจะช่วยให้ผู้ชมมีความรู้ในการเลือกสรรอาหารดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีลดความเส่ียงจากโรคต่างๆได้ 

กลุ่มเป้าหมาย : 
1.กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มวัยท้างาน อายุระหว่าง 25-40 ปี ผู้ท่ีสนใจในเรื่องของการ

ท้าอาหารและสุขภาพ 
2.กลุ่มเป้าหมายรอง คือ บุคคลท่ัวไปผู้ท่ีสนใจในเร่ืองของการท้าอาหารและสุขภาพ  
วันและเวลาในการออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 10.15 น.  
ช่องทางการออกอากศ : สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
ความยาวรายการ : 15 นาที  
วัตถุประสงค์ :  
1.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น 
2.เพ่ือน้าเสนอข้อมูลและวิธีการท้าอาหารที่ง่ายและดีต่อสุขภาพแก่ผู้บริโภค 
รูปแบบรายการ : รายการท้าอาหาร 

ช่วงท่ี1 เปิดรายการ (5 นาที) 
เปิดรายการด้วยพิธีกร 2 คน กับอาหารท่ีจะมาเป็นประเด็นประจ้าเทป หลังจากนั้น

พูดคุยถึงข้อดี-ข้อเสียของวัตถุดิบประจ้าเทป เพ่ือให้ความรู้ในการเลือกสรรวัตถุดิบแก่ผู้ชม เกริ่นเมนู
ท้ิงท้ายไว้ก่อนจะเข้าโฆษณา 
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ช่วงท่ี2 Healthy Kitchen (7 นาที) 
เข้าช่วงท่ี 2 เป็นช่วงเข้าครัวท้าเมนูกับวัตถุดิบประจ้าเทป โดยบอกถึงส่วนผสมต่างๆของ

เมนูนั้นๆ และเริ่มลงมือประกอบอาหาร ระหว่างท้าอาหารมีการสอดแทรกเคล็ดลับในการท้าอาหาร 
รวมถึงความรู้ในเร่ืองวัตถุดิบต่างๆท่ีเสริมเข้ามา จะท้า 2 เมนูในทุกๆเทป 

ช่วงท่ี 3 Fat Fight (3 นาที) 
ปิดรายการด้วยภาพจากอาสาสมัครที่ร่วมทดลองเมนูว่าสามารถลดน้้าหนักได้แค่ไหนใน 

1 สัปดาห์ โดยจะมีการพูดคุยถึงปัญหาในเรื่องความอ้วนของอาสาสมัครและแรงจูงใจในการลด 
จากนั้นจะน้าแสนอภาพตารางการลดน้้าหนักของอาสาสมัครตลอด 7 วัน ว่ารับประทานอะไรไปบ้าง 
และสรุปผลจากการลดความอ้วนครั้งนี้ และกลับมาปิดรายการท่ีห้องครัวโดยพิธีกรประจ้ารายการ 2 
คน 

ผู้ด าเนินรายการ: คุณก้อย โชติกา บุหงารัตน์ และ คุณบุษกร จินดาโสด 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-1 ผู้ด้าเนินรายการ 
อาสาสมัคร : ผู้ชมทางบ้าน  
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ภาพที่ 4-2 แสดงโครงสร้างรายการ Duo Do Health 
 
 
 
 
 

 

เปิดรายการ 

( ไตเติล้รายการ +เพลงประจ า

รายการ) 

Healthy Kitchen 

ประกอบอาหาร 

พิธีกรทกัทายผู้ชม 

เปิดประเด็นอาหารประจ าเทป 

Fat Fight 

การเข้าคอร์สลดน า้หนกัโดยใช้วตัถุดบิ/

เมนูประจ าเทปในการลด 

ปิดรายการ 

(พิธีกรกล่าวปิดรายการ + End 

Credit + เพลงประจ ารายการ ) 
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บทรายการท าอาหารทางโทรทัศน์เพื่อสุขภาพและควบคุมน้ าหนัก “Duo Do Health” 
ผู้ด าเนินรายการ คุณโชติกา บุหงารัตน์(ก้อย) และ คุณบุษกร จินดาโสด(บุษ) 
ความยาว 15 นาที  
วัน/เวลาออกอากาศ วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 10.15 น. 
 
ตารางท่ี 4-24 บทออกอากาศรายการโทรทัศน์ “Duo Do Health” (ตอนท่ี1:กะทิธัญพืช) 
ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 

1.  Title รายการ Duo do health เพลงประจ้ารายการ 10

วินาที 

2. -LS พิธีกร 2 คน  

-Super ช่ือพิธีกร 2 คน 

-MS บุษ  

 

MS พิธีกร 2 คน  

-Ins. ภาพอาหารไทยท่ีมีส่วนประกอบ

ของกะทิท้ังคาวหวานบนโต๊ะ 

-MS ก้อย 

-LS พิธีกร 2 คน 

 

 

 

พี่ก้อย/น้องบุษ :  สวัสดีค่ะคุณผู้ชม  

 

น้องบุษ : อยู่กับรายการ ดูโอ้ดูเฮลท์ 

รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเมนูอาหาร

ท่ีดีต่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนักได้ค่ะ   

ว่าแต่วันนี้ท้าไมบรรยากาศถึงเป็นไทยๆแล้ว

ยังมีอาหารไทยขนมไทยเยอะแยะล่ะคะพี่

ก้อย น่าอร่อยท้ังนั้นเลย นี่ถ้าได้ข้าวสักถ้วย

คงดี ทีมงานขอข้าวหน่อยได้ไหมคะ  

 

พี่ก้อย :  อย่าเพิ่งทานค่ะ ท่ีวันนี้เรามาอยู่กับ

บรรยากาศไทยๆแบบนี้ก็เพราะอาหารใน

วันนี้ของเราเป็นอาหารไทยๆและขนมไทยๆ

ท่ีทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะ และก่อนจะ

ทานเนี่ยเรามาท้าความรู้จักอาหารตรงหน้า

2 นาที 

30 

วินาที 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 

-MS บุษ   

-LS พิธีกร 2 คน และโต๊ะอาหาร 

Super.ช่ืออาหาร  

 

 

-MS ก้อย  

-LS พิธีกร 2 คน และอาหาร  

 

  

 

 

-MS น้องบุษ 

 

-Ins.ต้มข่าไก่   

-super. 5. ต้มข่าไก่ 1 ถ้วย = 210 

กิโลแคลอรี่ 

-Ins.แกงเขียวหวาน  

-super 4.แกงเขียวหวาน1 ถ้วย = 

ให้มากขึ้นดีกว่า 

 

น้องบุษ : เอ๊ะ บุษว่าบุษรู้จักดีเลยนะคะว่า

แต่ละอย่างเนี่ยคืออะไรบ้าง คุณผู้ชมก็คง

ทราบดี (แนะน้าอาหารแต่ละอย่าง) อันนี้ต้ม

ข่าไก่ แกงเขียวหวาน พะแนงหมู อันนี้วุ้น

กะทิ อันนี้บัวลอย เห็นมะ บุษรู้จักทุกอัน 

 

พี่ก้อย :  แหม แน่นอนสิคะ ว่าเราทุกคน

ต้องรู้จักอาหารเหล่านี้ดีว่ามันคืออะไร แต่

ท่านผู้ชมและน้องบุษรู้ไหมว่าการ

รับประทานอาหารเหล่านี้จะท้าให้เราได้รับ

แคลอรี่ใน 1 จานนั้นเท่าไหร่กัน ? เอาง้ีดีกว่า

ถ้าให้ทายน่าจะยากไป ลองเรียงดูดีกว่า อัน

ไหนแคลอรี่สูงสุดไล่ลงมาถึงต้่าสุด คุณผู้ชมก็

ลองเรียงดูนะคะ  

 

น้องบุษ : (ลองเรียง)  

 

พี่ก้อย : โอเค ง้ันเรามาเฉลยกันค่ะ  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 

240 กิโลแคลอรี่ 

-Ins.บัวลอย  

-super 3. บัวลอย 1 ถ้วยเล็ก = 240 

กิโลแคลอรี่ 

-Ins.พะแนงหมู  

-super 2.พะแนงหมู 1 ถ้วย = 420 

กิโลแคลอรี่ 

-Ins.วุ้นกะทิ  

-super 1.วุ้นกะทิ3 ช้ิน  = 720 กิโล

แคลอรี่ 

  5.แกงข่าไก่ 1 ถ้วย         = 210 กิโล

แคลอรี่  

  4.แกงเขียวหวาน           = 240 กิโล

แคลอรี่ 

  3.บัวลอย 1 ถ้วยเล็ก       = 250 กิโล

แคลอรี่ 

  2.พะแนงหมู 1 ถ้วย        = 420 กิโล

แคลอรี่ 

  1.วุ้นกะทิ 1 ช้ิน             = 215 กิโล

แคลอรี่ 

               

3. -MS บุษ 

-LS พิธีกร 2 คน  

-MS ก้อย 

 

-MS บุษ 

-LS พิธีกร 2 คน 

-Ins. กะทิธัญพืช 

Super.กะทิธัญพืช  

น้องบุษ : โห ไมน่่าเช่ือเลยนะคะ ว่าวุ้นกะทิ 

ช้ินนึงจะมีแคลอรี่สูงมาก  

พี่ก้อย : ถูกค่ะ ดังนั้น วันนี้พี่ก้อยจะมาเสนอ
อีกทางเลือกหนึ่งมาท่ีจะช่วยให้เราทานกะทิ
ได้และไม่อ้วนมาฝากค่ะ 

น้องบุษ : อะไรเหรอคะพี่ก้อย 

พี่ก้อย : นี่ค่ะ ( ชูกะทิธัญพืชขึ้นมา *อยู่ใน

ถ้วยเรียบร้อย*) “กะทิธัญพืช” อยากทราบ

ไหมคะ ว่ามันมีความแตกต่างจากกะทิ

ธรรมดายังไง  

1 นาที 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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-MS บุษ 

-LS พิธีกร 2 คน 

 

 

-MS ก้อย 

 

 

-MS บุษ   

-MS ก้อย 

 

-LS พิธีกร 2 คน  

 

น้องบุษ : อยากทราบค่ะ แล้วเราก็สามารถ

น้ากะทิตัวนี้มาท้าอาหารได้ทุกเมนูแทนกะทิ

เลยเหรอคะ 

 

พี่ก้อย : ได้หมดเลยค่ะ ถ้าน้องบุษและคุณ

ผู้ชมพร้อมแล้ว เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่า กะทิ

ธัญพืชนี้ มันแตกต่างจากกะทิท่ัวไปยังไง  

 

น้องบุษ : แล้วหลังจากนี้เราจะไปเข้าครัวกัน

แล้วใช่ไหมคะ 

 

พี่ก้อย : ใช่ค่ะ เราจะน้าเจ้ากะทิธัญพืชนี้ ไป

ท้าอาหารกันค่ะ 

 

น้องบุษ : ถ้าอย่างนั้นเรารีบไปกันเถอะค่ะ 

พี่ก้อย : ได้เลยค่ะ ไปกันเลยค่ะ 

4. VTR เรื่องกะทิธัญพืช  

-Ins.ภาพอาหารจากกะทิ 

-กราฟิกอธิบายตามค้าบรรยาย 

Vo : กะทิถือว่าเป็นส่วนประกอบท่ีส้าคัญใน
อาหารไทย แต่กะทิจากมะพร้าวนั้นมีกรด
ไขมันอ่ิมตัวสูง ซ่ึงหากรับประทานสะสมใน
ปริมาณมากๆแล้ว จะท้าให้ปริมาณ
คอเลสเตอรอลในเลือดเพิ่มขึ้น และส่งผลให้
เกิดไขมันอุดตันในหลอดเลือด ซ่ึงเป็นสาเหตุ

1 นาที 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 

 ของการเกิดโรคหัวใจ  โรคความดันโลหิตสูง 
และโรคเบาหวาน ดังนั้น จึงควรหลีกเล่ียง
หรือรับประทานกะทิให้น้อยลง แต่หาก
หลีกเล่ียงไม่ได้ วันนี้เราก็มีอีกทางเลือกท่ี
น่าสนใจมาฝากกันค่ะ นั่นก็คือกะทิธัญพืช 
ซ่ึงมีส่วนผสมมาจาก กะทิ น้้ามันร้าข้าว และ
โปรตีนจากถั่วเหลือง ท้าให้มีไขมันในปริมาณ
ท่ีต้่ากว่า และมีส่วนผสมของไขมันดีท่ีช่วยลด
คอเลสเตอรอลในเลือดอีกด้วย ปัจจุบันเรา
สามารถหาซ้ือกะทิธัญพืชได้ง่ายข้ึน โดยพบ
ได้ตามซุปเปอร์มาเก็ตท่ัวไป แต่หากหาซ้ือ
กะทิธัญพืชไม่ได้ ก็สามารถผสมนมถ่ัวเหลือง
กับกะทิแทนได้ค่ะ ทราบอย่างนี้แล้วท่าน
ผู้ชมก็ลองเลือกกะทิธัญพืชและนมถ่ัวเหลือง
มาทดแทนกะทิแท้ๆเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ  

-เบรค- 

5. Title รายการ เพลงประจ้ารายการ 10 วิ 

6. Title ช่วง Healthy Kitchen เพลงประจ้ารายการ 2 

วินาที 

7. -LS พิธีกร 2 คน  

-MS บุษ 

 

 

น้องบุษ : ยังอยู่กับเรา 2 คน กับรายการ ดู

โอ้ดูเฮลท์ และช่วง Healthy Kitchen ค่ะ 

จะว่าไปกะทิธัญพืชนี่ก็ดีเหมือนกันะคะ ไม่

อ้วนและยังดีต่อสุขภาพด้วย อย่างนี้กิน

เท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเนอะ 

8 นาที 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 

-MS ก้อย 

 

-LS พิธีกร 2 คน 

 

 

-MS บุษ 

 

 

-LS พิธีกร 2 คน 

-Ins.ภาพแกงค่ัวสับปะรด 

 

LS พิธีกร 2 คน  

 

Ins.หั่นวัตถุดิบ ( ใบมะกรูด, พริก

,สับปะรด) 

 

 

-MS บุษ 

 

พี่ก้อย : ไม่ได้นะคะ แม้จะดีต่อสุขภาพมาก

ขึ้น แต่การรับประทานอาหารอะไรซ้้าๆเดิมๆ 

ก็สามารถเกิดผลเสียต่อร่างกายได้ท้ังนั้น 

ทางท่ีดีควรกินอาหารใหห้ลากหลายและ

ออกก้าลังกายด้วยนะจ๊ะ 

 

น้องบุษ : แหม รับทราบค่ะ แล้ววันนี้เราจะ

มาท้าเมนูอะไรกันเหรอคะพี่ก้อย มีสัปปะรด

ด้วย (*หยิบลูกสับปะรดขึ้นมา) 

 

พี่ก้อย: เมนูท่ีเราจะท้ากันในวันนี้ก็คือ แกง

ค่ัวสับปะรด โดยใช้กะทิธัญพืชค่ะ  

 

น้องบุษ : โอเคค่ะ พี่ก้อยเรามาเริ่มกันเลยดี

ไหมคะ 

  

พี่ก้อย : ได้ค่ะ  ขัน้ตอนแรกเราจะเริ่มจาก

หั่นส่วนผสมท้ังหมดก่อน โดยเริ่มจาก ซอย

ใบมะกรูด ซอยพริก ท่ีเราจะใช้แต่งหน้า

ให้กับแกงนะคะ แล้วก็หั่นสัประรด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 

-MS ก้อย  

Super. Tips “สับปะรดท่ีน้ามาท้าแกง

ควรมีรสหวานอมเปรี้ยว เพ่ือเพิ่ม

รสชาติให้แกง” 

-LS พิธีกร 2 คน 

Ins.ปอกกุ้ง 

 

 

 

-MS บุษ 

 

-MS ก้อย 

-Ins.ใส่น้้ามัน  

-Ins.ใส่เครื่องแกง 

 

-MS บุษ 

 

 

น้องบุษ : พี่ก้อยคะ สับปะรดท่ีเราจะน้ามา

ท้าแกง เราต้องเลือกสับปะรดแบบไหนมาท้า

คะ  

 

พี่ก้อย : เลือกสับปะรดท่ีมีรสชาติเปรี้ยวอม

หวานนะคะ จะได้ช่วยเพิ่มรสชาติ

เปรี้ยวหวานให้กับแกงค่ะ  ต่อไปนะคะ เรา

จะปอกกุ้งนะคะ เราก็จะเอาเปลือกมันออก

ค่ะ แล้วก็ผ่าหลังมัน จากนั้นก็เอาเส้นด้าๆท่ี

หลังออกนะ ก็เสร็จค่ะ จะได้แบบนี้  

น้องบุษ : ทีนี้เราก็เตรียมทุกอย่างไว้

เรียบร้อยแล้ว เราท้าแกงกันเลยไหมคะ  

พี่ก้อย : ใช่ค่ะ ต่อไปเรามาเริ่มท้ากันเลย

ดีกว่า เริ่มจาก ใส่น้้ามัน 1 ช้อนโต๊ะนะคะ 

เปิดไฟกลางนะคะ จากนั้นเราก็ใส่เครื่องแกง

ลงไปค่ะ 

 

น้องบุษ : พี่ก้อยคะ เราไม่รอให้น้้ามันร้อน

ก่อนเหรอคะ 

 

พี่ก้อย : ไม่ต้องรอให้ร้อนค่ะ เพราะว่าจะท้า

ให้เครื่องแกงมันไหม้ เราสามารถผัดได้เลย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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-LS พิธีกร 2 คน 

-Ins.ผัดเครื่องแกง 

-Ins.ค่อยๆใส่กะทิ 

 

 

-MS บุษ 

 

 

-MS ก้อย  

-Ins.ใส่สับปะรด 

-Ins.การผสมกะทิกับน้้าให้เป็นหาง

กะทิ 

-super.Tips “ผสมกะทิธัญพืช 1ส่วน4 

ถ้วยกับน้้า จะได้เป็นหางกะทิ” 

-MS ก้อย  

-Ins.เทหางกะทิ 

-LS พิธีกร 2 คน 

-Ins.ใส่เครื่องปรุง 

นะคะ ผัดจนเครื่องแกงสุกค่ะ จะดูว่าสุก

ยังไง ดูได้โดยกล่ินจะหอม สีจะสวยค่ะ แบบ

นี้  พอเครื่องแกงสุก เราก็จะใส่หัวกะทิลงไป 

ค่อยๆใส่นะคะ  ผัดให้กะทิแตกมันค่ะ 

 

น้องบุษ : หลังจากกะทิแตกมันแล้วเราจะใส่

อะไรต่อคะ พี่ก้อย  

 

พี่ก้อย : หลังจากกะทิแตกมันเรียบร้อย สี

สวยแล้ว ก็ใส่สับปะรดลงไปค่ะ พอผัดจนสี

สับปะรดเริ่มเข้มขึ้นแล้ว ก็จะใส่หางกะทิลง

ไปค่ะ ซ่ึงก็คือกะทิธัญพืช 1 ส่วน 4 ถ้วย 

ผสมกับน้้า จะได้หางกะทินะคะ เทลงไปค่ะ 

 

น้องบุษ : เทหมดเลยเหรอคะ ไม่ใส่ค่อยๆ

เหรอคะ 

 

พี่ก้อย : ใส่หมดเลยค่ะ ท่ีเราใส่หัวกะทิทีละ

นิด เพราะว่าเราจะเอาสีสวยเวลาแตกมันค่ะ 

แต่หางไม่ต้องค่ะ  พอสุกดีแล้ว เด๋ียวเอาจะ

ปรุงกันนะคะ ใส่น้้าปลา 1 กับอีกครึ่งช้อน

โต๊ะนะคะ แล้วก็ น้้ามะขามเปียก 1 ช้อนโต๊ะ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 

 

 

 

 

 

 

-MS บุษ 

 

 

-MS ก้อย 

 

-MS บุษ 

 

-LS พิธีกร 2 คน  

-Ins.ใส่กุ้งลงไป 

-super.Tips “เม่ือใส่กุ้งลงไปแล้ว 

ค่อยๆกระจายกุ้งออก อย่าคนเพราะจ

เหม็นคาว” 

จากนั้น เราจะใส่น้้าตาลปี๊ป และน้้าตาล

ทราย อย่างละ ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ จากนั้นคน 

แล้วก็ชิมค่ะ 

 

น้องบุษ : หน้าท่ีชิม ต้องเป็นหน้าท่ีของบุษ

ค่ะ  

 

พี่ก้อย : ได้ค่ะ นี่ค่ะ ลองชิมดู 

 

น้องบุษ : ( ชิม ) 

 

พี่ก้อย : เม่ือรสชาติเป็นพี่พอใจแล้ว ก็ใส่กุ้ง

ลงไปค่ะ  เวลาเราจะใส่พวกซีฟู้ดลงไปในแกง 

หรือในซุปนะคะ ตอนเราจะใส่ ให้ใส่ลงไป

แล้ว ค่อยๆเข่ียนะคะ อย่าคน เพราะว่าน้้าใน

ซีฟู้ดจะท้าให้คาวนะคะ  

 

น้องบุษ : อ๋อ แบบนี้นี่เอง 

 

พี่ก้อย : ค่ะ พอกุ้งเริ่มสุกแล้ว จะเห็นว่าพอ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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-MS ก้อย 

-Ins.ใส่พริกและมะกรูดลงไป 

 

 

 

-MS บุษ  

 

-Ins.จัดจาน 

-LS พิธีกร 2 คน  

 

Ins.ข้อมูลส่วนผสมและแคลอรี่ของแกง

ค่ัวสับปะรด 

 

-MS บุษ 

 

กุ้งเริ่มสุกสีขาวๆบ้างแล้วแบบนี้  ก็คนได้เลย

ค่ะ แต่จริงๆกุ้งไม่ต้องต้มนานก็ได้ค่ะ พอมัน

เป็นสีขาวก็คือสุกแล้ว  หลังจากนั้นสุดท้าย 

เราจะใส่พริกและมะกรูดท่ีเราเตรียมไว้ตอน

แรกลงไปค่ะ คนให้เข้ากัน แล้วก็ปิดไฟเลย

ค่ะ  

 

น้องบุษ : เย้ ในท่ีสุด  

 

พี่ก้อย : ค่ะ จัดจานให้เรียบร้อย ก็เป็นอัน

เสร็จค่ะ แกงค่ัวสับปะรด จากกะทิธัญพืช 

ทานคู่กับข้าวกล้องร้อนๆให้ยิ่งดีต่อสุขภาพ

นะคะ เมนูง่ายๆท่ีคุณเองก็สามารถท้าทาน

เองได้ท่ีบ้านและดีต่อสุขภาพและควบคุม

น้้าหนักได้ค่ะ 

 

น้องบุษ : น่าทานจังเลยค่ะ ขอชิมหน่อยนะ

คะ พี่ก้อย  

 

พี่ก้อย : อย่าเพิ่งค่ะ ตอนนี้มีคนรอเราอยู่นะ

คะ กับช่วงแฟตไฟท์ค่ะ  
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ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 

 

-MS ก้อย 

 

-LS พิธีกร 2 คน  

น้องบุษ : อ๋อ ใช่ๆ วันนี้เรามีแฟตไฟท์เตอร์ที่

ช่ืนชอบอาหารจากแกงกะทิค่ะ มาดูกันซิว่า

กะทิธัญพืชจะช่วยให้แฟตไฟเตอร์ของเรา

ควบคุมน้้าหนักได้รึเปล่า ช่วงหน้าค่ะ 

-เบรค- 

7. Title รายการ  เพลงประจ้ารายการ  

8. VTR แฟตไฟต์เตอร ์

Ins.ภาพชีวิตประจ้าวันของแฟตไฟต์

เตอร์  

 VO : ส้าหรับแฟตไฟเตอร์ ท่ีจะมาท้าลด

อ้วนกับเราในครั้งนี้นั้น เป็นสาวท่ีช่ืนชอบ

อาหารจากกะทิ ซ่ึงเธอจะเป็นใครนั้นเราไป

ท้าความรู้จักกันเลยค่ะ  

3 นาที 

9. -MS แฟตไฟต์เตอร์ 

-super.ช่ือ นามสกุล ช่ือเล่น  

-super. ค้าถาม “คิดว่าอะไรท้าให้

อ้วน”,“เหตุผลท่ีท้าให้อยากลดความ

อ้วน” 

 

[ข้อมูล]  

-น้้าหนัก  

-ส่วนสูง  

-เหตุผลท่ีอ้วน 

 [ สัมภาษณ์ แฟตไฟต์เตอร์ ] 

ค าถาม  

-แนะน้าตัว ช่ือ นามสกุล ช่ือเล่น  

-คิดว่าอะไรท้าให้อ้วน 

-เหตุผลท่ีท้าให้อยากลดความอ้วน 

 

 

-เพลงประกอบ 
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ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 

-เหตุผลท่ีอยากผอม 

 

รูป Before (ก่อนลด)  

10. -7 Day Diet Plan ( 7 วัน พิชิตอ้วน ) 

ตอน กะทิธัญพืช 

 

-ตาราง Mixed and Match ของผู้ชม 

 

  

 VO: หลังจากท้าความรู้จักกับแฟตไฟเต

อร์ประจ้าสัปดาห์นี้กันแล้ว เราไปดูตาราง 

Mixed and Match  ของ 7 Day Diet 

Plan กันค่ะ ซ่ึงท่านผู้ชมสามารถเลือก

รับประทานได้ตามใจชอบเลยนะคะ  เช่น 

เลือกทานโจ๊กหมูในม้ือเช้า  ทานข้าวกล้อง

กับแกงเขียวหวานในม้ือเท่ียง  และเลือก

ทานสลัดผักในม้ือเย็น  ออกก้าลังกายวันละ 

1 ช่ัวโมง และด่ืมน้้าเปล่าแทนน้้าหวานด้วย

นะคะ และส้าหรับ แฟตไฟต์เตอร์ของเรา ก็

มีตาราง 7 Day Diet Plan ดังนี้ค่ะ 

11. -ตาราง 7 Day Diet Plan ของแฟต

ไฟต์เตอร์  

จันทร์-อาทิตย์  

มีแคลอรี่ของแต่ละจานและสรุปมี

แคลอรี่ต่อวันด้วย 

-เพลงประกอบ  

12. Ins.ภาพขณะลดความอ้วน 

ภาพก่อนลด และน้้าหนัก 

VO: หลังจากท่ีแฟตไฟต์เตอร์ของเราได้พิชิต 

7 วันลดอ้วนกันแล้ว เราไปดูกันดีกว่าว่า ผล

จะเป็นยังไงบ้าง  
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ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 

กับ ภาพหลังลด และน้้าหนักท่ี

เปล่ียนไป  

13. -MS แฟตไฟต์เตอร์ 

-super.  

[ -ความรู้สึกหลังลดน้้าหนัก 

-หลังจบโปรแกรมแล้วจะลดต่อไหม 

-มีอะไรจะฝากถึงคนท่ีอยากลดน้้าหนัก

ไหม ] 

[สัมภาษณ์แฟตไฟต์เตอร์หลังลด] 

-ความรู้สึกหลังลดน้้าหนัก 

-หลังจบโปรแกรมแล้วจะลดต่อไหม 

-มีอะไรจะฝากถึงคนท่ีอยากลดน้้าหนักไหม 

14. -MS บุษ 

 

-LS พิธีกร 2 คน 

-Ins.โลโก้ ร้าน Sompong Thai 

Cooking School  

 

 

-MS ก้อย  

-LS พิธีกร 2 คน   

- End Credit รายการ 

น้องบุษ : โห ไมน่่าเช่ือเลยนะคะว่าแม้จะ

ทานกะทิธัญพืชก็สามารถควบคุมน้้าหนักได้  

พี่ก้อย : ใช่ค่ะ  

น้องบุษ : ค่ะ ส้าหรับวันนี้ รายการ Duo do 

health ก็ขอขอบคุณ สถานท่ีถ่ายท้านะคะ 

Sompong Thai Cooking School ท่ี

เอ้ือเฟื้อสถานท่ีถ่ายท้าให้กับเราในวันนี้ค่ะ   

พี่ก้อย : อย่าลืมนะคะ ท่านผู้ชมเลือก

รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และหมั่น

ออกก้าลังกายให้สม่้าเสมอๆเพื่อสุขภาพที่ดี

นะคะ ส้าหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อน

นะคะ  สวัสดีค่ะ  

20

วินาที 
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ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 

น้องบุษ : สวัสดีค่ะ  

15. -Title รายการ  เพลงประจ้ารายการ 10 วิ 
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บทที่  5 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลู 
 

การศึกษาและผลิต “การสร้างสรรค์รายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนัก Duo 

Do health” รายการ Duo Do Health ได้ใช้การวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลช้ินงานรายการท้าอาหารทางโทรทัศน์ท่ีผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น ด้วยวิธีการ

สนทนากลุ่ม (Focus Group)ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ท่ีได้รับจากการรับชมรายการ

การสร้างสรรค์รายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนัก Duo Do Health” เพื่อให้ทราบถึง

ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ท่ีได้รับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงจะน้าไปสู่การสรุป

และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตช้ินงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้ง

นี้ใ ช้หลักการของทฤษฎีการใช้ส่ือเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจท่ีมองว่าบุคคลจะใช้ส่ือเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของตนเอง ด้วยเหตุผลท่ีแตกต่างกัน จากนั้นจึงน้าข้อมูลท่ีได้มาสรุปผลการ

ประเมินรายการต่อไป 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ Duo Do Health  

1.เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม(Focus Group) ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและ

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการรับชมรายการการสร้างสรรค์รายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุ ม

น้้าหนัก Duo Do Health” ของกลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุระหว่าง 25-40 ปี จ้านวน 5 คน 

2.เปิดตัวอย่างรายการ Duo Do Health ตอน “กะทิธัญพืช” ให้กลุ่มเป้าหมาย รับชมก่อน

เริ่มสนทนากลุ่ม (Focus group) 

3.สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ Super Jumbo Meal 
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เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ 

เครื่องมือท่ีใช้เป็นข้อค้าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค้าถามออกเป็น 6 ส่วนได้ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1  ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบรายการ (Format) 

ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาของรายการ (Content) 

ส่วนท่ี 3  ความคิดเห็นเก่ียวกับลีลาการน้าเสนอของรายการ (Style) 

ส่วนท่ี 4  ความคิดเห็นเก่ียวกับกราฟิกและการตัดต่อรายการ (Graphic and Edit) 

ส่วนท่ี 5  ความคิดเห็นเก่ียวกับความถึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ (Overview) 

ส่วนท่ี 6  ความคิดเห็นเก่ียวกับข้อเสนอแนะต่อรายการ (Advice)  

 

1.ผลการประเมินประสิทธิผลการสร้างสรรค์รายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนัก 

Duo Do Health  

ผลการวิเคราะห์การสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ท่ีได้รับจากการ

รับชมรายการการสร้างสรรค์รายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนัก Duo Do Health” 

ของกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุระหว่าง 25-40 ปี จ้านวน 5 คน 

ผู้ศึกษาได้ท้าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ท่ี

ได้รับจากการรับชมรายการการสร้างสรรค์รายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้้าหนัก Duo Do 

Health” เพ่ือเป็นการประเมินผลรายการท่ีผลิตขึ้น ท้าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึง

พอใจ และประโยชน์ท่ีกลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุระหว่าง 25-40 ปี ได้รับจากการรับชมรายการจ้านวน

ท้ังส้ิน 5 ท่าน ดังนี้ 

1. คุณ อรุณรังสี โอฆะพนม  อายุ 36 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท 

2. คุณ กุลริศา จ้าวรรณ์   อายุ 31 ปี  อาชีพ พนักงานสปา 

3. คุณศนัทธชา   ลักษณาภาคิน   อายุ 27 ปี  อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว 

4. กนิษฐา จันทร์ทับทิม    อายุ 25 ปี  อาชีพ   พยาบาล 

5. รัชณีกร งอยหล้า   อายุ 25 ปี  อาชีพ พนักงานบริษัท 
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1.1 ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับรูปแบบของรายการ (Format) 

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบของรายการโดยรวม กลุ่มตัวอย่างท้ัง 

5 ท่าน รู้สึกพอใจกับการน้าเสนอของรายการ โดยให้เหตุผลว่า รายการมีความน่าสนใจ พิธีกรดูมี

ความน่าเช่ือถือ มีการให้ข้อมูลท่ีมีประโยชน์ท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย และน้ามาปรับใช้ในชีวิตประจ้าวัน

ได้จริง  

ในด้านความน่าดึงดูดใจและความน่าสนใจของเนื้อหานั้น กลุ่มตัวอย่างท้ัง 5 ให้ความเห็นว่า 

เพราะเนื้อหาของรายการมีความน่าสนใจอยู่แล้ว จึงดึงดูดให้ติดตามได้ตลอด นอกจากนี้ ยังเป็น

ความรู้ใหม่ๆท่ีผู้ชมยังไม่ทราบ จึงท้าให้สนใจอยากจะรู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป แต่ก็มีบางช่วงท่ีน่าเบ่ือ

และขาดสีสันไปบ้าง  

1.2 ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาของรายการ (Content) 

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีต่อเนื้อหาของรายการในแต่ละช่วงนั้น กลุ่ม

ตัวอย่างท้ัง 5 มีความเห็นว่าเนื้อหาของรายการมีความน่าสนใจ และมีประโยชน์ต่อผู้ชม เช่น ในเรื่อง

ของกะทิธัญพืชนี้ ผู้ชมไม่ทราบว่ามีอยู่ และไม่ทราบว่าสามารถใช้ทดแทนได้ นอกจานี้ การน้าเสนอ

เนื้อหาก็เข้าใจง่าย  และสามารถจดจ้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้จริงอีกด้วย  

ในด้านความคิดสร้างสรรค์ของเนื้อหาในรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างท้ัง 5 ท่าน ให้ความเห็น

ว่า เป็นการเลือกเนื้อหาท่ีดี เพราะปัจจุบันมีคนหันมาสนใจอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น จึงเป็นเนื้อหา

รายการที่น่าสนใจ  

ในด้านความคิดเห็นท่ีมีต่อความน่าเช่ือถือของเนื้อหารายการนั้น กลุ่มตัวอย่างท้ัง 5 ท่าน มี

ความเห็นว่าเนื้อหารายการมีความน่าเช่ือถือ เนื่องจากพิธรกรดูมีความน่าเช่ือถือ แน่ในอีกแง่หนึ่ง 

หากมีการเน้นย้้าถึงว่าพิธีกรเป็นใครหรือมีต้าแหน่งท่ีบ่งบอกถึงความน่าเช่ือถือมากกว่านี เนื้อหาก็ยิ่ง

จะน่าสนใจมากขึ้น 

ในด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากเนื้อหานั้น กลุ่มตัวอย่าง 5 ท่าน เห็นด้วยกันว่า ได้รับประโยชน์

มากเนื่องจากข้อมูลท่ีได้รับจากการรับชม เป็นข้อมูลท่ีมีประโยชน์ต่อชีวิตประจ้าวัน ซ่ึงสามารถน้าไป

ปรับใช้ในชีวิตประจ้าวันได้จริง  
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1.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับลีลาการน้าเสนอของรายการ (Style) 

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีต่อลีลาการน้าเสนอของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่าง

ท้ัง 5 มีความเห็น่วา พิธีกร 2 คน มีความน่าสนใจมาก เนื่องจากพูดจาฉะฉาน มีการส่งรับท่ีเป็น

ธรรมชาติ ท้าให้ดูเป็นกันเอง รู้สึกมีส่วนร่วมและสนุกไปกับการเข้าครัวไป และพูดคุยกันไป  

1.4  ความคิดเห็นเก่ียวกับกราฟิกและการตัดต่อรายการ (Graphic and Edit) 

ในด้านความพึงพอใจในเร่ืองการตัดต่อนั้น กลุ่มตัวอย่างท้ัง 5 ท่าน รู้สึกพอใจในการตัดต่อ

และกราฟิก เนื่องจากมีการตัดต่อท่ีกระชับ และมีกราฟิกท่ีละเอียด สวยงาม สามารถอธิบาย

เกร็ดความรู้ต่างๆได้อย่างน่าสนใจ โดยรวมแล้วกราฟิกได้ช่วยท้าให้รายการมีความละเอียดในการ

น้าเสนอมากขึ้น ซ่ึงเป็นจุดท่ีกลุ่มตัวอย่างช่ืนชอบ  

1.5  ความคิดเห็นเก่ียวกับความถึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ (Overview) 

ในด้านความพึงพอใจต่อรูปแบบ เนื้อหา และวิธการน้าเสนอของรายการ กลุ่มตัวอย่าง 5 

ท่าน ช่ืนชอบและพึงพอใจต่อรายการมาก โดยช่ืนชอบการน้าเสนอเนื้อหาท่ีมีความแปลกใหม่ ซ่ึง

สามารถน้าไปปรับใช้ในชีวิตประจ้าได้จริง  รวมท้ังกราฟิกท่ีมีความน่ารักและสามารถอธิบาย

รายละเอียดต่างๆได้ดี เข้าใจง่านอีกด้วย 

1.6  ความคิดเห็นเก่ียวกับข้อเสนอแนะต่อรายการ (Advice) 

ในด้านการให้ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อรายการนั้น กลุ่มตัวอย่าง 5 ท่าน ให้ความเห็นว่า ภาพทาง

เทคนิคนั้นดีเลย์ ท้าให้ขัดอารมณ์ไปบ้าง  การน้าเสนอในช่วงท้ายเร็วมากจนตามไม่ทัน  

 
2.สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนา (Focus Group) เพื่อประเมินผลรายการในหัวข้อ 
“ความพึงพอใจและประโยชน์ท่ีได้รับจากการรับชมรายการสร้างสรรค์รายการท้าอาหารเพื่อ
สุขภาพและควบคุมน้้าหนัก Duo Do Health” 

จากการที่ผู้ศึกษาได้ท้าการวิเคราะห์ผลจากการสนทนากลุ่มในหัวข้อ“ความพึงพอใจและ
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการรับชมรายการการสร้างสรรค์รายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุม
น้้าหนัก Duo Do Health” ของกลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุ 25-40 ปี จ้านวนท้ังส้ิน 5 ท่าน สามารถสรุป
ได้ว่า กลุ่มตัวอย่าง 5 ท่านนั้น มีความพึงพอใจและช่ืนชอบในวิธีการน้าเสนอของรายการ ซ่ึงให้เหตุผล
ว่า วิธีการน้าเสนอของรายการมีความเหมาสมกับเนื้อหา ซ่ึงให้ท้ังความรู้และความบันเทิงควบคู่กัน
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อย่างดี  เป็นรายการท้าอาหารที่แปลกใหม่ อีกท้ังรายการท้าอาหารที่เป็นเรื่องเก่ียวข้องกัฟเจ้าตัว และ
ได้รับความนิยมมากในยุคปัจจุบัน 

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีต่อเนื้อหาของรายการ ข่าวสารและพิธีกร กลุ่ม
ตัวอย่างท้ัง 5 มีความเห็นว่า เนื้อหาของรายการมีความน่าสนใจ และมีประโยชน์ต่อผู้ชม เช่น ในเรื่อง
ของกะทิธัญพืชนี้ ผู้ชมไม่ทราบว่ามีอยู่ และไม่ทราบว่าสามารถใช้ทดแทนได้ นอกจานี้ การน้าเสนอ
เนื้อหาก็เข้าใจง่าย  และสามารถจดจ้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้จริงอีกด้วย  

ในด้านความคิดสร้างสรรค์ของเนื้อหาในรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างท้ัง 5 ท่าน ให้ความเห็น
ว่า เป็นการเลือกเนื้อหาท่ีดี เพราะปัจจุบันมีคนหันมาสนใจอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น จึงเป็นเนื้อหา
รายการที่น่าสนใจในการน้ามาเสนอ  

ในด้านความคิดเห็นท่ีมีต่อความน่าเช่ือถือของเนื้อหารายการนั้น กลุ่มตัวอย่างท้ัง 5 ท่าน มี
ความเห็นว่าเนื้อหารายการมีความน่าเช่ือถือ เนื่องจากพิธรกรดูมีความน่าเช่ือถือ แต่ในอีกแง่หนึ่ง หาก
มีการเน้นย้้าถึงว่าพิธีกรเป็นใครหรือมีต้าแหน่งท่ีบ่งบอกถึงความน่าเช่ือถือมากกว่านี เนื้อหาก็ยิ่งจะ
น่าสนใจมากขึ้น 

ในด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากเนื้อหานั้น กลุ่มตัวอย่าง 5 ท่าน เห็นด้วยกันว่า ได้รับประโยชน์
มาก  เนื่องจากข้อมูลท่ีได้รับจากการรับชม เป็นข้อมูลท่ีมีประโยชน์ต่อชีวิตประจ้าวัน ซ่ึงสามารถน้าไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ้าวันได้จริง  

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีต่อลีลาการน้าเสนอของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่าง
ท้ัง 5 มีความเห็น่วา พิธีกร 2 คน มีความน่าสนใจมาก เนื่องจากพูดจาฉะฉาน มีการส่งรับท่ีเป็น
ธรรมชาติ ท้าให้ดูเป็นกันเอง รู้สึกมีส่วนร่วมและสนุกไปกับการเข้าครัวไป และพูดคุยกันไป   

ในด้านความพึงพอใจในเร่ืองการตัดต่อนั้น กลุ่มตัวอย่างท้ัง 5 ท่าน รู้สึกพอใจในการตัดต่อ
และกราฟิก เนื่องจากมีการตัดต่อท่ีกระชับ และมีกราฟิกท่ีสวยงาม สามารถอธิบายเกร็ดความรู้ต่างๆ
ได้อย่างละเอียด น่าสนใจ โดยรวมแล้วกราฟิกได้ช่วยท้าให้รายการมีความละเอียดในการน้าเสนอมาก
ขึ้น ซ่ึงเป็นจุดท่ีกลุ่มตัวอย่างช่ืนชอบ  

ในด้านความพึงพอใจต่อรูปแบบ เนื้อหา และวิธการน้าเสนอของรายการ กลุ่มตัวอย่าง 5 
ท่าน ช่ืนชอบและพึงพอใจต่อรายการมาก โดยช่ืนชอบการน้าเสนอเนื้อหาท่ีมีความแปลกใหม่ ซ่ึง
สามารถน้าไปปรับใช้ในชีวิตประจ้าได้จริง  รวมท้ังกราฟิกท่ีมีความน่ารักและสามารถอธิบาย
รายละเอียดต่างๆได้ดี เข้าใจง่ายอีกด้วย 

ในด้านการให้ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อรายการนั้น กลุ่มตัวอย่าง 5 ท่าน ให้ความเห็นว่า ภาพทาง
เทคนิคนั้นช้ากว่าเสียง ท้าให้ขัดอารมณ์ไปบ้าง  การน้าเสนอในช่วงท้ายเร็วมากจนตามไม่ทัน ควรปรับ
ให้ช้าลงกว่านี้ เพ่ือท่ีผู้ชมจะได้อ่านข้อมูลทัน 
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จากผลสรุปข้างต้น ผู้ศึกษาได้น้ามาใช้ในการประเมินผลรายการ เพื่อให้ทราบถึงความ
คิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ท่ีกลุ่มเป้าหมายได้รับจากการรับชมรายการท้าอาหารเพื่อ
สุขภาพและควบคุมน้้าหนัก Duo Do Health ซ่ึงจะน้าไปสู่บทสรุปการอภิปรายผลช้ินงานท่ีสมบูรณ์ 
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาและการผลิตชิ้นงานรายการ ในหัวข้อเรื่อง “การสร้างสรรค์รายการท าอาหารเพ่ือ

สุขภาพและควบคุมน้ าหนัก (Duo Do Health)” เป็นการศึกษาและการผลิตชิ้นงาน โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอ ที่ปรากฎในรายการท าอาหาร

ทางสื่อออนไลน์ โดยจะท าการศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการท าอาหารทางโทรทัศน์และ

ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการรวมถึงส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการท าอาหารทั่วไปทางโทรทัศน์ 

และความต้องการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อรายการการสร้างสรรค์รายการ

ท าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้ าหนัก(Duo Do Health) เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้

ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด ตลอดจนการประเมินผลชิ้นงานรายการ ที่ผู้ศึกษาได้

ผลิตขึ้น ด้วยวิธีการสัมภาษณ์(Interview) และวิธีการสนทนากลุ่ม(Focus Group) ซึ่งจากการ

รวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการศึกษาดังกล่าวนั้น ท าให้สามารถสรุป อภิปรายผล และอธิบาย

ข้อเสนอแนะได้ดังนี้  

 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 

1.การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอที่ปรากฎในรายการท าอาหาร

โทรทัศน์ จ านวนทั้งสิ้น 3 รายการ  

จากการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอที่เกิดขึ้นในรายการ

ท าอาหารทางโทรทัศน์ รวมถึงศึกษารูปแบบและเนื้อหาของรายการท าอาหารทางโทรทัศน์  4 

สิงหาคม - 3 กันยายน พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 1 เดือน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
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1.1 รูปแบบรายการท าอาหาร ( format ) 

รูปแบบรายการท าอาหารนั้น เน้นไปที่การสาธิตการท าอาหารอย่างละเอียดเพ่ือให้ 

ผู้ชมท าตามได้ง่าย และใช้ภาษาที่ดูเป็นกันเองกับผู้ชม  นอกจากนี้ยังมีการพูดสอดแทรกเคล็ดลับการ

ท าอาหารต่างๆที่แปลกใหม่น่าสนใจอยู่เสมอๆ นอกจากนี้ยังมีการดัดแปลงอาหารให้มีความแปลกใหม่ 

เพ่ิมเติมเข้าไปในรายการ และเนื่องจากปัจจุบันมีโซเชียลมีเดียเข้ามาก็ท าให้รายการมีการปรับตัวโดย

ใช้โซเชียลมีเดียเข้ามาร่วมในรายการ ท าให้ผู้ชมใกล้ชิดกับผู้ด าเนินรายการมากขึ้นด้วย  

1.2 เนื้อหาของรายการท าอาหาร ( Content ) 

รายการท าอาหารมีการน าเสนอเนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะในเรื่องของ 

เมนูอาหาร ซึ่งมักจะเป็นเมนูที่แปลกใหม่ เกิดจากการดัดแปลง หรือการสร้างสรรค์ให้ออกมา ในรู

แบบที่ต่างไปจากเดิม  นอกจากนี้การสอนท าอาหารก็มักที่จะมีการสอดแทรกเกร็ดความรู้ต่างๆใน

ระหว่างการท าอาหารอีกด้วย 

1.3 ลีลาและวิธีการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการ (Style and Presentation) 

ผู้ด าเนินรายการท าอาหารนั้นมักจะมีความต้องมีการใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาท่ี 

สอดคล้องกัน เพราะสมและลงนตัว ท าให้มีเมื่อด าเนินรายการได้น่าติดตาม ซึ่งปัจจุบันนั้นผู้ด าเนิน

รายการนอกจากจะต้องเป็ยผู้ที่มีความรู้พ้ืนฐานในเรื่องของการท าอาหารแล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่มีความ

มั่นใจ กระฉับกระเฉง น่าเชื่อถือ ปัจจุบันการช้ภาษาของผู้ด าเนินรายการมักเลือกใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 

ภาษาเป็นกันเองเพ่ือง่ายต่อความเข้าใจ  

 

2.การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการ 

จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตรายการ
ท าอาหารทางโทรทัศน์จากผู้ผลิตรายการและผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการในระหว่างวันที่ 9 
กันยายน -16 กันยายน พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ จ านวน 2 ท่าน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 
ความคิดเห็นจากผู้ผลิต ผู้เขียนบทรายการโทรทัศน์ 
2.1 ความคิดเห็นทั่วไปเก่ียวกับรายการอาหารในปัจจุบัน 

ปัจจุบันรายการท าอาหารได้รับความนิยม สามารถหาดูได้ทุกช่อง และมีการแข่งขันที่
สูงมาก ด้วยข้อจ ากัดเรื่องเวลาและสปอนเซอร์ของรายการอาหาร ท าให้รู้สึกว่าเวลารับชมรายการ
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ท าอาหารนั้นไม่ได้ความรู้สึกว่าก าลังดูรายการท าอาหารอย่างแท้จริง ดูเหมือนรายการเพ่ือโฆษณา
สินค้ามากกว่า เพราะใช้เวลาในการหยิบจับสินค้ามากกว่าที่จะเน้นในกระบวนการท าอาหาร ในส่วน
กลุ่มเป้าหมายของรายการมักจะขึ้นอยู่กับพิธีกรและวิธีการน าเสนอ หากมีพิธีกรหรือผู้ด าเนินรายการ
ที่เป็นวัยรุ่น และมีการน าเสนอที่ทันสมัย กลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นวัยรุ่น เช่นรายการครัวอินดี้ แต่หาก
เป็นรายการพลพรรคนักปรุง ซึ่งมีพิธีกรที่เป็นผู้ชายวัยกลางคนหน้าตาดี อย่างคุณพล กลุ่มเป้าหมายก็
อาจจะเป็นแม่บ้านหรือคนวัยท างาน เป็นต้น 

2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการท าอาหาร 

ลักษณะของรายการอาหารที่ดี สิ่งส าคัญคือจะต้องให้ผู้ชมได้เห็นกระบวนการท า
อย่างเข้าใจ ผู้ชมสามารถดูแล้วรู้สึกเหมือนอยู่ในครัว มีการให้ความส าคัญกับภาพและเสียง และเน้น
ให้ผู้ชมมีความรู้ในการท าอาหารจริงๆ โดยสามารถน าเมนูที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้เป็นสูตรของตนโดย
สามารถประยุกต์เป็นรสชาติที่ตนชื่นชอบโดยไม่จ าเป็นต้องมีความแม่นย าตามสูตรทุกขั้นตอนก็ได้  ซึ่ง
รายการปัจจุบันยังขาดจุดนี้ไปมาก จึงควรมีการน าเข้ามาปรับใช้บ้าง เพ่ือให้ผู้ชมมีความรู้ในการ
ประยุกต์อาหารเอง 

2.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ และวิธีการน าเสนอรายการท าอาหาร  

ควรจะมีการเน้นในเรื่องของภาพขั้นตอนการท าอาหารเป็นส าคัญ ต้องใส่ใจในเรื่อง
ของเสียงในการน าเสนอด้วย เพราะหากมีการใส่เสียงการเคาะจาน การหั่น การเปิดไฟเตาแก๊ส จะท า
ให้ผู้ชมรู้สึกถึงการอยู่ในห้องครัว และมีอารมณ์ร่วมมากขึ้น  บางครั้งการน าเสนอข้อมูลในการ
ท าอาหารก็จ าเป็นจะต้องมีภาพในการเน้นย้ าถึงเรื่องที่ก าลังพูดด้วย จึงต้องมีกล้องเข้าไปเก็บภาพสิ่งที่
ก าลังพูดถึงอยู่เป็นระยะๆ ไม่ใข่เพียงแต่น าเสนอโดยการพูดเท่านั้น จะต้องมีภาพประกอบด้วย ถึงจะ
ท าให้คนดูเข้าใจและมีความรู้สึกร่วมด้วยนั่นเอง  

2.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ด าเนินรายการท าอาหาร 
ในส่วนทักษะการท าอาหารของพิธีกรนั้น ความจ าเป็นอย่างมาก เพราะการน าพิธีกร

ที่ไม่มีความรู้เรื่องการท าอาหารมาเป็นพิธีกรรายการอาหารนั้นดูตลก เพราะคนท าอาหารไม่เป็นจะดู
ออกง่ายมากว่าท าไม่เป็น ท่าทางการหั่น และท่าทางในการท าอาหารต่างๆจะเด่นชัดมาก ซึ่งมีผล ให้
รายการดูไม่น่าเชื่อถือ เพราะฉะนั้นการเลือกพิธีกร จึงจ าเป็นจะต้องหาคนที่ท าอาหารเก่ง พูดเก่ง จึง
จะน่าสนใจ  

2.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการท าอาหาร 
ในส่วนของปัญหาในการท างานก็มีปัญหาเรื่องทีมงาน เพราะท ารายการอาหารแต่

ท าอาหารไม่เป็น จึงท าให้มีความรู้ในเรื่องการท าอาหารน้อย ท าให้เวลาเตรียมอุปกรต่างๆที่
จ าเป็นต้องใช้ ไม่ครบ และไม่พร้อมในการถ่ายท า ท าให้ใช้เวลาในการถ่ายมากเกินไป แต่เมื่อมีความ
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ช านาญมากขึ้น วางแผนให้ดีๆ อุปสรรคเหล่านี้ก็จะลดลงนอกจากนี้ยังมีปัญหาในเรื่องของการคิดแต่
ละตอนด้วย ยิ่งมีตอนมากก็ท าให้ยากในการจะหาประเด็นมาน าเสนอ บางครั้งจะต้องมีการน าเรื่อง
เดิมมาท าใหม่แต่เล่าประเด็นที่แตกต่าง ซึ่งคนคิดประเด็นในแต่ละตอนก็จะต้องท างานหนักมากขึ้น 
เพ่ือแตกประเด็นใหม่ๆมาน าเสนอในรายการ  

 
2.6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลตอบรับจากผู้ชมรายการท าอาหาร 

ในส่วนของผลตอบรับนั้น ผลตอบรับที่ได้ส่วนใหญ่จะดี แต่ก็มีที่เห็นต่างด้วยเช่นกัน 
ซึ่งเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆท่ีมองข้ามไป เช่นค าพูดที่ใช้ การให้ข้อมูลต่างๆในรายการ เป็นต้น  

2.7 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการผลิตการสร้างสรรค์รายการท าอาหาร
เพ่ือสุขภาพและควบคุมน้ าหนัก Duo Do Health  

ในส่วนของความคิดเห็นต่อรายการท าอาหารเพ่ือสุขภาพและควบคุมน้ าหนักนั้น  ได้
แสดงความคิดเห็นว่า ความเป็นไปได้ของรายการนั้นมีสูง เพราะปัจจุบันมีคนอ้วนอยู่มากและสุขภาพ
ของคนไทยก็ไม่ค่อยดี ป่วยกันมาก และเสนอว่ารายการควรท าให้เห็นถึงผลจริงๆในเรื่ องของการลด
น้ าหนัก นอกจากนี้ยังควรมีการน าเสนอทางเลือกให้กับผู้ชม เช่นปัจจุบันโยเกิร์ตหวานมาก ก็แนะน า
ให้หันมาท าโยเกิร์ตหวานน้อยทานเองที่บ้าน เป็นต้น และประเด็นส าคัญคือเราจะท ายังไงให้รายการ
น าเสนอมุมมองที่ต่างออกไปจากรายการสุขภาพอ่ืนๆ เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจ และส าหรับกลุ่มเป้าหมาย
นั้นส่วนมากคนที่หันมาดูแลสุขภาพอย่างจริงจังเป็นคนกลุ่มที่อายุ 40 ปีขึ้นไป หากจะเน้นไปที่กลุ่มวัย
ท างาน จะเป็นกลุ่มท่ีสนใจเรื่องความสวยความงามมากว่ารักสุขภาพ ดังนั้นการน าเสนอข้อมูลอาจจะ
มีการเสริมเรื่องความสวยความงามเข้าไปด้วย ส าหรับกลุ่มเป้าหมายวัยท างาน เพราะจะน่าสนใจ
มากกว่า 

ซึ่งจากผลสรุปข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการออกแบบรูปแบบและเนื้อหารายการ
ท าอาหารเพ่ือสุขภาพและควบคุมน้ าหนัก ให้ตรงกับความต้องการและสามารถตอบสนองต่อ
กลุ่มเป้าหมายให้ได้รับประโยชน์และสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  

 
3.ผลส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไป และความต้องการในด้าน

รูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อรายการท าอาหารทางโทรทัศน์  

ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามชนิดให้กลุ่มตัวอย่างกรอกค าตอบเอง จาก
กลุ่มเป้าหมายเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 25-40 ปี ที่สนใจในการท าอาหาร รวมถึงผู้ที่มีใจรักในการ
ท าอาหารทุกเพศทุกวัย อาศัยอยู่ในกรุงเทพและเขตปริมณฑล จ านวนทั้งสิ้น 100 คน ตั้งแต่วันที่ 9 
กันยายน – 30 กันยายน พ.ศ.2556 เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
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3.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง   
จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 25-40 ปี  ทั้งเพศชายและหญิง จ านวน  

100 คน มากที่สุดคือ เพศหญิงอายุต่ ากว่า 25 ปี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท มีรายได้อยู่
ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน ส่วนมากมีความกังวลในเรื่องน้ าหนัก มีน้ าหนักน้อยกว่า 50 
kg ส่วนสูง 156-160 cm และมีประสบการณ์การลดน้ าหนัก ซึ่งส่วนใหญ่เลือกท่ีจะควบคุมอาหารและ
ออกก าลังกายเป็นหลัก 

3.2 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย  
จากการส ารวจด้านพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี 

การเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์ทุกวัน ซึ่งช่วงเวลาที่เปิดรับชมสื่อทางโทรทัศน์มากที่สุดคือช่วงเวลา 
20.01-23.00 น. รองลงมาคือ 17.01 – 20.00 น. โดยสถานีโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ 
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  

3.3 ความต้องการของเนื้อหาเนื้อหาและรูปแบบของรายการท าอาหารเพ่ือสุขภาพและ
ควบคุมน้ าหนัก 

จากการส ารวจด้านพฤติกรรมการรับชมรายการท าอาหารทางโทรทัศน์นั้น กลุ่ม 
ตัวอย่างมีความสนใจและมีการท าอาหารเป็นประจ า  ซึ่งส่วนใหญ่เลือกชมรายการท าอาหารเพ่ือทราบ
ถึงเคล็บลับในการท าอาหารใหม่ๆเป็นหลัก  และเคยรับชมรายการท าอาหารทางโทรทัศน์ 1 -2 
รายการ และยังพบอีกว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกว่ารายการท าอาหารในปัจจุบันนั้นมีการท า
เมนูอาหารที่ซับซ้อนยุ่งยาก มีวัตถุดิบที่หายาก รวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์ที่ดูหรูหราและหามาใช้ได้ยาก
เพราะมีราคาที่แพง นอกจากนี้รายการยังด าเนินรวดเร็วเกินไป จนไม่สามารถจดส่วนผสมและวิธีท าได้
ทัน ในรายการมีโฆษณามากเกินไปซึ่งกลุ่มตัวอย่างมองว่าการโฆษณามากเกินไปท าให้ข้อมูลใน
รายการมีความผิดเพ้ียนไปจากความจริง และกลุ่มตัวอย่างอยากให้มีรายการท าอาหารเพ่ือสุขภาพ
มากขึ้นด้วย  

3.4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตรายการท าอาหารเพ่ือ
สุขภาพและควบคุมน้ าหนัก 

จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างมองว่าสิ่งที่ควรเน้นมากที่สุดในรายการคือ เมนูที่ดีต่อ 
สุขภาพและลดน้ าหนักได้จริง โดยเน้นท าอาหารไทยเป็นหลัก และมี 3 เมนู โดยเป็นเมนูแคลอรี่ต่ า
ส าหรับ 1 วัน (มื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อเย็น) ซึ่งมีความยาวรายการ 15 นาที ออกอากาศ วัน
อาทิตย์ เวลาในช่วงเวลา 08.01 – 11.00 น. นอกจากนี้ยังต้องการให้รายการท าอาหารเพ่ือสุขภาพ
และควบคุมน้ าหนักมีอาหารที่ลดน้ าหนักได้จริง มีวัตถุดิบที่หาง่าย และสามารถท ากินเองง่ายๆได้ที่
บ้าน และดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริง  
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4.การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม เพ่ือประเมินประสิทธิผลรายการในหัวข้อ 

“ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการท าอาหารเพ่ือสุขภาพและควบคุม
น้ าหนัก” 

ผู้ศึกษาได้ท าการประมินผลชิ้นงานของรายการสร้างสรรค์รายการท าอาหารเพ่ือสุขภาพ
และควบคุมน้ าหนัก “Duo Do Health” ที่ได้ผลิตขึ้น ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) ใน
หัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการท าอาหารเพ่ือสุขภาพและควบคุม
น้ าหนัก Duo Du Health” จากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 25-40 ปี จ านวน 5 ท่าน ในช่วงเดือน
ธันวาคม พ.ศ.2556 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

4.1 ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format) 
กลุ่มตัวอย่างท้ัง 5 ท่าน รู้สึกพอใจกับการน าเสนอของรายการ โดยให้เหตุผลว่า  

รายการมีความน่าสนใจ พิธีกรดูมีความน่าเชื่อถือ มีการให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย 
และน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง การน าเสนอข้อมูลมีความน่าสนใจ เพราะเนื้อหาของรายการ
มีความน่าสนใจอยู่แล้ว จึงดึงดูดให้ติดตามได้ตลอด นอกจากนี้ ยังเป็นความรู้ใหม่ๆที่ผู้ชมยังไม่ทราบ 
จึงท าให้สนใจอยากจะรู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป แต่ก็มีบางช่วงที่น่าเบื่อและขาดสีสันไปบ้าง  

4.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ (Content)  
กลุ่มตัวอย่างท้ัง 5 ท่าน มีความเห็นว่าเนื้อหาของรายการมีความน่าสนใจและแปลก 

ใหม่ เช่น ในเรื่องของกะทิธัญพืชนี้ ผู้ชมไม่ทราบว่ามีอยู่ และไม่ทราบว่าสามารถใช้ทดแทนได้ 
นอกจากนี้ การน าเสนอเนื้อหาก็เข้าใจง่าย  และสามารถจดจ าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริงอีกด้วย 
เพราะปัจจุบันมีคนหันมาสนใจอาหารเพ่ือสุขภาพมากขึ้น นอกจากนี้เนื้อหารายการมีความน่าเชื่อถือ 
เนื่องจากพิธีกรดูมีความน่าเชื่อถือ แต่ในอีกแง่หนึ่ง หากมีการเน้นย้ าถึงว่าพิธีกรเป็นใครหรือมีต าแหน่ง
ที่บ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือมากกว่านี้ เนื้อหาก็ยิ่งจะน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ได้รับประโยชน์มากเนื่องจาก
ข้อมูลที่ได้รับจากการรับชม เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้จริง  

4.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลีลาการน าเสนอของรายการ (Style) 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อลีลาการน าเสนอของรายการนั้น กลุ่ม

ตัวอย่างทั้ง 5 มีความเห็นว่า พิธีกร 2 คน มีความน่าสนใจมาก เนื่องจากพูดจาฉะฉาน มีการส่งรับที่
เป็นธรรมชาติ ท าให้ดูเป็นกันเอง รู้สึกมีส่วนร่วมและสนุกไปกับการเข้าครัวไป และพูดคุยกันไป  

4.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกราฟิกและการตัดต่อรายการ (Graphic and Edit) 
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ในด้านความพึงพอใจในเรื่องการตัดต่อนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ท่าน รู้สึกพอใจในการ
ตัดต่อและกราฟิก เนื่องจากมีการตัดต่อที่กระชับ และมีกราฟิกที่ละเอียด สวยงาม สามารถอธิบาย
เกร็ดความรู้ต่างๆได้อย่างน่าสนใจ โดยรวมแล้วกราฟิกได้ช่วยท าให้รายการมีความละเอียดในการ
น าเสนอมากข้ึน ซึ่งเป็นจุดที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบ  

4.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความถึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ (Overview) 
ในด้านความพึงพอใจต่อรูปแบบ เนื้อหา และวิธการน าเสนอของรายการ กลุ่ม

ตัวอย่าง 5 ท่าน ชื่นชอบและพึงพอใจต่อรายการมาก โดยชื่นชอบการน าเสนอเนื้อหาที่มีความแปลก
ใหม่ ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าได้จริง  รวมทั้งกราฟิกที่มีความน่ารักและสามารถอธิบาย
รายละเอียดต่างๆได้ดี เข้าใจง่านอีกด้วย 

4.6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อรายการ (Advice) 
ในด้านการให้ข้อเสนอแนะที่มีต่อรายการนั้น กลุ่มตัวอย่าง 5 ท่าน ให้ความเห็นว่า 

ภาพทางเทคนิคนั้นดีเลย์ ท าให้ขัดอารมณ์ไปบ้าง  การน าเสนอในช่วงท้ายเร็วมากจนตามไม่ทัน  
 

อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 
จากการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบเนื้อหา และวิธีการน าเสนอที่ปรากฏในรายการโทรทัศน์ 

การวิเคราะห์บนสัมภาษณ์จากผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ รวมถึงความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการการสร้างสรรค์รายการท าอาหารเพ่ือสุขภาพและความคุมน้ าหนัก Duo 
Do Health ตลอดจนการวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิผล รายการ Duo Do Health ที่ผู้ศึกษา
ได้ผลิตขึ้นนั้น สามารถท าการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยได้ ดังนี้  

1) แนวคิดในด้านการผลิตสารคดีโทรทัศน์ โดยผู้ศึกษาได้ท าตามแนวคิดที่ศึกษามา และ
ทราบถึงความสอดคล้องในขั้นตอนต่างๆ ทั้งขั้นตอนก่อนการผลิต ขั้นตอนการผลิต 
และข้ันตอนหลังการผลิต  
ขั้นตอนก่อนการผลิต   ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูล

ต่างๆ และรวมถึงหนังสือที่เกี่ยวกับสุขภาพและอาหาร เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ และจัดท าโครงร่าง
รายการขึ้น เพ่ือที่จะออกแบบ รูปแบบรายการ การเขียนบท เทคนิคการถ่ายท าต่างๆ มุมกล้อง 
สถานที่ในการถ่ายท า รวมทั้งการติดต่อประสานงานในส่วนต่างๆ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้มีความส าคัญ
มาก ในการก าหนดทิศทางของรายการท าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้ าหนัก Duo Do Health  

ขั้นตอนการผลิต   ผู้ศึกษาได้เตรียมการนัดหมายพิธีกรและมีการจัดเตรียมสถานที่และ
อุปกรณ์การถ่ายท าพร้อมทั้งบุคลากรในการผลิตรายการ และแกไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ถ่ายท า ซึ่งน าแนวคิดในการผลิตรายการมาปรับใช้ในการถ่ายท ารายการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



110 
 

ขั้นตอนหลังการผลิต ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้ศึกษาท าการตัดต่อ เพ่ิมกราฟิกและเพลง เพ่ือ
รายการสามารถดูเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยตัดต่อและใช้กราฟิกให้สอดคล้องกับ Mood and tone รวมถึง
แนวคิดต่างๆที่ได้ท าการศึกษามา ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของกลุ่มเป้าหมาย 

2) แนวคิดเกี่ยวกับการลดความอ้วนและการดูแลสุขภาพ ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลมาเพ่ือ
ช่วยให้บทของรายการออกมาตรงตามสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายสนใจในเรื่องการรักษา
สุขภาพและควบคุมน้ าหนัก  

3) จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ผู้ศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ รับจากการศึกษามา
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับรายการที่ผู้ศึกษาผลิตขึ้น ทั้งการตัดต่อ การล าดับเนื้อหา 
เป็นต้น 

4) รายการท าอาหารเพ่ือสุขภาพและควบคุมน้ าหนัก Duo Do Health  มีความ
สอดคล้องกับค าแนะน าจากผู้ผลิตรายการท าอาหารทางโทรทัศน์และผู้เชี่ยวชาญด้าน
โภชนาการที่ได้ท าการสัมภาษณ์มา และใช้ข้อมูลนั้นในขั้นตอนต่างๆ ทั้ง ขั้นตอนก่อน
การผลิตรายการ โดยวางรายการให้เน้นที่ข้อมูลเพ่ือสุขภาพ และเน้นน าเสนอให้ต่าง
จากรายการที่มีอยู่แล้ว และปรับบทรายการให้ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ นอกจากนั้นในขั้นตอนการผลิตรายการ มีการแก้ไขปัญหาต่างๆใน
การถ่ายท า รวมถึงขั้นตอนการหลังการผลิตรายการโดยปรึกษาผู้ที่มีความรู้ในการท า
กราฟิกเพ่ือให้รายการมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น  

 
ข้อเสนอแนะส้าหรับการผลิตรายการท้าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน ้าหนัก 
 1.ขั นตอนการเตรียมการก่อนการผลิต 
 -ควรให้เวลาในการเขียนบทมากกว่านี้ และควรใส่ใจในรายละเอียดต่างๆมากขึ้น เพราะหากบท
ที่เขียนออกมาถูกใช้ในการถ่ายท าไปแล้ว และเมื่อมีปัญหาในขั้นตอนการตัดต่อจะยุ่งยากในการแก้ไข
มาก และค่อนข้างเสียเวลาในการแก้ไขปัญหา 
 -ควรมีการนัดตารางให้ชัดเจนกับผู้ด าเนินรายการและสถานที่ เพราะหากระบุเวลาไม่ชัดเจนก็
อาจจะถูกเลื่อนเวลาในการถ่ายท าไปได้ 
 -ควรมีการเตรียมแผนส ารองในการถ่ายท าทุกครั้ง เช่นสถานที่ในการถ่ายท า ควรเลือกไว้อย่าง
น้อย 2 ที่ เพราะหากต้องเลื่อนการถ่ายท าเพราะสถานที่หลายครั้งก็จะท าให้ถ่ายท าไม่ทัน 
 2.ขั นตอนการผล ิต 
 -ควรวางแผนภาพในการถ่ายท าอย่างละเอียดก่อนการถ่ายท า เพ่ือให้การถ่ายท าง่ายมากขึ้น 
และควรไปสถานที่ถ่ายท าก่อนวันถ่าย เพ่ือเตรียมการเผื่อเกิดปัญหาด้วย 
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 -ควรเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างในการถ่ายท าให้เรียบร้อย และเตรียมทุกอย่างไว้ส ารองเสมอ 
เพราะรายการอาหารเมื่อท าไปแล้ว และจะแก้ทีหลังก็อาจหาของไม่ทัน ดังนั้นการเตรียมอุปกรณ์ไว้
ส ารอง จะท าให้ไม่เสียเวลาในการหา และถ่ายท าต่อได้ทันที  
 3.ขั นตอนหลังผลิต 
 -ควรมีการเตรียมแผนการตัดต่อไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ เช่นพวกกราฟิก เพราะการออกแบบกราฟิก
พร้อมๆกับการตัดต่อ เป็นงานที่ใหญ่และเสียเวลามาก ดังนั้นการวางแผนกราฟิกแต่เนิ่นๆจะช่วยให้
การตัดต่อผ่านไปได้รวดเร็วขึ้น  
 -ควรมีการเลือกเพลงที่จะใช้เป็นเพลงหลักไว้ก่อนการตัดต่อ เพ่ือให้การตัดต่อง่ายและสะดวก
ขึ้น  
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



112 

บรรณานกุรม 
 
ภาษาไทย 
เทอดศักด์ิ เดชคง. เทคนิคให้ค าปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ. พิมพ์ครั้งท่ี 1.กรุงเทพมหานคร: หมอ 

ชาวบ้าน, 2555. 
นาขือ มะโนขันธ์ุ. “พฤติกรรมการสร้างสุขภาพของประชาชนวัยท างาน : กรณีศึกษาต าบลพังแดง  

อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร.” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์
การพัฒนา มหาวิทยยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2550. 

บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล. สุขภาพดีไม่มีขาย แต่สร้างได้ด้วยตัวเอง. กรุงเทพมหานคร: มติชน, 2553.     
ปริญ ลักษิตานนท์. จิตวิยาและพฤติกรรมผู้บริโภค. พิมพ์ครั้งท่ี 3. กรุงเทพมหานคร: เหรียญบุญการ 

พิมพ์, 2544. 
มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับส่ือมวลชน. พิมพ์ครั้งท่ี 11. นนทบุรี:  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552.  
ศัลยา คงสมบูรณ์เวช. กินอย่างไรไม่อ้วน ไม่มีโรค. พิมพ์ครั้งท่ี 9. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นต้ิง 

แอนด์พับลิชช่ิง, 2553. 
เสาวนีย์ จักรพิทักษ์. โภชนาการส าหรับครอบครัวและผู้ป่วย. พิมพ์ครั้งท่ี 7. กรุงเทพมหานคร: ไทย 

วัฒนาพานิช, 2542. 
เอ้ืองอริน สายจันทร์. “บทบาทของรายการอาหารทางโทรทัศน์ในการสืบทอดวัฒนธรรมอาหาร.” 

วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาส่ือสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
Unigang. ความส าคัญของการส่ือสารทางวิทยุโทรทัศน์. เข้าถึงเม่ือ 20 กรกฎาคม 2556. 

เข้าถึงได้จาก http://unigang.com/Article/849 
ดนิตา ภาณุจรัส. อาหารขยะ. เข้าถึงเม่ือ 17 กรกฎาคม 2556. 

เข้าถึงได้จาก http://www.yourhealthyguide.com/article/af-junk-food.html 
บทสัมภาษณ์ 
ดวงเดือน ธนกาญจนวิโรจน์ ผู้ผลิตรายการกินอยู่คือ ทางสถานีองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ 

สาธารณะแห่งประเทศไทย(ThaiPBS) สัมภาษณ์, 9 กันยายน 2556 
รุ่งเรือง คลองบางลอ นักโภชนาการและนักเขียน สัมภาษณ์, 12 กันยายน 2556 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://unigang.com/Article/849
http://www.yourhealthyguide.com/article/af-junk-food.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
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แบบสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการท าอาหารทางโทรทัศน์ 

1.ค าถามท่ัวไปเกี่ยวกบัผู้ให้สัมภาษณ ์
  -ประวัติส่วนตัว 
  -ช่ือรายการโทรทัศน์ท่ีรับผิดชอบในปัจจุบัน 

-แรงบันดาลใจหรือจุดเริ่มต้นท่ีท าให้มาผลิตรายการท าอาหาร 
-ท่ีมารายการ 
-จุดแตกต่างของรายการจากรายการอ่ืนๆ 
 
2.ค าถามท่ัวไปเกี่ยวกบัรายการอาหารในปัจจบุัน 
-ความคิดเห็นเก่ียวกับรายการท าอาหารในปัจจุบันมีภาพรวมอย่างไร 
-ความนิยมของรายการท าอาหารในปัจจุบัน 
-กลุ่มผู้ชมเป้าหมายของรายการท าอาหารในปัจจุบัน 
-รายการท าอาหารของประเทศไทยในปัจจุบันนั้นมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจและควร

เพิ่มเติมลงไปในรายการบ้างหรือไม่อย่างไร  
-ปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการผลิตรายการท าอาหาร 
-แนวโน้มของรายการท าอาหารในอนาคต 
 
3.ค าถามด้านเน้ือหารายการ 
-ลักษณะเนื้อหาของรายการท าอาหารที่ดี 
-จุดเด่นหรือจุดขายของรายการท าอาหาร 
-ปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับชมรายการท าอาหาร 
-เมนูท่ีเลือกมาท าในรายการนั้นได้ไอเดียมาจากท่ีใด 
-เทคนิคในการสอดแทรกความรู้ในระหว่างการประกอบอาหาร 
-เทคนิคในการท าให้รายการท าอาหารมีความน่าสนใจ 
-ข้อจ ากัดท่ีส่งผลให้เป็นปัญหาและอุปสรรคในการน าเสนอเนื้อหารายการ 
 
4.ค าถามด้านรูปแบบ และวิธีการน าเสนอรายการ 
-สร้างสรรค์รูปแบบและวิธีการน าเสนอรายการท าอาหารให้มีความแตกต่างและ

ความแปลกใหม่ นา่สนใจกว่ารายการอ่ืนๆ 
-เทคนิคและวิธีการถ่ายรายการท าอาหารให้อาหารออกมาดูน่ารับประทาน 
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-กระบวนการถ่ายขั้นตอนการท าอาหาร 
-ฉาก สถานท่ี และอุปกรณ์ต่างๆในรายการท าอาหารที่มีผลต่อการรับชมรายการ

หรือไม ่
-ข้อจ ากัดท่ีส่งผลให้เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อรูปแบบและวิธีการน าเสนอรายการ 
  
5.ค าถามด้านพิธีกร/ผู้ด าเนินรายการ 
-บุคลิกและลักษณะของพิธีกร/ผู้ด าเนินรายการท าอาหารที่ดี 
-ทักษะในการท าอาหารของพิธีกร/ผู้ด าเนินรายการ จ าเป็นมากน้อยเพียงใด และ

ส่งผลต่อความเช่ือมั่นของผู้ชมหรือไม่ 
-ผู้ด าเนินรายการท าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้ าหนักนั้นควรมีบุคลิกและ

ลักษณะอย่างไรจึงจะเหมาะสมและน่าสนใจ 
 
6.ค าถามด้านผู้ชม 
-ข้อติชมท่ีเป็น Feedback จากผู้ชมมีต่อรายการอย่างไรบ้าง 
-ข้อติชมจากผู้ชมนั้นได้ถูกน ามาปรับใช้ในรายการหรือไม่อยากไร 
 
7.ค าถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นและทัศนคติท่ีมีต่อรายการ

ท าอาหารของผู้ศึกษา ( ผู้ศึกษาบรรยายถึงความคิดเกี่ยวกับรายการท าอาหารเพื่อ
สุขภาพและควบคุมน้ าหนักให้กบัผู้สัมภาษณ์ทราบ จากน้ันต้ังค าถาม) 

-รายการท าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้ าหนักนั้นมีความเป็นไปได้หรือไม่
อย่างไร 

-เมนูท่ีเลือกมาน าเสนอมีความน่าสนใจเพียงใดและผู้ชมจะสนใจน าไปท าตามหรือไม่ 
-ลักษณะพิธีกรรายการควรมีรูปร่างท่ีหุ่นดีสมส่วน เพ่ือดึงดูดให้ผู้ชมอยากหุ่นดีตาม

หรือไม ่
-การน าเสนอเนื้อหาด้านโภชนาการควรใส่มากน้อยแค่ไหนจึงจะเหมาะสม 
-การน าเสนอข้อมูลด้านโภชนาการโดยใช้กราฟฟิคเข้ามาช่วยนั้นมีความเหมาะสม

หรือไม ่
-การให้ข้อมูลด้านโภชนาการควรมีการน าเสนอแบบใดจึงจะเหมาะสม  
-การเพิ่มการทดลองเมนูโดยอาสาสมัครในตอนท้าย โดยใช้เวลา 1 สัปดาห์นั้นมี

ความเหมาะสมหรือไม่ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน  
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แบบสัมภาษณ์ ผู้เช่ียวชาญทางด้านโภชนาการ 

1.ค าถามท่ัวไปเกี่ยวกบัผู้ให้สัมภาษณ ์
-ประวัติส่วนตัวเบ้ืองต้น  
-ผลงานท่ีผ่านมาในด้านโภชนาการ  
 
2.ค าถามท่ัวไปเกี่ยวกบัโภชนการในปัจจบุัน 
-สุขภาพและโภชนาการของคนไทยในปัจจุบัน   
-สาเหตุส าคัญในการเลือกบริโภคอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพในปัจจุบัน 
-กลุ่มผู้เส่ียงต่อการบริโภคอาหารที่ท าลายสุขภาพ 
 
3.ค าถามเกี่ยวกับโภชนาการต่อโรคอ้วน 
-การรับประทานอาหารที่ส่งผลให้เกิดโรคอ้วน 
-กลุ่มผู้เส่ียงต่อการเป็นโรคอ้วน 
-หลักส าคัญในการลดความอ้วนมีอะไรบ้าง 
-วิธีลดความอ้วนโดยเน้นจากการเลือกรับประทานนั้นมีก่ีแบบ แบบไหนจะได้ผลดี

ท่ีสุด 
-การลดความอ้วนแบบท่ีทานอาหารแคลอรี่ต่ าๆนั้นมีส่วนช่วยในการลดความอ้วน
มากน้อยแค่ไหน 
 

  4.ค าถามเกี่ยวกับการท าอาหารท่ีดีต่อสุขภาพและควบคุมน้ าหนัก 
-อาหารแบบใดมีส่วนช่วยในการลดความอ้วน 
-อาหารที่ดีต่อสุขภาพนั้นควรเป็นอย่างไร  
-การท าอาหารเพื่อสุขภาพโดยดัดแปลงจากเมนูท่ัวๆไปให้ดีต่อสุขภาพและควบคุม

น้ าหนักได้นั้น มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน 
-การดัดแปลงเมนูอาหารเพื่อให้เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพนั้นควรอาศัยความรู้จาก

เร่ืองใดบ้างจึงจะสามารถสร้างสรรค์เมนูท่ีอร่อยและดีต่อสุขภาพได้  
-วัตถุดิบของอาหารที่มีแคลอรี่สูงๆนั้น สามารถเปล่ียนไปใช้ส่วนผสมท่ีคล้ายกันแต่

แคลอรี่ต่ ากว่าได้หรือไม่ ถ้าได้จะได้แก่อะไรบ้าง  
-มีอาหารที่ทานแล้วอ่ิมท้องแต่ไม่อ้วนบ้างหรือไม่  
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-หากเป็นคนชอบทานขนมและของหวานมาก มีทางใดหรือไม่ท่ีจะยังทานขนมได้แต่
ไม่อ้วน 

-หากเป็นคนไม่ชอบทานผักหรือผลไม้ จะมีทางเลือกอ่ืนท่ีช่วยลดน้ าหนักได้อีกบ้าง
หรือไม่  

5.ค าถามเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านโภชนาการแกป่ระชาชน 
-การให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ผู้เส่ียงต่อการเป็นโรคอ้วนนั้นควรให้ข้อมูลอย่างไร 
-ส่ิงส าคัญท่ีช่วยให้ผู้เส่ียงต่อการเป็นโรคอ้วนหันมาสนใจการเลือกทานอาหารที่มี

ประโยชน์ต่อร่างกายนั้นคืออะไร 
-ความรู้ทางด้านโภชนาการในเร่ืองไหนเป็นส่ิงส าคัญท่ีผู้เส่ียงต่อการเป็นโรคอ้วนควร

ทราบ 
 
6.ค าถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นและทัศนคติท่ีมีต่อรายการ

ท าอาหารของผู้ศึกษา ( ผู้ศึกษาบรรยายถึงความคิดเกี่ยวกับรายการท าอาหารเพื่อ
สุขภาพและควบคุมน้ าหนักให้กบัผู้สัมภาษณ์ทราบ จากน้ันต้ังค าถาม) 

-รายการท าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้ าหนักนั้นมีความเป็นไปได้หรือไม่
อย่างไร 

-เมนูท่ีเลือกมาน าเสนอมีความน่าสนใจเพียงใดและผู้ชมจะสนใจน าไปท าตามหรือไม่ 
-ลักษณะพิธีกรรายการควรมีรูปร่างท่ีหุ่นดีสมส่วน เพ่ือดึงดูดให้ผู้ชมอยากหุ่นดีตาม

หรือไม ่
-การน าเสนอเนื้อหาด้านโภชนาการควรใส่มากน้อยแค่ไหนจึงจะเหมาะสม 
-การให้ข้อมูลด้านโภชนาการควรมีการน าเสนอแบบใดจึงจะเหมาะสม  
-การเพิ่มการทดลองเมนูโดยอาสาสมัครในตอนท้าย โดยใช้เวลา 1 สัปดาห์นั้นมี

ความเหมาะสมหรือไม่ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน   
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แบบสอบถามความคดิเหน็และความตอ้งการ 

รับชมรายการท าอาหารเพือ่สุขภาพและควบคมุน้ าหนกั 
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แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการรบัชมรายการท าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุม

น้ าหนัก 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ค าช้ีแจง 

1.แบบสอบถามชุดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะรับทราบข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นและ

ความต้องการในการรับชมรายการท าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้ าหนัก จาก

กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้ชมเพศชายและเพศหญิง  เพ่ือใช้ประโยชน์ในการศึกษาและน ามา

สร้างสรรค์เนื้อหา และรูปแบบรายการให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของท่าน

ต่อไป 

2.ค าตอบในแบบสอบถามนี้จะน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการศึกษาเท่านั้น ซ่ึงจะไม่มี

ผลกระทบต่อสวัสดิภาพของท่านแต่อย่างใด ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบ

แบบสอบถามทุกข้อตามความจริง 

3.ข้อมูลในแบบสอบถามมีท้ังหมด 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง  

ตอนท่ี 2 : พฤติกรรมการเปิดรับส่ือโทรทัศน์อ่ืนๆของกลุ่มเป้าหมาย 

ตอนท่ี 3 : ความคิดเห็นในด้านความต้องการของเนื้อหาและรูปแบบรายการ

ท าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้ าหนัก 

ตอนท่ี 4 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รายการ

ท าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้ าหนัก 

 

 กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกับข้อมูลส่วนตัวหรือความคิดเห็นของท่านมาก

ท่ีสุด โดยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษา 

ตอนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

1.เพศ 

 ชาย   หญิง 
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2.อายุ 

 ต่ ากว่า 25  ปี  25 – 29  ป ี 30 – 34 ปี    35 – 39 ปี   40 ปีข้ึนไป 

3.ระดับการศึกษา 

 ต่ ากว่ามัธยมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น   มัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท่า 

 ปวช/ปวส   ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ปริญญาโท  

  

 สูงกว่าปริญญาโท   อ่ืนๆ (โปรดระบุ.......................................) 

4.อาชีพ 

 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  พนักงานบริษัท     พ่อบ้าน/แม่บ้าน 

 ธุรกิจส่วนตัว   อ่ืนๆ (โปรดระบุ.......................................) 

5.รายได้ฉลี่ยต่อเดือน 

 ต่ ากว่า 10,001 บาท 10,001-20,000 บาท    20,001-30,000 บาท

  

 30,001-40,000 บาท 40,001-50,000 บาท    50,001 บาทขึ้นไป 

6.ท่านมีปัญหาเรื่องน้ าหนักเกินหรือไม่ ( หากไม่ใช่ให้ข้ามไปท าตอนท่ี 2 ) 

       ใช่  ไม่ใช่ 

 น้ าหนัก (kg)   น้อยกว่า 50       50 – 55   56 – 60 

  61 – 65           66 – 70   70 ขึ้นไป  

ส่วนสูง (cm)  น้อยกว่า 150  150 – 155   156 – 160 

   161 – 165   166 – 170   170 ขึ้นไป  

 

7.ท่านเคยลดน้ าหนักมาก่อนหรือไม่  

       เคย  ไม่เคย 

 

 

8.วิธีท่ีท่านใช้ในการลดน้ าหนักน้ันคือวิธีใดและมีผลอย่างไรบ้าง 
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......................................................................................................................................................

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

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

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

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

ตอนท่ี 2 : พฤติกรรมการเปิดรบัสื่อโทรทัศน์อ่ืนๆของกลุ่มเป้าหมาย 

1.ความถ่ีในการรบัชมสื่อโทรทัศน์ต่อสัปดาห์ของท่าน 

 ทุกวัน   1 - 3 วัน/สัปดาห ์  4 – 6 วัน/สัปดาห์    ไม่ดูเลย 

2.ช่วงเวลาประจ าท่ีท่านรับชมรายการโทรทัศน์ 

 05.00 – 08.00 น   08.01 – 11.00 น  11.01 – 14.00 น.  14.01 – 

17.00 น 

 17.01 – 20.00 น  20.01 – 23.00 น  ต้ังแต่ 23.00 เป็นต้นไป 

3.ท่านเปิดรบัสื่อทางโทรทัศน์ช่องใดบ่อยท่ีสุด 

 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 

 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 

 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อ 7  

 สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ช่อง 9 

 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 

 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) 

 ทรูวิช่ัน (True Vision) 

 เคเบ้ิลทีวี (Cable TV) 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ..............................................................................) 

4.ท่านสนใจการท าอาหารหรือไม่ 

 สนใจ    

 ไม่สนใจ 

 

5.ท่านท าอาหารรับประทานเองบ่อยแค่ไหน 
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 เป็นประจ า  เป็นครั้งคราว  นานๆครั้ง   ไม่ท าเลย  

6.สาเหตุท่ีท าให้ท่านเลือกชมรายการท าอาหาร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 อยากท าอาหารเป็น 

 หาไอเดียใหม่ๆ 

 เพ่ือชมภาพอาหารสวยๆน่ารับประทาน 

 เพ่ือทราบถึงเคล็ดลับในการท าอาหารใหม่ๆ 

 เพ่ือความบันเทิง 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ..............................................................................) 

7.จ านวนรายการท าอาหารท่ีท่านเคยชม  

 1 – 2 รายการ  3 – 4 รายการ  มากกว่า 4 รายการ  ไม่เคยชมเลย 

8.รายการท าอาหารท่ีท่านช่ืนชอบมากท่ีสุด คือรายการใด ฉายทางช่องใด และเหตุผลท่ีชอบ 

(ตอบเพียง 1 รายการ) 

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

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

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

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

9.ท่านคิดว่ารายการท าอาหารในปจัจบุันน้ันมีข้อบกพร่องในเรื่องใดบ้างท่ีควรปรบัปรุงแก้ไข และ

ควรมีส่วนใดเพิ่มเติมหรือไม่ 

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

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

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

............................................................ 
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ตอนท่ี 3  : ความคิดเห็นในด้านความต้องการของเน้ือหาและรปูแบบท าอาหารเพื่อสุขภาพและ

ควบคุมน้ าหนัก 

1.ท่านเคยรับชมรายการท าอาหารท่ีสอนท าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้ าหนักมาก่อนหรือไม่ 

ถ้าเคยโปรดระบุช่ือรายการ  

   เคย )โปรดระบุ(..............................................................................  

   ไม่เคย 

2.ท่านคิดว่ารายการท าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้ าหนักควรมีเน้ือหาใดบ้าง (ตอบได้

มากกว่า 1 ข้อ) 

   สอนกรรมวิธีการท าอาหาร 

   เกร็ดความรู้หรือเคล็ดลับในการท าอาหาร 

   ประวัติความเป็นมาของอาหารที่ท า 

   ต้นทุนราคาวัตถุดิบ 

   สถานท่ีซ้ือ/แหล่งซ้ือวัตถุดิบ 

   วิธีการเลือกวัตถุดิบท่ีดีต่อสุขภาพ 

   วิธีการเลือกทานอาหารเพื่อควบคุมน้ าหนัก 

   ประโยชน์ของวัตถุดิบต่างๆ 

   ความน่าเช่ือถือของเมนูท่ีท าว่าดีต่อสุขขภาพและควบคุมน้ าหนักได้จริง 

   เมนูอาหารแคลอรี่ต่ า 

   อ่ืนๆ )โปรดระบุ(..............................................................................  

3.ท่านคิดว่ารายการท าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้ าหนักควรเน้นและให้ความส าคัญกับสิ่งใด

มากท่ีสุดตามล าดับ ( โปรดใส่ตัวเลข 1-8 ลงในช่อง ) *ก าหนดให้ 1 ถือเป็นมากท่ีสุด 

  เมนูท่ีดีต่อสุขภาพและลดน้ าหนักได้จริง 

  ขั้นตอนการท าอาหารที่ท าตามได้ง่าย 

  การเลือกวัตถุดิบท่ีดีต่อสุขภาพ 

  การบอกอัตราส่วนและวัตถุดิบท่ีใช้อย่างละเอียด 

  การปรุงรสชาติอาหาร 
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  เกร็ดความรู้ในการท าอาหาร 

  ประโยชน์จากวัตถุดิบต่างๆ 

  การจัดวางอาหารที่สวยงาม 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ..............................................................................)  

4.โปรดเรียงล าดับเมนูอาหารต่อไปน้ีท่ีท่านต้องการเรียนรู้การท ามากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุด ( ก าหนดให้

เลข 1 = มากท่ีสุด )  

      อาหารไทย  

  อาหารญ่ีปุ่น 

  อาหารเกาหลี 

  อาหารฝรั่ง 

  อาหารฟิวช่ัน 

  ขนมไทย 

  ขนมเค้ก 

  เครื่องด่ืม 

5.ท่านคิดว่าใน 1 เทป ควรน าเสนอเมนูแบบไหนจึงจะเหมาะสมและน่าสนใจ 

  มี 2 เมนู แบ่งเป็นอาหารคาวกับอาหารหวาน 

  มี 3 เมนู โดยเป็นเมนูแคลอรี่ต่ าส าหรับ 1 วัน (ม้ือเช้า ม้ือกลางวัน ม้ือเย็น) 

  มี 2 เมนู สลับคาว-หวานไปในแต่ละเทป 

  เมนูเดียว สลับคาว-หวานไปในแต่ละเทป 

  อ่ืนๆ )โปรดระบุ(..............................................................................  

6.ท่านคิดว่าระยะเวลาในการน าเสนอรายการท าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้ าหนักควรมี

ความยาวเท่าใด 

  5 นาที     10 นาที   15 นาที   20 นาที 

 30 นาที   1 ช่ัวโมง   มากกว่า 1 ช่ัวโมง 
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7.ท่านคิดว่าช่วงวันใดเหมาะสมกับรายการท าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้ าหนักมากท่ีสุด 

 วันจันทร์  วันอังคาร  วันพุธ   วันพฤหัสบดี  วันศุกร์ 

 วันเสาร ์  วันอาทิตย์  วันหยุดนขัตฤกษ์ 

8.ท่านคิดว่าช่วงเวลาใดเหมาะสมกับการรบัชมรายการท าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้ าหนัก

มากท่ีสุด 

 05.00-08.00 น.    08.01-11.00 น.  11.01-14.00 น.  14.01-

17.00 น. 

 17.01-20.00 น.   20.01-23.00 น.  23.00น. เป็นต้นไป 

 

ตอนท่ี 4  : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รายการปกิณกะเพื่อ

ส่งเสริมจิตส านึกด้านสุขภาพความงาม 

1.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รายการท าอาหารเพื่อสุขภาพ

และควบคุมน้ าหนัก 

………………………………………………………………………………………………………………...……………………

…………………………………………………………………………………………...…………………………………………

……………………………………………………………………...………………………………………………………………

………………………………………………...…......……………………………………………………………………………

……………………………................................................ 
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ภาคผนวก ง 

แบบสอบถามการสนทนากลุม่ 
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แบบสนทนากลุ่มและการสังเกต ในหัวข้อความพึงพอใจและประโยชน์ท่ีได้รับของ 
ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายจากการรบัชมรายการท าอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้ าหนัก 

 
1.รปูแบบของรายการ (Format) 
-ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการโดยภาพรวม 
-รูปแบบรายการที่น าเสนอออกมามีความน่าสนใจและดึงดูดใจ 
 
2.เน้ือหาของรายการ (Content) 
-ความพึงพอใจต่อเนื้อหาในรายการที่น าเสนอออกมา 
-ความสร้างสรรค์ของเนื้อหารายการ 
-ความน่าเช่ือถือของเนื้อหารายการ 

: เมนูท่ีเลือกมาเหมาะท่ีจะน าไปใช้ในการลดน้ าหนักได้ผลจริง 
-ประโยชน์ท่ีได้รับจากเนื้อหาของรายการ 

: สามารถน าไปประกอบอาหารตามได้ 
: ได้ความรู้ในเร่ืองของวัตถุดิบท่ีดีต่อสุขภาพ 
 

3.ลีลาในการน าเสนอของรายการ (Style) 
-ความพึงพอใจการน าเสนอของรายการ 
-ความคิดเห็นต่อบุคลิกและลักษณะของพิธีกรรายการ 
-ลีลาในการน าเสนอวัตถุดิบในการประกอบอาหารมีความเหมาะสมน่าสนใจ 
-การน าเสนอเกร็ดความรู้เก่ียวกับวัตถุดิบท่ีดีต่อสุขภาพมีความน่าสนใจ กระชับ 
เข้าใจง่าย 
 
4.กราฟกิและการตัดต่อรายการ (Graphic and Edit) 
-ความพึงพอใจต่อกราฟิกและการตัดต่อของรายการ 
-ความเหมาะสมของกราฟิกในการใช้ควบคู่กับการน าเสนอข้อมูลเกร็ดความรู้ต่างๆ 
 
5.ความถึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ (Overview) 
 
6.ข้อเสนอแนะต่อรายการ (Advice) 
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