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บทที่ 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญ
คําว า“ 4 โพดํ า “มี ความหมายวา ไพที่สูงที่สุดดีที่สุด ซึ่งรายการนี้ เปน การรวมตัวของ 4
แชมป สุดยอดนักรองเสียงดี จากเวที THE STAR มารับหนาที่เปนพิธีกรดําเนินรายการพรอมทั้งโชว
รองเพลงและโชวความสามารถในดานที่แฟนคลับไมเคยเห็นมากอน โดยจะมีแขกรับเชิญพิเศษมารวม
ทําโชวแบบพิเศษๆ และพูดคุยกันในสไตลสนุกสนาน ปดทายดวยการรวมเลนละครตอนพิเศษเฉพาะ
ในรายการ ที่จะทําใหคุณผูชมไดรับทั้งความบันเทิงและความสุขตลอด 1.30 นาที
รายการดั งกล าว เป น รายการโทรทัศน วาไรตี้แนว Sing Show เดิ มออกอากาศทุ กวั นพุ ธ
เวลา 22.20 - 23.20 น. ทางสถานีโทรทัศนชอง one ดําเนินรายการโดย นายนภัทร อินทรใจเอื้อ
นางสาววิชญาณี เปยกลิ่น นายวราวุธ โพธิ์ยิ้ม และนายจารุวัฒ น เชี่ยวอราม ป จจุบั นเปลี่ ยนชื่ อ
รายการเปน “ 4 โพดํา Super Show ” ออกอากาศทุกวันอาทิตย เวลา 20.15 – 21.45 น. ตั้งแต
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2559 ที่ผานมา นับเปนรายการที่มีเรตติ้งสูง คณะผูวิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะ
ศึ ก ษาในเทคนิ ค การนํ า เสนอรู ป แบบของรายการ โดยรายการนี้ เป น รายการปกิ ณ กะ(Variety
Programmer) หรือที่นิยมเรียกวารายการวาไรตี้(variety) เปนรูปแบบรายการที่มุงเนนนําเสนอความ
บันเทิง หลายเรื่อง หลายรส โดยใชรูปแบบการนําเสนอ ที่หลากหลายคลาย ๆ กับรายการนิตยสาร
ตางกันเพียงรายการนี้ไมจําเปนตองเชื่อมโยง หรือรอยเรียงแตละชวงแตละตอนของรายการใหเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน จึงมีความหลากหลายทั้งในดานเนื้อหารายการ และรูปแบบการนําเสนอดวยความ
มุ งหวั งที่ จ ะสร า งความ พึ งพอใจ สรางความสนุ ก สนานบั น เทิ งเริงใจ ให กับ กลุ ม ผู ช มรายการที่ มี
ความชอบแตกตางกัน รูปแบบรายการที่มักปรากฏในรายการปกิณกะไดแก รายการแสดงดนตรีและ
รองเพลง รายการแสดงตลกหรือละครตลกเบาสมองรายการสัมภาษณนักรองหรือนักแสดงที่มีชื่อเสียง
พรอมการแสดงความสามารถพิเศษ และองคประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญในการสรางสรรครายการ
ปกิณ กะก็คือพิ ธีกรประจํารายการผูทําหนาที่ เหมือนตัวแทนของผู ชมรายการ ซึ่งจะตองเปน ผูที่มี
ความสามารถในดานการนําเสนอ มีไหวพริบดี แกปญหาเฉพาะหนาเกงและมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับ
กลุมผู ช มเป าหมาย รายการวาไรตี้ เปน รายการที่ป ระสมรายการหลายรูป แบบรวมอยูในรายการ
เดียวกันที่เรียกวา “Combination” เปนเพียงการเสนอเนื้อหา และรูปแบบหลาย ๆ รูปแบบมาผสม
กัน มีแตความหลากหลายแตไมมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวหรือเอกภาพ รายการพวกนี้สวนใหญจะ
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เน น ความบั น เทิ ง อาจจะมี เนื้ อหาทางความรูห รือใหขาวสารบ างผสมกั น จึงมั กเรีย กเป น รายการ
ปกิณกะ (ชัยยงค พรหมวงศนิคม ทาแดง และไพบูรณ คะเชนทรพรรค,2547, หนา 149-155)
รายการปกิณกะดังกลาวไดสอดคลองกับแนวคิดการผลิตรายการโทรทัศนซึ่งเปนกระบวนการ
ที่เกี่ยวของระหวางการใชเครื่องมือที่มีความซับซอนทางเทคนิคกับความคิดสรางสรรคอันละเอียดออน
ผสมผสานออกมาเปนตัวรายการ งานผลิตรายการจึงเปนเรื่องของการใชทางศาสตรและศิลปอยาง
กลมกลื น (ฐาดิ นี เลาหั น ธ . (2542). 7-16.) รู ป แบบของรายการมี ห น า ที่ ให ค วามบั น เทิ ง ได เพิ่ ม
ความสําคัญมากขึ้นทุกที จนเปนที่นาจับตามองวาโทรทัศนเปนสื่อมวลชนที่ใหบริการทางดานความ
บันเทิงมากกวาดานอื่นโทรทัศนเปนสื่อมวลชนประเภทหนึ่ง ในทํานองเดียวกัน ผูชมก็ประกอบไปดวย
กลุ ม คนหลายประเภทหลายประดั บ ผูที่ อ ยูในวงการโทรทั ศ นพ อรูวาผูช มโทรทั ศ นบ างคนจะป ด
เครื่องรับโทรทัศนเมื่อดูพยากรณอากาศเสร็จ บางคนก็ปดเครื่องรับโทรทัศนเมื่อมีรายการกีฬา แตบาง
กลุมก็เปดชมแตโฆษณา (สุโขทัยธรรมาธิราช. (2537). 522-525.)
เมื่อผูชมประกอบไปดวยคนหลายกลุม มีความชอบที่เหมือนกันและในทางตรงกันขามก็ชอบ
ตางกันเชนกัน ผูอํานวยการผลิตยังตองทราบตอไปดวยวา เวลาที่เสนอรายการโทรทัศนนั้นก็มีผลตอ
การชมรายการและพยายามตอบสนองให ไดมากที่สุด จะตองพยายามเสนอขอมูลที่ เที่ยงตรง เป น
ธรรม ไมลํ าเอี ยง หรือมีเจตนาอยางอื่ น ซอนเรน โดยธรรมชาติช องผูผลิ ตรายการนั้ น กอนจะผลิ ต
รายการใดๆ ออกมาสูประชาชน อยางนอยก็ตองมีขอมูลบางอยางเกี่ยวกับผูชมรายการไวในใจบาง
แลว กลุมผูชมนี้เราเรียกวา กลุมผูชมเปาหมาย เชน กลุมเด็กวัยรุน กลุมครอบครัว
ดั ง นั้ น จากกระแสเรตติ้ ง ของรายการที่ มี ม าตลอดตั้ ง แต เ ริ่ ม ออกอากาศ จนถึ งป จ จุ บั น
จนกระทั่งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการ ทําใหรายการ 4 โพดํา มียอดเรตติ้งสูงและไดเขาชิงรางวัล
ของงานดาราเดลี่ แ ละได รั บ รางวั ล "รายการโทรทั ศ น ที่ สุ ด แห งป 2015" Daradaily The Great
Awards #5 ซึ่ งเป น ที่ ป ระจั ก ษ ข องคนไทยทั้ งประเทศ ด ว ยกระแสและเรตติ้ งสู งเช น นี้ รวมไปถึ ง
รูปแบบการผลิตรายการโทรทัศนที่นาสนใจ ทําใหคณะผูวิจัยสนใจที่จะศึกษารูปแบบการผลิตรายการ
โทรทัศน 4 โพดํา Super Show เพื่อเปนประโยชนตอวงการโทรทัศนไทยตอไป

วัตถุประสงคในการวิจัย
1.ศึกษารูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน “4 โพดํา Super Show” ทางสถานีโทรทัศนชอง
One
2.ศึกษาการดําเนินรายการของพิธีกรรายการ “4 โพดํา Super Show”
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ขอบเขตการวิจัย
จากการศึกษาขอมูลในรูปแบบของการทํางานของรายการ 4 โพดํา Super Show ที่มีผลตอ
เรตติ้งของรายการไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้
1.ประชากรที่ใชในการวิจัย
นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชวงอายุ 17-40 ป
2.กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยมี 2 กลุมตัวอยาง ดังนี้
2.1นั กศึ กษาและบุ ค ลากรในมหาวิท ยาลั ย สวนดุ สิต ชว งอายุ 17-40 ป โดยเก็ บ
ขอมูลทั้งเพศชายและเพศหญิง
2.2 กลุมประชากรผูผลิตรายการ 4 โพดํา Super Show ทางโทรทัศน ชอง One

คําจํากัดความที่ใชในงานวิจัย
รูปแบบ หมายถึง รูปแบบการผลิตรายการโทรทัศนเปนสิ่งที่นําเสนอใหผูชมไดรับรูถึงดานการ
ออกแบบ การนําเสนอ การออกแบบฉาก การจัดไฟ เสียงในรายการและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
พิธีกร หมายถึง ผูดําเนินรายการ 4 โพดํา Super Show ทั้งเพศชายและเพศหญิง
รายการโทรทัศน หมายถึง รายการ 4 โพดํา Super Show

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1.ไดรับรูรูปแบบของการผลิตรายการโทรทัศนของบริษัทแกรมมี่เทเลวิชั่นจํากัด
2.ไดรับรูดานเทคนิคการนําเสนอรายการในรูปแบบตางๆ เพื่อใหไดเรตติ้งที่สูง
3.เปนแนวทางในการผลิตรายการประเภท Sing Show
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การศึกษารูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน “4 โพดํา Super Show” ทางสถานีโทรทัศน
ชอง One ในการวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาคนควาเอกสารวิจัยตางๆ ที่ไดเกี่ยวของและไดเสนอตามหัวขอ
ดังตอไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการสื่อสาร
2. แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน
3. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของรายการโทรทัศน
4. แนวคิดเกี่ยวกับประเมินผล
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการสื่อสาร
ทฤษฎีการสื่อสารในที่นี่จะสื่อถึงการนําเสนอของตัวพิธีกรในรายการสําหรับบทการพูด บท
การสัมภาษณตางๆตอแขกรับเชิญหรือผูรวมรายการ
ซึ่งการสัมภาษณในรายการจะนั้นจะเปนไปตามการบทที่ไดเขียนไว
การเขียนบทวิทยุโทรทัศนที่ไมใชละคร
คือวิทยุโทรทัศนที่ประสบความสําเร็จในแงของการนําความรูสึกที่รวดเร็วสมจริงสมจังมาสู
ผูชม ดูเปนธรรมชาติ ดังนั้น รายการสวนใหญจึงออกมาในรูปที่แสดงใหเห็นความสมจริงสมจังมากกวา
เรื่องลวงตา รายการตางๆจึงออกมาในแบบของการพูดคุย การประกวดแขงขัน การซักถาม แสดง
เหตุการณตางๆ รายการเหลานี้จัดอยูในรายการประเภทไมใชละครนั้นคอนขางจะงายกวาหรืออาจจะ
พูดวาไมลําบากเทารายการประเภทละคร
รายการประเภทไมใชละคร หมายถึง รายการทุกรูปแบบทุกประเภทที่ไมใชละคร อาจแบงได
ดังนี้
-รายการพูดกับผูชม (Talk Program)
-รายการสัมภาษณ (Interview Program)
-รายการสนทนา (Discussion Program)
-รายการขาว (News Program)
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-รายการอภิปราย (Panel)
-การตั้งปญหาใหผูเขาแขงขันตอบปญหา (Quiz) และการแขงขัน (Contes)
-รายการสารคดี (Documentary Program)
-รายการผูหญิง (Woman Program)
-รายการเด็ก (Children Program)
-รายการวัยรุน (Teen-Age Program)
-รายการเพื่อการศึกษา (Education Program)
-รายการใหความรู (Information Program)
-รายการศาสนา (Religious Program)
-รายการปฎิณกะและรายการดนตรี (Variety and Musical Program)
รายตางๆมากที่เปนรายการมีการสัมภาษณแขกรับเชิญหรือผูรวมสนุกทางบาน แตถึงอยางไร
พิธีกรก็จําเปนที่ตองมีบทเพื่อใหตนเองรูวาตองพูดอยางไร
บทสําหรับรายการพูดทางโทรทัศน
ผูที่เขียนบทใหกับผูที่จะพูดคุยทางโทรทัศนควรคํานึงเสมอวาภาษาที่ใชตองมีความงาย
สามารถเขาใจไดทันที ประทับใจผูชมและตองใชหลักในการเขียนบทวิทยุโทรทัศนมาชวย นั่นก็คือ
กําหนดวัตถุประสงคและกลุมเปาหมาย วาทํารายการนี้เพื่ออะไร เพื่อใคร ตองเขาใจผูชม จึงจะเขียน
ไดตามที่ตั้งเปาไว ระยะเวลาสําหรับการพูดคุยยาวเทาไร ผูเขียนตองทราบระยะเวลาที่แนนอนและ
พยายามเขียนใหพอดีหรือสั้นกวาเล็กนอยอยาเขียนมากจนเกินไปเพราะเวลาผูพูด พูดพอใกลจบจะ
เร็วเกินไปและจะจบแบบไมประทับใจ
ดังขอมูลขางตนทําใหเราทราบไดวาบทสําหรับการพูดตองทําอยางไร ซึ่งจะมีความแตกตาง
กับบทสําหรับการสัมภาษณ
บทสําหรับรายการสัมภาษณ
นั้นจะเปนทั้งผูเขียนบทและผูผลิตรายการเปนผูกําหนดวารายการสัมภาษณของตนนั้น
ตองการอะไร วัตถุประสงคใดบางในการสัมภาษณ เพื่อทราบเรื่องราวขอเท็จจริงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องสําคัญตางๆเพื่อรวบรวมเสนอเกี่ยวกับตัวผูใหสัมภาษณเองเมื่อผูสัมภาษณกําหนดเสร็จ ผู
สัมภาษณจะไปพบกับแขกรับเชิญของบทสนทนา อธิบายเรื่องที่ตองการสัมภาษณ คําถาม การเตรียม
ตัวเพื่อไปปรากฎตัวทางวิทยุโทรทัศน สถานที่หรือฉากที่สัมภาษณสวนใหญจะเปนฉากที่เรียบงาย
บางทีใชสถานที่จริงในที่ทํางาน ที่บาน ในสตูดิโอ ก็สามารถเปนฉากสถานที่ในการสัมภาษณได การ

6

เตรียมตัวสําคัญมาก จะถือบทและอานถามตอบตามบทจะทําใหนาเบื่อ การเตรียมถามตอบใหเปน
ธรรมชาติจึงมีความจําเปนมาก ผูสัมภาษณควรศึกษาเรื่องที่จะไปสัมภาษณใหมากที่สุด
ในบทสัมภาษณควรประกอบดวย
- กลาวนํารายการใหนาสนใจ สามารถดึงดูดผูชมใหหันมาสนใจรายการทันที
- เริ่มดวยคําถามที่นาสนใจและไมยากเกินไปที่จะตอบ
- ดําเนินรายการใหมีลักษณะเปนการสนทนา การสัมภาษณก็คือการสนทนา พัฒนาขอ
สนทนาใหนาสนใจเพิ่มมากขึ้นโดยระลึกอยูเสมอวาคําถามนั้นอยูในขอบเขตความรูความสามารถของ
ผูใหสัมภาษณไมถามนอกเรื่อง
- เนนย้ําคําถามที่ตองการเนน
- ไมควรถามคําถามที่ตอบวาเพียงใชหรือไมหรือยกเวนการตอบใชหรือไมใชเปนจุดสําคัญที่ผู
สัมภาษณตองการเนนย้ํา
ดังขอมูลขางตนจะเห็นไดวาบทของการสัมภาษณจะมีการเปดตัวรายการ และจะเริ่มการ
สัมภาษณแตจะมีขอบเขตในการสัมภาษณเพื่อที่จะไมทําใหแขกรับเชิญรูสึกอึดอัดจนเกินไป แตทั้งนี้
เรื่องของบทสัมภาษณจะรวมอยูในการผลิตรายการ

แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน
จะเปนกระบวนการที่เกี่ยวของระหวางการใชเครื่องมือที่มีความซับซอนทางเทคนิคกับ
ความคิดสรางสรรคอันละเอียดออน ผสมผสานออกมาเปนตัวรายการ งานผลิตรายการจึงเปนเรื่อง
ของการใชทางศาสตรและศิลปอยางกลมกลืน (ฐาดินี เลาหันธ. (2542). 7-16.)
การผลิตรายการนั้นเปนขั้นงานที่ใชความคิดสรางสรรคมากเนื่องจากการผลิตการนั้นมี
ขั้นตอนมากมายดังหัวขอตอไป

ขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน
Wetzel (Alan Wurtzelอางถึงใน พจนา สะใบบาง. (2546). 25.) กลาวไววา การผลิต
รายการหลายๆประเภทจะถายทํากันในหองจัดรายการ โดยมีการวางแผนและเตรียมงานมาเปนอยาง
ดีกอนการถายทําทุกครั้ง โดยทั่วไปการผลิตรายการประกอบไปดวย 4 ขั้นตอน
1. ขั้นวางแผนกอนการผลิตรายการ (Preproduction Planning)
2. ขั้นเตรียมการผลิตรายการ (Setup and Rehearsal)
3. ขั้นการผลิตรายการ (Production)
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4. ขั้นหลังการผลิตรายการ (Postproduction)
รายละเอียดในแตละขั้นตอนมีดังตอไปนี้
1.ขั้นวางแผนกอนการผลิตรายการ (Preproduction Planning)
ขั้นตอนกอนการผลิตเปนขั้นตอนของการวางแผน ประชุมบุคลากรฝายตางๆ เตรียมงานให
พรอมกอนการบันทึกเสียง หรือการถายทํารายการ นับเปนขั้นตอนแรกที่มีความสําคัญมาก
รายละเอียดของขั้นตอนกอนการผลิตมีดังนี้
1.1 วางแผนทางการผลิต
ผูผลิตรายการ (producer) เปนผูนําในการประชุมทีมงานฝายตางๆที่คัดเลือกใหมารวมงาน
โดยแจงใหทราบถึงขอมูลเบื้องตนของรายการที่จะทํา เชน กลุมเปาหมาย รูปแบบรายการ
วัตถุประสงคของการผลิต วันเวลาการออกอากาศ งบประมาณ เพื่อใหทุกฝายทําความเขาใจให
ตรงกันแลววางแผนในสวนของตนที่จะทําการผลิตตอไป
1.2 การเขียนบท
ผูเขียนบท (Script Writer) เปนผูไดรับมอบหมายงานจากผูผลิตรายการ โดยตองทําความ
เขาใจกับรายละเอียดของรายการใหชัดเจนเพื่อนํามาเปนขอมูลในการเขียนบท เชน กลุมผูรับสาร
กลุมเปาหมายเปนใคร อยูในชวงวัยใด ความสนใจของเขาเปนอยางไร รายการนั้นมีความยาวในการ
นําเสนอเทาใด วัตถุประสงคการผลิตเปนเชนไร จากนั้นจึงคนควาหาขอมูลเนื้อหาสาระที่จะนําเสนอสู
ผูชม โดยตองทําใหมีความนาสนใจนารับชม รับฟง
บท (Script) เปนสวนสําคัญของการผลิตรายาการ ซึ่งการเขียนบทของสื่อโทรทัศนจะเนน
รายละเอียดทั้งดานภาพและเสียง
1.3 การเตรียมวัสดุรายการ
ในสวนของการผลิตรายการโทรทัศนจะมีความละเอียดซับซอนจึงตองแบงทีมงานรับผิดชอบ
การทํางานดานศิลปกรรม ไดแก ทีมฉากและอุปกรณประกอบฉาก (Set &Props) ทีมเสื้อผา
(Costume) ทีมแตงหนา (Make Up) และทีมกราฟก (Graphic)
1.4 การประสานงาน
ในทีมงานผูผลิตจะมีผูประสานงานนัดหมายการประชุม ติดตามความคืบหนาของงาน ทํา
สําเนาบทแจกทีมงานทุกฝาย ติดตอจองหองสตูดิโอในวันและเวลาที่กําหนด แจงฝายเทคนิคในวันที่
จะบันทึกเทป นัดหมายพิธีกร แขกรับเชิญ ผูดําเนินรายการและผูรวมรายการ ผูทําหนาที่ประสานงาน
เปนแกนกลางในการประสานงานระหวางฝายตางๆใหการทํางานเปนไปอยางราบรื่น
ขั้นตอนนี้ประกอบไปดวยรายละเอียดที่สําคัญ 8 ประเด็นหลัก คือ
- การพัฒนาแนวความคิด
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- การกําหนดวัตถุประสงคและแนวทางการผลิตรายการ
- การวิเคราะหผูชมเปาหมาย
- การจัดทํางบประมาณ
- การคนควาหาขอมูล
- การกําหนดวิธีในการผลิตรายการ
- การเขียนโครงสรางรายการและบทโทรทัศน
- การประชุมทีมงานผลิตรายการ
หากทีมงานผูผลิตมีการเตรียมความพรอมที่ดี วางแผนการทํางานและวางแนวทางการ
แกปญหาอยางรอบคอบ ก็เปนไปไดวาการผลิตรายการนั้นนกจะสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
2.ขั้นเตรียมการผลิตรายการ (Setup and Rehearsal)
ขั้นเตรียมการผลิตรายการนี้เปนขั้นตอนที่ประกอบไปดวยการจัดเตรียม (Setup) และการ
ซอม (Rehearsal)
2.1 การจัดเตรียม (Setup)
ทีมงานทุกคนตองเตรียมงานทุกอยางใหพรอมภายในหองจัดรายการและหองควบคุมหองจัด
รายการกอนการถายทําทุกครั้ง เวลาที่ใชในการจัดเตรียมนี้ขึ้นอยูกับความซับซอนของรายการที่จะ
ผลิตและงบประมาณที่ไดรับซึ่งถูกกําหนดมาในขั้นตอนที่แลว ทีมงานทุกคนตองรูจักหนาที่ของตนเอง
และควบคุมดูแลซึ่งกันและกันเองใหงานประสบความสําเร็จ
การจัดเตรียมประกอบไปดวยการดําเนินการดังนี้
-การจัดเตรียมฉาก
-การจัดเตรียมไฟ
-การปรับแตงเสียง
-การจัดเตรียมเทปและภาพประกอบตางๆ
ในการเตรียมงานนั้นทีมงานทุกคนควรทําหนาที่ที่ตนรับผิดชอบไปพรอมๆกัน เชน ขณะที่
พนักงานจัดฉากกําลังตกแตงฉาก ผูควบคุมแสงควรจัดแสงไปดวยขณะที่จัดแสงอยูนั้น ผูควบคุมเสียง
ควรปรับแตงเสียงใหไดระดับที่สมดุล ขณะที่กําลังจัดเตรียมพื้นที่การถายทํา ผูกํากับเทคนิคควร
ตรวจสอบความพรอมของอุปกรณทุกชนิดที่อยูในหองควบคุมหองจัดรายการ ชางภาพควรปรับแตง
ภาพและมุมกลองใหพรอม ดังนั้นการจัดเตรียมรายละเอียดและอุปกรณตางๆในหองควบคุมหองจัด
รายการจําเปนตองดําเนินไปพรอมๆกันกับการจัดเตรียมในหองจัดรายการ
การจัดเตรียมงาน คือ ปจจัยสําคัญที่บงบอกวา การผลิตรายการจะประสบความสําเร็จหรือ
ลมเหลว ถามีรายละเอียดบางอยางในขั้นตอนนี่ที่ทีมงานไดละเลยไป ทีมงานผูนั้นจะตองจัดเตรียม
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หรือแกไขในขึ้นการซอมซึ่งจะทําใหเสียเวลามากขึ้น รวมทั้งเกิดความลาชาแกองคประกอบอื่นๆที่ตอง
ใชเวลาสําหรับการซอมดวยเชนกัน
2.2 การซอม (Rehearsal)
เมื่อจัดเตรียมงานในหองจัดรายการและหองควบคุมหองจัดรายการและหองควบคุมหองจัด
รายการแลว ขั้นตอนตอมาคือการซอม ซึ่งเปนขั้นตอนที่จัดเตรียมเสมือนการถายทําจริง ประกอบไป
ดวย 4 ลักษณะดังนี้
2.2.1 การซอมแหง (Dry-run) คือ การซอมบทพูดหรือการตอบทกันระหวางพิธีกรโดยไม
จําเปนตองพูดกับไมโครโฟนหรือซอมในหองสตูดิโอ จุดประสงคเพื่อความคุนเคยกับบท ซักซอมคิว
หรือทดลองจับเวลากอนบันทึกเสียงจริง
2.2.2 การซอมกลอง (Camera Rehearsal) คือ การที่ผูกํากับรายการเรียกใหผูดําเนิน
รายการมาอยูในฉากที่จะถายทําจริง และควบคุมการแสดงและการพูดบทตาง ๆอยางใกลชิด พรอม
ทั้งกําหนดตําแหนงที่จะตองยืนหรือเคลื่อนไหวรางกาย ในขณะเดียวกัน ผูกํากับแจงใหตากลองรับ
ภาพหรือใชเทคนิคการเคลื่อนกลองตามที่ตนตองการ การซอมกลองจึงเปนเหมือนการซอมการจับ
ภาพของตากลองใหสอดรับการเคลื่อนไหวและการแสดงอารมณทาทางของผูดําเนินรายการ ในขณะที่
ผูดําเนินรายการก็รูวาตนควรยืนอยูในตําแหนงใดและหันรับเขากับกลองตัวใด
2.2.3 การซอมอยางตอเนื่อง (Run-throughs) เปนการซอมตั้งแตตนจนจบรายการอยาง
ตอเนื่อง เมื่อมีขอผิดพลาดใด ๆเกิดขึ้น ทีมงานตองตรวจสอบและดําเนินการแกไขใหเรียบรอย
2.2.4 การซอมเหมือนจริง (Dress Rehearsal) เปนการซอมที่เหมือนกับการออกอากาศจริง
การซอมลักษณะนี้มักใชกับรายการที่มีความสําคัญมาก รายการโทรทัศนสวนใหญใชวิธีการบันทึกเทป
ไวลวงหนา การซอมเหมือนจริงจึงไมมีความจําเปน ขณะที่ซอมรายการอยูนั้นผูควบคุมการผลิต
รายการ (Producer) จะทําหนาที่เสมือนเปนผูชมทางบาน นั้นคือ มองไปที่จอภาพเพื่อตรวจสอบภาพ
ที่เกิดขึ้นวามีสิ่งใดผิดพลาดและตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบาง จากนั้นจึงนํามาปรึกษากับผูกํากับ
รายการ ผูรวมรายการและทีมงานทุกคนเพื่อแกไขตอไป
3. ขั้นการผลิตรายการ (Production)
ขั้นการผลิตรายการคือขั้นตอนของการบันทึกเทปรายการหรือถายทอดสด หลังจากที่ทีมงาน
ทุกฝายเตรียมความพรอมมาเปนอยางดี ในวันถายทําจริงจะเปนการรวมทีมงานมาประจําที่หอง
สตูดิโอหรือพื้นที่ที่กําหนดใหเปนสถานที่ถายทํา เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันในขณะบันทึกเทปหรือ
ออกอากาศสด
3.1 การบันทึกเทป (On videotape)

10

วิธีการนี้เปนที่นิยมของผูผลิตรายการโทรทัศนในปจจุบัน ชวยใหการทํางานไมยุงยากเพราะ
ไมจําเปนตองถายทําตามลําดับเหตุการณหรือตลอดเหตุการณโดยไมหยุดกลอง วิธีการ คือ บันทึก
รายการลงเทปจากนั้นนําเทปไปตัดตอและผสมเสียงเพื่อเปนรายการที่สมบูรณพรอมออกอากาศตอไป
การถายทําดวยการบันทึกนี้ทําใหทีมงานสามารถควบคุมและดูแลการทํางานไดเปนอยางดี ผูกํากับ
รายการมีโอกาสกําหนดภาพ แสง และเสียงมากขึ้น อยางไรก็ตามการถายทําดวยวิธีนี้จะตองใชเวลา
และคาใชจายมาก
3.2 การถายทอดสด (Live)
เมื่อเริ่มเปดรายการการถายทําจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องกันไปจนจบรายการโดยไมมีการหยุด
กลอง รายการที่ผลิตโดยการถายทอดสดนี้จะเริ่มตนและสิ้นสุดภายในชวงเวลาที่ทางสถานีไดกําหนด
ไว การถายทอดสดนี้จะจบลงที่ขั้นตอนการผลิต (Production) โดยไมมีขั้นหลังการผลิตรายการ
(Postproduction) การถายทอดสดจะมีทั้งขอดีและขอเสีย คือ สามารถรายงานและนําเสนอ
เหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นจริงไปยังผูชมกลุมเปาหมายแตในขณะเดียวกันทีมงานตองเอาใจใสและมี
ความระมัดระวังมากเปนพิเศษขณะกําลังผลิตรายการ เนื่องจากเมื่อมีปญหาและสิ่งผิดพลาดใด ๆ
เกิดขึ้นจะไมสามารถแกไขโดยวิธีการตัดตอไดเลย
การผลิตรายการทั้งที่เปนการบันทึกเทปและการถายทอดสดนี้สามารถถายทําทั้งในหองจัด
รายการและสถานที่ ซึ่งจะใชสถานที่ใดนั้นขึ้นอยูกับการพิจารณาของทีมงานตามความเหมาะสมในแต
ละประเด็นที่นําเสนอ
4. ขั้นหลังการผลิตรายการ (Postproduction)
ขั้นหลังการผลิตรายการเปนขั้นตอนการตัดตอรายการและประเมินผลการทํางานของทีมงาน
นับเปนขั้นตอนสุดทายของการผลิตรายการ อธิบายไดดังนี้
4.1 การตัดตอ ใชกับรายการที่บันทึกเทปเก็บไวออกอากาศภายหลัง การตัดตอมีจุดประสงค
เพื่อรอยเรียงรายการใหตอเนื่อง จัดลําดับประเด็นใหเขาใจงาย ตัดสิ่งที่ทําใหเยิ่นเยอ เพิ่มความ
นาสนใจดวยเสียงดนตรีและเสียงประกอบใหดูสมจริง ทําใหรายการนั้น ๆมีความสมบูรณที่สุด
การตัดตอรายการเกี่ยวของกับการลําดับภาพ ใสกราฟกและลงเสียงประกอบ ผูตัดตอตอง
เลือกลําดับภาพอยางสื่อความหมาย เลือกเพลงและเสียงประกอบใหไดอารมณความรูสึกตามความ
ตองการของผูเขียนบท โดยใหเนื้อหาสาระยังอยูครบและไดรับอรรถรสในการชมไปพรอม ๆกัน
4.2 การประเมินผล ภายหลังงานการผลิตรายการออกอากาศเสร็จสิ้นแลวทุกครั้ง ทีมงานจะ
มีการประชุมเพื่อประเมินผลการทํางานของแตละฝาย เพื่อพิจารณาวาการทํางานที่ผานมานั้นมี
ขอบกพรองควรแกไขหรือไม อันเปนแนวทางปรับปรุงการทํางานในการผลิตรายการในครั้งตอไปใหดี
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ขึ้น นอกจากนี้ทีมงานยังตองรับฟงเสียงตอบรับจากประชาชนภายหลังการรับชมรายการ ขอแนะนํา ติ
ชม ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆมีสวนพัฒนาและกําหนดแนวทางเนื้อหารายการในครั้งหนาได
ขั้นตอนการผลิตรายการนั้นจะเกิดขึ้นไมได หากไมรูปแบบของรายการโทรทัศนกอน

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของรายการโทรทัศน
รูปแบบของรายการมีหนาที่ใหความบันเทิงไดเพิ่มความสําคัญมากขึ้นทุกที จนเปนที่นาจับตา
มองวาโทรทัศนเปนสื่อมวลชนที่ใหบริการทางดานความบันเทิงมากกวาดานอื่น
รูปแบบของรายการนั้นมีสวนทําใหรายการโทรทัศนนั้นมีความบันเทิงมากยิ่งขึ้น จึ่งสงผลชวย
ใหรายการโทรทัศนมีบทบาทในการใหความบันเทิงกับผูชมมากยิ่งขึ้น

บทบาทหนาที่ของรายการโทรทัศนในการใหความบันเทิง
การที่สัดสวนรายการบันเทิงมีมากกวารายการประเภทอื่นนั้น ก็อาจจะเปนเครื่องสะทอนถึง
ความตองการของประชาชนสวนใหญ แตในขณะเดียวกันก็เปนเครื่องแสดงถึงการใหบริการหรือทํา
หนาที่สื่อมวลชน ซึ่งมักจะตองใหบริการโดยคํานึงถึงความตองการและเปนประโยชนของผูรับสาร
ดังนั้นการใหบริหารจึงมักเปนไปเพื่อ 2 ประเด็น ดังนี้
1. ทําหนาที่ใหความบันเทิงโดยตรง
เพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐานของมนุษยทั่วไปที่ตองการความบันเทิง การพักผอน
หยอนใจ เพื่อเปนการผอนคลายความตึงเครียดและทําใหชีวิตสุขสําราญในการดําเนินชีวิตตอไปอยาง
ดีพอควร
2. การใหบริการบันเทิงเพื่อเปนกลวิธีการใหความรูทางออม
กลุมตาง ๆไมวาจะเปน กลุมเด็ก กลุมมวลชนตาง ๆ ก็ยังคงจําเปนที่ตองไดรับความรู
การศึกษา การปลูกฝงทัศนคติและคานิยมที่เหมาะสม เมื่อกลุมคนเหลานี้ชื่นชอบเฉพาะสื่อที่ใหความ
บันเทิงเปนสิ่งสําคัญก็จําเปนตองทํารายการโทรทัศนในรูปแบบของความบันเทิงนี้มีสาระและความรู
เจือปนกัน ซึ่งดวยกลวิธีดังกลาวนี้จะเปนอีกหนทางหนึ่งที่จะสามารถใหทั้งความบันเทิงขณะเดียวกันก็
ใหความรูและพัฒนาสังคมไปพรอม ๆกันๆ
บทบาทหนาที่ของรายการเพื่อความบันเทิงนั้นสามารถที่จะใหความบันเทิงตอผูที่รับชม
นอกจากนี้ยังสอดแทรกความรูอีกดวย และนั้นก็ถือเปนจุดเดนของรายการนั้น ๆ
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จุดเดนของรายการโทรทัศนในการใหความบันเทิง
คือโทรทัศน นับวาเปนสื่อมวลชนที่มีศักยภาพสูงในการใหความบันเทิง จึงเปนแหลงที่
ประชาชนทั่วไปสามารถใชเปนแหลงแสวงหาความบันเทิง จุดเดนของโทรทัศนอยางหนึ่งก็คือการมี
ภาพประกอบและเนนการแสดงออกทางภาพและเสียง เพื่อใหเกิดความบันเทิงแกผูชมเทาที่จะเปนได
รูปแบบรายการบันเทิง มีดังนี้ (สุโขทัยธรรมาธิราช. (2537). 155.)
1. รายการละครประจําวัน
เปนรายการที่นิยมแพรหลายมากและรายการโทรทัศนนี้ก็มักจะเปนเรื่องยาว มีเนื้อหา
ติดตอกันไป จึงมักออกอากาศติดตอทุกวันเพื่อความตอเนื่องในการชม
2. รายการภาพยนตรชุดทางโทรทัศน
ลักษณะรายการประเภทนี้นับไดวาเปนละครประเภทหนึ่งที่มีตัวละครยืนโรงตลอด มีแนว
เรื่อง (Theme) ที่คงที่ อาจออกอากาศสัปดาหละครั้งหรือทุกวันก็ได รายการประเภทนี้มักไดรับความ
นิยม เพราะเนื้อเรื่องกระชับทันใจ ดูแลวจบในตอน
3. รายการเกมสโชว
รายการเกมสโชวและการตอบปญหาชิงรางวัล เปนรายการที่ไดรับความนิยมมากเพราะ
กลุมเปาหมาย คือ คนทั้งครอบครัว เนื้อหาจะมีลักษณะของคนทุกเพศทุกวัยชมได
4. รายการเพลง
รายการเพลงทางรายการโทรทัศนนับไดวาใหความบันเทิงแกผูชมอยางมาก ในระยะแรกๆยัง
ไมไดมีการใชสื่อภาพทางโทรทัศนเทาใดนัก แตในปจจุบันก็ไดมีการพัฒนารูปแบบมากขึ้น เพลงมีการ
ใชเทคนิคการถายทําใหนาสนใจมากขึ้นอีกดวย
5. รายการสําหรับเด็ก
รายการโทรทัศนเปนสื่อมวลชนที่นาดึงดูดใจสําหรับเด็กๆมากซึ่งปจจุบันนี้เด็กมักจะชอบใช
เวลาดูโทรทัศนหลายชั่วโมงติดกัน ดังนั้นรายการโทรทัศนที่ถายทอดเนื้อหาตางๆใหแกเด็กจึงตอง
คํานึงถึงบทบาทการใหความสนุกที่มีคติสอนใจรวมอยูดวย
รายการตางๆนั้นมีจุดเดนที่แตกตางกันออกไป เพื่อตอบสนองตอกลุมเปาหมายของแตละ
รายการนั้นๆ เพื่อที่จะทําใหรายการนั้นๆมีความนาสนใจยิ่งขึ้นจึงมีการใชเทคนิคตางๆเพิ่มยิ่งขึ้น

อุปกรณทางเทคนิคสําหรับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน
สถานีวิทยุโทรทัศนที่ทําการผลิตรายการดวยตนเองเปนจํานวนมากขึ้น มักจะมีฝายผลิต
รายการโดยเฉพาะ ซึ่งมีขอบเขตความรับผิดชอบกวางขวาง มีจํานวนบุคลากรมากมาย มีขนาดใหญไม
ขึ้นตรงกับฝายงานอื่นๆในบางกรณี นอกจากที่ฝายผลิตรายการจะเปนผูรับผิดชอบศูนยผลิตรายการ
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หรือผลิตรายการหรือหองผลิตรายการ ตองรับผิดชอบในการเสนอแนะเพื่อการจัดหา การควบคุมการ
ใชงาน การเก็บรักษาและบํารุงรักษาเครื่องอุปกรณทางเทคนิค ดังนั้น ผูรับผิดชอบในการรับผิดชอบ
ในการผลิตรายการจะตองมีความรูเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณทางเทคนิคการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน วา
มีความสําคัญและจําเปนมากนอยเพียงใดตอการผลิตรายการนั้นๆ
การใชเทคนิคในรายการโทรทัศนนั้นถือเปนเรื่องที่สําคัญเชนกัน ในดานของเทคนิคนั้นมี
หลายอยางดวยกันไมวาจะเปนเทคนิคการผลิตภาพ เทคนิคไฟ และเทคนิกเสียง

เครื่องอุปกรณทางเทคนิคที่ผลิตภาพ
1.กลองโทรทัศนหรือกลองบันทึกภาพชนิดตางๆที่ใชในการผลิตประเภทตางๆ
2.เลนสชนิดตางๆ
3.อุปกรณประกอบกลองเพื่อใชในการผลิตและถายทําในลักษณะตางๆ
4.เครื่องเลนและบันทึกเทปโทรทัศนประเภทตางๆขนาดตางๆ
5.เครื่องฉายภาพยนตรและสไลดสําหรับวิทยุโทรทัศน
6.เครื่องฉายภาพบนแผนทึบแสง
7.เครื่องพิมพอักษรเขาโทรทัศน
8.เครื่องทําภาคพิเศษ
เครื่องมือตาง ๆคือสิ่งที่สําคัญในการผลิกรายการ แตเผื่อที่จะใหสามารถไดรายการที่ดูนา
ตื่นเตนจึงตองมีการเทคนิคทางแสงเขามาดวย

อุปกรณทางเทคนิคที่ใชแสง
1.โคมไฟที่ใหแสงจาหรือใหแสงแรง (hard light) ชนิดตางๆทั้งที่ใชในหองสง
2.โคมไฟที่ใหแสงกระจายหรือแสงนุม (Soft light) ชนิดตางๆทั้งใชในหองสง
3.วัสดุและอุปกรณประกอบโคมไฟสองสวางในการถายทําประเภทตางๆ
นอกจากเทคนิคไฟและอีกอยางที่สําคัญ คือเทคนิคเสียง

เครื่องอุปกรณทางเทคนิคที่ผลิตเสียง
1.ไมโครโฟนประเภทตางๆ
2.เครื่องเลนและบันทึกเสียง
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3.เครื่องขยายเสียง
4.เครื่องปรุงแตงเสียง
5.เครื่องทําเสียงพิเศษ
6.เครื่องเลนแผนเสียง
เทคนิคเสียงทําใหในรายการนั้น ๆมีความตื่นเตน ซึ่งถาหากเปนการถายทําขางนอกสตูดิโอ
นั้นอาจจะทําใหเราพบปญหาตาง ๆจึงตองมีอุปกรณปรับควบคุมและผสมผสานสัญญาณภาพและ
เสียงขึ้น

เครื่องอุปกรณปรับควบคุมและผสมผสานสัญญาณภาพและเสียง
1.เครื่องควบคุมภาพจากกลองโทรทัศน
2.เครื่องจายสัญญาณภาพ
3.Timebase Corrector (ไทมเบสคอรเรคเตอร) = TBC
4.เครื่องควบคุมจังหวะพรอมสัมพันธ
5.เครื่องผสมสํญญาณภาพ
6.เครื่องเชื่อมโยงสัญญาณภาพและเสียงจากแหลงตางๆ
7.เครื่องผสมสัญญาณเสียง
8.เครื่องจัดระบบ
9.เครื่องควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟา
10.เครื่องควบคุมคาสิ่งสองสวางของโคมไฟชนิดตางๆ
เมื่อผูรับผิดชอบศึกษารายละเอียดและวิธีการผลิตรายการและแนวปฎิบัติการผลิตรายการ
จากบทโทรทัศนเปนที่เรียบรอยแลว ผูอํานวยการการผลิตและผูกํากับรายการจะวางแผนการใช
อุปกรณการผลิต โดยปรึกษาผูกํากับเทคนิควาจําเปนจะตองใชเครื่องอุปกรณทางเทคนิคอะไรบางใน
หองสงในศูนยผลิตรายการหรือใชเพื่อการถายทํานอกสถานที่ เมื่อใดและเปนเวลานานเทาใดเพื่อ
ดําเนินการขออนุญาตหรือแจงผูรับผิดชอบตอไป
จากขอมูลดังกลาวทําใหเห็นการใชอุปกรณตางๆชวยใหการถายทํารายการไดสะดวกขึ้น
นอกจากอุปกรณและเทคนิคตางๆแลวในรายการโทรทัศนยังตองมีสิ่งสนันสนุนรายการอีกดวย
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ศิลปกรรมและสิ่งสนับสนุนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน
การผลิตรายการจะมีองคประกอบที่เปนสิ่งสนับสนุนการผลิตดังตอไปนี้
1.ฉาก เปนการบันทึกรายการในสตูดิโอ การผลิตรายการนั้นจําเปนจะตองใชฉาก ซึ่งมีหลาย
ประเภทหลายกลุม จําแนกไดตามโครงสรางและลักษณะของฉาก เชน ฉากชุดมาตรฐานซึ่งมีโครงราง
เปนไมเนื้อแข็งและมีพื้นหนาแบบแข็งทําดวยไมและอาจจะเปนแบบนุมทําดวยผาใบ มีลักษณะเปน
แผนเรียบแผนเดียวหรือหลายแผนพับติดกัน , ฉากแบบตรึงแขวนไซโครรามา (Cychrorama) , ฉาก
แบบยกพื้นคลายเวที (Platform) อาจจะเปนฉากจําลองจริงขึ้นมาใชประกอบเพิ่มเติมหรือสรางขึ้น
เพื่อใชถายทําทั้งหมดในสถานที่นั้นๆก็ไดเชนกัน
2.อุปกรณและวัสดุประกอบฉาก เปนสวนหนึ่งที่แสดงรายละเอียดของฉากตามบทวิทยุ
โทรทัศนที่กําหนดไว
3.งานเรขศิลปหรือกราฟกสําหรับวิทยุโทรทัศน เปนการออกแบบ สราง หรือตกแตงดวยภาพ
4.ภาพและเสียงประกอบ รายการวิทยุโทรทัศนหลายรายการมีความจําเปนจะตองใชทั้งภาพ
และเสียงประกอบนอกเหนือจากภาพและเสียงที่ไดบันทึก ซึ่งอาจจะเปนการใชเพื่อทดแทนสิ่งขาดไป
หรือใชดพื่อการเสริมเนื้อหาสาระที่เปนทั้งภาพและเสียงนั้นๆใหเกิดความนาสนใจและสมบูรณยิ่งขึ้น
นอกจากนั้นยังเทปเสียงและแผนเสียงและแผนเสียงทั้งที่เปนเสียงประกอบ (Sound Effect) และ
เสียงดนตรี
ในการผลิตรายการถามีสิ่งสนันสนุนการผลิตรายการ ก็จะชวยสงผลใหรายนั้นมีความแปลก
ตางหรือนาดึงดูดผูชม และเมื่อทางรายการนั้นถายทําเสร็จ ก็จะเขาสูขั้นตอนการตัดตอลําดับภาพ
เพื่อใหงานออกมาสมบูรณ
การตัดตอลําดับภาพ
การตัดตอลําดับภาพนับวาเปนหัวใจสําคัญของกระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนใหมี
ความนาสนใจ โดยเทคนิคการตัดตอลําดับภาพเขามามีบทบาทอยางสําคัญในการบันดาลใหเรื่องราวที่
ถายทํามานาสนใจ ดังนั้น การตัดตอลําดับภาพจึงมีความสําคัญที่พอจะสรุปไดดังนี้
1.ชวยตอเชื่อมภาพ การถายทํารายการวิทยุโทรทัศนไมนิยมแชกลองจับภาพหรือฉากใดนิ่ง
นานๆ เพราะจะทําใหผูชมเบื่อหนาย จึงมีการถายช็อตสั้นๆ จัดภาพในมุมตางๆกัน รายการที่ผลิตใน
สตูดิโอมักจะเปนตอนยาวๆและมีการตัดตอระหวางการผลิตและหลังการผลิต
2.ชวยแกไขสวนบกพรอง แมบางครั้งในการบันทึกเทปมีการระมัดระวังแตยังพบขอบกพรอง
อยูเสมอ การตัดตอสามารถใชไดโดยตัดภาพที่ไมพึงปรารถนาออกได
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3.ชวยจํากัดเวลา เวลาออกอากาศทางสถานีโทรทัศนเปนเวลาที่มีคามาก การผลิตรายการจึง
ตองใหมีความยาวของรายการพอดีกับชวงเวลาที่กําหนด ดังนั้น ผูตัดตอจึงตองลําดับภาพเรื่องราวให
ไดเวลาพอดีในกระบวนการตัดตอ
4.ชวยสรางเรื่องราวอยางตอเนื่อง การลําดับภาพเปนการนําภาพแตละฉากแตละตอนมาตอ
เชื่อมเขาดวยกัน บางตอนอาจตองใชเทคนิดพิเศษในการทําภาพจางซอน (Dissolve) กวาดภาพ
(Wipe) หรือเทคนิคอื่นๆ อาจตองเพิ่มเสียงแบคกราวนและเสียงพิเศษตางๆเขาชวยจึงจะทําให
รายการสมบูรณไดเรื่องราวตามตองการ
การตัดตอรายการก็เพื่อใหรายการที่ถายทํานั้นมีความสมบูรณมายิ่งขึ้นและยังทําใหรายการ
นั้น ๆมีความตื่นตาตื่นใจผูที่รับชม จึงทําใหเกิดการประการรับชมของรายการโทรทัศนตางๆ

แนวคิดเกี่ยวกับประเมินผล
โทรทัศนเปนสื่อมวลชนประเภทหนึ่ง ในทํานองเดียวกัน ผูชมก็ประกอบไปดวยกลุมคนหลาย
ประเภทหลายประดับ ผูที่อยูในวงการโทรทัศนพอรูวาผูชมโทรทัศนบางคนจะปดเครื่องรับโทรทัศน
เมื่อดูพยากรณอากาศเสร็จ บางคนก็ปดเครื่องรับโทรทัศนเมื่อมีรายการกีฬา แตบางกลุมก็เปดชมแต
โฆษณา เปนตน (สุโขทัยธรรมาธิราช. (2537). 522-525.)
เมื่อผูชมประกอบไปดวยคนหลายกลุม มีความชอบที่เหมือนกันและในทางตรงกันขามก็ชอบ
ตางกันเชนกัน ผูอํานวยการผลิตยังตองทราบตอไปดวยวา เวลาที่เสนอรายการโทรทัศนนั้นก็มีผลตอ
การชมรายการและพยายามตอบสนองใหไดมากที่สุด จะตองพยายามเสนอขอมูลที่เที่ยงตรง เปน
ธรรม ไมลําเอียง หรือมีเจตนาอยางอื่นซอนเรน โดยธรรมชาติชองผูผลิตรายการนั้น กอนจะผลิต
รายการใด ๆ ออกมาสูประชาชน อยางนอยก็ตองมีขอมูลบางอยางเกี่ยวกับผูชมรายการไวในใจบาง
แลว กลุมผูชมนี้เราเรียกวา กลุมผูชมเปาหมาย เชน กลุมเด็กวัยรุน กลุมครอบครัว เปนตน
จากการศึกษาของนักวิชาการและสถาบันเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูดูรายการโทรทัศนใน
สหรัฐอเมริกานั้น สามารถแบงกลุมผูชมและลักษณะประจํากลุมที่ผูอํานวยการผลิตรายการตองทราบ
ไดดังตอไปนี้
1. แบงตามรายไดและการศึกษา
การวิจัยของมหาวิทยาลัยจอรเจีย โดยพอลลา เอ็ม พอยน เดกซเตอร (Paula M.
Poindexter) พอสรุปไดวา “ประชาชนที่มีรายไดนอยจะดูรายการขาวมากกวาผูที่มีรายไดมาก ขาว
เหตุการณของโลกจะไมเปนที่สนใจของพวกกรรมกรผูที่หวงวาจะหาเงินที่ไหนใชจายใหถึงสิ้นเดือน”
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2. แบงตามเชื้อชาติและชนกลุมนอย
กอนผลิตรายการ ผูอํานวยการผลิตสหรัฐอเมริกาเฉพาะอยางยิ่งรายการของสถานีโทรทัศน
ประจําทองถิ่น ตองรูจักพื้นเพของผูชมวาเกิดที่ไหน ผิวสีอะไร ชอบดูรายการประเภทไหน จากสถานี
วิทยุโทรทัศนชองไหน สิ่งเหลานี้เปนสิ่งจําเปนที่ผูอํานวยการผลิตตองทราบ
3. กลุมผูสูงอายุ
เมื่อคนเราอายุมากขึ้น เฉพาะอยางยิ่งในชวงที่ลูกๆพากันออกจากบานไปเรียนหนังสือ ทํางาน
หรือมีครอบครัวหมดแลว จะมีเวลาดูรายการโทรทัศนมากขึ้น เมื่อคนเราอายุมากขึ้น การติดตอกับ
เพื่อนฝูงหรือญาติพี่นองก็ลดนอยลง เปนวัยที่อยูกับบาน จึงมักหากิจกรรมทําโดยการดูโทรทัศน
มากกวาอานหนังสือพิมพ
4. กลุมผูชมที่เปนเด็กและคนหนุมสาว
ผลการศึกษาวิจัยพบวา 1ใน6 ของเด็กอายุ 6 ขวบ จะดูขาวทางโทรทัศนเกือบทุกวัน รายงาน
อีกฉบับแจงวา เด็กอายุระหวาง 6 ถึง 11 จะไดรับขาวสารจากโทรทัศน เมื่อมีอายุเพิ่มขึ้นการดูรยา
การขาวจะลดลง แมวากลุมนี้จะยังดูรายการโทรทัศนอยู เมื่อเด็กกลายเปนวัยรุนจะไมสนใจรายการ
ขาวเลย คนหนุมสาวก็ดูรายการขาวนอยกวากลุมอายุกลุมอื่น ๆ
ผูอํานวยการผลิตรายการจะประเมินผลรายการของตนเองไดหลายวิธี ดังเชนตอไปนี้
1. จากขาวลือระหวางผูชมรายการ
ความคิดเห็นของผูชมจะเปนที่นิยมระหวางผูชมดวยกัน ถาผูชมสามารถนําเรื่องรายการ
โทรทัศนที่ไดดูเมื่อคืน มาสูวงสนทนาในโตะอาหาร รานกาแฟหรือที่ทํางาน ก็เปนเครื่องวัดไดอยาง
หนึ่งวามีผูดูรายการนั้นมากและจากการสนทนานั้นจะเพิ่มจํานวนคนดูไดอีกมาก
2. สงแบบสอบถาม
ผูอํานวยการผลิตหรือสถานีโทรทัศนอาจสงแบบสอบถามเกี่ยวกับรายการของสถานีออกไป
แบบสุมตัวอยาง โดยตั้งรางวัลใหแกผูสงคําตอบกลับคืนมา เมื่อไดคําตอบกลับคืนมาแลว ก็จะทราบผล
ของรายการนั้น ๆ
3. ปจจุบันนี้มีบริษัทเอกชนหลายแหง
รับทําการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับรายการโทรทัศนในประเทศไทย สถาบันการศึกษาตาง ๆ เชน
ดุสิตโพล ก็ทําการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการดําเนินในชีวิต การบริโภคขาวสารทางโทรทัศน
ผูอํานวยการผลิตรายการผูโฆณษาสินคา จะซื้อขอมูลเหลานี้ไดโดยตรงจากบริษัทผูทําการสํารวจ
4. ทราบไดจากผูโฆษณาสินคาหรือผูอุปถัมภรายการ
บริษัทรับทําโฆษณาตาง ๆจะมมีขอมูลเกี่ยวกับรายการตาง ๆไวหมด ถารายการไหนดีมีคนดู
มาก ก็จะมีโฆษณาเต็มเวลา
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การใหคะแนน (Rating) นี้มีความสําคัญมากในวงการธุรกิจโฆษณาและการผลิตรายการ
โทรทัศน ผูโฆษณาสินคาก็ตองการเอาโฆษณาของตนเขาในรายการที่มีคนดูมากๆผูผลิตรายการก็
ตองการไดโฆษณามากๆเขาในรายการเชนเดียวกัน เพื่อที่จะไดเงินคาโฆษณามาจายคาเวลาให
สถานีโทรทัศน จายคาผลิตและมีกําไรเพื่อผลิตรายการดีๆตอไป รายการจะดีหรือไมดีตามที่บริษัท
สํารวจขอมูลบอกหรือไมก็ตาม ตราบใดที่มีโฆษณาเขาในรายการมากพอเลี้ยงตัวได ผูผลิตรายการก็จะ
พยายามผลิตรายการตาง ๆออกมาเสนอกลุมผูชมไดตอไป
จากขอขางตนจะทําใหเห็นวาผูรับชมมีการเลือกรับชมรายการโทรทัศนตางกัน จึงมีการทํา
แบบประเมินหรือแบบสํารวจรายการตางๆ จนถึงไดมีการทําวิจัยเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศนใน
รูปแบบตางๆอีกดวย

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
วรรณภา ไชยวงศ (2555) ไดศึกษา การวิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบของสื่อโทรทัศนรายการ
คนอวดผี ซึ่งเปนรายการที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผี วิญญาณ และสิ่งลี้ลับ การศึกษามีวัตถุประสงค
เพื่อใหทราบลักษณะเนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอของรายการคนอวดผีโดยมีการวิเคราะหรายการ
ตั้งแตชวงวันที่ 4 กรกฎาคม ถึง 10 ตุลาคม 2555 ทั้งหมด 15 ตอน ซึ่งผูวิจัยไดเลือกวิธีวิจัยดวยการ
วิเคราะหเนื้อหาและการนําเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห และผลการวิเคราะหโดยสังเขป พบวา
1.เนื้อหาของรายการคนอวดผี เปนเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผี วิญญาณ และสิ่งลี้ลับ
มากมายหลากหลายรูปแบบ รายการคนอวดผีมีทั้งหมด 5 ชวง
- ชวงที่ 1 คือ ชวง Clip Battle สวนใหญจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับดวงวิญญาณที่ปรากฏขึ้นใน
รูปแบบพลังงานมีลักษณะควันสีขาว สีดําหรือเปนเงา มีรูปรางคลายคน ปรากฏขึ้นตามสถานที่ตาง ๆ
หรือการปรากฏเปนใบหนาของคน
- ชวงที่ 2 คือชวงศูนยบรรเทาทุกขผี เนื้อหาสวนใหญเปนเรื่องดวงวิญญาณที่สิงสถิติอยูใน
สถานที่ตาง ๆ เชน บาน คอนโด ตึก ผับ และรถมือสอง คอยมาปรากฏใหเจาของสถานที่เห็นและคอย
หลอกหลอนหรือมาขอความชวยเหลือในรูปแบบตาง ๆ
- ชวงที่ 3 คือ ชวงลาทาผี เนื้อหาจะมีเพียงแคแบบเดียว คือการการปฏิบัติภารกิจลาทาผี
ทั้งหมด 3 ภารกิจ โดยภารกิจจะเปนพิธีกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับความเชื่อของคนไทยที่เชื่อวา ถาหาก
ทําพิธีกรรมแลวจะสามารถทําใหมองเห็น สัมผัสและสื่อสารกับดวงวิญญาณได
- ชวงที่ 4 คือชวงสัมผัสปาฏิหาริย เนื้อหาคือการพาไปไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ตาง ๆ
พรอมอธิบายประวัติและแนะนําสิ่งที่ควรเตรียมในการไว คาถาที่ใช และวิธีการไหวที่ถูกตอง ซึ่งจะมี
การบอกลักษณะนิสัยของดารารับเชิญ และใหคําแนะนําและคําเตือนในการดําเนินชีวิตประจําวัน

19

- ชวงที่ 5 คือชวงประสบการณขนหัวลุกสวนใหญเปนเรื่องราวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องโดน
ดวงวิญญาณหลอกหลอนหรือมาปรากฏตัวใหพบเห็น
2. รูปแบบรายการคนอวดผี พบเทคนิคการนําเสนอของรายการ 5 รูปแบบ
- ชวงที่ 1 คือชวงClip Battleเปนรูปแบบรายการประเภทรายการพูดคุยมีการพูดถึงเรื่องราว
ของคลิปสยองขวัญที่พิธีกรแตละคนนํามาประชันกัน และมีการสรางการมีสวนรวมระหวางผูชมทาง
บานกับทางรายการ โดยการเชิญใหสงคลิปเขามารวมสนุกในรายการและชวงที่ 4 คือชวงสัมผัส
ปาฏิหาริยมีการพูดคุยกันระหวางพิธีกรและดารารับเชิญ
- ชวงที่ 2 คือชวงศูนยบรรเทาทุกขผี เปนรูปแบบรายการประเภทการสนทนาและสัมภาษณมี
การสนทนากันระหวางพิธีกรและแขกรับเชิญเกี่ยวกับเรื่องราวที่แขกรับเชิญนํามาเลาในรายการมีการ
รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรวมแกไขปญหา
- ชวงที่ 3 คือชวงลาทาผีเปนรูปแบบรายการประเภทปกิณกะมีพิธีกรที่มีความสามารถในการ
แกไขปญหา มีการปฏิบัติภารกิจซึ่งคลายกับการเลนเกมส
- ชวงที่ 4 คือชวงสัมผัสปาฏิหาริยไดมีการเปลี่ยนแปลงใหเปนชวงประสบการณขนหัวลุกเปน
รูปแบบรายการประเภทการสนทนามีการสนทนาระหวางพิธีกรและแขกรับเชิญซึ่งมีพิธีกรเปนผูสรุป
และเลาเรื่องราวโดยยอใหผูชมไดฟงเปนระยะเพื่อใหผูชมทางบานไดเขาใจตรงกัน
เมทินี ทองศรีเกตุ (2552) ไดศึกษาพฤติกรรมการดูละครทางโทรทัศนของวัยรุนในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามจํานวน400 คน สวนใหญเปนหญิงมีจํานวน
300คน (รอยละ 75) เปนชายจํานวน100 คน(รอยละ 25) มีอายุระหวาง 15-18 ป จํานวน290คน
(รอยละ 72.5) รองลงมามีอายุระหวาง 19-22 ป จํานวน77คน(รอยละ 19.3) อยูในระดับการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.จํานวน289คน(รอยละ 72) รองลงมาคือปริญญาตรีจํานวน76คน
(รอยละ 19) มีรายไดนอยกวา 5000บาท จํานวน253 คน(รอยละ 63.33)รองลงมาคือ 10,00115,000 บาท จํานวน113คน (รอยละ 28.3) ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูละครโทรทัศนพบวา
สวนใหญมีจํานวนโทรทัศน 1 เครื่องมีจํานวน233(รอยละ 58.3) รองลงมาเกินกวา 1 เครื่องมีจํานวน
167 คน (รอยละ 41.8) ดูละครโทรทัศนมีจํานวน311คน(รอยละ 77.8) ดูละครโทรทัศนบางมีจํานวน
89คน(รอยละ 22.3)ดูโทรทัศนที่บานมีจํานวน358คน(รอยละ 95.8) รองลงมาดูโทรทัศนที่บานเพื่อนมี
จํานวน17คน(รอยละ 4.3)ใน 1 สัปดาหดูละครทุกวันมีจํานวน310คน(รอยละ 77.5)รองลงมาใน 1
สัปดาหดูละคร5-6วันมีจํานวน49คน(รอยละ 12.3)เฉลี่ยแตละวันดูละคร1-2ชม.ตอวันมีจํานวน186คน
(รอยละ 46.5)รองลงมา3-4ชม.ตอวันมีจํานวน180คน(รอยละ 45) ดูละครโทรทัศนเพื่อเปนการใช
เวลาวางใหเปนประโยชนมีจํานวน272คน(รอยละ 68)รองลงมาเพื่อความสนุกสนานบันเทิงมีจํานวน
72คน(รอยละ 18)ดูละครโทรทัศนกับครอบครัวมีจํานวน211คน(รอยละ 52.8) รองลงมาดูคนเดียวมี
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จํานวน186คน(รอยละ 46.5) พูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวบอยครั้งถึงเรื่องราวในละครโทรทัศนทั้ง
ขณะชมและเวลาอื่นๆมีจํานวน172คน (รอยละ 43)รองลงมาทุกครั้งมีจํานวน150 คน(รอยละ 37.5)ดู
ตามที่คนอื่นเปดมีจํานวน250คน(รอยละ 62.5) รองลงมาตั้งใจดูเปลี่ยนชองบางแลวกลับมาดูชองเดิม
มีจํานวน54คน(รอยละ 13.5)ละครสืบสวนมีจํานวน137คน (รอยละ 34.3)รองลงมาคือละครที่ไม
ลึกลับซับซอนมีจํานวน61คน(รอยละ 15.3)ดูละครโทรทัศนทุกวันมีจํานวน251คน(รอยละ 62.8)
รองลงมาดูบาง(เอาแนไมได)มีจํานวน85คน(รอยละ 21.3) ในชวงเวลา 3 เดือนติดตามดูละครโทรทัศน
3-4 เรื่องมีจํานวน111คน(รอยละ 27.8) รองลงมา 2-3 เรื่องมีจํานวน109คน(รอยละ 27.3)
วรชิต ตรีพืช (2555) ไดศึกษา พฤติกรรมการเปดรับและทัศนคติของกลุมคนวัยทํางานที่มี
ตอรายการข าวภาคเที่ ย งของสถานีโทรทั ศน ไทยที วีสี ชอง 3 ผลการศึกษาพบวา “พฤติ กรรมการ
เป ดรับ และทั ศนคติของกลุมคนวัยทํางานที่มีตอขาวภาคเที่ยงของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3”
พบวา กลุมผูชมวัยทํางานจะมีพฤติกรรมการรับชมรายการขาวภาคเที่ยงผานทางโทรทัศน แตถาไมได
รับ ชมก็ จ ะติ ด ตามรั บ ชมทางอิ น เตอร เน็ ต วิท ยุ และหนั งสื อพิ มพ แทน นอกจากนี้ กลุม ตั ว อย าง
จํานวน 10 คน ยังมีทัศนคติที่ดีตอการนําเสนอรายการขาวภาคเที่ยงสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3
เพราะมีการนําเสนอขาวที่รวดเร็วทันเหตุการณ เนื้อหาถูกตอง และเปนกลาง สําหรับขาวที่ชอบและ
ใหความสนใจมากที่สุด คือ ขาวการเมือง ขาวพยากรณอากาศ และขาวเศรษฐกิจ ตามลําดับ
นภาพร ปาโหม (2554) ไดศึกษาปญหา กลยุทธการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธเพื่อเพิ่มผล
ประกอบการของธุรกิจผลิตจําหนายรายการโทรทัศนประเภทเกมโชว– กรณีศึกษาบริษัท เวิรคพอยท
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวาแยกออกไดเปน 3 กลยุทธ ดังนี้
1. กลยุทธระดับองคกรที่เหมาะสมที่สุด คือ กลยุทธการเติบโต (Growth Strategy) เนนการ
เติบโตแบบ Concentric Diversification เปนการสรางการเติบโตดวยการเพิ่มรูปแบบผลิตภัณฑใหมๆใน
ธุรกิจทั้ง 6 ประเภทไดแก ที่สอดคลองกับผลิตภัณฑหรือบริการที่มีอยูแลว
2. กลยุทธระดับธุรกิจที่เหมาะสมที่สุด สําหรับธุรกิจผลิตจําหนายรายการโทรทัศน คือ กลยุทธการ
สรางความแตกตาง (Differentiation Strategy) โดยเฉพาะประเด็นเนื้อหารายการ การโชวตลก แทรก
ความรูตางๆ วิธีการแขงขัน รวมทั้งการโฆษณา โปรโมตสินคา โดยมุงความพึงพอใจสูงสุดของผูรับชม
รายการ ซึ่งสิ่งเหลานี้จะชวยสรางประสบการณที่ดีและชวยกอใหเกิดการรับชมซ้ําสงผลตอการเพิ่ม
ความสามารถทางการแขงขัน
3. กลยุทธระดับหนาที่ในการวางกลยุทธทางดานการตลาดที่เหมาะสมที่สุดสําหรับรายการ
โทรทัศนประเภทเกมโชว รายการชิงรอยชิงลาน Sunshine Day คือ การผสมผสานการใชกลยุทธการแบง
สวนตลาด (STP) กลยุทธสวนประสมทางการตลาดบริการ (7 P’s)
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นายศิริ สารผล , ผศ.ดร.สมยศ อวเกียรติ(2552) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูชมรายการขาวกีฬา
ของสถานีโทรทัศนในเขตบางเขน ผลการศึกษาพบวาความพึงพอใจของผูชมรายการขาวกีฬาของ
สถานีโทรทัศนในเขตบางเขน ทั้ง 4 ดาน อยูในระดับดีมาก ประชากรที่มีเพศแตกตางกันมีความพึงพอใจไม
แตกตางกัน ประชากรที่มีอายุแตกตางกันมีความพึงพอใจแตกตางกันในดานการสงเสริมการตลาดประชากร
ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความพึงพอใจแตกตางกันในดานผลิตภัณฑดานชองทางการจัดจําหนาย
ดานพนักงานและดานการสงเสริมการตลาดประชากรที่มีอาชีพแตกตางกัน มีความพึงพอใจแตกตางกันใน
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาดและดานผลิตภัณฑ ประชากรที่มีรายไดแตกตางกัน
มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานดานผลิตภัณฑดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริม
การตลาด

กรอบแนวความคิด
บุคลากรในการผลิต
- ผูอํานวยการผลิต
- ผูชวยกลอง
- ผูควบคุมการผลิต
- ชางวิดีโอเทป
- ผูกํากับรายการ
- ผูกํากับแสง
- ผูชวยผูกํากับ
- ผูกํากับเสียง
- ผูเขียนบท
- ฝายตัดตอ
- ผูกํากับเวที
- ผูกํากับฝายศิลป
- ผูชวยประสานงานการผลิต
- ผูจัดหาสถานที่
- ฝายเทคนิคพิเศษ
- ผูดําเนินรายการ
- ฝายกราฟก
- ผูกํากับเทคนิค
- ชางแตงหนา
- ชางภาพ
- ฝายเสื้อผา

-กลุมผูชมรายการ
-กลุมผูผลิตรายการ
-ผลตอบรับของกลุมผูชม
รายการ

- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- ชองทางการ
รับชม

รูปแบบการศึกษาการผลิตรายการ “ 4 โพดํา
Super Show ” ทางสถานีโทรทัศนชอง One

เทคนิคที่ปรากฏในการผลิต
- ดานแสง
- ดานภาพ
- ดานเสียง

แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฏีการสื่อสาร
แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการ
โทรทัศน (Alan Wurtzel อางถึงใน
พจนา สะใบบาง. (2546). 25.)
แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ
โทรทัศน (สุโขทัยธรรมาธิราช. (2537).
155.)
แนวคิดเกี่ยวกับประเมินผล (สุโขทัย
ธรรมาธิราช. (2537). 522-525.)
(Paula M. Poindexter)

- ดานเทคนิคควบคุมสัญญาณภาพและเสียง
- ดานศิลปกรรมและสิ่งสนับสนุน
- ดานการตัดตอลําดับภาพ
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คำอธิบำยกรอบแนวคิด
กำรเชื่อมโยงกรอบแนวคิดของรูปแบบกำรศึกษำกำรผลิตรำยกำร “4 โพดำ super show”
ทำงสถำนีโทรทัศน์ช่อง One โดยมีองค์ประกอบเรื่องของ เพศจัดแบ่งเป็นเพศชำยและหญิง อำยุจัด
แบ่งเป็นช่วง 17-24 ปี , 25-32 ปี , 33-40 ปี , และช่วงอำยุอื่นๆและกำรศึกษำจัดแบ่งเป็นปริญญำตรี ,
ปริญญำโท , ปริญญำเอก ซึ่งองค์ประกอบนั้นจัดอยู่ในกลุ่มของผู้ชมรำยกำรจำนวน กลุ่มผู้ผลิตรำยกำรมี
ผลต่อผลตอบรับของผู้ชมรำยกำร
จำกกำรศึกษำเกี่ยวกับบุคคลำกรในกำรผลิตทั้ง 21 ฝ่ำยได้รำยละเอียดดังนี้
- ผู้บริหำรกำรผู้อำนวยกำรผลิต เปรียบเป็นเจ้ำของรำยกำรมีอำนำจสูงสุด
- ผู้ควบคุมกำรผลิตรำยกำร เป็นผู้ควบคุมและตัดสินใจทุกเรื่องจนกว่ำรำยกำรจะเสร็จสิน้
- ผู้กำกับรำยกำร เป็นผู้ควบคุมกำรทำงำนของทีมงำนเพื่อให้ภำพและเสียงมีควำมสมบูรณ์
- ผู้ช่วยผู้กำกับ มีหน้ำที่ช่วยเหลือกำรทำงำนของผู้กำกับ
- ผู้เขียนบท ผู้มที ักษะในกำรเขียนบทที่ดตี ลอดจนศัพท์เทคนิคต่ำงๆในงำนวิทยุโทรทัศน์
- ผู้กำกับเวที ผู้รับคำสั่งจำกผู้กำกับรำยกำรในห้องควบคุมมำยังผู้กำกับเวทีในห้องสตูดิโอ
- ผู้ช่วยประสำนงำนกำรผลิต เป็นแกนกลำงประสำนควำมร่วมมือแจ้งข่ำวสำร
- ผู้จัดหำสถำนที่ เป็นผูท้ ี่เสำะหำสถำนที่ที่เหมำะสมตำมบทต่ำงๆที่ระบุไว้
- ผู้ดำเนินรำยกำร มีบทบำทสำคัญมำกในกำรสื่อสำรกับผู้ชม
- ผู้กำกับเทคนิค เป็นผู้ที่คัดเลือกภำพที่เหมำะสมที่สุดมำเรียงร้อยเข้ำด้วยกัน
- ช่ำงภำพ บุคคลสำคัญในกำรบันทึกภำพจำกโทรทัศน์
- ผู้ช่วยกล้อง ช่วยเหลือช่ำงภำพให้สำมำรถถ่ำยทำได้อย่ำงสะดวก
- ช่ำงวิดีโอเทป รับผิดชอบเรื่องกำรบันทึกภำพ ดูแล และเก็บเทปบันทึกภำพต่ำงๆ
- เจ้ำหน้ำที่เทคนิคฝ่ำยควบคุมสัญญำณภำพ ควบคุมคุณภำพของสัญญำณภำพให้เหมำะสม
- ผู้กำกับแสง จัดแสงให้เข้ำกับแนวคิดของรำยกำร เหมำะสมน่ำสนใจ
- ผู้กำกับเสียง ควบคุมเสียงป้องกันเสียงรบกวนไม่ให้เกิดขึน้ รวมถึงแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำต่ำงๆ
- เจ้ำหน้ำที่ตัดต่อลำดับภำพ เจ้ำหน้ำที่ตัดต่อต้องเรียงร้อยเนื้อหำตำมที่ผู้กำกับต้องกำร อำจ
มีกำรตัดทอนเนื้อหำ แทรกภำพ ใส่ตัวอักษรเพิ่มเข้ำไปได้
- ผู้กำกับฝ่ำยศิลป์ ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรออกแบบสร้ำงฉำกตำมบทที่ระบุไว้
- เจ้ำหน้ำที่เทคนิคพิเศษ ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน เช่น กำรใช้ปืนในรำยกำร
- เจ้ำหน้ำที่กรำฟิก งำนสร้ำงสรรค์ที่ช่วยสร้ำงควำมน่ำสนใจและเพิ่มควำมเข้ำใจในเนื้อหำ
รำยกำร
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- ช่ำงแต่งหน้ำและช่ำงทำผม ส่งผลให้ผู้ปรำกฎตัวทำงโทรทัศน์ดูดี เพิ่มควำมน่ำสนใจ
-เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยเสื้อผ้ำ ออกแบบชุดและจัดหำชุด
รวมถึงเทคนิคที่ปรำกฏในกำรผลิต ด้ำนแสง ด้ำนภำพ ด้ำนเสียง ด้ำนเทคนิคควบคุมสัญญำณ
ภำพและเสียง ด้ำนศิลปกรรมและสิ่งสนับสนุน และด้ำนตัดต่อลำดับภำพ
ตำมแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฏีกำรสื่อสำรที่จะสื่อถึงกำรนำเสนอของตัวพิธีกรในรำยกำรสำหรับ
บทกำรพูด บทกำรสัมภำษณ์ต่ำงๆต่อแขกรับเชิญหรือผู้ร่วมรำยกำร และมีควำมเกี่ยวข้องไปถึงบุคคล
อื่น ล้วนต้องอำศัยกำรสื่อสำรเป็นเครื่องมือช่วยให้บรรลุจุดประสงค์ทั้งสิ้น
แนวคิดเกี่ยวกับกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ เป็นกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องระหว่ำงกำรใช้
เครื่องมือที่มีควำมซับซ้อนทำงเทคนิคกับควำมคิดสร้ำงสรรค์อันละเอียดอ่อน ผสมผสำนออกมำเป็นตัว
รำยกำร งำนผลิตรำยกำรจึงเป็นเรื่องของกำรใช้ทำงศำสตร์และศิลป์อย่ำงกลมกลืน
แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของรำยกำรโทรทัศน์ รูปแบบของรำยกำรมีหน้ำที่ให้ควำมบันเทิงได้
เพิ่มควำมสำคัญมำกขึ้นทุกที จนเป็นที่น่ำจับตำมองว่ำโทรทัศน์เป็นสื่อมวลชนที่ให้บริกำรทำงด้ำน
ควำมบันเทิงมำกกว่ำด้ำนอื่น
แนวคิดเกี่ยวกับประเมินผล เมื่อผู้ชมประกอบไปด้วยคนหลำยกลุ่ม มีควำมชอบที่เหมือนกัน
และในทำงตรงกันข้ำมก็ชอบต่ำงกันเช่นกัน ผู้อำนวยกำรผลิตยังต้องทรำบต่อไปด้วยว่ำ เวลำที่เสนอ
รำยกำรโทรทัศน์นั้นก็มีผลต่อกำรชมรำยกำรและพยำยำมตอบสนองให้ได้มำกที่สุด จะต้องพยำยำม
เสนอข้อมูลที่เที่ยงตรง เป็นธรรม ไม่ลำเอียง หรือมีเจตนำอย่ำงอื่นซ่อนเร้น ดังกรอบแนวคิด

\
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำรูปแบบกำรนำเสนอและผลตอบรับของผู้ชมที่มีต่อ
รำยกำร 4 โพดำ “Super Show” โดยมีวิธีกำรดำเนินงำนวิจัยตำมลำดับหัวข้อดังต่อไปนี้
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
กำรศึ ก ษำงำนวิ จั ย รู ป แบบกำรผลิ ต รำยกำรโทรทั ศ น์ “4 โพด ำ Super Show” ทำง
สถำนีโทรทัศน์ช่อง One ศึกษำผลตอบรับของผู้ชมรำยกำรที่มีผลกระทบต่อเรตติ้งของรำยกำร
ประชำกร
มีประเภทและกลุ่มตัวอย่ำงดังนี้
1.ประชำกรที่เป็นนักศึกษำและบุคลำกรในมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ช่วงอำยุ 17-40 ปี โดยเก็บ
ข้อมูลทั้งเพศชำยและเพศหญิง
2.ประชำกรกลุ่มผู้ผลิตรำยกำร 4 โพดำ Super Show ประกอบด้วย
2.1 ผู้บริหำรกำรผู้อำนวยกำรผลิต เปรียบเป็นเจ้ำของรำยกำรมีอำนำจสูงสุด
2.2 ผู้ควบคุมกำรผลิตรำยกำร เป็นผู้ควบคุมและตัดสินใจทุกเรื่องจนกว่ำรำยกำรจะเสร็จสิ้น
2.3 ผู้กำกับรำยกำร เป็นผู้ควบคุมกำรทำงำนของทีมงำนเพื่อให้ภำพและเสียงมีควำมสมบูรณ์
2.4 ผู้ช่วยผู้กำกับ มีหน้ำที่ช่วยเหลือกำรทำงำนของผู้กำกับ
2.5 ผู้เขียนบท ผู้มีทักษะในกำรเขียนบทที่ดีตลอดจนศัพท์เทคนิคต่ำงๆในงำนวิทยุโทรทัศน์
2.6 ผู้กำกับเวที ผู้รับคำสั่งจำกผู้กำกับรำยกำรในห้องควบคุมมำยังผู้กำกับเวทีในห้องสตูดิโอ
2.7 ผู้ช่วยประสำนงำนกำรผลิต เป็นแกนกลำงประสำนควำมร่วมมือแจ้งข่ำวสำร
2.8 ผู้จัดหำสถำนที่ เป็นผู้ที่เสำะหำสถำนที่ที่เหมำะสมตำมบทต่ำงๆที่ระบุไว้
2.9 ผู้ดำเนินรำยกำร มีบทบำทสำคัญมำกในกำรสื่อสำรกับผู้ชม
2.10 ผู้กำกับเทคนิค เป็นผู้ที่คัดเลือกภำพที่เหมำะสมที่สุดมำเรียงร้อยเข้ำด้วยกัน
2.11 ช่ำงภำพ บุคคลสำคัญในกำรบันทึกภำพจำกโทรทัศน์
2.12 ผู้ช่วยกล้อง ช่วยเหลือช่ำงภำพให้สำมำรถถ่ำยทำได้อย่ำงสะดวก
2.13 ช่ำงวิดีโอเทป รับผิดชอบเรื่องกำรบันทึกภำพ ดูแล และเก็บเทปบันทึกภำพต่ำงๆ
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2.14 เจ้ ำหน้ ำที่ เทคนิ ค ฝ่ ำยควบคุ ม สั ญ ญำณภำพ ควบคุ ม คุ ณ ภำพของสั ญ ญำณภำพให้
เหมำะสม
2.15 ผู้กำกับแสง จัดแสงให้เข้ำกับแนวคิดของรำยกำร เหมำะสมน่ำสนใจ
2.16 ผู้ ก ำกับ เสี ยง ควบคุ มเสียงป้ องกัน เสียงรบกวนไม่ ให้ เกิด ขึ้น รวมถึงแก้ปั ญ หำเฉพำะ
หน้ำต่ำงๆ
2.17 เจ้ำหน้ำที่ตัดต่อลำดับภำพ เจ้ำหน้ำที่ตัดต่อต้องเรียงร้อยเนื้อหำตำมที่ผู้กำกับต้องกำร
อำจมีกำรตัดทอนเนื้อหำ แทรกภำพ ใส่ตัวอักษรเพิ่มเข้ำไปได้
2.18 ผู้กำกับฝ่ำยศิลป์ ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรออกแบบสร้ำงฉำกตำมบทที่ระบุไว้
2.19 เจ้ำหน้ำที่เทคนิคพิเศษ ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน เช่น กำรใช้ปืนในรำยกำร
2.20 เจ้ำหน้ ำที่ ก รำฟิ ก งำนสร้ำงสรรค์ ที่ ช่วยสร้ำงควำมน่ ำสนใจและเพิ่ ม ควำมเข้ำใจใน
เนื้อหำรำยกำร
2.21 ช่ำงแต่งหน้ำและช่ำงทำผม ส่งผลให้ผู้ปรำกฎตัวทำงโทรทัศน์ดูดี เพิ่มควำมน่ำสนใจ
2.22 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยเสื้อผ้ำ ออกแบบชุดและจัดหำชุด

กลุ่มตัวอย่ำงที่ 1
กำหนดกลุ่มตัวอย่ำงเป็นกลุ่มประชำกรที่เป็นนักศึกษำและบุคลำกรในมหำวิทยำลั ยสวนดุสิต
ช่วงอำยุ 17-40 ปี โดยเก็บข้อมูลทั้งเพศชำยและเพศหญิงจำนวน 390 คน
กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้วิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย เป็นลักษณะกำรสุ่มที่มีสมำชิกทั้งหมดของ
ประชำกรเป็นอิสระซึ่งกันและกัน แล้วสุ่มเลือกหน่วยของกำรสุ่ม ( Sampling Unit ) จนกว่ำจะได้
ตำมจำนวนที่ต้องกำรโดยกำรสุ่มจำกนักศึกษำและบุคลำกรในมหำวิทยำลัยสวนดุสิต
กลุ่มตัวอย่ำงที่ 2
กำหนดกลุ่มตัวอย่ำงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีขอบเขตในกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงกำรสุ่มอย่ำง
ง่ำย ดังนี้
1. ต้องเป็นบุคคลที่มีควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนนิเทศศำสตร์หรือสื่อสำรมวลชน
2. ต้องมีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนเป็นหัวหน้ำงำนอย่ำงน้อย 3 ปีขึ้นไป
กำรเลือกกลุ่ม ตัวอย่ำงแบบเฉพำะเจำะจง จำเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่ำงที่ มีควำมเชี่ยวชำญ
ทำงด้ำนนิเทศศำสตร์หรือสื่อสำรมวลชนและมีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนมำก่อน
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
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ได้ดำเนินกำร 2 ส่วน ดังนี้
1.กำรใช้แบบสอบถำม มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 รวบรวมข้อมูลในกำรสร้ำงแบบสอบถำมผู้เชี่ยวชำญในด้ำนกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์
1.2 สร้ำงแบบสอบถำมแล้วนำแบบสอบถำมไปสำรวจกับกลุ่มเป้ำหมำย
1.3 ปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอ
1.4 นำแบบสอบถำมมำทำกำรทดสอบ กับกลุ่มตัวอย่ำงที่ไม่ใช่กลุ่ม ตัวอย่ำงจริง จำนวน 30
คน
1.5 นำแบบสอบถำมที่ได้จำกกำรสำรวจเก็บกลับคืนมำปรับปรุงแก้ไข เพื่อนำออกไปเก็บ
ข้อมูลภำคสนำม
1.6 ออกดำเนินเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถำม
2. กำรใช้แบบสัมภำษณ์ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.1 กำหนดประเด็นคำถำมที่ใช้ในกำรสัมภำษณ์จำกกำรศึกษำเอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.2 ส่งหนังสือให้ผู้สัมภำษณ์ทรำบล่วงหน้ำ
2.3 ส่งคำถำมไปให้ผู้สัมภำษณ์ได้เตรียมตัวล่วงหน้ำ 7-10 วัน
2.4 นัดหมำยอีกครั้งเพื่อสัมภำษณ์
2.5 เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถำมข้อมูลของผู้เชี่ยวชำญที่เรำไปทำกำรสัมภำษณ์
เครื่องมือในกำรวิจัยและกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ
เครื่องมือในกำรวิจัยแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
1.แบบสอบถำม มี 4 ตอนประกอบไปด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป มี 4 ข้อ
ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรรับชมรำยกำร4โพดำSuper Show มี 9 ข้อ
ตอนที่ 3 ควำมคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบกำรผลิตรำยกำร4โพดำ Super show มี 9 ข้อ
ตอนที่ 4 ควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรใช้ภำษำในรำยกำร4โพดำ Super show มี 5 ข้อ
2.แบบสัมภำษณ์บุคลำกรผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ มีดังต่อไปนี้
2.สัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิมี 15 ข้อ
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
กำรวิเครำะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1.กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำม ผู้วิจัยได้ดำเนินกำรดังนี้
1.นำแบบสอบถำมที่ได้รับคืนมำตรวจสอบควำมสมบูรณ์ ควำมถูกต้องในกำรตอบ
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2.นำแบบสอบถำมที่สมบูรณ์แล้วไปวิเครำะห์ข้อมูล โดยแบ่งกำรวิเครำะห์เป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม โดยนำคำถำม
มำหำค่ำร้อยละ นำเสนอเป็นตำรำงประกอบควำมเรียง
ตอนที่ 2 วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถำม โดยนำ
คำถำมมำหำค่ำหำค่ำเฉลี่ย ( X ) และค่ำร้อยละ นำเสนอเป็นตำรำงประกอบควำมเรียง
กำรแปลควำมหมำยจำกค่ำเฉลี่ย ( X ) มีดังนี้
ค่ำเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมำยถึงควำมคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ค่ำเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมำยถึงควำมคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
ค่ำเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมำยถึงควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง
ค่ำเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมำยถึงควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก
ค่ำเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมำยถึงควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด
2.กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ ผู้วิจัยได้ดำเนินกำรดังนี้
1.นำแบบสัมภำษณ์มำเรียบเรียงเนื้อหำให้สมบูรณ์
2.นำแบบสัมภำษณ์มำวิเครำะห์เนื้อหำและประเด็น
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
กำรวิ จั ย กำรศึ ก ษำรู ป แบบกำรผลิ ต รำยกำรโทรทั ศ น์ “4 โพด ำ Super Show” ทำง
สถำนีโทรทัศน์ช่อง One ใช้ค่ำสถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
1.ค่ำร้อยละ
2.ค่ำเฉลี่ย ( X )
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
เรื่ อ ง การศึ ก ษารู ป แบบการผลิ ต รายการโทรทั ศ น์ “4 โพด า Super Show” ทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง One โดยผลการวิจัยมี 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
งานวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน์ “4 โพดา Super Show” ทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง One ได้มีสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 2 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1.อาจารย์ชุษณะ จันทร์อ่อน ตาแหน่ง อาจารย์ผู้สอนประจาหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต
มหาลัยสวนดุสิต ประสบการณ์ในการทางาน 20 ปี
2.อาจารย์นรเศรษฐ์ ไวทย์รุ่งโรจน์ ตาแหน่ง อาจารย์ประจาฝ่ายกิจการนักศึกษาหลักสูตร
นิเทศศาสตร์บัณฑิตมหาลัยสวนดุสิต ประสบการณ์ในการทางาน 17 ปี
ตารางที่ 4.1 การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านรูปแบบการผลิต
รายการโทรทัศน์ “4 โพดา Super Show” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง One
ประเด็นที่พบจากการวิเคราะห์
ควรปรับเปลี่ยนเนื้อหาและพิธีกร
ใหม่ เช่น ควรนาเอาแชมป์เดอะ
สตาร์คนล่าสุดมาเป็นพิธีกรบ้าง เพื่อ
ไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย
จุดเด่นของรายการ 4 โพดา Super
Show คือเป็นรายการ Sing Show
มุมกล้องที่ใช้ในรายการวาไรตี้เป็น
การใช้มุมกล้องที่แปลกใหม่ บางครั้ง
อาจขึ้นอยู่กับคนเขียนบทว่าต้องการ
ให้มุมกล้องที่ถ่ายมานั้นออกมา
อย่างไร

อ.ชุษณะ จันทร์
อ่อน


อ.นรเศรษฐ์ ไวทย์
รุ่งโรจน์








หมายเหตุ
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ประเด็นที่พบจากการวิเคราะห์
แขกรับเชิญที่มาในรายการมีผลทาให้
ผู้ ช มสนใจและติ ด ตามรายการมาก
ขึ้น
การจั ดฉากควรจัด ให้ ส อดคล้ องกั บ
รูปแบบของรายการหรือทาให้แปลก
ใหม่เพื่อดึงดูดผู้ชม

อ.ชุษณะ จันทร์
อ่อน


อ.นรเศรษฐ์ ไวทย์
รุ่งโรจน์






หมายเหตุ

จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า อันดับหนึ่ง ประเด็น เรื่องการปรับเปลี่ยน
เนื้อหาของรายการและพิธีกรใหม่เพื่อไม่ให้ผู้ชมเกิดความเบื่อหน่าย มีผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วย 2 คนจาก
ทั้ ง หมด 2 คนคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 อั น ดั บ 2 จุ ด เด่ น ของรายการคื อ เป็ น รายการ Sing Show มี
ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วย 2 คนจากทั้งหมด 2 คนคิดเป็นร้อยละ 100 อันดับ 3 มุมกล้องที่ใช้ในการถ่าย
รายการวาไรตี้เป็นมุมกล้องที่แปลกใหม่ มีผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วย 1 คนจากทั้งหมด 2 คนคิดเป็นร้อยละ
50 อันดับ 4 แขกรับเชิญที่มาในรายการทาให้มีผู้ชมติดตามรายการมากขึ้น มีผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วย 2
คนจากทั้งหมด 2 คนคิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนอันดับ 5 คือการจัดฉากให้สอดคล้องกับรูปแบบของ
รายการ มีผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วย 2 คนจากทั้งหมด 2 คนคิดเป็นร้อยละ 100
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
งานวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน์ “4 โพดา Super Show” ทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง One ได้มีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 390 ชุด โดยมีผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ดังนี้
สถานภาพ
จานวน
ร้อยละ
1.เพศ
ชาย
165
42.3
หญิง
225
57.7
จากตารางแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตามสถานภาพแสดงให้เห็นว่า ในการเก็บข้อมูล
จากการทาแบบสอบถามจานวน 390 ชุด มีเพศหญิงทั้งหมด 225 คน คิดเป็นร้อยละ 57.7% และเพศ
ชายทั้งหมด 165 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3%

สถานภาพ

จานวน

ร้อยละ

17-24
25-32
33-40
อื่นๆ โปรดระบุ

368
21
0
1

94.4
5.4
0
0.3

2.อายุ

ช่วงอายุในการเก็บข้อมูลจากการทาแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 390 ชุด แบ่งออกเป็น 4
ช่วงอายุ อายุ 17-24 จานวน 368 คน คิดเป็นร้อยละ 94.4% อายุ 25-32 จานวน 21 คนคิดเป็นร้อย
ละ 5.4% ช่วงอายุที่มากกว่า 40 ปีขึ้นไปจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3%
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สถานภาพ
จานวน
ร้อยละ
3.ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
375
96.2
ปริญญาโท
14
3.6
ปริญญาเอก
1
0.3
อื่นๆ โปรดระบุ
0
0
ระดับการศึกษาในการเก็บข้อมูลจากการทาแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 390 ชุด แบ่ง
ออกเป็นระดับปริญญาตรี จานวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 96.2% ระดับปริญญาโท จานวน 14 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.6% ระดับปริญญาเอก 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3%

สถานภาพ
จานวน
ร้อยละ
4.ช่องทางการรับชม
โทรทัศน์
260
66.7
อินเตอร์เน็ต
138
32.8
อื่นๆ โปรดระบุ
2
0.5
ช่องทางการรับชมในการเก็บข้อมูลจากการทาแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 390 ชุด แบ่ง
ออกเป็นรับชมผ่านช่องทางโทรทัศน์ จานวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7% รับชมผ่านช่องทาง
อินเตอร์เน็ต จานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8% รับชมผ่านช่องทางอื่นๆ 2 คน คิดเป็นร้อยละ
0.5%
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การแสดงความคิ ดเห็น ที่มีต่อรายการโทรทัศน์ “4 โพดา Super Show” มีการแสดง
ความคิดเห็นจานวน 16 ข้อ จากข้อที่ 5 ถึงข้อที่ 20 แปลผลวิจัยได้ ดั้งนี้
ระดับความคิดเห็น
SD ระดับ
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด X
208
32
1
1
4.2 0.6 มาก
(53.3 (8.2%) (0.3%) (0.3%) 8 4
%)

รายการความคิดเห็น มาก
ที่สุด
5.รายการ “4โพ
148
ดา Super
(37.9
Show” เหมาะกับ %)
ทุกเพศทุกวัย
ข้อ 5.รายการ “4 โพดา Super Show” เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ในการเก็บข้อมูลจากการทา
แบบสอบถามทั้งหมดจานวน 390 ชุด แบ่งออกเป็น เห็นด้วยในระดับมากที่สุ ด จานวน 148 คน คิด
เป็นร้อยละ 37.9% เห็นด้วยในระดับมาก จานวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3% เห็นด้วยในระดับ
ปานกลาง จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2% เห็นด้วยในระดับน้อย จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ
0.3% เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3%

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง
203
50
2
(52.1 (12.8 (0.5%)
%)
%)

รายการความคิดเห็น มาก
น้อย X SD ระดับ
ที่สุด
ที่สุด
6.บทเพลงที่นามา
135
0
4.2 0.6 มาก
ถ่ายทอดในรายการ
(34.6
(0%) 0
7
สามารถสื่อถึงอารมณ์ %)
ได้อย่างหลากหลาย
ข้อ 6.บทเพลงที่นามาถ่ายทอดในรายการสามารถสื่อถึงอารมณ์ได้อย่างหลากหลาย ในการ
เก็บข้อมูลจากการทาแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 390 ชุด แบ่งออกเป็น เห็นด้วยในระดับมากที่สุด
จานวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6% เห็นด้วยในระดับมาก จานวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 52.1%
เห็นด้วยในระดับปานกลาง จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8% เห็นด้วยในระดับน้อย จานวน 2
คน คิดเป็นร้อยละ 0.5%
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ระดับความคิดเห็น
รายการความคิดเห็น มาก
มาก ปาน น้อย น้อย X SD ระดับ
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
7.วันเวลาที่
113
184
85
8
0
4.0 0.7 มาก
ออกอากาศสะดวกต่อ (29.0 (47.2 (21.8 (2.1%) (0%) 3 6
การรับชม
%)
%)
%)
ข้อ 7.วันเวลาที่ออกอากาศสะดวกต่อการรับชม ในการเก็บข้อมูลจากการทาแบบสอบถาม
ทั้งหมดจานวน 390 ชุด แบ่งออกเป็น เห็นด้วยในระดับมากที่สุด จานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ
29.0% เห็นด้วยในระดับมาก จานวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2% เห็นด้วยในระดับปานกลาง
จานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8% เห็นด้วยในระดับน้อย จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1%

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง
184
47
5
(47.2 (12.1 (1.3%)
%)
%)

รายการความคิดเห็น มาก
น้อย X SD ระดับ
ที่สุด
ที่สุด
8.รายการ “4โพ
154
0
4.2 0.7 มาก
ดา Super
(39.5
(0%) 4
1
Show” ให้ประโยชน์
%)
ด้านความบันเทิงต่อผู้
รับชม
ข้อ 8.รายการ “4โพดา Super Show” ให้ประโยชน์ด้านความบันเทิงต่อผู้รับชม ในการเก็บ
ข้อมูลจากการทาแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 390 ชุด แบ่งออกเป็น เห็นด้วยในระดับมากที่สุด
จานวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5% เห็นด้วยในระดับมาก จานวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2%
เห็นด้วยในระดับปานกลาง จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1% เห็นด้วยในระดับน้อย จานวน 5
คน คิดเป็นร้อยละ 1.3%
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รายการความคิดเห็น มาก
ที่สุด
9.การออกอากาศแต่
134
ละสัปดาห์มีความ
(34.4
แปลกใหม่ไม่ซากัน
%)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง
180
66
10
(46.2 (16.9 (2.6%)
%)
%)

น้อย
ที่สุด
0
(0%)

SD

ระดับ

4.2 1.7
0 4

มาก

X

ข้อ 9.การออกอากาศแต่ละสัปดาห์มีความแปลกใหม่ไม่ซ้ากัน ในการเก็บข้อมูลจากการทา
แบบสอบถามทั้งหมดจานวน 390 ชุด แบ่งออกเป็น เห็นด้วยในระดับมากที่สุด จานวน 134 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.4% เห็นด้วยในระดับมาก จานวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2% เห็นด้วยในระดับ
ปานกลาง จานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.9% เห็นด้วยในระดับน้อย จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 2.6%
ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย X SD
กลาง
ที่สุด
223
48
4
2
4.1 0.6
(57.2 (12.3 (1.0%) (0.5%) 3
9
%)
%)

รายการความคิดเห็น มาก
ระดับ
ที่สุด
10.ช่วงที่นาเสนอแต่
113
มาก
ละบทเพลงทาให้ผู้รับ (29.0
ชมฟังแล้วลดความตึง %)
เครียดทางอารมณ์ได้
ข้อ 10.ช่วงที่นาเสนอแต่ละบทเพลงทาให้ผู้รับชมฟังแล้วลดความตึงเครียดทางอารมณ์ได้ ใน
การเก็บข้อมูลจากการทาแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 390 ชุด แบ่งออกเป็น เห็นด้วยในระดับมาก
ที่สุด จานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0% เห็นด้วยในระดับมาก จานวน 223 คน คิ ดเป็นร้อยละ
57.2% เห็นด้วยในระดับปานกลาง จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3% เห็นด้วยในระดับน้อย
จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0% เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5%
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ระดับความคิดเห็น
รายการความคิดเห็น
11.กัน นภัทร อินทร์
ใจเอือ เป็นพิธีกรที่มี
เอกลักษณ์เป็นของ
ตัวเอง

มาก
ที่สุด
144
(36.9
%)

มาก
194
(49.7
%)

ปาน น้อย
กลาง
49
3
(12.6 (0.8%)
%)

น้อย
ที่สุด
0
(0%)

SD

ระดับ

4.2 0.6
2 8

มาก

X

ข้อ 11.กัน นภัทร อินทร์ใจเอื้อ เป็นพิธีกรที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ในการเก็บข้อมูล จาก
การทาแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 390 ชุด แบ่งออกเป็น เห็นด้วยในระดับมากที่สุด จานวน 144
คน คิดเป็นร้อยละ 36.9% เห็นด้วยในระดับมาก จานวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 49.7% เห็นด้วยใน
ระดับปานกลาง จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.6% เห็นด้วยในระดับน้อย จานวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.8 %

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง
184
43
3
(47.2 (11.0 (0.8%)
%)
%)

รายการความคิดเห็น มาก
น้อย X SD ระดับ
ที่สุด
ที่สุด
12.แก้ม วิชญาณี เปีย 160
0
4.2 0.6 มาก
กลิ่น เป็นพิธีกรที่มี
(41.0
(0%) 8 8
เอกลักษณ์เป็นของ
%)
ตัวเอง
ข้อ 12.แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น เป็นพิธีกรที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ในการเก็บข้อมูลจาก
การทาแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 390 ชุด แบ่งออกเป็น เห็นด้วยในระดับมากที่สุด จานวน 160
คน คิดเป็นร้อยละ 41.0% เห็นด้วยในระดับมาก จานวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2% เห็นด้วยใน
ระดับปานกลาง จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0% เห็นด้วยในระดับน้อย จานวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.8%
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ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย X SD
กลาง
ที่สุด
156
40
5
3
4.3 0.7
(40.0 (10.3 (1.3%) (0.8%) 2
7
%)
%)

รายการความคิดเห็น มาก
ระดับ
ที่สุด
13.ตัม วราวุธ โพธิ์ยิม 186
มาก
เป็นพิธีกรที่มี
(47.7
เอกลักษณ์เป็นของ
%)
ตัวเอง
ข้อ 13.ตั้ม วราวุธ โพธิ์ยิ้ม เป็นพิธีกรที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ในการเก็บข้อมูลจากการ
ทาแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 390 ชุด แบ่งออกเป็น เห็นด้วยในระดับมากที่สุด จานวน 186 คน
คิดเป็นร้อยละ 47.7% เห็นด้วยในระดับมาก จานวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0% เห็นด้วยใน
ระดับปานกลาง จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3% เห็นด้วยในระดับน้อย จานวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.3% เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8%

รายการความคิดเห็น มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

X

SD

ระดับ

14.
152
177
53
6
2
4.2 0.7 มาก
โดม จารุวัฒน์ เชี่ยว
(39.0 (45.4 (13.6 (1.5%) (0.5%) 0
6
อร่าม เป็นพิธีกรที่มี
%)
%)
%)
เอกลักษณ์เป็นของ
ตัวเอง
ข้อ 14.โดม จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม เป็นพิธีกรที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ในการเก็บข้อมูล
จากการทาแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 390 ชุด แบ่งออกเป็น เห็นด้วยในระดับมากที่สุด จานวน
152 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0% เห็นด้วยในระดับมาก จานวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 45.4% เห็น
ด้วยในระดับปานกลาง จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6% เห็นด้วยในระดับน้อย จานวน 6 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.5% เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5%
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ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง
184
51
9
(47.2 (13.1 (2.3%)
%)
%)

รายการความคิดเห็น มาก
น้อย X SD ระดับ
ที่สุด
ที่สุด
15.ความน่าสนใจใน
146
0
4.1 0.7 มาก
การดาเนินรายการ
(37.4
(0%) 9
4
ของ กัน นภัทร อินทร์ %)
ใจเอือ
ข้อ 15.ความน่าสนใจในการดาเนินรายการของ กัน นภัทร อินทร์ใจเอื้อ ในการเก็บข้อมูลจาก
การทาแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 390 ชุด แบ่งออกเป็น เห็นด้วยในระดับมากที่สุด จานวน 146
คน คิดเป็นร้อยละ 37.4% เห็นด้วยในระดับมาก จานวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2% เห็นด้วยใน
ระดับปานกลาง จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1% เห็นด้วยในระดับน้อย จานวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.3%
ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง
176
50
6
(45.1 (12.8 (1.5%)
%)
%)

รายการความคิดเห็น มาก
น้อย X SD ระดับ
ที่สุด
ที่สุด
16.ความน่ า สนใจใน 158
0
4.2 0.7 มาก
การด าเนิ น รายการ (40.5
(0%) 4
3
ของ แก้ม วิชญาณี
%)
เปียกลิ่น
ข้อ 16.ความน่าสนใจในการดาเนินรายการของ แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น ในการเก็บข้อมูลจาก
การทาแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 390 ชุด แบ่งออกเป็น เห็นด้วยในระดับมากที่สุด จานวน 158
คน คิดเป็นร้อยละ 40.5% เห็นด้วยในระดับมาก จานวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 45.1% เห็นด้วยใน
ระดับปานกลาง จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8% เห็นด้วยในระดับน้อย จานวน 6 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 1.5%
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ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย X SD
กลาง
ที่สุด
181
43
5
2
4.2 0.7
(46.4 (11.0 (1.3%) (0.5%) 5
4
%)
%)

รายการความคิดเห็น มาก
ระดับ
ที่สุด
17.ความน่าสนใจใน
159
มาก
การดาเนินรายการ
(40.8
ของ ตัม วราวุธ โพธิ์
%)
ยิม
ข้อ 17.ความน่าสนใจในการดาเนินรายการของ ตั้ม วราวุธ โพธิ์ยิ้ม ในการเก็บข้อมูลจากการ
ทาแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 390 ชุด แบ่งออกเป็น เห็นด้วยในระดับมากที่สุด จานวน 159 คน
คิดเป็นร้อยละ 40.8% เห็นด้วยในระดับมาก จานวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 46.4% เห็นด้วยใน
ระดับปานกลาง จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0% เห็นด้วยในระดับน้อย จานวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.3% เห็นด้วยระดับน้อยที่สุด จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5%
ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง
183
61
3
(46.9 (15.6 (0.8%)
%)
%)

รายการความคิดเห็น มาก
น้อย X SD ระดับ
ที่สุด
ที่สุด
18.ความน่าสนใจใน
143
0
4.1 0.7 มาก
การดาเนินรายการ
(36.7
(0%) 9 1
ของ
%)
โดม จารุวัฒน์ เชี่ยว
อร่าม
ข้อ 18.ความน่าสนใจในการดาเนินรายการของ โดม จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม ในการเก็บข้อมูล
จากการทาแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 390 ชุด แบ่งออกเป็ น เห็นด้วยในระดับมากที่สุด จานวน
143 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7% เห็นด้วยในระดับมาก จานวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 46.9% เห็น
ด้วยในระดับปานกลาง จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6% เห็นด้วยในระดับน้อย จานวน 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.8%
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ระดับความคิดเห็น
รายการความคิดเห็น มาก
มาก ปาน น้อย น้อย X SD ระดับ
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
19.แขกรับเชิญที่มา
100
221
66
3
0
4.0 0.6 มาก
ในแต่ละสัปดาห์ มี
(25.6 (56.7 (16.9 (0.8%) (0%) 7 7
ความน่าสนใจ
%)
%)
%)
ข้ อ 19.แขกรั บ เชิ ญ ที่ ม าในแต่ ล ะสั ป ดาห์ มี ค วามน่ า สนใจ ในการเก็ บ ข้ อ มู ล จากการท า
แบบสอบถามทั้งหมดจานวน 390 ชุด แบ่งออกเป็น เห็นด้วยในระดับมากที่สุด จานวน 100 คน คิด
เป็นร้อยละ 25.6% เห็นด้วยในระดับมาก จานวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7% เห็นด้วยในระดับ
ปานกลาง จานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.9% เห็นด้วยในระดับน้อย จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ
0.8%
ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง
215
49
7
(55.1 (12.6 (1.8%)
%)
%)

รายการความคิดเห็น มาก
น้อย X SD ระดับ
ที่สุด
ที่สุด
20.แขกรับเชิญใน
119
0
4.1 0.6 มาก
รายการมีความ
(30.5
(0%) 4
9
สอดคล้องกับรูปแบบ
%)
รายการ
ข้อ 20.แขกรับเชิญในรายการมีความสอดคล้องกับรูปแบบรายการ ในการเก็บข้อมูลจากการ
ทาแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 390 ชุด แบ่งออกเป็น เห็นด้วยในระดับมากที่สุด จานวน 119 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.5% เห็นด้วยในระดับมาก จานวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 55.1% เห็นด้วยใน
ระดับปานกลาง จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.6% เห็นด้วยในระดับน้อย จานวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.8%
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การแสดงความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน์ “4 โพดา Super Show”
มีการแสดงความคิดเห็นจานวน 9 ข้อ จากข้อที่ 21 ถึงข้อที่ 29 แปลผลวิจัยได้ ดั้งนี้
ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย X SD
กลาง
ที่สุด
217
61
9
4
4.0 0.7
(55.6 (15.6 (2.3%) (1.0%) 2 7
%)
%)

รายการความคิดเห็น

ระดับ
มาก
ที่สุด
21.ท่านพึงพอใจใน
99
มาก
การปรับเปลี่ยน
(25.4
รูปแบบรายการ”4 โพ %)
ดา”เป็น“4 โพ
ดา Super Show”
ข้อ 21.ท่านพึงพอใจในการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการ “4 โพดา” เป็น “4 โพดา Super
Show” ในการเก็บข้อมูลจากการทาแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 390 ชุด แบ่งออกเป็น เห็นด้วยใน
ระดับมากที่สุด จานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4% เห็นด้วยในระดับมาก จานวน 217 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.6% เห็นด้วยในระดับปานกลาง จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6% เห็นด้วยในระดับ
น้อย จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3% เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ
1.0%

รายการความคิดเห็น

มาก
ที่สุด
123
(31.5
%)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย X SD
กลาง
ที่สุด
192
70
3
2
4.1 0.7
(49.2 (17.9 (0.8%) (0.5%) 0 4
%)
%)

ระดับ

22.การจัดช่วงแต่ล่ะ
มาก
ช่วงของรายการ
เหมาะสาหรับผู้ที่
รับชมรายการ “4 โพ
ดา Super Show”
ข้อ 22.การจัดช่วงแต่ล่ะช่วงของรายการ เหมาะสาหรับผู้ที่รับชมรายการ “4 โพดา Super
Show” ในการเก็บข้อมูลจากการทาแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 390 ชุด แบ่งออกเป็น เห็นด้วยใน
ระดับมากที่สุด จานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5% เห็นด้วยในระดับมาก จานวน 192 คน คิด
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เป็นร้อยละ 49.2% เห็นด้วยในระดับปานกลาง จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9% เห็นด้วยใน
ระดับน้อย จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8% เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด จานวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.5%

รายการความคิดเห็น

มาก
ที่สุด
127
(32.6
%)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย X SD
กลาง
ที่สุด
195
61
6
3
4.1 0.7
(50.0 (15.6 (1.5%) (0.3%) 3
4
%)
%)

มาก
ที่สุด
113
(29.0
%)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย X SD
กลาง
ที่สุด
230
37
7
3
4.1 0.7
(59.0 (9.5%) (1.8%) (0.8%) 3 1
%)

ระดับ

23.หลังจากที่มีการ
มาก
ปรับปรุงรายการ
เป็น “4 โพดา Super
Show” มีความ
น่าสนใจเพิ่มขึน้
ข้ อ 23.หลั ง จากที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง รายการเป็ น “4 โพด า Super Show” มี ค วามน่ า สนใจ
เพิ่มขึ้น ในการเก็บข้อมูลจากการทาแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 390 ชุด แบ่งออกเป็น เห็นด้วยใน
ระดับมากที่สุด จานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 32.6% เห็นด้วยในระดับมาก จานวน 195 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.0% เห็นด้วยในระดับปานกลาง จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6% เห็นด้วยใน
ระดับน้อย จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5% เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด จานวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.3%

รายการความคิดเห็น
24.เทคนิคการใช้
แสง สี เสียงของ
รายการเหมาะสมกับ
รูปแบบรายการ “
4 โพดา Super
Show ”

ระดับ
มาก
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ข้ อ 24.เทคนิ ค การใช้ แสง สี เสี ย งของรายการเหมาะสมกั บ รู ป แบบรายการ “ 4 โพ
ดา Super Show ” ในการเก็บข้อมูลจากการทาแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 390 ชุด แบ่งออกเป็น
เห็นด้วยในระดับมากที่สุด จานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0% เห็นด้วยในระดับมาก จานวน 230
คน คิดเป็นร้อยละ 59.0% เห็นด้วยในระดับปานกลาง จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5% เห็นด้วย
ในระดับน้อย จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8% เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด จานวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.8%

รายการความคิดเห็น

มาก
ที่สุด
137
(35.1
%)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง
195
55
3
(50.0 (14.1 (0.8%)
%)
%)

น้อย
ที่สุด
0
(0%)

X

SD

ระดับ

25.เทคนิคแสง สี
4.1 0.6 มาก
เสียง ที่ใช้มีความน่า
9
9
ตื่นเต้น ทาให้รูปแบบ
รายการดูน่าสนใจ
ข้อ 25.เทคนิคแสง สี เสียง ที่ใช้มีความน่าตื่นเต้น ทาให้รูปแบบรายการดูน่าสนใจ ในการเก็บ
ข้อมูลจากการทาแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 390 ชุด แบ่งออกเป็น เห็นด้วยในระดับมากที่สุด
จานวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1% เห็นด้วยในระดับมาก จานวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0%
เห็นด้วยในระดับปานกลาง จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1% เห็นด้วยในระดับน้อย จานวน 3
คน คิดเป็นร้อยละ 0.8%
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รายการความคิดเห็น

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด
183
61
9
0
(46.9 (15.6 (2.3%) (0%)
%)
%)

SD ระดับ
มาก
X
ที่สุด
26.มีความพึงพอใจใน 137
4.1 0.7 มาก
การเพิ่มระยะเวลาใน (35.1
4 6
การรับชมรายการ
%)
“4 โพดา Super
Show” (จากเดิม 60
นาที เพิ่มเป็น 90
นาที)
ข้อ 26.มีความพึงพอใจในการเพิ่มระยะเวลาในการรับชมรายการ “4 โพดา Super Show”
(จากเดิม 60 นาที เพิ่มเป็น 90 นาที) ในการเก็บข้อมูลจากการทาแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 390
ชุด แบ่งออกเป็น เห็นด้วยในระดับมากที่สุด จานวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1% เห็นด้วยในระดับ
มาก จานวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 46.9% เห็นด้วยในระดับปานกลาง จานวน 61 คน คิดเป็นร้อย
ละ 15.6% เห็นด้วยในระดับน้อย จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3%

ระดับความคิดเห็น
รายการความคิดเห็น มาก มาก ปาน น้อย น้อย X SD ระดับ
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
27.บางช่วงมีการ
113 148
97
22
10 3.8 0.9 มาก
ยืดเวลานานเกินไป
(29.0 (37.9 (24.9 (5.6%) (2.6%) 5 8
ทาให้น่าเบื่อ
%)
%)
%)
ข้ อ 27.บางช่ ว งมี ก ารยื ด เวลานานเกิ น ไป ท าให้ น่ า เบื่ อ ในการเก็ บ ข้ อ มู ล จากการท า
แบบสอบถามทั้งหมดจานวน 390 ชุด แบ่งออกเป็น เห็นด้วยในระดับมากที่สุด จานวน 113 คน คิด
เป็นร้อยละ 29.0% เห็นด้วยในระดับมาก จานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9% เห็นด้วยในระดับ
ปานกลาง จานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.9% เห็นด้วยในระดับน้อย จานวน 22 คน คิดเป็นร้อย
ละ 5.6% เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6%
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ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย X SD
กลาง
ที่สุด
206
57
8
1
4.1 0.7
(52.8 (14.6 (2.1%) (0.3%) 0 3
%)
%)

รายการความคิดเห็น

ระดับ
มาก
ที่สุด
28.รูปแบบความคิด
118
มาก
สร้างสรรค์ของการจัด (30.3
ฉากแต่ละช่วงมีความ %)
น่าสนใจ
ข้อ 28.รูปแบบความคิดสร้างสรรค์ของการจัดฉากแต่ละช่วงมีความน่าสนใจ ในการเก็บข้อมูล
จากการทาแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 390 ชุด แบ่งออกเป็น เห็นด้วยในระดับมากที่สุด จานวน
118 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3% เห็นด้วยในระดับมาก จานวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8% เห็น
ด้วยในระดับปานกลาง จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6% เห็นด้วยในระดับน้อย จานวน 8 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.1% เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3%

รายการความคิดเห็น

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

X

SD

ระดับ

29.ทุกช่วงของ
152
177
53
7
1
4.3 2.1 มาก
รายการมีความ
(39.0 (45.5 (13.6 (1.8%) (0.3%) 1
5
สนุกสนาน และ
%)
%) %)
น่าสนใจ ไม่ซ้ากัน
ข้อ 29.ทุกช่วงของรายการมีความสนุกสนาน และน่าสนใจ ไม่ซ้ากัน ในการเก็บข้อมูลจาก
การทาแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 390 ชุด แบ่งออกเป็น เห็นด้วยในระดับมากที่สุด จานวน 152
คน คิดเป็นร้อยละ 39.0% เห็นด้วยในระดับมาก จานวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5% เห็นด้วยใน
ระดับปานกลาง จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6% เห็นด้วยในระดับน้อย จานวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.8% เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3%

46

การแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการใช้ภาษาในรายการโทรทัศน์ “4 โพดา Super Show”
มีการแสดงความคิดเห็นจานวน 4 ข้อ จากข้อที่ 30 ถึงข้อที่ 33 แปลผลวิจัยได้ ดั้งนี้

รายการความคิดเห็น

มาก
ที่สุด
32
(8.2%
)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง
101
80
47
(25.9 (20.5 (12.1
%)
%)
%)

น้อย
ที่สุด
130
(33.3
%)

X

SD

ระดับ

30.ภาษาที่ใช้ใน
2.6 1.3 น้อย
รายการ“4 โพดา
3 8
Super Show”มีการ
ใช้ถ้อยคาที่ไม่
เหมาะสม
ข้อ 30.ภาษาที่ใช้ในรายการ“4 โพดา Super Show”มีการใช้ถ้อยคาที่ไม่เหมาะสม ในการ
เก็บข้อมูลจากการทาแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 390 ชุด แบ่งออกเป็น เห็นด้วยในระดับมากที่สุด
จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2% เห็นด้วยในระดับมาก จานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.9%
เห็นด้วยในระดับปานกลาง จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5% เห็นด้วยในระดับน้อย จานวน 47
คน คิดเป็นร้อยละ 12.1% เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด จานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3%

ระดับความคิดเห็น
รายการความคิดเห็น มาก มาก ปาน น้อย น้อย X SD ระดับ
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
31.พิธีกรใช้ภาษาที่
108
207
62
13
0
4.0 0.7 มาก
เข้าใจง่ายและตรง
(27.7 (53.1 (15.9 (3.3%) (0%) 5 5
ประเด็น
%)
%)
%)
ข้อ 31.พิธีกรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและตรงประเด็น ในการเก็บข้อมูลจากการทาแบบสอบถาม
ทั้งหมดจานวน 390 ชุด แบ่งออกเป็น เห็นด้วยในระดับมากที่สุด จานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ
27.7% เห็นด้วยในระดับมาก จานวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 53.1% เห็นด้วยในระดับปานกลาง
จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.9% เห็นด้วยในระดับน้อย จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3%
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ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด
192
58
11
0
(49.2 (14.9 (2.8%) (0%)
%)
%)

รายการความคิดเห็น

SD ระดับ
มาก
X
ที่สุด
32.การสื่อสารของ
129
4.1 0.7 มาก
รายการ“4 โพ
(33.1
2 6
ดา Super Show”จะ %)
ใช้บทเพลงในการสื่อ
ความหมาย ทาให้
ผู้รับชมคล้อยตาม
ข้อ 32.การสื่อสารของรายการ “4 โพดา Super Show” จะใช้บทเพลงในการสื่อความหมาย
ทาให้ผู้รับชมคล้อยตาม ในการเก็บข้อมูลจากการทาแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 390 ชุด แบ่ง
ออกเป็น เห็นด้วยในระดับมากที่สุด จานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 33.1% เห็นด้วยในระดับมาก
จานวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 49.2% เห็นด้วยในระดับปานกลาง จานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ
14.9% เห็นด้วยในระดับน้อย จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8%

รายการความคิดเห็น

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

X

SD

ระดับ

33.พิธีกรใช้ถ้อยคา
142
194
48
6
0
4.2 0.7 มาก
และภาษาเพื่อให้ผู้
(36.4 (49.7 (12.3 (1.5%) (0%) 1
1
รับชมรายการเกิด
%)
%)
%)
ความสนุกสนาน
ข้อ 33.พิธีกรใช้ถ้อยคาและภาษาเพื่อให้ผู้รับชมรายการเกิดความสนุกสนาน ในการเก็บข้อมูล
จากการทาแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 390 ชุด แบ่งออกเป็น เห็นด้วยในระดับมากที่สุด จานวน
142 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4% เห็นด้วยในระดับมาก จานวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 49.7% เห็น
ด้วยในระดับปานกลาง จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3% เห็นด้วยในระดับน้อย จานวน 6 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.5%
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ตารางที่ 4.2 ตารางรวมแสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตามสถานภาพทั้งหมด
สถานภาพ

จานวน

ร้อยละ

ชาย
หญิง

165
225

42.3
57.7

17-24
25-32
33-40
อื่นๆ โปรดระบุ

368
21
0
1

94.4
5.4
0
0.3

375
14
1
0

96.2
3.6
0.3
0

260
138
2

66.7
32.8
0.5

1.เพศ

2.อายุ

3.ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ โปรดระบุ
4.ช่องทางการรับชม
โทรทัศน์
อินเตอร์เน็ต
อื่นๆ โปรดระบุ
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ตารางที่ 4.3 ตารางรวมแสดงค่ าร้ อยละและค่ าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่ างตามระดับความคิดทั้งหมด
รายการความคิดเห็น มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

X

SD

ระดับ

5.รายการ “4โพ
ดา Super
Show” เหมาะกับทุก
เพศทุกวัย
6.บทเพลงที่นามา
ถ่ายทอดในรายการ
สามารถสื่อถึงอารมณ์
ได้อย่างหลากหลาย
7.วันเวลาที่
ออกอากาศสะดวกต่อ
การรับชม
8.รายการ “4โพ
ดา Super Show” ให้
ประโยชน์ด้านความ
บันเทิงต่อผู้รับชม
9.การออกอากาศแต่
ละสัปดาห์มีความ
แปลกใหม่ไม่ซากัน

148
(37.9
%)

208
(53.3
%)

32
1
1
4.28 0.64
(8.2%) (0.3%) (0.3%
)

มาก

135
(34.6
%)

203
(52.1
%)

50
(12.8
%)

2
0
(0.5%) (0%)

4.20 0.67

มาก

113
(29.0
%)
154
(39.5
%)

184
(47.2
%)
184
(47.2
%)

85
(21.8
%)
47
(12.1
%)

8
0
(2.1%) (0%)

4.03 0.76

มาก

5
0
(1.3%) (0%)

4.24 0.71

มาก

134
(34.4
%)

180
(46.2
%)

66
(16.9
%)

10
0
(2.6%) (0%)

4.20 1.74

มาก

10.ช่วงที่นาเสนอแต่
ละบทเพลงทาให้ผู้รับ
ชมฟังแล้วลดความตึง
เครียดทางอารมณ์ได้
11.กัน นภัทร อินทร์
ใจเอือ เป็นพิธีกรที่มี
เอกลักษณ์เป็นของ
ตัวเอง

113
(29.0
%)

223
(57.2
%)

48
(12.3
%)

4
2
4.13 0.69
(1.0%) (0.5%
)

มาก

144
(36.9
%)

194
(49.7
%)

49
(12.6
%)

3
0
(0.8%) (0%)

มาก

4.22 0.68
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รายการความคิดเห็น
12.แก้ม วิชญาณี เปีย
กลิ่น เป็นพิธีกรที่มี
เอกลักษณ์เป็นของ
ตัวเอง
13.ตัม วราวุธ โพธิ์ยิม
เป็นพิธีกรที่มี
เอกลักษณ์เป็นของ
ตัวเอง
14.
โดม จารุวัฒน์ เชี่ยว
อร่าม เป็นพิธีกรที่มี
เอกลักษณ์เป็นของ
ตัวเอง
15.ความน่าสนใจใน
การดาเนินรายการ
ของ กัน นภัทร อินทร์
ใจเอือ
16.ความน่าสนใจใน
การดาเนินรายการ
ของ แก้ม วิชญาณี
เปียกลิ่น
17.ความน่าสนใจใน
การดาเนินรายการ
ของ ตัม วราวุธ โพธิ์
ยิม
18.ความน่าสนใจใน
การดาเนินรายการ
ของ โดม จารุวัฒน์
เชี่ยวอร่าม
19.แขกรับเชิญที่มาใน
แต่ละสัปดาห์ มีความ
น่าสนใจ

มาก
ที่สุด
160
(41.0
%)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด
184
43
3
0
(47.2 (11.0 (0.8%) (0%)
%)
%)

186
(47.7
%)

156
(40.0
%)

152
(39.0
%)

SD

ระดับ

4.28 0.68

มาก

40
(10.3
%)

5
3
4.32 0.77
(1.3%) (0.8%
)

มาก

177
(45.4
%)

53
(13.6
%)

53
(13.6
%)

มาก

146
(37.4
%)

184
(47.2
%)

51
(13.1
%)

9
0
(2.3%) (0%)

4.19 0.74

มาก

158
(40.5
%)

176
(45.1
%)

50
(12.8
%)

6
0
(1.5%) (0%)

4.24 0.73

มาก

159
(40.8
%)

181
(46.4
%)

43
(11.0
%)

5
2
4.25 0.74
(1.3%) (0.5%
)

มาก

143
(36.7
%)

183
(46.9
%)

61
(15.6
%)

3
0
(0.8%) (0%)

4.19 0.71

มาก

100
(25.6
%)

221
(56.7
%)

66
(16.9
%)

3
0
(0.8%) (0%)

4.07 0.67

มาก

X

53 4.20 0.76
(13.6
%)
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รายการความคิดเห็น
20.แขกรับเชิญใน
รายการมีความ
สอดคล้องกับรูปแบบ
รายการ
21.ท่านพึงพอใจในการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
รายการ”4 โพดา”เป็น
“4 โพดา Super
Show”
22.การจัดช่วงแต่ล่ะช่วง
ของรายการ เหมาะ
สาหรับผู้ที่รับชม
รายการ “4 โพ
ดา Super Show”
23.หลังจากที่มีการ
ปรับปรุงรายการ
เป็น “4 โพดา Super
Show” มีความน่าสนใจ
เพิ่มขึน
24.เทคนิคการใช้
แสง สี เสียงของ
รายการเหมาะสมกับ
รูปแบบรายการ “ 4 โพ
ดา Super Show ”
25.เทคนิคแสง สี เสียง
ที่ใช้มีความน่าตื่นเต้น
ทาให้รูปแบบรายการดู
น่าสนใจ

มาก
ที่สุด
119
(30.5
%)

ระดับความคิดเห็น
SD ระดับ
มาก ปาน น้อย น้อย X
กลาง
ที่สดุ
215
49
7
0 4.14 0.69 มาก
(55.1 (12.6 (1.8%) (0%)
%)
%)

99
(25.4
%)

217
(55.6
%)

61
(15.6
%)

9
4
(2.3%) (1.0
%)

4.02 0.77

มาก

123
(31.5
%)

192
(49.2
%)

70
(17.9
%)

3
2
(0.8%) (0.5
%)

4.10 0.74

มาก

127
(32.6
%)

195
(50.0
%)

61
(15.6
%)

6
3
(1.5%) (0.3
%)

4.13 0.74

มาก

113
(29.0
%)

230
(59.0
%)

37
7
3
(9.5%) (1.8%) (0.8
%)

4.13 0.71

มาก

137
(35.1
%)

195
(50.0
%)

55
(14.1
%)

3
0 4.19 0.69
(0.8%) (0%)

มาก
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รายการความคิดเห็น

มาก
ที่สุด
137
(35.1
%)

26.มีความพึงพอใจใน
การเพิ่มระยะเวลาใน
การรับชมรายการ“4 โพ
ดา Super Show”(จาก
เดิม 60 นาทีเพิ่ม
เป็น 90 นาที )
27.บางช่วงมีการ
113
ยืดเวลานานเกินไป ทา (29.0
ให้น่าเบื่อ
%)
28.รูปแบบความคิด
118
สร้างสรรค์ของการจัด
(30.3
ฉากแต่ละช่วงมีความ
%)
น่าสนใจ
29.ทุกช่วงของรายการมี 152
ความสนุกสนาน และ
(39.0
น่าสนใจ ไม่ซากัน
%)
30.ภาษาที่ใช้ในรายการ 32
“4 โพดา Super
(8.2%)
Show”มีการใช้ถ้อยคา
ที่ไม่เหมาะสม
31.พิธีกรใช้ภาษาที่
108
เข้าใจง่ายและตรง
(27.7
ประเด็น
%)
32.การสื่อสารของ
129
รายการ“4 โพ
(33.1
ดา Super Show”จะใช้ %)
บทเพลงในการสื่อ
ความหมาย ทาให้ผู้รับ
ชมคล้อยตาม
33.พิธีกรใช้ถ้อยคาและ 142
ภาษาเพื่อให้ผู้รับชม
(36.4
รายการเกิดความ
%)
สนุกสนาน

ระดับความคิดเห็น
SD ระดับ
มาก ปาน น้อย น้อย X
กลาง
ที่สดุ
183
61
9
0 4.14 0.76 มาก
(46.9 (15.6 (2.3%) (0%)
%)
%)

148
(37.9
%)
206
(52.8
%)

97
(24.9
%)
57
(14.6
%)

22
10
(5.6%) (2.6
%)
8
1
(2.1%) (0.3
%)

3.85 0.98

มาก

4.10 0.73

มาก

177
53
(45.5 (13.6
%) %)
101
80
(25.9 (20.5
%)
%)

7
1 4.31 2.15 มาก
(1.8%) (0.3
%)
47
130 2.63 1.38 น้อย
(12.1 (33.3
%)
%)

207
(53.1
%)
192
(49.2
%)

62
(15.9
%)
58
(14.9
%)

13
0 4.05 0.75
(3.3%) (0%)

มาก

11
0 4.12 0.76
(2.8%) (0%)

มาก

194
(49.7
%)

48
(12.3
%)

6
0 4.21 0.71
(1.5%) (0%)

มาก

53

จากตารางที่ 4.3 การแสดงค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ตามลาดับความคิด
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง หมดเห็ น ด้ ว ยกั บ การท าแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ การรั บ ชมรายการ
โทรทัศน์ การแสดงความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการผลิตรายการและการแสดงความคิดเห็นต่ อการ
ใช้ภาษาในรายการโทรทัศน์ " 4 โพดา Super Show "
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องรูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน์ “4 โพดา Super Show” ทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง One เป็นการวิจัยในรูปแบบของการผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อศึกษารูปแบบของการผลิต
โทรทัศน์ “4 โพดา Super Show” ศึกษาการดาเนินรายการของพิธีกรรายการ “4 โพดา Super
Show” โดยเจาะกลุ่มเป้าหมายออกเป็นสองกลุ่มคือ นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ช่วงอายุ 17-40 ปี โดยเก็บข้อมูลทั้งเพศชายและเพศหญิง และ กลุ่มประชากรผู้ผลิตรายการ 4 โพดา
Super Show ทางโทรทัศน์ ช่อง Oneจึงทาให้รู้ในเรื่องของการผลิตรายการ การใช้เทคนิค การ
นาเสนอรายการในรูปแบบของวาไรตี้Sing Show และเรทติ้งในการรับชมของผู้ที่ชมรายการ เพื่อ
นามาปรับใช้ในการผลิตรายการโทรทัศน์และการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความชื่นชอบของกลุ่มผู้ดู
รายการ ซึ่งจะใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์โดยการเก็บแบบสอบถามทั้งหมด 390ชุด ในประชาการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต จานวน 390 คน และแบบสัมภาษณ์อีก 1 ชุด 2 ตอนดังนี้
ผลจากการศึกษางานวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน์ 4 โพดา Super
Show ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง One สรุปผลได้ดังนี้ จากการวิจัยครั้งนีพ้ บว่ากลุ่มตัวอย่างอายุ
ระหว่าง 17-24 ปี มีการรับชมรายการ 4 โพดา Super Show เป็นส่วนมาก โดยใช้ช่องทางการ
รับชมจากโทรทัศน์ ซึ่งจากการสารวจพบว่าความคิดเห็นในเรื่องของความเหมาะสมและไม่เหมาะสม
ต่าง ๆที่มีในรายการ เช่น ความเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการ,ความเหมาะสมในการใช้
เทคนิคแสง สี เสียง,ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ในการนาเสนอของพิธีกร,ความไม่เหมาะสมของบาง
ช่วงรายการที่ยืดเวลานานเกินไป
แต่ทั้งนี้รายการ 4 โพดา Super Show ก็ยังคงมีผู้ที่รับชมจานวนมาก เป็นรายการที่สามารถ
รับชมได้ทุกเพศทุกวัย และให้การยอมรับเป็นอย่างมาก ซึ่งรายการ 4 โพดา Super Show เป็น
รายการที่มีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ผ่อนคลาย จึงทาให้ผู้ชมจานวนมากติดตามรายการ 4 โพดา
Super Show
สรุปผล
1. แบบสอบถาม
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
การวิจัยครั้งนี้พบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 165 คน และเป็นเพศหญิง 225 คน คิดเป็น
ร้อยละโดยเพศชายร้อยละ 42.3 และเพศหญิงร้อยละ 57.7 มีอายุระหว่าง 17-24 ปี จานวน 368
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คนคิดเป็นร้อยละ 94.4อายุระหว่าง 25-32 ปี จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 อายุระหว่าง 33-40
ปี จานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 และอื่นๆ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 โดยมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จานวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 96.2 ระดับการศึกษาปริญญาโท จานวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.6 ระดับการศึกษาปริญญาเอก จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 อื่นๆ จานวน 0 คน คิด
เป็นร้อยละ 0 มีช่องทางการรับชมโดยโทรทัศน์จานวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 รับชมทาง
อินเทอร์เน็ต จานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 รับชมโดยช่องทางอื่น ๆ จานวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.5
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอ่ การรับชมรายการโทรทัศน์ 4 โพดา Super Show
จากการสารวจระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสารวจ
ได้ดังนี้ รายการ 4โพดา Super Show เหมาะกับทุกเพศทุกวัย เห็นด้วย 208 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3
บทเพลงที่นามาถ่ายทอดในรายการสามารถสื่อถึงอารมณ์ได้อย่างหลากหลาย เห็นด้วย 203 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.1 วันเวลาทีอ่ อกอากาศสะดวกต่อการรับชม เห็นด้วย 184 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2
รายการ 4โพดา Super Showให้ประโยชน์ด้านความบันเทิงต่อผู้รับชม เห็นด้วย 184 คน คิดเป็นร้อย
ละ 47.2 การออกอากาศแต่ละสัปดาห์มีความแปลกใหม่ไม่ซ้ากัน เห็นด้วย 180 คน คิดเป็นร้อยละ
46.2 ช่วงที่นาเสนอแต่ละบทเพลงทาให้ผู้รับชมฟังแล้วลดความตึงเครียดทางอารมณ์ได้ เห็นด้วย 223
คน คิดเป็นร้อยละ 57.2 กัน นภัทร อินทร์ใจเอื้อ เป็นพิธีกรที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง เห็นด้วย
194 คน คิดเป็นร้อยละ 49.7 แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น เป็นพิธีกรที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง เห็นด้วย
184 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 ตั้ม วราวุธ โพธิ์ยิ้ม เป็นพิธีกรที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 186 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 โดม จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม เป็นพิธีกรที่มีเอกลักษณ์เป็นของ
ตัวเอง เห็นด้วย 177 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 ความน่าสนใจในการดาเนินรายการของ กัน นภัทร
อินทร์ใจเอื้อ เห็นด้วย 184 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 ความน่าสนใจในการดาเนินรายการของ แก้ม
วิชญาณี เปียกลิ่น เห็นด้วย 176 คน คิดเป็นร้อยละ 45.1 ความน่าสนใจในการดาเนินรายการของ
ตั้ม วราวุธ โพธิ์ยิ้ม เห็นด้วย 181 คน คิดเป็นร้อยละ 46.4 ความน่าสนใจในการดาเนินรายการของ
โดม จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม เห็นด้วย 183 คน คิดเป็นร้อยละ 46.9 แขกรับเชิญที่มาในแต่ละสัปดาห์มี
ความน่าสนใจ เห็นด้วย 221 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 แขกรับเชิญในรายการมีความสอดคล้องกับ
รูปแบบรายการ เห็นด้วย 215 คน คิดเป็นร้อยละ 55.1
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีตอ่ รูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน์ 4 โพดา Super Show
จากการสารวจระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นด้านรูปแบบการผลิต
รายการโทรทัศน์ 4 โพดา Super Show อยู่ในระดับมาก ซึ่งสารวจได้ดังนี้ ท่านพึงพอใจในการ
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ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการ 4 โพดา เป็น 4 โพดา Super Show เห็นด้วย 217 คน คิดเป็นร้อยละ
55.6 การจัดช่วงแต่ล่ะช่วงของรายการเหมาะสาหรับผู้ที่รับชมรายการ 4 โพดา Super Show เห็น
ด้วย 192 คน คิดเป็นร้อยละ 49.2 หลังจากที่มีการปรับปรุงรายการเป็น 4 โพดา Super Show มี
ความน่าสนใจเพิ่มขึ้น เห็นด้วย 195 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 เทคนิคการใช้ แสง สี เสียงของรายการ
เหมาะสมกับรูปแบบรายการ 4 โพดา Super Show เห็นด้วย 230 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 เทคนิค
แสง สี เสียง ทีใ่ ช้มีความน่าตื่นเต้น ทาให้รูปแบบรายการดูน่าสนใจ เห็นด้วย 195 คน คิดเป็นร้อยละ
50.0 มีความพึงพอใจในการเพิ่มระยะเวลาในการรับชมรายการ 4 โพดา Super Show (จากเดิม 60
นาที เพิ่มเป็น 90 นาที ) เห็นด้วย 183 คน คิดเป็นร้อยละ 46.9 บางช่วงมีการยืดเวลานานเกินไป ทา
ให้น่าเบื่อ เห็นด้วย 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 รูปแบบความคิดสร้างสรรค์ของการจัดฉากแต่ละ
ช่วงมีความน่าสนใจ เห็นด้วย 206 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 ทุกช่วงของรายการมีความสนุกสนาน
และน่าสนใจ ไม่ซ้ากัน เห็นด้วย 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.1
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นที่มีตอ่ การใช้ภาษาในรายการโทรทัศน์ 4 โพดา Super Show
จากการสารวจระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นด้านการใช้ภาษา
ในรายการโทรทัศน์ 4 โพดา Super Show อยู่ในระดับมาก ซึ่งสารวจได้ดังนี้ ภาษาที่ใช้ในรายการ
4 โพดา Super Show มีการใช้ถ้อยคาที่ไม่เหมาะสม ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 130 คน คิดเป็นร้อยละ
33.3 พิธีกรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและตรงประเด็น เห็นด้วย 207 คน คิดเป็นร้อยละ 53.1 การสื่อสาร
ของรายการ 4 โพดา Super Show จะใช้บทเพลงในการสื่อความหมาย ทาให้ผู้รับชมคล้อยตาม เห็น
ด้วย 192 คน คิดเป็นร้อยละ 49.2 พิธีกรใช้ถ้อยคาและภาษาเพื่อให้ผู้รับชมรายการเกิดความ
สนุกสนาน เห็นด้วย 194 คน คิดเป็นร้อยละ 49.7

2.แบบสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ทรงคุณวุฒทิ ั้ง 2 ท่าน ด้านรูปแบบการผลิต
รายการโทรทัศน์ “4 โพดา Super Show” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง One ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า อันดับหนึ่ง ประเด็นเรื่องการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของรายการและพิธีกรใหม่เพื่อไม่ให้ผู้ชมเกิด
ความเบื่อหน่าย มีผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วย 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100 อันดับ 2 จุดเด่นของรายการคือ
เป็นรายการ Sing Show มีผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วย 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100 อันดับ 3 มุมกล้องที่ใช้ใน
การถ่ายรายการวาไรตี้เป็นมุมกล้องที่แปลกใหม่ มีผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50
อันดับ 4 แขกรับเชิญที่มาในรายการทาให้มีผู้ชมติดตามรายการมากขึ้นมีผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วย 2 คน
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คิดเป็นร้อยละ100 ส่วนอันดับ 5 คือการจัดฉากให้สอดคล้องกับรูปแบบของรายการ มีผู้ทรงคุณวุฒิ
เห็นด้วย 2 คนคิดเป็นร้อยละ 100

อภิปรายผลการวิจัย
แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฏีการสื่อสาร
ทฤษฎีการสื่อสารในที่นี้จะสื่อถึงการนาเสนอของตัวพิธีกรสาหรับบทพูด บทสัมภาษณ์ต่างๆ
ซึ่งการสัมภาษณ์ในรายการจะนั้นจะเป็นไปตามการเขียนบทที่ได้เขียนไว้การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ที่
ไม่ใช่ละครอาทิเช่น รายการพูดกับผู้ชม รายการสัมภาษณ์ รายการสนทนา รายการข่าว ฯลฯรายการ
ต่างๆมากที่ เป็นรายการมีการสัมภาษณ์ แขกรับเชิญ หรือผู้ร่วมสนุกทางบ้าน แต่ถึงอย่างไรพิธีกรก็
จาเป็นที่ต้องมีบทเพื่อให้ตนเองรู้ว่าต้องพูดอย่างไร บทสาหรับรายการพูดทางโทรทัศน์ต้องใช้ภาษาที่
เข้าใจได้ง่าย กาหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน จึงจะเข้าถึงผู้ชมได้ กาหนดระยะเวลาในการพูดให้พอดี
ดังข้อมูลข้างต้นทาให้เราทราบได้ว่าบทสาหรับการพูดต้องทาอย่างไร ซึ่งจะมีความแตกต่างกับบท
สาหรับ การสั ม ภาษณ์ ซึ่ งบทสั ม ภาษณ์ นั้น จะเป็ น ทั้ งผู้เขียนบทและผู้ผลิตรายการเป็ น ผู้กาหนดว่า
รายการสัมภาษณ์ของตนนั้นต้องการอะไรวัตถุประสงค์ใดบ้างในการสัมภาษณ์ เพื่อทราบเรื่องราว
ข้อเท็จจริงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสาคัญต่างๆดังข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าบทของการสัมภาษณ์จะ
มีการเปิดตัวรายการ และจะเริ่มการสัมภาษณ์แต่จะมีขอบเขตในการสัมภาษณ์เพื่อที่จะไม่ทาให้แขก
รับเชิญรู้สึกอึดอัดจนเกินไป แต่ทั้งนี้เรื่องของบทสัมภาษณ์จะรวมอยู่ในการผลิตรายการด้วย
แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์
การผลิตรายการนั้นเป็นขั้นงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์มากเนื่องจากการผลิตการนั้นมี
ขั้นตอนมากมายดังหัวข้อต่อไปขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน์โดยทั่วไปการผลิตรายการประกอบไป
ด้วย 4 ขั้นตอน ขั้นวางแผนก่อนการผลิตรายการ (Preproduction Planning)ขั้นเตรียมการผลิต
รายการ (Setup and Rehearsal)ขั้นการผลิตรายการ (Production) ขั้นหลังการผลิตรายการ
(Postproduction) แต่อย่างไรก็ตามขั้นตอนการผลิตรายการนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่รูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ก่อน
แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของรายการโทรทัศน์
รูปแบบของรายการนั้นมีส่วนทาให้รายการโทรทัศน์นั้นมีความบันเทิงมากยิ่งขึ้น จึ่งส่งผลช่วย
ให้รายการโทรทัศน์มีบทบาทในการให้ความบันเทิงกับผู้ชมมากยิ่งขึ้นบทบาทหน้าที่ของรายการ
โทรทัศน์ในการให้ความบันเทิงก็อาจจะเป็นเครื่องสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ แต่
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ในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องแสดงถึงการให้บริการหรือทาหน้าที่สื่อมวลชนนอกจากนีย้ ังสอดแทรก
ความรู้อีกด้วย และนั้นก็ถือเป็นจุดเด่นของรายการนั้น ๆ
แนวคิดเกี่ยวกับประเมินผล
โทรทัศน์เป็นสือ่ มวลชนประเภทหนึ่ง ในทานองเดียวกัน ผู้ชมก็ประกอบไปด้วยกลุ่มคนหลาย
ประเภทหลายประดับ ผู้ที่อยู่ในวงการโทรทัศน์พอรู้ว่าผู้ชมโทรทัศน์บางคนจะปิดเครื่องรับโทรทัศน์
เมื่อดูพยากรณ์อากาศเสร็จ บางคนก็ปิดเครื่องรับโทรทัศน์เมื่อมีรายการกีฬา แต่บางกลุ่มก็เปิดชมแต่
โฆษณา เป็นต้นจากการศึกษาของนักวิชาการและสถาบันเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ดูรายการโทรทัศน์
ในสหรัฐอเมริกานั้น สามารถแบ่งกลุ่มผู้ชมและลักษณะประจากลุ่มที่ผู้อานวยการผลิตรายการต้อง
ทราบได้ดังต่อไปนี้แบ่งตามรายได้และการศึกษาแบ่งตามเชื้อชาติและชนกลุ่มน้อยกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่ม
ผู้ชมที่เป็นเด็กและคนหนุ่มสาวผู้อานวยการผลิตรายการจะประเมินผลรายการของตนเองได้หลายวิธี
ดังเช่นต่อไปนี้. จากข่าวลือระหว่างผู้ชมรายการส่งแบบสอบถามปัจจุบนั นี้มีบริษัทเอกชนหลายแห่ง
ทราบได้จากผู้โฆษณาสินค้าหรือผู้อุปถัมภ์รายการจากข้อข้างต้นจะทาให้เห็นว่าผู้รับชมมีการเลือก
รับชมรายการโทรทัศน์ต่างกัน จึงมีการทาแบบประเมินหรือแบบสารวจรายการต่างๆ จนถึงได้มีการ
ทาวิจัยเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ในรูปแบบต่างๆอีกด้วย

การให้ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากการวิจัยเรื่องรูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน์ “4 โพดา Super Show” ทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง One ได้ศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทาให้งานวิจัยที่ออกมามีประสิทธิภาพที่สมบูรณ์
แบบในระดับหนึ่ง ซึ่งสามารถนาไปต่อยอดหรือศึกษาในเรื่องรูปแบบการผลิตรายการต่อไปในอนาคต
1. การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการเจาะจงกลุ่มเป้าหมายที่รับชมรายการโทรทัศน์ 4
โพดา Super Show ว่ามีผลตอบรับอย่างไร หลังจากที่ได้รับชมรายการนี้ และสามารถรู้ถึงจานวนผู้ที่
รับชมว่ามีจานวนมากน้อยเพียงใด ในปัจจุบนั เราสามารถหาวิธีปรับปรุงหรือแก้ไขในการผลิตรายการ
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อนามาในวิชาชีพและการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต
2. การประยุกต์ใช้ในวิชาการ ในทางนิเทศศาสตร์การศึกษาพฤติกรรมของผู้ชมรายการ 4โพ
ดา super showทาให้ได้รับรู้ถึงความคิดเห็นของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่มีต่อการ
เสพสื่อในปัจจุบัน เสนอแนวทางความคิดที่มีต่อรายการ 4โพดา super showและยังเป็นแนวทางให้
บุคคลที่ผลิตสือ่ ได้มีแนวทางในการจะผลิตสือ่ ออกมาให้ผู้ชมได้ชม โดยนาแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับการ
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เลือกชมสื่อมาศึกษาในครั้งต่อๆไป อย่างไรก็ตาม งานวิจัยจึงมีความละเอียดอย่างมากเพื่อให้งานที่
ออกมานั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ผลการวิจัยแสดงถึงความพึงพอใจของผู้ชมต่อรายการโทรทัศน์ 4 โพดา Super Show ทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง One ทาให้คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยต่อไป ดังต่อไปนี้
ควรศึกษาวิจัยพฤติกรรมในการรับชมควรศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน
ไทยควรศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรายการโทรทัศน์ 4 โพดา Super Show
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม งานวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน
"4 โพดํา Super Show" ทางสถานีโทรทัศนชอง One
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แบบสอบถาม
งานวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน "4 โพดํา Super Show"
ทางสถานีโทรทัศนชอง One
คําชี้แจง โปรดทําเครื่อง หมาย () ลงในชองความคิดเห็นของทานที่ตรงกับความคิดเห็น
ของทานมากที่สุด
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

2. อายุ
 17-24
 33-40

 25-32
 อื่นๆโปรดระบุ...................................

3. ระดับการศึกษา
 ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

 ปริญญาโท
 อื่นๆโปรดระบุ...................................

4. ชองทางการรับชม
 โทรทัศน
 อินเทอรเน็ต
 อื่นๆโปรดระบุ.....................................................
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอการรับชมรายการโทรทัศน " 4 โพดํา Super Show "
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย (  ) ลงในชองหรือเติมขอความที่ตรงกับความคิดเห็นและความเปน
จริงของทานมากที่สุดโดยแบงเปนระดับดังนี้
5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
4 หมายถึง เห็นดวย
3 หมายถึง เฉยๆ
2 หมายถึง ไมเห็นดวย
1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ความคิดเห็น

รายการความคิดเห็น
5
5.รายการ “4โพดํา Super
Show” เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
6.บทเพลงที่นํามาถายทอดใน
รายการสามารถสื่อถึงอารมณได
อยางหลากหลาย
7.วันเวลาที่ออกอากาศสะดวก
ตอการรับชม
8.รายการ “4โพดํา Super
Show” ใหประโยชนดานความ
บันเทิงตอผูรับชม
9.การออกอากาศแตละสัปดาห
มีความแปลกใหมไมซ้ํากัน

4

3

ขอเสนอแนะ
2

1

66

ความคิดเห็น

รายการความคิดเห็น
5
10.ชวงที่นําเสนอแตละบทเพลง
ทําใหผูรับชมฟงแลวลดความตึง
เครียดทางอารมณได
11.กัน นภัทร อินทรใจเอื้อ เปน
พิธีกรที่มีเอกลักษณเปนของ
ตัวเอง
12.แกม วิชญาณี เปยกลิ่น เปน
พิธีกรที่มีเอกลักษณเปนของ
ตัวเอง
13.ตั้ม วราวุธ โพธิ์ยิ้ม เปน
พิธีกรที่มีเอกลักษณเปนของ
ตัวเอง
14.โดม จารุวัฒน เชี่ยวอราม
เปนพิธีกรที่มีเอกลักษณเปน
ของตัวเอง
15.ความนาสนใจในการดําเนิน
รายการของ กัน นภัทร อินทร
ใจเอื้อ
16.ความนาสนใจในการดําเนิน
รายการของ แกม วิชญานี เปย
กลิ่น
17.ความนาสนใจในการดําเนิน
รายการของ ตั้ม วราวุธ โพธิ์ยิ้ม
18.ความนาสนใจในการดําเนิน
รายการของ โดม จารุวัฒณ
เชี่ยวอราม

4

3

ขอเสนอแนะ
2

1
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ความคิดเห็น

รายการความคิดเห็น
5

4

3

2

1

ขอเสนอ
แนะ

19.แขกรับเชิญที่มาในแตละ
สัปดาห มีความนาสนใจ
20.แขกรับเชิญในรายการมีความ
สอดคลองกับรูปแบบรายการ

ขอเสนอแนะที่มีตอการรับชมรายการโทรทัศน " 4 โพดํา Super Show "
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน " 4 โพดํา Super Show "
ความคิดเห็น

รายการความคิดเห็น
5
21.ทานพึงพอใจในการปรับเปลี่ยน
รูปแบบรายการ “ 4 โพดํา ” เปน
“ 4 โพดํา Super Show ”
22.การจัดชวงแตละชวงของรายการ
เหมาะสําหรับผูที่รับชมรายการ “ 4
โพดํา Super Show ”
23.หลังจากที่มีการปรับปรุงรายการ
เปน “ 4 โพดํา Super Show ” มี
ความนาสนใจเพิ่มขึ้น
24.เทคนิคการใช แสง สี เสียงของ
รายการ เหมาะสมกับรูปแบบ
รายการ “ 4 โพดํา Super Show ”
25.เทคนิคแสง สี เสียง ที่ใชมีความ
นาตื่นเตน ทําใหรูปแบบรายการดู
นาสนใจ
26.มีความพึงพอใจในการเพิ่ม
ระยะเวลาในการรับชมรายการ
“ 4 โพดํา Super Show ” (จาก
เดิม 60 นาที เพิ่มเปน 90 นาที )

4

3

2

1

ขอเสนอ
แนะ
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ความคิดเห็น

รายการความคิดเห็น
5

4

3

2

1

ขอเสนอ
แนะ

27.บางชวงมีการยืดเวลานานเกินไป
ทําใหนาเบื่อ
28.รูปแบบความคิดสรางสรรคของ
การจัดฉากแตละชวงมีความนาสนใจ
29.ทุกชวงของรายการมีความ
สนุกสนาน และนาสนใจ ไมซ้ํากัน

ขอเสนอแนะที่มีตอรูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน " 4 โพดํา Super Show "
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นที่มีตอการใชภาษาในรายการโทรทัศน " 4 โพดํา Super Show "
ความคิดเห็น

รายการความคิดเห็น
5

4

3

2

1

ขอเสนอ
แนะ

30.ภาษาที่ใชในรายการ “ 4 โพดํา
Super Show ” มีการใชถอยคําที่ไม
เหมาะสม
31.พิธีกรใชภาษาที่เขาใจงายและ
ตรงประเด็น
32.การสื่อสารของรายการ “ 4โพดํา
Super Show ” จะใชบทเพลงใน
การสื่อความหมาย ทําใหผูรับชม
คลอยตาม
33.พิธีกรใชถอยคําและภาษาเพื่อให
ผูรับชมรายการเกิดความสนุกสนาน

ขอเสนอแนะที่มีตอการใชภาษาในรายการโทรทัศน " 4 โพดํา Super Show”
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญคณะผูวิจัย
คณะผูวิจัย
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ภาคผนวก ข
แบบสัมภาษณ งานวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน
"4 โพดํา Super Show" ทางสถานีโทรทัศนชอง One
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แบบสัมภาษณ (ผูทรงคุณวุฒ)ิ
งานวิจัย เรื่องรูปแบบการผลิตรายการ “ 4 โพดําSuper Show ”
ทางสถานีโทรทัศนชอง One
คําชี้แจง งานวิจัย เรื่องรูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน 4 โพดํา Super Show ทางสถานีโทรทัศน
ชอง One มีจุดประสงค คือ 1. ศึกษารูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน 4 โพดํา Super Show
ทางสถานีโทรทัศนชอง One 2. ศึกษาการดําเนินรายการของพิธีกรรายการโทรทัศน 4 โพดํา Super
Show ทางสถานีโทรทัศนชอง One จึงขอสัมภาษณทานเพื่อเปนประโยชนในการนําไปเผยแพรตอการ
ทํางานทางดานการผลิตรายการตอไป
ชื่อ…………………………..………................................นามสกุล……………………………….………………………………
ประสบการณการทํางาน…………………...………………ป
1. ในปจจุบันรายการประเภทวาไรตี้เชน รายการ “4 โพดํา Super Show” ควรมีการเพิ่มเติมหรือ
ปรับเปลี่ยนในจุดใด
2. การผลิตรายการประเภทวาไรตี้ มีขั้นตอนอยางไร
3. จุดเดนของรายการประเภทวาไรตี้ เชนรายการ “4 โพดํา Super Show” คืออะไร
4. การเขียนบทรายการประเภทวาไรตี้ ควรคํานึงถึงสิ่งใด
5. รายการประเภทวาไรตี้ ควรใชมุมกลองแบบใด
6. รายการประเภทวาไรตี้ ควรใชกลองกี่ตัว เพราะอะไร
7. บุคลิกของพิธีกรรายการประเภทวาไรตี้ ควรมีลักษณะอยางไร
8. รายการประเภทวาไรตี้ ควรมีเทคนิคในการจัดแสงอยางไร
9. กระแสตอบรับจากผูรับชมมีสวนชวยในการพัฒนารูปแบบรายการหรือไม อยางไร
10. การเลือกชวงเวลาในการออกอากาศ มีผลหรือไม อยางไร
11. รายการประเภทวาไรตี้ ควรมีกี่ชวง เพราะอะไร
12. รายการประเภทวาไรตี้ มีกลุมเปาหมาย ชวงอายุเทาใด
13. แขกรับเชิญที่มารวมในรายการ มีผลตอผูรับชมอยางไร
14. ปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการประเภทวาไรตี้ คืออะไร และมีวิธีแกไขปญหาอยาง
15. องคประกอบในการจัดฉากของรายการประเภทวาไรตี้ ควรมีลักษณะอยางไร
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ภาคผนวก ค
- การหาคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ( Index of item objective
congruence : IOC )
- ผลการตรวจสอบการหาคาความเที่ยงตรงของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ
- การวิเคราะหความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ
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การหาคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
( Index of item objective congruence : IOC )
จากความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ
งานวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน "4 โพดํา Super Show"
ทางสถานีโทรทัศนชอง One
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แบบสอบถาม
งานวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน "4 โพดํา Super Show"
ทางสถานีโทรทัศนชอง One
คําชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาวิชาการวิจัยนิเทศศาสตร คณะผูวิจัยจึงขอความ
รวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงใหครบทุกขอ ขอมูลของทานจะถูกเก็บไว
เปนความลับ และขอขอบพระคุณทานที่ใหขอมูลมา ณ ที่นี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
คําชี้แจง กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยเลือกตัวเลือกที่ตรงกับคําตอบ และความคิดเห็นของทานมาก
ที่สุด
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ
รายการความคิดเห็น

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
1. เพศ
ชาย
 หญิง
2.อายุ
 17-24
25-32
 33-40
อื่นๆโปรดระบุ.........
3.ระดับการศึกษา
 ปริญญาตรี  ปริญญาโท
 ปริญญาเอก  อื่นๆโปรดระบุ.....
4.ชองทางการรับชม
โทรทัศน อินเทอรเน็ต
อื่นๆโปรดระบุ.............................

หมายเหตุ
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอการรับชมรายการโทรทัศน " 4 โพดํา Super Show "
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย (  ) ลงในชองหรือเติมขอความที่ตรงกับความคิดเห็นและความเปน
จริงของทานมากที่สุด โดยแบงเปนระดับ ดังนี้
5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
4 หมายถึง เห็นดวย
3 หมายถึง เฉยๆ
2 หมายถึง ไมเห็นดวย
1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ
รายการความคิดเห็น

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
5.รายการ “ 4โพดํา Super Show ”
เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
6.บทเพลงที่นํามาถายทอดในรายการ
สามารถสื่อถึงอารมณไดอยาง
หลากหลาย
7.วันเวลาที่ออกอากาศสะดวกตอการ
รับชม
8.รายการ “4โพดํา Super Show” ให
สาระและประโยชนตอผูรับชม
9.การออกอากาศแตละสัปดาห มีความ
แปลกใหมไมซ้ํากัน

หมายเหตุ
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ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ
รายการความคิดเห็น

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
10.ชวงที่นําเสนอแตละบทเพลงทําให
ผูรับชมฟงแลวลดความตึงเครียดทาง
อารมณได
11.กัน นภัทร อินทรใจเอื้อ เปนพิธีกรที่
มีเอกลักษณเปนของตัวเอง
12.แกม วิชญาณี เปยกลิ่น เปนพิธีกรที่มี
เอกลักษณเปนของตัวเอง
13.ตั้ม วราวุธ โพธิ์ยิ้ม เปนพิธีกรที่มี
เอกลักษณเปนของตัวเอง
14.โดม จารุวัฒน เชี่ยวอราม เปนพิธีกร
ที่มีเอกลักษณเปนของตัวเอง
15.ความนาสนใจในการดําเนินรายการ
ของ กัน นภัทร อินทรใจเอื้อ
16.ความนาสนใจในการดําเนินรายการ
ของ แกม วิชญานี เปยกลิ่น
17.ความนาสนใจในการดําเนินรายการ
ของ ตั้ม วราวุธ โพธิ์ยิ้ม
18.ความนาสนใจในการดําเนินรายการ
ของ โดม จารุวัฒณ เชี่ยวอราม

หมายเหตุ

78

ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ
รายการความคิดเห็น

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

หมายเหตุ

1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
19.แขกรับเชิญที่มาในแตละสัปดาห มี
ความนาสนใจ
20.พิธีกรและแขกรับเชิญมีความ
สอดคลองกัน
ความคิดเห็นอื่นที่มีตอการรับชมรายการโทรทัศน " 4 โพดํา Super Show "
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..……………………….………………………………………………………………………………………………..……
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน " 4 โพดํา Super Show "
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ
รายการความคิดเห็น

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
21.ทานพึงพอใจในการปรับเปลี่ยน
รูปแบบรายการ “ 4 โพดํา ” เปน
“ 4 โพดํา Super Show ”
22.การจัดชวงแตละชวงของรายการ
เหมาะสําหรับผูที่รับชมรายการ
“ 4 โพดํา Super Show ”
23.ผูชมยังมีความสนใจรายการ 4 โพดํา
ในรูปแบบเดิมมากกวา
24.เทคนิคการใช แสง สี เสียงของ
รายการ เหมาะสมกับรูปแบบรายการ
“ 4 โพดํา Super Show ”

หมายเหตุ
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ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ
รายการความคิดเห็น

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

หมายเหตุ

1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
25.เทคนิคแสง สี เสียง ที่ใชมีความนา
ตื่นเตน ทําใหรูปแบบรายการดูนาสนใจ
26.มีความพึงพอใจในการเพิ่มระยะเวลา
ในการรับชมรายการ “4 โพดํา Super
Show”
27.บางชวงมีการยืดเวลานานเกินไป ทํา
ใหนาเบื่อ
28.รูปแบบความคิดสรางสรรคของการ
จัดฉากแตละชวงมีความนาสนใจ
29.ทุกชวงของรายการมีความสนุกสนาน
และนาสนใจ ไมซ้ํากัน

ความคิดเห็นอื่นที่มีตอรูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน " 4 โพดํา Super Show "
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………...………………………………………………………………………………….…
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นที่มีตอการใชภาษาในรายการโทรทัศน " 4 โพดํา Super Show "
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ
รายการความคิดเห็น

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

หมายเหตุ

1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
30.ภาษาที่ใชในรายการ “ 4 โพดํา
Super Show ” มีความรุนแรง
31.พิธีกรใชภาษาที่เขาใจงายและตรง
ประเด็น
32.การสื่อสารของรายการ “ 4โพดํา
Super Show ” จะใชบทเพลงในการสื่อ
ความหมาย ทําใหผูรับชมคลอยตาม
33.พิธีกรใชถอยคําและภาษาเพื่อใหผู
รับชมรายการเกิดความสนุกสนาน
34.มีการใชถอยคํา ภาษา ที่หยาบคาย
และดูหมิ่นผูอื่น

ความคิดเห็นอื่นที่มีตอการใชภาษาในรายการโทรทัศน " 4 โพดํา Super Show”
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….………………………..…………………………………………………………………………………………………

ขอขอบคุณทุกทานที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
คณะผูวิจัย
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ผลการตรวจสอบการหาคาความเที่ยงตรงของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ
งานวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน
"4 โพดํา Super Show" ทางสถานีโทรทัศนชอง One

82

ผลการตรวจสอบการหาคาความเที่ยงตรงของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญคนที่ 1

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ
รายการความคิดเห็น

1. เพศ
ชาย

 หญิง

2.อายุ
 17-24
25-32
 33-40
อื่นๆโปรดระบุ..................
3.ระดับการศึกษา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
 อื่นๆโปรดระบุ................
4.ชองทางการรับชม
โทรทัศน
อินเทอรเน็ต
อื่นๆโปรดระบุ..................

เหมาะสม
+1
+1

+1

+1

+1

ไมแนใจ
0

ไมเหมาะสม
-1

หมายเหตุ
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอการรับชมรายการโทรทัศน " 4 โพดํา Super Show "
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ
รายการความคิดเห็น
5.รายการ “ 4โพดํา Super
Show ” เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
6.บทเพลงที่นํามาถายทอดใน
รายการสามารถสื่อถึงอารมณได
อยางหลากหลาย
7.วันเวลาที่ออกอากาศสะดวกตอ
การรับชม
8.รายการ “4โพดํา Super
Show” ใหสาระและประโยชน
ตอผูรับชม
9.การออกอากาศแตละสัปดาห
มีความแปลกใหมไมซ้ํากัน
10.ชวงที่นําเสนอแตละบทเพลง
ทําใหผูรับชมฟงแลวลดความตึง
เครียดทางอารมณได
11.กัน นภัทร อินทรใจเอื้อ
เปนพิธีกรที่มีเอกลักษณเปนของ
ตัวเอง
12.แกม วิชญาณี เปยกลิ่น
เปนพิธีกรที่มีเอกลักษณเปนของ
ตัวเอง

เหมาะสม
+1
+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1

+1

ไมแนใจ
0

ไมเหมาะสม
-1

หมายเหตุ

84

ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ
รายการความคิดเห็น
13.ตั้ม วราวุธ โพธิ์ยิ้ม เปนพิธีกร
ที่มีเอกลักษณเปนของตัวเอง
14.โดม จารุวัฒน เชี่ยวอราม เปน
พิธีกรที่มีเอกลักษณเปนของ
ตัวเอง
15.ความนาสนใจในการดําเนิน
รายการของ กัน นภัทร อินทรใจ
เอื้อ
16.ความนาสนใจในการดําเนิน
รายการของ แกม วิชญานี เปย
กลิ่น
17.ความนาสนใจในการดําเนิน
รายการของ ตั้ม วราวุธ โพธิ์ยิ้ม
18.ความนาสนใจในการดําเนิน
รายการของ โดม จารุวัฒณ เชี่ยว
อราม

เหมาะสม
+1
+1

ไมแนใจ
0

ไมเหมาะสม
-1

หมายเหตุ

+1

+1

+1

+1
+1

19.แขกรับเชิญที่มาในแตละ
สัปดาห มีความนาสนใจ

+1

20.พิธีกรและแขกรับเชิญมีความ
สอดคลองกัน

+1

ขอเสนอแนะที่มีตอการรับชมรายการโทรทัศน " 4 โพดํา Super Show
……………………………………………………………………………………………………….......…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน " 4 โพดํา Super Show "
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ
รายการความคิดเห็น
21.ทานพึงพอใจในการปรับเปลี่ยน
รูปแบบรายการ “ 4 โพดํา ”เปน
“ 4 โพดํา Super Show ”
22.การจัดชวงแตละชวงของ
รายการ เหมาะสําหรับผูที่รับชม
รายการ“ 4 โพดํา Super Show ”
23.ผูชมยังมีความสนใจรายการ
4 โพดํา ในรูปแบบเดิมมากกวา

เหมาะสม
+1
+1

+1

+1

24.เทคนิคการใช แสง สี เสียงของ
รายการ เหมาะสมกับรูปแบบ
รายการ“ 4 โพดํา Super Show ”

+1

25.เทคนิคแสง สี เสียง ที่ใชมีความ
นาตื่นเตน ทําใหรูปแบบรายการดู
นาสนใจ

+1

26.มีความพึงพอใจในการเพิ่ม
ระยะเวลาในการรับชมรายการ
“ 4 โพดํา Super Show ”

+1

27.บางชวงมีการยืดเวลานาน
เกินไป ทําใหนาเบื่อ

+1

ไมแนใจ
0

ไมเหมาะสม
-1

หมายเหตุ
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ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ
รายการความคิดเห็น

เหมาะสม
+1

28.รูปแบบความคิดสรางสรรคของ
การจัดฉากแตละชวงมีความนาสนใจ

+1

29.ทุกชวงของรายการมีความ
สนุกสนาน และนาสนใจ ไมซ้ํากัน

+1

ไมแนใจ
0

ไมเหมาะสม
-1

หมายเหตุ

ขอเสนอแนะที่มีตอรูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน " 4 โพดํา Super Show "
…………………………………………………………………………………………………………………………............................
...................................................................................................................................................................
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นที่มีตอการใชภาษาในรายการโทรทัศน " 4 โพดํา Super Show "
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ
รายการความคิดเห็น

เหมาะสม
+1

30.ภาษาที่ใชในรายการ “ 4 โพดํา
Super Show ” มีความรุนแรง

+1

31.พิธีกรใชภาษาที่เขาใจงายและ
ตรงประเด็น

+1

32.การสื่อสารของรายการ “ 4โพ
ดํา Super Show ” จะใชบทเพลง
ในการสื่อความหมาย ทําใหผูรับชม
คลอยตาม
33.พิธีกรใชถอยคําและภาษา
เพื่อใหผูรับชมรายการเกิดความ
สนุกสนาน
34.มีการใชถอยคํา ภาษา ที่หยาบ
คายและดูหมิ่นผูอื่น

ไมแนใจ
0

หมายเหตุ

ไมเหมาะสม
-1

+1

+1

+1

ขอเสนอแนะที่มีตอการใชภาษาในรายการโทรทัศน " 4 โพดํา Super Show”
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญคณะผูวิจัย
คณะผูวิจัย
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ผลการตรวจสอบการหาคาความเที่ยงตรงของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญคนที่ 2

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ
รายการความคิดเห็น

1. เพศ
ชาย

 หญิง

2.อายุ
 17-24
25-32
 33-40
อื่นๆโปรดระบุ..................
3.ระดับการศึกษา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
 อื่นๆโปรดระบุ................
4.ชองทางการรับชม
โทรทัศน
อินเทอรเน็ต
อื่นๆโปรดระบุ..................

เหมาะสม
+1
+1

+1

+1

+1

ไมแนใจ
0

ไมเหมาะสม
-1

หมายเหตุ
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอการรับชมรายการโทรทัศน " 4 โพดํา Super Show "
รายการความคิดเห็น
5.รายการ “ 4โพดํา Super
Show ” เหมาะกับทุกเพศทุกวัย

ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ
เหมาะสม ไมแนใจ ไมเหมาะสม
+1
0
-1
+1

6.บทเพลงที่นํามาถายทอดใน
รายการสามารถสื่อถึงอารมณได
อยางหลากหลาย
7.วันเวลาที่ออกอากาศสะดวกตอ
การรับชม

0

10.ชวงที่นําเสนอแตละบทเพลง
ทําใหผูรับชมฟงแลวลดความตึง
เครียดทางอารมณได
11.กัน นภัทร อินทรใจเอื้อ เปน
พิธีกรที่มีเอกลักษณเปนของ
ตัวเอง
12.แกม วิชญาณี เปยกลิ่น เปน
พิธีกรที่มีเอกลักษณเปนของ
ตัวเอง

อาจจะใชเปนเนื้อรอง
หรือทํานองที่นํามา
ปรับปรุงสามารถสื่อ
อารมณไดดี

+1

8.รายการ “4โพดํา Super
Show” ใหสาระและประโยชน
ตอผูรับชม
9.การออกอากาศแตละสัปดาห
มีความแปลกใหมไมซ้ํากัน

หมายเหตุ

0

+1
+1

+1

+1

อาจจะใชคําวา
รายการ 4 โพดําให
ประโยชนดานความ
บันเทิง
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ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ
รายการความคิดเห็น
13.ตั้ม วราวุธ โพธิ์ยิ้ม เปน
พิธีกรที่มีเอกลักษณเปนของ
ตัวเอง
14.โดม จารุวัฒน เชี่ยวอราม
เปนพิธีกรที่มีเอกลักษณเปน
ของตัวเอง
15.ความนาสนใจในการดําเนิน
รายการของ กัน นภัทร อินทร
ใจเอื้อ
16.ความนาสนใจในการดําเนิน
รายการของ แกม วิชญานี เปย
กลิ่น
17.ความนาสนใจในการดําเนิน
รายการของ ตั้ม วราวุธ โพธิ์ยิ้ม
18.ความนาสนใจในการดําเนิน
รายการของ โดม จารุวัฒณ
เชี่ยวอราม
19.แขกรับเชิญที่มาในแตละ
สัปดาห มีความนาสนใจ
20.พิธีกรและแขกรับเชิญมี
ความสอดคลองกัน

เหมาะสม
+1

ไมแนใจ
0

ไมเหมาะสม
-1

หมายเหตุ

+1

+1

+1

+1

+1
+1

+1
0

อาจจะใชเปนแขกรับ
เชิญมีความเหมาะสม
สอดคลองกับรูปแบบ
รายการ

ขอเสนอแนะที่มีตอการรับชมรายการโทรทัศน " 4 โพดํา Super Show "
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

91

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน " 4 โพดํา Super Show "
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ
รายการความคิดเห็น
21.ทานพึงพอใจในการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการ
“ 4 โพดํา ” เปน “ 4 โพดํา
Super Show ”
22.การจัดชวงแตละชวงของ
รายการ เหมาะสําหรับผูที่รับชม
รายการ “ 4 โพดํา Super
Show ”
23.ผูชมยังมีความสนใจรายการ
4 โพดํา ในรูปแบบเดิมมากกวา

24.เทคนิคการใช แสง สี เสียง
ของรายการ เหมาะสมกับ
รูปแบบรายการ “ 4 โพดํา
Super Show ”
25.เทคนิคแสง สี เสียง ที่ใชมี
ความนาตื่นเตน ทําใหรูปแบบ
รายการดูนาสนใจ
26.มีความพึงพอใจในการเพิ่ม
ระยะเวลาในการรับชมรายการ
“ 4 โพดํา Super Show ”
27.บางชวงมีการยืดเวลานาน
เกินไป ทําใหนาเบื่อ

เหมาะสม
+1

ไมแนใจ
0

ไมเหมาะสม
-1

หมายเหตุ

+1

0

0

อาจจะระบุใหชัดเจนวามี
กี่ชวงกี่ตอน

ปรับปรุงคําถามเปน
หลังจากที่มีการปรับปรุง
รายการมีความนาสนใจ
เพิ่มขึ้น

+1

0

0

+1

อาจจะแยกเทคนิคตางๆ
ออกมา เปน แสง สี หรือ
เสียงตางหาก
อาจจะระบุใหชัดเจนวา
เพิ่มเวลาเทาไหร จาก
เดิมเทาไหร
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ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ
รายการความคิดเห็น

เหมาะสม
+1

28.รูปแบบความคิดสรางสรรค
ของการจัดฉากแตละชวงมี
ความนาสนใจ

+1

29.ทุกชวงของรายการมีความ
สนุกสนาน และนาสนใจ ไมซ้ํา
กัน

+1

ไมแนใจ
0

ไมเหมาะสม
-1

หมายเหตุ

ขอเสนอแนะที่มีตอรูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน " 4 โพดํา Super Show "
…………………………………………………………………………………........................................................................
..........................................................................................................................................................
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นที่มีตอการใชภาษาในรายการโทรทัศน " 4 โพดํา Super Show "
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ
รายการความคิดเห็น
30.ภาษาที่ใชในรายการ “ 4
โพดํา Super Show ” มีความ
รุนแรง
31.พิธีกรใชภาษาที่เขาใจงาย
และตรงประเด็น
32.การสื่อสารของรายการ “ 4
โพดํา Super Show ” จะใช
บทเพลงในการสื่อความหมาย
ทําใหผูรับชมคลอยตาม
33.พิธีกรใชถอยคําและภาษา
เพื่อใหผูรับชมรายการเกิดความ
สนุกสนาน
34.มีการใชถอยคํา ภาษา ที่
หยาบคายและดูหมิ่นผูอื่น

เหมาะสม
+1

ไมแนใจ
0

หมายเหตุ

ไมเหมาะสม
-1

0

ปรับเปลี่ยนคําวารุนแรง
เปนคําอื่น

0

ขอ29 กับ ขอ 34 นํามา
รวมกันเปนขอเดียว

+1
+1

+1

ขอเสนอแนะที่มีตอการใชภาษาในรายการโทรทัศน " 4 โพดํา Super Show”
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญคณะผูวิจัย
คณะผูวิจัย
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ผลการตรวจสอบการหาคาความเที่ยงตรงของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญคนที่ 3

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ
รายการความคิดเห็น

1. เพศ
ชาย

 หญิง

2.อายุ
 17-24
25-32
 33-40
อื่นๆโปรดระบุ..................
3.ระดับการศึกษา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
 อื่นๆโปรดระบุ............ใ....
4.ชองทางการรับชม
โทรทัศน
อินเทอรเน็ต
อื่นๆโปรดระบุ..................

เหมาะสม
+1
+1

+1

+1

+1

ไมแนใจ
0

ไมเหมาะสม
-1

หมายเหตุ
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอการรับชมรายการโทรทัศน " 4 โพดํา Super Show "
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ
รายการความคิดเห็น
5.รายการ “ 4โพดํา Super
Show ” เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
6.บทเพลงที่นํามาถายทอดใน
รายการสามารถสื่อถึงอารมณได
อยางหลากหลาย
7.วันเวลาที่ออกอากาศสะดวกตอ
การรับชม
8.รายการ “4โพดํา Super
Show” ใหสาระและประโยชน
ตอผูรับชม
9.การออกอากาศแตละสัปดาห
มีความแปลกใหมไมซ้ํากัน
10.ชวงที่นําเสนอแตละบทเพลง
ทําใหผูรับชมฟงแลวลดความตึง
เครียดทางอารมณได
11.กัน นภัทร อินทรใจเอื้อ เปน
พิธีกรที่มีเอกลักษณเปนของ
ตัวเอง
12.แกม วิชญาณี เปยกลิ่น เปน
พิธีกรที่มีเอกลักษณเปนของ
ตัวเอง

เหมาะสม
+1
+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1

+1

ไมแนใจ
0

ไมเหมาะสม
-1

หมายเหตุ
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ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ
รายการความคิดเห็น

เหมาะสม
+1

13.ตั้ม วราวุธ โพธิ์ยิ้ม เปนพิธีกรที่
มีเอกลักษณเปนของตัวเอง

+1

14.โดม จารุวัฒน เชี่ยวอราม เปน
พิธีกรที่มีเอกลักษณเปนของตัวเอง

+1

15.ความนาสนใจในการดําเนิน
รายการของ กัน นภัทร อินทรใจ
เอื้อ
16.ความนาสนใจในการดําเนิน
รายการของ แกม วิชญานี เปยกลิ่น
17.ความนาสนใจในการดําเนิน
รายการของ ตั้ม วราวุธ โพธิ์ยิ้ม
18.ความนาสนใจในการดําเนิน
รายการของ โดม จารุวัฒณ เชี่ยว
อราม
19.แขกรับเชิญที่มาในแตละ
สัปดาห มีความนาสนใจ
20.พิธีกรและแขกรับเชิญมีความ
สอดคลองกัน

ไมแนใจ
0

ไมเหมาะสม
-1

หมายเหตุ

+1

+1
+1
+1

+1
+1

ขอเสนอแนะที่มีตอการรับชมรายการโทรทัศน " 4 โพดํา Super Show "
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน " 4 โพดํา Super Show "
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ
รายการความคิดเห็น
21.ทานพึงพอใจในการปรับเปลี่ยน
รูปแบบรายการ
“ 4 โพดํา
” เปน “ 4 โพดํา Super Show ”
22.การจัดชวงแตละชวงของ
รายการ เหมาะสําหรับผูที่รับชม
รายการ “ 4 โพดํา Super Show
”
23.ผูชมยังมีความสนใจรายการ
4 โพดํา ในรูปแบบเดิมมากกวา
24.เทคนิคการใช แสง สี เสียงของ
รายการ เหมาะสมกับรูปแบบ
รายการ “ 4 โพดํา Super Show
”
25.เทคนิคแสง สี เสียง ที่ใชมีความ
นาตื่นเตน ทําใหรูปแบบรายการดู
นาสนใจ
26.มีความพึงพอใจในการเพิ่ม
ระยะเวลาในการรับชมรายการ
“ 4 โพดํา Super Show ”
27.บางชวงมีการยืดเวลานาน
เกินไป ทําใหนาเบื่อ

เหมาะสม
+1
+1

+1

+1
+1

+1

+1

+1

ไมแนใจ
0

ไมเหมาะสม
-1

หมายเหตุ
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ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ
รายการความคิดเห็น
28.รูปแบบความคิดสรางสรรคของ
การจัดฉากแตละชวงมีความ
นาสนใจ
29.ทุกชวงของรายการมีความ
สนุกสนาน และนาสนใจ ไมซ้ํากัน

เหมาะสม
+1

ไมแนใจ
0

ไมเหมาะสม
-1

หมายเหตุ

+1

+1

ขอเสนอแนะที่มีตอรูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน " 4 โพดํา Super Show "
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นที่มีตอการใชภาษาในรายการโทรทัศน " 4 โพดํา Super Show "
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ
รายการความคิดเห็น

เหมาะสม
+1

30.ภาษาที่ใชในรายการ “ 4 โพดํา
Super Show ” มีความรุนแรง

+1

31.พิธีกรใชภาษาที่เขาใจงายและ
ตรงประเด็น

+1

32.การสื่อสารของรายการ “ 4โพ
ดํา Super Show ” จะใชบทเพลง
ในการสื่อความหมาย ทําใหผูรับชม
คลอยตาม
33.พิธีกรใชถอยคําและภาษา
เพื่อใหผูรับชมรายการเกิดความ
สนุกสนาน
34.มีการใชถอยคํา ภาษา ที่หยาบ
คายและดูหมิ่นผูอื่น

ไมแนใจ
0

หมายเหตุ

ไมเหมาะสม
-1

+1

+1

+1

ขอเสนอแนะที่มีตอการใชภาษาในรายการโทรทัศน " 4 โพดํา Super Show”
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….....................................................................................…………

ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญคณะผูวิจัย
คณะผูวิจัย
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การวิเคราะหความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ
งานวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน "4 โพดํา Super Show"
ทางสถานีโทรทัศนชอง One
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การวิเคราะหความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ
งานวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน "4 โพดํา Super Show"
ทางสถานีโทรทัศนชอง One
โดยมีเกณฑในการพิจารณาใหคะแนน ดังนี้
+1 ขอคําถามมีความสอดคลองกับจุดประสงค
0 ขอคําถามมีความสอดคลองกับจุดประสงคหรือไม
-1 ขอคําถามไมสอดคลองกับจุดประสงค
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
รายการความคิดเห็น

1. เพศ
ชาย

 หญิง

2.อายุ
 17-24 25-32
 33-40 อื่นๆโปรดระบุ...........
3.ระดับการศึกษา
 ปริญญาตรี  ปริญญาโท
 ปริญญาเอก  อื่นๆโปรดระบุ.....
4.ชองทางการรับชม
โทรทัศน
อินเทอรเน็ต
อื่นๆโปรดระบุ...........................

คะแนนความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ

ผลรวม
ของ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คะแนน

คา
IOC

สรุป
ผล

+1

+1

+1

3

1

ใชได

+1

+1

+1

3

1

ใชได

+1

3

1

ใชได

+1

3

1

ใชได

+1

+1

+1

+1
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอการรับชมรายการโทรทัศน " 4 โพดํา Super Show "

รายการความคิดเห็น

5.รายการ “ 4โพดํา Super Show ”
เหมาะกับทุกเพศทุกวัย

คะแนนความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ

ผลรวม
ของ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คะแนน

คา สรุปผล
IOC

+1

+1

+1

3

1

ใชได

+1

0

+1

2

0.66

ใชได

+1

+1

+1

3

1

ใชได

8.รายการ “ 4 โพดํา Super Show”
ใหสาระและประโยชนตอผูรับชม

+1

0

+1

2

0.66

ใชได

9.การออกอากาศแตละสัปดาหมีความ
แปลกใหมไมซ้ํากัน

+1

+1

+1

3

1

ใชได

+1

0

+1

2

0.66

ใชได

+1

+1

+1

3

1

ใชได

+1

0

+1

2

0.66

ใชได

6.บทเพลงที่นํามาถายทอดในรายการ
สามารถสื่อถึงอารมณไดอยาง
หลากหลาย
7.วันเวลาที่ออกอากาศสะดวกตอการ
รับชม

10.ชวงที่นําเสนอแตละบทเพลงทําให
ผูรับชมฟงแลวลดความตึงเครียดทาง
อารมณได
11.กัน นภัทร อินทรใจเอื้อ เปนพิธีกรที่
มีเอกลักษณเปนของตัวเอง
12.แกม วิชญาณี เปยกลิ่น เปนพิธีกรที่
มีเอกลักษณเปนของตัวเอง
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รายการความคิดเห็น

คะแนนความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ

ผลรวม
ของ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คะแนน

13.ตั้ม วราวุธ โพธิ์ยิ้ม เปนพิธีกรที่มี
เอกลักษณเปนของตัวเอง

+1

14.โดม จารุวัฒน เชี่ยวอราม เปนพิธีกร
ที่มีเอกลักษณเปนของตัวเอง

+1

15.ความนาสนใจในการดําเนินรายการ
ของ กัน นภัทร อินทรใจเอื้อ

+1

16.ความนาสนใจในการดําเนินรายการ
ของ แกม วิชญานี เปยกลิ่น

+1

17.ความนาสนใจในการดําเนินรายการ
ของ ตั้ม วราวุธ โพธิ์ยิ้ม

+1

18.ความนาสนใจในการดําเนินรายการ
ของ โดม จารุวัฒณ เชี่ยวอราม

+1

19.แขกรับเชิญที่มาในแตละสัปดาห มี
ความนาสนใจ

+1

20.พิธีกรและแขกรับเชิญมีความ
สอดคลองกัน

+1

+1

คา
IOC

สรุปผล

+1

3

1

ใชได

+1

3

1

ใชได

+1

3

1

ใชได

+1

3

1

ใชได

+1

3

1

ใชได

+1

3

1

ใชได

+1

+1

3

1

ใชได

0

+1

2

0.66

ใชได

+1
+1

+1

+1
+1
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน " 4 โพดํา Super Show "
รายการความคิดเห็น

21.ทานพึงพอใจในการปรับเปลี่ยน
รูปแบบรายการ “ 4 โพดํา ” เปน “ 4
โพดํา Super Show ”
22.การจัดชวงแตละชวงของรายการ
เหมาะสําหรับผูที่รับชมรายการ “ 4 โพ
ดํา Super Show ”
23.ผูชมยังมีความสนใจในรายการ 4 โพ
ดํา รูปแบบเดิมมากกวา
24.เทคนิคการใช แสง สี เสียงของ
รายการ เหมาะสมกับรูปแบบรายการ “
4 โพดํา Super Show ”
25.เทคนิคแสง สี เสียง ที่ใชมีความนา
ตื่นเตน ทําใหรูปแบบรายการดูนาสนใจ
26.มีความพึงพอใจในการเพิ่ม
ระยะเวลาในการรับชมรายการ “ 4 โพ
ดํา Super Show ”
27.บางชวงมีการยืดเวลานานเกินไป ทํา
ใหนาเบื่อ

คะแนนความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ

ผลรวม
ของ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คะแนน

คา สรุปผล
IOC

+1

+1

+1

3

1

ใชได

+1

0

+1

2

0.66

ใชได

+1

2

0.66

ใชได

+1

0

+1

+1

+1

3

1

ใชได

+1

0

+1

2

0.66

ใชได

+1

0

+1

2

0.66

ใชได

+1

+1

+1

3

1

ใชได
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รายการความคิดเห็น

คะแนนความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ

ผลรวม
ของ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คะแนน

28.รูปแบบความคิดสรางสรรคของการ
จัดฉากแตละชวงมีความนาสนใจ

+1

29.ทุกชวงของรายการมีความสนุกสนาน
และนาสนใจ ไมซ้ํากัน

+1

+1
+1

คา สรุปผล
IOC

+1

3

1

ใชได

+1

3

1

ใชได

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นที่มีตอการใชภาษาในรายการโทรทัศน “ 4 โพดํา Super Show ”
รายการความคิดเห็น

คะแนนความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ

ผลรวม คา
ของ IOC
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คะแนน

สรุปผล

30.ภาษาที่ใชในรายการ “ 4 โพดํา
Super Show ” มีความรุนแรง

+1

0

+1

2

0.66

ใชได

31.พิธีกรใชภาษาที่เขาใจงายและตรง
ประเด็น

+1

+1

+1

3

1

ใชได

+1

+1

+1

3

1

ใชได

+1

+1

+1

3

1

ใชได

+1

+1

+1

3

1

ใชได

0.92

ใชได

32.การสื่อสารของรายการ “ 4โพดํา
Super Show ” จะใชบทเพลงในการ
สื่อความหมาย ทําใหผูรับชมคลอยตาม
33.พิธีกรใชถอยคําและภาษาเพื่อใหผู
รับชมรายการเกิดความสนุกสนาน
34.มีการใชถองคํา ภาษา ที่หยาบคาย
และดูหมิ่นผูอื่น

รวมคา IOC ของแบบสอบถามทั้งหมด
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ภาคผนวก ง
บทสัมภาษณ งานวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน
"4 โพดํา Super Show" ทางสถานีโทรทัศนชอง One

107

แบบสัมภาษณ (ผูทรงคุณวุฒิ)
งานวิจัยเรื่องรูปแบบการผลิตรายการ“ 4 โพดําSuper Show ”ทางสถานีโทรทัศนชอง One
คําชี้แจง งานวิจัย เรื่องรูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน 4 โพดํา Super Show ทางสถานีโทรทัศนชอง
One มีจุดประสงค คือ 1.ศึกษารูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน 4 โพดํา Super
Show ทาง
สถานีโทรทัศนชอง One 2.ศึกษาการดําเนินรายการของพิธีกรรายการโทรทัศน 4 โพดํา Super Show
ทางสถานีโทรทัศนชอง One จึงขอสัมภาษณทานเพื่อเปนประโยชนในการนําไปเผยแพรตอการทํางาน
ทางดานการผลิตรายการตอไป
ชื่อ

อาจารยชุษณะ

ประสบการณการทํางาน

นามสกุล
20

จันทรออน

ป

1. ในปจจุบันรายการประเภทวาไรตี้เชน รายการ 4 โพดํา Super Show ควรมีการเพิ่มเติมหรือ
ปรับเปลี่ยนในจุดใด
- ควรมีการปรับเปลี่ยนเนื้อรายการใหทันตอเหตุการณภายในปจจุบัน เพราถาไมปรับเปลี่ยนเลยจะทํา
ใหผูที่รับชมรายการอาจจะเกิดความเบื่อหนายได
2. การผลิตรายการประเภทวาไรตี้ มีขั้นตอนอยางไร
- ขั้นตอนการผลิตรายการวาไรตี้มีลักษณะคลายกับการผลิตรายการทั่วไป เพียงแตวารายการวาไรตี้นั้น
จะมีความแตกตาง คือ 1. รายการวาไรตี้จะเนนความสนุกเปนหลัก 2. คนที่เขียนบทรายการวาไรตี้จะมี
ความคิดใหมๆอยางไรที่จะสามารถทําใหรายการนั้น ๆดึงดูดผูชมได
3. จุดเดนของรายการประเภทวาไรตี้ เชนรายการ 4 โพดํา Super Show คืออะไร
- อยางรายการ 4 โพดํา จะมีจุดเดนที่เปนรายการแนวซิงโชว และจุดเดนอีกอยางก็คือผูที่มารับนาที่
พิธีกร สวนในรายการวาไรตี้นั้นจุดเดนสวนใหญจะอยูที่พิธีกรและเนื้อหาของรายการ
4. การเขียนบทรายการประเภทวาไรตี้ ควรคํานึงถึงสิ่งใด
- ควรคํานึงถึงความสนุกเปนอยางแรกเพื่อที่จะเปนจุดดึงดูดผูชม

