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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญ 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนดแผนยุทธศาสตร (พ.ศ. 2558 – 2562) ดวยเปาหมาย

มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ีมีอัตลักษณ มีคุณภาพ มาตรฐาน ความเปนเลิศมีบทบาทใน

การชี้นําตอบสนองความตองการและเตือนสติของสังคม เปนท่ียอมรับของสังคมในระดับ  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ และระดับนานาชาติเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ 

อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย อันดับ1 ใน400 ของโลก 

 กองสื่อสารองคกร สํานักงานอธิการบดี กองสื่อสารองคกร (Communication Affairs Division) 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ถูกจัดตั้งข้ึน โดยมีวิสัยทัศน เราสื่อสารมหาวิทยาลัยขอนแกนสู

ประชาคมโลก (We communicate KKU to citizen of the world) และมีพันธกิจ  

กองสื่อสารองคกร มีบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบการบริหารจัดการดานการประชาสัมพันธ สื่อสารและกิจกรรม

เพ่ือสงเสริมในการสรางภาพลักษณท่ีดีของมหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารของมหาวิทยาลัย

ใหชุมชน สังคม หรือสาธารณชน หรือองคกรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไดรับทราบพรอมท้ังการ

สรางความเขาใจท่ีดี การผลิตสื่อประชาสัมพันธท่ีหลากหลายประเภท ไดแก เว็บไซตมหาวิทยาลัย เฟซบุก ยู

ทิวบ สถานีวิทยุและโทรทัศน วารสารขาว ขาวกิจกรรมมหาวิทยาลัย ปายประชาสัมพันธ ขาวการเผยแพร

ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยการบันทึกภาพกิจกรรมสําคัญและพิธีการตางๆ

ของมหาวิทยาลัย รวมถึงกิจกรรมพิธีการสงเสริมภาพลักษณและสรางความเขาใจท่ีดี  การสรางระบบตอนรับ

บุคคลสําคัญ ระบบการสงเสริมสนับสนุนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน สงเสริมสนับสนุนสรางความสัมพันธ

ท่ีดีตอสื่อมวลชน และการอํานวยความสะดวกในติดตอประสานงานแหลงขาว การใหขอมูลสารสนเทศตางๆ 

เครือขายประชาสัมพันธ การเผยแพรขาวสาร ตลอดจนการมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน ของชุมชน สังคม 

หรือสาธารณชน หรือองคกรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย การรายงานสรุปผลการ

ประชาสัมพันธและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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ปจจุบันการดําเนินงานดานประชาสัมพันธมีการปรับตัวอยางมาก เนื่องจากเกิดการขยายตัวของ

จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตท่ัวโลกและในประเทศไทย รวมท้ังการขยายตัวของอุตสาหกรรมสมารทโฟน ทําใหเกิด

พฤติกรรมการสื่อสารผาน “เครือขายสังคม” ( Social Network) ท่ีกําลังมีการขยายตัวและสงผลตอกลไกการ

รับรูขาวสาร การกระตุนเชิงพฤติกรรม การบริโภค การมีสวนรวม และการสรางความสัมพันธระหวางองคกร

กับกลุมเปาหมาย ซ่ึงการดําเนินงานประชาสัมพันธเกิดการเปลี่ยนแปลงจากอดีตท่ีมักเผยแพรขอมูลขาวสาร

ผานสื่อ โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และนิตยสารเปนหลัก จนถึงปจจุบันนักประชาสัมพันธตองปรับตัวโดยใช

โอกาสจากสื่ออินเตอรเน็ต และสื่อเครือขายสังคม ( Social Network) ใหเปนอีกหนึ่งชองทางในการนําเสนอ

ขอมูลเชิงเนื้อหาขององคกรไปยังกลุมเปาหมาย เพ่ือแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ โดยมี

เว็บไซต ซ่ึงนําเสนอกิจกรรมหรือเรื่องราวท่ีมีความสนใจรวมกัน ถือเปนเครื่องมือท่ีสามารถสรางภาพลักษณท่ีดี

ใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยพบวาขอมูลขาวสารท่ีองคกรระดับโลกตางๆ ตองการประชาสัมพันธ

บนเว็บไซต เผยแพรบนสื่ออินเตอรเน็ต และสื่อเครือขายสังคม ( Social Network) มีเนื้อหาสาระสําคัญ 10 

ประเด็น ดังนี้ ขอมูลเก่ียวกับความเคลื่อนไหวขององคกร ขอมูลเก่ียวกับธุรกิจ ( Business, Market 

Positioning) ขอมูลเก่ียวกับวิสัยทัศนของผูบริหาร ( Executive Vision) ขอมูลท่ีแสดงถึงคุณคาของสินคาและ

บริการ (Product and Service Value) ขอมูลเก่ียวกับการสื่อสารเพ่ือสรางความผูกพัน และสรางความม่ันใจ 

(Communication for Engagement) ขอมูลบทวิเคราะห และคําปรึกษา ( Data / Research Service and 

Consultant) ขอมูลเก่ียวกับการแจงกําหนดการสําคัญขององคกร ( Corporate and Marketing Agenda) 

ขอมูลเก่ียวกับการแสดงความกาวหนา นวัตกรรม และเครือขาย ( Innovation and Business Connection) 

ขอมูลเพ่ือแสดงใหเกิดการยอมรับ และการเปนผูเชี่ยวชาญ ( Expert, Award, Ranking) และขอมูลเก่ียวกับ

ประเด็นทางสังคม (Social Content) (พจน ใจชาญสุขกิจ, 2553) 

จากพฤติกรรมการรับรูขาวสารท่ีเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยขอนแกน จึงไดดําเนินการสรางเว็บไซต 

https://www.kku.ac.th/index.php?l=th ข้ึนเพ่ือสนองตอบกลุมเปาหมาย ดานการประชาสัมพันธ โดยมี

เนื้อหาสาระครอบคลุม 10 ประเด็น ดังนี้ ขอมูลเก่ียวกับความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือ

ขอมูลเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ขอมูลเก่ียวกับวิสัยทัศนของผูบริหารมหาวิทยาลัย ขอมูลท่ีแสดงถึง

คุณภาพของการผลิตบัณฑิตและบัณฑิตท่ีพ่ึงประสงค  ขอมูลเก่ียวกับการสื่อสารเพ่ือสรางความผูกพัน และ

สรางความม่ันใจกับกลุมเปาหมาย ขอมูลบทวิเคราะห และคําปรึกษาของหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

ขอมูลเก่ียวกับการแจงกําหนดการสําคัญของมหาวิทยาลัย  ขอมูลเก่ียวกับการแสดงความกาวหนา นวัตกรรม

และเครือขายของมหาวิทยาลัย ขอมูลเพ่ือแสดงใหเกิดการยอมรับและการเปนนักวิจัยหรือผูเชี่ยวชาญ และ

ขอมูลเก่ียวกับประเด็นทางสังคมในบทบาทของนักวิชาการ นอกจากเว็บไซตแลวมหาวิทยาลัยขอนแกน ยังได

เผยแพรเนื้อหาในลักษณะดังกลาวไปในเครือขายสังคม ( Social Network) อ่ืนๆดวย  โดยเฉพาะ  youtube 

ผานทาง https://www.youtube.com/user/KKUchannel โดยเริ่มเผยแพรเปนครั้งแรกเม่ือ  17 มีนาคม 

2552 ปจจุบัน มีผูติดตาม 33,953 คน  ซ่ึง รายการคิดไดคิดดี หรือ KKU Research งานวิจัยสูสังคม 

(เดิม)  เปนรายการหนึ่งท่ีเผยแพรในชองของมหาวิทยาลัยขอนแกน ดวยเชนกัน   

https://www.kku.ac.th/index.php?l=th
https://www.youtube.com/user/KKUchannel
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLR68E59Jpk8v0Cx73fQSsc5CjFh9-AK9M โดยเผยแพร

เปนครั้งแรกเม่ือวันท่ี  29 พฤษภาคม 2561  มีวัตถุประสงคเพ่ือ สงเสริมภาพลักษณมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนํา

ระดับโลก  เผยแพรผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมุงเนนการนําเสนอท่ีเขาใจงาย ซ่ึงการเผยแพร

เนื้อหาไปยังประชาชนนี้  สื่อมวลชนนับเปนผูรับสารอีกกลุมหนึ่งท่ีผูศึกษาตองการท่ีจะศึกษาเก่ียวกับทัศนคติ

เนื่องจาก บทบาทหนาท่ีสื่อมวลชนตามท่ี Danis Mcquail (Danis Mcquail : 79) ไดใหหลักการบทบาท

หนาท่ีของสื่อสารมวลชนไว ในหนังสือ “Theory of Media and Theory of Society) ท่ีระบุถึง หนาท่ี การ

ใหขอ มูลขาวสาร (Information) เปนการทําหนาท่ีในการแจงขอมูลขาวสาร โดยการทําหนาท่ีนั้นไดหมายรวม

ไปถึงการ สงเสริมความคิด และนวัตกรรมใหมๆ ท่ีนําไปสูการพัฒนาและความเจริญกาวหนาในสังคมไดอยาง

สะดวก  ฉะนั้นกลาวไดวาสื่อมวลชนคือผูรับสาร ในขณะเดียวกันยังมีบทบาทในการเผยแพรเนื้อหาไปสู

ประชาชนในวงกวางอีกดวย   

 จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว การศึกษาวิเคราะหรูปแบบการนําเสนอรายการ คิดไดคิดดี 

หรือ KKU Research งานวิจัยสูสังคม (เดิม)   จึงเปนประโยชนเพ่ือใหผูมีสวนไดเสีย หรือผูผลิต ทราบถึง

กระบวนการผลิต  ขอบกพรอง ปญหาและอุปสรรค ในขณะเดียวกัน ยังสามารถนําไปเปนขอมูล เพ่ือใหนัก

ประชาสัมพันธและนักวิชาการโสตทัศนศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก น ในฐานะผูสรางสรรครายการ ปรับปรุง  

พัฒนารูปแบบการนําเสนอ เพ่ือสงเสริมภาพภาพลักษณอันดีของมหาวิทยาลัย และนําไปสูการสรางสรรค

เนื้อหา ใหสอดคลองกับความตองการของผูรับสาร ท้ังประชาชนท่ัวไป และ สื่อมวลชน อันจะนําไปสูการชิง

พ้ืนท่ีขาวท่ีมากข้ึน สรางภาพลักษณ ความเชื่อม่ัน สนับสนุนวิสัยทัศนการเปน “มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําระดับ

โลก”ของมหาวิทยาลัยขอนแกนตอไปในอนาคต 

 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิเคราะห 

 

1.2.1 เพ่ือศึกษารูปแบบและกระบวนการผลิต ขอบกพรอง ปญหาและอุปสรรค รายการคิดไดคิดดี      

เพ่ือเผยแพรบนเว็บไซตในการประชาสัมพันธขาวสารองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ  

1.2.2 เพ่ือกระจายขาวสารงานวิจัย เพ่ือการประชาสัมพันธออกไปยังผูรับสารผานรายการคิดไดคิดดี    

1.2.1 เพ่ือหาขอมูลในการนําไปสูแนวทางการพัฒนารายการคิดไดคิดดี  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLR68E59Jpk8v0Cx73fQSsc5CjFh9-AK9M
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1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

1.3.1 เกิดกระบวนการศึกษารูปแบบและระบบการผลิตรายการคิดไดคิดดี สําหรับเผยแพรบนเว็บไซต

ในการประชาสัมพันธขาวสารองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ  

1.3.2 ขาวสารงานวิจัย กิจกรรมของมหาวิทยาลัยไดรับการเผยแพรอยางกวางขวาง 

 

1.4 ขอบเขตของการวิเคราะห 

 

การศึกษาวิเคราะหรูปแบบรายการ โดยการเลือกรายการคิดไดคิดดี  ท่ีเผยแพรทางเว็บไซต Youtube 

จํานวน 6 ตอน โดยออกอากาศตั้งแตวันท่ี 29 พฤษภาคม 2561 – 9 พฤษภาคม 2562 ประกอบไปดวย เรื่อง 

มหัศจรรยสารสกัดยางนา สวยครบองครวม ปลอดภัยดวยธรรมชาติ  จักรยานไหมคันแรกของโลก  แอปพลิเค

ชัน คัดกรองภาวะออทิซึมสเปกตรัมในเด็ก  สถานีตรวจวัดอากาศแบบไรสาย การเกษตรแบบแมนยํา  ชุดตรวจ

พยาธิใบไมตับสําเร็จรูปชนิดเร็ว โรงเรือนอัจฉริยะ เพ่ิมผลผลิตจิ้งหรีดชวยเกษตรกรไทย 

วิเคราะหสรุปผลตามวัตถุประสงคของการศึกษา เพ่ือใหทราบถึงกระบวนการผลิต ขอบกพรอง ปญหา

และอุปสรรค มาปรับใชในการพัฒนา รูปแบบ ลักษณะ และวิธีการผลิตรายการคิดไดคิดดี ของ

มหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป 

 

1.5 คําจํากัดความเบื้องตน 

 

รายการคิดไดคิดดี หมายถึง รายการท่ีนําเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีเขาใจงาย โดย

เผยแพรผานชองทาง Youtube  

การวิเคราะห หมายถึง การแยกแยะสิ่งท่ีจะพิจารณาออกเปนสวนยอยท่ีมีความสัมพันธกัน เพ่ือทํา

ความเขาใจแตละสวนใหแจมแจง รวมท้ังการสืบคนความสัมพันธของสวนตาง ๆ เพ่ือดูวาสวนประกอบ

ปลีกยอยนั้นสามารถเขากันไดหรือไม สัมพันธเก่ียวเนื่องกันอยางไร ซ่ึงจะชวยใหเกิดความเขาใจตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด

อยางแทจริง โดยพ้ืนฐานแลว การวิเคราะหถือเปนทักษะท่ีมนุษยฝกได 

รูปแบบ หมายถึง ลักกษณะท่ีกําหนดข้ึนเปนหลัก หรือแนวทางมาตรฐานซ่ึงยอมรับ และใชกันท่ัวไป 

การวิจัย หมายถึง กระบวนการคนควาหาความรูอยางมีระบบเพ่ือตอบประเด็นท่ีสงสัย โดยมีระเบียบ

วิธีอันเปนท่ียอมรับในศาสตรแตละศาสตรท่ีเก่ียวของ 
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Social Network คือ เว็บไซตท่ีเชื่อมโยงผูคนไวดวยกัน ผาน Internet ซ่ึงเปนเว็บไซตชวยใหคุณหา

เพ่ือนบนโลกอินเตอรเน็ตไดงายๆ เราสามารถท่ีจะสรางพ้ืนท่ีสวนตัวข้ึนมา เพ่ือแนะนําตัวเองได โดยเลือกไดวา

ตองการรูจักกับใคร หรือเปนเพ่ือนกับใคร ก็ได ตัวอยาง  Social Network เชน Facebook, MySpace.com, 

twitter เปนตน 

Youtube คือ เปนเว็บไซตท่ีใหบริการแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอระหวางผูใชไดฟรีคะ โดยนําเทคโนโลยี

ของ Adobe Flash มาใชในการแสดงภาพวิดีโอ เนื้อหาของ YouTube ประกอบดวย คลิปวิดีโอ ท่ีใหบริการ

รับชมกันผานหนาเว็บแบบฟรีๆ ไมเสียเงิน โดยคลิปวิดีโอสวนใหญจะมาจากทางบาน หรือใครๆ ท่ีตองการโชว

ความสามารถตางๆ ของตนเองก็สามารถอัพโหลดไฟลวิดีโอข้ึนสูหนาเว็บได 

YouTube ใชระบบในการใหบริการโดยใชโปรแกรม Adobe Flash เรียบเรียงเนื้อหาบนเว็บไซต รวม

ไปถึงไฟลวิดีโอตัวอยาง ไฟลหนังละคร มิวสิกวิดีโอ และวิดีโอจากทางบาน โดยไฟลวิดีโอท่ีเผยแพรอยูบน

เว็บไซตสวนมากเปนเพียงไฟลคลิปสั้นๆ เทานั้น ความยาวเพียงไมก่ีนาที ทําใหผูใชบริการสามารถเขาชมไดงาย 

โดยมีการแบงประเภทและจัดอันดับไฟลคลิปวิดีโอ ไมวาจะเปนไฟลลาสุด ไฟลท่ีมีผูชมมากท่ีสุด ไฟลท่ีไดรับ

ความนิยมมากท่ีสุด เพ่ือใหผูชมสามารถเลือกชมไดอยางสะดวก เพ่ือเลือกสิ่งท่ีพอใจสูงสุด และยังมีบริการท่ี

สามารถดูวิดีโอไดทีละเฟรม โดยเลือกดูสวนใดๆ ของวิดีโอก็ได 

เม่ือสมัครสมาชิกแลวผู ใชจะสามารถใสภาพวิดีโอเขาไป แบงปนภาพวิดีโอใหคนอ่ืนดูดวย  แตหาก

ไมไดสมัครสมาชิกก็สามารถเขาไปเปดดูภาพวิดีโอท่ีผูใชคนอ่ืน ๆ ใสไวใน Youtube ได  แมจะกอตั้งไดเพียงไม

นาน (youtube กอตั้งข้ึนเม่ือเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2005) Youtube เติบโตอยางรวดเร็วมาก เปนท่ีรูจักัน

แพรหลายและไดรับความนิยมท่ัวโลก ตอมาป ค.ศ.2006 กูเก้ิลซ้ือยูทูบ ตอนนี้ยูทูบจึงกลายเปนสวนหนึ่งของกู

เก้ิลแลว 

ปจจุบัน YouTube เปนเว็บไซตท่ีมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วอยางมากบนอินเตอรเน็ต โดยในหนึ่ง

วันมีผูเขาชมเปดคลิปวิดีโอดูถึง 100 ลานเรื่องตอวัน และในแตละวันจะมีผูเขามาอัพโหลดคลิปวิดีโอใหมๆ ถึง 

65,000 วิดีโอคลิป เฉลี่ยตอเดือนมีผูเขามาเยี่ยมชมเว็บไซตนี้ถึง 20 ลานคน ภายในเว็บไซต YouTube มีไฟล

วิดีโอท้ังหมดมากกวา 6 ลานไฟล โดยวิดีโอท่ีแพรภาพอยูบน YouTube มีท้ังภาพยนตร คลิปจากรายการทีวี 

และมิวสิควิดีโอ รวมถึงวิดีโอสมัครเลนท่ีเรียกวา บล็อกวิดีโอ 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎ ีเอกสารที่เกี่ยวของ 

2.1 ข้ันตอนการผลิตรายการโทรทัศน 

การผลิตรายการหลายๆประเภทจะถายทํากันภายในและภายนอกสตูดิโอ โดยมีการวางแผนและ

เตรียมงานมาเปนอยางดีกอนการถายทําทุกครั้ง โดยท่ัวไปการผลิตรายการประกอบไปดวย 4 ข้ันตอน 

1. ข้ันวางแผนกอนการผลิตรายการ (Preproduction Planning) 

2. ข้ันเตรียมการผลิตรายการ (Setup and Rehearsal) 

3. ข้ันการผลิตรายการ (Production) 

4. ข้ันหลังการผลิตรายการ (Postproduction) 

รายละเอียดในแตละข้ันตอนมีดังตอไปนี้ 

 1.ข้ันวางแผนกอนการผลิตรายการ (Preproduction Planning)  

ข้ันตอนกอนการผลิตเปนข้ันตอนของการวางแผน ประชุมบุคลากรฝายตางๆ เตรียมงานให

พรอมกอนการบันทึกเสียง หรือการถายทํารายการ นับเปนข้ันตอนแรกท่ีมีความสําคัญมาก 

รายละเอียดของข้ันตอนกอนการผลิตมีดังนี้  

1.1 วางแผนทางการผลิต  

ผูผลิตรายการ (producer) เปนผูนําในการประชุมทีมงานฝายตางๆท่ีคัดเลือกใหมารวมงาน 

โดยแจงใหทราบถึงขอมูลเบื้องตนของรายการท่ีจะทํา เชน กลุมเปาหมาย รูปแบบรายการ 

วัตถุประสงคของการผลิต วันเวลาการออกอากาศ งบประมาณ เพ่ือใหทุกฝายทําความเขาใจให

ตรงกันแลววางแผนในสวนของตนท่ีจะทําการผลิตตอไป  

1.2 การเขียนบท  

ผูเขียนบท (Script Writer) เปนผูไดรับมอบหมายงานจากผูผลิตรายการ โดยตองทําความ

เขาใจกับรายละเอียดของรายการใหชัดเจนเพ่ือนํามาเปนขอมูลในการเขียนบท  เชน กลุมผูรับสาร

กลุมเปาหมายเปนใคร อยูในชวงวัยใด ความสนใจของเขาเปนอยางไร รายการนั้นมีความยาวในการ

นําเสนอเทาใด วัตถุประสงคการผลิตเปนเชนไร จากนั้นจึงคนควาหาขอมูลเนื้อหาสาระท่ีจะนําเสนอสู

ผูชม โดยตองทําใหมีความนาสนใจนารับชมรับฟง  

บท (Script) เปนสวนสําคัญของการผลิตรายาการ ซ่ึงการเขียนบทของสื่อโทรทัศนจะเนน

รายละเอียดท้ังดานภาพและเสียง  
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1.3 การเตรียมวัสดุรายการ  

ในสวนของการผลิตรายการโทรทัศนจะมีความละเอียดซับซอนจึงตองแบงทีมงานรับผิดชอบ

การทํางานดานศิลปกรรม ไดแก ทีมฉากและอุปกรณประกอบฉาก (Set &Props) ทีมเสื้อผา 

(Costume) ทีมแตงหนา (Make Up) และทีมกราฟก (Graphic)  

1.4 การประสานงาน 

ในทีมงานผูผลิตจะมีผูประสานงานนัดหมายการประชุม ติดตามความคืบหนาของงาน ทํา

สําเนาบทแจกทีมงานทุกฝาย ติดตอบุคคลท่ีเก่ียวของ สถานท่ี วันและเวลาท่ีกําหนด แจงฝายเทคนิค

ในวันท่ีจะบันทึกเทป นัดหมายพิธีกร แขกรับเชิญ ผูดําเนินรายการและผูรวมรายการ ผูทําหนาท่ี

ประสานงานเปนแกนกลางในการประสานงานระหวางฝายตางๆใหการทํางานเปนไปอยางราบรื่น   

ข้ันตอนนี้ประกอบไปดวยรายละเอียดท่ีสําคัญ 8 ประเด็นหลัก คือ  

- การพัฒนาแนวความคิด 

- การกําหนดวัตถุประสงคและแนวทางการผลิตรายการ  

- การวิเคราะหผูชมเปาหมาย  

- การจัดทํางบประมาณ  

- การคนควาหาขอมูล  

- การกําหนดวิธีในการผลิตรายการ  

- การเขียนโครงสรางรายการและบทโทรทัศน  

- การประชุมทีมงานผลิตรายการ 

 2.ข้ันเตรียมการผลิตรายการ (Setup and Rehearsal)  

ข้ันเตรียมการผลิตรายการนี้เปนข้ันตอนท่ีประกอบไปดวยการจัดเตรียม (Setup) 

การจัดเตรียม (Setup) ทีมงานทุกคนตองเตรียมงานทุกอยางใหพรอมกอนการถายทําทุกครั้ง  

เวลาท่ีใชในการจัดเตรียมนี้ข้ึนอยูกับความซับซอนของรายการท่ีจะผลิตและงบประมาณท่ีไดรับซ่ึงถูก

กําหนดมาในข้ันตอนท่ีแลว ทีมงานทุกคนตองรูจักหนาท่ีของตนเองและควบคุมดูแลซ่ึงกันและกันเอง

ใหงานประสบความสําเร็จ  

การจัดเตรียมประกอบไปดวยการดําเนินการดังนี้  

-การจัดเตรียมกลองบันทึกภาพ 

-การจัดเตรียมไฟ  

-การปรับแตงเสียง ทดสอบเสียง  

-การจัดเตรียมการดสําหรับบันทึกเทปรายการ 

ในการเตรียมงานนั้นทีมงานทุกคนควรทําหนาท่ีท่ีตนรับผิดชอบไปพรอมๆกัน  เชน ขณะท่ี

พนักงานเตรียมพ้ืนท่ีถายทํา ผูควบคุมแสงควรจัดแสงไปดวยขณะท่ีจัดแสงอยูนั้น ผูควบคุมเสียงควร
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ปรับแตงเสียงใหไดระดับท่ีสมดุล ขณะท่ีกําลังจัดเตรียมพ้ืนท่ีการถายทํา ผูกํากับเทคนิคควรตรวจสอบ

ความพรอมของอุปกรณทุกชนิดท่ี ชางภาพควรปรับแตงภาพและมุมกลองใหพรอม ดังนั้นการ

จัดเตรียมรายละเอียดและอุปกรณตางๆในหองควบคุมหองจัดรายการจําเปนตองดําเนินไปพรอมๆกัน

กับการจัดเตรียมสถานท่ีถายทํา  

การจัดเตรียมงาน คือ ปจจัยสําคัญท่ีบงบอกวา การผลิตรายการจะประสบความสําเร็จหรือ

ลมเหลว ถามีรายละเอียดบางอยางในข้ันตอนนี่ท่ีทีมงานไดละเลยไป ทีมงานผูนั้นจะตองจัดเตรียม 

หรือแกไขในข้ึนการซอมซ่ึงจะทําใหเสียเวลามากข้ึน รวมท้ังเกิดความลาชาแกองคประกอบอ่ืนๆท่ีตอง 

ใชเวลาสําหรับการซอมดวยเชนกัน 

 

 3. ข้ันการผลิตรายการ (Production)  

ข้ันการผลิตรายการคือข้ันตอนของการบันทึกเทปรายการหรือถายทอดสด  หลังจากท่ีทีมงาน 

ทุกฝายเตรียมความพรอมมาเปนอยางดี ในวันถายทําจริงจะเปนการรวมทีมงานมาประจําท่ีหอง 

สตูดิโอหรือพ้ืนท่ีท่ีกําหนดใหเปนสถานท่ีถายทํา เพ่ือชวยเหลือซ่ึงกันและกันในขณะบันทึกเทปหรือ 

ออกอากาศสด  

3.1 การบันทึกเทป (On videotape) วิธีการนี้เปนท่ีนิยมของผูผลิตรายการโทรทัศนใน

ปจจุบัน ชวยใหการทํางานไมยุงยากเพราะไมจําเปนตองถายทําตามลําดับเหตุการณหรือตลอด

เหตุการณโดยไมหยุดกลอง วิธีการ คือ บันทึกรายการลงเทปจากนั้นนําเทปไปตัดตอและผสมเสียงเพ่ือ

เปนรายการท่ีสมบูรณพรอมออกอากาศตอไป การถายทําดวยการบันทึกนี้ทําใหทีมงานสามารถ

ควบคุมและดูแลการทํางานไดเปนอยางดี ผูกํากับรายการมีโอกาสกําหนดภาพ แสง และเสียงมากข้ึน 

อยางไรก็ตามการถายทําดวยวิธีนี้จะตองใชเวลาและคาใชจายมาก 

3.2 การถายทอดสด (Live)  

เม่ือเริ่มเปดรายการการถายทําจะเกิดข้ึนอยางตอเนื่องกันไปจนจบรายการโดยไมมีการหยุด

กลอง รายการท่ีผลิตโดยการถายทอดสดนี้จะเริ่มตนและสิ้นสุดภายในชวงเวลาท่ีทางสถานีไดกําหนด

ไว การถายทอดสดนี้จะจบลงท่ีข้ันตอนการผลิต (Production) โดยไมมีข้ันหลังการผลิตรายการ 

(Postproduction) การถายทอดสดจะมีท้ังขอดีและขอเสีย คือ สามารถรายงานและนําเสนอ

เหตุการณท่ีกําลังเกิดข้ึนจริงไปยังผูชมกลุมเปาหมายแตในขณะเดียวกันทีมงานตองเอาใจใสและมี

ความระมัดระวังมากเปนพิเศษขณะกําลังผลิตรายการ เนื่องจากเม่ือมีปญหาและสิ่งผิดพลาดใด ๆ

เกิดข้ึนจะไมสามารถแกไขโดยวิธีการตัดตอไดเลย การผลิตรายการท้ังท่ีเปนการบันทึกเทปและการ

ถายทอดสดนี้สามารถถายทําท้ังในและนอกสถานท่ี ซ่ึงจะใชสถานท่ีใดนั้นข้ึนอยูกับการพิจารณาของ

ทีมงานตามความเหมาะสมในแตละประเด็นท่ีนําเสนอ 
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4. ข้ันหลังการผลิตรายการ (Postproduction)  

ข้ันหลังการผลิตรายการเปนข้ันตอนการตัดตอรายการและประเมินผลการทํางานของทีมงาน

นับเปนข้ันตอนสุดทายของการผลิตรายการ อธิบายไดดังนี้  

4.1 การตัดตอ ใชกับรายการท่ีบันทึกเทปเก็บไวออกอากาศภายหลัง การตัดตอมีจุดประสงค

เพ่ือรอยเรียงรายการใหตอเนื่อง จัดลําดับประเด็นใหเขาใจงาย ตัดสิ่งท่ีทําใหเยิ่นเยอ เพ่ิมความ

นาสนใจดวยเสียงดนตรีและเสียงประกอบใหดูสมจริง ทําใหรายการนั้น ๆมีความสมบูรณท่ีสุด  

การตัดตอรายการเก่ียวของกับการลําดับภาพ ใสกราฟกและลงเสียงประกอบ ผูตัดตอตองเลือกลําดับ

ภาพอยางสื่อความหมาย เลือกเพลงและเสียงประกอบใหไดอารมณความรูสึกตามความตองการของ

ผูเขียนบท โดยใหเนื้อหาสาระยังอยูครบและไดรับอรรถรสในการชมไปพรอม ๆกัน  

4.2 การประเมินผล ภายหลังงานการผลิตรายการออกอากาศเสร็จสิ้นแลวทุกครั้ง ทีมงานจะ

มีการประชุมเพ่ือประเมินผลการทํางานของแตละฝาย เพ่ือพิจารณาวาการทํางานท่ีผานมานั้นมี

ขอบกพรองควรแกไขหรือไม อันเปนแนวทางปรับปรุงการทํางานในการผลิตรายการในครั้งตอไปใหดี 

ข้ึน นอกจากนี้ทีมงานยังตองรับฟงเสียงตอบรับจากผูชมภายหลังการรับชมรายการ ขอแนะนํา  ติชม 

ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆมีสวนพัฒนาและกําหนดแนวทางเนื้อหารายการในครั้งหนาได   

          ข้ันตอนการผลิตรายการนั้นจะเกิดข้ึนไมได หากไมรูปแบบของรายการโทรทัศนกอน 
  

เครื่องอุปกรณทางเทคนิคท่ีผลิตภาพ  

1.กลองโทรทัศนหรือกลองบันทึกภาพชนิดตางๆท่ีใชในการผลิตประเภทตางๆ  

2.เลนสชนิดตางๆ  

3.อุปกรณประกอบกลองเพ่ือใชในการผลิตและถายทําในลักษณะตางๆ   

4.เครื่องเลนและบันทึกเทปโทรทัศนประเภทตางๆขนาดตางๆ  

5.เครื่องทําภาคพิเศษ  

เครื่องมือตาง ๆคือสิ่งท่ีสําคัญในการผลิกรายการ แตเผื่อท่ีจะใหสามารถไดรายการท่ีดูนา 

ตื่นเตนจึงตองมีการเทคนิคทางแสงเขามาดวย 

 

ความเขาใจเรื่องภาพ 

ขนาดภาพ 

1. Extreme Long Shot ( ELS)  เปนขนาดภาพท่ีวางมาก สวนใหญจะใชเพ่ือแนะนํา

สถานท่ี แสดงภาพรวมท้ังหมดของฉากนั้นๆ  

2. Long Shot ( ELS)  ภาพกวาง ท่ีเจาะจงสถานท่ีมากข้ึน เพ่ือแสดงความสําคัญของภาพ 
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3. Medium Shot (MS) ภาพระยะปานกลาง เปนภาพวัตถุในระยะปานกลางเพ่ือ ตัดฉาก

หลังและรายละเอียดอ่ืนๆท่ีไมจําเปนออกไป และเนนเรื่องราวท่ีเราตองนําเสนอ รายละเอียดจะเห็น

มากมากข้ึน เชนภาพครึ่งตัว 

4. Close Up (CU)   ภาพระยะใกล เปนภาพท่ีตัดฉากหลังออกท้ัง เพ่ือเนนในสิ่งท่ีเรา

ตองการนําเสนอ เชน สีหนา แผลท่ีขา ท่ีมือกําลังเขียนหนังสือ เปนตน สวนใหญเปนภาพท่ีใชสื่อดวย

ภาษากาย มากกวาการสื่อดวยการพูด 

5. Extreme Close Up (ECU) ภาพใกลมาก จะเนนเจาะจง เฉพาะจุดท่ีสําคัญเทานั้น เชน 

เฉพาะแววตา ปาก  เพ่ือแสดงอารมณของภาพ 

 

มุมภาพ 

- ภาพมุมสูง / มุมกด  - ใหความรูสึกกดดัน หรือตกตต่ําของตัวละคร 

- ภาพระดับสายตา – เปนท่ัวไป คลายแทนสายตาผูชม  

- ภาพมุมต่ํา / มุมเงย – ใหความรูสึกยิ่งใหญ มีพลัง อํานาจ 

- มุมภาพจะลักษณะท่ีถาย 

เพ่ือบอกเนื้อหา และลักษณะภาพท่ีถาย เชน 

-    ภาพท่ีถายจากมุมสูง (aerial shot / bird’s eyes view) 

-    ภาพครึ่งอก (Bust Shot) 

-    ภาพเอียง (Canted Shot) 

-    ภาพถายขามไหล (Cross Shot / X Shot) 

-    ภาพเต็มตัว (Full Shot) 

-    ภาพบุคคล 2 คนครึ่งตัว (Two Shot / Double Shot ) 

 

ลักษณะของภาพ 

- ภาพแบบออฟเจคตีฟ (Objective Shot) เปนการถายภาพในลักษณะแทนสายตาของผูชม  

- ภาพแบบซับเจคตีฟ (Subjective Shot) เปนการถายภาพในลักษณะกลองจะตั้งอยูในตําแหนง

แทนสายตาของผูแสดง 

 

การเคล่ือนกลอง 

- การแพนกลอง (Panning) หมายถึง การเคลื่อนท่ีของกลองตามแนวนอนไปทางซาย หรือไป

ทางขวา โดยกลองยังอยู ณ จุดเดิม 
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- การท้ิลท (Tilting)หมายถึง การเคลื่อนกลองตามแนวดิ่ง จากลางข้ึนบน และจากบนลงลาง โดย

กลองยังอยู ณ จุดเดิม เพ่ือใหเห็นวัตถุตามแนวตั้งเชน ภาพอาคารสูง 

- การซูม (Zooming) หมายถึง การเปลี่ยนความยาวโฟกัสของเลนส ในขณะท่ีถายภาพโดยการใช 

เลนสซูม ทําใหมุมภาพ เปลี่ยนไป ถาเปลี่ยนความยาวโฟกัสสั้นลง มุมจะกวาง แตถาปรับความ

ยาวโฟกัสใหยาว มุมภาพจะแคบลง ดังนั้นการซูมจะชวยเปลี่ยนขนาดของวัตถุใหใหญข้ึน 

(Zoom In) หรือเปลี่ยนขนาดของวัตถุใหเล็กลง(Zoom Out)ไดโดยตั้งขาตั้งกลองไมตองขยับ

เปลี่ยนตําแหนงกลองไป 

- การดอลลี่ (Dolling) หมายถึง การเคลื่อนกลอง เขาหาวัตถุ เรียกวา Dolly in หรือการ

เคลื่อนไหวกลองออกจากวัตถุ เรียกวา Dolly out การดอลลี่ (Dolly) จะคลายซูม (Zoom) 

ความลึกของภาพจะมากกวาการซูม 

- การแทรค (Trucking / Tracking ) หมายถึง การเคลื่อนกลองไปดานซายหรือขวาใหขนานกับ

วัตถุ การแทร็ค จะคลายกับการแพน แตจะใหความรูสึกเคลื่อนผูชมเคลื่อนท่ี เพราะฉากจะมีการ

เปลี่ยนแปลงตามการเคลื่อนกลอง 

- การอารค (Arking) หมายถึง การเคลื่อนกลองในแนวเปนรูปครึ่งวงกลม 

- การเครน (Booming / Craning) หมายถึง การเคลื่อนกลองแนวตั้ง ข้ึนลง 

- การดี โฟกัส (De focus)                                                                                          

หมายถึงการปรับเลนสภาพทําใหเบลอกอนท่ีเปลี่ยนภาพแลวกลับมาชัดอีกครั้ง (สวนใหญจะใชใน

กรณีเปนความนึกคิดของตัวละคร) 

- การชิพ โฟกัส (Shift focus)                                                                                   

หมายถึง การปรับความคมชัดของภาพ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เพ่ือใหผูชมสนใจตรงจุดท่ีเรา

โฟกัสนั่นเอง 

- สติลช็อต (Still Shot) หมายถึง การถายภาพโดยไมเคลื่อนกลอง ใชมากในการถายทํารายการ

ท่ัวไป เปนภาพท่ีเห็นกันโดยท่ัวไป 

 

ความตอเนื่อง และสมจริง 

แกนสนทนา หรือแกน 180 องศา (Axis Line / Conversation Line / 180. Line ) 

หมายถึง เสนสายตาระหวางคูสนทนา มีเพ่ือปองกันการสับสนของผูชม นั่นคือ ไมวาจะยายกลองไป

ทิศทางใด ก็ไมควรจะขามเสนสมมติเสนนี้ เพราะถาถายขามเสน 180 นี้ จะทําให ภาพท่ีออกมา จะ

เปนมุมกลับกัน ยกเวนกรณีท่ีถาย Shot เดียวตอเนื่อง แลวเคลื่อนกลองขามเสน 180 นี้ไป 
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องคประกอบภาพ 

กฎ 3 สวน: เปนการแบงเฟรมภาพ ออกเปน 3 สวนท้ังแนวตั้งและแนวนอน เพ่ือเปนแนวใน

การท่ีจะเนนสิ่งท่ีเราตองการจะสื่อ 

 

เสนนําสายตา 

- เสนทแยงมุม 

- เสนสามเหลี่ยม 

- เสนรัศมี 

- ความสมดุลของภาพ 

 

อุปกรณทางเทคนิคท่ีใชแสง  

1.โคมไฟท่ีใหแสงจาหรือใหแสงแรง (hard light) ชนิดตางๆท้ังท่ีใชในหองสง  

2.โคมไฟท่ีใหแสงกระจายหรือแสงนุม (Soft light) ชนิดตางๆท้ังใชในหองสง  

3.วัสดุและอุปกรณประกอบโคมไฟสองสวางในการถายทําประเภทตางๆ  

นอกจากเทคนิคไฟและอีกอยางท่ีสําคัญ คือเทคนิคเสียง 

 

เครื่องอุปกรณทางเทคนิคท่ีผลิตเสียง  

1.ไมโครโฟนประเภทตางๆ  

2.เครื่องเลนและบันทึกเสียง 

3.เครื่องขยายเสียง  

4.เครื่องปรุงแตงเสียง  

5.เครื่องทําเสียงพิเศษ  

6.เครื่องเลนแผนเสียง  

เทคนิคเสียงทําใหในรายการนั้น ๆมีความตื่นเตน ซ่ึงถาหากเปนการถายทําขางนอกสตูดิโอนั้นอาจจะ

ทําใหเราพบปญหาตาง ๆจึงตองมีอุปกรณปรับควบคุมและผสมผสานสัญญาณภาพและเสียงข้ึน  

 

  

การตัดตอลําดับภาพ  

การตัดตอลําดับภาพนับวาเปนหัวใจสําคัญของกระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนใหมี

ความนาสนใจ โดยเทคนิคการตัดตอลําดับภาพเขามามีบทบาทอยางสําคัญในการบันดาลใหเรื่องราวท่ี

ถายทํามานาสนใจ ดังนั้น การตัดตอลําดับภาพจึงมีความสําคัญท่ีพอจะสรุปไดดังนี้  
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1.ชวยตอเชื่อมภาพ การถายทํารายการวิทยุโทรทัศนไมนิยมแชกลองจับภาพหรือฉากใดนิ่ง  

นานๆ เพราะจะทําใหผูชมเบื่อหนาย จึงมีการถายช็อตสั้นๆ จัดภาพในมุมตางๆกัน รายการท่ีผลิตใน

สตูดิโอมักจะเปนตอนยาวๆและมีการตัดตอระหวางการผลิตและหลังการผลิต  

2.ชวยแกไขสวนบกพรอง แมบางครั้งในการบันทึกเทปมีการระมัดระวังแตยังพบขอบกพรอง

อยูเสมอ การตัดตอสามารถใชไดโดยตัดภาพท่ีไมพึงปรารถนาออกได 

3.ชวยจํากัดเวลา เวลาออกอากาศทางสถานีโทรทัศนเปนเวลาท่ีมีคามาก การผลิตรายการจึง

ตองใหมีความยาวของรายการพอดีกับชวงเวลาท่ีกําหนด ดังนั้น ผูตัดตอจึงตองลําดับภาพเรื่องราวให

ไดเวลาพอดีในกระบวนการตัดตอ  

4.ชวยสรางเรื่องราวอยางตอเนื่อง การลําดับภาพเปนการนําภาพแตละฉากแตละตอนมาตอ  

เชื่อมเขาดวยกัน บางตอนอาจตองใชเทคนิดพิเศษในการทําภาพจางซอน (Dissolve) กวาดภาพ 

(Wipe) หรือเทคนิคอ่ืนๆ อาจตองเพ่ิมเสียงแบคกราวนและเสียงพิเศษตางๆเขาชวยจึงจะทําให

รายการสมบูรณไดเรื่องราวตามตองการ  

การตัดตอรายการก็เพ่ือใหรายการท่ีถายทํานั้นมีความสมบูรณมายิ่งข้ึนและยังทําใหรายการ

นั้น ๆมีความตื่นตาตื่นใจผูท่ีรับชม จึงทําใหเกิดการประการรับชมของรายการโทรทัศนตางๆ 
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แผนผังแสดงข้ันตอนการผลิตรายการโทรทัศน 
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2.2 ตัวอยางรายการโทรทัศน (รายการ คิดไดคิดด)ี 

 1. รายการคิดไดคิดดี ตอน มหัศจรรยสารสกัดยางนา สวยครบองครวมปลอดภัยดวยธรรมชาติ 

 "ตนยางนา” นอกจากมีคุณประโยชนดานการเกษตรเปนพลังงานทดแทนแลว งานวิจัยชิ้นนี้ ยัง

คนพบวาสารสกัดจาก “เปลือกยางนา” มีฤทธิ์เชิงเวชสําอาง เสริมสุขภาพผิวอีกดวย  โดยในเปลือกยางนา 

สามารถสกัดสารเรสเวอราทอล ( Resveratrol  ) ซ่ึงเปนสารสําคัญตัวเดียวกันกับท่ีมักนิยมใสในเครื่องสําอาง

ตามเคาเตอรแบรนดในปจจุบัน  และออกฤทธิ์องครวมครอบคลุมดูแลทุกสภาพผิว 
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2. รายการคิดไดคิดดี ตอน จักรยานไหมคันแรกของโลก 

การวิจัยเรื่อง “จักรยานจากผาไหม คันแรกของโลก (The World’s first Bicycle Silk)” ไดรับแรง

บันดาลใจมาจาก การประยุกตวัสดุในทองถ่ินอยางผาไหม ท่ีนอกจากจะใชเปนเครื่องนุงหม อุปกรณตกแตง

บาน การทําเครื่องสําอาง ยังสามารถนําไปตอยอดเปนวัสดุทดแทนอ่ืนๆเนื่องจาก ไหมมีลักษณะของโครงสราง 

ท่ีมีความแข็งแรง การรับแรง เทียบเทากับเหล็ก จากแนวคิดดังกลาวจึงนํามาสูการประดิษฐโครงรถจักรยานท่ีมี

ไหมเปนสวนประกอบ 
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3. รายการคิดไดคิดดี ตอน แอปพลิเคชัน คัดกรองภาวะออทิซึมสเปกตรัมในเด็ก 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับภาควิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอรคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน นําโดยรศ.ดร.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะ

กุล คณบดีคณะแพทยศาสตร พรอมดวย ผศ.พญ. กุศลาภรณ  ชัยอุดมสม หัวหนาโครงการวิจัยฯ 

และศ.นพ.สุชาติ พหลภาคย ผูกอตั้งศูนยออทิซึมสเปกตรัม รวมกับ รศ.ดร.กานดา สายแกว ภาควิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  สรางเครื่องมือพัฒนาการคัดกรองภาวะออทิ

ซึม  ท่ีเรียกวา “แอปพลิเคชันคัดกรองภาวะออทิซึมสเปกตรัมในเด็ก” โดยการนําแบบประเมินอาการเบื้องตน

ของเด็กจากแบบประเมินมาตรฐานดวยคําถาม 20 ขอ  มาสรางเปนแอปพลิเคชัน เพ่ือใหผูปกครองสามารถ

ประเมินอาการเบื้องตนของบุตรหลานไดดวยตนเอง เพ่ือยกระดับการรักษาผูปวยในภาวะออทิซึม นําไปสูการ

รักษาไดทันเวลา และทําใหเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  
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4. รายการคิดไดคิดดี ตอน สถานีตรวจวัดอากาศแบบไรสายการเกษตรแบบแมนยํา 

สภาพอากาศมีผลโดยตรง ตอผลผลิตการเกษตร ยิ่งมีขอมูลสภาพอากาศละเอียด ยิ่งตัดสินใจได

แมนยําข้ึน ผศ.ดร.เกริก ปนเหนงเพ็ชร พัฒนาสถานีตรวจวัดอากาศแบบไรสาย และระบบสารสนเทศเพ่ือ

การเกษตรแมนยํา ไมตองงอเทคโนโลยีตางประเทศท่ีมีราคาแพง พัฒนาเปนระบบสารสนเทศ ท่ี Update 

ขอมูลรวดเร็ว ระดับ “รายชั่วโมง” ท่ีแมนยํา 
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5. รายการคิดไดคิดดี ตอน ชุดตรวจพยาธิใบไมตับสําเร็จรูปชนิดเร็ว 

ชุดดตรวจหาพยาธิใบไมตับดวยปสสาวะนั้น ตรวจสอบไดดวยตนเอง และหาซ้ือไดในราคาชุดละ 150-

200 บาท โดยผูทดสอบเม่ือนําปสสาวะใสลงไปในตลับทดสอบแลวนั้น การทดสอบก็จะบอกคาปฏิกิริยา คือ 1 

ขีดไมพบพยาธิใบไมตับ แตถาข้ึน 2 ขีดจัดอยูในกลุมท่ีตองเขารับการตรวจสอบเบื้องตน เพ่ือประเมิน

สถานการณและเขารับการรักษาใหไดอยางทันทวงที 
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6. รายการคิดไดคิดดี ตอน โรงเรือนอัจฉริยะ เพ่ิมผลผลิตจิ้งหรีดชวยเกษตรกรไทย 

ภาวะโลกรอนเปนปญหาท่ีทุกประเทศ และทุกสาขาอาชีพตองเผชิญ อุณหภูมิท่ีกําลังสูงข้ึนเรื่อย ๆ 

นี้  ไมเพียงสงผลกระทบตอมนุษยเทานั้น แตยังสงผลโดยตรงกับสัตวเลี้ยง โดยเฉพาะสัตวเศรษฐกิจอยาง

จิ้งหรีด ซ่ึงโดยปกติมักอยูในอากาศชื้น หรืออยูในอากาศรอนสุดไมเกิน 32 องศา  แตสภาพอากาศในปจจุบัน 

สงผลใหสัตวเศรษฐกิจชนิดนี้ตายเกลื่อนโรงเรือน ผลผลิตเกษตรกรลดลงอยางมาก กระทบโดยตรงกับรายได 

และในบางรายอาจกอใหเกิดหนี้สิน หลายคนลมเลิกอาชีพนําไปสูปมปญหาชีวิตอยางหลีกเลี่ยงไมได  

       มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยอุทยานวิทยาศาสตร จึงสนับสนุนใหนักศึกษา พัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม 

ตอยอดแนวคิด สตารทอัพ สรางโรงเรือนอัจฉริยะ (Qual Insect) ชวยเกษตรกรไทยในภาวะแลงจัดใหพอ

บรรเทาได  จนกวาฤดูฝนนี้จะมาถึง 
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บทที่ 3 

การดําเนินงาน 

 

3.1 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 การดําเนินงานการวิเคราะหรูปแบบการนําเสนอรายการ คิดไดคิดดี หรือ KKU Research งานวิจัยสู

สังคม (เดิม) ประกอบดวยข้ันตอนหลักคือ  

1. การศึกษารวบรวมขอมูล โดยรวบรวมเนื้อหาความสําคัญของการนํารายการมาใชในการเผยแพร  

ประชาสัมพันธผานชองทาง youtube / เว็บไซตมหาวิทยาลัยขอนแกน / เว็บไซต Kku Channel และเพจ 

facebook ในมหาวิทยาลัยขอนแกน   

2.  การนําขอมูลท่ีไดรับ ปญหา อุปสรรค คําแนะนําจากแหลงตางๆจากผูชม มาวิเคราะหถึงรูปแบบ

รายการในปจจุบัน กับแนวโนมความตองการในการรับชมรายการบนโลกออนไลน 

3.  จัดเก็บขอมูล วิเคราะหผลสํารวจและรายงานผล 
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3.2 แผนภูมิข้ันตอนการดําเนินงาน 

การศึกษาวิเคราะหรูปแบบ 

การนําเสนอรายการ คิดไดคิดดี ท่ีมีผลตอผูชม หรือ KKU Research งานวิจัยสูสังคม (เดิม) 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

               ตรวจสอบขอมูล 
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บทที่ 3 

สรุปผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะ 

 

4.1 ขอเสนอแนะและแนวทางพัฒนา 

 

ลําดับ ขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

1 “กราฟกสีดํา ท่ีเปนลูกเลนท่ีสต็อปคําพูดอาจารยหมอ ให

ย้ํา   เปนประโยคใหคนดูอานตาม  ไมชัด   มันเปนสีดํา มัน

จมขอความตัวหนังสือ ยาวไป   ถาทําประโยคใหกระชับ  

และ เพ่ิมเวลาใหคนอานใหทัน จะดีมาก    

วางแผนการทํางาน ออกแบบกราฟกไมใหสี

ตัวหนังสือจมแบคกราว เพ่ิมระยะเวลาแตละ

เฟรมภาพใหนานข้ึน 

2 การตัดตอมีดนตรีประกอบทําใหเขาใจงาย ผอนคลาย   

มีการเนนย้ําชวงประเด็นสําคัญ 

“เขาใจงาย ตรงท่ีมีดนตรี   มีการตัดตอ ท่ีหยุดคําพูดคุณ

หมอเพราะวาบางคนฟงไปเรื่อยๆโดยไมไดคิดอะไร   

แตเม่ือย้ํา มันทําใหผูชมสนใจประเด็นท่ีตองการย้ํา”   

คนหาดนตรีประกอบใหเขาเนื้อหามากท่ีสุด 

หรือจัดหางบประมาณในการซ้ือดนตรีประกอบ

ท่ีถูกตองลิขสิทธิ์ตอไป 

3 “เนื้อหากําลังพอดี ไมยาวเกินไป  ถาเนื้อหาไมสําคัญและ

ยาวไปคนจะไมดู” 

ไมทํารายการท่ีมีความยาวมากเกินไป สงผล

ตอผูชม อาจจะเกิดความเบื่อหนายได 

4 “จุดเดนของวิดีโอคือใหความรู  เชน นวัตกรรมบางตัว 

เวลาเปนขาวจะเปนขาวสั้นๆ เวลาในการนําเสนอไมไดให

พ้ืนท่ีเยอะ การนําเสนอคลิปเหลานี้ให เปนการนําเสนอ

เรื่องเชิงสรางสรรคดี   ใหความรูดวย   ทําใหคนรูวาไมไดมี

แคขาวลบท่ีเกิดข้ึนในสังคม  มีมุมดีๆท่ีเกิดข้ึน   นวัตกรรม

ดีๆ สมุนไพรดีๆ  ขอมูลทางการแพทยท่ีเราไมเคยรู” 

พยายามมองหานวัตกรรม ผลงานวิจัยท่ีเปนท่ี

สนใจ ใหความรูแกสังคม เชิงสรางสรรค นําไป

ตอยอดได 

5 “ดูแลวไมรูสึกวาเปนพีอารมหาวิทยาลัย  ไมรูสึกยัดเยียด   

เหมือนเปนสกูปท่ัวไป”     

ปรับรูปแบบรายการ พัฒนาเทคนิคการถายทํา 

ตัดตอ ใหเปนท่ีนาสนใจมากยิ่งข้ึน 

 

 

6 “เนื้อหารายการใหความรู  มีการใชกราฟฟค  ในการตัดตอ

ทําใหเขาใจงายยิ่งข้ึน พยายามเอา CG  TEXT ข้ึนมาใช  

เพ่ือใหมีความนารักมากข้ึน  ก็ชวยไดในระดับนึง” 

 

พัฒนาเทคนิคการถายทํา ตัดตอ ออกแบบ

กราฟก เสียงดนตรีประกอบ ใหเปนท่ีนาสนใจ

มากยิ่งข้ึน 
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7 “ถาพูดในฐานะคนรับสื่อ   อยางเรื่องพยาธิในตับ   เรา

อาจจะทําใหเขาใจงายกวานั้นก็ได  ไมจําเปนจะตอง

ทางการซะทีเดียว มันตองยืดหยุนได   การทําใหรีแล็กซ

ชวยใหคนเพลิดเพลินไปกับคอนเทนต   ถาอธิบายๆ มาก

เกินไปบางทีทําใหคนดูอึดอัด”     

พัฒนาการวางรูปแบบรายการ  วางสคริป

รายการ ใหกระชับ แปลความหมายให

ประชาชนท่ัวไปเขาใจในเนื้อหาผลงานวิจัยได

งายข้ึน 

8 “ถาเราไปเจอแหลงขอมูลท่ีเขาใจยาก ก็อาจจะเขาใจยาก  

เชน เราเขาไปในหองสมุด  ไปอานเลมวิจัย   มันก็อาจจะ

เขาใจยาก เพราะมีขอมูลเยอะแยะ  แตสมมุติถูกยอยมา

เปนบทความท่ีเขาใจงายมันก็ไมใชเรื่องไกลตัว” 

ปรับปรุงเนื้อหารายงานใหประชาชนเขาถึงได

งายตอไป 

9 “หลายอยางไมเคยรู  ก็รู อยางพยาธิในตับ  ไดรูวามีชุด

ตรวจขนาดเล็กเหมือนชุดตรวจครรภซ่ึงหมอพยายามทํา

เพ่ือลดขอจํากัด ในการดูแลผูปวย และ ประหยัดงบ” 

 

พยายามมองหา นวัตกรรม เทคโนโลยีใน

หลากหลายดาน ผลงานวิจัยท่ีเปนท่ีสนใจ ให

ความรูแกสังคม เชิงสรางสรรค นําไปตอยอดได 

10 “คนสนใจขาวคลิปเยอะข้ึน   เปรียบเทียบจากบริษัทท่ีเคย

อยูกอนหนานี้  ตอนแรกก็เลนขาวคลิป  แตพอเปลี่ยน

ผูบริหาร   ผูบริหารตองการใหเปนขาวพรีเมียม  เขาเขาใจ

วาคนไมดูขาวคลิป   เพราะวาคนดูจากโทรศัพทตัวเองอยู

แลว   แลวเพ่ิมขาวใหเปนพรีเมียม แตปรากฏวา  เรทติ้

งตางกันเยอะ   พอปรับมาเปนขาวพรีเมียม  ท่ีเปนขาว

เศรษฐกิจ  ขาวตางประเทศ   ท่ีอยูไกลตัวคน  คนไมคอย

สนใจ  ในขณะท่ีอีกชองชิงทําเหมือนท่ีเราเคยทํามากอน  

ฐานคนดูกลับเยอะข้ึน ตอนนี้ เขากลับตีตลาด” 

พัฒนาการคลิปรายการ ใหตอบสนองผูชมท่ีมี

พฤติกรรมการเขาถึงสื่อท่ีเปลี่ยนไปในปจจุบัน

และอนาคต 
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4.2 สรุปผลการวิเคราะห 

 

ความคิดเห็นท่ีมีตอดานภาพ ในรายการ   

บางครั้งภาพไมโฟกัสในจุด ท่ีตองการเนนย้ํา  ภาพไมสัมพันธกับเนื้อหา ทําใหผูชมสับสนซ่ึง

ความคิดเห็นดังกลาว  หากเนื้อหามุงเนนสรางควรเขาใจ ภาพในขณะนั้นควรมีความชัดเจน เพ่ือให

ผูชมเขาใจงาย  การตั้งขอสังเกตเก่ียวกับการใชกราฟฟค ในการตัดตอท่ีสี ไมเดนชัดทําใหผูชมอาน

ยาก  และการท้ิงระยะเวลาใหเหมาะสมกับการข้ึนตัวหนังสือประเด็นนี้ ถือวาเก่ียวของกับ การตองทํา

ใหสนุก (Go for the Funny) ทําใหสั้น (Keep it Short)เนื่องจากการใชกราฟฟค ในการตัดตอ  เปน

สวนหนึ่ง ในการเพ่ิมสีสันในการนําเสนอรายการ  แตในกรณีนี้  การใชกราฟฟค กลับเปนอุปสรรคใน

การรับสาร  ประกอบกับเวลาท่ีตองทําใหเนื้อหาสั้น จึงทําใหกลุมตัวอยางรับสารไมชัดเจน  ผูศึกษาจึง

เห็นวา ในการผลิตรายการ สามารถทําได แตตองพิจารณาการใชสีของกราฟฟค และ เวลา ใหสัมพันธ

กับขอความตัวอักษร เพ่ือใหผูรับสาร เห็นกราฟฟคท่ีชัดเจน  และ สามารถอานขอความ เขาใจเนื้อหา

ท่ีผูผลิตรายการตองการถายทอด   

 

 

ความคิดเห็นท่ีมีตอดานเนื้อหา ในรายการ   

การตัดตอมีดนตรีประกอบทําใหเขาใจงาย ผอนคลาย  มีการเนนย้ําชวงประเด็นสําคัญเนื้อหา

ไมยาวเกินไป ซ่ึงจุดเดนของวิดีโอคือใหความรูท่ีเขาใจงาย   เปนการเผยแพรเรื่องสรางสรรคในสังคม

และยังเห็นตรงกันวาไมถูกยัดเยียด การประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยแมวารายการคิดไดคิดดี จะมุงเนน

การนําเสนอเก่ียวกับ งานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกนก็ตาม  

 

ความคิดเห็นท่ีมีตอดานความรูเกี่ยวกับงานวิจัย ในรายการ   

งานวิจัยบางชิ้น ไมไดนําไปใชจริง  งานวิจัยท่ีเปนเลม  เขาใจยาก แต หากถูกเรียบเรียงใหม 

ใหกระชับจะเขาใจงายข้ึน  
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ความคิดเห็นท่ีมีตอดานความรูสึกท่ีมีตอรายการ   

จากหัวขอความรูเก่ียวกับงานวิจัย สะทอนวากลุมตัวอยางมีความรูตองานวิจัย โดยเปน

ความรูสึกท่ีเห็นวางานวิจัยมีความซับซอน  ขณะเดียวกันเม่ือกลุมตัวอยางไดชมรายการคิดไดคิดดีท่ี

นําเสนองานวิจัยผานยูทูป  กลับรูสึกไปในทิศทางบวก ท่ีสะทอนมาในหลายประเด็น ไมวาจะเปน   

ชอบการนําเสนอในรูปแบบคลิปวิดิโอ ท่ีสอดคลองกับการเปดรับสื่อของคนในยุค เนื้อหานาเชื่อถือ 

เพราะ ผูทําวิจัยเปนผูเลาดวยตนเอง มีการเลาเรื่องนาสนใจผานการตัดตอ มีกราฟฟคดูแลวไดความรู

ซ่ึงความรูสึกในทิศทางบวกนี้    

นอกจากนี้ยังมีเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพของรายการดังนี้ การใชสีกราฟกควร

ใชสีท่ีตัดกับภาพ เพ่ือใหสามารถอานไดอยางชัดเจน ควรระบุกลุมเปาหมายชัดเจน จะทําใหการผลิต

เนื้อหาเขาถึงผูรับสารไดดียิ่งข้ึน ควรขยายความในสิ่งท่ีผูชมไมคุนเคย สิ่งบางอยางท่ีมีชื่อเฉพาะ  

เพ่ือใหผูชมเขาใจงายยิ่งข้ึน 
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