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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยเร่ือง  “ศึกษากระบวนการผลิตรายการตีสิบของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3”  
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  มีวัตถุประสงคคือ (1) เพื่อศึกษาทัศนะของกลุมผูผลิตรายการตีสิบเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน (2) เพื่อศึกษาทัศนะของกลุมผูผลิตรายการตีสิบเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศนประเภทวาไรตี้ (3) เพื่อศึกษาทัศนะของกลุมผูผลิตรายการตีสิบ
ในกระบวนการผลิตรายการตีสิบ มีแหลงขอมูล 2 แหลง คือ ขอมูลจากเอกสาร และขอมูลจากการ
สัมภาษณแบบเจาะลึกกลุมผูผลิตรายการตีสิบ  อันไดแก  หัวหนาและเจาหนาที่สถานีโทรทัศนไทย
ทีวีสีชอง 3 ผูอุปถัมภรายการตีสิบ  ผูบริหารและเจาหนาที่บริษัท ทเวนตี้ ทเวนตี้ เอนเตอรเทนเมนต 
จํากัด 
 จากการศึกษาพบวา กลุมผูผลิตรายการตีสิบไดใหเกณฑในกระบวนการผลิตรายการ
โทรทัศน และรายการโทรทัศนประเภทวาไรตี้ตรงกันสามเกณฑดังนี้คือ (1) มีเนื้อหาท่ีมีทั้งสาระ
และบันเทิง (2) มีรูปแบบรายการที่สรางสรรคแปลกใหม ไมเลียนแบบรายการอื่น (3) มีเทคนิคการ
ผลิตรายการที่มีมาตรฐานไมวาจะเปนฉาก แสง สี เสียง การตัดตอ หรือมีนักแสดงหรือพิธีกรที่มี
ความสามารถ และหากเปนรายการโทรทัศนประเภทวาไรตี้นั้นควรมีเทคนิคในการผลิตรายการที่ทาํ
ใหผูชมรายการรูสึกมีสวนรวมไปกับรายการ 
 ทั้งนี้ผูผลิตแตละกลุมมีทัศนะที่แตกตางกันในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนและ
รายการโทรทัศนประเภทวาไรตี้ดังนี้  หัวหนาและเจาหนาที่สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 มีเกณฑ
ในกระบวนการผลิตเพิ่มเติมจากสามเกณฑดังกลาวขางตนคือ (1) มีรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหา
ตรงตามเปาหมายที่ผูผลิตรายการไดกําหนดไว (2) มีรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหาตรงตาม
วัตถุประสงคที่ผูผลิตรายการไดกําหนดไว (3) ไดรับการยอมรับจากผูชม (4) ไมเอาเปรียบผูบริโภค
หมายถึงไมมุงเนนการขายสินคาอันเปนผูอุปถัมภรายการอยางชัดเจน โดยมีเกณฑในกระบวนการ
ผลิตรายการโทรทัศนเพิ่มเติมคือ สงเสริมความรูความเขาใจ ความรับผิดชอบ และจิตสํานึกในเรื่อง
การปกครอง วัฒนธรรม ระเบียบประเพณีอันดีงามในสังคมไทย 

DPU



 
 
ง 

 

 ผูอุปถัมภรายการตีสิบ  มีเกณฑในกระบวนการผลิตเพิ่มเติมจากสามเกณฑขางตน คือ 
(1) มีกลุมเปาหมายที่ชัดเจนและมีกิจกรรมหรือเนื้อหาในรายการสอดคลองกับกลุมเปาหมาย (2) มี
รูปแบบรายการสอดคลองกับผลิตภัณฑของผูสนับสนุนรายการ (3) มีกลุมเปาหมายของรายการ
สอดคลองกับผลิตภัณฑของผูอุปถัมภรายการ (4) มีราคาขายเวลาโฆษณาในรายการตรงตาม
งบประมาณที่ผูอุปถัมภรายการตองการ และมีเกณฑในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนประเภท
วาไรตี้เพิ่มเติมคือ มีพัฒนาการหมายถึงผูผลิตรายการควรทําใหรายการมีกระแส มีความเคลื่อนไหว
ตลอดเวลา 
 ผูบริหารและเจาหนาที่บริษัท ทเวนตี้ ทเวนตี้ เอนเตอรเทนเมนต จํากัด มีเกณฑใน
กระบวนการผลิตเพิ่มเติมจากสามเกณฑขางตนคือ (1) มีเนื้อหาและรูปแบบรายการตรงตาม
วัตถุประสงคที่ทางรายการกําหนดไว (2) ไดรับการยอมรับจากผูชม และมีเกณฑในกระบวนการ
ผลิตรายการโทรทัศนประเภทวาไรตี้เพิ่มเติมคือ มีความถูกตอง ยุติธรรม โปรงใส 
 ทัง้นี้เมื่อนําเกณฑในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนและรายการโทรทัศนประเภทวา
ไรตี้ของแตละรายการมาเปนเกณฑในกระบวนการผลิตรายการตีสิบ พบวารายการตีสิบโดยสวน
ใหญมีกระบวนการผลิตตามเกณฑที่ผูผลิตไดกําหนดไว  มีเพียงบางเกณฑเทานั้นที่รายการ    ตีสิบมี
ปญหาในเรื่องคุณภาพคือ (1) การมีเนื้อหาที่มีสาระประโยชนและบันเทิง (2) ความสรางสรรค 
แปลกใหม (3) การไดรับการยอมรับจากผูชม 
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Abstract 

 
 The objectives of the study entitled “The Study Production Process on “At ten” of 
Television of Thailand, Channel 3 : A Case study of Teesip Programme”  were to (1) investigate 
the program producer attitude concerning the television production, (2) study “Teesip 
Programme” producer attitude concerning variety program production, (3) study “Teesip 
Programme” producer attitude concerning “Teesip Programme” production. The data collection 
was selected from the documents and the depth interview of “Teesip Programe” producer such as 
the chief and the officer of Television of Thailand, Channel 3, the sponsor, the administrator and 
the officer of Twenty Twenty Entertainment Co.,Ltd. 
 The result of the study found that “Teesip Programme” producer agreed the criteria of 
television production and variety program production in three items as follows (1) content and 
entertainment (2) new various creative programme (3) technic of production concerning the 
screen, light and sound, cutting and expert master of ceremony, especially the variety program 
production should be applied the technic of production. 
 The producer in each group has differed attitude concerning the television production 
and variety program production.  The chief and officer of Television of Thailand, Channel 3 has 3 
criteria such as (1)  he presentation style and the targets of producer determination (2) the 
presentation style and the objective of producer determination (3)  the audience acception (4) not 
take advance with consumer refer to the focusing of the product selling clearly.  The additional 
criteria for television production such as understanding extension, responsibility and 
consciousness in the government, culture and custom in Thai society. 
 The sponsor of “Teesip Programme” has additional criteria were as follows (1) clear 
goal and the content activity comply with the target group (2) the programme comply with the 
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products of the sponsor (3) the target group comply with the products of the sponsor (4) the 
advertising price serve the sponsor’s need.  The additional criteria of television production were 
the producer must produce the up date program and the movement program. 
 The administrators and officers of Twenty Twenty entertainment Co.,Ltd. has 
additional criteria as follows: (1) the content and the program serve the objective set force (2) the 
audience acception and the correction, equity and transparent should include in variety program 
production. 
 All this, the television program production and variety program production concerning 
“Teesip Programme” found that majority of the program produced as the criteria setting.  This 
program has some problems in qualitative approach such as (1) the content serve the benefit and 
entertainment (2) the creative presentation and (3) the audience acceptions. 
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