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13510310 : สาขาวิชานิเทศศาสตร 

เรื่อง : การสรางสรรครายการสารคดีทองเที่ยวเชิงเกษตร 

จุลนิพนธฉบับน้ีเปนการศึกษาเกี่ยวกับ “การสรางสรรครายการสารคดีทองเที่ยวเชิง

เกษตร” โดยมีการสนทนากลุมกับผูชมกลุมเปาหมายที่มีอายุ 18 ปข้ึนไป จํานวน 5 คน มีสัมภาษณ

เชิงลึกกับผูผลิตรายการโทรทัศน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร และบริษัทนําเที่ยว นอกจากน้ียังมี

การวิเคราะห รายการโทรทัศน ที่เกี่ยวของเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียด

รายการ บทรายการโทรทัศน และผลิตช้ินงานรายการสารคดีทองเที่ยว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

สรางสรรครายการสารคดีทองเที่ยวเชิงเกษตรใหตรงกับความตองการของผูชมและทดลองผลิต

รายการโทรทัศน ซึง่ผูชมรายการสามารถทองเที่ยวตามทีร่ายการไดนําเสนอได 

ผลการวิจัยพบวา กลุมเปาหมายตองการใหรายการสารคดีทองเที่ยวนําเสนอในเรื่องของวิธี 

การเดินทางและสถานที่ทองเทียวที่ผูชมกลุมเปาหมายสามารถเดินทางไปไดดวยตนเอง จาก

ผลการวิจัยที่ไดกลาวมาน้ี ผู ศึกษาไดนํามาผลิตเปนช้ินงานรายการ “WE AGRO HELLO 

THAILAND” ในรูปแบบรายการสารคดีทองเที่ยว ที่นําเสนอแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรมีความหลาย

หลายทางดานการเกษตรที่อยูในบริเวณเดียวกัน นักทองเที่ยวสามารถเดินทางทองเที่ยวตอกันได

โดยสะดวก และสามารถลงพื้นที่รวมทํากิจกรรมกับเกษตรกรไดจริง โดยมีผูดําเนินรายการจํานวน 2 

คน เปนคุณแมและลูก ซึ่งเปนตัวแทนของคนเมืองไดเปนอยางดี ไปในสถานที่ที่คุนเคย แตเปนการ

ทองเที่ยวในอีกมุมมองหน่ึงที่มีคุณคามากกวาเดิม จากจุดเริ่มตนจนมาถึงจุดหมายปลายทางของ

ผลผลิตทางการเกษตรน้ันๆ และจากการผลิตช้ินงานผู ศึกษาไดทําการสนทนากลุมกับผูชม

กลุมเปาหมาย โดยผลการวิจัยพบวาช้ินงานรายการ “WE AGRO HELLO THAILAND” ผูชม

กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจในระดับหน่ึง เพราะตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย 
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จุลนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี เพราะความกรุณาจากอาจารยคริสโตเฟอร วอชิงตัน ซึ่ง

เปนอาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธมาใหความชวยเหลือ และใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางย่ิงตอ

ขาพเจา รวมทั้งอาจารยผูควบคุมดูแลจุลนิพนธอีก 4 ทานที่ใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเติมเต็มใน

จุดออนตางๆ และแกไขในสวนที่บกพรองจนทําใหจุลนิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยดี จึงขอกราบ

ขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทานเปนอยางสูง                                        
ขอขอบพระคุณอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ทุกทานที่ไดประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูจนทําใหศิษยคนน้ีประสบความสําเร็จขอขอบพระคุณพอแม

และญาติพี่นองที่คอยสนับสนุนและคอยเอาใจใสใหกําลังใจอยูเสมอ นอกจากน้ีขอขอบพระคุณ 

อาจารยสมทรง แสงตะวัน หัวหนาศูนยการเรียนรูบานบางพลับ อําเภอบางคนที จังหวัด

สมุทรสงคราม และชาวบานของกลุมสตรีเกษตรพัฒนา ที่ใหขอมูลทางการเกษตรและคอยอํานวย

ความสะดวกในการถายทําเปนอยางดี   
สุดทายน้ีขอบคุณเพื่อนๆที่รักทุกคนที่มีสวนชวยใหจุลนิพนธฉบบัน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดีคอย

ชวยเหลือให คําปรึกษาและแนะนําหนังสือหรือแหลงขอมูลที่มีประโยชนในการทําจุลนิพนธ 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

แนวโนมของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทยในป 2554 มีการเติบโตที่ดีทั้งดาน

จํานวนและรายไดจากนักทองเที่ยว อันเปนผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟนตัว และการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟก โดยเฉพาะกลุมประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม อาทิ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศอินเดียที่มีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง

ในระดับที่สูง ทําใหเกิดการเดินทางทองเที่ยวในภูมิภาคมากย่ิงข้ึน ซึ่งการทองเที่ยวของไทยจัดอยูใน

อันดับ 9 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และประเทศไทยจัดเปนหน่ึงในจุดหมายปลายทาง (Destination) 

ทองเที่ยวของกลุมประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม โดยคาดวาจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติทั้งปอยูที่ 15.5 

ลานคน เพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 6.9 โดยมีรายไดอยูที่ 600,000 ลานบาท ขณะที่จํานวนนักทองเที่ยว

ภายในประเทศอยูที่ 91 ลานคน เพิ่มข้ึนอัตรารอยละ 3.41  

ในขณะที่ประเทศไทยก็มีความพรอมทางดานการใหบริการดานสาธารณสุขที่ทันสมัย 

ประกอบกับกิจการสปาที่มีช่ือเสียงรวมทั้งองคความรูทางดานแพทยแผนตะวันออกและแพทย

ทางเลือกทําใหประเทศไทยไดรับความไววางใจและเปนที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวสําหรับการทองเทีย่ว

เชิงสุขภาพ (Medical Tourism) นอกจากน้ีศิลปวัฒนรรมและประเพณีไทยที่งดงามออนชอยของ

ประเทศไทย ประกอบกับความเปนกันเองและมีมิตรไมตรีของผูคน ไดกลายเปนเอกลักษณที่สําคัญ

ของประเทศไทยและสงเสริมใหการทําธุรกิจดานบริการของประเทศไทยมีความโดดเดนมากกวา

ประเทศอื่นๆ อีกทั้งประเทศไทยซึ่งมีปจจัยพื้นฐานดานการทองเที่ยวที่ครบถวนสมบูรณทําใหมี

ศักยภาพในการแขงขันดานการทองเที่ยวกับนานาประเทศ มีความพรอมที่จะรองรับกระแส การ

ทองเที่ยวที่กําลังเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวทั่วโลกในปจจุบัน อันไดแกการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-

Tourism) ที่ประเทศไทยยังคงความสมบูรณและหลากหลายของแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ อัน

ประกอบไปดวยปาไมและภูเขาที่อุดมสมบูรณ ทะเล ชายหาดและเกาะแกงตางๆ  

ประเทศไทยมีทรัพยากรการทองเที่ยวและสถานที่ทองเที่ยวนาสนใจอยูมาก ต้ังแตเมือง

มรดกโลก ภูเขา ทะเล นํ้าตก สวนผลไม สวยดอกไมตางๆ ไปจนถึงเมืองที่มากดวยสีสันบันเทิงอยาง

กรุงเทพมหานครและพัทยา เปนตน นอกจากน้ียังมีสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตรที่ไดรับความสนใจจาก

นักทองเที่ยวเปนอยางมาก ซึ่งการทองเที่ยวเชิงเกษตรเปนการเดินทางทองเที่ยวไปยังพื้นที่ชุมชน

เกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟารมปศุสัตว แหลงเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าตางๆ 
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ตลอดจนสถาบันการศึกษาที่มีงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การผลิตการเกษตรที่ทันสมัย เปนตน 

เพื่อช่ืนชมความสวยงาม ความสําเร็จและเพลิดเพลินในกิจกรรมทางการเกษตรในลักษณะตาง ๆ  

การทองเที่ยวเชิงเกษตร มุงเนนทางดานการเรียนรูวิถีเกษตร โดยเนนการมีสวนรวมของ

นักทองเที่ยวในการดําเนินกิจกรรมใหเกิดการเรียนรูดานการเกษตรและวิถีการดํารงชีวิต วัฒนธรรม 

ประเพณี การประกอบอาชีพของเกษตรกร และการนําเอาทรัพยากรที่มีอยูมาผสมผสาน ทําใหเกิด

การเรียนรู กอใหเกิดรายไดตอชุมชน และตัวเกษตรกร อันกอใหเกิดการพัฒนาเครือขายองคความรู

ของเกษตรกรนําไปสูการถายทอดภูมิปญญา และเทคโนโลยีการเกษตรแกนักทองเที่ยวและผูสนใจ

ทั่วไป เปดโอกาสใหใกลชิดธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณทางเกษตรกรรมของประเทศไทย ที่ไดรับการ

กลาวขานถึงในฐานะแหลงผลิตอาหารที่สําคัญของโลก (Kitchen of the World) และภายใตอาชีพ

เกษตรกรรมซึ่งเปนคุณคาภายใตแนวคิด ปรัชญาองคความรูภูมิปญญาของบรรพบุรุษเกษตรไทย ซึ่ง

การทองเที่ยวเชิงเกษตรน้ัน จะเปนการอนุรักษควบคูไปกับการทองเที่ยวเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอ

ชุมชนและผล กระทบตอสภาพแวดลอม     

ปจจุบันรายการสารคดีที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการทองเที่ยวมีใหชมกันทั่วไป แตสําหรับรายการ

สารคดีที่นําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับการทองเที่ยวเฉพาะแบบ เชน การทองเที่ยวเชิงเกษตรน้ันยังมีไมมาก

นัก รวมทั้งแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรที่กําลังไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวเปนอยางมาก ซึ่ง

รายการสารคดี เปนรายการที่มีเน้ือหาเนนการใหสาระความรูแกผูชมเปนเบื้องตน มีความเพลิดเพลิน

เปนเบื้องหลัง มีจุงมุงหมายเพื่อแสดงความรูความคิด ความจริง ความกระจางแจง และเหตุผลเปน

สําคัญ โดยมีแนวทางในการนําเสนอขอมูลหรือเน้ือหาสาระเปนขอเท็จจริง โดยเนนเน้ือหาสาระ 

เรื่องราว เหตุการณ ตัวบุคคล หรือสถานที่ตองเปนขอเท็จจริง (Fact) และยังเปนการเสนอขอมูลที่มี

การศึกษา สังเกต สํารวจ หรือวิเคราะหตีความเปนอยางดีแลวอาจใชจินตนาการประกอบได เพื่อสราง

ภาพตามความนึกคิดที่เกิดจากอารมณความรูสึกของเรื่องราว เปนการสรางภาพที่เกิดข้ึนจากการ

วิเคราะห สังเกต พิจารณา จากขอมูลที่เปนขอเท็จจริง และตองเปนการนําเสนอความคิดเห็นและ

ทัศนะที่เปนประโยชนแกผูชมโดยทั่ว ๆ ไป มิใชสรางสรรคใหแกบุคคลใดโดยเฉพาะ  

รายการสารคดีสามารถแบงออกไดอีกหลายประเภท รายการสารคดีทองเที่ยวเปนประเภท

หน่ึงที่ไดรับความนิยมและประชาชนใหความสนใจ รายการสารคดีทองเที่ยว (Touring Feature) ซึ่ง

เน้ือหารายการสารคดีทองเที่ยวจะมองเห็นไดชัด เนนในเรื่องสถานที่ทองเที่ยว สิ่งที่นาสนใจ ประวัติ

ความเปนมา และสารคดีทองเที่ยว เปนสารคดีที่เลาเรื่องราวการเดินทางไปในสถานที่ตางๆ มุงให

ความรูในดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตร โบราณคดี ความเปนอยูของผูคน รวมทั้งรายละเอียด

ปลีกยอยที่เปนคูมือการเดินทาง เชน เสนทางการเดินทาง ที่พัก อาหาร ฯลฯ นอกจากน้ันมักให

ขอสังเกต และแสดงทัศนะตอสิ่งที่พบเห็นไวดวย  
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ดวยเหตุน้ีผูศึกษาจึงตองการสรางสรรครายการสารคดีทองเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อนําเสนอการ

ทองเที่ยวที่เปนทางเลือกใหมสําหรับผูที่ตองการเปดโลกทัศนใหกับตัวเอง ดวยการสัมผัสกับธรรมชาติ

อยางใกลชิด และเปดรับมุมมองในการเรียนรูดานการใชชีวิตของชาวชนบทที่มีการนําเอา ภูมิปญญา

ชาวบานจากการสืบทอดของบรรพบุรุษมาใชในการหาเลี้ยงชีพ เน่ืองจากคนไทยสมัยกอนมีอาชีพหลัก

เปนชาวสวน ชาวนา ชาวไร คนเลี้ยงสัตว เพราะประเทศไทยเปนประเทศแหงการกสิกรรม 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อนําเสนอรายการสารคดีที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

2. เพื่อชวยผลักดันใหการทองเที่ยวเชิงเกษตรเปนอีกหน่ึงทางเลือกของอุตสาหกรรม การ

ทองเที่ยวกระแสหลัก 

 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

ศึกษาวิธีการทํารายการสารคดีทองเที่ยวเชิงเกษตร  เพื่อนําเสนอกลุมเปาหมายหลัก คือ 

บุคคลที่อาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญที่ช่ืนชอบการทองเที่ยวที่มีอายุ18ป    

ข้ึนไป และกลุมเป าหมายรองคือ ประชาชนทั่วไปทุกวันอาทิตย   เวลา 15.00-15.30 น.                

ทางสถานีโทรทัศน ชอง 5 โดยมีเน้ือรายการความยาวตอนละ 20-25 นาที 

 

ขั้นตอนการศึกษา 

ข้ันตอนที่ 1 ข้ันกอนการถายทํา (Pre-production) 

1. คนควาขอมูลที่เกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย รวมถึงขอมูลตางๆที่เกี่ยวของจาก

เอกสาร หนังสือและสื่อตางๆมาใชในการเขียนรายงานและผลิตรายการสารคดี 

2. คนควาและศึกษาเกี่ยวกับการผลิตรายการสารคดี 

3. คนควาและศึกษาเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

4. คิดโครงเรื่อง วางแกนเรื่อง และเขียนบท 

ข้ันตอนที่ 2 ข้ันถายทํา (Production) 

1. ดําเนินการผลิตรายการสารคดีทองเที่ยวเชิงเกษตร 

ข้ันตอนที่ 3 ข้ันหลังการถายทํา (Post-production) 

1. การเขียนบทเพิ่มเติมเพื่อเติมเต็มการดําเนินการเรื่อง (Post-Script) 

2. ตัดตอ ใสเสียง ดนตรีประกอบ และภาพกราฟฟกตางๆ 

3. สรุปผลการดําเนินงาน 
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แผนการดําเนินงาน 

ตอไปน้ีเปนการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 

ตารางที่ 1-1 แสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

ศึกษาและเสนอหัวขอจุลนิพนธ          

ศึกษาหาขอมูลที่เกี่ยวของกับการ

สรางสรรครายการสารคดีทองเที่ยว 

         

ข้ันตอนการเตรียมการผลิต          

ข้ันตอนการผลิต          

ข้ันตอนการดําเนินงานหลังการผลิต          

สรปุผล          

จัดทําเอกสาร          

 

ขอจํากัดในการศึกษา 

1. ขอจํากัดดานระยะเวลาในการศึกษาและการดําเนินงานผลิตรายการสาร  

2. ขอจํากัดทางดานงบประมาณในการผลิตรายการสารคดี   

3. ขอจํากัดทางดานเครื่องมือและอุปกรณที่ตองใชในการถายทําผลิตรายการรวมถึง

บุคลากรในการถายทํา และตัดตอรายการ 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ผูชมรายการสารคดีน้ีไดรับขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มมากข้ึนและชวย

ผลักดันใหการทองเที่ยวเชิงเกษตรเปนอีกหน่ึงทางเลือกของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวกระแสหลัก 
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นิยามศัพท 

รายการสารคดี (Feature Programme) เปนรายการที่สามารถใหทั้งความรู และความ

บันเทิงรวมกันไปได มีจุดมุงหมายเนนเฉพาะเรื่อง (Subject) ใดเรื่องหน่ึงอยางลึกซึ้ง 

การทองเท่ียวเชิงเกษตร คือการเดินทางทองเที่ยวไปยังพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรม สวน

เกษตรวนเกษตร สวนสมุนไพร ฟารมปศุสัตว และสัตวเลี้ยงแหลงเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าตาง ๆ สถานที่

ราชการ ตลอดจน สถาบันการศึกษาที่มีงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อช่ืนชมความสวยงาม 

ความสําเร็จและเพลิดเพลินในกิจกรรมทางการเกษตรในลักษณะตาง ๆ ไดความรู ไดประสบการณ

ใหมๆ บนพื้นฐานความรับผิดชอบ และมีจิตสํานึกตอการรักษา สภาพแวดลอมของสถานที่น้ัน 
 
   ส
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การศึกษา “การสรางสรรครายการสารคดีทองเที่ยวเชิงเกษตร” ผูศึกษาไดนําทฤษฎีและ

แนวคิดที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาประกอบในการวิเคราะห ดังน้ี 

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรายการสารคดีทองเที่ยวและกระบวนการผลิตสารคดีโทรทศัน 

2. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว 

2.1 รูปแบบการทองเที่ยวในประเทศไทย 

2.2 การทองเที่ยวเชิงเกษตร 

2.3 ปจจัยกําหนดการทองเที่ยว 

3. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจของนักทองเที่ยว 

4. ผลงานที่เกี่ยวของ 

5.งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1.แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับรายการสารคดีทองเท่ียวและกระบวนการผลิตสารคดีโทรทัศน 

สารคดีทองเที่ยว (Touring Features) เปนสารคดีเกี่ยวกับการเดินทางไปเที่ยวในสถานที่

ตางๆ ตามแตผูทํารายการจะนําเสนอ เปนเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว การเดินทาง การเตรียมตัว 

ประโยชนที่ได จากการทองเที่ยว พบเห็นอะไรบาง พาหนะ ที่พัก เน้ือหารายการสารคดีทองเที่ยว

คอนขางจะเห็นไดชัด เน้ือหาสวนใหญจะเนนในเรื่องการทองเที่ยว (สุธี พลพงษ 2552:97) 

สารคดีเปนรูปแบบที่ ปรากฏในสื่อหลายประเภท  แตในสวนของรายการสารคดีที่ปรากฏ

ทางโทรทัศน เปนการนําเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยละเอียด ต้ังแตตนจนจบโดย

ยึดหลักความเปนจริง ในขณะเดียวกันก็ตองอาศัยเทคนิคตางๆ หลายรูปแบบมาผสมผสานกันเพื่อให 

เกิดจินตภาพที่ดีและจูงใจผูชมใหสนใจ อาทิ การเสนอรูปแบบการบรรยาย บทสัมภาษณ บทสนทนา 

การใหดนตรีและเสียงประกอบอื่นๆ เพื่อเสริมสรางความหมายที่สมบูรณใหแกภาพที่ปรากฏทาง

โทรทัศน น่ันคือนอกจากจะมุงเสนอขอเท็จจริงแกผูชมแลวยังมีความพยายามในการสรางจินตนาการ

ปะปนอยูดวยโดยใชองคประกอบดังตอไปน้ี 
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1. กําหนดวัตถุประสงคของรายการ คือ เราตองใหผูชมไดอะไรจากการดูสารคดี 

2. การเลือกเรื่องและเน้ือหา (Subject) เปนปจจัยหน่ึงที่มีผลตอการผลิตรายการสารคดี

เรื่องในสารคดีจะเนนเรื่องใดเรื่องหน่ึงอยางลึกซึ้ง โดยทั่วไปจะมีเพียงเรื่องเดียวแตประกอบดวยหัวขอ

หลายๆหัวขอ 

3. แหลงขอมูลที่ใชผลิตรายการ (Source) คือแหลงความรูเบื้องตนที่จะนํามาเพื่อพัฒนา

เปนบท 

4. ประเด็นที่นําเสนอ คือ หาประโยชนหลักและประโยชนรอง เน่ืองจากรายการสารคดีที่ให

นํ้าหนักทุกเรื่อง ทุกประเด็นเทากันหมดทําใหขาดความนาสนใจ 

5. กลุมเปาหมายและปฏิกิริยา ควรทราบกลุมเปาหมายวาจะเสนอใหใครชม 

6. หัวขอเรื่อง (Topic) สวนประกอบยอยของเรื่องที่จะนําเสนอมีอะไรบาง 

7. แกนเรื่อง (Theme) คือทัศนะที่ผูเขียนตองการสื่อไปยังผูชม โดยถายทอดผานโครงเรื่อง  

8. โครงเรื่อง (Plot) คือ ขอมูลที่ถูกจัดเรียงลําดับเหตุการณ เพื่อใหไดเรื่องราวและสามารถ

ปลุกเราผูชมใหมี อารมณรวมตอเรื่องราวไปจนถึงสุดยอด (Climax) และตอนจบของเรื่อง การสราง

โครงเรื่องน้ันถือเปนสิ่งสําคัญของการผลิตรายการสารคดี เพราะโครงเรื่องแสดงถึงศิลปะและกลวิธีใน

การเลาเรื่อง ลักษณะของการวางโครงเรื่องมีหลายรูปแบบแตกตางกันไปตามแตความคิดสรางสรรค   

โดยแบงออกไดดังน้ี 

8.1 การเริ่มเรื่อง (Exposure) เปนการเปดเรื่องเพื่อใหผูชมทราบถึงความเปนมา 

8.2 การดําเนินเรื่องไปสูปมปญหา (Development & Rising Action) เปนการดําเนิน

เรื่องไปอยางสมเหตุสมผล โดยมีการพัฒนาการบางอยางเกิดข้ึน   

8.3 ภาวะวิกฤตหรือจุดสูงสุดของเรื่อง(Climax) เปนชวงที่ สถานการณยุงยากที่เกิดข้ึน

รุนแรงที่สุดแลว 

8.4 จุดจบของเรื่อง (Ending) เปนชวงคลี่คลายปญหา โดยมีเหตุการณไดพัฒนาไปถึงข้ัน

ที่รุนแรงที่สุดแลว ปมสถานการณดังกลาวกลับสูสภาวะปกติอีกครั้ง 

9.ฉากและสถานที่ (Setting) การจัดองคประกอบของภาพทั้งหมด เปนสวนสําคัญในการ

สรางบรรยากาศตามเน้ือเรื่อง 

10.เสียงบรรยาย เสียงสนทนา และเสียงสัมภาษณ (Narration Dialogue and Interview) 

เปนองคประกอบสําคัญเน่ืองจากภาษาสามารถเติมเต็มเน้ือหาที่ภาพไมสามารถสื่อสารได ภาษาจะไม

ใชในการบรรยายภาพที่ มองเห็น ภาษาจะใช บรรยายภาพที่ไมสามารถบอกเลาเรื่องราวได เสียง

บรรยายจะบรรยายขอมูลตางๆ เสียงสนทนาและเสียงสัมภาษณจะพูดถึงประเด็นที่ เกี่ยวของแลว

นํามาประกอบกับบทบรรยายสารคดี 

   ส
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11. เสียงประกอบ และดนตรี (Sound and Music) เปนองค ประกอบที่สําคัญในการสราง

อรรถรสใหกับรายการทําใหเกิดอารมณตางๆ และทําใหผู ชมคลายตามไปกับการดําเนินเรื่อง 

12. กราฟกและไตเต้ิล (Graphic and Title) เปนภาพและตัวอักษรทําใหงานมีความ

นาสนใจมากย่ิงข้ึน 

13. งบประมาณในการผลิต คืองบประมาณมากข้ึนอยูกับความยาวจองรายการ ซึ่งเปน

ขอจํากัดในการถายทํา (สุธี พลพงษ 2552:93-95)   

จากแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับรายการสารคดีทองเที่ยวและกระบวนการผลิตสารคดีโทรทัศน

น้ันทําใหผูศึกษาทราบถึงความหมายของสารคดีทองเที่ยว และวิธีการและข้ันตอนในการผลิตรายการ

สารคดี ผูศึกษาจะนําในสวนของวิธีการในการผลิตรายการสารคดีไปใชในข้ันตอนของการผลิตรายการ

สารคดีทองเที่ยวโดยนําแนวคิดไปปรับและประยุกต ใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

2.แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการทองเท่ียว 

2.1 รูปแบบการทองเท่ียวในประเทศไทย 

ในองคการทองเที่ยวโลกไดมีการกําหนดรูปแบบการทองเที่ยวในประเทศไทยไว 3 

รูปแบบหลักไดแก  

2.1.1 รูปแบบการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติ (Natural based tourism) 

ประกอบดวยการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) , การทองเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล (marine 

ecotourism) , การทองเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (geo-tourism), การทองเที่ยวเชิงเกษตร (agro 

tourism) และการทองเที่ยวเชิงดาราศาสตร (astrological tourism)   

2.1.2 รูปแบบการทองเที่ยวในแหลงวัฒนธรรม (Cultural based tourism) 

ประกอบดวยการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร (historical tourism), การทองเที่ยวงานชมวัฒนธรรม

และประเพณี (cultural and traditional tourism) , การทองเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (rural 

tourism / village tourism) 

2.1.3 รูปแบบการทองเที่ยวในความสนใจพิเศษ (special interest tourism) 

ประกอบดวยการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (health tourism) , การทองเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา

(Edu-meditation tourism) , การทองเที่ยวเพื่อศึกษากลุมชาติพันธุหรือวัฒนธรรมกลุมนอย 

(ethnic tourism) , การทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sports tourism) , การทองเที่ยวแบบผจญภัย 

(Adventure travel) , การทองเที่ยวแบบโฮมสเตยและฟารมสเตย (Home stay & farm stay) , 

การทองเที่ยวพํานักระยะยาว (Long stay) , การทองเที่ยวแบบใหรางวัล (incentive travel) ,การ

ทองเที่ยวเพื่อการประชุม (MICE หมายถึง M=meeting/I= incentive/ C=conference / 

E=exhibition) และการทองเที่ยวแบบผสมผสาน 
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นอกจากน้ีในปจจุบัน การทองเที่ยวไดพิจารณาจากความตองการหรือพฤติกรรม

นักทองเที่ยวเพิ่มเติม ทําใหมีรูปแบบการทองเที่ยวที่มีแนวคิดใหมข้ึนมาเชน Green tourism ที่คนมา

ทองเที่ยวจะตองการอนุรักษธรรมชาติหรือชวยลดภาวะโลกรอน หรือ War tourism ที่นักทองเที่ยว

ตองการสัมผัสกับอดีตในสมัยสงคราม หรือ Volunteer tourism ที่นักทองเที่ยวเปนอาสาสมัครมา

ชวยทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ในสถานที่และเดินทางทองเที่ยวตอ  

การทองเที่ยวในประเทศไทย มีหลากหลายข้ึนอยูกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวและข้ึนอยู

กับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรม ผลของการทองเที่ยวจะเกิดมิติในแงบวก

หรือลบ ข้ึนอยูกับนักทองเที่ยววามีพฤติกรรมอยางไร (วารัชต มัธยมบุรุษ 2552) 

จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการทองเที่ยวในประเทศไทย ทําใหผูศึกษาเขาใจแตละ

รูปแบบการทองเที่ยวมากข้ึน ชัดเจน เพราะบางรูปแบบการทองเที่ยวน้ันมีความคลายคลึงกันอยูมาก 

เพียงแตเนนไปคนละแบบ ข้ึนอยูกับความตองการของนักทองเที่ยว ซึ่งผูศึกษาไดนําขอมูลเกี่ยวกับของ

การทองเที่ยวเชิงเกษตรมาประยุกตใชในการสรางสรรครายการสารคดีทองเที่ยวเชิงเกษตร 

 

2.2 การทองเท่ียวเชิงเกษตร 

การทองเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง การทองเที่ยวที่มุงเนนทางดานการเรียนรู วิถี

เกษตรกรรมของชาวชนบท โดยเนนการมีสวนรวมของนักทองเที่ยวในการดําเนินกิจกรรมใหเกิดการ

เรียนรูดานการเกษตรและวิถีการดํารงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และเปนการนําเอาทรัพยากรที่มีอยู

ใหเกิดการเรียนรูมาทําใหเกิดประโยชนกอใหเกิดรายไดตอชุมชนและตัวเกษตรกร การทองเที่ยวเชิง

เกษตรจะเปนการอนุรักษควบคูไปกับการทองเที่ยวเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอชุมชนและผลกระทบตอ

สภาพสิ่งแวดลอม 

การทองเที่ยวเชิงเกษตรเปนการเดินทางทองเที่ยวไปยังพื้นที่เกษตรกรรม สวนเกษตร  

วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟารมปศุสัตวและสัตวเลี้ยง เพื่อช่ืนชมความสวยงาม ความสําเร็จ และ

เพลิดเพลินในสวนเกษตร ไดความรู ไดประสบการณใหม บนพื้นฐานความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกตอ

การรักษาสภาพแวดลอมของสถานที่แหงน้ัน 

แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง แหลงทองเที่ยวที่เสริมสรางความรูดานการเกษตร

ควบคูกับการพักผอนและการบันเทิง นักทองเที่ยวสามารถรวมสัมผัสกับวิถีชีวิตเกษตร ประเพณีและ

วัฒนธรรมของชุมชนทองถ่ิน มีสวนรวมในกิจกรรมดานการเกษตรที่หลากหลาย เพื่อสรางทักษะ

แลกเปลี่ยนความรูดานการเกษตรและไดรับความบันเทิงในรูปแบบตางๆรวมทั้งสามารถซื้อหาผลผลิต

ทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนกลับสูภูมิลําเนา 

การทองเที่ยวเชิงเกษตรเปนการคิดคนนําเอาทรัพยากรการทองเที่ยวที่มีอยูในประเทศ 

จัดกิจกรรม จัดรูปแบบทางการทองเที่ยว เพื่อใหนักทองเที่ยวมีความสนใจและอยากเดินทางไปเที่ยว  
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เพื่อขยายเสนทางการทองเที่ยวและสรางรายไดกระจายสูทองถ่ินสูผูประกอบการน้ัน การทองเที่ยว

แหงประเทศไทย (ททท.) ไดแยกประเภททรัพยากรจัดกิจกรรม 9 กิจกรรมและไดนําเผยแพรเปน

Amazing Thailand ซึ่งประสบความสําเร็จแลว ดังน้ัน ททท. จึงยังถือแนวเดิมจัดกิจกรรมแตเพิ่ม

คุณคาและคุณภาพ (Value Added) ในแตละกิจกรรม เสริมเสนหทางการทองเที่ยวใหเปนกิจกรรมที่

ย่ังยืน กิจกรรมหน่ึงใน Amazing Thailand ก็คือการเกษตรไทย หรือ Amazing Agricultural 

Heritage ซึ่งแบงเปนกิจกรรมยอยๆ ไดแก 

1. การทํานา (Rice Cultivation) การทํานาป การทํานาปรัง การทํานาหวานนํ้าตม 

การทํานาข้ันบันได พิพิธภัณฑขาว ความรูเรื่องขาวสายพันธตางๆ ประเพณีพิธีกรรมเกี่ยวกับขาว เปน

ตน 

2. การทําสวนไมตัดดอก (Cutting Flowers) การทําสวนดอกไมเพื่อตัดดอกขายทุก

ชนิด เชน สวนกุหลาบ ฟารมกลวยไม สวยไมดอกไมประดับนานาชนิด ไมกระถางทุกประเภท รวมถึง

ไรทานตะวัน 

3. การทําสวนผลไม (Horticulture) การทําสวนผลไมทุกประเภท รวมถึงการทําวน

เกษตร การทําเกษตรแผนใหม การทําสวนสมรม รวมถึงการทําสวนยางพารา สวนไผ สวนปาลม

นํ้ามัน 

4. การทําสวนครัวสวนผัก (Vegetables) การปลูกพืชผักสวนครัวทุกประเภท รวมถึง

การทําไรผัก ไรถ่ัว ไรขาวโพดขางฟาง ไรพริกไทย เปนตน 

5.การทําสวนสมุนไพร (Herbs) การปลูกพืชสมุนไพรนานาชนิด เพื่อใชเปนอาหารเสริม

พืชผักสวนครัวขางบาน เพื่อใชเปนเครื่องด่ืม เพื่อใชเปนเครื่องสําอางและเพื่อใชในการแพทยแผนไทย 

6.การทําฟารมปศุสัตว (Animal Faming) การเลี้ยงและขยายพันธุสัตวเศรษฐกิจนานา

ชนิด อาทิ การเลี้ยงไหม การทําฟารมผึ้ง การทําฟารมปลา การทําฟารมมุก บางแหงเพาะขยายพันธ

สัตวปาหายาก เชน ฟารมนกยูง ฟารมกวาง รวมถึงสวนงูของสภากาชาติไทยดวย 

7.งานเทศกาลผลิตภัณฑตางๆ (Festival) การจัดงานเพื่อสงเสริมการขายผลิตผลทาง

การเกษตร เมื่อถึงฤดูที่พืชผลเหลาน้ันออกชุก อาทิ มหกรรมไมดอกไมประดับ งานเทศกาลลําไย เปน

ตน 

พืชพรรณผลผลิตจากฟารมจากสวนเกษตรทั้งหลายน้ัน นับเปนความสําเร็จของ

เกษตรกรที่เฝาบํารุงรักษาจนเก็บผลจําหนายได  แตเปนความนาสนใจอยากรูอยากเห็นของ

นักทองเที่ยวตางบานตางเมืองวา เกษตรกรทั้งหลายทําไดอยางไร มีกลวิธี เทคนิคอะไรบาง อยากเขา

ไปเที่ยวชมกันถึงสวนถึงฟารม ถึงแหลงเพื่อเกิดความรูใหมเพิ่มข้ึน ไดรับประสบการณใหมๆ จากที่ไม

เคยรูมากอนที่พิเศษกวาน้ัน หากไดลองลิ้มชิมผลิตผลเหลาน้ันยอมเกิดความพอใจ ความสุข ความ

ประทับใจและซื้อกลับเปนของฝากทางบาน นับเปนการเดินทางที่มีความทรงจําเลยทีเดียว 
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การเที่ยวสวนเกษตรในเมืองไทยน้ันมีมานานแลว สวนใหญเปนการเที่ยวชมของเพื่อนๆ

ที่รูจักมักคุน ไปดูความสําเร็จ ไปช่ืนชมกับผลิตผลในไร ในสวน ในฟารม เจาของกิจกรรม เจาของสวน

ใหการตอนรับผูไปเย่ียมเยือน นําชมกิจการ อธิบายใหทราบถึงปญหา การแกไขปญหา การถนอมเลี้ยง

ดูจนกระทั่งไดรับความสําเร็จและสงออกไปขาย ในทํานองเด่ียวกันเจาของสวน เจาของฟารมก็จะมี

ความภูมิใจที่มีคนตางถ่ินตางอาชีพมาสนใจ เขาเหลาน้ันยินดีที่จะตอนรับ  

จากแนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร ทําใหผูศึกษาไดทราบถึง ความหมายของ

การทองเที่ยวเชิงเกษตร แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางแทจริง และทราบถึงกิจกรรมที่จะเกิดข้ึน

ภายใตการทองเที่ยวเชิงเกษตร รวมทั้งสถานที่ทองเที่ยวที่สามารถรองรับนักทองเที่ยวได ซึ่งผูศึกษาจะ

นําขอมูลที่ไดมาประยุกตใชตอไป 

 

2.3. ปจจัยกําหนดการทองเท่ียว 

Swarbrooke และ Horner แบงปจจัยเลือกในการเที่ยวออกเปน 2 ประเภทคือ 

ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยภายนอก  

2.3.1 ปจจัยสวนบุคคล ในพฤติกรรมนักทองเที่ยวแบงยอย ออกมาได 4 ประเภท คือ 

1) สถานการณ สุขภาพ รายได  เวลาพักผอน ภาระงาน ภาระครอบครัว 

2) ความรูเกี่ยวกับ จุดหมายปลายทาง ตัวเลือก ราคาของตัวเลือก 

3) ทัศนคติและการรับรู จุดหมายปลายทาง มุมมองทางการเมือง ความชอบ

สวนตัว 

4) ประสบการณในประเภทของการทองเที่ยว การเดินทางคนเดียว การเดินทาง

เปนกลุม สวนลด  

ซึ่งปจจัยสวนบุคคลประเภทตางๆ มีรายละเอียดใหพิจารณาดังตอไปน้ี 

สุขภาพเปนสิ่งแรกที่จะบอกไดวาความตองการทองเที่ยวจะเปนจริงไดหรือไม สุขภาพ

ที่กลาวถึงน้ีหมายถึงทั้งสุขภาพดีและสุขภาพไมดี ตัวอยางของการเดินทางเพื่อการพักผอน หรือการไป

ในสถานที่ที่เหมาะสมตอการฟนฟูสุขภาพ เปนตน 

รายไดเปนตัวกําหนดวา การทองเที่ยวจะเปนจริงไดหรือไม จนกระทั่งถึงเปนปจจัย

หน่ึงในการกําหนดรูปแบบการทองเที่ยว รายไดในทุกกลุมรายไดของประชากรโดยความยืดหยุนใน

การใชจายแตกตางกันไป ในแตละกลุมรายไดประจําเปนตัวบงช้ีที่สําคัญในการคาดการณการ

ทองเที่ยวและการใชจายในการทองเที่ยว 

ความจริงแลวรายได เวลาพักผอน ภาระงาน ภาระครอบครัว มีความสัมพันธกันทั้งสิ้น 

โดยมีวงจรชีวิตเขามาเช่ือมโยง ซึ่งทั้งเวลาและรายได ในแตละชวงชีวิตจะมีความขัดแยงระหวางเวลา
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กับรายได คนหนุมสาวที่มีเวลามากกลับมีรายไดนอย คนวัยกลางคนที่มี รายได เพิ่มกลับมีเวลานอย 

คนชรากลับมีเวลาวางอีกครั้ง รายไดก็ลดนอยถอยลง 

ทัศนคติและการรับรูเปนปจจัยที่มีอิทธิพลไมแพกัน และมีความแตกตางอยางมากใน

แตละบุคคลความปลอดภัยของแหลงทองเที่ยวในยุคของการกอการราย ความชอบ และความกลัว 

เปนสิ่งที่อุตสาหกรรมทองเที่ยวพยายามปรับเปลี่ยนใหเปนไปในแนวทางที่ตองการ 

ประสบการณ สามารถปรับเปลี่ยนทั้งประสบการณ ความรู ทัศนคติและการรับรูได  

ประสบการณการซื้อแบบมีสวนลดอาจทําใหมีพฤติกรรมการพยายามหาสวนลดในการซื้อครั้งตอไป 

อยางไรก็ดี แตละคนใหความสําคัญตอปจจัยในแตละตัวไมเทากัน ความรูสึกนึกคิดและประสบการณ

ของบุคคลน้ัน และยอมเปลี่ยนไปตามเวลา อายุ สถานการณและประสบการณที่เปลี่ยนไป 

2.3.2 ปจจัยภายนอก เปนเกราะหุมปจจัยภายในซึ่งประกอบดวย 

1) ดานการเมือง เกี่ยวของกับกฎหมายระเบียบบานเมืองตางๆ เชน สามจังหวัด

ชายแดนภาคใต เกิดความไมสงบ ทําใหนักทองเที่ยวไมนิยมเดินทางไปทองเที่ยว 

2) ดานเศรษฐกิจ เปนสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับการตัดสินใจเดินทางไปทองเที่ยว

เพราะถาเศรษฐกิจดีผู คนมีรายไดทําใหคนอยากที่จะเดินทางไปพักผอนทองเที่ยว 

3) ดานสังคมและวัฒนธรรมเปนปจจัยที่กําหนดการทองเที่ยวเพราะวิถีชีวิตหรือ

ชนช้ันที่แตกตางกันทําใหเกิดการทองเที่ยวในลักษณะที่แตกตางกันไป 

ปจจัยสวนบุคคลและภายนอกลวนเปนตัวกําหนดการทองเที่ยว อาจจะสงเสริมใหเกิด

หรือขัดขวางไมใหเกิดการทองเที่ยวข้ึนอยูสถานะของแตละบุคคล (ศุภลักษณ อัครางกูร 2548 : 60-

68)  

จากแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเที่ยวทําใหทราบถึงปจจัยที่เปนตัวกําหนดในการ

ทองเที่ยว และสามารถนําขอมูลมาประยุกตใช โดยพิจารณาจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก  

โดยเฉพาะในเรื่องของประสบการณและรายไดซึ่งมีความสําคัญอยางมากสําหรับการทองเที่ยว 

 

3.แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับแรงจูงใจของนักทองเท่ียว 

จากแนวคิดลําดับข้ันความตองการของ Maslow ที่อธิบายถึงแรงจูงใจของมนุษย Burton 

ไดเสนอไวในหนังสือ Travel Geography โดยทําการศึกษาถึงแรงจูงใจของนักทองเที่ยวจากการ

ประยุกตแนวคิดของ Maslow สรุปไดวามีปจจัย 5 ประการที่เปนแรงจูงใจกระตุนใหมนุษยตัดสินใจ

เดินทางทองเที่ยว อันไดแก 

1.ความตองการทางกายภาพ (Physical needs) มนุษยมีความตองการที่จะเดินทางเพื่อ

เหตุผลทางสุขภาพของตนใหแข็งแรง เชน การเดินทางไปเลนกีฬา หรืออาจเปนการเดินทางไปเพื่อ

รักษาอาการเจ็บปวย การเดินทางไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธ์ิ 
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2. ความตองการทางสังคม (Social needs) มนุษยมีความตองการที่จะเดินทางเพื่อกระชับ

ความสัมพันธระหวางคนในกลุมของตนเชน การจัดเดินทางทองเที่ยวเปนหมูคณะสําหรับพนักงานของ

หนวยงาน หรือการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงจากภาระหนาที่ตางๆ ทางสังคมที่ตนมี เชน สามีและภรรยา

พักรอนเพื่อเดินทางไปพักผอนทองเที่ยว 

3. ความตองการสถานภาพทางสังคม (Status needs) มนุษยมีความตองการที่จะเดินทาง

เพื่อสรางสถานภาพของตนเองในสังคม เชน การเดินทางไปสถานที่พักตากอากาศชายทะเลที่มี

ช่ือเสียง หรือสถานที่ที่ใหบริการเฉพาะกลุมคนช้ันสูงบางกลุมเทาน้ัน 

4. ความตองการความรู (Intellectual needs) มนุษยมีความตองการที่จะเดินทางเพื่อ

เรียนรูสิ่งใหม เชน การเดินทางไปชมพิพิธภัณฑหรืออุทยานประวัติศาสตร เพื่อศึกษาความเปนมาของ

ชนชาติตางๆ ในโลก  

5. ความตองการทางจิตใจ (Mental needs) มนุษยมีความตองการที่จะเดินทางเพื่อหลีก

หนีความเครียดและเศราหมองในจิตใจ เชน การเดินทางไปปนเขาหรือกระโดดหนาผาเพื่อใหลืม

เรื่องราวที่ครุนคิดในสมอง 

นอกจากน้ี Pearce ไดศึกษาถึงความตองการหรือแรงจูงใจดานการทองเที่ยวน้ัน โดยนํา

ทฤษฎีความตองการของ Maslow มาปรับใชกับความตองการทองเที่ยว เพื่ออธิบายแรงจูงใจในการ

ทองเที่ยวของบุคคลไดอยางชัดเจนมากข้ึน โดยไดพัฒนาทฤษฎีที่เรียกวา “ลําดับข้ันแรงจูงใจในการ

ทองเที่ยว” (Travel  Career Ladder - TCL) ลําดับข้ันความตองการดังกลาวมี 5 ข้ันเชนเดียวกับ

ทฤษฎีแรงจูงใจของ Maslow แตมีความแตกตางตรงที่ลําดับความตองการทองเที่ยวของบุคคลแตละ

คนไมจําเปนตองเริ่มจากข้ันแรกเสมอไป หรือไมจําเปนตองดําเนินไปตามลําดับข้ันจนครบทั้ง 5 ข้ัน

อยางไรก็ดี ความตองการทองเที่ยวอาจเริ่มที่ข้ันใดก็ได หรืออาจหยุดกอนถึงข้ันสูงสุดก็ไดเมื่อมี

ขอจํากัดอื่น ๆ ลําดับข้ันของแรงจูงใจในการทองเที่ยวของเพียรซ ประกอบดวย  

ข้ันที่ 1 ความตองการพักผอน  (Relaxation / bodily needs) นักทองเที่ยวที่มีแรง

กระตุนในการพักผอนน้ี จะมุงเนนการพักฟนหรือการฟนฟูสุขภาพรางกาย เพราะตองการคลายเครยีด

และปลดปลอยตนเองจากภาระตาง ๆ และมักใหความสําคัญกับความสะดวกสบายในเรื่องโครงสราง

พื้นฐานตางๆ ในแหลงทองเที่ยวที่เดินทางไปเยือน 

ข้ันที่ 2 ความตองการความปลอดภัย (Safety / security) นักทองเที่ยวในกลุมน้ีตองการ

ไดรับประสบการณที่ต่ืนเตนสนุกสนาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการทองเที่ยวเปนสําคัญผู

ประกอบธุรกิจการทองเที่ยวสามารถจัดบริการที่ใหประสบการณที่ต่ืนเตน ทาทายแตตองระมัดระวัง

และหลีกเลี่ยงเหตุการณที่จะนําอันตรายมาสูนักทองเที่ยว 

ข้ันที่ 3 ความตองการสรางความสัมพันธ (Relationship) นักทองเที่ยวสวนหน่ึงมีความ

ตองการทางสังคม ตองการสรางความสัมพันธกับบุคคลอื่น คือการพบปะเพื่อนฝูง ญาติมิตร บุคคลที่
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รูจัก กลุมสังคมที่เปนสมาชิก และโอกาสที่จะไดพบมิตรใหมตางชาติ ตางภาษาและวัฒนธรรม ดังน้ัน

รูปแบบของกิจกรรมการทองเที่ยวที่จะสนองความตองการของคนกลุมน้ีควรเนนโอกาสที่นักทองเทีย่ว

จะไดสัมผัสและรูจักเรียนรูผูคนหรือเจาบานเพื่อนักทองเที่ยวจะไดเกิดความรูสึกประทบัใจเมือ่ราํลกึถึง

ความประสบการณที่ผานมา 

ข้ันที่  4  ความตองการความภาคภูมิ ใจและการพัฒนา (  Self-esteem and 

development) นักทองเที่ยวในกลุมน้ีตองการพัฒนาทักษะความรูความสามารถของตนเอง 

นักทองเที่ยวกลุมน้ีมีความคิดสรางสรรค ตองการการยอมรับนับถือและภาคภูมิใจในตัวเอง เปนข้ันที่

นักทองเที่ยวไดรับแรงจูงใจจากความรูสึกการเดินทางทําใหพัฒนาตนเอง ไดเรียนรูในสิ่งใหมที่ตนเอง

สนใจ หรือรูสึกภาคภูมิใจจากการเปนผูมีประสบการณในการทองเที่ยวไปยังสถานที่ตางๆ 

ข้ันที่ 5 ความตองการความสําเร็จ (Fulfillment) เปนแรงจูงใจในข้ันสุดทายหรือข้ันสูงสุด

เปนแรงจูงใจที่เกิดจากที่นักทองเที่ยวรูสึกวาการเดินทางไปยังสถานที่แหงหน่ึงเปนการบรรลุถึงสิ่งทีไ่ด

วาดฝนไว หรือการเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ ทําใหไดรูจักตนเองมากข้ึน นักทองเที่ยวในกลุมน้ีมัก

ตองการประสบการณที่ด่ืมดํ่าประทับใจในแหลงทองเที่ยว และใหความสําคัญกับความสุขทางจิตใจ

และความงดงามจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จากแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจของนักทองเที่ยว ทําใหทราบถึงแรงจูงใจหรือสิ่งที่กระตุนให

มนุษยตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวนํามาประยุกตใช โดยพิจารณาจากลําดับความตองการ และลําดับ

ข้ันของแรงจูงใจในการทองเที่ยว 

 

4.ผลงานท่ีเก่ียวของ 

สกูปการเดินทาง 1081009 ภารกิจเท่ียวเมืองนารัก 

รายการภารกิจตามหาเมืองนารักทั่วเมืองไทยกับนักเดินทางหัวใจสีเขียวที่ทําหนาที่เสมือน

เปน TRAVEL GATEWAY ในการนําเสนอทางเลือกของการทองเที่ยวที่หลากหลายไวในที่เดียว เชิญ

ชวนทุกคนใหออกเดินทางทองเที่ยวไปในมุมทองเที่ยวนารักที่มีอยูทั่วเมืองไทยโดยมี 6 คนดังไดแก 

โดนัท มนัสนันท , เรย แมคโดนัลด , สิงโต นําโชค, ท็อป พิพัฒน, แปงโกะ และเปเล คริสโทเฟอร 

วอชิงตัน นักทองเที่ยวหัวใจใหม ที่จะถายทอดแรงบันดาลใจในการเดินทาง โดยมุ งเนนนําเสนอ

เรื่องราวการทองเที่ยวที่หลากหลาย ผาน 12 เมืองนารักทั่วไทยที่ใครหลายคนยังไมเคยไดสัมผัส โดยมี

เน้ือหารายการนําไปสัมผัสถึงวิถีชีวิต ความเปนอยูและความเปนกันเองระหวางผูดําเนินรายการกับ

ชาวทองถ่ิน 
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ซึ่งรายการภารกิจตามหาเมืองนารักทั่วเมืองไทย มีสิ่งที่นาสนใจที่ผูศึกษาตองการจะใชนํามา

ผลิตรายการน้ันก็คือ วิธีการเลาเรื่องและการดําเนินรายการของผูดําเนินรายการ มีความเปนธรรมชาติ 

เสมือนกับวาไดพาคนดูไปทองเที่ยว พบเจอสิ่งตางๆ พรอมๆกัน และจะทําใหเห็นถึงมุมมองของผู

ดําเนินรายการในการไปแตละสถานที่น้ันๆ และการนําเสนอขอมูลมีความนาสนใจมากกวาการ

นําเสนอขอมูลแบบตรงๆ  

 

รายการสมุดโคจร 

รายการสมุดโคจร ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง5 วันอาทิตย เวลา21.15น. 

– 21.35 น. เปนรายการพาเที่ยว ทองเที่ยวไปยังสถานที่ตางๆทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ ซึ่ง

บางสถานที่ก็จะออกอากาศหลายเทป โดยมีพิธีกรหลักคือ คุณจอบ นิธิ สมุทรโคจร และจะมีแขกรับ

เชิญมารวมเดินทาง ทํากิจกรรม และพาไปสัมผัสเรื่องราววิถีชีวิตของของคนทองถ่ินในสถานที่น้ันๆ

ดวย โดยบางตอนจะพาไปหาที่มาของสินคา ผลิตภัณฑตาง ไมวาจะเปนการผลิต แหลงที่มา แหลง

ทองเที่ยว ที่มีความเกี่ยวของดวยน้ันเอง และจะสอดแทรกสาระความรูในเน้ือหารายการอีกดวย 

ซึ่งรายการสมุดโคจรมีสิ่งที่นาสนใจที่ผูศึกษาตองการจะใชนํามาผลิตรายการน้ันก็คือ ในบาง

ตอนของรายการไดพาไปสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตร ยกตัวอยางตอนไปสวนมะมวง และไดพาแขกรับ

เชิญไปดวย ก็คือ นองเคนโด ลูกชายของคุณ จอบ นิธิ น่ันเอง การดําเนินรายการระหวางพอและลูก

ทําใหเห็นถึงความสัมพันธในครอบครัว นองเคนโดเปนตัวของลูกที่มักมีความสงสัย และไรเดียงสา 

เวลาพูดหรือจะกระทําอะไรก็จะมีความนารัก นาเอ็นดู ทําใหผูชมย้ิมตามได 

 

5.งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2550) ไดทําการศึกษาและผลิต

รายงานข้ันสุดทายเรื่องการศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางพัฒนาและจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตร. 

พบวา ที่ดินของประเทศไทยน้ัน พื้นที่สวนใหญถูกใชประโยชนเพื่อการเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 

54.52 ของพื้นที่ประเทศทั้งหมด และไดพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร สามารถแบงออกเปน 

19 เขต ทั่วทั้งประเทศไทย ซึ่งแตละพื้นที่ตามภูมิภาคก็มีความแตกตางกันไป  
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บริษัท อินทัช รีเสิรช แอนด คอนซัลแทนซี่ จํากัด (2553) โดยการควบคุมของการทองเที่ยว

แหงประเทศไทย.ไดจัดทําโครงการสํารวจทัศนคติและพฤติกรรมดานการทองเที่ยวของชาวไทยในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล. พบวา กลุมเปาหมายกวารอยละ 80 เลือกรูปแบบการเดินทางทองเที่ยวเพื่อ 

“การพักผอนหยอนใจ” เปนลําดับตนๆ นอกเหนือจากรูปแบบการเดินทางที่มีวัตถุประสงคหลักน้ันคือ

เพื่อการอนุรักษอีกดวย และใหความสําคัญอยางย่ิงกับ “ความปลอดภัย” ทั้งของสถานที่และการ

เดินทาง คิดเปนรอยละ 88 และยังพบวาสวนใหญใชการเดินทางทองเที่ยวเพื่อเสริมสราง รักษาหรือ

กระชับความสัมพันธ เพิ่มพูนความรักระหวาสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งสังคมใกลตัว สังคมในกลุม

เพื่อน ในลักษณะที่คลายคลึงกับความตองการความมั่นคงดานความรักและการเปนสวนหน่ึงในสังคม 

ตามทฤษฎีของมาสโลว  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การศึกษาเรื่อง "การสรางสรรครายการสารคดีทองเที่ยวเชิงเกษตร" ผูศึกษาไดกําหนด

แนวทางในการดําเนินการวิจัย เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งในบทน้ีจะกลาวถึงเรื่องระเบียบวิจัย 

รวมถึงการวางแผนผลิตช้ินงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
1. รูปแบบในการศึกษาวิจัย  
2. ประชากร และกลุมตัวอยาง  
3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย  
4. ข้ันตอน และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
5. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล  
6. การวิเคราะหขอมูล  
7. การนําเสนอขอมูล 

 

1. รูปแบบในการศึกษาวิจัย 

การศึกษาและการผลิตรายการสารคดีทองเที่ยวเชิงเกษตรในครั้งน้ี ผูศึกษาไดนําวิธีวิจัย

แบบประยุกต (Applied Research) โดยผูศึกษาเลือกใชวิธีการสนทนาแบบกลุม (Focus Group) 

และการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) มาใชเปนเครื่องมือหลักในการศึกษาและนํา

ขอมูลที่ไดจากการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุ งนําผลไปใชให     

เปนประโยชนในทางปฎิบัติเพื่อผลิตรายการตอไปใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย 

หลังจากน้ันจะนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะห และประยุกตใชสําหรับการวางแผนดําเนินการผลิต 

รายการสารคดีทองเที่ยวเชิงเกษตร กําหนดรูปแบบเน้ือหาและการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับ

ความตองการของกลุมเปาหมาย รวมถึงทําการประเมินผลรายการที่ผลิตข้ึนใหม เพื่อเปนแนวทางใน

การปรับปรุงแกไขช้ินงานใหดีย่ิงข้ึนตอไป  

ผูศึกษาไดกําหนดแนวทางในการดําเนินการวิจัยเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวขางตน

โดยรูปแบบการศึกษาจะแบงเปน 2 ตอน 

1.1 การศึกษาวิจัยกอนกระบวนการผลิตรายการ (Pre-Test) ดวยการสัมภาษณเจาะลึก 

(In-Depth Interview) กับผู ผลิตรายการสารคดีโทรทัศนในประเทศไทย นักวิชาการสงเสริม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



18 

การเกษตร และบริษัทนําเที่ยว และสนทนาแบบกลุ ม (Focus Group) ผูชมกลุมเปาหมายเพื่อใช     

เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลและการศึกษาวิจัยตอไป 

1.2 การศึกษาวิจัยหลังกระบวนการผลิตรายการ (Post Test) ดวยวิธีการประเมินผล

รายการสารคดีทองเที่ยวทางโทรทัศน ในลักษณะการสนทนากลุ ม (Focus Group) กับผูชม

กลุมเปาหมาย 

 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.1 ประชากร (Population) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งน้ี แบงเปน 2 กลุ ม       

ดังตอไปน้ี 

2.1.1 ประชากรที่เปนผูทําการสนทนากลุม (Focus Group) กอนและหลังการผลิต

รายการ คือกลุมประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ และในเขตหัวเมืองใหญที่มีอายุต้ังแต18 ปข้ึนไป 

2.2.2 ประชากรที่เปนผูผลิตรายการโทรทัศน คือ กลุมของผูผลิตและผูดําเนินรายการ

โทรทัศนทางสถานีโทรทัศนชองฟรีทีวี 

2.2 กลุมตัวอยาง (Sampling) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งน้ี เก็บขอมูลโดยวิธีการ    

สุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งแบงออกเปน 3 กลุม คือ  

2.2.1 กลุมตัวอยางเปนกลุมเปาหมายโดยการสนทนากลุม (Focus Group) กอนการ

ผลิตรายการ โดยมีอายุ 18 ปข้ึนไป จํานวน 5 คน 

1) คุณ มณฑาทิพย ณรงค  อายุ 22 ป 

2) คุณ ชัยสิทธ์ิ บัวสุภาพ  อายุ 34 ป 

3) คุณ วรศิรา  เพชรพนมพร อายุ 21 ป 

4) คุณ พรนภัส สุประดิษฐ อายุ 23 ป 

5) คุณ ชัชใจ รัตนศิริวัฒนกุล อายุ 45 ป 

เหตุที่เลือกกลุมตัวอยางทั้ง 5 คนน้ีเพราะเปนกลุมตัวอยางที่มีอายุอยูในกลุมเปาหมายซึ่ง 

เปนบุคคลที่อาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญที่มีอายุ18ปข้ึนไป อีกทั้งยังชอบการ

เดินทางทองเที่ยวเชิงเกษตรเหมือนกันดวย เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย 

2.2.2 กลุมตัวอยางที่เปนผูผลิตรายการโทรทัศนทางสถานีชองฟรีทีวี นักวิชาการ

สงเสริมการเกษตร และบริษัทนําเที่ยว 

1) คุณ ดาเรศร ผูมีโชคชัย  Co-Producer รายการ Journey   

      Thailand , รายการ1081009 ภารกิจ 

      เที่ยวเมืองนารัก และ Producer รายการ 

      Cinema on shelf 
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2) คุณ นันทินี ทองคงเหยา   นักวิชาการสงเสริมการเกษตร        

3) คุณ สุภาภรณ ปราชญอําไพ   เจาของ บริษัท Royal Silk Holidays 

2.2.3 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม หมายถึง กลุมผูชมทุกเพศที่มีอายุต้ังแต 18 

ปข้ึนไป จํานวนทั้งสิ้น 100 รายตัวอยาง โดยใชผานระบบออนไลน 

 

3.เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย 

ในการศึกษาและผลิตรายการสารคดีทองเที่ยวเชิงเกษตร ผูศึกษาไดกําหนดเครื่องมือที่ใชใน

การวิจัย โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ

และเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังการผลิตรายการ ดังตอไปน้ี  

3.1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ 

3.1.1 แบบสนทนากลุม (Focus Group) ใชศึกษาถึงพฤติกรรมการชมรายการสารคดี

ทองเที่ยวทางโทรทัศน พฤติกรรมการทองเที่ยวของกลุมเปาหมาย และความตองการทางดานรูปแบบ

และลีลาการนําเสนอสารคดีทองเที่ยวเชิงเกษตรโดยมีแนวคําถามดังน้ีคือ 

- คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการชมรายการทองเที่ยวทางโทรทัศน 

- คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเที่ยว 

- คําถามเกี่ยวกับรูปแบบและลีลาการนําเสนอรายการสารคดีทองเที่ยว 

3.1.2 แบบสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ใชสําหรับการสัมภาษณ 

ผูผลิตรายการโทรทัศน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร และบริษัทนําเที่ยว    

โดยการสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนน้ัน จะสัมภาษณถึงแนวคิดการทํารายการ

สารคดีทองเที่ยวกับกลุมเปาหมาย รูปแบบและเทคนิคในการนําเสนอ การวางแผนและข้ันตอน

กระบวนการในการผลิตเน้ือหาและหลักสําคัญในการทํารายการสารดคีทองเที่ยวที่ดีทางโทรทัศน  

ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไขในการผลิตรายการ รวมทั้งสถานที่และขอมูลในการทํารายการ

สารคดีทองเที่ยวทางโทรทัศน เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขโครงราง(Proposal) และสัมภาษณถึงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับวิธีในการสื่อสาร ลีลาในการนําเสนอของผูดําเนินรายการสารคดีทองเที่ยวเพื่อดึงดูด

กลุมเปาหมาย 

สําหรับการสัมภาษณนักวิชาการสงเสริมการเกษตร จะสัมภาษณถึงแนวทางการ

ดําเนินงาน ที่สงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร ขอมูลการทองเที่ยวเชิงเกษตรที่จัดไวเพื่อตอนรับหรือ

รองรับนักทองเที่ยวที่กําลังมองหาการทองเที่ยวทางเลือกใหม  

สําหรับการสัมภาษณบริษัทนําเที่ยว จะสัมภาษณถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับเเนวโนมของ

การทองเที่ยวทางเลือก การคาดการณจํานวนทองเที่ยว โดยจะเนนการทองเที่ยวเชิงเกษตรเปนหลัก 

รวมทั้งอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่ในปจจุบันคนตางชาติเริ่มหันมาทองเที่ยวทางเลือกมากข้ึนอยางไร 
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3.1.3 แบบสอบถาม (Questionare) โดยใชผานระบบออนไลน ใชสําหรับสอบถาม

กลุมเปาหมายโดยมีแนวคําถามดังน้ี  

1) ขอมูลทั่วไปดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง  

2) พฤติกรรมการเปดรับสื่อโทรทัศน 

- ประเภทของรายการสารคดีโทรทัศนที่ไดรับชมเปนประจํา 

- ชองโทรทัศนที่รับชมรายการสารคดีมากที่สุด 

- ชวงเวลาที่สามารถเปดรับสื่อโทรทัศน 

- ปจจัยที่ทําใหเลือกชมรายการสารคดี 

- รายการสารคดีใหประโยชนอยางไร 

3) พฤติกรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับการทองเที่ยว 

- ความสนใจในการเดินทางไปทองเที่ยว 

- รูปแบบการเดินทางไปทองเที่ยว 

- ลักษณะการเดินทางไปทองเที่ยว 

- กลุมเปาหมายเคยเดินทางไปทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 

- ความสนใจในการเดินทางไปทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 

- ความตองการจะไปแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร ประเภทใด 

- ลักษณะแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรที่ตองการไป 

- แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรของภูมิภาคใดนาเดินทางไปทองเที่ยวมากที่สุด 

- คาดหวังวาจะไดรับหรือพบเจออะไรในการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับชมรายการสารคดีทองเที่ยวเชิงเกษตร 

- ความชอบและการรับชมรายการทองเที่ยวในปจจุบัน 

- ความเหมาะสมดานวัน ที่ควรออกอากาศทางโทรทัศนชองฟรีทีวี  

- ความเหมาะสมดานชวงเวลาที่ควรออกอากาศทางโทรทัศนชองฟรีทีวี 

- ความเหมาะสมดานความยาวของรายการสารคดีทองเที่ยวเชิงเกษตร 

- ความเหมาะสมดานการดําเนินรายการสารคดีทองเที่ยวเชิงเกษตร  

5) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการผลิตรายการสารคดี

ทองเที่ยวเชิงเกษตร 

3.2 เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังการผลิตรายการ  

การสนทนากลุม (Focus Group) ใหผูชมกลุมเปาหมายเปนผูประเมินผลรายการที่

ผลิตข้ึน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณโดยจะทําการสนทนาใน
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หัวขอความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับจากการชมรายการสารคดีทองเที่ยวเชิงเกษตรประกอบดวย

แนวคําถามดังตอไปน้ี 

3.2.1 รูปแบบรายการ (Format)  

1) ดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบรายการในแตละชวง 

2) ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบรายการเรื่องดานความยาวของรายการและ

ความยาวของแตละชวง 

3.2.2 เน้ือหาของรายการ (Content)  

1) ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับเน้ือหารายการในแตละชวง 

2) ดานประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการ  

3.2.3 ลีลาการนําเสนอ (Style) 

1) ดานความคิดเห็นและลีลาการนําเสนอของผูดําเนินรายการ 

2) ดานความเช่ือมโยงของรายการในแตละชวง 

3) ดานของเพลง ดนตรีประกอบและมุมกลองการนําเสนอ 

3.2.4 ความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการ 

 

4.ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาช้ินงาน“การสรางสรรครายการสารคดีทองเที่ยวเชิง

เกษตร” ซึ่งผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบงออกเปน 2 ข้ันตอน คือ การเก็บรวบรวม

ขอมูลกอนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรมขอมูลเพื่อประเมินผลรายการ ดังตอไปน้ี 

1. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ 

ข้ันตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการศึกษา คนควา เก็บรวบรวมขอมูล จากหนังสือเอกสาร 

บทความตางๆ วิทยานิพนธตลอดจนงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการผลิตรายการสารคดีทองเทีย่วทาง

โทรทัศนตลอดจนรูปแบบเน้ือหาในรายการซึ่งเปนที่ตองการของกลุมเปาหมาย เพื่อมาใชเปนแนวทาง

ในการผลิตรายการ 

ข้ันตอนที่ 2 ผูศึกษาไดสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth  Interview) กับผูผลิตรายการโดย

การเสนอโครงราง (Proposal) รายการเพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการจากผูผลิต

รายการโทรทัศนจํานวน 1 คน นักวิชาการสงเสริมการเกษตรจํานวน 1 คน และบริษัทนําเที่ยวจํานวน 

1 บริษัท ซึ่งไดนําผลการศึกษามาคนควา รวบรวมขอมูลจากเอกสารทางดานวิชาการและงานวิจัยที่

เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูลที่เกี่ยวกับกลวิธี ในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหารายการที่ดี กลวิธี ในการ

สื่อสารกับผูชมตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการสารคดีทองเที่ยวทางโทรทัศนแลวจึง
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ทําการรวบรวมขอมูลที่ ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางสรรค

รายการสารคดีทองเที่ยวเชิงเกษตรตอไป 

ข้ันตอนที่ 3  ผูศึกษาไดทําการสนทนากลุมกับกลุมเปาหมาย (Focus Group) บุคคลที่

อาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญที่มีอายุ18ปข้ึนไป จํานวน 5 คน โดยไดนําผล

การศึกษา คนควา รวบรวม ขอมูลทางดานเอกสารตลอดจนผลจากการวิเคราะหรูปแบบเน้ือหา

รายการมาใชเปนแนวทางในการสรางสรรครายการสารคดีทองเที่ยวเชิงเกษตร ใหสอดคลองกับความ

ตองการของกลุมเปาหมายตอไป 

ข้ันตอนที่ 4 ผูศึกษาไดเตรียมการกอนการผลิตรายการ (Pre-Production) โดยนําขอมูล

ทั้งหมดที่วิเคราะหรวบรวมได มาจัดทําโครงสราง (Proposal) ของรายการ หาขอมูลเพื่อเขียนบท

รายการ (Script) ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตรายการทั้งหมด 

ข้ันตอนที่ 5 ข้ันผลิตรายการสารคดีทองเที่ยวเชิงเกษตร (Production) 

2. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินผลรายการ   

ผูศึกษาจะนําเสนอผลงาน รายการสารคดีทองเที่ยวทางโทรทัศน รายการสารคดี

ทองเที่ยวเชิงเกษตรตอกลุมเปาหมายจํานวน 5 คน ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ

ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการสารคดีทองเที่ยวเชิงเกษตร จากน้ันจึงนํา

ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผลการประเมินรายการที่ผลิตข้ึน ทั้งในดาน รูปแบบ เน้ือหา ลีลาการนําเสนอ

รายการ รวมถึงผูดําเนินรายการ ดนตรีที่ใช ตลอดจนภาพรวมของรายการ ซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุง

แกไขช้ินงานใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายมากที่สุด 

 

5.ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผู ศึกษาไดทําการสัมภาษณกลุมเปาหมายและผูผลิตรายการสารคดีโทรทัศนทาง

สถานีโทรทัศนฟรีทีวีใชระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห โดยสัมภาษณแบบเชิงลึกน้ัน (In-Depth  

Interview) ซึ่งไดจดบันทึกขอมูลเพื่อที่จะนํามาวิเคราะหและผลิตช้ินงาน ซึ่งการผลิตช้ินงานก็จะได 

ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน เริ่มต้ังแตข้ันตอนกอนการถายทํา (Pre-Production) ข้ันตอนการถายทํา

(Production) และข้ันตอนหลังการถายทํา (Post-Production)  

 

6.การวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาและการผลติรายการในครั้งน้ี ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปใชใน

การผลิตรายการ การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวน คือการวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ 

และการวิเคราะหขอมูลหลังการผลิตรายการ 
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1. การวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ 

ข้ันตอนที่ 1 ผู ศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลจาการสัมภาษณเชิงลึก (In Depth 

Interview) โดยการนําบทสัมภาษณผูผลิตรายการสารคดีที่ไดจากการสัมภาษณดวยวิธีการ

บันทึกเสียง และนํามาวิเคราะหขอมูลในรูปแบบและเน้ือหารวมถึงลีลาในการนําเสนอทั้งหมดที่ผูผลิต

รายการใชในรายการสารคดีทองเที่ยวทางโทรทัศน ซึ่งจะนํามาวิเคราะหและใช ในการสรางสรรค

รายการทองเที่ยวเชิงเกษตรตอไป 

ข้ันตอนที่ 2 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus Group) โดย

การสัมภาษณกลุมเปาหมายดวยวิธีการบันทึกเสียงและจดบันทึก และนํามาวิเคราะหรูปแบบ เน้ือหา

วิธี การนําเสนอ รวมถึงการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาใชพิจารณาเพิ่มเติมในการสรางสรรค

รายการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

2. การวิเคราะหรายการหลังการผลิตรายการ 

ผูศึกษาจะใชวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อประเมินผลรายการที่ไดผลิตข้ึน 

โดยนําคําตอบที่ไดทั้งในดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการ

ของกลุมเปาหมายมาศึกษาวิเคราะห เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงรายการใหสอดคลองกับความ

ตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด 

 

7.การนําเสนอขอมูลและชิ้นงาน 

7.1 นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In–Depth 

Interview) ของกลุมตัวอยางผูผลิตรายการโทรทัศน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร และบริษัทนํา

เที่ยว จํานวนทั้งหมด 3 คน และทําการสนทนาแบบกลุมจากกลุมตัวอยางอีก 5 คน ตามประเด็น

คําถามที่กําหนดไว 

7.2 นําเสนอโครงสราง (Proposal) ของรายการซึ่งจะประกอบดวยองคประกอบทุกสวน

ของรายการ 

7.3 นําเสนอบทรายการ (Script)  

7.4 นําเสนอตารางการดําเนินงานในการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึง

ระยะเวลาและเปาหมายการดําเนินงาน ต้ังแตการเก็บรวบรวมขอมูลไปจนถึงการประเมินผลรายการ  

7.5 การนําเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ  

7.6 การนําเสนอผลการประเมินรายการ จากกลุมผูฟงเปาหมายดวยวิธีการเก็บรวบรวม

ขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่

ไดรับจากการชมรายการของกลุมเปาหมายในดานของรูปแบบ เน้ือหา และลีลาการนาเสนอรายการ

แลวนําผลที่ไดมาสรุปตามประเด็น เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขรายการตอไป 
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บทที่  4 

ประมวลผลวิจัย 

 

การศึกษาและผลิตรายการสารคดีทองเที่ยวเชิงเกษตร การศึกษาแบบวิเคราะหเน้ือหาเพื่อ

ศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เน้ือหา วิธีการนําเสนอ เพื่อใหไดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนให

สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายมากที่สุด โดยแบงการนําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมลู

กอนการผลิตรายการออก เปน 3 ข้ันตอนดังน้ี 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. แบบสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เปนการสัมภาษณผูผลิตรายการ  

โทรทัศนโดยสอบถามดานแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบเน้ือหาและการนําเสนอรายการสารคดี เทคนิคการ

นําเสนอ การเลือกวิธีในการนําเสนอ ข้ันตอนการถายทําหรือการเขาไปมีสวนรวมในการทํากิจกรรม

กับชุมชนเกษตร เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขโครงรางรายการ (Proposal) 

สําหรับการสัมภาษณนักวิชาการสงเสริมการเกษตร เปนการสัมภาษณถึงแนวทางการ

ดําเนินงาน สถานที่ทองเที่ยวและขอมูลการทองเที่ยวเชิงเกษตรที่จัดไวเพื่อตอนรับหรือรองรับ

นักทองเที่ยวที่กําลังมองหาการทองเที่ยวทางเลือกใหม เพื่อเปนแนวทางในการทําโครงรางรายการ 

(Proposal) 

สําหรับการสัมภาษณบริษัทนําเที่ยว เปนสัมภาษณถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับเเนวโนมของการ

ทองเที่ยวทางเลือก การคาดการณจํานวนทองเที่ยว โดยจะเนนการทองเที่ยวเชิงเกษตรเปนหลัก 

รวมทั้งอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ที่ในปจจุบันคนตางชาติเริ่มหันมาทองเที่ยวทางเลือกมากข้ึน

อยางไร เพื่อเปนแนวทางในการทําโครงรางรายการ (Proposal) 

บทวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร และ

บริษัทนําเที่ยว จํานวน 3 ทาน         

1.1 คุณ ดาเรศร ผูมีโชคชัย  Co-Producer รายการ1081009 ภารกิจเที่ยว  

                                         เมืองนารัก    

1.2 คุณ นันทินี ทองคงเหยา   นักวิชาการสงเสริมการเกษตร   

1.3 คุณ สุภาภรณ ปราชญอําไพ      เจาของ บริษัท Royal Silk Holidays 
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โดยเน้ือหาในการสัมภาษณมีแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบรายการสารคดีทองเที่ยวทาง

โทรทัศนและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการสารคดีทองเที่ยวทางโทรทัศน 

จากการสัมภาษณคุณดาเรศร ผูมีโชคชัย Co-Producer รายการ1081009 ภารกิจเที่ยว

เมืองนารัก ไดขอสรุปดังน้ี  

- การผลิตรายการสารคดีทองเที่ยวเชิงเกษตร ควรมีเน้ือหาหลักเปนเรื่องที่เราอยาก

นําเสนอ เชน ชุมชนหรือสถานที่ที่เรานําเสนอ มีสิ่งที่นาสนใจอะไร มีเกษตรมีวิถีชีวิตอยางไร เปนตน 

- ควรรูถึงคํานิยามและขอจํากัดของการทองเที่ยวเชิงเกษตร เชน ฤดูกาล ชวงเวลา

ผลผลิตออก เปนตน และสถานที่หรือแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรที่เราจะนําเสนอน้ัน ควรมีกิจกรรมที่

หลากหลาย 

- เลือกใชเทคนิคการนําเสนอรายการสารคดีทองเที่ยวเชิงเกษตรใหเหมาะสม ข้ึนอยู

กับเราวาอยากใหเดนดานไหน เชน ดานภาพ คําพูดหรือบทรายการ เปนตน แตละเทคนิคจะได

อรรถรสไมเหมือนกัน ข้ึนอยูกับการเลือกใช 

- การทํารายการสารคดีควรทําใหเขากับกลุมอายุของกลุมเปาหมาย เพราะในแตละ

วัยมีความคิดและความตองการที่แตกตางกัน แตการทองเที่ยวไมมีการจํากัดอายุและเพศ เพียงแต

เลือกสถานที่ใหเหมาะสมกับวัย 

- คูดําเนินรายการเปนแมและลูก มีความนาสนใจ เสริมสรางความผูกพันแตจะเปน

การบังคับไปหรือเปลา เพราะเราพูดถึงสถาบันครอบครัว  

- ควรใหผูดําเนินรายการไดเห็น ไดลงมือทํากิจกรรมตางๆ สื่อใหเห็นถึงความสําคัญ

ของเกษตร ควรสื่อออกมาใหรูสึกผอนคลาย ไมตึงเครียด และควรมีบุคลิก (Character) ที่มองแลวขัด

กับความเปนเกษตร ไมนาเปนไปไดวาจะสนใจหรือชอบการทองเที่ยวเชิงเกษตรนัก 

- บทรายการสารคดีทองเที่ยว ควรต้ังโครงรางเอาไว เพื่อเปนตัวกําหนดการ

ดําเนินงานและเวลา   

จากการสัมภาษณคุณนันทินี ทองคงเหยา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรไดขอสรุปดังน้ี 

- การทองเที่ยวเชิงเกษตรไมเปนที่นิยมเหมือนกับการทองเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ

เน่ืองจากเกษตรกรทํากันเอง ไมพรอมทั้งดานบุคลากรและสถานที่ จึงไมสามารถรองรับนักทองเที่ยว

ไดเหมือนอุทยาน วนอุทยาน และขาดการประชาสัมพันธ เมื่อเทียบกับการทองเที่ยวอื่นๆ จะมีการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทยที่จะคอยสงเสริมประชาสัมพันธให 

- พื้นที่ประกอบการเกษตรแลวถูกพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรเปนเพียง

กิจกรรมที่เพิ่มรายไดอีกทางหน่ึงใหแกเกษตรกร ซึ่งมีขอจํากัดหลายอยางทั้งเรื่องการลงทุน ระบบการ

จัดการ สภาพอากาศและฤดูกาล จึงเปนสาเหตุใหไมไดรับความนิยมเทาที่ควรและแหลงทองเที่ยวเชิง

เกษตรจะไดรับความนิยมน้ันข้ึนอยูกับวิสัยทัศนของเกษตรกร 
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- เกษตรกรรายยอยมักจะไมมีเงินทุนเพียงพอ ขายแตผลผลิต ขายวัฒนธรรม ขายวิถี

ชีวิต ซึ่งจะเปนที่สนใจของนักทองเที่ยวที่มีความสนใจในดานน้ีจริงๆเทาน้ัน สวนใหญจะไปกันเปน

ครอบครัว เพื่อเรียนรูวิถีชีวิตของเกษตรกร 

- โฮมสเตยในเชิงเกษตรจะเปนการแบงพื้นที่ใหนักทองเที่ยวไดพักอาศัยรวมกับ

เจาของบาน 

- ชวงเวลาของการถายทํารายการสารคดีทองเที่ยวน้ันจะตองเหมาะสมกับฤดูกาล

ของผลผลิตทางการเกษตร 

จากการสัมภาษณคุณ สุภาภรณ ปราชญอําไพ เจาของ บริษัท Royal Silk Holidays ได

ขอสรุปดังน้ี 

- กระแสการทองเที่ยวในปจจุบันเพิ่มข้ึนจากเปาหมายที่วางไว เพราะจีนกับรัสเซีย

หันมาทองเที่ยวทางเลือกมากข้ึน รวมทั้งกลุมยุโรปดวย และชอบหาแหลงทองเที่ยวใหมๆ จนไปถึง

แหลงทองเที่ยวทางเลือก 

- การทองเที่ยวเชิงเกษตรจะอยูในกลุมของการทองเที่ยวเชิงชุมชนเพราะชุมชนสวน

ใหญเปนชุมชนการเกษตรที่มีภูมิปญญาชาวบาน มีการนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใช โดยจะเนนไปที่

การเกษตรแบบปลอดสารอินทรีย การพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และไมใชแคการ

ทําสวนเพียงอยางเดียว การอนุรักษปา การอนุรักษตนนํ้า ก็เปนสวนหน่ึงของการเกษตรเชนกัน 

- ในปจจุบันการทองเที่ยวเชิงเกษตรมีแนวโนมไปในทางที่ดี เพราะคนสวนใหญรักษา

สุขภาพมากข้ึน เวลาที่ไปทองเที่ยวเชิงเกษตรก็จะไดมีโอกาสสัมผัสธรรมชาติ และวิถีชีวิตของชาวบาน 

ไดทานอาหารพื้นบานจากผลผลิตจากการเกษตร ไดทํากิจกรรมซึ่งจะเปนลักษณะการเรียนรูภูมิ

ปญญาของชุมชนทองถ่ิน 

- คาดวานักทองเที่ยวเชิงเกษตรจะมีปริมาณมากข้ึน เน่ืองจากไดรับการสงเสริมและ

เปนที่รูจักซึ่งการทองเที่ยวเชิงเกษตรมีความเกี่ยวเน่ืองกับการทองเที่ยวในชุมชน เชน ปลูกฝาย

เพื่อที่จะนําไปทอผา การปลุกผักปลอดสารพิษ การปลูกหญาชนิดตางๆเพื่อนนํามาทําเครื่องจักรสาร 

เปนตน ซึ่งโอกาสที่แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรจะเติบโตมากหรือนอยข้ึนอยูกับการนําเสนอของชุมชน 

- การทองเที่ยวเชิงเกษตรสวนใหญจะมีนักทองเที่ยว 2 ลักษณะ คือกลุมผูสูงวัยกับ

กลุมนักศึกษา นอกจากน้ียังมีนักทองเที่ยวจากชุมชนหน่ึงไปอีกชุมชนหน่ึงโดยการแรกเปลี่ยนความรู

ซึ่งกันและกัน เชน การไปดูงานของกลุมขาราชการ เปนตน 

- ในบางสถานที่ แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรไมไดเจาะจงแคมาเที่ยวพื้นที่เกษตรเพียง

อยางเดียว นอกจากน้ียังมีความหลากหลายของสิ่งแวดลอมควบคูไปดวยเชน วัดวาอาราม กลุม

แมบานที่ผลิตสินคา OTOP เปนตน  
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- นักทองเที่ยวสวนใหญจะไดสัมผัสกับแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรขนาดใหญที่มี

ช่ือเสียง ซึ่งบริษัททัวรจะนิยมนําทัวรไปยังสถานที่น้ันๆ เพราะมีความพรอมในทุกๆดานจึงสามารถ

รองรับนักทองเที่ยวได  

 

2. การสนทนากลุม (Focus Group) โดยกลุมตัวอยางที่มีความสนใจชมรายการสารคดีทอง

เที่ยวเชิงเกษตรมาทําการสนทนากลุม ซึ่งสามารถสรุปวิเคราะหได จากกลุมตัวอยางจํานวน 5 คนได

ดังน้ี 

2.1 คุณ มณฑาทิพย ณรงค อายุ 24 ป 

2.2 คุณ ชัยสิทธ์ิ บัวสุภาพ อายุ 34 ป 

2.3 คุณ วริศรา  เพชรพนมพร อายุ 21 ป 

2.4 คุณ พรนภัส สุประดิษฐ อายุ 23 ป 

2.5 คุณ ชัชใจ รัตนศิริวัฒนกุล อายุ 45 ป 

โดยเน้ือหาในการสัมภาษณแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบรายการสาร

คดีทองเที่ยวทางโทรทัศน และชวงเวลาในการออกอากาศ 

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบรายการสารคดีทองเที่ยวทางโทรทัศนมีดังน้ี  

- รายการสารคดีทองเที่ยวควรมีความบันเทิงปนอยูดวย ไมควรนําเสนอแตเพียงขอมูล

เทาน้ันอาจทําใหนาเบื่อ 

- ความยาวของรายการไมควรเกิน30นาที เพราะจะทําใหรูสึกยืดเย่ือ และไมดําเนิน

รายการชาเกินไปจะทําใหนาเบื่อ  

- ผูดําเนินรายการควรเปนแมกับลูกที่สนิทกัน แมควรมีบุคลิก (Character) ที่สนุกสนาน 

พูดเกง มีขอมูลพื้นฐานของการเกษตรอยูบางและมีความหัวสมัยใหม ลูกควรพูดจาสุภาพ ไมกาวราว

ผูใหญ 

- ผูดําเนินรายการควรเปนทั้งพอแมลูก เพื่อสรางความสัมพันธในครอบครัว แตควรมี

บุคลิกสนุกสนาน กลาลุยกลาทํา ลงมือปฏิบัติจริงๆ 

- เมื่อไปแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรแลว อยากไปทองเที่ยวในบริเวณใกลดวย เชน วัด, 

แหลงชุมชนใกลๆ , การผลิตสินคาพื้นบานหรือผลิตภัณฑ OTOP  

- ถาแหลงทองเที่ยวและบริเวณใกลๆมีสิ่งที่นาสนใจเยอะ ก็จะคางคืนแตถาไมมีก็ไปแบบ

เชา เย็นกลับ 

- แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรมีอยูมากมาย มีอยูทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย รวมทั้งมีความ

นาสนใจ นาไปเรียนรู เพื่อเพิ่มความรูและประสบการณ  
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แนวคิดเกีย่วกับชวงเวลาในการออกอากาศทางโทรทัศน มีดังน้ี 

- ชวงเวลาวันเสารหรือวันอาทิตย ควรจะออกอากาศในชวงเวลา 18.00 น. - 19.00 น. 

เพราะเปนวันครอบครัว ไดอยูกันครบหนา เปนชวงที่ใชเวลาที่อยูรวมกัน   

- ชวงเวลาวันเสารหรือวันอาทิตย ควรจะออกอากาศในชวงเวลา 15.00 น. – 18.00 น. 

เพราะเปนวันและเวลาที่ใชในการพักผอน ไดอยูกับครอบครัว เปนวันหยุดทํางาน 

 

3. กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม เปนกลุมผูชมทุกเพศ ที่มีอายุต้ังแต18ปข้ึนไป จํานวน

ทั้งสิ้น 100 รายตัวอยางโดยใชผานระบบออนไลน 

ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับสื่อโทรทัศนและความตองการในดานรูปแบบ เน้ือหา

ของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการสารคดีทองเที่ยวทางโทรทัศน  

ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบ จากกลุมผูชมทุก

เพศที่มีอายุต้ังแต18ปข้ึนไป จํานวนทั้งสิ้น 100 รายตัวอยางโดยที่ผูศึกษาไดนําคําตอบที่ไดมา

ประมวลผลทางสถิติเพื่อวัดผลของพฤติกรรมการเปดรับสื่อโทรทัศน และความตองการใน ดาน

รูปแบบและเน้ือหาของรายการ เพื่อเปนแนวทางในการสรางสรรครายการสารคดีทองเที่ยวเชิงเกษตร

ทางโทรทัศน ใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย 

การแจกแบบสอบถามน้ันผูศึกษาไดจัดทําแบบสอบถามออนไลนข้ึน เพื่อทําการสํารวจ

พฤติกรรมการเปดรับความตองการของกลุมเปาหมาย จํานวน 100 คน ต้ังแตวันที่ 8 กันยายน – 21 

กันยายน พ.ศ. 2556 เปนระยะเวลา 2 อาทิตย  

ผลการสํารวจลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามจะ

แสดงผลออกมาดังตารางตางๆตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 4-1 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

เพศของกลุมตัวอยาง จํานวน(คน) รอยละ 

1. เพศชาย  

2. เพศหญิง 

3. เพศที่สาม  

34 

65 

1 

34 

65 

1 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-1 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมีจํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 

65 เพศชายมีจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 34 และเพศที่สามมีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1 ซึ่ง

นอยกวาเพศหญิง  
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ตารางที่ 4-2 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับอายุ  

ชวงอายุของกลุมตัวอยาง จํานวน(คน) รอยละ 

1. 18-25 ป 

2. 26-30 ป 

3. 31-35 ป 

4. 36-40 ป 

5. 41-45 ป 

6. 46 ปข้ึนไป 

68 

3 

8 

8 

7 

6 

68 

3 

8 

8 

7 

6 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-2 แสดงใหเห็นวากลุมอยางในชวงอายุ 18-25 ป มีจํานวนมากที่สุดจํานวน 

68 คน คิดเปนรอยละ 68 รองลงมาคือกลุมตัวอยางในชวงอายุ 31-35 ป / 36-40 ป มีจํานวนเทากัน

คือ 8 คน คิดเปนรอยละ 8 รองลงมาคือกลุมตัวอยางในชวงอายุ 41-45 ป มีจํานวน 7 คน คิดเปน

รอยละ 7 รองลงมาคือกลุมตัวอยางในชวงอายุ 46 ปข้ึนไป มีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6 และกลุม

ตัวอยางในชวงอายุ 26-30 ป    มีจํานวนนอยที่สุดทั้งหมด3 คน คิดเปนรอยละ 3  

  

ตารางที่ 4-3 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ  

อาชีพ จํานวน(คน) รอยละ 

1. ขาราชการ 

2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

3. ธุรกิจสวนตัว 

4. นักศึกษา 

5. รับจางทั่วไป 

6. พนักงานบริษัทเอกชน 

7. นักธุรกิจ 

8. อื่นๆ  

6 

0 

16 

56 

4 

13 

1 

4 

6 

0 

16 

56 

4 

13 

1 

4 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-3 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางประกอบอาชีพ นักศึกษามากที่สุด จํานวน 

56 คน คิดเปนรอยละ 56 รองลงมาคือธุรกิจสวนตัว มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 16 รองลงมาคือ

พนักงานบริษัทเอกชน มีจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 13 รองลงมาคืออาชีพขาราชการ มีจํานวน 6 

คน คิดเปนรอยละ 6 รองลงมาคืออาชีพ รับจางทั่วไป / อื่นๆ มีจํานวนเทากันคือ 4 คน คิดเปนรอย
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ละ 4 รองลงมาคือ นักนักธุรกิจ มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1 และกลุมตัวอยางที่ประกอบอาชีพ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0  

 

ตารางที่ 4-4 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประเภทของรายการสารคดีโทรทัศนที่

ไดรับชมเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ประเภทของรายการสารคดีโทรทัศน รอยละ 

1. สารคดีบุคคล 

2. สารคดีประวัติศาสตร 

3.  สารคดีแนะวิธีทํา 

 4. สารคดีเด็ก 

5.  สารคดีสตร ี

6. สารคดีเกี่ยวกับสัตว 

7. สารคดีประเภทวัฒนธรรม 

8.  สารคดีประเภทอัตชีวประวัติ 

9.  สารคดีทองเท่ียว 

 10. สารคดีเชิงขาว 

11. สารคดีเชิงวิเคราะห 

12.  สารคดีเน่ืองในโอกาสพิเศษ 

 13. สารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งเเวดลอม 

6 

8 

4 

1 

1 

14 

9 

5 

21 

8 

3 

6 

14 

รวม 100 

จากตารางที่ 4-4 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางรับชมรายการสารคดีโทรทัศนเปนประจํา คือ

ประเภทสารคดีทองเที่ยวมากที่สุด คิดเปนรอยละ 21 รองลงมาคือสารคดีเกี่ยวกับสัตว / สารคดี

เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งเเวดลอม มีจํานวนเทาๆกันคิดเปนรอยละ14 รองลงมาคือสารคดีประเภท

วัฒนธรรม คิดเปนรอยละ 9 รองลงมาคือ สารคดีเชิงขาว / สารคดีประวัติศาสตร มีจํานวนเทาๆกัน

คิดเปนรอยละ 8 รองลงมาคือ สารคดีบุคคล / สารคดีเน่ืองในโอกาสพิเศษ มีจํานวนเทาๆกันคิดเปน

รอยละ 6 รองลงมาคือ สารคดีประเภทอัตชีวประวัติ คิดเปนรอยละ 5 รองลงมาคือ สารคดีแนะวิธีทํา 

คิดเปนรอยละ 4 รองลงมาคือ สารคดีเชิงวิเคราะห คิดเปนรอยละ 3 และรับชมรายการสารคดี

โทรทัศนเปนประจํา ประเภทสารคดีเด็ก /  สารคดีสตรี นอยที่สุด มีจํานวนเทาๆกัน คิดเปนรอยละ 1 
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ตารางที่ 4-5 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชองทางการรับชมรายการสารคดีทางชอง

โทรทัศน 

ชองโทรทัศน จํานวน(คน) รอยละ 

1. ชอง3   

2. ชอง 5    

3. ชอง7    

4. ชอง 9 

5. ชอง11   

6. ชอง Thai PBS   

7. ชองเคเบิ้ล 

20 

1 

4 

15 

1 

39 

20 

20 

1 

4 

15 

1 

39 

20 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-5 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางรับชมรายการสารคดีทางชองโทรทัศน ชอง 

Thai PBS มากที่สุด จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 39 รองลงมาคือ ชอง3และชองเคเบิ้ล มีจํานวน

เทาๆกันคือ 20 คน คิดเปนรอยละ 20 รองลงมาคือ ชอง9 มีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 15 

รองลงมาคือ ชอง7 มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4 และกลุมตัวอยางที่รับชมรายการสารคดีทางชอง

โทรทัศน ชอง 5 และ ชอง 11นอยที่สุด มีจํานวนเทาๆกันคือ 1 คน คิดเปนรอยละ 1 

 

ตารางที่ 4-6 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่เปดรับสื่อโทรทัศน 

ชวงเวลา จํานวน(คน) รอยละ 

 1. 00.01 – 03.00 น.    

2. 03.01- 06.00 น.    

3. 06.01 - 09.00 น.    

4. 09.01 - 12.00 น.  

 5. 12.01 - 15.00 น.    

6. 15.01 - 18.00 น.    

7. 18.01 - 21.00 น.     

8. 21.01 – 0.00 น. 

4 

0 

2 

0 

3 

7 

43 

41 

4 

0 

2 

0 

3 

7 

43 

41 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-6 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีชวงเวลาประจําที่เปดรับสื่อโทรทัศนมาก

ที่สุดคือชวง 18.01 - 21.00 น. มีจํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ43 รองลงมาคือ 21.01 – 0.00 น.   
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มีจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ41 รองลงมาคือ  15.01 - 18.00 น.  มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 7 

รองลงมาคือ 00.01 – 03.00 น.   มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4 รองลงมาคือ 12.01 - 15.00 น. มี

จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3 รองลงมาคือ 06.01 - 09.00 น. มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2 

และชวงเวลาประจําที่เปดรับสื่อโทรทัศนนอยที่สุดคือ 03.01- 06.00 น. / 09.01 - 12.00 น.มีจํานวน

เทาๆกันคือ 0 คน คิดเปนรอยละ 0 

 

ตารางที่ 4-7 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยที่เลือกชมรายการสารคดี (ตอบได

มากกวา1ขอ) 

ปจจัยท่ีเลือกชมรายการสารคดี รอยละ 

1. เน้ือหา     

2. พิธีกร   

 3. สถานีโทรทัศน 

 4. วิธีการนําเสนอ   

5.  เวลา    

 6. อื่นๆ 

39 

8 

8 

32 

12 

1 

รวม 100 

จากตารางที่ 4-7 แสดงใหเห็นวาปจจัยที่ทําใหกลุมตัวอยางเลือกชมรายการสารคดีมากทีส่ดุ 

คือ เน้ือหา คิดเปนรอยละ39 รองลงมาคือ วิธีการนําเสนอ คิดเปนรอยละ 32 รองลงมาคือ เวลา คิด

เปนรอยละ 12 รองลงมาคือ พิธีกร และ สถานีโทรทัศน มีจํานวนเทาๆกัน คิดเปนรอยละ 8 และ

รองลงมา คือ ปจจัยอื่นๆ เปนปจจัยที่ทําใหกลุมตัวอยางเลือกชมรายการสารคดีนอยที่สุด คิดเปนรอย

ละ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-8 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประโยชนของรายการสารคดี (ตอบได

มากกวา1ขอ) 

ประโยชนของรายการสารคดี รอยละ 

1. เปนเครื่องมือแหงการเรียนรู    

2. สะทอนความหลากหลายของสังคม  

3. สรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวางชุมชน 

4.  สง เสริม เอกลักษณและความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม  

 5.เปดพื้นที่ใหแกกลุมผูดอยโอกาสและกลุมเฉพาะตางๆ 

6. เสริมสรางความสมานฉันทในสังคม 

 7.อื่นๆ 

34 

22 

9 

21 

10 

3 

1 

รวม 100 

จากตารางที่ 4-8 แสดงใหเห็นวาประโยชนของรายการสารคดีมากที่สุด คือ เปนเครื่องมือ

แหงการเรียนรู คิดเปนรอยละ 34 รองลงมาคือ สะทอนความหลากหลายของสังคม คิดเปนรอยละ 22 

รองลงมาคือ สงเสริมเอกลักษณและความหลากหลายทางวัฒนธรรม คิดเปนรอยละ 21 รองลงมาคือ 

เปดพื้นที่ใหแกกลุมผูดอยโอกาสและกลุมเฉพาะตางๆ คิดเปนรอยละ 10 รองลงมาคือ สรางความ

เขาใจและความสัมพันธอันดีระหวางชุมชน คิดเปนรอยละ 9 รองลงมาคือ เสริมสรางความสมานฉันท

ในสังคม คิดเปนรอยละ 3 และประโยชนของรายการสารคดีนอยที่สุด คือ ประโยชนดานอื่นๆ คิดเปน

รอยละ 1  

 

ตารางที่ 4-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในการเดินทางไปทองเที่ยว 

ความสนใจในการเดินทางไปทองเท่ียว จํานวน(คน) รอยละ 

1. สนใจ 

2. ไมสนใจ 

100 

0 

100 

0 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-9 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางสนใจในการเดินทางไปทองเที่ยวมีจํานวน 

100 คน คิดเปนรอยละ 100 ไมสนใจมีจํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0      

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรูปแบบการเดินทางไปทองเที่ยว 

รูปแบบการเดินทางไปทองเท่ียว จํานวน(คน) รอยละ 

1. ไปสวนตัว    

2.  ไปกับบริษัทนําเที่ยว 

95 

5 

95 

5 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-10 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีรูปแบบในการเดินทางไปทองเที่ยวแบบไป

สวนตัว มีจํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 95  ไปกับบริษัทนําเที่ยวมีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5    

 

ตารางที่ 4-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะการเดินทาง 

ลักษณะการเดินทาง จํานวน(คน) รอยละ 

1. เดินทางคนเดียว   

2.  ไปกับครอบครัว   

3.  ไปกับเพื่อน    

4.  ไปราชการหรือดูงาน 

9 

51 

37 

3 

9 

51 

37 

3 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-11 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีลักษณะการเดินทางไปทองเที่ยวกับ

ครอบครัวมากที่สุด มีจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 51  รองลงมาคือ ไปกับเพื่อนมีจํานวน 37 คน คิด

เปนรอยละ 37 รองลงมาคือเดินทางคนเดียว มีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 9 และไปราชการหรือดู

งาน นอยที่สุด มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3    

 

ตารางที่ 4-12 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประสบการณที่เคยเดินทางไปทองเที่ยว

ในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 

ปร ะ ส บก า ร ณ ท่ี เ ค ย เ ดิ นท า ง ไ ป

ทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร 

จํานวน(คน) รอยละ 

1. เคย 

2. ไมเคย 

54 

46 

54 

46 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-12 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีประสบการณที่เคยเดินทางไปทองเที่ยวใน

แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร มีจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 54 และไมเคยเดินทางไปทองเที่ยวใน

แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร  มีจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 46    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-13 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในการเดินทางไปทองเที่ยวใน

แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 

ความสนใจในการเดินทางไปทองเท่ียว

ในแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร 

จํานวน(คน) รอยละ 

1. สนใจ 

2. ไมสนใจ 

83 

17 

83 

17 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-13 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความสนใจในการเดินทางไปทองเที่ยวใน

แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 83 และไมสนใจเดินทางไปทองเที่ยวใน

แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร  จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 17    

 

ตารางที่ 4-14 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความตองการจะเดินทางไปในประเภท

ของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร  

ประเภทของแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร  จํานวน(คน) รอยละ 

1. การทํานา    

2. การทําสวนผลไม   

3. การประมงและเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

4. การทําไร   

5. การทําฟารมเลี้ยงสัตว  

6. การปลูกพืช/ดอกไม เมืองหนาว   

7. การทําการเกษตรแบบผสมผสาน   

8. อื่นๆ 

3 

15 

6 

2 

14 

27 

16 

0 

4 

18 

7 

2 

17 

33 

19 

0 

รวม 83 100 

จากตารางที่ 4-14 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความตองการจะเดินทางไปแหลง

ทองเที่ยวเชิงเกษตรประเภทการปลูกพืช / ดอกไมเมืองหนาวมากที่สุด จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 

33 รองลงมาคือ การทําการเกษตรแบบผสมผสาน  จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 19 รองลงมาคือ 

การทําสวนผลไม จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 18 รองลงมาคือ การทําฟารมเลี้ยงสัตว จํานวน 14 

คน คิดเปนรอยละ 17 รองลงมาคือ การประมงและเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 7 

รองลงมาคือ การทํานา จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ4 และรองลงมาคือ การทําไร นอยที่สุด จํานวน 

2 คน คิดเปนรอยละ2  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรที่กลุม

ตัวอยางตองการไป 

ลักษณะแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร จํานวน(คน) รอยละ 

1. เกษตรกรรายยอย  

2.เกษตรกรรายใหญ  

3. หมูบานเกษตรกร 

 4.โครงการพระราชดําร ิ  

5.เทศกาลงานทองเที่ยวเกษตร 

11 

5 

23 

27 

17 

13 

6 

28 

32 

21 

รวม 83 100 

จากตารางที่ 4-15 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความตองการจะเดินทางไปแหลง

ทองเที่ยวเชิงเกษตร ลักษณะโครงการพระราชดําริมากที่สุด จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 32 

รองลงมาคือหมูบานเกษตรกรจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 28 รองลงมาคือ เทศกาลงานทองเที่ยว

เกษตร จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 21 รองลงมาคือ เกษตรกรรายยอย จํานวน 11 คน คิดเปน

รอยละ 13 และรองลงมาคือ เกษตรกรรายใหญนอยที่สุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ6 

 

ตารางที่ 4-16 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามภูมิภาคของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรที่

นาเดินทางไปทองเที่ยว 

ภูมิภาคของแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร จํานวน(คน) รอยละ 

1. ภาคเหนือ   

2.  ภาคกลาง   

3. ภาคตะวันออก   

4. ภาคตะวันออกเฉียงใต  

5. ภาคใต   

6. ภาคตะวันตก 

59 

8 

11 

2 

3 

0 

71 

10 

13 

2 

4 

0 

รวม 83 100 

จากตารางที่ 4-16 แสดงใหเห็นวาภูมิภาคของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรที่นาเดินทางไป

ทองเที่ยวมากที่สุดคือ ภาคเหนือ จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 71 รองลงมาคือภาคตะวันออก 

จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 13 รองลงมาคือ  ภาคกลาง จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 10 รองลงมา

คือ ภาคใต จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 4 รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงใตจํานวน 2 คน คิดเปน

รอยละ 2 และรองลงมาคือ ภาคตะวันตก นอยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0  

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคาดหวังที่จะพบเจอในการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร (ตอบไดมากกวา1ขอ) 

ความคาดหวังท่ีจะพบเจอ รอยละ 

1. ผลผลิตทางการเกษตร     

2. วัฒนธรรมการเกษตรด้ังเดิม    

3. การบริการที่ประทับใจ 

 4. ทัศนียภาพท่ีสวยงาม   

5.  เทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม 

23 

20 

10 

39 

8 

รวม 100 

จากตารางที่4-17 แสดงใหเห็นวาความคาดหวังที่จะพบเจอในการทองเที่ยวเชิงเกษตรมาก

ที่สุด คือทัศนียภาพที่สวยงาม คิดเปนรอยละ 39 รองลงมาคือ ผลผลิตทางการเกษตร คิดเปนรอยละ 

23 รองลงมาคือ วัฒนธรรมการเกษตรด้ังเดิม คิดเปนรอยละ 20 รองลงมาคือการบริการที่ประทับใจ 

คิดเปนรอยละ10 และรองลงมาคือเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม คาดหวังที่จะพบเจอในการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 8  

 

ตารางที่ 4-18 แสดงคารอยละความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับวันออกอากาศทางโทรทัศนชอง

ฟรีทีวีของรายการสารคดีทองเที่ยวเชิงเกษตร  

วันออกอากาศ จํานวน(คน) รอยละ 

1.วันจันทร  

2.วันอังคาร   

3.วันพุธ   

4.วันพฤหัสบดี  

5.วันศุกร  

6.วันเสาร   

7.วันอาทิตย 

3 

3 

3 

3 

10 

34 

44 

3 

3 

3 

3 

10 

34 

44 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-18 แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับวันออกอากาศทาง

โทรทัศนชองฟรีของรายการสารคดีทองเที่ยวเชิงเกษตร มากที่สุดคือ วันอาทิตย จํานวน 44 คน คิด

เปนรอยละ 44 รองลงมาคือวันเสาร จํานวน34คน คิดเปนรอยละ 34 รองลงมาคือ  วันศุกร จํานวน 

10 คน คิดเปนรอยละ 10 รองลงมาคือ วันจันทร / วันอังคาร / วันพุธ และวันพฤหัสบดี มีจํานวน

เทาๆกันคือ 3 คน คิดเปนรอยละ 3 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



38 

ตารางที่ 4-19 แสดงคารอยละความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับชวงเวลาออกอากาศทาง

โทรทัศนชองฟรีของรายการสารคดีทองเที่ยวเชิงเกษตร 

ชวงเวลา จํานวน(คน) รอยละ 

1. 00.01 – 03.00 น.    

2. 03.01- 06.00 น.    

3. 06.01 - 09.00 น.    

4. 09.01 - 12.00 น.  

 5. 12.01 - 15.00 น.    

6. 15.01 - 18.00 น.    

7. 18.01 - 21.00 น.     

8. 21.01 – 0.00 น. 

0 

0 

6 

14 

9 

32 

23 

16 

0 

0 

6 

14 

9 

32 

23 

16 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-19 แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับชวงเวลา

ออกอากาศทางโทรทัศนชองฟรีของรายการสารคดีทองเที่ยวเชิงเกษตร มากที่สุดคือ 15.01 - 18.00 

น. จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 32 รองลงมาคือ 18.01 - 21.00 น. จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 

23 รองลงมาคือ 21.01 – 0.00 น. จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 16 รองลงมาคือ 09.01 - 12.00 น. 

จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 14รองลงมาคือ 12.01 - 15.00 น. จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 9 

รองลงมาคือ 06.01 - 09.00 น. จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6 และรองลงมาคือ 00.01 – 03.00 น. 

และ 03.01- 06.00 น. มีจํานวนเทาๆกันคือ จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 

 

ตารางที่ 4-20 แสดงคารอยละความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับความยาวของรายการสารคดี

ทองเที่ยวเชิงเกษตร 

ความยาว จํานวน(คน) รอยละ 

1. 15 นาที   

2. 20นาที   

3. 30นาที  

4. 45 นาที   

5. 1 ช่ัวโมงข้ึนไป    

9 

34 

30 

21 

7 

9 

34 

30 

21 

7 

รวม 100 100 
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จากตารางที่ 4-20 แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับความยาวของ

รายการสารคดีทองเที่ยวเชิงเกษตร มากที่สุดคือ 20 นาที จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 34 

รองลงมาคือ 30 นาที จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 30 รองลงมาคือ 45 นาที จํานวน 21 คน คิด

เปนรอยละ 21 รองลงมาคือ 15 นาที จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ9 และรองลงมาคือ 1 ช่ัวโมงข้ึนไป

นอยที่สุด จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 7 

 

ตารางที่ 4-21 แสดงคารอยละความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับการดําเนินรายการของรายการ

สารคดีทองเที่ยวเชิงเกษตร  

วิธีการดําเนินรายการ จํานวน(คน) รอยละ 

1.มีภาพและเสียงบรรยายประกอบเปนหลัก  

2.มีการใชผูดําเนินรายการเปนหลัก 

3.ใชรูปแบบละครเปนหลักหรือเปนการสมมุติ

เหตุการณ 

4.ใชแบบผสมผสาน โดยการนําวิธีการ 3 วิธี

ขางตนมาผสมผสานกัน 

20 

35 

3 

 

42 

20 

35 

3 

 

42 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-21 แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับดําเนินรายการของ

รายการสารคดีทองเที่ยวเชิงเกษตรใชแบบผสมผสาน โดยการนําวิธีการ 3 วิธีขางตนมาผสมผสานกัน

มากที่สุด จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 42 รองลงมาคือ มีการใชผูดําเนินรายการเปนหลัก จํานวน 

35 คน คิดเปนรอยละ 35 รองลงมาคือ มีภาพและเสียงบรรยายประกอบเปนหลัก จํานวน 20 คน คิด

เปนรอยละ 20 และรองลงมาคือ ใชรูปแบบละครเปนหลักหรือเปนการสมมุติเหตุการณ นอยที่สุด 

จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3 

 

ในตอนสุดทายของการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางไดมี การแสดงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะ เพื่อเปนแนวทางในการสรางสรรครายการทองเที่ยวเชิงเกษตร สรุปไดดังน้ี รายการควร

เนนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู สอดแทรกความรูเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติ นําเสนอในมุมที่คนอื่น

ยังไมเคยรู มีความหลากหลายของเน้ือหาในแตละภูมิภาค สรางเน้ือหาที่โดนใจกลุมเปาหมาย นําเสนอ

ความนารักของเกษตรกรที่เราไปทองเที่ยวเชิงเกษตร เนนความสนุกสนานแบบชาวบาน การเกษตร

ใหมๆที่ทํารายไดไดดีผลผลิตที่ไมธรรมดา มีกลิน่อายความด้ังเดิม มีภาพที่สวย นําเสนอที่ๆสามารถขับ

รถไปกับครอบครัวได  เปนสารคดีที่มีความสนุกสนานอยู ไมรูสึกวากําลังโดนใหความรูแตเปนการดู

รายการบันเทิงที่ไดความรู ทําใหนาสนใจไมนาเบื่อ ผูดําเนินรายการควรมีเสนหในเรื่องของการชักจูง 

   ส
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โนมนาวอยูพอสมควร หนาตาดีและมีความรู มีสนใจการทองเที่ยวไดมีสวนรวมในการปฏิบัติจริง     

ลงพื้นที่ดวยจะทําใหเสมือนคนดูไดไปพื้นที่น้ันจริงๆ  

สรุปผลการวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางสรรค¬

รายการสารคดีทองเที่ยวเชิงเกษตรจากการที่ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหพฤติกรรมการเปดรับสื่อ

โทรทัศนและความตองการในดานเน้ือหาและรูปแบบที่มีตอรายการสารคดีทองเที่ยวเชิงเกษตร จาก

แบบสอบถามออนไลนจํานวน 100 ชุด สามารถสรุปผลไดวา           

-  ลักษณะทางประชากรศาสตร      

กลุมตัวอยางเพศชายมีจํานวน 34 คน และเพศที่สามมีจํานวน 1 คน ซึ่งนอยกวาเพศ

หญิง เพศหญิงมีจํานวน 65 คน โดยแบงกลุมตัวอยางเปนในชวงอายุ 18-25 ป มีจํานวนมากที่สุด

จํานวน 69 คนและมีการประกอบอาชีพนักศึกษามากที่สุดจํานวน 56 คน    

-  พฤติกรรมการเปดรับสื่อโทรทัศน      

กลุมตัวอยางมีการรับชมรายการสารคดีโทรทัศนประเภทสารคดีทองเที่ยวมากที่สุด 

คิดเปนรอยละ 21และมีการรับชมรายการสารคดีทางชองโทรทัศนมากที่สุดคือ ชอง Thai PBS 

จํานวน 39 คน โดยมีชวงเวลาประจําที่รับชมรายการสารคดีจากสื่อโทรทัศนมากที่สุดคือชวง 18.01 – 

21.00 น. จํานวน 43 คน ปจจัยที่    ทําใหเลือกชมรายการสารคดีมากที่สุด คือ เน้ือหา คิดเปนรอย

ละ 39 และกลุมตัวอยางคิดวาประโยชนที่ไดจากรายการสารคดีมากที่สุด คือ เปนเครื่องมือแหงการ

เรียนรู คิดเปนรอยละ 34           

-  พฤติกรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับการทองเที่ยว    

กลุมตัวอยางที่มีความสนใจในการเดินทางทองเที่ยวมากที่สุด จํานวน 100 คน มี

รูปแบบการเดินทางไปทองเที่ยว แบบไปสวนตัวมากที่สุด จํานวน 95 คน โดยมีลักษณะการเดินทาง

ไปทองเที่ยวกับครอบครัวมากที่สุด จํานวน 51 คน และกลุมตัวอยางเคยเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยว

เชิงเกษตรมากที่สุด จํานวน 54 คน มีความสนใจในการเดินทางไปทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิง

เกษตรมากที่สุดจํานวน 83 คน ความตองการของกลุมตัวอยางที่สนใจในการเดินทางไปทองเที่ยวใน

แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรประเภทการปลูกพืช หรือ ดอกไม เมืองหนาวมากที่สุด คิดเปนรอยละ 33 

ลักษณะของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรที่ตองการมากที่สุด คือ โครงการราชดําริ คิดเปนรอยละ 32 

โดยกลุมตัวอยางคิดวาแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรในภาคเหนือ นาเดินทางไปทองเที่ยวมากที่สุด คิด

เปนรอยละ 71 และกลุมตัวอยางคาดหวังที่จะไดเห็นทัศนียภาพที่สวยงามในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 39              

-  ความคิดเห็นดานการรับชมรายการสารคดีเชิงเกษตร     

กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวารายการสารคดีทองเที่ยวเกษตร ควรออกอากาศทาง

โทรทัศนชองฟรีทีวี ในวันอาทิตย มากที่สุด จํานวน 44 คน ชวงเวลาที่ควรออกอากาศทางโทรทัศน
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ชองฟรีทีวีมากที่สุด คือ 15.01 - 18.00 น. จํานวน 32 คน และรายการสารคดีทองเที่ยวเชิงเกษตร 

ควรมีความยาวที่เหมาะสมที่สุดคือ 20 นาที จํานวน 34 คน กลุมตัวอยางมีความเห็นวาควรมีวิธีการ

ดําเนินรายการ โดยใชแบบผสมผสาน โดยการนําวิธีการ 3 วิธีขางตนมาผสมผสานกัน มากที่สุด 

จํานวน 42 คน 
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การนําเสนอโครงราง(Proposal) บทโทรทัศน(Script) และชิ้นงานรายการโทรทัศน 

รายการสารคดีทองเท่ียวเชิงเกษตร  มีเน้ือหาความยาว 20-25 นาที 

 

Proposal 

 

ชื่อรายการ   :   WE ARGO HELLO THAILAND 

วัตถุประสงค :   - เพื่อแนะนําแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร                  

- เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทย             

-เพื่อเสริมสรางความสัมพันธภายในครอบครัว    

-เพื่อชวยผลักดันใหการทองเที่ยวเชิงเกษตรเปนอีกหน่ึงทางเลือกของอุตสาหกรรม

การทองเที่ยวกระแสหลัก     

แนวคิดหลัก (Concept) : รายการสารคดีทองเที่ยว โดยมีคูแมกับลูกเปนผูดําเนินรายการ จะ

ทองเที่ยวไปตามแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรตางๆ ซึ่งจะนําเสนอผานมุมมองของแมกับลูก ที่อยูใน

สถานที่เดียวกันแตมีทัศนคติตางกัน แลวเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดกัน จุดประสงคเพื่อนําเสนอ

แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีการดําเนินชีวิต การทําอาชีพของเกษตรกร และเสริมสราง

ความสัมพันธระหวางคนในครอบครัว        

ระยะเวลาในการออกอากาศ : 30 นาที     

ชวงเวลาในการออกอากาศ : ทุกวันอาทิตย เวลา 15.00-15.30 น.                            

สถานีโทรทัศนท่ีออกอากาศ : ชอง 5                  

กลุมเปาหมาย : กลุมเปาหมายหลักคือ บุคคลที่อาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ

ที่ช่ืนชอบการทองเที่ยว ที่มีอายุ18ปข้ึนไป และกลุมเปาหมายรองคือ ประชาชนทั่วไป   

Mood & Tone : สดใส สนุกสนาน มีความเปนธรรมชาติ                    

รูปแบบรายการ : สารคดีทองเที่ยว                  

ผูดําเนินรายการ :  

คุณชนาพร สถาปนุกูล (คุณแมชมพู) อายุ 41 ป 

คุณแม ที่มีบุคลิกลักษณะ สนุกสนาน  สามารถปรับตัวใหเขากับทุกสถานการณ ชอบ

ทองเที่ยว และชอบต่ืนเตนกับสิ่งที่เจอ 

คุณธนภัทร สถาปนุกูล (ลูกบูม) อายุ 21 ป 

ผูหญิง ที่มีบุคลิกลักษณะ เงียบๆ ไมคอยพูด แตถาสนิทหรือพูดเรื่องที่เขาสนใจจะพูดเกง 

เปนคนหลายบุคลิก มีความสามารถหลากหลาย 
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บทโทรทัศนรายการ “WE ARGO HELLO THAILAND” 

ออกอากาศชอง 5 ประจําวันอาทิตย  เวลา 15.00 น. – 15.30 น. 

รูปแบบ รายการสารคดีทองเท่ียว  ตอน บานบางพลับ จ.สมุทรสงคราม 

ลําดับ ภาพ เสียง 

BREAK 1 

1. -Title รายการ - ดนตรีประกอบ 

2. -VTR ภาพรวมทั้งรายการ 

 

VO: We Agro Hello Thailand วันน้ีเราพาสอง

แมลูกไปเที่ยวกันที่ บานบางพลับ อ.บางคนที       

จ.สมุทรสงคราม พวกเขาจะชมและชิมกันฉํ่า

ขนาดไหน รอติดตามความสนุกสนานกันไดเลย 

3. - LS แสงอาทิตยยามเชาตรู              

- MS สองแมลูกกําลังใสบาตรพระ       

- INSERTภาพบรรยากาศยามเชา       

- LS ครูสมทรงกําลงัเข็นรถไปสวน            

- CG ครูสมทรง แสงตะวัน               

- LS สวนมะพราว 

 

VO: เรามาถึงชุมชนบานบางพลับกันต้ังแตเชาตรู  

ชุมชนที่น้ีมีความเปนอยูที่เรียบงาย เราสามารถ

สัมผัสถึงวิถีชีวิตแบบพอเพียง โดยมีครูสมทรง 

แสงตะวัน เปนครูผูนําศูนยการเรียน และสงเสริม

การทําการเกษตรแบบไมใชสารเคมีอีกดวย 

4. - MS สองแมลูกกําลังเดินเขาสวน

มะพราว                                     

- INSERT มะพราว 

VO: ซึ่งเชาน้ี สองแมลูกตองไปชวยครูสมทรงเก็บ

นํ้าตาลสดจากตน ในสวนมะพราวน้ันเอง 

5. - MS สองแมลูกยืนคุยกบัครู ซึ่งครู

กําลังเก็บนํ้าตาลมะพราวอยู 

ครู : สวนใหญลกูจะไวทําพันธุ                       

แม : มะพราวสิ แลวหนูนึกตนอะไร                 

บูม : ตนตาล                                             

แม : ก็บอกแลวมาสวนมะพราว จะมาตนตาลได

ไงครู : ถาตาลก็คือ ตาลโตนดไง มีสองตาลใชไหม 

ที่ใหนํ้าตาลเน้ีย คือตาลโตนด อยูแถวเพชรบรุี

เยอะ แตน่ีเปนนํ้าตาลมะพราว ก็จะอยูที่

สมุทรสงครามเยอะ                                                     

บูม : ออ 
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6. - MS สองแมลูกและคร ูภายในสวน

มะพราว 

 

บูม : กินสดไมได ?                                      

ครู : ได                                                  

แม : กินตอนน้ีไดหรอ                                 

ครู : สวนมากเคาจะตมกอน บางคนกลัวทองเสีย 

แม : แตกลิ่นมัน...ไหวมั้ย ใหหนูกิน 

7. - MS ครูสมทรงกําลงัเกบ็นํ้าตาล

มะพราว 

- MS ทั้งสามคนยืนคุยกัน 

คร ู: นํ้าตาลมะพราว มันไดทุกวัน วันละ 2 รอบ 

อยางกนกระบอกเราใสไอน่ีไว                          

แม+บมู : อะไรอะคะ                                  

ครู : ไมพะยอม                                        

บูม : ใสไวทําไม                                        

ครู : กันบูดไง เราไมไดใสสารกันบูด                    

แม : ไมเห็นมันมกีลิ่นเลย                             

ครู : ไมมีกลิ่นหรอก แตมีความฝาดไง               

แม : แลวไปเอามาจากไหนอะคะ                    

ครู : ก็ตองซื้อมา                                       

แม : มินา เห็นมันอยูในน่ี                             

ครู : ตองเอาไปกรองออก 

8. - MSสองแมลกูชวยขนกระบอกนํ้าตาล

สดมาทีร่ถเข็น                                      

- INSERT นํ้าตาลสดในกระบอก        

- LS สองแมลูกชวยกันเข็นรถกลบัมาที่

ศูนยการเรียนรู ฯ                         

- MS บูมชวยครูขนกระบอกนํ้าตาลสด 

ครู : ไดไหม                                             

บูม : ไดคะ                                              

แม : สมุนมารอละคะ ผึ้งมันมารอ 

9. - LS เตาที่ใชตมนํ้าตาลสด 

- MS สองแมลูกชวยกันกรองนํ้าตาล 

VO : หลงัจากที่เราไดนํ้าตาลสดมาแลว สองแมลกู

ก็ชวยกันกรองนํ้าตาล เพื่อเอาเศษไมพะยอมออก 

แลวนํ้าไปตม 

10. - INSERT กําลังเทนํ้าตาลสดลงกระทะ   

- MS สองแมลูกกําลังถายรูปกันกับ

นํ้าตาลไซรปั                                

- INSERT ภาพถายในโทรศัพท 

VO : ใชเวลาประมาณช่ัวโมงกวาๆ ระหวางน้ันแม

ชมพูก็ไปเจอกบันํ้าตาลไซรัปสูตรพิเศษของที่น่ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



45 

ลําดับ ภาพ เสียง 

11. - MS สองแมลูก แม : ชิมไดไหมอะ / แอบชิม 

12. - LS เตาที่ใชตมนํ้าตาลสด               

- SUPER เวลาผานไป 1 ช่ัวโมง 

 

13. 

 

- MS สองแมลูกมาชวยทํานํ้าตาล 

 

 

 

 

 

 

 

- MS แมกําลังถือกระชอน 

- MS บูมถือแกวมาเตรียมชิม 

บูม : แลวตอนเดือดแรกๆกบัเดือดหลังๆ มันจะ

หวานเทากันไหม                                       

แม : คือไร เดือดแรกๆกบัเดือดหลังๆ               

บูม : เดือดรอบแรกกับรอบหลังอะ                 

ผูชวยครู : มันก็เหมือนกันน้ันแหละ                 

แม : หะ! ลูก มันหมายความวาไง                

ผูชวยครู : น่ีแมกะลูกหรอ                                   

แม : ใชคะ น่ีแมน่ีลูก หรือน่ีแมน่ีลูกดี                      

ผูชวยครู : ไม นึกวานองสาว                                  

แม : วายยยยยย                                          

ผูชวยครู : ก็เห็นแมไมแก                                    

บูม : หนูมีอุปกรณมาแลว / น่ี เตรียมพรอมชิม 

14. - MS ผูชวยครูตักนํ้าตาลสดใหบมู      

- MS แมยืนมองบมูกําลังชิม 

 

 

 

- MS แมควาชอนไปชิมเอง 

 

- INSERT นํ้าตาลสดในกระทะกําลงั

เดือด 

บูม : ขอบคุณคะ                                        

แม : คอยๆนะ                                                   

บูม : เด๋ียวๆรอทําเย็นกอน หรอืใชชอนดีกวา                  

แม : หอมมะ / อรอยมะ ไอ แปบๆๆน่ีคือไร               

บูม : ตองชิมอีกรอบ / มันก็ยังม.ี.. 

แม : มันก็แปบๆๆๆๆ มามาเอง แลวจะรูมั้ยเน้ียวา

รสชาติเปนไง                                                   

บูม : มันดูเปรี้ยวๆ หนอยปะ                                  

แม : เออ มันก็แปบๆๆ อะ 

15. - MS สองแมลูกกําลังจัดเตรียมถวย บูม : ไวทําอะไร                                                

แม : น่ีไง เด๋ียวเคาจะเอานํ้าตาลที่เสรจ็แลวเน้ียมา

ทํานํ้าตาลมะพราว                                             

บูม : นํ้าตาลปกอะนะ                                  

แม : ใชๆๆ                                                        

บูม : นํ้าตาลถวย 
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. - MS บูมเอาผาขาวบางคลมุถวยเพื่อ

รอหยอดนํ้าตาล                                  

- MS ทั้งสามคนยืนคุยกัน 

บูม : น่ีเตรียมกินละเน้ีย                                             

ผูชวยครู : ถาเราไมหยอดถวย ถาเปนใสปบก็เรียก

นํ้าตาลปบ ถาใสกะละมังกเ็รียกนํ้าตาลกะละมัง             

แม : ถาใสโองก็เรียกวา...                                  

ผูชวยครู : นํ้าตาลโอง 

16. - MS ผูชวยครูเตรียมยกกระทะนํ้าตาล

ลงจากเตา                                  

- INSERT นํ้าตาลในกระทะกําลังผุด    

- MS แมกําลังพูดกับบูมและผูชวยครู

กําลังกวนนํ้าตาล                          

- INSERT กระทะทีผู่ชวยครูกําลงักวน

อยู                                               

- MS แมกําลังพูดกับบูมและผูชวยครู

กําลังกวนนํ้าตาล และสงไมกวนใหบูม 

ผูชวยครู : นํ้าตาลจะไหมแลว ใชไดแลว ยกเลย 

แม : เมื่อเชาทีเ่ราไปกบัคุณครู เราไดมาหลาย

กระบอกเลยใชไหม แลวมาเทเราไดแบงออกมา

เปน 2 กระทะ แตตอนน้ีเหลืออยูแคเน้ีย                              

แม : ข้ันตอนน้ีเราไมสามารถขอทําได                             

ผูชวยครู : ได ไดนิดหนอย                                       

แม : เด๋ียวมันไมทัน                                          

ผูชวยครู : ไมเปนไร 

17. - MS สองแมลูกกําลังกวนนํ้าตาล 

 

 

 

-INSERT กวนนํ้าตาลในกระทะ 

แม : สมมติวาน่ีเปนไมโครโฟน นึกวาเปนนักรอง 

/ พอมั้ยลูกใหปาดีกวามั้ย                                        

ผูชวยครู : เสรจ็ยัง                                         

บูม : จบแลว                                                 

แม : เด๋ียวมันจะไมไดเปนนํ้าตาล                         

ผูชวยครู : ใช 

18. - MS สองแมลูกยืนดูผูชวยครูทํา               

-INSERT กวนนํ้าตาลในกระทะ 

แม : สีมันนวลข้ึน                                             

ผูชวยครู  : มันจะเริม่เข็งตัวไง 

19. - CU หนาสองแมลูกที่โตะกําลังจะ

หยอดนํ้าตาล                                     

- INSERT ถวยที่มีผาขาวบางคลุมอยู   

- MS ทุกคนกําลังจะหยอดนํ้าตาลใส

ถวย                                        - 

CU บูมและแมกําลังต้ังใจหยอด และ

ชิมนํ้าตาลกันอยางเอร็ดอรอย                  

- INSERT นํ้าตาลที่เสร็จแลว 

บูม  : น่ีจะหยอดแลว 

 

แม  : ออ รูละ ตองทําใหมันเปนลกูๆกอนใชไหม 
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BREAK 2 

20. - MS บูมยืนรอแมอยูทีห่นาศูนยการ

เรียนรู ฯ                                              

- สองแมลกูข่ีจักรยาน                            

- CG LOGO รายการ 

แม  : จะเอ โอเคไปได 

21. - LS สวนมะพราว                          

- INSERT มะพราวพันธุตางๆ                      

- MS ครูกําลังพาสองแมลูกเดินชมใน

สวน 

VO: สวนมะพราวของครสูมทรง ไมไดมีแคพันธุ

มะพราวตาลเทาน้ัน แตยังพันธุแปลกๆ แลวแมลูก

ไมสะดุดกบัพันธุมะพราวกะทิ  คุณครูเลยจัดใหยก

ทั้งทลายเลยทเีดียว 

22. -MS ครูกําลงัเฉาะมะพราว 

-CU มะพราว                                      

-MS บูมรับมะพราวมาชิม 

 

 

ครู : เน้ีย เน้ือมันจะไมเหมือนมะพราวธรรมดา 

ชิมนํ้ากอน                                                           

บูม  : หนูพรอม                                          

ครู : แลวเธอลองคอดเอง คอดเน้ือ ไดไหม               

แม : แคะ เอาไอน่ีแคะ คุณครูทําชอนให ชอน

ธรรมชาติ 

23. -MS บูมปอนใสปากแม                    

-MS บูมกินโชวกลอง 

แม : อื้อหือ หวาน                                            

บูม : เน้ือมันจะน่ิมๆนุมๆ กรึบๆ อรอย 

24. - LS สองแมลูกข่ีจกัรยานไปสวนสมโอ  

- MS สองแมลูกกําลังเดินมาถามปา     

-INSERT ทางเขาสวนที่นํ้าทวม 

VO : หลงัจากที่ชิมมะพราวกันอยางเอร็ดอรอย

แลวนะครับ ซปุตารสองแมลูกก็ข่ีจักรยาน เหงื่อ

ยังไมทันจะซึมเลย ก็ไปเจอสวนสมโอเขาอีก 

25. - MS สองแมลูกกําลังพูดคุยกับปา 

- MS สองแมลูกกําลังถอดรองเทา 

แม : แลวเราจะเขายังไง                                     

ปา : เด๋ียวจะพาเขาไปดูขางใน                                 

แม : แฉะเหมือนกันนะเน้ีย ถอดรองเทากอนดี

ไหม ปา : ตองเดินมาเอง                                    

แม : ไดคะ 

26. - MS สองแมลูกกําลังตามปาเขาสวน 

-CU เทาที่กําลังยํ่าบนโคลน                         

- INSERT  ใบ และ ผลสมโอ             

- MSสองแมลกูศึกษาวิธีการดูสมโอแก 

แม : คุณปาคะ ไปคะ พรอมลุย                                 

ปา : ตามมาเลยคะ 
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27. - MSทั้งสามคนและบูมช้ีไปยังอะไรสัก

อยาง 

VO:บูมเห็นตนอะไรเลือ้ยๆๆอยูก็เลยหันไปถามปา

ดวยความสงสัย 

28. - MS ปาพาสองแมลกูมาดูบอระเพ็ด     

- MS แมหันไปถามบมู และปากําลงั

ตัดบอระเพ็ดมาใหชิม 

 

- CU บูมรบับอระเพ็ดมาจากปา 

 

- CU บูมกําลงักัดบอระเพ็ด                      

- MS ทั้งสามคน                            

- CU แมกําลังกัดบอระเพ็ด                       

- MS สองแมลูก                               

- MS ปาเดินไปเอาตะลงิปลิงมาใหชิม

อีก 

 

 

 

 

VO : อันน้ีละ บอระเพ็ด                             

แม : ชิมมั้ย                                                  

บูม : จะดีหรอ                                                   

แม : อรอย                                              

บูม : มันจะกินไดเลยหรอ 

แม : ได / ลองกัดดู                                    

บูม : กินจริงๆหรอ                                            

ปา : กินจรงิๆ กัดได                                         

บูม : กัดจริงๆนะ / กัดไมออกอะ                            

แม : ไมตองแลวมั้ง มันไมออกมัง้ มันคงเหนียว

ไปมั้ง                                                   

บูม : มันไมใช มันเหมือนรสยางมากกวา                    

แม : ไหนลองดูสิ ขมขนาดไหน                                 

แม : หือ ขมจรงิอะปา                                          

ปา : เด๋ียวปาจะเอาลกูน้ีใหกิน                               

แม : มันถึงขางในเลยอะ                                    

ปา : อันน้ีก็เอาไปทําอบแหง                                 

บูม : อันน้ีคืออะไรหรอคะ                                   

ปา : ลูกตะลงิปลิง พอมันขมหนูก็กินไอน่ีแทน กัด

ไปเลย 

29. - MS ทั้งสามคน และบูมกําลงักัด

ตะลิงปลงิ 

 

- MS แมชิมตะลิงปลงิ 

-LS ทุกคนกําลงัไปยังบานปาฉวีวรรณ 

ปา : เอาไปแปรรปูไงคะ / ขมเปนหวาน เปรี้ยว

เปนหวาน                                                   

แม : หืออออ / คือตอนน้ีกลืนนํ้าลายมันยังขมอยู

เลย และอันน้ีอะไรอะ / หือ ไอน่ีก็...ปา                        

ปา : มันจะไดไมขมไง                                      

แม : ไม คือตอนน้ี ขางในไมรูเปนรสอะไรแลวไง 

คือมันขมแลวมาเจอไอน่ีเปรี้ยวอะ แบบ.... 
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30. - LS แมกําลังว่ิงตามบูมมายังคลอง

หลงับานปาฉวีวรรณ                         

- MS สองแมลูกกําลังลางเทา 

 

- MS แมเดินมาน่ังอกีฝงหน่ึง 

แม : เด๋ียวๆ มันจะลื่น / มันมีตะใครนํ้าอะ                   

บูม : ก็จับน่ีไง                                         

แม : ขยับๆ อุย! มดอะ ไมเอา                              

บูม : นํ้าเย็นจัง                                                     

แม : ชอบอะ ชอบมากเลยอะ / ถาน่ีนํ้าใสอีกนิด

นะ  บูม : โดด / น่ีไง ตีโปง                                

แม : เจงอะ ชอบอะ 

31. - INSERT ปายกลุมสตรีเกษตรพฒันา  

- MS ปาพามาดูการทําผลไมกลับชาติ 

เริ่มตนจากสมโอ                                        

- CU การปลอกเปลือกสมโอ                       

- CU สองแมลูกลองทําผลไมกลับชาติ 

VO:ปาก็พาซปุตารแมลูกนะครับ มาทําผลไมกลบั

ชาติกันครับ ซึ่งเปนสินคา OTOP โดยกลุมสตรี

เกษตรพฒันา โดยรวมกลุมกันทําเพือ่สานตอภูมิ

ปญญาทองถ่ิน โดยการนําวัตถุดิบรสจัด จนไมมี

ใครอยากรบัประทาน มาทําเปนผลไมแชอิ่มรส

หวาน ทําใหทานงายข้ึนยังไงละครับทานผูชม 

32. -INSERT มะนาวจากตน                             

-INSERT ผลไมกลับชาติที่ตากแหงอยู 

-INSERT บอระเพ็ดในถัง 

VO :  นอกจากสมโอแลว ยังมีพวก มะเฟอง 

มะนาว มะระข้ีนก มะละกอ ตะลิงปลงิ แตที่เด็ด

สุดตองเปนเจาน่ีครบั บอระเพ็ดครับ 

33. - MS ปากําลังสอนสองแมลกูแกะ

บอระเพ็ด 

บูม : ที่หนูกินไปน่ีทั้งผิวเลยปะคะ                         

ปา : ใชจะ                                                          

บูม : ออ                                                              

ปา : ที่จรงิเราตองเอาผิวน้ีออกกอน                                 

แม : ผิวน่ีที่ทําใหเราขมหรือเปลาคะ                             

ปา : ไม ขมหมดละคะ 

34. -CU มือที่กําลังแกะบอระเพ็ดอยู                

- MS บูมกําลงัต้ังใจแกะบอระเพ็ด               

- CU บูมกําลงักัดบอระเบ็ดอยู                       

- MS ปากําลังสอนสองแมลกูแกะ

บอระเพ็ด                                      

-INSERT ปาแดงกําลังลอกใส

บอระเพ็ดอยู 

VO : ตอนน้ีแมลูกก็ต้ังใจแกะบอระเพ็ดอยาง

ขะมักเขมนทีเดียว                                                 

แม : ลูกจะลองชิมอีกรอบมั้ยคะ                              

บูม : ไมเอา                                              

VO : ไมลองหนอยหรอคับ นองบมู โอโห เมื่อกีก้ัด

ไมย้ังเลย                                                         

ปา : เอาไปแชเกลือ แลวถายนํ้าเกลือทุกวัน 15 

วันเราก็เอามาลอกใสแบบคุณปาน้ัน                               

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  บูม : มันจะทําใหรสเค็ม หรอืวา...                                      

แม : ปาปลอกเร็วมาก                                             

ปา : มันจะชวยใหความขมมันหายไป 

35. - MS สองแมลูกต้ังใจปลอกอยาง

ขมักเขมน 

- CU มือที่กําลงัแกะบอระเพ็ดอยู                   

- CU หนาแมกําลงัต้ังใจ 

 

 

- MS ปากําลังสอนสองแมลกูแกะ

บอระเพ็ด 

 

ปา : จะไดสักอันไหมวันน้ี                                    

บูม : มันติดตรงปุมๆ เอาไมคอยออก                         

ปา : ตองเอาปุมไวนะ                                           

แม : ไอน่ียังไมไดถึงไหนเลย                                    

ปา : น่ีคะ ลอกแบบน้ี                                        

แม : ทําไมของปาลอกงาย แลวของหนูทําไมไม

คอยออก                                                              

VO : แหม มันก็เหมอืนกันนะคับคุณแม                          

ปา : หนูจับมืดใหมันเหมือนปาสิ                            

ปาแดง : หนูไมไดเอาทางคมนิลกู                               

บูม : คะ                                                       

ปา : หันทางน่ีลูก                                                  

VO : โอโห นองบูมครับ จบัมืดผิดดาน อายเคา

ไหมคับเน้ีย                                                     

แม : อยางฮาอะ                                                  

ปา : เปนหวงประเทศชาติ                                        

แม : แลวก็บอกไมคม ทําไมไมออก 

36. - CU บอระเพ็ดกลับชาติที่เสรจแลว     

- CU บูมกําลงัชิม                              

- CU หนาแม                                           

- MS สองแมลูกกําลังชิมกันอยาง

เอร็ดอรอย 

แม : ไอที่ชิมของสดเมื่อกี้น่ียังหลอนไมหาย เด๋ียว

นะ ขอเลือกช้ินเล็กๆ                                           

แม : อรอยอา                                                     

บูม : หวานมาก / มาพริกเลยพรกิ 

37. - MS สองแมลูกกําลังเลอืกซื้อ

ผลิตภัณฑกลับบาน 

 

 

 

บูม :  ตองไมมีใครกลากินแนๆพรกิน่ีละ เด็ด 

VO : หลงัจากที่ไปกลับชาติกันมาแลว ก็ติดใจ จึง

ไมพลาดทีจ่ะตองซื้อกลับมาฝากที่บาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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38. - LS สองแมลูกข่ีจกัรยานเพื่อไป

สถานที่ตอไป 

 

BREAK 3 

39. - LSภาพบรรยากาศที่ทาเรือวัดบาง

พรหม                                            

- LS สองแมลูกกําลังลงเรอืหางยาว 

VO: ตอนน้ีเราอยูกันที่วัดบางพรหม เรามาลงเรือ

เพื่อไปสถานที่ยอดฮิตของจังหวัดสมุทรสงคราม

กันครับ 

40. - LS ภาพบรรยากาศริมคลอง VO : แมนํ้าแมกลองเปนเสมือนเสนเลือดใหญที่

หลอเลี้ยงชีวิตของคนที่น่ี ตลอดสองขางทางริมฝง

คลอง เราจะเห็นถึงวิถีชีวิต ทําใหรูสึกถึงการ

ดําเนินชีวิตที่เรียบงาย สบายๆ 

41. - LS เรือกําลังจอดเทียบที่ทาเรือวัด

บางกุง                                                  

- LS ทางเขาวัดบางกุง 

VO : แลวลุงขับเรอืใจดี ไดพาเรามาแวะที่วัดบาง

กุง บอกกบัเราวามีอะไรนาสนใจ เรากเ็ลยตามไป

ดู 

42. - LS พระพุทธรูป                                    

- INSERT บรรยากาศรอบๆวัด                        

- MS สองแมลูกกําลังไหวพระ                          

- INSERT ปายคาถาเงินลาน                    

- MS สองแมลูกกําลังใหอาหารสัตว

ตางๆ 

 

VO : สิ่งที่นาสนใจในวัดน้ีก็คือ คาถาเงินลานน่ีเอง

คับ แตไมใชคับ ไมใชคาถาแตเปนสวนสัตวยอมๆ

ในวัดแหงน้ี  โดยเฉพาะเจาน่ี มาอยูไดยังไง 

43. - MS สองแมลูกกบักรงกระตาย                    

- CU กระตายนอย                                 

- MS สองแมลูกกําลังใหอาหารสัตว

ตางๆ                                           

- CU สัตวตางๆ 

แม : น่ีนารักเนาะบมู 

 

แม : จับไดไหมอะ                                                

บูม : ทําไมมันแข็งจุงเลอ 

44. 

 

- MS สองคนกลับมาลงเรอื                           

- LS ภาพบรรยากาศริมคลอง                      

- LS สองแมลูกระหวางอยูบนเรือ                   

- MS สองแมลูกข้ึนจากเรือ 

VO : เราใชเวลาเดินทางจากวัดบางกุงไมถึง 10 

นาที หรือถาทานผูชมมาจากทาเรือวัดบางพรหม

เลยก็ใชเวลาไมถึง15นาทีเองคับ เราก็มาถึง

จุดหมายปลายทางของเราแลวนะครบั น้ันก็คือ 

ตลาดนํ้าอัมพวาน้ันเอง 

 

   ส
ำนกัหอ
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45. - INSERT ปาย ถนนเลียบนที                        

- LS สองแมลูกกําลังเดิน 

 

บูม : น่ีไง ถนนเลียบนที                                          

แม : ฝงน้ีที่เราเคยมาปะ เมื่อกอนเรามามันคนละ

ฝงกันใชปะ เต็มเลยอะ ของกิน 

46. - INSERT อาหาร ขนม ผลไม ของใช 

สินคาตางๆ                                        

- MS สองแมลูกเดินชมตลาด และหา

ของรับประทาน 

VO: ที่น้ีเปนตลาดนํ้าที่ข้ึนช่ือของจ.สมทุรสงคราม 

มีอาหาร ขนม ผลไม ของใช ใหนักทองเที่ยวได

เลือกซื้อ อยางมากมาย 

 

47. - LS ภาพถนน ระหวางการเดินทาง 

จนถึงบานบางพลับ อ.บางคนที จ.

สมุทรสงคราม 

 

 

VO : ทริปของเราวันน้ีไมไกลจากกรุงเทพมากนัก 

ผูชมสามารถเดินทาง โดยใชเสนทางถนนธนบุรี - 

ปากทอ เลี้ยวเขาตัวเมืองสมุทรสงคราม มุงหนา

เขาสูอุทยาน ร. 2 บานบางพลับ จะอยูถัดไป 

ประมาณ3 กิโลเมตร จะพบทางเขาวัดแกนจันทร

เจริญ เขาไปอีกประมาณ  300  เมตร ก็จะพบ

ศูนยการเรียนรูบานบางพลบัแหงน้ี 

48. - CG แผนที่                                 

- CU กําลังขูดเน้ือมะพราวทาน                 

- LS สองแมลูกข่ีจกัรยานชมสวน                  

- CG แผนที ่                                          

- MS สองแมลูกในสวนสมโอ                      

- CG แผนที่                                       

- INSERT ผลไมกลบัชาติ                           

- CG แผนที่                                    

- MS สองแมลูกกําลังลงเรอืที่ทาเรือวัด

บางพรหม                                   

- CG แผนที่                                    

- MS ไหวพระที่วัดบางกุง                        

- CG แผนที ่

- LS ตลาดนํ้าอัมพวา 

VO: ผูชมสามารถมาชิมมะพราวสดๆในสวนของ

ครูสมทรง และข่ีจักรยานชมสวนบรเิวณใกลๆได

อยางไปสวนสมโอพันธุขาวใหญ แลวแวะไปลอง

ทําผลไมกลบัชาติไดที่บานปาฉวีวรรณ ตกเย็น

หนอย ก็ไปหาซื้อขนม ของทานเลนไดที่ตลาดนํ้า

อัมพวา โดยไปลงเรอืที่ทาเรือวัดบางพรหม แต

กอนจะไปหาของกินน้ัน ผูชมสามารถแวะข้ึนไป

ไหวพระ ทําบญุไดที่วัดตางๆรมิแมนํ้าแมกลอง

แหงน้ี หลังจากน้ันคอยไปยังจุดหมายปลายทาง 

ตลาดนํ้า     อัมพวาน้ันเอง 
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49. - LSปายยินดีตอนรบัของศูนยการ

เรียนรูฯ                                                  

- CU ครกูําลังเฉาะมะพราว                          

- CU ตะลิงปลิง                                 

- CU สมโอ                                            

- LS บูมรดนํ้าตนไม                                   

- MS บูมชวยปาทําผลิตภัณฑ 

VO และสถานที่ที่เราพามาในวันน้ีเปนอีกหน่ึง

แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร ทีทุ่กคนอาจมองขาม 

แตใครจะรูวามันสามารถสรางรายไดและ

ประโยชนใหกับชุมชนอยางมากมาย 

50. - LS สองแมลูกกําลังถายรูปกันที่

สะพานขามคลอง 

- LS บรรยากาศถนนคนเดิน ตลาดนํ้า

อัมพวาตอนหัวคํ่า 

- LS เสาไฟ 

VO : ทริป WE ARGO ของเราคงจบลงแตเพียง

เทาน้ี ทรปิหนาเราจะพาไปชิมกนัที่ไหนอกี ตาม

ไปกันกับพวกเรา WE ARGO HELLO THAILAND 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  5 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การศึกษาและผลิตรายการสารคดีทองเที่ยวเชิงเกษตรได ใชวิ ธีการประเมินผล

(Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลงานรายการโทรทัศนที่ผูศึกษาไดผลิตข้ึน

ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) จากกลุมเปาหมายที่มีอายุต้ังแต 18 ปข้ึนไป จํานวน 5 คน 

ในหัวขอ“ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับจากการชมรายการ“We Agro Hello Thailand” 

เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับจากการรับชมของกลุมเปาหมาย ซึ่ง

จะนําไปสูการสรุปและการอภิปรายรายงานวิจัยตลอดจนผลิตช้ินงานที่เสร็จสมบูรณ 

 

ผลการประเมินประสิทธิผลรายการสารคดีทองเท่ียวทางโทรทัศน รายการ“We Agro Hello 

Thailand” 

1.ผลการวิเคราะหการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ “ความพึงพอใจและ

ประโยชนที่ไดรับจากการชมรายการ We Agro Hello Thailand ของกลุมตัวอยางที่มีอายุต้ังแต 18 

ปข้ึนไป จํานวน5 ทาน มีดังตอไปนี   

1.1 คุณ มณฑาทิพย ณรงค อายุ 22 ป 

1.2 คุณ ชัยสิทธ์ิ บัวสุภาพ อายุ 34 ป 

1.3 คุณ วริศรา  เพชรพนมพร อายุ 21 ป 

1.4 คุณ พรนภัส สุประดิษฐ อายุ 23 ป 

1.5 คุณ ชัชใจ รัตนศิริวัฒนกุล อายุ 45 ป 

โดยใชขอคําถามในการสนทนากลุม(Focus Group) ซึ่งจะแบงขอคําถามออกเปน4 สวน 

ดังตอไปน้ี 

สวนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format)   

สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเน้ือหาของรายการ (Content)   

สวนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลีลาการนําเสนอ (Style)    

สวนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการ 
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สวนท่ี 1 ผลการวิจัยความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับรูปแบบของรายการ (Format) 

ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ กลุมตัวอยางรูสึกพึงพอใจรูปแบบของ

รายการซึ่งใหเหตุผลวา เปนรายการสารคดีทองเที่ยวเชิงเกษตรที่ไมนาเบื่อ มีการลําดับการเดินทาง

อยางชัดเจน ทําใหผูชมเขาใจงาย มีทั้งการพาเที่ยว ชิม และไปชมสิ่งตางๆที่แปลกใหม มีการดําเนิน

เรื่องที่ไมยืดเย้ือ สนุกสนาน และมีการสอดแทรกเกร็ดความรูในแตละชวง จึงทําใหมีความนาสนใจ

มากข้ึน สรางความอยากดูจนจบรายการ  

ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบรายการความยาว 17 นาที  กลุมตัวอยางมีความเห็นวา 

ความยาวประมาณน้ีมีความเหมาะสม  ไมยืดเย้ือจนเกินไป ทําใหสามารถดูไดแมมีเวลาไมมาก 

 

สวนท่ี 2 ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับเน้ือหาของรายการ (Content) 

ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับเน้ือหาของรายการ กลุมตัวอยางใหความเห็นวาเน้ือหาของ

รายการแตละชวงสามารถเลาเรื่องไดครบถวนสมบูรณดีภายในเวลาไมนาน การดําเนินเรื่องที่สามารถ

ไปเที่ยวตอกันไดจากที่หน่ึงไปอีกที่หน่ึงซึ่งอยูในละแวกเดียวกัน และผูดําเนินรายการไดลงพื้นที่และ

ปฏิบัติกิจกรรมจริง ทําใหเห็นความนารักของแมลูกซึ่งเปนตัวแทนของคนเมืองไดเปนอยางดี และกลุม

ตัวอยางใหความเห็นวารายการมีเน้ือหาที่แปลกใหมซึ่งเปนประโยชนแกผูชมเปนอยางมาก ทั้งเรียนรู

ทางดานการเกษตรและทองเที่ยวไปพรอมๆกัน ทําใหผูชมรูวาเกษตรกรไทยมีความคิดสรางสรรค ซึ่ง

ทําใหผูชมไดทั้งความรูและความบันเทิงควบคูกันไปตลอดทั้งรายการ 

 

สวนท่ี 3 ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับลีลาการนําเสนอ (Style) 

ดานความคิดเห็นและความถึงพอใจที่มีตอลีลาการนําเสนอของผูดําเนินรายการ กลุม

ตัวอยางมีความเห็นวา ผูดําเนินรายการทั้งสองคนมีความเปนธรรมชาติ ไดเห็นความนารักและความ

ตลกที่ไมตองปรุงแตง ความอบอุนของคูแมลูก ผูชมสามารถย้ิมตามได ซึ่งนางชนาพร สถาปนุกูล       

ก็เปนตัวแทนของผูชมที่เปนผูใหญ และ น.ส.ดีลญา สถาปนุกูล ก็เปนตัวแทนของผูชมที่เปนเด็กรุนใหม 

คอยซักถามในสิ่งที่สงสัย  

การดําเนินรายการจะมีใชเสียงบรรยายในการดําเนินรายการดวย โดยเสียงบรรยายน้ันทํา

ใหผูชมสามารถไดรับทราบขอมูลเพิ่มมากข้ึน จากการดําเนินรายการของผูดําเนินรายการ และใชเสียง

บรรยายคอยแซวผูดําเนินรายการทําใหรายการสนุกย่ิงข้ึน 

ดานความเช่ือมโยงของรายการ กลุมตัวอยางมีความเห็นวารายการคอนขางเช่ือมโยงกันได

ดี ทําใหนาติดตามตลอดรายการ  ไมนาเบื่อ และมีลักษณะไปทางทิศทางเดียวกัน เปนการเปดมุมมอง

การทองเที่ยวใหมๆ  
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ดานเพลงและดนตรีประกอบรายการ กลุมตัวอยางมีความเห็นวาเพลงประกอบรายการ

โดยรวมถือวาดี  เขากับอารมณของภาพไดดี เพิ่มความสนุกสนาน แตเพลงบางชวงรบกวนเสียงผู

ดําเนินรายการบาง ทําใหฟงเสียงบรรยายไมถนัด แตก็ไมมีผลตออารมณการรับชม 

 

สวนท่ี 4 ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีมีตอภาพรวมของ

รายการ 

ดานความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการ กลุมตัวอยางมีความเห็นวา โดยรวมพึง

พอใจเพราะรายการน้ีเปนรายการที่เหมาะสมกับครอบครัว ตอบสนองตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร

อยางดี รายการน้ีทําใหเห็นต้ังแตจุดเริ่มตนจนถึงปลายทางของผลผลิต เปนการเปดมุมมองการ

ทองเที่ยวใหมๆซึ่งปรับมุมมองจากการเดินทาง หากเราออกเดินทางเชาข้ึนและเริ่มจากจุดเริ่มตน 

คอยๆลัดเลาะและเรียนรูไปตามเสนทาง ต้ังแตการเขาสวน เรียนรูสายพันธุพืช ผัก ผลไมตางๆ การ

เก็บผลผลิต การนํามาแปรรูป จนมาเปนผลิตภัณฑที่เสร็จสมบูรณ และนําออกวางขาย ทําใหผูชม

สามารถมองเห็นความเปนมาของผลผลิตน้ัน ซึ่งเปนการเพิ่มคุณคาของการทองเที่ยว ถือเปนการ

ทองเที่ยวที่ครบถวนสมบูรณ  สวนกราฟกแผนที่กลุมเปาหมายใหความเห็นวาเปนกราฟฟค เรียบงาย 

ดูแลวสามารถเขาใจไดงาย มีการสรุปการเดินทางในชวงทายของรายการ  เสมือนเปนการยํ้าเตือน

ความทรงจํา เมื่อรับชมจบแลวกลุมตัวอยางบางทานใหความคิดเห็นวาถามีโอกาสอยากลองไปเที่ยว

ตามที่รายการไดนําเสนอไป เพื่อไปชมสถานที่ และชิมผลผลิตจากแหลงทองเที่ยวเกษตรดังกลาวดวย

ตนเอง  
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

ในบทสุดทายน้ีผูศึกษาวิจัยไดสรุปภาพรวมของการวิจัยโครงการสรางสรรครายการสารคดี

ทองเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งไดสรุปผลการวิจัย สรุปผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคและ

ขอเสนอแนะในการทําศึกษาวิจัยและผลิตในครั้งตอไป 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อประเมินประสิทธิผล

รายการในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการสารคดีทองเที่ยวเชิง

เกษตร”  

ผูศึกษาไดทําการประเมินผลช้ินงานรายการสารคดีทองเที่ยวเชิงเกษตร รายการ “We 

Agro Hello Thailand” ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ“ความพึงพอใจและ

ประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการทองเที่ยวเชิงเกษตร” จากกลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในเขตหัว

เมืองใหญและมีอายุ 18ปข้ึนไป เปนจํานวนทั้งสิ้น 5 ทาน สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

รายการ “We Agro Hello Thailand” เปนรายการสารคดีทองเที่ยวเชิงเกษตรที่มี

ประโยชน ใหสาระและความรูเกี่ยวกับการเกษตรแกผูชม มีการดําเนินรายการที่ไมนาเบื่อ มีการ

สอดแทรกเกร็ดความรูในแตละชวง จึงทําใหมีความนาสนใจมากข้ึน มีการลําดับการเดินทางอยาง

ชัดเจนทําใหผูชมเขาใจงาย ดานเน้ือหารายการแตละชวงสามารถเลาเรื่องไดครบถวนสมบูรณดีภายใน

เวลาไมนาน ผูชมไดทั้งความรูและความบันเทิงควบคูกันไปตลอดทั้งรายการ ผูดําเนินรายการได     

ลงพื้นที่และปฏิบัติกิจกรรมจริงๆ ผูดําเนินรายการทั้งสองคนมีความเปนธรรมชาติซึ่งเปนตัวแทนของ

คนเมืองไดเปนอยางดี มีการเรียนรูทางดานการเกษตรและทองเที่ยวไปพรอมๆกัน การดําเนินรายการ

จะมีใชเสียงบรรยายในการดําเนินรายการดวย โดยเสียงบรรยายน้ันทําใหสามารถผูชมไดรับทราบ

ขอมูลเพิ่มมากข้ึน และใชเสียงบรรยายคอยแซวผูดําเนินรายการทําใหรายการสนุกย่ิงข้ึนอีกดวย ดาน

ความเช่ือมโยงของรายการคอนขางเช่ือมโยงกันไดดีและมีลักษณะไปทางทิศทางเดียวกัน เปนการเปด

มุมมองการทองเที่ยวใหมๆ ทําใหนาติดตามตลอดรายการ ดานเพลงและดนตรีประกอบรายการ

โดยรวมถือวาดี มีความสนุกสนาน แตในบางชวงเสียงเพลงดังเกินไปทําใหไปกลบเสียงพูดของผูดําเนิน

รายการ แตก็ไมมีผลตออารมณการรับชม ดานความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการน้ีเปนรายการ

ที่เหมาะสมกับครอบครัว ตอบสนองตอการทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางดี รายการน้ีนําเสนอต้ังแต
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จุดเริ่มตนจนถึงปลายทางของผลผลิตทําใหผูชมสามารถมองเห็นความเปนมาของผลผลิตน้ัน ซึ่งเปน

การเพิ่มคุณคาของการทองเที่ยว ถือเปนการทองเที่ยวที่ครบถวนสมบูรณ สวนกราฟกแผนที่

กลุมเปาหมายใหความเห็นวาเปนกราฟก เรียบงาย ดูแลวสามารถเขาใจไดงาย มีการสรุปการเดินทาง

ในชวงทายของรายการ  เสมือนเปนการยํ้าเตือนความทรงจําของผูชม เมื่อรับชมจบแลวกลุมตัวอยาง

บางทานใหความคิดเห็นวาถามีโอกาสอยากออกไปเที่ยวตามที่รายการไดนําเสนอไป เพราะอยากลอง

ไปทองเที่ยวตามแหลงทองเที่ยวเกษตร เพื่อไปชมสถานที่ และชิมผลผลิตจากแหลงทองเที่ยวดังกลาว

ดวยตนเอง 

 

อภิปรายผลและสรุปผลการดําเนินงาน 

1. สรุปผลการดําเนินงาน 

ในการผลิตช้ินงานรายการ“We Agro Hello Thailand” มีข้ันตอนการดําเนินงานคือ 

กอนการผลิต ผลิตรายการ และหลังรายการผลิตรายการ โดยสรุปผลไดดังน้ี 

1.1 กระบวนการกอนการผลิตรายการ (Pre-Production) เปนกระบวนการที่ตอง

วางแผนในการผลิตรายการ โดยผูศึกษาทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคคล และสิ่งพิมพ ประเภท

ตางๆ เชน หนังสือ บทความ นิตยสาร เอกสาร รายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ การสืบคนขอมูลจาก

อินเตอรเน็ต จากน้ันเปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกจากผูผลิตรายการ สารคดี

ทางโทรทัศนและการสนทนากลุมกับกลุมเปาหมาย หลังจากการน้ันผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูล

จากการสัมภาษณและการสนทนากลุม เพื่อทําการคิดโครงรางรายการ (Proposal) เพื่อใหตรงกับ

ความตองการของกลุมเปาหมาย หลังจากน้ันผูศึกษาไดการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว

ตางๆ และลงพื้นที่สํารวจสถานที่ถายทําเพื่อนําไปเขียนบท (Script)  

1.2 กระบวนการผลิตรายการ (Production) สามารถผลิตรายการสารคดีทองเที่ยวเชิง

เกษตร ตรงความตองการของกลุมเปาหมาย โดยอาศัยขอมูลดังที่กลาวมาในขางตน เพื่อใชเปน

แนวทางในการผลิตซึ่งผู ศึกษาสามารถทราบถึงกระบวนการในการผลิตรายการโทรทัศนการ

ดําเนินงานในการผลิต ปญหา อุปสรรคในการผลิต และวิธีการแก ไขในการผลิตเพื่อใหรายการออกมา

สมบูรณที่สุด 

1.3 ข้ันตอนหลังการผลิตรายการ (Post-Production) หลังจากผลิตรายการสารคดี

ทองเที่ยวเชิงเกษตร ตัวอยางผูศึกษาไดทําการทดสอบช้ินงานน้ี โดยการสนทนากลุมกับกลุมเปาหมาย

ที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อทราบความพึงพอใจในการรับชมรายการ สารคดีทองเที่ยวทางโทรทัศน และ

ทราบถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรายการ อีกทั้งยังเปนการประเมินผลโครงการการ

สรางสรรครายการทองเที่ยวเชิงเกษตรใหบรรลุตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ ซึ่งการสนทนากลุม

น้ันจะคํานึงถึงองคประกอบของรายการสารคดีทองเที่ยวทางโทรทัศน ผลจากการสนทนากลุมทําใหผู
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ศึกษาทราบวากลุมเปาหมายคิดวารายการสารคดีทองเที่ยวทางโทรทัศนน้ีตรงตามความตองการ และ

ไดนําขอเสนอแนะบางสวนไปปรับปรุงรายการ เพื่อใหรายการตัวอยางน้ีสมบูรณย่ิงข้ึน 

2. อภิปรายผลการดําเนินงาน 

ในการผลิตรายการ “We Agro Hello Thailand” มีความสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี

และกรอบแนวความคิดที่ไดไปศึกษาคนความาดังน้ี 

2.1 จากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูผลิตรายการสารคดีโทรทัศน (In-Depth Interview) 

คือคุณดาเรศร ผูมีโชคชัย ในเรื่องของกระบวนการผลิตรายการและรูปแบบ เน้ือหา และลีลาการ

นําเสนอรายการสารคดีทองเที่ยว การทํางานน้ันจะตองมีกรอบในการทํางานที่ชัดเจน โดยตองให

ความสําคัญกับทุกๆกระบวนของการของการผลิตรายการเพื่อใหได ผลงานที่มีความประณีตและตรง

ตามวัตถุประสงคน้ัน ซึ่งตรงกับแนวคิดเกี่ยวกับรายการสารคดีทองเที่ยวและกระบวนการผลิตสารคดี

โทรทัศน (อางถึง สุธี พลพงษ 2552) 

2.2 จากการสัมภาษณเชิงลึกกับนักวิชาการสงเสริมการเกษตรและบริษัทนําเที่ยว      

(In-Depth  Interview) คือคุณนันทินี ทองคงเหยา และคุณสุภาภรณ ปราชญอําไพ ตามลําดับ ใน

เรื่องของเน้ือหารายการซึ่งตรงกับแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการทองเที่ยวและการทองเที่ยวเชิงเกษตร

โดยการทองเที่ยวเชิงเกษตรน้ันเปนหน่ึงในรูปแบบของการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติ การทองเที่ยว

เชิงเกษตรเปนการคิดคนนําเอาทรัพยากรการทองเที่ยวที่มีอยูในประเทศ จัดกิจกรรม จัดรูปแบบ

ทางการทองเที่ยว  เพื่อใหนักทองเที่ยวมีความสนใจและอยากเดินทางไปเที่ยว และเพื่อขยายเสนทาง

การทองเที่ยวและสรางรายไดกระจายสูทองถ่ินสูผูเกษตร 

2.3 จากการสนทนากลุมกับผูชมกลุมเปาหมาย(Focus  Group) ในเรื่องของรูปแบบ

เน้ือหารายการและชวงเวลาในการออกอากาศซึง่ตรงกับแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยกําหนดการทองเที่ยว 

(อางถึง ศุภลักษณ อัครางกูร 2548) ผูชมกลุมเปาหมายเปนต้ังแตวัยรุนจนถึงผูใหญซึ่งวัยรุนเปนวัยที่

กําลังศึกษาหรือเริ่มทํางาน ทําใหมีรายไดนอย ปจจัยกําหนดการทองเที่ยวคือประสบการณและ

งบประมาณที่อยูอยางจํากัด โดยวัยรุนจะเลือกสถานที่ทองเที่ยวและวิธีการเดินทางไปยังแหลง

ทองเที่ยวจากงบประมาณของตนเอง นอกจากน้ียังเลือกสถานที่ทองเที่ยวและวิธีการเดินทางจาก

ประสบการณของตนเองอีกดวย อีกทั้งยังวางแผนการทองเที่ยวดวยงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด แต

เมื่อการเดินทางทองเที่ยวไปกับครอบครัวน้ัน ปจจัยทางดานงบประมาณจะลดลง เพราะวัยผูใหญน้ัน

เปนวัยที่มีรายไดมากพอสมควร สามารถแบงมาใชจายในการทองเที่ยวได ทําใหกลุมเปาหมายน้ันมี

โอกาสไปทองเที่ยวดวยกันมากข้ึน ทั้งน้ียังสอดคลองกับทฤษฎีลําดับข้ันแรงจูงใจในการทองเที่ยว  

ผูชมกลุมเปาหมายจะไดพักผอนและมีความปลอดภัย เมื่อไปเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร เพราะ

เกษตรกรจะคอยใหความรู และสามารถทํากิจกรรมตางๆไดจริง เพื่อพัฒนาความสามารถของตนเอง

ไดดวย และที่สําคัญคือผูชมกลุมเปาหมายสามารถสรางความสัมพันธในครอบครัวใหดีย่ิงข้ึน รวมทั้ง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



60 

 

สรางความสัมพันธกับชาวบานในทองถ่ิน ดังน้ันรูปแบบของกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตรสามารถ

จะสนองความตองการของคนกลุมน้ีไดเปนอยางดี  

 

ปญหาและขอเสนอแนะ 

ปญหาที่เกิดข้ึนการกระบวนการผลิตรายการแบงออกเปน 3 สวนดังน้ี 

สวนที่ 1 ข้ันตอนกอนการผลิตรายการ (Pre-Production)   

ปญหาในสวนของการติดตอทีมงานในการถายทําเน่ืองจากเวลาไมตรงกัน 

สวนที่ 2 ข้ันตอนการผลิตรายการ(Production)  

1. ปญหาจากผู ดําเนินรายการเน่ืองจากชวงแรกของการถายทํา ตัวผูดําเนิน

รายการยังไมคอยเปนธรรมชาติ 

2. ปญหาจากทีมงาน เกิดความสะเพรา ไมไดตรวจสอบไมโครโฟนไรสาย 

(Wireless) กอนการถายทํา จึงเกิดปญหาดานเสียงของผูดําเนินรายการ 

สวนที่ 3 ข้ันตอนหลังการผลิตรายการ(Post-Production)  

การตัดตอเปนสวนสําคัญอยางย่ิง เน่ืองจากเกิดปญหากับตัวเก็บขอมูลที่มีปญหา

ทําใหสงผลตอไฟลงานที่ถายทํามา และดวยความไมพรอมของอุปกรณทําใหการตัดตอมีความ

ยากลําบาก นอกจากน้ียังตองมีการแกบทใหเหมาะสมมากข้ึนในกระบวนการตัดตอ เน่ืองจากระหวาง

ที่ดําเนินรายการน้ันอาจทําใหเน้ือหาตกหลนไปบางจึงแกปญหาดวยการเพิ่มเสียงบรรยาย (Voice 

Over) เพื่อใหกลุมเปาหมายรับชมไดเขาใจย่ิงข้ึน 

ขอเสนอแนะ 

1. ในข้ันตอนกอนการผลิตน้ันจะตองมีการเตรียมพรอมเปนอยางดี เพื่อใหเกิดความ

ผิดพลาด ในการผลิตนอยที่สุด ควรมีการประสานงานกับทุกฝายการผลิตอยางแมนยํา เพื่อไมใหเกิด

ขอผิดพลาด ทั้งในสวนของ ผูดําเนินรายการ และบทถายทํา รวมถึงอุปกรณที่ใชถายทํา 

2. ในข้ันตอนการผลิตน้ันควรเตรียมอุปกรณในการถายทําใหพรอม รวมถึงการต้ังคา

อุปกรณตางๆ 

3. ดานการผลิตรายการ ผูศึกษาควรควบคุมการใชงบประมาณในการผลิต เพื่อไมให

งบประมาณบานปลาย 

จากการประเมินประสิทธิผลหลังการผลิตช้ินงานน้ัน ทําใหผูศึกษาทราบถึงขอบกพรองที่

สามารถนํามาปรับปรุงแกไขใหตัวรายการมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน ซึ่งปญหาเหลาน้ีสวนใหญจะเกิด

จากการถายทํา การควบคุมงาน อุปกรณ เปนตน อีกทั้งผู ศึกษาเองยังไดรับคําแนะนําจาก

กลุมเปาหมายตัวอยาง ซึ่งสามารถนําไปใชในการทํางานในอนาคต 
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คําถามที่ใชสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน 

 

จากการสัมภาษณคุณ ดาเรศร ผูมีโชคชัย ผูชวยผูควบคุมการผลิตรายการ 1081009 ภารกิจ

เท่ียวเมืองนารัก  

1. แนวความคิดในการผลิตรายการสารคดีทองเที่ยว กับ กลุมเปาหมาย เปนอยางไร 

2. รูปแบบในการนําเสนอ การเลาเรื่อง ลีลาการนําเสนอ และเทคนิคที่ใช ควรเปนอยางไร 

3. การวางแผนการผลิต รวมทั้งข้ันตอนการผลิตตางๆ ควรปฏิบัติและเตรียมพรอมอยางไร 

4. เน้ือหาที่นําเสนอ และหลักสําคัญในการผลิตรายการสารคดีทองเที่ยว  

5. การวางโครงสรางรายการ การแบงชวงของรายการ แบงอยางไรจึงจะเหมาะสม 

6. แหลงขอมูล สถานที่ทองเที่ยวที่เราจะไปถายทําน้ัน ควรหาและเลือกอยางไร 

7. จุดออนและจุดแข็ง ในการผลิตรายการแตละรายการ เปนอยางไร 

8. ปญหา อุปสรรค ที่จะเกิดข้ึนในการทํางานจริง และควรมีแนวทางแกไขอยางไร 
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คําถามที่ใชสัมภาษณนกัวิชาการสงเสริมการเกษตร 

 

จากการสัมภาษณคุณ นันทินี ทองคงเหยา  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร กลุมงานสงเสริมและ

พัฒนาการทองเท่ียวเชิงเกษตร 

1. แนวทางการดําเนินงานที่สงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตรในปจจุบันเปนอยางไร 

2. การจัดเตรียมขอมูลการทองเที่ยวเชิงเกษตรที่จัดไวเพื่อตอนรับหรือรองรับนักทองเทีย่วที่

กําลังมองหาการทองเที่ยวทางเลือกใหม ไวอยางไรบาง 

3. แนวโนมของการทองเที่ยวเชิงเกษตรในปจจุบันและอนาคต เปนอยางไร 

4. เพราะเหตุใด การทองเที่ยวเชิงเกษตรถึงไมไดรับความนิยมมากนักในปจจุบัน 

5. แนะนําสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตร วาที่ไหนเหมาะสมกับการผลิตรายการ 
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คําถามที่ใชสัมภาษณบริษัทนําเที่ยว 
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คําถามที่ใชสัมภาษณบริษัทนําเที่ยว 

 

จากการสัมภาษณคุณ สุภาภรณ ปราชญอําไพ  เจาของบริษัท Royal Silk Holidays 

1. พฤติกรรมของนักทองเที่ยวในปจจุบัน เปนอยางไร มีความตองการอยางไรบาง 

2. แนวโนมของนักทองเที่ยวที่มีความสนใจเริ่มหันมาทองเที่ยวทางเลือกมากข้ึน เพียงใด 

3. คาดการณวา ในอนาคตจะมีจํานวนนักทองเที่ยวในเชิงอนุรักษ หรือเชิงเกษตรมากนอย

เพียงใด 

4. อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในปจจุบันของคนตางชาติ ในปจจุบันเปนอยางไร 

5. กิจกรรมที่เกิดข้ึนในระหวางการทัวรน้ัน เปนอยางไร ควรจัดอยางไรใหเหมาะสม 

6. แนะนําสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตร ที่เคยไปมาแลว มีที่ใดบาง และนาสนใจ มีจุดเดน

อยางไรที่เหมาะสมกับการผลิตรายการ 

7. สวนมากนักทองเที่ยว จะมีความตองการในการทองเที่ยวอยางไรบาง 

8. นักทองเที่ยวไดรับขอมูลขาวสารจากที่ใด เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อโปรแกรมทัวร

ของคุณสุภาภรณ เน่ืองจากบริษัทน้ีเปนนําเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยวทางเลือก 
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