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13530314: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง: การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์เกี่ยวกับสินค้าโอทอปในประเทศไทย 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์เกี่ยวกับสินค้าโอ
ทอปในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์ การสัมภาษณ์ ทั้งผู้ที่มีประสบการณ์ในการผลิตสาร
คดี และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสินค้าโอทอป ตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากงาน
วิทยานิพนธ์ แนวคิดทฤษฎีและการสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต รวมรายการสารคดีต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
น ามาผลิตรายการสารคดีเกี่ยวกับสินค้าโอทอปให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้ผลิต
และกลุ่ม เป้าหมาย ทั้งยังท าการประเมินผลสารคดีท่ีได้ผลิตขึ้นเพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์และความพึง
พอใจที่กลุ่มเป้าหมายได้รับหลังการรับชม 

ผลการศึกษาวิจัยพบว่าการสร้างสรรค์รายการสารคดีเกี่ยวกับสินค้าโอทอปในประเทศไทย 
โดยมีชื่อรายการว่า UNSEEN OTOP เป็นรายการสารคดี ที่ให้ทั้งสาระและความบันเทิง โดยมีกลุ่ม  
เป้าหมายเป็นผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ 18-35 ปี และเป็นผู้ที่มีความสนใจในสารคดีและสินค้าโอทอป โดย
แนวคิดของรายการหวังอย่างยิ่งให้ผู้ชมได้เห็นคุณค่าของสินค้าในประเทศไทย และได้เห็นมุมมองอ่ืนๆ
ของสินค้าโอทอปอาทิ ที่มาของผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตภัณฑ์ การวางแผนการตลาด ผ่านเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์โดยตรง นอกจากนี้สารคดียังด าเนินเรื่องโดยไม่มีพิธีกร ความยาวรายการอยู่ในช่วงเวลาที่
เหมาะสม ทางด้านเนื้อหาของรายการได้ให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงสอดแทรกทัศนคติ และข้อคิด
ต่างๆ 
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กิตติกรรมประกาศ  
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี อันเนื่องมาจากความร่วมมือ ก าลังใจและความกรุณา
จากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม จากจุดเริ่มต้นจนถึงความส าเร็จของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ซึ่ง
ผู้ศึกษาได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือจาก อาจารย์นิธิ วติวุฒิพงศ์ ผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่ง
ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ตลอดระยะเวลาที่จัดท าจุลนิพนธ์นี้ อาจารย์ได้ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าที่ดี 
ตลอดจนเสียสละเวลาอันมีค่ามาตรวจแก้ไขให้โดยตลอด นอกจากนี้ยังต้องขอกราบขอบพระคุณ
อาจารย์ อีก 4 ท่าน ได้แก่ อาจารย์สมศักดิ์ ชาติน้ าเพชร อาจารย์กิติมาภรณ์ จิตราทร อาจารย์คริสโต
เฟอร์ วอชิงตัน และ อาจารย์รัชตา อุจจ์ศรี คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ที่ช่วยเติมเต็ม
จุดอ่อนต่างๆ รวมถึงให้ค าแนะน า เพื่อแก้ไขส่วนที่บกพร่อง จนท าให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

ผู้ศึกษากราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา มอบความรู้ ความเมตตา รวมถึงประสบการณ์ชีวิต
อันมีค่า จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความส าเร็จในการศึกษา 

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณ พ่อ แม่ พ่ีและน้อง บุคคลที่ส าคัญที่สุดในชีวิต ที่มอบความ
รัก ก าลังใจ และสนับสนุนการศึกษาจนท าให้ลูกมีความส าเร็จในวันนี้ และท้ายที่สุดขอขอบคุณน้ าใจ
จากเพ่ือนๆที่รักทุกคน ที่คอยมอบก าลังใจ ความช่วยเหลือ และคอยปลอบใจในยามที่ท้อแท้ 
จนกระท่ังผลงานชิ้นนี้ประสบผลส าเร็จ 
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บทที่ 1 

บทน า 

 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 เนื่องจาก ในปัจจุบันกลุ่มสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP  ได้รับความสนใจ
และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน  นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้อ านวยการส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า จากข้อมูลล่าสุด ปี 2553 สินค้าหนึ่ง
ต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ข้ึนทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งสิ้น 
33,228 ราย และมีสินค้า OTOP ที่ข้ึนทะเบียนไว้กว่า 85,173 รายการ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 6 
ประเภทได้แก่ (1) อาหาร (2) เครื่องดื่ม (3) ผ้าและเครื่องแต่งกาย (4) ของใช้และของประดับตกแต่ง 
(5) ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก และ(6) สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และจากฐานข้อมูลระบบศูนย์
ข้อมูลกลางเพ่ือการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้สรุป
รายได้การจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2555ณ วันที 9 มิถุนายน 2556 
ในพ้ืนที่ 75 จังหวัด มีรายได้รวมถึง 6 หมื่นล้านบาท ซึ่งยอดรวมนี้รวมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
จะเห็นได้ว่าในระยะเวลาที่ผ่านมา สินค้าโอทอปสร้างรายได้ให้กับชาวไทยเป็นอย่างมากและยังคง
สร้างรายได้ให้กับชาวไทยอย่างต่อเนื่อง และ รัฐบาลไทยยังคงผลักดันสินค้าโอทอปไปสู่สากล ซึ่ง
สังเกตจากตั้งแต่ในปี 2554-2555 ที่ผ่านมา กรมการพัฒนาชุมชนได้มีการส่งเสริมการตลาดสินค้า
OTOP เชิงรุกสู่สากลในหลากหลายช่องทาง เช่น 
 1. โครงการ e-Commerce เพ่ือการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยให้อ าเภอประสานกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการOTOP ที่ประสงค์เข้าร่วม 
โครงการ e-Commerce เพ่ือการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) สมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านทางเว็บไซต์ TOT e-Market 
 2. โครงการOTOP Deliveryโดยมีจุดประสงค์ท่ีจะน าส่งผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีอยู่ทุกจังหวัด
ทั่วส่งตรงถึงผู้บริโภคได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และเพ่ือเป็นช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตและผู้ประ 
กอบการOTOPอีกทางหนึ่ง 
 3. โครงการ OTOP Mobile to the Factoryเพ่ือให้ผู้ผลิต,ผู้ประกอบการOTOP ได้เรียนรู้
ทักษะด้านการบริหารจัดการและเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าOTOP เพ่ิมช่องทางทางการ
จ าหน่ายสินค้าและความร่วมมือช่วยเหลือกันระหว่างชุมชนกับโรงงาน
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และชุมชนกับชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว 
 4. การน าเสนอสินค้าOTOP ทางเว็บไซด์ของอ าเภอ และเว็บไซด์ไทยต าบล ดอทคอม เป็น
ต้น  
 ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยร่วมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กับหลากหลาย
ประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างโอกาสให้กับสินค้าโอท็อปมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะท าให้
ประเทศไทยสามารถผลักดันสินค้าไทยของเราเข้าสู่สากลได้ ดังนั้น สินค้าOTOP สามารถได้รับ
ประโยชน์จากการมีโอกาสส่งสินค้าไปขายในตลาดอาเซียนได้มากข้ึน จากการที่มีประชากรรวมกว่า
590 ล้านคน รวมถึงมีโอกาสในการขยายช่องทางตลาดไปยังASEAN+3 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) และ
ASEAN+6 (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และอินเดีย) รวมไปถึงสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติ แรงงานและ
วัตถุดิบการผลิตที่มีความหลากหลายให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจได้โดยเฉพาะสินค้าท่ีมี
ศักยภาพ ในการส่งออกรวมถึงสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาดประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย  
(ยุทธศักดิ์ สุภสร 2554 ) 
 จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่ารัฐบาลให้ความส าคัญและพยายามที่จะผลักดันสินค้าโอทอป
ให้ติดตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ทั้งนี้ โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของรัฐบาลก็
ยังคงมีจุดด้อยที่ยังคงเป็นปัญหามาจนถึงปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็น ความไม่มั่นใจในผลิตภัณฑ์ของ
ผู้บริโภค หรือ การลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชน ซึ่งความไม่ม่ันใจในตัวสินค้า ก็จะส่งผล
กระทบต่อการซื้อขายของตลาดสินค้าโอทอป เมื่อผู้บริโภคเกิดความไม่ม่ันใจในตัวสินค้า ผู้บริโภคก็จะ
หันมองตัวเลือกอ่ืนแทน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อยอดขายของตัวผลิตภัณฑ์ ท าให้ผลิตภัณฑ์บางชนิดที่มี
กระบวนการผลิตค่อนข้างซับซ้อน หลากหลายขั้นตอน ได้รับผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่าต่อการผลิต มี
แนวโน้มเลิกผลิต และปิดตัวลง ผลกระทบดังกล่าว ท าให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าท่ีเมื่อเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ไม่ได้
รับการยอมรับ ผู้ผลิตบางกลุ่มจะท าการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จากเดิมไปสู่ผลิตภัณฑ์ชนิดอ่ืนที่ได้รับการ
ยอมรับ หรือ ได้รับความนิยม ซึ่งจึงท าให้เกิด การลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์นั่นเอง ท าให้แต่ละชุมชนมี
สินค้าชนิดเดียวกันผลิตออกมา จนเกิดสินค้าล้นตลาด และเม่ือมีแต่ผู้ขาย ไม่มีผู้ซื้อ ผู้ประกอบการก็
จะประสบปัญหา ดังนั้น รัฐบาลจึงจัดให้มีการจัดการให้จัดล าดับดาวตามคุณภาพ เพ่ือเป็นการแบ่ง
มาตรฐานให้แก่ตัวสินค้า ซึ่ง ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตคณะท างานขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ได้กล่าวว่า  ข้อส าคัญของโอทอป คือ มีความหลากหลายชนิดหลากหลายชุมชน ท าให้
คุณภาพ มาตรฐาน รสนิยมโปรดักส์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นหากต้องการให้โครงการโอทอป 
ประสบความส าเร็จต้องตอบโจทย์สร้างรายได้และแก้ปัญหาความยากจน  
 ประการแรก ควรมีการบริหารจัดการที่ให้ความส าคัญตั้งแต่ระดับผู้น าระดับสูง  เพ่ือบูรณา
การเชื่อมโยงให้แต่ละกระทรวงที่เก่ียวข้องท างานขับเคลื่อนช่วยกันท างาน 
 ประการที่สอง เนื่องจากในยุคแรกที่ปลุกปั้นยังไม่ส าเร็จสมบูรณ์ ซึ่งที่ผ่านมาการสนับสนุน
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ขาดความต่อเนื่อง ทั้งนี้ในช่วงแรกเป็นเพียงการจัดอันดับดาว 1-5 ดาว โดยระดับห้าดาว-ถือว่าดีเยี่ยม
ส่งออกไปจ าหน่ายตลาดต่างประเทศ ระดับสี่ดาว-สินค้ามาตรฐานดี แต่จ าหน่ายระดับประเทศ ขณะที่
สามดาวเป็นระดับพอใช้ ส่วน1-2ดาวถือว่าสอบตก 
  ในระยะแรกมีระดับ 5 ดาวจ านวน 400-500 โปรดักส์ จากจ านวนทั้งหมดนับหมื่นราย 
ดังนั้นประเด็นส าคัญของโอทอป 3-4 เรื่องท่ีต้องด าเนินการ คือ ด้านมาตรฐาน ซึ่งต้องมีทีมงาน
ปรับปรุงให้เกิดมาตรฐาน สอง-การตลาด ซึ่งต้องให้ทีมงานด้านการส่งออกหรือกระทรวงพาณิชย์เข้า
ช่วยเหลือ สาม-โปรดักชั่นการตลาดที่เหมาะสม รวมทั้งความต้องการ ซึ่งต้องเข้าใจตลาดและรสนิยม
ของลูกค้า   (สุวิทย์ เมษินทรีย์ 2554 ) 
 นอกจากปัญหาข้างต้นแล้ว ผลส ารวจจากส านักงานสถิติแห่งชาติ เรื่องการส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) พ.ศ. 2554 พบว่า ประชาชนใน
กลุ่มท่ีมีส่วนร่วมในโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (ซึ่งมีร้อยละ 33.2) ส่วนใหญ ่ ร้อยละ 65.6 
ระบุว่าในรอบปีที่ผ่านมามีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมโครงการ ร้อยละ 28.0 ระบุว่าไม่
มีปัญหาและอุปสรรค และร้อยละ 6.4 ระบุว่าไม่ทราบและไม่แน่ใจ ทั้งนี้กลุ่มที่มี ปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินการได้ระบุปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคัญ 3 เรื่อง คือ ขาดแหล่งเงินทุนในการผลิตสินค้า 
ร้อยละ 34.3 รองลงมา คือ ขาดช่องทางตลาดจ าหน่ายสินค้า ร้อยละ 29.5 และขาดการ
ประชาสัมพันธ์สินค้า อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 23.0 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ 2554 ) 
 ด้วยเหตุนี้ สิ่งส าคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าว คือ สร้างความม่ันใจให้แก่ผู้บริโภคเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์ของไทย ที่ถึงแม้จะมีการผลิตจากชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ แต่ก็มีคุณภาพสมกับเป็นสินค้าของ
ประเทศไทย และนอกจากจะสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคแล้ว การพัฒนาภาพลักษณ์ของสินค้าโอ
ทอปเพ่ือให้มีเป็นสากลมากยิ่งขึ้นก็เป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการขยายตลาดและช่วยเพ่ิมมูลค่าของ
สินค้าโอทอปในประเทศไทยให้เข้าสู่สากล อาทิ อาเซียน เป็นต้น และนอกจากต้องพัฒนาภาพลักษณ์
ภายนอกของตัวสินค้าแล้ว การให้ผู้บริโภคได้เห็น ความตั้งใจ ความประณีตของผู้ผลิต ขั้นตอน
กระบวนการต่างๆ ในการผลิตสินค้า ก็จะเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้บริโภคได้เห็นคุณค่าของสินค้าโอทอปมาก
ยิ่งขึ้น  
 จากเหตุข้างต้น การใช้สื่อในรูปแบบสารคดีจะช่วยตอบโจทย์ในการเล่าถึงรายละเอียด และ 
ขั้นตอนการผลิต ความเป็นมา ของตัวสินค้าได้อย่างดี อีกท้ังยังคงสามารถใส่เรื่องราวของสินค้าโอทอป
ที่ผู้บริโภคต้องการทราบ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องราวความเป็นมาของตัวผลิตภัณฑ์ เรื่องราวของผู้ผลิต และ
อ่ืนๆอีกมากมาย ลงไปในรายการได้ ซึ่งรายการสารคดีจะท าให้ผู้ชมได้รับรู้ข้อมูล ได้อย่างละเอียดและ
สามารถมองเห็นภาพของขั้นตอนการผลิตได้อย่างครบถ้วนมากกว่ารายการประเภทอ่ืนๆ และเม่ือผู้ชม
ได้เห็นถึงความตั้งใจ ความประณีตของการผลิตสินค้าไทยจากคนไทยแล้ว จะเป็นการช่วยสร้างความ
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เชื่อมั่นในเรื่องของคุณภาพให้แก่ผู้บริโภคผ่านทางสารคดีนั่นเอง และนอกจากรายการสารคดีจะให้
ความรู้แล้ว ผู้ชมยังสามารถได้รับความบันเทิงจากการรับชมอีกด้วย 
 ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ผลิตจึงมีความเห็นที่ผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์เกี่ยวกับสินค้า
โอทอปในประเทศไทย เพ่ือให้ผู้บริโภคได้เห็นถึงอีกมุมมองหนึ่งของผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น กระบวนการ
ผลิตทุกๆขั้นตอน เพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นถึงความประณีต ความตั้งใจ ที่มีคุณค่า รวมถึงการสัมภาษณ์ของ
ผู้ผลิตในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างลึกซ้ึงและ ได้รับรู้ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน  

 

วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินค้าโอทอป 
 2.เพ่ือให้ผู้ชมได้ทราบถึงกระบวนการในการผลิตของสินค้าโอทอป 
 3.เพ่ือให้ผู้ชมเห็นคุณค่าสินค้าโอทอปมากยิ่งขึ้น 

 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 
 ทดลองผลิตสารคดีโทรทัศน์เก่ียวกับสินค้าโอทอป จ านวน 1 ตอน โดยมีการด าเนินเรื่องโดย
ไม่มีพิธีกร ความยาวรายการ 15 นาที  โดยเนื้อหาภายในสารคดีแบ่งออกเป็น ความเป็นมาของ
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ และการท าการตลาดของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น  

 

ขั้นตอนการศึกษา 
  ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมการผลิต (Pre-Production) 
 - ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี  งานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง        
รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากต ารา เอกสาร วรรณกรรม หนังสือ และสื่อต่าง ๆ  มาใช้ในการ
เขียนรายงานและผลิตรายการ 
 - ท าเค้าโครงรายการ (Proposal)  ซึ่งมีหัวข้อในการท า คือ รูปแบบรายการ วัตถุประสงค์  
กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหารายการ พิธีกร สถานที่ถ่ายท า วันเวลากออกอากาศ และงบประมาณ  เป็นต้น 
 - หาสถานที่ และติดต่อสถานที่นั้น เพื่อขออนุญาตในการถ่ายท ารายการ 
 - เขียนบทรายการ (Script) 
     - วางแผนการถ่ายท ารายการ 
  ขั้นตอนที่ 2   ขั้นผลิตรายการ (Production) 
 - ด าเนินการผลิตและถ่ายท ารายการถ่ายภาพ 
 ขั้นตอนที่ 3  ขั้นหลังการผลิตรายการ (Post-production) 
 - หาเพลงประจ ารายการ 
 - ตัดต่อ และท ากราฟิกต่างๆ ในรายการ 
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 ขั้นตอนที่ 4  ขั้นประเมินผล และสรุปผลการศึกษา 
 - น ารายการที่ผลิตให้กลุ่มเป้าหมายได้รับชมและประเมินผล (Evaluation research)   
ด้วยการน าเทปที่ผลิตสมบูรณ์แล้วไปกลุ่มเป้าหมายชม และใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-depth interview)  เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็นสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงต่อไป 
 - สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล และน าเสนอข้อเสนอแนะต่าง ๆ   

 

แผนการด าเนนิงาน 
ตารางที่ 1-1 แสดงแผนการด าเนินงาน 

 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

 ศึกษาและน าเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์          

 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ          
 รวบรวมข้อมูลเพื่อผลิตผลงาน          

 ขั้นตอนการผลิตผลงาน          

 ตัดต่องาน          
 สรุปผลการด าเนินงาน          

 จัดท าเอกสาร          
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.ผู้ชมได้รับความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าโอทอป 
 2. ผู้ชมเกิดความสนใจในตัวสินค้าโอทอปเพิ่มมากข้ึน 
 3. ผู้ชมได้รับความบันเทิงจากสารคดี 
 
นิยามศัพท์ 
 สารคดีโทรทัศน์ หมายถึง รายการประเภทหนึ่งซึ่งน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบ โดยยึดหลักของความเป็นจริง ในณะเดียวกันได้อาศัยเทคนิคต่างๆหลาย
รูปแบบมาผสมผสานกันในการน าเสนอ เพ่ือให้เกิดจินตนาการที่ดี และจูงใจให้ผู้ชมสนใจ อาทิ รูป 
แบบการบรรยาย บทสัมภาษณ์ บทสนทนา ดนตรี และเสียง ประกอบอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการเสริม
ความหมายที่สมบูรณ์ให้แก่ภาพที่ปรากฎทางจอโทรทัศน์ เพ่ือมุ่งเสนอข้อเท็จจริงให้แก่ ผู้ชมแล้ว  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



6 

 

  OTOP หมายถึง โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือเรียกชื่อย่อๆว่า โอทอป (OTOP) 
เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อมากระตุ้นธุรกิจประกอบการที่เก่ียวข้องในท้องถิ่น ปัจจุบันแบ่ง
ออกเป็น 6 ประเภท คือ (1) อาหาร (2) เครื่องดื่ม (3) ผ้าและเครื่องแต่งกาย (4) ของใช้และของ
ประดับตกแต่ง (5) ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก และ(6) สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยกรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย จะด าเนินการคัดสรรผลิตภัณฑ์ผ่านโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ไทย เพ่ือจัดระดับผลิตภัณฑ์ (1 - 5 ดาว) ตามคุณภาพและมาตรฐานที่ก าหนด 
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์เกี่ยวกับสินค้าโอทอปในประเทศ
ไทย ผู้ศึกษาได้นําแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่มีความเก่ียวข้องมาศึกษาและวิเคราะห์ เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการผลิตรายการดังต่อไปนี้ 
 1.แนวคิดการผลิตสารคดีโทรทัศน์ 
 2.แนวคิดและหลักการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 3.หลักการด้านการส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารทางการตลาด (Promotion & IMC) 
 4.แนวคิดเก่ียวกับการเปิดรับและเลือกรับสื่อ 
 5.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 6.ผลงานที่เก่ียวข้อง 
  
1.แนวคิดการผลิตสารคดีโทรทัศน์ 
 1. ความหมายของรายการสารคดี 
 รายการสารคดี เป็นรายการที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ สาระและความบันเทิงร่วมกัน ซึ่ง
รายการสารคดีจะมีการนําเสนอเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆที่มีความเป็นจริง เคยเกิดขึ้นจริง โดย
เรื่องราวที่จะมีการนํามาเสนอ จะแสดงให้เห็นความจริงอย่างเป็นกลาง มีเนื้อหาที่ดี และให้ความรู้
และประโยชน์แก่สังคม และจะนําเสนอให้ออกมามีความน่าสนใจและสร้างสรรค์ มีจุดมุ่งหมายเน้น
เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซ้ึง โดยรูปแบบของรายการสารคดีท่ัวไป จะมีเรื่องเพียงเรื่องเดียว แต่
มีวิธีการนําเสนอหลายๆแบบ คละกันไป ทําให้รายการเกิดความหลากหลาย ซึ่งสามารถให้ผู้ชมเกิด
ความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ร่วมตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่กําหนดไว้ในสารคดี และสามารถทําให้
ผู้ชมได้รับทั้งความรู้และความบันเทิงควบคู่กันไป ทั้งนี้ผู้ผลิตต้องคิดและตอบคําถามเกี่ยวกับการผลิต
รายการสารคดีของตนเองเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ต่างๆของการผลิต ว่าจะผลิตเพ่ือใคร ผลิตไปทําไม 
เป็นต้น เพ่ือให้สามารถนําไปต่อยอดความคิดในการผลิตสารคดีได้จริง
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 2. ประเภทของสารคดี 
  การจําแนกประเภทรายการสารคดีสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ 
     2.1 สารคดีความรู้ทั่วไป เป็นสารคดีท่ีไม่เก่ียวข้องกับข่าว เป็นเรื่องราวความรู้ทั่วๆไป มี
เนื้อหาเน้นให้ความรู้ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง สารคดีความรู้ทั่วไปสามารถจําแนกตาม
ประเภทของเนื้อหาได้ ดังนี้ 
        2.1.1 สารคดีบุคคล (Personal Profile) คือเรื่องเกี่ยวกับบุคคล โดยสะท้อนให้
เห็นบุคลิกภาพ ความเป็นอยู่ ความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นเผยแพร่เกร็ดชีวิต ตลอดจนมุมมองและ
ทัศนคติการดําเนินชีวิตของบุคคลเหล่านั้น 
        2.1.2 สารคดีในโอกาสพิเศษ (Seasonal Stories) คือสารคดีเกี่ยวกับเหตุการณ์
ตามฤดูกาลหรือเทศกาลต่างๆ เช่น สารคดีวันสําคัญทางศาสนา สารคดีปีแห่งการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น 
        2.1.3 สารคดีประวัติศาสตร์ (Historical Features) คือสารคดีเกี่ยวกับเหตุการณ์
ที่เกิดข้ึนในอดีต ประวัติความเป็นมา ความสําคัญของสถานที่ และเอกลักษณ์ท่ีมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ 
        2.1.4 สารคดีท่องเที่ยว (Travel Features)  คือสารคดีเก่ียวกับการเดินทาง เพ่ือ
เชิญชวน หรือสร้างความเพลิดเพลิน 
        2.1.5 สารคดีแนะนําวิธีทํา (How-to-do Features) คือสารคดีเก่ียวกับการสอน
ให้ผลิตสิ่งต่างๆโดยเน้นที่ข้ันตอนการผลิต ให้ผู้ชมเข้าใจและติดตามได้ง่าย 
        2.1.6 สารคดีเด็ก (Children Stories) คือสารคดีที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก เช่น 
พัฒนาการเด็ก จิตวิทยาเด็ก เป็นต้น 
        2.1.7 สารคดีสตรี (Women Stories) เป็นสารคดีที่เน้นให้เห็นถึงบทบาท 
ความสําคัญของสตรีที่มีต่อสังคมในแง่มุมต่างๆ 
        2.1.8 สารคดีเก่ียวกับสัตว์ (Animal Stories) คือสารคดีที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์
ในด้านต่างๆ 
 2.2  สารคดีเชิงข่าว เป็นสารคดีที่มีลักษณะเนื้อหาเกี่ยวเนื่องมาจากข่าวที่กําลังเป็นที่
สนใจ เป็นการเสนอข้อเท็จจริงเบื้องหลังข่าว และเรื่องราวความเป็นมา ตลอดจนสาเหตุต่างๆ หาก
เป็นข่าวเกี่ยวกับบุคคลสองฝ่าย ต้องเสนอข้อเท็จจริงให้ความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่าย ไม่แทรกความ
คิดเห็นส่วนตัวลงไป ข่าวที่มาทําเป็นสารคดีนี้มักเป็นข่าวที่คนในสังคมให้ความสนใจ หรือเรื่องราวที่
เป็นส่วนหนึ่งของข่าวในขณะนั้น 
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 2.3 สารคดีเชิงสถานการณ์ เป็นสารคดีที่เสนอสถานการณ์หรือผลกระทบจากสถาน 
การณ์ที่ส่งผลกับสังคม ค่อนข้างกว้างและลึกกว่าสารคดีเชิงข่าว เช่น สถานการณ์ของโรคเอดส์ 
สถานการณ์ของไข้หวัดนก เป็นต้น เหล่านี้ล้วนเป็นสถานการณ์ที่ต้องเจาะลึกลงไป 
 2.4 สารคดีเพ่ือการประชาสัมพันธ์ เป็นสารคดีที่เน้นการให้ข้อมูล ภาพลักษณ์ ความรู้ 
ความเข้าใจ และความน่าเชื่อถือขององค์การ หน่วยงาน สินค้าและบริการต่างๆ ทําให้ผู้ชมมีความเห็น
คล้อยตาม เช่น สารคดีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หรือสารคดี
เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียงของบริษัทน้ํามันบางจาก เป็นต้น 
       2.4.1 ประเภทของสารคดีเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
             นักวิชาการ ตลอดจนนักเขียนทั้งไทยและต่างประเทศได้แบ่งประเภทของสาร
คดีไว้ไม่เหมือนกัน ในที่นี้จะแบ่งตามลักษณะของเนื้อหาอย่างกว้าง ๆ ออกเป็น 3 ประเภทคือ (อวย
พร พานิช และคณะ 2543: 234 - 235) 
              2.4.1.1 สารคดีข่าว สารคดีข่าวที่นํามาใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์จะเป็น
เรื่องท่ีเขียนขึ้นเพ่ือขยายความ หรือเสนอเบื้องหลังของข่าวแจกท่ีได้เขียนไปแล้ว แต่เรื่องนั้นยังมีแง่มุม
ที่น่าสนใจในการนําเสนอหรือยังเป็นเรื่องที่กลุ่มประชาชนยังให้ความสนใจ ทั้งนี้ การส่งสารคดีข่าว
ให้แก่สื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่ควรส่งหลังข่าวแจกในเรื่องที่เก่ียวข้องได้เผยแพร่ออกไปแล้ว 
              2.4.1.2 สารคดีสนองปุถุชนวิสัย สารคดีสนองปุถุชนวิสัย เป็นสารคดีที่มี
เนื้อหาสนองความอยากรู้อยากเห็นในทุกด้านของผู้อ่าน เช่น เรื่องท่องเที่ยว กีฬา งานอดิเรก 
ประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ เรื่องของบุคคล เด็ก สัตว์เลี้ยง การผจญภัย เป็นต้น การนําสารคดีประเภท
นี้มาใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ คือ การดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงาน องค์กร และ
สถาบัน ด้วยเรื่องราวเนื้อหาที่น่าสนใจ และเพ่ือสร้างความบันเทิง ความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่าน ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการเกิดความรู้สึกที่ดี ๆ ต่อหน่วยงาน องค์กร และสถาบัน 
                            2.4.1.3 สารคดีท่ัวไป สารคดีท่ัวไปเป็นการเขียนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ นอก 
เหนือจากท่ีกล่าวแล้วในสารคดีข่าว และสารคดีสนองปุถุชนวิสัย กล่าวคือ ข้อเท็จจริงในเรื่องใดๆ ก็
ตามสามารถดึงมาเขียนเป็นสารคดีได้ทั้งสิ้น ในการเขียนสารคดีเพ่ือการประชาสัมพันธ์ นักประชา 
สัมพันธ์จะต้องสามารถดึงเอาข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน องค์กร 
และสถาบันมาเขียน ด้วยโวหารและภาพพจน์ที่ก่อให้เกิดอรรถรสอันจะทําให้ผู้อ่าน โดยเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายของหน่วยงาน องค์กร และสถาบันติดตามเรื่องราวต่างๆ ตามประสงค์ของผู้เขียน 
 2.5 สารคดีเพ่ือการศึกษา สารคดีท่ีเน้นให้ความรู้วิชาการและการสอน ในแง่ของการให้
ความรู้คือ มุ่งให้ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต ส่วนในแง่ของการสอน
คือ มุ่งให้ความรู้ทางวิชาการ เป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งการศึกษาในและนอก
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ระบบ ลักษณะรายการคล้ายกับบทเรียน สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน เช่น รายการเพื่อ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( ชนินทร์ ชมะโชติ และดวงพร ทรัพยลักษณ์ 2554 ) 
 ไม่ว่าผู้เขียนจะเขียนสารคดีประเภทใดก็ตาม ผู้เขียนจะต้องมีข้อมูลอย่างถูกต้อง ให้ความ
เป็นธรรม ปราศจากอคติลําเอียง แล้วนําเอาสิ่งที่เป็นสาระมาเขียน เพื่อก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
รวมทั้งความบันเทิงแก่ผู้อ่าน  
 3. รูปแบบของสารคดี 
 การนําเสนอสารคดีให้ดูน่าสนใจ จําเป็นต้องเลือกรูปแบบการนําเสนอให้เหมาะสม  โดย
ผู้ผลิตอาจเลือก แบ่งเป็นรูปแบบต่างๆ อาทิ บรรยาย เล่าเรื่อง สัมภาษณ์ ละคร แอนิเมชั่น หรือ ใน
แบบของการผสมผสานก็เป็นได้ ให้เหมาะกับเนื้อหาและประเภทของสารคดีที่ผู้ผลิตต้องการจะผลิต 
 4. การใช้ภาษาและถ้อยคํา 
 การใช้ภาษาในสารคดีควรใช้ภาษาท่ีสื่อความหมายอย่างตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนสื่ออารมณ์
ความรู้สึก กระตุ้นความสนใจของผู้ชมได้อาจใช้ถ้อยคําท่ีสามารถเป็นลูกเล่นโดยไม่จําเป็นต้องอธิบาย
ภาพตรงๆเพ่ือความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน เมื่อเขียนบทสารคดี ให้คํานึงถึงการใช้ประโยชน์จากภาพ จะ
ช่วยให้การใช้คําเชิงอธิบายน้อยลง และใช้คําในการสื่อความหมาย ความรู้สึก ที่จะเพ่ิมสีสันช่วยให้
เรื่องน่าติดตามมากข้ึน 
 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    ขั้นตอนการผลิตสารคดี  ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่  
    5.1 ขั้นเตรียมการผลิต  (PRE – PRODUCTION) 
     ภายหลังจากได้รับมอบหมายงานการผลิตสารคดีแล้ว ผู้ผลิตสารคดีก็จะเริ่มดํา 
เนินการปฏิบัติงานดังนี้ 
                   5.1.1 ประชุมวางแผนการผลิตสารคดีเพ่ือกําหนดรูปแบบและเนื้อหา และการนํา 
เสนอสารคดี 
            5.1.1.1 ประชุมหารือร่วมกับผู้รับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือวางกรอบแนวคิดตามข้อกําหนด ทั้งงบประมาณ เครื่องมือ บุคลากร สถานที่ ภาวะเศรษฐกิจ และ
สิ่งอํานวยความสะดวก 
            5.1.1.2 กําหนดเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง 
ๆทั้งเอกสาร หนังสือจากห้องสมุด รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ท เว็บไซด์ 
และผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน 
            5.1.1.3 กําหนดแก่นเรื่อง (Theme) และวัตถุประสงค์ของสารคดี เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนและสอดคล้องกับความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 
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                         5.1.1.4 กําหนดรูปแบบและสร้างสรรค์สารคดี เพ่ือให้การนําเสนอมีความ
น่าสนใจเหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย 
                  5.1.2 ขั้นตอนการเขียนบท ประกอบด้วย 
    5.1.2.1 การหาข้อมูล แหล่งข้อมูลอาจได้จากข้อมูลที่เป็นเอกสาร ข้อมูลภาพ 
และวัสดุหรือข้อมูลจากบุคคล (ที่มีความน่าเชื่อถือ)ไม่ว่าจะเป็นแหล่งข้อมูลประเภทใดก็ตามสิ่งสําคัญ
คือหาแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องกับเรื่องให้ได้มากท่ีสุดเท่าที่จะหาได้และตั้งคําถามข้อสงสัยกับข้อมูลนั้นๆ
จนแน่ใจว่าไม่มีข้อสงสัยใดๆเพ่ือให้มั่นใจว่าได้ข้อมูลที่กว้าง-ลึก ถูกต้องที่สุด                                                                                              
    5.1.2.2 การจับประเด็น การพิจารณาว่าจะจับประเด็นไหนมาใช้ในงาน
เขียนแต่ละชิ้นให้คํานึงถึงแนวคิดของรายการหรือของงาน (Concept) ข้อมูลชิ้นเดียวกันอาจทําได้
หลายรายการหรือแตกเป็นงานต่างๆกันได้ขึ้นอยู่กับแนวคิด (Concept) ของรายการว่ากําหนดไว้
อย่างไร เรื่องความสําคัญของประเด็นอะไรเป็นหลัก อะไรเป็นรอง ข้อมูลที่หามาได้ทั้งหมดสามารถ
แยกแยะออกมาได้เป็นประเด็นต่างๆกัน เมื่อเลือกประเด็นที่เก่ียวข้องกับรายการได้แล้วต้องคิดด้วยว่า
ประเด็นสําคัญใดบ้างที่ต้องใช้ และ ประเด็นใดควรรองลงไป  
  5.1.2.3 การวางโครงเรื่อง การวางโครงเรื่องมีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดกรอบ
ความคิดในการนําเสนอ เพ่ือให้การวางแผนการผลิตเป็นไปได้อย่างถูกต้องและรอบคอบ เพ่ือความ
เข้าใจที่ตรงกันของทีมงานและเพ่ือความสะดวกในการพัฒนาบทสารคดีต้องมีแก่นเรื่อง (Theme) ที่
ชัดเจนและเดิน    เรื่องท้ังหมดอยู่บนแก่นเรื่องนั้น ต้องร้อยเรียงประเด็นหลักประเด็นรองเข้าด้วยกัน
โดยไม่จําเป็นต้องไล่เรียงจากหลักไปหารองเสมอแต่ให้คํานึงถึงความเชื่อมโยง (Link) ของแต่ละประ 
เด็นที่ร้อยต่อกันจนเป็นเรื่องที่น่าสนใจได้ และการวางโครงเรื่องไม่จําเป็นที่จะต้องเสนอในรูปแบบการ
บรรยายล้วนเสมอไปควรนํารูปแบบเทคนิคการนําเสนอแบบอ่ืนมาใช้ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม  จะช่วยทํา
ให้เรื่องมีมติให้ติดตาม 
   5.1.2.4 การเขียนบทการทําสารคดี ไม่ว่าเป็นรายการหรืองานผลิตทางด้านนี้
ต้องเข้าใจว่าการเขียนบทเป็นงานเขียนเพ่ือเล่าเรื่องควบคู่ไปกับภาพ เมื่อเขียนบทต้องคิดถึงด้านภาพ
(Shot)เสมอว่าภาพสามารถเล่าเรื่องอะไรได้บ้าง ภาพเล่าเรื่องได้ชัดเจนหรือไม่ และเมื่อเขียนบทควร
ย้อนกลับไปอ่านทบทวนเป็นระยะเพ่ือเป็นการเล่าเรื่องมีความต่อเนื่องสละสลวยในการเรียบเรียงเรื่อง 
                   5.1.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน                                                                                           
     เมื่อเราได้บทสารคดีมาแล้วจะทําให้เราทราบว่าแก่นหลักของเรื่องคืออะไร
ขั้นตอนต่อไปคือการกําหนดสถานที่ถ่ายทํา/สํารวจสถานที่/จัดเตรียมอุปกรณ์ถ่ายทําโดยการตระ 
เตรียมอุปกรณ์เพ่ือการบันทึกภาพตามตารางเวลา (Schedule) ที่กําหนดไว้ รวมทั้งกําหนด สถานที่ที่
จะใช้ในการบันทึกภาพ การเตรียมตารางและการวางแผนการถ่ายทําเพ่ือให้ทีมผลิตรายการทุกคนได้รู้
ว่า กิจกรรมอะไรจะทําช่วงไหน เสร็จเมื่อไร ใครรับผิดชอบกิจกรรมนั้น ซึ่งสามารถเห็นภาพรวมของ
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การ ผลิตสารคดีท้ังหมดอย่างคร่าว ๆ และสามารถควบคุมการทํางานให้เป็นไปตามตารางของการ
ผลิต นอกจากนี้ ยังช่วยตรวจสอบความคืบหน้าของรายการและแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่
ปัญหาเหล่านั้นจะเป็นอุปสรรคในการผลิตรายการต่อไป การถ่ายทํานอกสถานที่ ขั้นตอนที่จะต้อง 
เตรียมทุกอย่างเพ่ือความสะดวกในการถ่ายทํา การออกสํารวจสถานที่ หาจุดถ่ายที่ต้องการ ติดต่อขอ
อนุญาตถ้าจําเป็น โดยการสํารวจสถานที่นั้นถ้ามีข้อจํากัดในเรื่องของระยะทางที่ไกลหรือไม่สะดวก 
เรื่องของเวลาควรติดต่อนัดหมายวัน/เวลาบุคคลที่ต้องการสัมภาษณ์ไว้ให้พร้อม ประชุมซักซ้อมการ
ปฏิบัติงาน จัดเตรียมอุปกรณ์และบุคลากร(เทคนิค ยานพาหนะ งบประมาณ) นัดหมายทีมงานให้
พร้อม และเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการถ่ายทํา เรื่องของอุปกรณ์นี้สําคัญมากถ้าขาดแม้
เพียงชิ้นเดียวก็จะทําให้มีปัหาอย่างมากในการถ่ายทํา นอกจากจะตรวจสอบให้ครบถ้วนแล้วก็ต้องดู
สภาพการทํางานของอุปกรณ์ด้วยว่าบกพร่องหรือไม่  
                   5.1.4 การเตรียมสถานที่       
  สถานที่จริง (On Location) ผู้ผลิตจะต้องดูแลเรื่องการควบคุมแสงสว่าง และ
การ ควบคุมเสียงรบกวนให้น้อยลง การเตรียมอุปกรณ์การผลิตในการถ่ายทํา ณ สถานที่จริง ผู้ผลิต
ต้อง ตรวจสอบความพร้อมด้านกล้อง เทป ไมค์ ไฟ การเตรียมการด้านเสียงแสง ควรมีการทดสอบ ทั้ง
แสง เสียงให้พร้อมก่อนบันทึกรายการ  
                     5.1.5 การเตรียมความพร้อมก่อนถ่ายทํา 
      ผู้ผลิตรายการจะต้องตรวจสอบความพร้อมทุกด้าน โดยดูจากกระดาษบันทึก 
ซึ่งเรียกว่า Fact Sheet หรือ Facility Sheet ซึ่งผู้ผลิตรายการจะจดรายละเอียด และข้อความ ที่
จําเป็นด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ บุคลากร ด้านเทคนิค ด้านการแสดง คนงาน และอ่ืน ๆ 
นอกจากนี้ ผู้ผลิตรายการจะต้องตรวจสอบตารางการปฏิบัติงานรวมทั้งตารางเวลาที่กําหนดในการ 
ปฏิบัติงาน เรียงตามลําดับและกําหนดเวลาที่บุคลากรฝ่ายต่างๆ จะเข้าประจําหน้าที่ทั้งหมด ผู้ผลิต 
สารคดีจะต้องตรวจสอบตารางการถ่ายทําว่าในวันที่ถ่ายและมีใครต้องมาเข้าฉากบ้าง ช่วงเช้าหรือบ่าย 
เวลาเท่าใด ซึ่งตารางถ่ายทํา (Shooting Schedule) นี้ มีไว้เพ่ือช่วยให้การทํางานมีประสิทธิภาพ
ประหยัดเวลาผู้แสดงประหยัดคนงานและอุปกรณ์พิเศษอ่ืน ๆ  
 5.2 ขั้นถ่ายทํา (PRODUCTION) 
      การปฏิบัติงาน  การกํากับและถ่ายทําสารคดี ต้องเริ่มจากการฝึกซ้อม ผู้ผลิตสารคดี
จะกําหนดตารางฝึกซ้อมไว้ล่วงหน้า โดยระบุวัน เวลา สถานที่ ให้กับบุคลากรที่เก่ียวข้องมาซ้อม 
สําหรับสารคดีที่มีความซับซ้อนมาก ก็ควรจะต้องซ้อมก่อนวันผลิตสารคดีและบุคลากรสําคัญๆผู้กํากับ
รายการ ผู้ช่วยกํากับรายการ ผู้กํากับเวที ฝ่ายช่างภาพ ฝ่ายเสียง ฝ่ายแสง และฝ่ายอื่น ๆ จะต้องมา
ซ้อมเพ่ือให้เข้าใจตรงกันโดยตลอด การถ่ายทํารายการ เป็นขั้นตอนที่จะทําการบันทึกภาพต่าง ๆ ตาม
เนื้อหาที่กําหนดในบทโทรทัศน์ แต่ก่อนที่จะถึงเวลาทําการบันทึกภาพ ผู้กํากับรายการควรตรวจสอบ
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สิ่งต่างๆว่าเรียบร้อย และพร้อมที่จะถ่ายทําหรือไม่ โดยเฉพาะการตรวจสอบเรื่องของมุมภาพ 
ตําแหน่งภาพกับมุมของฉาก  รวมไปจนถึงเรื่องของสี ความคมชัดความถูกต้อง และในกรณีท่ีเป็นการ
บันทึกภาพ เมื่อทําการบันทึกภาพเสร็จแล้ว ควรจะมีการ Rewind เทป เพ่ือเช็คดูภาพที่บันทึกไปนั้น
ว่ามีความคมชัดและถูกต้องหรือไม่มีอะไรบกพร่องไหม หากพบสิ่งบกพร่องก็จะได้บันทึกถ่ายทําใหม่
ทันที 
 5.3 ขั้นหลังการถ่ายทํา (POST – PRODUCTION) 
      การดําเนินงานหลังการถ่ายทําผลิตสารคดี เป็นกระบวนการท้ายสุดของการผลิตสาร
คดี เป็นการเอาเทปทั้งหมดที่บันทึกภาพมาคัดเลือกภาพที่ดีที่สุด แล้วตัดต่อเข้าด้วยกัน ซึ่งผู้ทําการตัด
ต่อจะต้องเข้าใจบทสารคดีนั้นเป็นอย่างดี ในบางกรณีผู้เขียนบทความอาจมาควบคุมการตัดต่อ หรือ
ทําหน้าที่เป็นผู้ตัดต่อเองก็ได้ เมื่อผู้ตัดต่อเข้าใจบทว่ากล่าวถึงอะไร มีลําดับขั้นตอน ความเป็นมาของ
เรื่องราวอย่างไร แล้วจึงลงมือทําการตัดต่อ ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญมาก การเรียงลําดับ
ความสําคัญของเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ ต้องมีความประณีต พิถีพิถัน เพ่ือให้เนื้อเรื่องออกมาได้ตาม
บทโทรทัศน์กําหนด และได้อารมณ์ของเรื่องราวนั้นอย่างสมบูรณ์ มีความน่าสนใจและน่าติดตามด้วย 
การตัดต่อภาพอาจมีการนําเอาเทคนิคภาพมาพลิกแพลงได้ หลังจากท่ีตัดต่อภาพและบันทึกเสียงทุก
อย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นําเอาเทปที่สมบูรณ์แล้วส่งให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ (กบว. ของสถานี 
ฯ) เพ่ือทําการตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไข ก่อนนําเผยแพร่ออกอากาศต่อไป 
 5.4 การประเมินรายการ  
      การประเมินผลรายการเพ่ือให้ได้ขอมูลมาปรับปรุงรายการให้เหมาะสมทันสมัย ตรง
กับ ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การทํางานเป็นทีม (Team Work) พร้อมด้วยการวางแผนที่ดี จึง
นับเป็นหัวใจสําคัญของการผลิตรายการ ความสําเร็จของรายการเกิดจากการร่วมแสดงความคิดร่วม
แรงร่วมพลังของบุคคลหลายๆ ฝ่าย ทุก ๆ คนมีความสําคัญเท่าเทียมกัน และต่างก็มีความชํานาญกัน
ในคนละเรื่อง 
 จากแนวคิดข้างต้นจะเห็นได้ว่าการผลิตรายการสารคดีในปัจจุบันมีหลากหลายประเภท 
และหลายรูปแบบ หากผู้ผลิตต้องการผลิตสารคดีประเภทใด ควรที่จะหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ให้มาก 
เพ่ือที่จะได้ผลิตรายการสารคดีออกมาได้ครบถ้วน ตรงกับความต้องการทั้งของผู้ผลิตและของกลุ่ม 
เป้าหมาย ซึ่งผู้ศึกษาจะนําแนวคิดการผลิตสารคดีโทรทัศน์เข้าไปประยุกต์ใช้กับรายการ ทั้งนี้ผู้ศึกษา
จึงต้องทําการศึกษาแนวคิดการผลิตรายการสารคดีเพ่ือให้ได้ทราบถึงรูปแบบประเภทของสารคดี และ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพ่ือที่จะนํามาผลิตรายการของผู้ศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด  
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2.แนวคิดและหลักการ หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

 แนวคิด หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นแนวคิดท่ีเน้นขบวนการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ใน
แต่ละหมู่บ้านหรือตําบล แนวคิดนี้สนับสนุนและส่งเสริมให้ท้องถิ่นสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ โดย
มีกิจกรรมการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการตลาด การผลิต การบริหารจัดการ และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านการผลิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาดสากล โดยที่
ท้องถื่นจําเป็นต้องพ่ึงตนเอง (Self-reliance) เป็นหลัก ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการนี้จําเป็นต้อง
อุทิศพลังกาย (Energy) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และความปรารถนา (Desire) ที่จะใช้
ทรัพยากรที่หาพบในท้องถิ่นเป็นหลัก เพ่ือให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ และนําไปสู่เป้าหมายของ
การกินดีอยู่ดี คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน แสวงหารากฐานที่สําคัญของประเทศ นอกจากนี้เป็นการ
สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยให้คงอยู่ต่อไป สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนรุ่นต่อๆไปและวางราก 
ฐานที่สําคัญของประเทศและสังคมไทย 
 1.วัตถุประสงค์ของหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  
    จากนโยบายของรัฐบาล ที่แถลงต่อรัฐสภา และตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ.2544 การดําเนินงานตาม โครงการ
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (Thaitambon 2545) 
     1.1 สร้างงาน สร้างรายได้ แก่ชุมชน  
     1.2 สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ให้สามารถคิดเอง ทําเอง ในการพัฒนาท้องถิ่น  
     1.3 ส่งเสริมภูมิปัญาท้องถิ่น  
     1.4 ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 นอกจากนี้ เป็นแนวคิดท่ีต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์(หลัก) 1 ประเภท เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบ ทรัพยากรของท้องถิ่น ลดปัญหาการอพยพย้ายถิ่นไปสู่เมืองใหญ่ ซึ่งถือได้ว่า
เป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดข้ึน เป็นแนวคิดท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ของประชาชน เกิดการดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง นับเป็นกลยุทธ์การพัฒนาที่
อาศัยหมู่บ้านเป็นหน่วยพัฒนา (Unit of Development) 
 ผลิตภัณฑ์ไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่เป็นกระบวนการทางความคิด รวมถึง 
กาบริการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การรักษาภูมิปัญญาไทย การท่องเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้กลายเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นจุดขายที่รู้จักกันแพร่หลายไปทั่วประเทศและทั่วโลก 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



15 

 

 2. ประเภทของสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
     สินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ได้แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มใหญ่ ได้แก่     
   2.1 ประเภทอาหาร เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่บริโภคสดและผลิตภัณฑ์อาหารแปร
รูป รวมทั้งอาหารแปรรูปที่ใช้วัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น ไข่เค็มใบเตย น้ําพริกไข่เค็ม 
น้ําพริกตาแดงปลาย่าง น้ําพริกตาแดงแมงดา ปลากรอบสมุนไพร ผักปลอดสารพิษ โรตีกรอบ กล้วย
หอมทอดเนย ถั่วทอดสมุนไพร ทองพับ ขนมทองพับสมุนไพร ขนมไทยลูกชุบ เป็นต้น  
   2.2 ประเภทอาหารเครื่องดื่ม เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่มี 
แอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่พร้อมดื่ม เช่น รังนกสําเร็จรูป รังนกขวดแก้ว รังนกขวดพลาสติก เป็นต้น  
                2.3  ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย เป็นผ้าทอและผ้าถักจากเส้นใยธรรมชาติ หรือตกแต่ง
มาจาก วัสดุอ่ืน เครื่องประดับตกแต่ง เช่น กระโปรงสั้น กางเกงแม้ว กางเกงเล 4ส่วน กางเกงเล-ยาว 
ตัด เย็บจากผ้าฝ้ายพิมพ์ กรอบรูปผ้าไหม กระเป๋าผ้าลายปักเลื่อม กระเป๋าผ้าฝ้าย กระเป๋าหนังแท้ 
กล่องผ้าไหม ชุดเครื่องประดับเสก็ดดาว (แหวน ต่างหู สรอ้ยคอ สร้อยข้อมือ) เป็นต้น  
                2.4  ประเภทเครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องเรือน 
เครื่องตกแต่งบ้าน เครื่องใช้สํานักงาน เครื่องใช้สอยต่าง ๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มจักสาน เช่น ชุด
โต๊ะ อาหาร ประกอบด้วย ที่รองแก้ว ที่รองจาน ถ้วย หมอนตะเกียบ ผ้าเช็ดปาก จํานวน 4 ที่ ชุดโต๊ะ
หมู่บูชา ที่รองจานผลิตจากเสื่อ ที่เสียบจดหมายลายช้างทรงเครื่อง ที่ใส่ CD สานจากกก ปลอกหมอน 
ลายแถบช้าง ผลิตจากไหมเทียม เป็นต้น  
                2.5 ประเภทศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สะท้อนวิถีชีวิตภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ผลไม้จิ๋ว ผลิตภณัฑ์เซรามิค ตุ๊กตาผู้หญิงแขวนผนังเซรามิค 
ผลิตภัณฑ์เซรามิค เณรเซรามิคเรียน พวงกุญแจช้างผ้าไหม โมบายกระต่ายเซรามิก 6 ตัว ปลายห้อย 
ใบไม้ ขันตักบาตร ลายพิกุล สีนูน เป็นต้น  
                2.6  ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา เป็นผลผลิตจากธรรมชาติ ที่ไม่ใช่การ
บริโภค และรักษาโรค ครีมอาบน้ําขม้ินชัน เครื่องหอมกรรณิการ์ ตะไคร้หอมกันยุง ผลิตเป็นรูปทรง
พีระมิด เป็นต้น  
 แม้ว่าโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยนั้น เกิดข้ึนในประเทศมาช่วงหนึ่ง
แล้ว แต่แท้จริงแล้วต้นเกิดของสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของไทยนั้น ได้รับการประยุกต์มาจาก
ประเทศญี่ปุ่น ในชื่อโครงการ OVOP นั่นเอง  
 3. การกําเนิดและพัฒนาการของกระบวนการ OVOP ประเทศญี่ปุน 

  หมูบานโอยามา (Oyama) ตนกําเนิดของ OVOP เปนชุมชนที่มีพ้ืนที่การเกษตรจํากัด 
และไมมีอุตสาหกรรมหลักอีกทั้งตั้งอยูหางไกลจากเขตเมืองซึ่งเปนศูนยกลางของจังหวัด Oita ในป
2504 ชาวบานในหม ูบ้านรวม 1,000 ครัวเรือน ไดริเริ่มโครงการ “บวยใหมและเกาลัด” (New Plum 
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and Chestnut: NPC) ซึ่งเปนโครงการสงเสริมการเพาะปลูกบวยและเกาลัด ในรูปแบบการเกษตร
ผสมผสาน เพราะบวยและเกาลัดเปนพืชที่เหมาะกับสภาพพ้ืนที่และภูมิอากาศของหมูบาน และกอให
เกิดรายไดคอนขางสูงแกชาวบาน (Adachi 2003)  
 โครงการดังกลาวนี้มีพัฒนาการ 3 ระยะไดแกระยะที่ 1 (2504 – 2507) เปนชวงแรกของการ 
สงเสริมการปลูกบวยและเกาลัดแทนการปลูกขาวซึ่งขัดกับนโยบายการเกษตรของภาครัฐในขณะนั้นที่ 
สงเสริมใหเกษตรกรปลูก   ขาวเหตุที่เกษตรกรไมยอมปลูกขาวนั้นเปนเพราะขาวใหรายได้ต่ํา (Hisao 
et al., 2005) ในระยะตอมา (ป 2508 – 2511) ผนูําหมบูานเกรงวาเมื่อชาวบานมีรายไดสูงขึ้นแล
วจะเกียจคราน จึงตองจัดกิจกรรมใหคนหนุมสาวมีโอกาสไดไปดูงานตางประเทศ (ฮาวาย) ซึ่งโอกาส
ไปเที่ยวตางประเทศของคนในชนบทนั้นมีนอยมาก ดังนั้นนอกจากจะเปนการ สรางแรงจูงใจใหขยัน
ทํางานแลวยังเปนการเปดโลกทัศนของชาวบาน ซึ่งเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอีกทางหนึ่ง (จาก
การใหสัมภาษณของ Mr. Akira Abiru ผูอํานวยการ Oyama Life Consulate วันที่ 13 มีนาคม 
2548 อางในอารี วิบูลยพงศ และนัทธมน ธีระกุล (2548)) สวนระยะที่ 3 (2512 เปนตนมา) การ
พัฒนาในหมบูานเนนการปรับสภาพแวดลอมใหนาอยูอาศัยและสรางสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆเชน 
ศูนยวัฒนธรรม ศูนยขอมูลชุมชน เปนตน เพ่ือใหคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 หมูบานโอยามานับเปนตนแบบของการพัฒนาชุมชนดวยคนในชุมชนเองรวมทั้งยังเปนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหริเริ่มสรางสรรคพ่ึงพาตนเองและพัฒนาสิ่งแวดลอมดวยซึ่งการพัฒนาชุมชน
ของหมูบานโอยามานี้เปนผลใหรัฐบาลยินยอมใหดําเนินนโยบายที่แตกตางกันในแตละทองถิ่น เพ่ือให
สอดคลองกับความตองการของคนในชุมชน เพราะคนในชุมชนย่อมทราบถึงความตองการที่แทจริง
ของตนเองไดดีกวาคนภายนอก (Adachi 2003)  
  แนวคิดพ้ืนฐาน หรือหลักปรัชญา OVOP ประกอบดวย 3 ประการ (หรือ 3 ระดับการ
พัฒนา) ไดแก  
 1. คิดระดับโลกแตทําระดับทองถิ่น หรือภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล (Local Yet Global) 
นั่นคือ ผลิตสินคาที่คงกลิ่นสีและวัฒนธรรมทองถิ่น ที่สามารถเขาถึงรสนิยมของผูบริโภคท่ัวประเทศ
และท่ัวโลกยิ่งเปนสินคาที่มีเอกลักษณโดดเด่นเฉพาะถิ่นมากเพียงไรก็จะยิ่งมีชื่อกองโลกไดเพียงนั้น 
ดังนั้นการผลิตสินคามิใชเพียงเพ่ือสนองความตองการของชุมชนเทานั้น แตตองคํานึงถึงมาตรฐานใน
ระดับประเทศหรือสากลดวย  
 2. เปนอิสระ พ่ึงพาตนเองและคิดอยางสรางสรรค (Self-reliance and Creativity) กลา
วคือ กิจกรรมตางๆ ตองมาจากความตองการของคนในชุมชนโดยตรง นั่นคือ ประชาชนในทองถิ่นเป
นผูตัดสินใจวาจะพัฒนาสินคาใดเขารวมโครงการ (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ชนิด) สวนหนวย งาน
รัฐมีหนาที่เพียงใหการสนับสนุนเทคโนโลยีและการตลาดเทานั้น ซึ่งลักษณะดังกลาวนี้ทําให OVOP  
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เปนมากกวาโครงการเพ่ือสงเสริมการผลิตสินคาที่มีลักษณะเฉพาะเทานั้น แตยังครอบคลุมถึงกระ 
บวนการฟนฟูชุมชนดวยและ  
 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย(Human Resource Development) ซ่ึงเปนเปาหมาย
สูงสุดของ OVOP แรงขับเคลื่อนที่แทจริงของการพัฒนาภูมิภาค คือ “มนุษย” ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีความกลาทาทายและมีวิสัยทัศนกว้างไกล จึงจะสามารถเปนผนํากระบวนการพัฒนาในแตละ
ชุมชนไดอันจะทําใหเศรษฐกิจของภูมิภาคพัฒนาไปไดอย่างอัตโนมัติและเปนธรรมชาติ  
 ดังนั้นคําวา “ผลิตภัณฑ” (หรือ product) มิไดหมายถึง “สินคา” (หรือ goods) เท่านั้น 
แตหมายถึงผลิตผลจากความสามารถของมนุษยซึ่งสะทอนถึงการสรางทรัพยากรมนุษยนั่นเอง (นัท
ธมน ธีระกุล, อารี วิบูลยพงศ และทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต 2548)  
 ในขณะที่เริ่มมีกระบวนการ OVOP ในจังหวัดโออิตะ ประชากรในโออิตะมีรายไดตอหัว
ต่ําสุดในเกาะคิวชูและประสบปญหาการอพยพของประชากรเพื่อหางานทํานอกพ้ืนที่โดยเฉพาะคนรุ
นใหม เมื่อ OVOP ผานการพัฒนาจนกระทั่ง “Oita brand” เริ่มเปนที่รูจักไปทั่วประเทศ ประชากร
จึงหวนกลับคืนทองถิ่นและมีรายไดเพ่ิมเปน 2 เทา (80,000 บาท/คน/เดือน) จํานวนผลิตภัณฑซึ่งข้ึน
ทะเบียนภายใตโครงการ OVOP ไดเพ่ิมข้ึนจากเดิม 143 ชนิดในปพ.ศ. 2523 เปน 336 ชนิด ในป
2544 และมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑเพ่ิมขึ้นจาก 35.9 พันลานเยน เปน 141 พันลานเยน ในชวง
เวลาดังกลาว  
 ปจจุบันเฉพาะหมูบานโอยามามีผลิตภัณฑกวา 100 ชนดิ จนไดชื่อวา “One Village 
Hundred Products” ซึ่งประกอบดวยสินคาเกษตรขั้นพ้ืนฐาน (เชน เห็ด ผักเปนตน) จนกระท่ังถึง
ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป (เชน ขนมปงไสกรอก สมุนไพรแปรรูป เปนตน) นอกจากนี้ยังมีรานคาริมทาง 
Kanohana Garten ซึ่งขายสินคาชุมชนใหกับผูบริโภค โดยเฉพาะนักทองเที่ยวและรับซื้อสินคาชุมชน
จากคนในชุมชนและชุมชนอ่ืนๆ รานคาริมทางเปนจุดที่ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูซ้ือ
และผูขายดวย (Hisao et al., 2005 และอารี วิบูลยพงศ และนัทธมน ธีระกุล 2548)  
 ปจจุบันรูปแบบ OVOP ไดแพรขยายไปกวา 3,000 ทองถิ่นทั่วประเทศญี่ปุน รวมทั้ง
ประเทศตางๆในอาเซียน ไดแกจีน ฟลิปปนสมาเลเซียอินโดนีเซียไทยกัมพูชาและลาวรวมถึง มอง 
โกเลียและสหรัฐอเมริกาแมวาวิธีการนําไปใชจะแตกตางกันไปในแตละประเทศ แตมีจุดประสงคของ
การนําไปใชคลายคลึงกัน คือเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจระดับทองถิ่น เพ่ิมจิตสํานึกของคนในชุมชน พัฒนา
คุณภาพของผลิตภัณฑทองถิ่น และขยายโอกาสทางการตลาด (นัทธมน ธีระกุล, อารีวิบูลยพงศ และ
ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต 2548) 
 4. ปจจัยแหงความสําเร็จของ OVOP  
     ไดสรุปปจจัยที่ทําใหกระบวนการ OVOP ของประเทศญี่ปุนประสบผลสําเร็จเปนอยางดี
ยิ่งดังนี้ (Adachi 2003) 
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    4.1 ที่ดิน การนําลักษณะเดนของประวัติศาสตรวัฒนธรรม ประเพณีทรัพยากรธรรม 
ชาติ สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของท้องถิ่นมาปรับใชในการผลิตผลิตภัณฑเพ่ือสรางเอกลักษณ
เฉพาะถิ่น เชน บวยและเกาลัดของเมืองโอยามา มะนาว คาโบสึ (Kabosu) ของเมืองทาเกตะเทศกาล
ตุกตาของเมืองฮิตะการทองเที่ยวเชิงเกษตรและน้ําพุรอนของเมืองยูฟูอิน เปนตน (อารี วิบูลยพงศ
และนัทธมน ธีระกุล 2548) 
    4.2 แรงงาน การเนนในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยมีการจัดตั้งโรงเรียนฝกอ
บรมผูนําทองถิ่นในอนาคตเปนจํานวนถึง 10 ซึ่งโรงเรียนเหลานี้เนนสาขาวิชาที่แตกตางกันไป เนนการ
ปฏิบัติจริง ความรูกระจาง และการศึกษาอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผู้นําที่
เขารวมฝกอบรม นอกจากนี้ยังมีการศึกษาดูงานเพ่ือเรียนรูจากภูมิภาคอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและตาง
ประเทศการสรางงานเพ่ือดูดซับแรงงานสวนเกินในทองถิ่น และจูงใจคนหนุมสาวไมใหออกไปทํางาน
นอกพื้นที่รวมทั้งการจัดตั้งองคกรและการแลกเปลี่ยนเรียนรู  
    4.3 เงินทุน มีการสนับสนุนเงินลงทุนจากภาครัฐ ในรูปของโรงเรือน และสิ่งอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ และมีบางกรณีที่รัฐรวมลงทุนกับกลุมชุมชนในระยะเริ่มแรก 
    4.4 เทคโนโลยี หนวยงานรัฐในระดับจังหวัดมีบทบาทสนับสนุนผูผลิตในพ้ืนที่ในดา
นเทคโนโลยีเพ่ือชวยปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ เชน ศูนยใหคําแนะนําดานการแปรรูปผลิตภัณฑ
การเกษตร ประมงและปาไมและศูนยใหคําปรึกษาและวิจัยเห็ด ในจังหวัดโออิตะเปนตน ซึ่งศูนยเหล
านี้มีกิจกรรมทั้งการวิจัยการพัฒนาการเผยแพรขาวสารและการฝกอบรม/สัมมนา (อารี วิบูลยพงศ
และนัทธมน ธีระกุล 2548)  
    4.5 การตลาด รัฐบาลญี่ปุนมีมาตรการสงเสริมการตลาดหลายประการอาทิเชน 
“รัฐบาลปฏิบัติตนเยี่ยงผูนํา” “รัฐบาลคือตัวแทนจําหนาย” งานออกรานแสดงสินคาในกรุงโตเกียว
การจัดตั้งบริษัท Oita OVOP Inc. เพ่ือทําหน้าที่การตลาด ทั้งขายสง บริการสงถึงที่และจําหนายผา
นทางโทรทัศน (TV shopping) การผลิตในปริมาณมากและการขนสงสินคาใหถึงมือลูกคาตรงตาม
ความตองการ ทั้งนี้มีการพัฒนาพันธุพืช (เชน ลูกแพรของเมืองฮิตะ) และการเลือกทําเลที่เหมาะสม
ทางภูมิศาสตร (เชน กุหลาบ) การจับกระแสความตองการตลาด (ฟงเสียงของลูกคา) เชน การรับฟ
งเสียงติชมของลูกคาจากงานออกราน การสํารวจความพึงพอใจของลูกคาเปนตน 
    4.6 เครือขาย ตัวอยางเครือขาย เชน การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูนําที่เขารับการฝ
กอบรม กงสุลระดับท้องถิ่นการแลกเปลี่ยน   สินคาระหวางเมืองหรือจังหวัด เครือขายระหวาง
ชาวเมืองในโออิตะและประเทศในเอเชีย เป็นตน 
    4.7 การบริหารทองถิ่นและสื่อสารมวลชน หนวยงานของรัฐในระดับจังหวัดมีแนวคิด
การดําเนินงานที่ชัดเจน คือ ชวยผูที่ชวยตนเองกอนเทานั้นทั้งนี้เพื่อเปนแรงจูงใจใหเกิดการพ่ึงตนเอง
ของชุมชน โดยหนวยงานมีบทบาทในการชวยเหลือดานการกระจายสินค้าการออกแบบ การบรรจุ
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ภัณฑการวิจัยและพัฒนาและการใหคําแนะนําหากชุมชนมีความตองการพัฒนาในแงมุมที่ตางออกไป
จากนโยบายรัฐชุมชนจะสะทอนความตองการของตน เชน การกระตุนใหคนในหมูบานโอยามาปลูกบ
วยและเกาลัด โดยผู้นําประกาศวา “ปลูกบวยและเกาลัด แลวจะไดไปทองเที่ยวฮาวาย” อีกทั้งยัง
จัดการแขงขันวอลเลยบอลในนาขาว เพื่อสงสัญญาณตอตานนโยบายสงเสริมการปลูกข้าวของรัฐ 
    4.8 สิ่งแวดลอม การอนุรักษสิ่งแวดลอม เชน การทองเที่ยวสีเขียวและการทองเที่ยว
แบบ farm stay เปนตน 
    4.9 การแลกเปลี่ยนระหวางประเทศและการฑูตทองถิ่น การเดินทางไปตางประเทศ 
(เชน จีน ไตหวัน เกาหลีใตและไทย) ของคณะกรรมการ Oita OVOP International Exchange 
Promotion Committee ซึ่งนําโดยอดีตผูวาราชการจังหวัดโออิตะ นายโมริฮิโกะฮิรามัทซึ เพ่ือเผย
แพรกระบวนการ OVOP และการจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการ OVOP ระหวาง
ประเทศญี่ปุนกับประเทศตาง ๆ ในเอเชีย รวมถึงการจัด OVOP Study Tours ซึ่งมีคณะผูเยี่ยมชม
จากประเทศต่าง ๆ ถึง 21 ประเทศ ทั้งนี้ไทยเปนประเทศที่ไปเยี่ยมดูงานที่ Oita มากที่สุด โดยมีคน
ไทยที่ไปดูงานที่ Oita ทั้งสิ้น 451 คน หรือรอยละ 45.8 ของจํานวนผูเยี่ยมชมทั้งหมด (Oita OVOP 
International Exchange Promotion Committee 2006) 
 จากแนวคิดดังกล่าวมีประโยชน์ต่อผู้ศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยผู้ศึกษาได้นําแนวคิดดังกล่าวเข้า
ไปประยุกต์ใช้ทางด้านของเนื้อหารายการ เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจที่มาที่ไปของสินค้าหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น และสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออกมาเผยแพร่ในรูปแบบสารคดีได้
อย่างเหมาะสม 

 

3. หลักการด้านการส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารทางการตลาด (Promotion & IMC) 

 การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การสื่อสารของผู้ผลิตไปยังตลาดเป้าหมาย โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร ชักจูงใจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติของผู้บริโภค 
เพ่ือก่อให้เกิดการซื้อเกิดขึ้น การส่งเสริมการตลาดจึงเป็นความพยายามของผู้ขายที่จะชักชวนผู้ซื้อให้
ยอมรับในผลิตภัณฑ์นั้น หรือความพยายามที่จะให้มีผลต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมผู้บริโภค 
เพ่ือชักชวนให้ยอมรับแนวความคิดในสินค้าและบริการนั้น (สุวิมล แม้นจริง 2550) 
 การส่งเสริมการตลาด เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความสําคัญในการติดต่อสื่อสารให้ผู้ใช้บริการ 
โดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช้บริการเป็นกุญแจ
สําคัญทางการตลาด วัตถุประสงค์หลัก  ของการส่งเสริมการตลาด คือ “การกระตุ้นความต้องการซื้อ 
(Demand) ของผู้บริโภค” (สุวิมล แม้นจริง 2550) 
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 การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC = Integrated marketing communi 
cations) หมายถึง กระบวนการวางแผนการสื่อสารโดยใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดหลากหลายรูป
แบบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้บริโภคเล็งเห็นคุณค่าของสินค้านั้น (เครือวัลย์ ชัชกุล 2551) ได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของการสื่อสารแบบครบวงจรไว้ว่า 
 1. การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร มีผลต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 
 2. สามารตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด 
 3. สามารถสื่อสารได้มากว่าหนึ่งสื่อและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 4. เกิดความแม่นยําถูกต้องมากข้ึน 
 5. ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดการสูญเปล่า (เครือวัลย์ ชัชกุล2551: 51-53) 
 ส่วนประสมทางการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion mix) ที่จะส่งเสริมให้ประสบ
ผลสําเร็จได้ต้องอาศัยการสื่อสารที่ชัดเจนไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย โดยการแบ่งส่วนการส่งเสริม
การตลาดดังนี้  
 3.1 การโฆษณา ใช้การสื่อสารมวลชนเพื่อหวังผลตลาดในวงกว้าง 
 3.2 การขายโดยบุคคล เป็นการขายโดยใช้พนักงานขายจัดเป็นรูปแบบการปฏิบัติตัวต่อตัว
ระหว่างกิจการกับผู้บริโภค โดยมุ่งหวังคําสั่งซื้อด้วยรูปแบบการขายที่แตกต่างกัน การขายโดยใช้
พนักงานขายนั้นหวังผลลัพธ์เพ่ือเพ่ิมยอดขายเพ่ือสร้างสัมพันธ์ภาพระยะยาวกับผู้บริโภค 
 3.3 การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาการสื่อสารถึงผู้บริโภคในเชิงบวกเพ่ือสร้างจุดสนใจ
นําไปสู่การประสบผลสําเร็จของธุรกิจ 
 3.4 การส่งเสริมการขาย เป็นการสร้างจุดขายในระยะสั้นๆ เพ่ือเพ่ิมยอดขาย เช่น การให้
คูปองแลกซื้อแทนเงิน การสะสมแต้ม การลดราคา การแจกสินค้าตัวอย่าง ของแถม บรรจุภัณฑ์
ส่วนเกิน ของขวัญ ของชําร่วย การคืนเงิน การบริจาคเพ่ือการกุศล การแข่งขันและการชิงโชค การ
สาธิตการใช้สินค้า  
 3.5 การตลาดทางตรง เป็นการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังผู้บริโภค โดยที่องค์กรได้รับอนุญาต
จากผู้บริโภคแล้ว เช่น การส่งข้อมูลการลดราคาสินค้าประจําเดือนหรือเทศกาล ไปยังผู้บริโภค เพ่ือ
สร้างความสนใจที่อยากซื้อสินค้ามากขึ้น หรือการส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือขายสินค้าออนไลน์  
 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพควรประกอบด้วย กลยุทธ์ในการสื่อสารซึ่งเชื่อว่าจะเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย มีความเหมาะสมกับตราสินค้า สร้างคุณค่าแก่ผลิตภัณฑ์และช่วยสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี
แก่องค์กร เช่น บริษัทไนกี้ที่บอกว่า “Just do it” เมื่อผู้บริโภคเห็น จะนึกถึงแบรนด์ของไนกี้โดยทันที 
(สุวิมล แม้นจริง 2550) 
 จากหลักการข้างต้น ผู้ศึกษาจะนําหลักการทางด้านการตลาดดังกล่าว มาประยุกต์เข้ากับ
วัตถุประสงค์ของรายการสารคดีของผู้ศึกษาเพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถเลือกวิธีในการผลิตรายการออกมา 
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ได้ตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์ของรายการที่ตั้งเอาไว้  
 

4.แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับและเลือกรับสื่อ 
 1.ความหมายของพฤติกรรม 
    พฤติกรรมมีความสัมพันธ์โดยตรงเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร นักวิชาการได้ให้ความ 
หมายไว้ดังนี้  
    ในการรับสารนั้นผู้รับสารจะเป็นผู้ลือกรับสารที่เป็นประโยชน์หรือสร้างความสนใจให้กับ
ตนเอง ฉะนั้นปัจจัยสําคัญที่จะเป็นตัวกําหนดความสําเร็จหรือความล้มเหลวของการส่งสารไปยังผู้รับ
สาร คือการเลือกสรรและการแสวงหาข่าวสาร ทั้งนี้ผู้เลือกสารจะมีกระบวนการเลือกรับสารที่
แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ความต้องการความเชื่อ ทัศนคติความรู้สึกนึกคิดที่ไม่เหมือนกัน      
( สุรพงษ์ โสธนะเสถียร 2546)  
    ความหมายของการเปิดรับสื่อสามารถแยกได้ตามพฤติกรรมการเปิดรับสารจากสื่อ 
     1.1 การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) การแสวงหาข้อมูลเพ่ือต้องการให้มี
ความคล้ายคลึงกับบุคคลอ่ืนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งทั่วไป 
     1.2 การเปิดรับข้อมูล (Information Receptivity) การเปิดรับสื่อเพ่ือต้องการทราบ
ข้อมูลที่ตนเองสนใจอยากรู้หากมีข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเราที่ตนสนใจก็จะให้ความสนใจเป็นพิเศษ 
     1.3 การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) การเกิดรับสื่อเพราะต้องการ
ทําสิ่งใด สิ่งหนึ่งหรือเพ่ือผ่อนคลาย 
 2. ปัจจัยพื้นฐานในการเปิดรับสื่อ 
     การรับข่าวสารมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข่าวสารตามแบบเฉพาะของแต่ละคน
แตกต่างกันไป แรงผลักดันที่ให้บุคคลหนึ่งได้มีการเลือกรับสื่อนั้น เกิดจากปัจจัยพื้นฐานหลายประการ
ดังนี้ (พีระ จิรโสภณ 2546) 
     2.1 ทัศนคติและค่านิยมของตนเองจะมีอิทธิพลต่อการเลือกการตีความและการจดจํา 
     2.2 ความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆ สื่อมวลชนจึงถือเอาความอยากรู้อยากเห็นเป็น
หลักสําคัญอย่างหนึ่งในการเสนอข่าวสาร โดยปกติมนุษย์จะอยากรู้อยากเห็นโดยเริ่มจากสิ่งที่อยู่ใกล้
ตัวเองที่สุดไปจนถึงสิ่งที่อยู่ห่างตนเองมากที่สุดตามลําดับ ทั้งนี้มิใช่เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นจะมีผลกระทบ
ต่อตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อมเท่านั้นแต่เป็นความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่เกิดข้ึนในแง่ต่างๆ 
     2.3 ประโยชน์ใช้สอยของตนเอง โดยพื้นฐานมนุษย์เป็นคนเห็นแก่ตัวในฐานะที่เป็นผู้รับ
ข่าวสารจึงต้องการแสวงหาและใช้ข่าวสารบางอย่างที่จะใช้เป็นประโยชน์แก่ตนเองเพ่ือช่วยให้
ความคิดของตนบรรลุผล เพ่ือให้ข่าวสารที่ได้เสริมสร้างบารมีเพ่ือให้ได้ข่าวสารที่จะช่วยให้ตนเองได้รับ
ความสะดวกสบายรวมทั้งให้ได้ข่าวสารที่ทําให้ตนเองเกิดความสนุกสนานบันเทิง 
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     2.4 ประสบการณ์และนิสัยของผู้รับสาร เพราะผู้รับสารแต่ละคนจะมีนิสัยและการ
พัฒนาประสบการณ์ในการรับสารแตกต่างกัน 
     2.5 ลักษณะของสื่อมวลชนโดยทั่วไป นอกจากองค์ประกอบเกี่ยวกับอายุเพศ การศึกษา 
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม หรือองค์ประกอบอื่นที่ไม่สามารถเห็นเด่นชัด เช่น ทัศนคติ 
ความหวัง ความกลัว ฯลฯ จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการใช้สื่อและสื่อมวลชนแต่ละอย่างก็มี 
ลักษณะเฉพาะที่ผู้รับข่าวสารแต่ละคนแสวงหาและท่ีได้ประโยชน์ไม่เหมือนกัน ลักษณะเฉพาะของสื่อ
แต่ละอย่างจึงมีส่วนที่ทํา ให้ผู้รับข่าวสารจากสื่อมวลชนมีองค์ประกอบแตกต่างกันไป ทั้งนี้ เพราะว่า
ผู้รับข่าวสารแต่ละคนย่อมจะหันเข้าลักษณะเฉพาะบางอย่างจากสื่อที่จะสนองความต้องการและทําให้
ตนเองเกิดความพึงพอใจจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของบุคคลในแต่ละคนนั้น ทัศนคติของ
บุคคลมีความเก่ียวข้องในการเปิดรับข่าวสาร โดยมีพ้ืนฐานจากความรู้และทัศนคติแตกต่างกัน และ
ด้วยความแตกต่างของความรู้และทัศนคติเพราะความแตกต่างในการเปิดรับสื่อและความแตกต่าง ใน
การแปลความสารที่ตนได้รับจึงก่อให้เกิดประสบการณ์สั่งสมที่แตกต่างกันอันมีผลต่อพฤติกรรมของ
บุคคล 
 จะเห็นไดวาในการเปดรับสื่อใดๆของผูรับสารนั้น มีองคประกอบที่เก่ียวของมากมายซึ่ง
นอกจากการเลือกเปิดรับสื่อตางๆที่มีอยูอยางมากมายแลว ผูรับสารยังมีโอกาสเลือกเปดรับหรือไมเปด 
รับขาวสารตางๆ ที่สงผานสื่อ ทั้งนี้มีรายละเอียดในการเปดรับขาวสารจากสื่อดังจะกลาวถึงตอไป 
 3. การเลือกรับสาร 
    ปจจัยในการสื่อสารทางดานผูรบัสารที่มักจะมีการกลาวถึงบอยๆ วาเปนตัวกําหนด
ความสําเร็จหรือความล้มเหลวของการสื่อสารคือ กระบวนการเลือกรับสาร (Selective Processes) 
ซึ่งพบวา ผูรบัสารจะกระทําการตางๆเพ่ือใหเกิดความสอดคลองทางความคิดกลาวคือ ผูรับสารจะเป
ดการสื่อสารที่สอดคลองกับทัศนคติและความสนใจของตน ในขณะเดียวกันจะหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่
ขัดแยงกับตนเอง หรือแมเปดรับก็จะรับรูและตีความสารใหเหมาะกับมุมมองของตน จึงกลาวไดวา แม
ผูรับสารจะเตรียมตัวมาเปนอยางดีใชสื่อที่มีประสิทธิภาพ แตก็ผลการสื่อสารอาจไมมีบรรลุผลสําเร็จ
เสมอไป เพราะผูรับสารแตละคนมีกระบวนการเลือกรับสารที่แตกตางกันออกไปตามประสบการณ
ความตองการ ความเชื่อ ทัศนคติฯลฯของตน 
    กระบวนการเลือกรับสารเปรียบเสมือนเครื่องกรอง (Filters) ขาวสารในการรับรูซ่ึง 
ประกอบไปดวยการกลั่นกรอง 3 ชั้น ดวยกันคือ 
    3.1 เลือกเปดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective Attention) 
หมายถึงแนวโนมที่ผูรับสารจะเลือกสนใจหรือเปดรับขาวสารจากแหลงใดแหลงหนึ่งที่มีอยูดวยกัน
หลายแหลงตามเวลา ความสามารถที่จํากัดในการรับสารและความพอใจในแหลงสารเชน การเลือก 
เปดโทรทัศนชองใดชองหนึ่ง การเลือกซื้อหนังสือพิมพฉบับใดฉบับหนึ่ง เปนตน โดยมีแนวโนมจะเป
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ดตัวเองใหสื่อสารตามความคิดเห็นและความสนใจของตน และหลีกเลี่ยงไมสื่อสารในสิ่งที่ไมสอดคลอง
กับความคิดเห็นและความสนใจของตน ทั้งนี้เพราะโดยธรรมชาติแลว คนเรามีความตองการที่จะปกป
องรักษาและสงเสริมความเปนตัวเองและการรับขาวสารที่ไมสอดคลองกับความรูความเขาใจหรือ
ทัศนคติเดิมจะทําใหผูรับสารเกิดภาวะทางจิตใจที่ไมสมดุลหรือมีความไมสบายใจที่เรียกวา Cognitive 
Dissonance ตามทฤษฎีความไมลงรอยของความรูความเขาใจ(Theory of Cognitive Dissonance) 
ของเฟสติงเจอร(Festinger) ดังนั้น บุคคลจึงพยายามลดหรือเลี่ยงภาวะดังกลาวและเลือกสรรเฉพาะข
าวสารที่สอดคลองกับความคิดเดิมของตนเทานั้น เชน การศึกษาของลาซารสเฟลดและคณะ 
(Lazarsfeld and others) ซึ่งทําการสํารวจพฤติกรรมของประชาชนที่มลรัฐโอไอโอในการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเมื่อปค.ศ. 1940 พบวา พวกรีพับลิกันฟงแตการหาเสียงของผูรับสมัคร
พรรครีพับลิกัน ในขณะที่พวกเดโมแครตฟงแตการหาเสียงของผูสมัครพรรดเดโมแครต   
     3.2 การเลือกรับรูหรือเลือกตีความ (Selective Perception or Selective) เปน 
กระบวนการกลั่นกรองในชั้นตอมาการรับรูเปนกระบวนการตีความหมายสิ่งที่เราพบเห็นในสิ่งแวดล
อม ในความหมายทางนิเทศศาสตรนั้น การรับรูจะหมายถึงการที่ผูรับสารหรือผูบริโภคสื่อ ไดรับสาร
ที่สงมาจากผูสงสารหรือผูผลิต เพ่ือเตรียมสารนั้นเขาสูกระบวนการตีความหมายตอไป กลาวคือ หลัง
จากผูรับสารเลือกเปดรับขาวสารแหลงใดแหลงหนึ่งแลวผานทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ผูรบัสารจะเลือก
รับรูหรือตีความสารแตกตางกันและไมตรงกับความเปนจริงเสมอไป ขึ้นอยูกับอายุแรงจูงใจ ความรู
ความเขาใจ ความเชื่อ ทัศนคติประสบการณความตองการ หรือความรูสึกที่เกิดจากประสบการณใน
อดีต ระดับสติปญญาการสังเกตพิจารณาทัศนคติความเชื่อ คานิยม การคาดหวัง สภาวะจิตใจของ
ตนเองรูปแบบการดําเนินชีวิต ครอบครัวและกลุมสังคม ตลอดจนชนิดและธรรมชาติของสิ่งที่เราที่เขา
มากระตุนอวัยวะสัมผัสในขณะนั้นเปนตน ดังนั้น แมสารที่สงมาจะมีลักษณะเหมือนกัน แตความเขาใจ
ของผูรับสารแตละคนอาจแตกตางกันออกไปและไมสอดคลองกับสารที่ผูสงสารตั้งใจสงดวยสาเหตุ     
ตางๆเหลานี้ เชน คนสูบบุหรี่เมื่ออานบทความในหนังสือพิมพที่พูดถึงผลรายของการสูบบุหรี่วาจะทํา
ใหเปนมะเร็งไดก็มักจะไมคอยเชื่อถือ คนที่เคยถูกสุนัขกัด เมื่อเห็นสุนัขก็จะเกิดการรับรูวาสุนัขเป
นสัตวดุราย เป็นต้น อยางไรก็ตาม การรับรูดังกลาวมักเกิดข้ึนโดยไมรตูัวหรือไมต้ังใจแตมักเกิดจาก
สภาพรางกายหรือความสามารถทางกายภาพของบุคคล (Individual Biology หรือ Physical 
Ability) การเรียนรูทางสังคมและวัฒนธรรม (Culture Training) และลักษณะทางจิตวิทยาของบุคคล 
( Personal Psychology) นอกจากนี้การรับรูในลักษณะตางๆ ดังตอไปนี้อาจสงผลตอการสื่อสารได
เชนกัน 
         3.2.1 การรับรูแบบเหมารวม (Stereotype) หรือการมองไมเห็นความแตกตาง คือ
มองวาสิ่งตางๆเหลานั้นเหมือนกันหมด เชน มองวาผูหญิงทุกคนออนแอเหมือนกัน ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
ธรรมชาติของคนที่มักจัดสิ่งตางๆออกเปนหมวดหมูเพ่ือใหงายตอการจดจําโดยดูวาสิ่งใดมีลักษณะคล

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



24 

 

ายกันก็จัดเขาไวเปนประเภทเดียวกัน การทําเชนนี้อยูเสมอจึงทําใหมองแตความเหมือนหรือความคล
ายคลึงจนไมสามารถแยกแยะความแตกตางระหวางสิ่งตางๆได ทําใหเกิดทัศนะคติอคติความเชื่อ
และคานิยมที่มีอิทธิพลตอการสื่อสารได 
         3.2.2 การรับรูแบบมีอคติหรือความโนมเอียง (Bias) คือการรับรูโดยไมพิจารณา
จากขอมูลที่เปนจริงแตใชความรูสึกสวนตัวเปนเครื่องตัดสินความถูกผิดของขอมูล เชน มองวาเพ่ือนเป
นฝายถูกเสมอและมองศัตรูวาเปนฝายผิดเสมอ ทั้งๆ ที่ในความเปนจริงไมมีใครทําผิดตลอดและไมมี
ใครทําถูกตลอด การรับรูเชนนี้จึงเบี่ยงเบนขาวสารที่ไดรับไปในทิศทางที่ตนพอใจเทานั้น 
          3.2.3 การรับรูแบบสุดขั้ว (Black or White) เปนการมองหรือตัดสินอะไรอยาง
เด็ดขาด ไมมีการประนีประนอม เห็นวาอะไรมีเพียง 2 ลักษณะซึ่งมีความแตกตางกันอยางตรงขามไม
มีจุดกึ่งกลางระหวางความแตก   ตางทั้ง 2 ดานนั้น เชน มองวาคนไมดีคือคนเลว คนไมสวยคือคนขี้
เหร เปนตน การรับรูเชนนี้จะจํากัดความคิดและสกัดกั้นทางเลือกที่เหมาะสมในการแกปญหารวมทั้ง
ทําใหไมสามารถเปดรับความคิดเห็นที่แตกตางไปจากความคิดของตนได 
          3.2.4 การรับรูแบบแชแข็ง (Freezing Retention) คือการที่เรายึดมั่นถือมั่นใน
ความคิดและความเชื่อของเรา ทั้งๆ ที่ในความเปนจริงแลวทุกสิ่งทุกอยางในโลกมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาเปนการที่เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแลวจะรับรูในสถานะของสิ่งนั้นๆไมเปลี่ยนแปลงแมในความเปน 
จริงอาจมีความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนแลวก็ตาม อาทิเห็นวาสุนัขเปนสัตวดุรายนากลัวแมจะพบสุนัขปวย
หนักไมมีเรี่ยวแรงก็ยังมองวานากลัวอยู 
      3.3 การเลือกจํา (Selective Retention)  
        ความจําเปนการรับรูเรียนรูและเก็บขาวสารและประสบการณตางๆไวโดยสามารถ
ระลึกและนําสิ่งที่ไดเรียนรูมาใชไดเหมาะสมกับเวลาและสถานการณตางๆเนื่องจากการรับรูสามารถ
คงอยูไดนาน ผูรับสารจึงเลือกจดจําสารเพียงบางสวนเทานั้น โดยมีแนวโนมเลือกจดจําขาวสารที่ได
รับมาเฉพาะสวนที่ตรงกับความคิดความสนใจ ทัศนคติฯลฯของตนเทานั้น และจะลืมในสวนที่ตนไม
สนใจและไมเห็นดวยไป การเลือกจดจําจึงเปรียบเสมือนเครื่องกรองชั้นสุดทายที่มีผลตอการสงสารไป
ยังผูรับสารเพราะในบางครั้งขาวสารอาจถูกปฏิเสธตั้งแตชั้นแรกโดยการไมเลือกอาน ฟง หรือชมสื่อ
นั้นๆแตในกรณีท่ีหลีกเลี่ยงไมไดผูรับสารอาจพยายามตีความขาวสารตามความเขาใจหรือความตอง
การของตนเองซึ่งหากขาวสารมีความชัดเดจนอยูแลว ผูรับสารก็ไมสามารถตีความแตกตางกันออกไป
ไดในทายที่สุด ผูรับสารก็ยังมีโอกาสเลือกจดจําเฉพาะบางสวนที่ตนสนใจหรือตีความแตกตาง กัน
ออกไปได 
 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารข้างต้น ผู้ศึกษาจะทําการนําข้อมูลดังกล่าว มาตีความและ
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับรายการสารคดีของผู้ศึกษา ในส่วนของการเลือกรับชมของกลุ่มเป้าหมาย ถึง
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แนวทางในการเปิดรับรายการสารคดี เพ่ือให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการเข้าถึงกลุ่ม 
เป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น 
 

5.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

    5.1 ปณฑิตา บุญญฤทธิ์ (2550) ศึกษาเรื่องการรับชมรายการสารคดีโทรทัศนของชาวกรุง 
เทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน พบวา ปจจัยที่มีผลตอการรับชมใน
ระดับมากไดแก เนื้อหารายการเทคนิคการผลิต ชวงเวลาออกอากาศ ความยาวและความถี่ สวน       
ปจจัยดานประเภทและรูปแบบรายการมีผลตอการรับชมในระดับปานกลาง ประเภทรายการที่มีผล   
ตอการรับชมในระดับมากไดแกสารคดีธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รองลงมาไดแกสารคดีวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีรูปแบบรายการที่มีผลตอการรับชมในระดับมากไดแกแบบบรรยายประกอบภาพ รอง 
ลงมาไดแกแบบผสมผสาน และแบบเลาเรื่อง เนื้อหารายการที่มีผลตอการรับชมในระดับมากไดแก
เทคโนโลยีหรือสิ่งที่แปลกใหมทันสมัย รองลงมาไดแก เรื่องราวใกลตัวในชีวิตประจําวัน สวนเทคนิค
การผลิตรายการที่มีผลตอการรับชมในระดับมากไดแก มุมกลองของสารคดีสวยงาม รองลงมาไดแก
เสียงบรรยายเหมาะสม สําหรับชวงเวลาออกอากาศ ความยาวและความถ่ีที่มีผลตอการรับชมในระดับ
มากไดแก ชวงเวลากลางคืน (19.00–22.00 น.) มีความยาวของรายการประมาณ 15-30 นาทีและมี
ความถี่ในการออกอากาศ 1-3 ครั้ง/สัปดาห และสุดท้ายบุคคลส่วนใหญ่นิยมรับชมสารคดีจากช่อง 
Thai PBS ช่อง 9 และ ช่อง 5  
 จากการสํารวจและการวิจัยดังกลาวมีขอสังเกตที่นาสนใจคือ การที่สารคดีเปนรายการโทร
ทัศนที่มีผูชม -ติดตามชมมากเปนอันดับ 3 รองจากรายการขาวและรายการบันเทิง ก็เพราะสารคดีให
ความรูในเรื่องที่นาสนใจ แปลกใหมทันสมัย และใกลตัว แสดงวาผูชมตองการรายการที่มีสาระและ
สามารถนําไปใชในชีวิตไดนั่นเอง 
     5.2 เว็บ Marketing oops (2556) ได้ทําการสํารวจเรื่อง พฤติกรรมและช่องทางในการรับชม
โทรทัศน์ของคนไทย โดยใช้การสํารวจความคิดเห็นของผู้บริโภคผ่าน Online Survey จากผู้บริโภค
อายุระหว่าง 18-39 ปี จํานวน 300 คนในกรุงเทพ เชียงใหม่ และขอนแก่น โดยคิดเป็นจังหวัดละ 100 
คน โดยแบ่งเป็นชายและหญิงเท่าๆกัน ถึงประเภทการรับชมรายการโทรทัศน์ และ ทัศนคติท่ีผู้บริโภค
มีเก่ียวกับช่องทางการรับสื่อนั้นๆนอกจากทีวี พบว่า ประเภทรายการโทรทัศน์ที่รับชมใน 1 สัปดาห์ที่
ผ่านมา อันดับ 1-5 ที่ได้รับความนิยมมากท่ีสุดได้แก่ รายการข่าว ละคร รายการบันเทิง ละครซิทคอม 
และ รายการสารคดี ตามลําดับ และ ในส่วนของช่องทางการรับชม รายการข่าว ละคร เกมโชว์ ละคร
ซิทคอม และสารคดี ผู้ชมยังคงเลือกรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านทางจอโทรทัศน์ หรือที่เรียกว่าTV SET 
ก็ยังคงเป็นทางเลือกของผู้ชมอันดับหนึ่งกว่า 80  % แต่ถึงอย่างไร youtube ก็ยังเป็นช่องทางที่ได้รับ
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ความนิยมรองลงมาจาก TV SET  เพราะเป็นหนึ่งในช่องทางท่ีผู้คนมีทัศนคติท่ีดีในการเลือกเป็น 
ช่องทางในการรับชมรายการทีวี เพราะเป็นช่องทางที่สามารถใช้บอกต่อเพ่ือนหรือคนรู้จักในช่องทางนี้ 
ได้นั่นเอง 
      5.3 สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2554) ได้ทําการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) โดยสอบถามจากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ โดยมีประชาชนถูกเลือกเป็นตัวอย่าง 3,900 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 7–20 
มกราคม 2554 และ เสนอผลสํารวจในระดับกรุงเทพมหานคร ภาค และท่ัวประเทศ ในรูปร้อยละ 
พบว่า เมื่อ สอบถามประชาชนเกี่ยวกับการชม การเลือกซ้ือสินค้าฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ประชาชนส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 70.7 ระบุว่า เคยชมและเลือกซ้ือสินค้า และร้อยละ 29.3 ไม่เคยชมและเลือกซื้อสินค้า 
สําหรับประชาชนที่ชมและเลือกซ้ือสินค้า (ซึ่งมีร้อยละ 70.7) ส่วนใหญ่ได้ระบุแหล่งที่ชม/เลือกซื้อ
สินค้า5อันดับแรก คือ ตามงานที่จัดแสดงสินค้า OTOP ร้อยละ 73.0 รองลงมาเป็น ชม/เลือกซื้อ
สินค้าในชุมชนหมู่บ้าน OTOP ร้อยละ 29.2 ร้าน สะดวกซื้อ/ร้านค้า ร้อยละ 27.8 ห้างสรรพสินค้า 
ร้อยละ 22.3 และทางโทรทศั น์ ร้อยละ 14.6  การใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นและปัจจัยที่เลือกใช้
สินค้า ในรอบปีที่ผ่านมาประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 74.6 ระบุว่า ใช้สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ท้องถิ่น และร้อยละ 25.4 ระบุว่าไม่ใช้ โดยประชาชนที่ใช้สินค้าได้ระบุประเภทสินค้าที่ใช้ 3 อันดับ
แรก คือ อาหารแปรรูปต่างๆ ร้อยละ 52.9 รองลงมาคือ สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม ร้อยละ 26.6 และสบู่ 
แชมพู ยาสีฟัน ครีมอาบนํ้า เครื่องสําอาง ร้อยละ 22.6 ส่วนของที่ระลึก เครื่องเรือน ของตกแต่งบ้าน 
และเครื่องดื่มแอลกฮอล์อยู่ในสามอันดับสุดท้าย ส่วนประชาชนที่ระบุว่าไม่ใช้สินค้านั้นได้ระบุ 3 
เหตุผลแรกที่ไม่ใช้ คือ หาซื้อยาก ในชุมชนไม่มีขาย ร้อยละ 6.4 รองลงมาคือ ไม่เคยใช้ ร้อยละ 5.3 
และไม่มีเวลาไปซื้อ ร้อยละ 4.3 สําหรับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.8 ระบุว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน ส่วนที่ระบุว่าสินค้ายังไม่ได้ มาตรฐาน มีร้อยละ 20.6 และไม่แน่ใจร้อยละ 23.6 และ
สุดท้ายปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินการของผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการฯ ผลสํารวจ พบว่า 
ประชาชนในกลุ่มที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (ซึ่งมีร้อยละ 33.2) 
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.6 ระบุว่าในรอบปีที่ผ่านมามีปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินกิจกรรม/ โครงการ 
ร้อยละ 28.0 ระบุว่าไม่มีปัญหา/อุปสรรค และร้อยละ 6.4 ระบุว่าไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ ทั้งนี้กลุ่มที่มี 
ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินการได้ระบุปัญหา/อุปสรรคที่สําคัญ 3 เรื่อง คือ ขาดแหล่งเงินทุนในการ
ผลิตสินค้า ร้อยละ 34.3 รองลงมา คือ ขาดช่องทางตลาดจําหน่ายสินค้า ร้อยละ 29.5 และขาดการ
ประชาสัมพันธ์สินค้า อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 23.0  
      5.4 ชูเกียรติ ศิริวงศ (2549) ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของที่ระลึกของนักทอง
เที่ยวชาวญี่ปุน: กรณีศึกษาโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งมี วัตถุประสงค
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เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาของที่ระลึกของนักทองเที่ยวชาวญี่ปนุในจังหวัด เชียงใหม เพ่ือ
ศึกษาแนวโนมทางการตลาดของสินคาของที่ระลึกจากโครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง ผลิตภัณฑจังหวัดเชียง
ใหมสําหรับนักทองเที่ยวชาวญี่ปุน และเพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการ ซื้อสินคาที่ระลึกของนักท
องเที่ยวชาวญี่ปุน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บตัวอยาง ขอมูล จากนักทองเที่ยวชาว 
ญี่ปุนจํานวน 400 คน พบวา นักทองเที่ยวเลือกซ้ือสินคาประเภทของใช และของประดับตกแตงมาก
ที่สุดมีการใชจายเงินในการซื้อตอครั้งจํานวน 1,000–2,000 เยน และซื้อสินคาจํานวน 3 ชิ้นตอครั้ง มี
จุดประสงคเพ่ือซื้อเปนของที่ระลึกแกบุคคลอ่ืนมากท่ีสุด สวนใหญมีการวางแผนในการซื้อสินคาและ 
สวนใหญมีการตัดสินใจซื้อทันทีเมื่อเห็นสินคา มีการแนะนําใหผูอ่ืนซื้อสินคาตอดวยเหตุผลของรูปแบบ
ตัวสินคามีความสวยงาม นอกจากนี้ยังพบวานักทองเที่ยวใหความสําคัญกับรูปแบบสินคาเปนอันดับ
แรก ในสวนปญหาและอุปสรรคพบวานักทองเที่ยวไมรูจักแหลงจําหนายสินคาที่ท่ัวถึงและครอบคลุม
มากที่สุด และสําหรับอุปสรรคสวนใหญที่พบในการซื้อมากที่สุดคือ คาขนส่งราคาสูง  
 ในส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้ศึกษาได้นําความรู้ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์กับการ
ผลิตรายการสารคดีของผู้ศึกษา ในเรื่องของการกําหนดช่องทางการออกกาศ ช่วงอายุของ
กลุ่มเป้าหมาย และเนื้อหาของรายการในแต่ละตอนให้มีความสอดคล้องกัน ดังนั้นเนื้อหากับช่วงเวลา
ที่ออกอากาศ ควรมีความสอดคล้องกัน อีกท้ังยังต้องสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจของกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 

 

6.ผลงานที่เกี่ยวข้อง 
   6.1 รายการอาชีพนอกกระแส 

ภาพที่ 2-1 แสดงตัวอย่างรายการ อาชีพนอกกระแส 

 อาชีพนอกกระแส รายการกึ่งสารคดีนําเสนอเรื่องราวของอาชีพ ที่น่าสนใจ แต่ไม่ได้อยู่ใน
กระแสหลักของสังคม พาไปทําความรู้จักแบบเจาะลึกถึงสถานที่ทํางาน ติดตามเรียนรู้การทํางาน 
กระบวนการคิด พูดคุย และแบ่งปันแรงบันดาลใจเพ่ือเป็นแนวทางการเลือกอาชีพ และเป้าหมายใน
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ชีวิตให้กับเยาวชน โดยไม่ยึดติดอยู่ในกรอบเดิม ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ เวลา 20.00-20.30 น. ทาง
ช่อง ทรูปลูกปัญญา หรือ ทรูวิชั่น 9 และมีฉายซ้ํา ทุกวันอังคาร 13.00 น., วันพุธ 09.00น., วัน
พฤหัสบดี 01.30น., วันศุกร์ 00.00น. และ วันอาทิตย์ 14.30น.  
 โดยรายการเป็นรายกึ่งสารคดี ในรูปแบบไม่มีผู้ดําเนินรายการ โดยใช้วิธีการเล่าเรื่องผ่านคํา
บอกเล่าของเจ้าของเรื่องทั้งหมด  
 6.1.1 จุดเด่นของรายการ  
        - ภาพของรายการมีความสวยงามและโดดเด่นเหมือนงานจากต่างประเทศ สามารถ
เล่าเรื่องราวได้อย่างครบถ้วนและหยิบเอาเอกลักษณ์ของแต่ละตอนออกมาเผยแพร่ได้อย่างไม่น่าเชื่อ 
    - เพลงประกอบ สามารถเลือกมาได้อย่างลงตัวและสามารถเข้ากับอารมณ์ของตอน
นั้นๆ 
    - กราฟิกของรายการอาชีพนอกกระแส สามารถทําออกมาได้อย่างดีเยี่ยม เข้ากับ
รายการ ทําให้ภาพลักษณ์ของรายการมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น 
  แต่ทั้งนี้ในส่วนของเนื้อหารายการ ถึงแม้เนื้อหาจะค่อนข้างครบถ้วน แต่ยังให้ความรู้สึก
น่าเบื่อเนื่องจากระยะเวลาของสารคดีที่ค่อนข้างยาว ทําให้ในตอนท้ายของรายการ ผู้ชมจะเกิด
ความรู้สึกไม่สนใจตัวรายการเท่าท่ีควร  
6.2 กบนอกกะลา 

 

ภาพที่ 2-2 แสดงตัวอย่างรายการ กบนอกกะลา 

 กบนอกกะลา เปนสารคดีประเภทผสมผสาน มีเนื้อหาทั้งดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัฒนธรรม ที่ชวนให้ผู้ชมสงสัยใครรกูับสิ่งรอบตัว โดยตั้งคําถามกับสิ่งเล็กๆ 
ใกลตัวแลวเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปสูอีกจุดหนึ่ง นอกจากจะไดรับความรูแลว ผู้ชมยังสามารถไดฝ
กวิธีการคิด และรูจักการตอยอดความคิดยิ่งข้ึน  
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 รายการกบนอกกะลา มีรูปแบบการนําเสนอโดยผ่านผู้ดําเนินรายการ ออกอากาศทุกวัน
อาทิตย์ เวลา 14.00  ทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน์ 
 รายการกบนอกกะลา เป็นสารคดีที่ให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมเป็นอย่างมาก พาผู้ชมให้ได้ไป
เห็นในสิ่งที่ผู้ชมไม่เคยได้เห็น โดยมีพิธีกรภาคสนามเป็นผู้ช่วยในการเล่าเรื่องราว เป็นพิธีกรในการ
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องต่างๆในแต่ละตอนของสารคดี  
 6.2.1 จุดเด่นของรายการ 
        - บรรยากาศรายการมีความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ อีกท้ังบุคคลิกลักษณะของตัวพิธีกร
มีความร่าเริง กระฉับกระเฉง ทําให้บรรยากาศของรายการ สนุกสนานและน่าติดตามชม 
     - ในส่วนของภาพในรายการกบนอกกะลา สมารถเล่าเรื่องได้อย่างเหมาะสมและ
ครบถ้วน อีกท้ังยังมีการตัดต่อที่ฉับไวและมีเพลงประกอบที่สนุกสนาน จึงมีส่วนช่วยทําให้สารคดีไม่น่า
เบื่อ 
                   - นอกจากนี้การใช้กราฟิกของตัวอักษรและตัวการ์ตูน อย่างเช่น กบ ในรายการ 
ผู้ผลิตมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆตลอดทุกสัปดาห์ ในแต่ละตอนลวดลายของกราฟิกจะมีความ
แตกต่างกันไป อีกท้ังยังมีความน่ารัก ทําให้นอกจากผู้ใหญ่ได้รับชมแล้ว เด็กๆยังสามารถรับชมอย่างมี
ความสุขได้อีกด้วย 
 ด้วยความสนุกสนานทําให้สารคดีไม่น่าเบื่อ ผู้ผลิตจึงจะนําเทคนิคต่างๆนี้มาปรับใช้ ในตัว
งานสารคดีให้ไม่น่าเบื่อและสามารถดูได้ทั้งครอบครัว อีกทั้งยังมีความแปลกใหม่ของกราฟิก เพ่ือให้
เข้ากับเรื่องราวในแต่ละตอน 
6.3 The Art of Making, Alma Flamenca  

ภาพที่ 2-3 แสดงตัวอย่างภาพยนตร์สารคดีสั้น The Art of Making, Alma Flamenca  

 The Art of Making, Alma Flamenca ภาพยนตร์เชิงสารคดีสั้น 3 นาที จากกลุ่มผู้ผลิต 
Deep Green Sea เป็นเรื่องราวของชิ้นส่วนของเศษไม้ ความรัก และ 299 ชั่วโมงในการทํางาน โดย
เป็นภาพยนตร์สั้นที่ถ่ายทอดอารมณ์ของบุคคลและจิตวิญญาณของเขาในการทํางาน ซึ่งในเรื่องนี้ เป็น
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การตามติดชีวิตของศิลปินผู้ทํากีตาร์ ระยะเวลากว่า 300 ชั่วโมง โดยถ่ายให้เห็นถึงกระบวนการ
ขั้นตอนการทํากีตาร์ของเขาอย่างละเอียด  
 6.3.1จุดเด่นของภาพยนตร์สั้น  
      - ในตัวภาพยนตร์ชิ้นนี้ มีจุดเด่นคือการเล่าเรื่องด้วยภาพอย่างชัดเจน ไม่มีบทพูด
หรือบทบรรยายใดๆ  
         - มีกราฟิกประกอบช่วยในการเล่าเรื่องราวเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงการตัดต่อที่ตัด

สลับกันไปมาตามจังหวะเพลง ทําให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น 
 ซึ่งตลอดท้ังสามนาที หนังสามารถทําให้ผู้ชมไม่สามารถละสายตาไปได้ เพราะ.นอกจากเนื้อ
เรื่องท่ีน่าสนใจ การตัดต่อ สีของภาพ กราฟิกและเพลงประกอบล้วนแต่สื่อความหมายได้ดี ทําให้ผู้ชม
อยากที่จะรับชมต่อไปเรื่อยๆ 
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บทที่  3 

การเก็บข้อมูล 

 

 การศึกษาเรื่อง "การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์เก่ียวกับสินค้าโอทอปในประเทศไทย"  ผู้
ศึกษา ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการวิจัย เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีการวิจัยมุ่งเน้นส ารวจ
ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายและค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านรายการสารคดี ซึ่งในบทนี้จะ
กล่าวถึงเรื่องระเบียบวิจัย รวมถึงการวางแผนผลิตชิ้นงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1.รูปแบบในการวิจัย 
 ในการศึกษา รายการสารคดีโทรทัศน์เกี่ยวกับสินค้าโอทอปในประเทศไทยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้
เลือกใช้วิธีวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) มาใช้ในงานวิจัย ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิจัยที่ได้นี้ มาใช้ประโยชน์ในการเตรียมการวางแผนก่อนการผลิตชิ้นงานจริง โดยผู้ศึกษาเลือกใช้
วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เพ่ือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากทาง
ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ รวมถึงวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือท าการเก็บ
ข้อมูล ทัศนคติ พฤติกรรม รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือน าข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์เป็นแนวทางใน
การผลิตเนื้อหาของรายการ อีกทั้งการประเมินผลของรายการสารคดีด้วยวิธีการสนทนาแบบกลุ่ม 
(Focus Group) หลังการผลิตชิ้นงาน ทั้งนี้จะน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการน าเสนอแนวคิดและ
รูปแบบของรายการ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการผลิตรายการของผู้ศึกษาต่อไป 

 

2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2.1 ประชากร (Population) ในการศึกษาและการผลิตรายการครั้งนี้จะแบงออกเปน 3 
กลุมดังตอไปนี้ 
  2.1.1 ประชากรที่เปนผูมีประสบการณดานการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ 
  2.1.2 ประชากรที่เปนผู้เชี่ยวชาญทางด้านสินค้าโอทอป
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  2.1.3 ประชากรที่ผู้ตอบแบบสอบถามก่อนผลิตรายการ(Pre-Test)คือกลุ่มประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล ที่มีอายุระหว่าง 18-35ปี  
   2.1.4 ประชากรทีเ่ป็นผู้ท าการสนทนาแบบกลุ่ม(Focus Group) หลังการผลิต
รายการสารคดี  

(Post-Test) คือกลุ่มประชากร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสนใจในรายการสารคดีและสินค้าโอทอป 
 2.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive Sampling) ซึ่งแบ่งเป็น 
      2.2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์  หมายถึง  
       2.2.1.1กลุมผูมีประสบการณดานการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ 
            คุณซึง ดวงมณี   Executive Producer / ผู้ก ากับทรูปลูกปัญญา 
                   คุณสุทธิพงษ์ คล้ ามณี  ผู้ก ากับภาพ รายการอาชีพนอกกระแส 

               คุณปริญญา พรสุขสวัสดิ์  ผู้ก ากับโฆษณาอิสระ  
 การสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ ผู้ศึกษาจะท า
การสัมภาษณ์เพ่ือศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตรายการสารคดี เรียนรู้เทคนิคต่างๆของการถ่าย 
ทอดด้วยภาพในรูปแบบของสารคดี รวมถึงกระบวนการท างาน ขั้นตอนการผลิต แนวคิด และ
ข้อเสนอแนะในการผลิตสารคดีสินค้าโอทอปในประเทศไทย เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อรายการสารคดีของ
ผู้ศึกษา เพ่ือให้เกิดชิ้นงานที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
        2.2.1.2 กลุ่มผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านสินค้าโอทอป 
                       คุณวิพล   ศรีเลิศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ กรมพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
  คุณสมศักดิ์ หงษ์วิเศษ เจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ประเภท
ผลิตภัณฑ์จากหนังใบบัว 
 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสินค้าโอทอป อาทิ นักวิชาการและเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือให้ผู้ศึกษาได้ทราบถึงความเป็นมา ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าโอทอปโดยละเอียด เพ่ือที่ผู้ศึกษาจะ
สามารถเลือกประเด็นที่น่าสนใจมาน าเสนอผ่านเนื้อหาในรายการสารคดี 
 2.3 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม หมายถึง ประชากรซึ่งเป็นบุคคลอายุระหว่าง18-35ปี 
ที่มีพฤติกรรมสนใจในการรับชมรายการสารคดีและสินค้าโอทอป เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความต้อง 
การในการรับชมสารคดี 
 2.4 กลุ่มตัวอย่างที่ท าการสนทนาแบบกลุ่ม ( Focus Group) หมายถึง กลุ่มประชากรที่มี
ความสนใจในรายการสารคดีและสินค้าโอทอป จ านวน 5 คน โดยท าการเปิดชิ้นงานรายการสารคดี
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โทรทัศน์ที่ผู้ศึกษาได้ท าการผลิตขึ้นให้กลุ่มตัวอย่างได้ท าการรับชม และสอบถามในหัวข้อความพึง
พอใจและข้อเสนอแนะจาการรับชมรายการสารคดีโทรทัศน์เกี่ยวกับสินค้าโอทอปในประเทศไทย  
 

3.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ในการศึกษาและผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์สินค้าโอทอปในประเทศไทย ผู้ศึกษาได้
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ก่อนผลิตรายการและเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลหลังผลิตรายการ ดังนี้ 
 3.1.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลก่อนการผลิต 
      3.1.1 แบบสัมภาษณ์(Interview) ใช้ส าหรับสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการ
ผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์  และ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสินค้าโอทอป 
        โดยการสัมภาษณ์ผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องกับรายการสารคดี ผู้ศึกษาจะสัมภาษณ์ถึงแนวคิดใน
การผลิตรายการสารคดี ด้านเนื้อหา รูปแบบการน าเสนอ เทคนิคการถ่ายท า ลีลาการน าเสนอของ
รายการประเภทสารคดี ความคิดและค าแนะน าเห็นต่อรายการสารคดีของผู้ผลิต เพ่ือน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไขโครงร่างของรายการ เพ่ือให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายของผู้ศึกษามากยิ่งขึ้น และในส่วน
ทางด้านการสร้างสรรค์ภาพ ผู้ศึกษาจะท าการสัมภาษณ์ถึงวิธีการ เทคนิคในการเล่าเรื่องด้วยภาพที่
เหมาะส าหรับรายการ แนวคิดการถ่ายท า และความคิดเห็นที่มีต่อรายการของผู้ศึกษา เพ่ือน า
ค าแนะน ามาปรับปรุงและพัฒนารายการ โดยมีแนวค าถามดังนี้ 
         - ด้านรูปแบบและเนื้อหาสารคดี 
         1. คุณมีแนวคิดในการผลิตรายการสารคดีอย่างไร 
         2. สารคดีเชิงประชาสัมพันธ์แตกต่างจากสารคดีทั่วไปอย่างไร 
         3. หากต้องการผลิตรายการสารคดีเชิงประชาสัมพันธ์ต้องท าอย่างไรบ้าง 
         4. การล าดับภาพ การเลือกเพลงประกอบ ควรท าอย่างไรให้เข้ากับรายการ 
         5. มีวิธีการคิดอย่างไรให้สารคดีของเราให้แตกต่างจากคนอื่น 
         6. ควรเลือกประเด็นหรือเนื้อหาในสารคดีอย่างไรให้ตรงประเด็นและน่าติดตาม 
         7. หากท าสารคดีเกี่ยวกับสินค้าโอทอปควรเล่าเรื่องอย่างไร 
         8. คุณคิดว่าสารคดีเก่ียวกับสินค้าโอทอปควรน าเสนอด้านใดมากที่สุด และน้อยที่สุด 
เพราะอะไร 
         9. มีวิธีการอย่างไรในการจัดการกับเนื้อหาให้ออกมาสมบูรณ์ 
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  - ด้านวิธีการน าเสนอ 
  1. คุณมีเทคนิคในการถ่ายทอดสารคดีออกมาอย่างไรให้สามารถเล่าเรื่องได้ครบถ้วน
และน่าสนใจ 
  2. มุมกล้องและการถ่ายภาพมีส่งผลต่อรายการอย่างไร 
  3. คุณคิดว่าวิธีการน าเสนอแบบใดที่เรียกว่า ‘ ดี ’ และ ‘ ไม่ดี ’  
  4. การถ่ายรายการในรูปแบบสารคดีมีวิธีการอย่างไร 
  5. มีวิธีการเลือกมุมภาพอย่างไรให้ดูสวยงามและน่าประทับใจ 
  6. ก่อนการถ่ายท าควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง 
  7. สารคดีสินค้าโอทอปควรมีวิธีการน าเสนออย่างไรในความคิดของคุณ 
  8. Mood&Tone แบบไหนที่คุณคิดว่าเหมาะสมกับสารคดีสินค้าโอทอป 

 

  ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสินค้าโอทอป และเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้ศึกษาจะ
สัมภาษณ์ถึงความคิดเห็นต่อสินค้าโอทอปในปัจจุบัน จุดเด่นและจุดด้อยของสินค้า มุมมองด้านการ
ประชาสัมพันธ์ของสินค้าโอทอป เป็นต้น เพ่ือที่ผู้ศึกษาจะน าข้อมูลดังกล่าวมาประยุกต์ใช้และพัฒนา
ทางด้านเนื้อหารายการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวค าถามดังนี้ 
  1. กระแสสินค้าโอทอปในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
  2. จุดเด่นและจุดด้อยของสินค้าโอทอปได้แก่อะไรบ้าง 
  3. สินค้าโอทอปรูปแบบใดถึงเป็นที่สนใจของผู้บริโภค 
  4. ทัศนคติเก่ียวกับสินค้าโอทอปของคุณเป็นอย่างไร  
  5. คุณคิดว่าควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าโอทอปเพราะอะไร 
  6. รูปแบบใดในการประชาสัมพันธ์ที่คุณอยากให้เกิดขึ้น  
  7. คุณมีความคิดเห็นอย่างไร หากมีสารคดีเกี่ยวกับสินค้าโอทอปเกิดข้ึน 
  8. ประเด็นเก่ียวกับสินค้าโอทอปเรื่องใดที่คุณอยากให้มีในสารคดี 
 
  3.1.2 แบบสอบถาม(Questionnaire)ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการสาร
คดีของกลุ่มเป้าหมาย ความต้องการด้านเนื้อหาและรูปแบบรายการ ลีลาในการน าเสนอของรายการ
สารคดีโทรทัศน์สินค้าโอทอป โดยมีแนวค าถามดังนี้ 
            ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
            ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการรับชมรายการสารคดีโทรทัศน์ 
            ส่วนที ่ 3 ความคิดเห็นต่อรูปแบบ เนื้อหา ลีลาการน าเสนอของรายการสารคดีโทรทัศน์
สินค้าโอทอปที่จะผลิตขึ้น 
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 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังผลิตรายการ 
        การสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) ให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินรายการที่ผู้
ศึกษาผลิตขึ้น เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยจะท าการสนทนาใน
หัวข้อความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการชมรายการ ซึ่งประกอบด้วยแนวค าถามดังต่อไปนี้ 
          3.2.1  รูปแบบรายการ 
                 - ด้านความคิดเห็นและความพึงใจที่มีต่อรูปแบบรายการและความยาวในแต่
ละช่วง  
  3.2.2  เนื้อหาของรายการ 
                  - ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหารายการในแต่ละช่วงและประโยชน์ที่ได้รับ
จากรายการ 
  3.2.3  ลีลาการน าเสนอ 
          - ด้านความคิดเห็นต่อความเชื่อมโยงของรายการ ดนตรีประกอบและมุม
กล้องในการน าเสนอ 
  3.2.4  ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ 
  

4.ทดสอบเครื่องมือ 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้เครื่องมือการวิจัยทั้งการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In-Depth 
Interview) การท าแบบสอบถาม(Questionnaire) ในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ และ การสนทนา
แบบกลุ่ม(Focus Group) ในขั้นตอนหลังผลิตรายการ ผู้ศึกษาจึงท าการทดสอบเครื่องมือโดย น าแนว
ค าถามส าหรับใช้ในการท าแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือน า
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นค าถาม ความเหมาะสมของเนื้อหาและภาษาท่ีใช้มาปรับปรุงแก้ไขก่อน
ท าการสัมภาษณ์ 
 

5.ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาชิ้นงาน"การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์เกี่ยวกับสิน ค้า
โอทอปในประเทศไทย" ซึ่งผู้ศึกษาใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การ
เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินรายการ ดังนี้ 
 1.ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
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 ขั้นตอนที่หนึ่ง ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล ค้นคว้าจากหนังสือ ต ารา 
และเอกสารทางด้านวิชาการ วิทยานิพนธ์และงานวิจัยต่างๆ รวมถึงบทความทางอินเตอร์เน็ต ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์เก่ียวกับสินค้าโอทอป รวมทั้งรูปแบบและเนื้อหาใน
รายการ เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการ 
 ขั้นตอนที่สอง ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
การผลิตรายการ การวางแผนการผลิต การก ากับภาพ และ นักวิชาการทางด้านสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงเจ้าของผลิตภัณฑ์ เพ่ือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกมาพัฒนาต่อยอดท้ังในส่วน
ของรูปแบบรายการและเนื้อหารายการ 
 ขั้นตอนที่สาม ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีแจกแบบสอบถามให้แก่ประชากรที่มีอายุระหว่าง18-35 ปี 
ในเขตกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล จ านวน 100 คน โดยได้น าผลการศึกษา ค้นคว้าทางด้าน
เอกสาร ตลอดจนผลการวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหา มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม เพ่ือ
สอบถามถึงพฤติกรรมในการรับชมสารคดี ความต้องการทางด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ เพ่ือ
น ามาวิเคราะห์และประยุกต์ในการผลิตรายการต่อไป 
 ขั้นตอนที่สี่ ผู้ศึกษาได้เตรียมการก่อนผลิตรายการ (Pre-Production) โดยการรวบรวม
ข้อมูลต่างๆที่ได้จากการท าวิจัย น ามาสรุปและวิเคราะห์ จัดท าโครงสร้าง Proposal ของรายการ 
รวมถึงเนื้อหาและรูปแบบของรายการ 
 2.ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ 
   ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์เก่ียวกับสินค้าโอทอปใน
ประเทศไทย ต่อกลุ่มตัวอย่าง 5 คน ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม ( Focus Group ) ในหัวข้อความพึง
พอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการชมรายการสารคดีโทรทัศน์เก่ียวกับสินค้าโอทอปในประเทศไทย 
จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา 
ตลอดจนภาพรวมของรายการ ซึ่งน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย 

 

6.ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการและกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้จด
บันทึกข้อมูลเพ่ือที่จะน ามาวิเคราะห์และผลิตชิ้นงาน ใช้ระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์ ซึ่งการผลิต
ชิ้นงานจะใช้ระยะเวลาในการผลิตประมาณ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ข้ันตอนก่อนการถ่ายท า(Pre-
Production) ขั้นตอนการถ่ายท า (Production) และ ขั้นตอนหลังการถ่ายท า (Post-Production)  
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7.การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นจะแบ่งออกเป็นสองช่วง คือ การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิต
รายการและการวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการเพ่ือประเมินผล 
 1.การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
   ขั้นตอนที่ 1 น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์(Interview)มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลมา
ศึกษาและท าความเข้าใจกับข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์และน ามาวิเคราะห์ใช้เป็นแนวทางในการ
ผลิตรายการสารคดีและวางแผนพัฒนาชิ้นงานต่อไป 
              ขั้นตอนที่ 2 น าข้อมูลที่ได้จากการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) จากการ
กลุ่มเป้าหมายรวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาศึกษา วิเคราะห์เพื่อใช้ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ
และเนื้อหารายการให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 
 2.การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ 
     น าข้อมูลที่ได้จากวิธีการสนทนาแบบกลุ่ม( Focus Group) จากกลุ่มเป้าหมายอายุ 18-35 
ปี ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับรวมถึงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะหลังการรับชม
รายการ น ามาวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขรูปแบบรายการให้ตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 

 

8.การน าเสนอข้อมูลและชิ้นงาน 

 1.น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) ของกลุ่มตัวอย่างผู้ผลิต
รายการโทรทัศน์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสินค้าโอทอป และผลจากการแจกแบบสอบถาม
(Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่าง ตามประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ 
 2.น าเสนอโครงร่าง (Proposal) ของรายการ ประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของ
รายการ 
 3.การน าเสนอบทรายการ (Script) เป็นโครงร่างบทในรายการ รวมถึงเพลงที่ใช้ประกอบใน
แต่ละช่วงของรายการ 
 4.การน าเสนอตารางการด าเนินการในการผลิตรายการ (Time Table) เพ่ือให้ทราบถึง
ระยะเวลาและเป้าหมายการผลิตรายการ ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลไปจนถึงการประเมินผลรายการ 
 5.การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์ 
 6.การน าเสนอผลการประเมินรายการจากกลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสนทนากลุ่ม(Focus Group) เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจและประโยชน์ที่รับจาก
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การรับชมของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบเนื้อหาและลีลาการน าเสนอรายการ แล้วน าผลที่ได้มา
สรุปเป็นประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขรายการต่อไป 
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บทที่ 4 

 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเรื่อง "การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์เก่ียวกับสินค้าโอทอปในประเทศไทย" ใช้
การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบการวิจัยประยุกต์ โดยเลือกใช้วิธีการการแจกแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview)  มาใช้เป็นเครื่องมือหลักใน
การศึกษา โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview)  กับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการสาร
คดีโทรทัศน์จ านวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านสินค้าโอทอป  จ านวน 2 ท่าน และการแจก
แบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นบุคคอายุระหว่าง 18-35 ปี ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 100 ชุด โดยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้านเนื้อหา แนวคิด และ
รูปแบบรายการ และข้อเสนอแนะต่างๆ น ามาวิเคราะห์และท าการวางแผนเพ่ือน าไปพัฒนาในขั้นตอน
ต่อไป ซึ่งผลจากการวิเคราะห์มีดังนี้ 
 
สรุปผลวิจัย 
 1.สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านสินค้าโอทอป โดยสอบถามด้านแนวคิด
เกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอของรายการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงแนวคิดการท า
สารคดีให้แตกต่าง การเลือกประเด็นในการน าเสนอ และขั้นตอนการถ่ายท า ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะน ามา
ช่วยส่งเสริมในการปรับปรุงและแก้ไขโครงสร้างรายการ  
( Proposal ) ในล าดับถัดไป  
 ส าหรับการสัมภาษณ์ส านักงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย และ เจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป เป็นการสัมภาษณ์ถึงความคิดเห็นที่มี
ต่อสินค้าโอทอปในปัจจุบัน จุดเด่นและจุดด้อยของสินค้า มุมมองด้านการประชาสัมพันธ์ของสินค้าโอ
ทอป รวมถึงทัศนคติของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อสินค้าโอทอป เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ มาปรับใช้ในการท า
โครงสร้างรายการ (Proposal)  
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ จ านวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
สินค้าโอทอป จ านวน 2 ท่าน 
 1.1 คุณซึง   ดวงมณี        Executive Producer / ผู้ก ากับ จากทรูปลูกปัญญา
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 1.2 คุณสุทธิพงษ์ คล้ ามณี        ผู้ก ากับภาพจากรายการอาชีพนอกกระแส 
 1.3 คุณปริญญา  พรสุขสวัสดิ์       ผู้ก ากับโฆษณาอิสระ  
 1.4 คุณวิพล  ศรีเลิศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ จากกรมพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
 1.5 คุณสมศักดิ์   หงษ์วิเศษ       เจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ประเภทผลิตภัณฑ์
จากหนังใบบัว 
  
บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ จ านวน 3 ท่าน 
 1.1 คุณซึง ดวงมณี 
      จากการสัมภาษณ์คุณซึง ดวงมณี Executive Producer  และ ผู้ก ากับจากทรูปลูก
ปัญญา ได้รับค าแนะน าต่อรูปแบบ เนื้อหาและการน าเสนอของรายการสารคดีเก่ียวกับสินค้าโอทอป 
ดังนี้ 
         ด้านเนื้อหารายการ 
         - การเลือกประเด็นในการน าเสนอในสารคดี การเลือกเรื่องใหม่ๆมาน าเสนอเป็นเรื่อง
ยาก ควรจะน าเสนอในเรื่องเดิมแต่แง่มุมใหม่มากกว่า 
         - วิธีการจัดการกับเนื้อหาให้สามารถออกมาสมบูรณ์ เมื่อได้ concept ในขั้นตอนแรก
แล้ว ควรน ามาขยาย โดยให้ความส าคัญกับทั้งสาระและความน่าติดตามชม แต่ถึงอย่างไรควรระวัง
การหลงประเด็น เนื่องจากยิ่งการท างานมากๆจะท าให้เรารู้รายละเอียดมากขึ้น และเห็นทุกอย่าง
น่าสนใจ ดังนั้นทุกอย่างที่เราน ามาต้องดูว่าตอบประเด็นที่เราตั้งไว้หรือไม่ เพ่ือให้ชิ้นงานของเรา
สามารถตอบจุดประสงค์ท่ีเราตั้งไว้ได้ 
         - เนื้อหารายสารคดีท่ีดี ควรจะต้องดูที่เป้าหมายของสารคดีว่าให้ความรู้ หรือ ให้แรง
บันดาลใจ ซึ่งสารคดีหนึ่งเรื่องมีวิธีการน าเสนอที่หลากหลาย ดังนั้น สารคดีจะดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับโจทย์
ที่ตั้งไว้ในตอนต้น 
           ด้านรูปแบบรายการ 
         - ธีมในการน าเสนอ ควรจะมีเหตุและผลในตัว ซึ่งควรจะเป็นในรูปแบบรูปธรรม และ
ตอบกับวัตถุประสงค์ท่ีเราตั้งเอาไว้ 
         - การท ารายการ ควรท าในสิ่งที่เราสนใจและมีความถนัดกับมัน ในบางหัวข้ออาจมี
ความน่าสนใจแต่อาจจะต้องใช้วุฒิภาวะที่มากกว่า ในเรื่องหนึ่งเรื่องหากปรับมุมมองใหม่ ก็จะสามารถ
ได้มุมมองที่ต่างออกไป ซึ่งการน าเสนอเหล่านี้ควรตรงกับกลุ่มเป้าหมายของผู้ผลิต 
 จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าว ผู้ศึกษาได้น าเรื่องของวิธีการคิดในการผลิตรายการสารคดี มา
ประยุกต์ใช้ในการผลิตชิ้นงาน อาทิเช่น วิธีการคิดในการเลือกประเด็นที่ควรจะเลือกประเด็นที่
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แตกต่างจากท่ัวๆไป การวาง Concept ของงานก่อนขั้นตอนอื่นๆ เป็นต้น  
  
 1.2คุณสุทธิพงษ์ คล้ ามณี 
      จากการสัมภาษณ์คุณสุทธิพงษ์ คล้ ามณี ผู้ก ากับภาพจากรายการอาชีพนอกกระแส 
ได้รับค าแนะน าต่อรูปแบบ เนื้อหาและการน าเสนอของรายการสารคดีเก่ียวกับสินค้าโอทอป สรุปได้
ดังนี้  
      ด้านเนื้อหารายการ 
        - การเลือกประเด็น ควรเลือกประเด็นที่คิิดว่าคนดูจะสนใจและติดตาม และต้องหาสิ่งที่
จะสามารถมาดึงดูดคนดูได้ 
        - การเลือกประเด็นมาน าเสนอ ไม่ควรเล่าแค่ว่า เขาท าอะไร ท างานประเภทไหน แต่
ควรที่จะเล่าว่า ท าไมเขาถึงท าและเขามีแรงบันดาลใจอย่างไร 
        - สารคดีท่ีดี คือ สารคดีที่ให้ข้อมูลเยอะแต่สามารถท าให้ผู้ชมสนใจในสารคดีและไม่
หลับได้ ผู้ผลิตควรที่จะต้องมองในมุมของคนดูด้วย  
       ด้านรูปแบบรายการ 
       - การล าดับแบ่งช่วงรายการ ช่วงแรกต้องท าให้คนสนใจ ช่วงกลางให้ผ่อนคลาย ช่วง
ท้ายทิ้งให้คนดูคิด ทุกรายการต้องมีจุดแตกต่างกัน ในแต่ละรายการสามารถมีความแตกต่างกันได้แต่
ถึงอย่างไรก็ยังคงต้องเป็นงานเราอยู่ ในเรื่องของลายเซนต์ชิ้นงาน อาจจะเป็นเรื่องของเพลงเปิด หรือ
ค าคมที่ข้ึนเหมือนกันทุกตอน ต้องมีรูปแบบวางไว้ให้แข็งแรงและเหมือนกันในทุกตอน เนื้อหาใน
รายการสามารถแตกต่างกันได้ แต่ผู้ชมดูแล้วรับรู้ได้ว่าเป็นรายการเดียวกัน เป็นต้น 
       ด้านวิธีการน าเสนอ 
        - การท าสารคดีในปัจจุบันค่อนข้างใกล้เคียงกัน อยู่ที่การเลือกมุมมองในการน าเสนอ 
หากสารคดีที่ไม่มีพิธีกร ควรจะใช้กราฟิกหรือลูกเล่นต่างๆเข้ามาช่วยร้อยเรื่องราวของสารคดีให้กลม 
กลืน 
        - ขั้นตอนเตรียมงานก่อนถ่ายท า ควรจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญก่อนซักครั้ง เพ่ือที่จะ
ได้เข้าใจเขามากข้ึน 
        - ในขั้นตอนการถ่ายท า ผู้เป็นช่างกล้อง ควรมีไหวพริบและมีความสามารถในการเลือก
มุมมองที่น่าสนใจและสามารถเล่าเรื่องได้ ในบางครั้งควรจะรู้จักการฉกฉวยโอกาสในการถ่ายท าด้วย 
        ข้อแนะน า 
        - ส่วนเรื่องของสินค้าโอทอป ควรเลือกประเด็นที่เป็นมุมมองของผู้บริโภคมาน าเสนอ 
แล้วน ามุมมองของผู้ผลิตมาน าเสนอควบคู่กันไป เพ่ือที่จะให้ผู้ชมได้รับทราบความคิดเห็นจากทั้งสอง
ฝ่าย 
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       - สไตล์ของชิ้นงานควรจะเป็นสไตล์ต่างประเทศ ไม่ไทย เพ่ือที่จะท าให้ชิ้นงานดูทันสมัย
ยิ่งขึ้น และสามารถดึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นให้สนใจได้อีกด้วย 
   จากบทสัมภาษณ์ข้างต้น ผู้ศึกษาได้น าเอาแนวคิดในการผลิตรายการสารคดีของผู้ให้
สัมภาษณ์มาประยุกต์เข้ากับชิ้นงาน อาทิเช่น เรื่องของการแบ่งช่วงรายการ การท าให้รายการสารคดีมี
ความสนใจมากขึ้น แนวคิดในการเชื่อมโยงในรายการสารคดีในรูปแบบที่ไม่มีผู้ด าเนินรายการ เป็นต้น 
ซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้ ผู้ศึกษาจะน าไปปรับใช้ให้เข้ากับชิ้นงานของตัวผู้ศึกษา เพ่ือให้ชิ้นงานออกมาดี
ยิ่งขึ้น 
   1.3คุณปริญญา พรสุขสวัสดิ์ 
         จากการสัมภาษณ์คุณปริญญา พรสุขสวัสดิ์ ได้รับค าแนะน าต่อรูปแบบ เนื้อหาและการ
น าเสนอของรายการสารคดีเก่ียวกับสินค้าโอทอป สรุปได้ดังนี้ 
          ด้านเนื้อหารายการ 
  - สารคดีท่ีดี คือ สารคดีท่ีจบแล้วผู้ชมยังไม่ทันตั้งตัว จึงท าให้อยากชมต่อ ผู้ผลิตควร
จะท่ีศึกษาหาข้อมูลให้มาก แล้วน ามาเลือกประเด็นให้น่าสนใจ และพัฒนาต่อไปตามแนวคิดของ
ชิ้นงาน 
          - การผลิตชิ้นงานให้ดูแตกต่าง ควรจะหามุมเล็กๆ ที่ผู้อื่นมองข้าม มุมมองใหม่ๆที่ไม่
ค่อยได้รับความสนใจ มาน าเสนอ  
  ด้านรูปแบบรายการ 
  - การผลิตสารคดีที่ถ่ายท าเก่ียวกับกระบวนการผลิต หากมีกระบวนการสี่สิบขั้นตอน 
ก็ไม่จ าเป็นต้องถ่ายทั้งสี่สิบขั้นตอน ควรเลือกมาเฉพาะที่ส าคัญและผู้ชมสนใจ  
  ด้านวิธีการน าเสนอ 
  - ภาพในสารคดีเป็นสิ่งส าคัญ แต่ทั้งนี้ควรต้องค านึงถึงเนื้อหาเป็นหลัก หากภาพสวย
มากเกินไปกอ็าจจะบดบังเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อได้ จึงต้องดูความเหมาะสม 
 จากบทสัมภาษณ์ข้างต้น ผู้ศึกษาจะน าแนวคิดของการท างานในสายของโฆษณามา
ประยุกต์ใช้ ในเรื่องของการคิด การสร้างสรรค์ชิ้นงาน และในส่วนของสารคดีก็จะน าแนวความคิดใน
เรื่องของการเลือกประเด็นหรือมุมมองที่แตกต่างจากท่ัวๆไป มาประยุกต์ใช้ ให้เข้ากับชิ้นงาน 
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ผลสรุปการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ 
ตารางที่ 4-1 แสดงผลสรุปการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ 

หัวข้อ คุณซึง ดวงมณี คุณสุทธิพงษ์ คล้ ามณี คุณปริญญา พรสุขสวัสดิ์ 

เลือกประเด็นใน
มุมมองใหม่ 

      

ยึด Concept ตอบ
จุดประสงค์ 

      

ภาพสวยให้น่าสนใจ -     

ให้ความส าคัญกับ
สาระและบันเทิง 

      

 จากตารางที่ 4-1 แสดงให้เห็นว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้งสามท่านให้ความเห็นตรงกันในเรื่องของ
การเลือกประเด็น ที่ควรเลือกในมุมมองที่ใหม่ การท างานให้ตรงตาม Concept และสามารถตอบ
จุดประสงค์ของงาน และการให้ความส าคัญกับท้ังเนื้อหาสาระและความบันเทิง ส่วนภาพสวยให้
รายการน่าสนใจ ยังมีความเห็นที่คงแตกต่างกันอยู่ 
  
บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสินค้าโอทอป จ านวน 2 ท่าน 
 1.4 คุณวิพล ศรีเลิศ   
        จากการสัมภาษณ์คุณวิพล ศรีเลิศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ จากกรมพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้รับความรู้และค าแนะน าด้านเนื้อหาที่สามารถน ามาพัฒนาเนื้อหา
รายการ สรุปได้ดังนี้  
        - กระแสสินค้าโอทอปในปัจจุบัน เป็นนิยมของตลาดมาก สังเกตุได้จากจ านวนผู้เข้าชม
ในการจัดงาน โอทอป  ยอดจ าหน่ายอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
        - สินค้าโอทอปแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า เครื่อง
แต่งกาย ของใช้ของตกแต่ง และสมุนไพรที่ไม่ใช่ยา ซึ่งได้รับความนิยมทุกประเภท ไม่ว่าจะจัดงานขึ้น
ที่ใด ผู้เข้าเยี่ยมชมงานจะคับคลั่งทุกท่ี 
        - ในแต่ละปีจะมีสินค้าโอทอปที่เกิดขึ้นใหม่จ านวนมาก มีสินค้าที่ได้รับการพัฒนาทุกปี 
และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆข้ึนมาทุกปี  การเพ่ิมมูลค่าของตัวสินค้าจะมีทุกปี เพราะ มีการคัด
สรรและจัดอันดับดาวแก่ตัวสินค้า 
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        - จุดเด่นที่เห็นชัดของสินค้าโอทอป คือ เป็นสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน น า
ความรู้และภูมิปัญญาที่ตนเองมีอยู่ มาพัฒนาให้เกิดเป็นสินค้า ในส่วนของจุดด้อย ก็อาจจะเป็นในส่วน
ของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือรูปแบบของสินค้าโอทอป ยังไม่โดนใจของลูกค้าเท่าที่ควร และเป็น
สินค้าท่ีเป็นของท้องถิ่น ไม่ได้เป็นสินค้าสากล ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์อีกค่อนข้างมาก แต่ทั้งนั้น
ทั้งนี้ ยังคงเป็นเรื่องของการจ าหน่ายที่ยังเป็นที่นิยมของตลาด  
      - การประชาสัมพันธ์ที่จะสามารถโดนใจผู้บริโภคหรือบุคคลทั่วไปได้ เห็นว่าสื่อโทรทัศน์
จะได้ผลค่อนข้างมาก เพราะทุกบ้านทุกหลังคาเรือน จะมีโทรทัศน์ และอีกหนึ่งสื่อที่มีความทันสมัย 
คือ สื่อออนไลน์ พวกอินเตอร์เน็ตต่างๆ น่าจะถึงมือผู้บริโภคได้ไว 
      - สินค้าโอทอปควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มาก เพราะสินค้าโอทอปเป็นสินค้าท่ีเกิดจาก
ภูมิปัญญาและเกิดจากท้องถิ่น ในสังคมสากลทั่วไป ยังไม่รู้จักสินค้าโอทอปมากเท่าไหร่ เพราะฉะนั้น
การประชาสัมพันธ์สินค้าโอทอปจึงยังเป็นสิ่งที่จ าเป็น ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางอินเตอร์เน็ต ทางวิทยุ 
โทรทัศน์ หรือ ทางสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับต่างๆ ยังคงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอยู่ 
       - หากมีการผลิตสารคดี เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะเป็นสื่ออีกทางหนึ่งที่ประชาสัมพันธ์
สินค้าโอทอป 
       - มุมที่ควรน าเสนอเกี่ยวกับสินค้าโอทอปในรายการสารคดี ควรหยิบมุมมองของรูปแบบ
ของบรรจุภัณฑ์มาน าเสนอ ในเรื่องของการพัฒนาตัวสินค้าให้มีคุณภาพเท่าเทียมกับสินค้าสากลอ่ืนๆ 
เรื่องของคุณภาพของสินค้า เป็นสิ่งส าคัญ  
 จากบทสัมภาษณ์ข้างต้น ผู้ศึกษาจะน ามุมมองของผู้เชี่ยวชาญ มาประยุกต์ในการผลิต
ชิ้นงาน ไม่ว่าจะเป็นมุมมองทางด้านคุณภาพ กระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ที่ควรน ามาน าเสนอใน
รายการสารคดี ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ศึกษาจะน าข้อมูลเหล่านี้มาคัดสรรและเลือกใช้ให้
เหมาะกับชิ้นงานของผู้ศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

 

 1.5 คุณสมศักดิ์ หงษ์วิเศษ  
        จากการสัมภาษณ์คุณสมศักดิ์ หงษ์วิเศษ เจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ประเภท
ผลิตภัณฑ์จากหนังใบบัว ได้รับความรู้และค าแนะน าด้านเนื้อหาที่สามารถน ามาพัฒนาเนื้อหารายการ 
สรุปได้ดังนี้  
 - กระแสสินค้าในโอทอปในปัจจุบันเริ่มลดลงจากเดิม เพราะผู้ผลิตไม่ได้มองความ 
ส าคัญของกลุ่มลูกค้าเป็นหลัก แต่มองในเรื่องของว่าผลิตสินค้าใดก็สามารถขายได้ ไม่มีการท าให้ตอบ
โจทย์กับกลุ่มลูกค้า ไม่มีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ เพราะฉะนั้นกระแสโอทอปในตอนนี้จึงเริ่ม
ลดลง 
        - ณ ปัจจุบันสินค้าโอทอปค่อนข้างล้น และซ้ าค่อนข้างมาก มียอดจ าหน่ายแต่ไม่เท่ากับ
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สมัยเริ่มแรก ปัจจุบันสินค้าโอทอปถูกวิวัฒนาการให้เกิดการแข่งขันกันเพ่ิมมากข้ึน ท าให้จิตวิญญาณ
และอัตลักษณ์ของสินค้าโอทอปหายไป  
        - จุดเด่นและจุดด้อยของสินค้าโอทอป จุดเด่นยังคงเป็นในเรื่องของภูมิปัญญาจากราก
หญ้า แต่ความเป็นเอกลักณ์ของสินค้าโอทอปลดน้อยลง เนื่องจากกระแสโลกาภิวัฒน์เข้ามา ทุกคนจึง
เกิดการแข่งขัน การผลิตสินค้าจึงท าให้คุณภาพลดลง จุดด้อยของสินค้าโอทอปจึงคือการที่สินค้า
เหมือนกันมีจ านวนมากขึ้น ความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสินค้าลดน้อยลง รูปแบบการ
น าเสนอสิ่งใหม่ๆไม่มี เพราะฉะนั้นจุดเด่นของสินค้าโอทอปจึงลดลง จุดด้อยเพ่ิมมากข้ึน จุดด้อยอีกจุด
หนึ่งคือคุณภาพของสินค้าที่ลดลงไป เพราะผู้ผลิต ไม่ได้พัฒนาสินค้า มุ่งเน้นแต่การขายแต่สินค้ายังคง
เป็นแบบเดิม 
        - สินค้าโอทอปที่เป็นที่สนใจ คือควรจะต้องมีความแปลกใหม่ ความมีเรื่องราว จุด
น่าสนใจคือ ความละเอียดประณีต สินค้าต้องมีจุดเด่นเฉพาะตัว สามารถเห็นได้ว่า สินค้าแบบนี้มาจาก
ที่ไหน ดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ แปลกใหม่ เฉพาะสถานที่นั้นๆ เช่น ไม้แกะสลัก ต้องมาจาก เชียงใหม่ 
ผ้าทอ ผ้าไหม ต้องเป็นผ้าไหมแพรวาของกาฬสินธุ์ เป็นต้น หรือสินค้าในรูปแบบดั้งเดิม เอกลักษณ์เดิม 
แต่ใส่นวัตกรรมลงไป ก็จะเป็นสินค้าที่น่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
        -    การประชาสัมพันธ์ไม่ได้ท าให้คนติดตา แต่การสร้างแบรนด์ท าให้คนติดตา 
        -   ประชาสัมพันธ์หากมีควรต้องมีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เข้าถึงผู้บริโภค 
 - ประเด็นที่ควรน ามาน าเสนอในสารคดี คงเป็นเรื่องของอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ 
เอกลักษณ์ของสินค้า เรื่องราวความเป็นมาของสินค้า การพัฒนาที่ใส่นวัตกรรม เป็นต้น 
 จากบทสัมภาษณ์ข้างต้น ผู้ศึกษาจะน ามุมมองของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์
โดยตรง มาประยุกต์ในการผลิตชิ้นงาน ไม่ว่าจะเป็นมุมมองทางด้านการน าเสนอในเรื่องของ
เอกลักษณ์ของสินค้าโอทอป คุณภาพ กระบวนการผลิต เรื่องราวของสินค้าที่ควรน ามาน าเสนอใน
รายการสารคดี ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ศึกษาจะน าข้อมูลเหล่านี้มาคัดสรรและเลือกใช้ให้
เหมาะกับชิ้นงานของผู้ศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

 

 2. แบบสอบถาม (Questionnaire) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เพ่ือส ารวจ
พฤติกรรมและความต้องการทางรูปแบบและเนื้อหาของรายการจากกลุ่มเป้าหมาย จากแบบสอบถาม
จ านวน 100ชุด 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ส าหรับการศึกษาข้อมูลกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็น
บุคคลอายุ 18-35 ปี และ บุคคลผู้มีความสนใจในสินค้าโอทอป  ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์และแปลผล
โดยการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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แบ่งการน าเสนอออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับชมรายการสารคดีโทรทัศน์ 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับรายการสารคดีโทรทัศน์เก่ียวกับสินค้าโอทอปในประเทศ
ไทย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ตารางที ่4-2 แสดงจ านวนของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 28 28 

หญิง 69 69 

เพศท่ีสาม 3 3 

 จากตารางที่ 4-2 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 69 
จากทั้งหมด ในขณะที่เพศชายมีร้อยละ 28 และ เพศท่ีสามมีร้อยละ 3  

ตารางที่ 4-3 แสดงจ านวนของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ  

อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 18 ปี 0 0 

18 - 22 ปี 78 78 

23 - 27 ปี 14 14 

28 ปีขึ้นไป 8 8 

 จากตารางที่ 4-3 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18-22 ปี มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 78 รองลงมาคือ 23-27 ปี ในขณะที่อายุ 28 ปีขึ้นไป มีน้อยที่สุด ร้อยละ 8 และไม่มี
กลุ่มตัวอย่างอายุต่ ากว่า 18 ปี 

 

ตารางที่ 4-4 แสดงจ านวนของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา  

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาตอนต้น 0 0 

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 1 1 
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ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 98 98 

สูงกว่าปริญญาตรี 1 1 

 จากตารางที่ 4-4 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าและระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 1 และไม่มีกลุ่มตัวอย่างในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตารางที่ 4-5 แสดงจ านวนของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 81 81 

ข้าราชการ 1 1 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0 0 

พนักงานบริษัท 12 12 

ธุรกิจส่วนตัว 2 2 

อ่ืนๆ 4 4 

 จากตารางที่ 4-5 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 81 รองลงมาได้แก่พนักงานบริษัท ร้อยละ 12  และ ไม่มีกลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ตารางที่ 4-6 แสดงจ านวนของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 58 58 

10,001 – 30,000 บาท 41 41 

30,001 – 50,000 บาท 1 1 

50,001 บาทข้ึนไป 0 0 

 จากตารางที่ 4-6 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 
บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมาได้แก่ 10,001-30,000 บาท ร้อยละ 41 ล าดับสุดท้าย 
30,001-50,000 บาท และไม่มีกลุ่มตัวอย่างในรายได้ต่อเดือนจ านวน 50,000 บาทขึ้นไป 
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ผลสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถาม 

        69 %

     18-22    78%

                      
98%

                 81%

                10,000
    58%

 
ภาพที ่4-1 แผนภูมิแสดงผลสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 จากการส ารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุส่วนใหญ่อยู่ในระหว่าง 18-
22 ปี อยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ซึ่งอยู่ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
อยู่ที่ ต่ ากว่า 10,000 บาท 

 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับชมรายการสารคดีโทรทัศน์ 
ตารางที ่4-7 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความถ่ีในการรับชมสารคดี 

ความถี่ในการรับชม จ านวน ร้อยละ 

ไม่เคยเลย 7 7 

นานๆครั้ง (1 ครั้ง/เดือน) 49 49 

เป็นครั้งคราว 
(2-4ครั้ง/เดือน) 

38 38 

เป็นประจ า 
(มากกว่า 4 ครั้ง/เดือน) 

6 6 

 จากตารางที่ 4-7 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการรับชมสารคดีใน
ระดับ นานๆครั้ง(1/ต่อเดือน) คิดเป็นร้อยละ 49 รองลงมาได้แก่ รับชมเป็นครั้งคราว (2-4ครั้ง/เดือน) 
ร้อยละ 38  ไม่เคยรับชมเลย ร้อยละ 7 และล าดับสุดท้าย คือ รับชมเป็นประจ า (มากกว่า 4 ครั้ง/
เดือน) ร้อยละ 6 
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ตารางที ่4-8 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามช่องทางในการรับชมสารคดี 

ช่องทางในการรับชม จ านวน ร้อยละ 

ฟรีทีวี 43 43 

เคเบิ้ลทีวี 39 39 

อินเตอร์เน็ต 18 18 

 จากตารางที่ 4-8 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้ ฟรีทีวี เป็นช่องทางในการ
รับชมสารคดี คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาได้แก่ เคเบิ้ลทีวี ร้อยละ 39 และล าดับสุดท้ายได้แก่ 
อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 18   

 

ตารางที ่4-9 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามช่วงเวลาในการรับชมสารคดี 

ช่วงเวลาในการรับชม จ านวน ร้อยละ 

ช่วงเช้า 6:00 น.–9.59 น. 6 6 

ช่วงสาย 10:00 น.–12.59 น. 3 3 

ช่วงบ่าย 13:00 น.–16.59น. 26 26 

ช่วงเย็น 17:00 น.–19.59น. 24 24 

ช่วงค่ า 20:00 น.–02.59 น. 41 41 

 จากตารางที่ 4-9 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีช่วงเวลาในการรับชมสารคดีในช่วง
ค่ า 20:00 - 02.59 นาฬิกา มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมาได้แก่ ช่วงบ่าย 13:00–16.59 
นาฬิกา ร้อยละ 26 ช่วงเย็น 17:00 –19.59นาฬิกา ร้อยละ 24 ช่วงเช้า 6:00 – 9.59 นาฬิกา ร้อยละ 
6 และล าดับสุดท้าย ได้แก่ ช่วงสาย 10:00–12.59 นาฬิกา ร้อยละ 3 

 

ตารางที ่4-10 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความชื่นชอบในรูปแบบการน าเสนอสารคดี 

รูปแบบการน าเสนอ จ านวน ร้อยละ 

ไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ 35 35 

มีพิธีกรด าเนินรายการ( MC) 23 23 

เชิงบรรยายประกอบภาพ 
(Narration) 

53 53 
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รูปแบบการน าเสนอ จ านวน ร้อยละ 

เชิงสัมภาษณ์( Interview ) 9 9 

เชิงเล่าเรื่อง( Story Telling ) 53 53 

เชิงเจาะลึก( Documentary) 22 22 

ผสมผสาน ( Combination ) 50 50 

 จากตารางที่ 4-10 แสดงให้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชื่นชอบการน าเสนอสารคดีในรูปแบบ 
เชิงบรรยายประกอบภาพ และเชิงเล่าเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 53 รองลงมาได้แก่ ผสมผสาน ร้อยละ 50 
ไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ ร้อยละ 35 มีพิธีกรด าเนินรายการ ร้อยละ 23 เชิงเจาะลึก ร้อยละ 22 และ
ล าดับสุดท้าย ได้แก่ เชิงสัมภาษณ์ ร้อยละ 9 

 

ตารางที ่4-11 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรับชมสารคดี 

ปัจจัยในการเลือกรับชม จ านวน ร้อยละ 

เนื้อหารายการ 82 82 

รูปแบบรายการ 59 59 

เทคนิคการผลิต 51 51 

ช่วงเวลาการออกอากาศ 31 31 

ความยาวและความถ่ี 14 14 

 จากตารางที่ 4-11 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
รับชมสารคดี มากที่สุด ได้แก่ เนื้อหารายการ คิดเป็นร้อยละ 82 รองลงมาได้แก่ รูปแบบเนื้อหา
รายการ ร้อยละ 59  เทคนิคการผลิต ร้อยละ 51 ช่วงเวลาการออกอากาศ ร้อยละ 31 และ ล าดับ
สุดท้าย ความยาวและความถี่ ร้อยละ 14 
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ผลสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับชมรายการสารคดีโทรทัศน์ 

               49 %

        43%

         20:00 - 02.59
 .  41%

                   
              53%

              82%

 
ภาพที ่4-2 แผนภูมิแสดงผลสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับชมรายการสารคดีโทรทัศน์ของกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 จากในส่วนที่ 2 จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการรับชมสารคดีในระดับ 
นานๆครั้งต่อเดือน และใช้ช่องทางในการรับชม ได้แก่ฟรีทีวี โดยมีช่วงเวลาในการเปิดรับคือ ช่วงค่ า 
20:00 - 02.59 นาฬิกา และมีความชื่นชอบรูปแบบของสารคดีในแบบเชิงบรรยายประกอบภาพ และ
เชิงเล่าเรื่อง และปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรับชมสารคดี ได้แก่เนื้อหารายการ 

 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับรายการสารคดีโทรทัศน์เกี่ยวกับสินค้าโอทอปในประเทศไทย 

 

ตารางที ่4-12 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามประเภทสินค้าโอทอปที่กลุ่มตัวอย่างรู้จัก 

ประเภทสินค้า จ านวน ร้อยละ 

อาหาร 87 87 

เครื่องดื่ม 57 57 

เครื่องแต่งกาย ผ้า 70 70 

เครื่องใช้และของประดับตกแต่ง 49 49 

ศิลปประดิิษฐ์และของที่ระลึก 44 44 

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 44 44 
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 จากตารางที่ 4-12 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ รู้จักสินค้าโอทอปประเภทอาหาร 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87 รองลงมาได้แก่ เครื่องแต่งกาย ผ้า ร้อยละ 70 , เครื่องดื่ม ร้อยละ 57, 
เครื่องใช้และของประดับตกแต่ง ร้อยละ 49และน้อยที่สุดได้แก่ ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก และ 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา ร้อยละ 44  

 
ตารางที ่4-13 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนคติที่มีต่อลักษณะของสินค้าโอทอป 

ลักษณะ จ านวน ร้อยละ 

มีความเป็นไทย 83 83 

พิถีพิถัน 28 28 

ราคาถูก 31 31 

มีความร่วมสมัย 26 26 

สามารถหาซื้อได้ง่าย 6 6 

 จากตารางที่ 4-13แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าลักษณะเด่นของสินค้าโอ
ทอป คือ มีความเป็นไทย คิดเป็นร้อยละ 83 รองลงมาได้แก่ ราคาถูก ร้อยละ 31 พิถีพิพัน ร้อยละ 28 
มีความร่วมสมัย ร้อยละ 26 และล าดับสุดท้าย ได้แก่ สามารถหาซื้อได้ง่าย ร้อยละ 6 

  
ตารางที ่4-14 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามมุมมองการน าเสนอที่น่าสนใจในสารคดีเก่ียวกับ
สินค้าโอทอป 

มุมมองในการน าเสนอ จ านวน ร้อยละ 

ความเป็นมาของสินค้าโอทอป 55 55 

กระบวนการขั้นตอนการผลิต 74 74 

เรื่องราวของเจ้าของสินค้า 20 20 

เรื่องราวของผู้ผลิตสินค้า 34 34 

เรื่องราวของสินค้าหลังการผลิต 39 39 

ความคิดเห็นของผู้บริโภค 42 42 

 จากตารางที่ 4-14แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่ามุมมองในการน าเสนอท่ีมี
ความน่าสนใจ ได้แก่ กระบวนการขั้นตอนการผลิต คิดเป็นร้อยละ 74 รองลงมาได้แก่ ความเป็นมา
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ของสินค้าโอทอป ร้อยละ55 ความคิดเห็นของผู้บริโภค ร้อยละ 42 เรื่องราวของสินค้าหลังการผลิต 
ร้อยละ 39 เรื่องราวของผู้ผลิตสินค้า ร้อยละ 34 และล าดับสุดท้ายได้แก่ เรื่องราวของเจ้าของสินค้า 
ร้อยละ 20 

 

ตารางที ่4-15 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความสนใจต่อรูปแบบรายการสารคดีเกี่ยวกับ
สินค้าโอทอป 

รูปแบบการน าเสนอ จ านวน ร้อยละ 

ไม่มีพิธีกรด าเนินรายการ 21 21 

มีพิธีกรด าเนินรายการ( MC) 42 42 

เชิงบรรยายประกอบภาพ 
(Narration) 

44 44 

เชิงสัมภาษณ์( Interview ) 29 29 

เชิงเล่าเรื่อง( Story Telling ) 47 47 

เชิงเจาะลึก( Documentary) 23 23 

ผสมผสาน ( Combination ) 47 47 

 จากตารางที่ 4-15 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจต่อรูปแบบการ
น าเสนอแบบ เชิงเล่าเรื่องและผสมผสาน ร้อยละ 47 เชิงบรรยายประกอบภาพ ร้อยละ 44 มีพิธีกร
ด าเนินรายการ ร้อยละ 42 เชิงสัมภาษณ์ ร้อยละ 29  เชิงเจาะลึก ร้อยละ 23 และล าดับสุดท้าย ไม่มี
พิธีกรด าเนินรายการ ร้อยละ 21 

 

ตารางที ่4-16 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามประเภทของสินค้าโอทอปที่อยากเห็นในสารคดี
เกี่ยวกับสินค้าโอทอป  

ประเภทสินค้า จ านวน ร้อยละ 

อาหาร 51 51 

เครื่องดื่ม 31 31 

หัตถศิลป์ภูมิปัญญาโบราณ 54 54 

หัตถศิลป์ภูมิปัญญาร่วมสมัย 45 45 
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ประเภทสินค้า จ านวน ร้อยละ 

สินค้าใช้สอยเพ่ือการตกแต่ง 42 42 

สินค้าเพ่ือการแต่งกาย 47 47 

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 32 32 

 จากตารางที่ 4-16 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า สินค้าโอทอปที่กลุ่ม
ตัวอย่างสนใจให้น าไปผลิตในรายการสารคดี มากท่ีสุด ได้แก่ สินค้าโอทอปประเภทหัตถศิลป์ภูมิ
ปัญญาโบราณ ร้อยละ 54 รองลงมา ได้แก่ อาหาร ร้อยละ 51 สินค้าเพ่ือการแต่งกาย ร้อยละ 47 
หัตถศิลป์ภูมิปัญญาร่วมสมัย ร้อยละ 45 สินค้าใช้สอยเพ่ือการตกแต่ง ร้อยละ 42 สมุนไพรที่ไม่ใช่
อาหารและยา ร้อยละ 32 และล าดับสุดท้าย เครื่องดื่ม ร้อยละ 31 

 
ตารางที ่4-17 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความยาวที่เหมาะสมในการน าเสนอสารคดี
เกี่ยวกับสินค้าโอทอป 

ความยาว จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 10 นาท ี 8 8 

11 – 15 นาที 54 54 

16 – 20 นาที 38 38 

 จากตารางที่ 4-17 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าความยาวรายการ 11-15 
นาที เป็นความยาวที่เหมาะสม  คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมาได้แก่ 16-20นาที และล าดับสุดท้าย 
ได้แก่ ต่ ากว่า 10นาที 

 

ตารางที ่4-18 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามช่องทางในการน าเสนอที่เหมาะสมในสารคดี
เกี่ยวกับสินค้าโอทอป 

ช่องทางในการรับชม จ านวน ร้อยละ 

ฟรีทีวี 58 58 

เคเบิ้ลทีวี 18 18 

อินเตอร์เน็ต 24 24 

 จากตารางที่ 4-18 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้ ฟรีทีวี เป็นช่องทางในการ
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รับชมสารคดีเกี่ยวกับสินค้าโอทอป คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมาได้แก่ อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 24 และ
ล าดับสุดท้ายได้แก่ เคเบิ้ลทีวี ร้อยละ 18 

 3.8 หากมีการน าเสนอถึง " กระบวนการผลิตสินค้าโอทอป" ในรายการสารคดี เพื่อ
ผู้ชมจะสามารถเห็นขั้นตอนการผลิตสินค้าแต่ละชนิดอย่างละเอียด คุณอยากเห็นการน าเสนอใน
รูปแบบใด 

  - บรรยายประกอบภาพ 
  - พาไปชมสถานที่ผลิตจริง 
  - บรรยายพร้อมสัมภาษณ์ผู้ผลิตในขั้นตอนต่างๆ 
  - ใช้กราฟิกและ Voice Over ช่วยในการอธิบาย 
  - ภาพสวย 
 3.9หากมีการน าเสนอ"เรื่องราวประวัติและท่ีมา"ของสินค้าโอทอปในรายการสารคดี 
คุณอยากเห็นการน าเสนอในรูปแบบใด 

  - เล่าเรื่องประกอบภาพ 

  - เล่าผ่านภาพวาดลายเส้นการ์ตูน 

  - ประกอบด้วยภาพประกอบและบทสัมภาษณ์ 

  - สั้น กระชับ และใช้กราฟิกประกอบ 

 3.10คุณคิดว่าสารคดีสินค้าโอทอปควรมีภาพลักษณ์รายการแบบใดให้เข้ากับยุคปัจจุบัน 

  - ไม่เน้นเนื้อหาจนเกินไป 

  - สินค้าทันสมัย ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

  - สอดแทรกความทันสมัยเข้าไปในรายการ 

  - สนุกสนาน น่าติดตามชม 

  - ร่วมสมัยในด้านกราฟฟิค พิธีกรไม่พูดมากเกินไป เน้นสาระมากกว่าบันเทิง แต่ไม่
ควรซีเรียสจนเกินไป  

  - ด าเนินเรื่องให้รวบรัด และดูน่าสนใจ ไม่เจาะลึกในเรื่องของประเพณีมากจนเกินไป 
ควรเน้นในเรื่องของคุณภาพ ความพิถีพิถันของตัวผลิตภัณฑ์ 
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3.11คุณคิดว่าสินค้าโอทอปตัวใดที่เหมาะจะเอามาท าในรายการสารคดีสินค้าโอทอป 

  - อาหารที่มีความเป็นไทย 

  - สินค้าท่ีเป็นนิยมและไม่ได้รับการเผยแพร่ที่ไหน 

  - สินค้าท่ีทันสมัย 

  - ผ้าทอต่างๆ 

  - สินค้าประเภทของใช้ 

 

ผลสรุปเกี่ยวกับรายการสารคดีโทรทัศน์เกี่ยวกับสินค้าโอทอปในประเทศไทย 

      87%

              83%

              74%

                     47%

                        54%

        11-15      54%

        58%

 
ภาพที่ 4-3 แผนภูมิแสดงผลสรุปเกี่ยวกับการรับชมรายการสารคดีโทรทัศน์เกี่ยวกับสินค้าโอทอปใน
   ประเทศไทยของกลุ่มตัวอย่าง 
 จากในส่วนที่ 3 จะให้ได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักสินค้าโอทอปประเภทอาหาร มาก
ที่สุด และมีความคิดเห็นว่าลักษณะเด่นของสินค้าโอทอป คือ มีความเป็นไทย ในส่วนของมุมมองใน
การน าเสนอที่มีความน่าสนใจ ได้แก่ กระบวนการขั้นตอนการผลิต  และมีความสนใจต่อรูปแบบการ
น าเสนอในลักษณะเล่าเรื่องและผสมผสาน  ในส่วของสินค้าโอทอปที่กลุ่มตัวอย่างสนใจให้น าไปผลิต
ในรายการสารคดี มากท่ีสุด ได้แก่ สินค้าโอทอปประเภทหัตถศิลป์ภูมิปัญญาโบราณ และมีส่วนใหญ่
เห็นว่าความยาวรายการประมาณ 11-15 นาที เป็นความยาวที่เหมาะสม  และช่องทาง ฟรีทีวี เป็น
ช่องทางในการรับชมสารคดีเกี่ยวกับสินค้าโอทอป 

   ส
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บทที่ 5  

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษา " การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์เกี่ยวกับสินค้าโอทอปในประเทศไทย" ได้ใช้
วิธีการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) โดยวิธกีารสนทนากลุ่ม (Focus Group) จาก
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจะอยู่ในช่วงอายุ 18-35 ปี จ านวน 5 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินชิ้นงานที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น เพ่ือให้ทราบความคิดเห็น ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจาก
การรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะน าไปสู่การสรุปและการอภิปรายรายงานวิจัยตลอดจนผลิต
ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินรายการสารคดีเกี่ยวกับสินค้าโอทอปในประเทศไทย 
 1.เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ "ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจาก
การชมรายการสารคดีเกี่ยวกับสินค้าโอทอปในประเทศไทย" ของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5 คน 
 2.สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการสารคดีเก่ียวกับสินค้าโอทอปในประเทศไทย 
 
ผลการประเมินประสิทธิผลรายการสารคดีเกี่ยวกับสินค้าโอทอปในประเทศไทย 
 ผลการวิเคราะห์ การสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) ในหัวข้อ "ความพึงพอใจและ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการสารคดีเกี่ยวกับสินค้าโอทอปในประเทศไทย" 
โดยกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าโอทอป จ านวนทั้งสิ้น 5 คน มีดังนี้ 
 - บุคคลที่สนใจในรายการสารคดีโทรทัศน์ จ านวน 2 คน 
  ศุภสัณห์   ธนสมิทธิเวสน์     อายุ 22 ปี 
  ฐาปนี      ฉิมวังทอง     อายุ 21 ปี 
 - บุคคลที่สนใจในสินค้าโอทอป จ านวน 3 คน 
  เณริกา     ส าอางค์สอาด     อายุ 22 ปี 
  ปรวีร์     ศิริอัญชนาวงศ์    อายุ 24 ปี 
  สมพงษ์    สง่าเจริญเดช     อายุ 32 ปี 
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โดยใช้ข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่งแบ่งค าถามออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อรูปแบบรายการ 
 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหารายการ 
 ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อลีลาการน าเสนอของรายการ 
 ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อภาพรวมรายการ 
ตารางที ่5-1 แสดงการสรุปผลการสนทนากลุ่ม 

สรุปผลการ
สนทนากลุ่ม 

รูปแบบรายการ เนื้อหารายการ ลีลาการน าเสนอ ความพึงพอใจต่อ
ภาพรวม 

ศุภสัณห์  
ธนสมิทธิเวสน ์

เรียงล าดบัขัน้ตอน
ของข้อมลูได้ดี 
น าเสนอเนือ้หาท่ีคน
ดอูยากจะรู้ได้ครบ 

เนือ้หาของ
รายการน าเสนอ
ออกมาเข้าใจง่าย 
ภาษาท่ีใช้ง่ายตอ่
การเข้าใจ  

การด าเนินเร่ือง
ท าได้คอ่นข้างดี 
มมุกล้องสวย ลบั
กบัเสียงบรรยาย
ได้ดี 

โดยรวมท า
ออกมาได้ดี ติดแค่
เร่ืองเสียงบรรยาย
อยา่งเดียว 
ความรู้ท่ีได้
คอ่นข้างแน ่ทัง้
เร่ืองOTOP / 

Product /  
Marketing etc. 

ฐาปนี   
ฉิมวังทอง 

ค่อนข้างท าได้ดี การ
แบ่งช่วงมีความน่าใจ
อยู่ ทั้งเรื่องของที่มา 
กระบวนการผลิต 
และการจบท้ายด้วย
ข้อคิดจากผู้ผลิต
สินค้า 

สามารถส่งเสริม
สินค้าOTOP ได้
อย่างดี อีกท้ังยังได้
ข้อคิดอีกด้วย 

การเล่าเรื่องด้วย
ภาพท าได้ดี ภาพ
สวย เพลง
ประกอบ
สนุกสนานและมี
การใช้เพลง
หลากหลายเพลง
ท าให้ไม่น่าเบื่อ 

ภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี สามารถ
ให้ทั้งความรู้และ
ความบันเทิง 

เณริกา  
ส าอางค์สอาด 
      

การแบง่ชว่งรายการ
นา่สนใจท าให้ได้
ทราบทกุๆเร่ือง
ครบถ้วน 

นา่สนใจ โดยดงึ
สินค้า OTOPของ
ไทยมาเผยแพร่ให้
ผู้ ท่ีได้ชมได้รู้จกั 

มีการใช้หลายมมุ
กล้อง ท าให้เห็น
รายละเอียด
ขัน้ตอนการท าท่ี 

เป็นสารคดีที่น่า
ติดตาม เพราะท า
ให้คนที่ดูรู้จัก
สินค้า OTOPมาก 
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สรุปผลการ
สนทนากลุ่ม 

รูปแบบรายการ เนื้อหารายการ ลีลาการน าเสนอ ความพึงพอใจต่อ
ภาพรวม 

  มากขึน้ ชดัเจนดี ภาพสวย
ดี แตเ่สียง
บรรยายเนิ่บ
คอ่นข้างเนิ่บ 

ขึ้น รู้แหล่งซื้อ รู้
ที่มา วิธีการท า 
ภาพรวม 

ปรวีร์  
ศิริอัญชนาวงศ์     

รูปแบบของรายการ
ท าออกมาได้ดี มี
การน าเสนอเนือ้หา
โดยให้เจ้าของ
ผลิตภณัฑ์เป็นผู้ เลา่
เร่ืองราวท าให้ดไูม่
นา่เบื่อ 

อยูใ่นระดบัท่ีดีมี
การน าหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง
และพดูสง่เสริมให้
คนไทยสนบัสนนุ
สินค้าไทยไมใ่ช่
เฉพาะ
ชาวตา่งชาติ 

มมุกล้องและภาพ
ท าได้ดี มีการตดั
ภาพไปท่ี
กระบวนการผลิต
ให้สอดคล้องกบั
เนือ้หา ตอนท้าย
รายการดงึ
อารมณ์ของผู้ชม
ได้ดี การน าเสนอ
ด้านเสียงเลือก
เพลงประกอบ
รายการได้ดี เสียง
ผู้ด าเนินรายการ
ฟังแล้วยงัมีความ
ต่ืนเต้นอยู่บ้าง 
และยงัมีการเว้น
จงัหวะในการพดู
ไมดี่  

ท าได้ดี ทัง้เนือ้หา 
รูปแบบ และการ
น าเสนอรายการ 
ท่ีนา่จะเปล่ียนมี
แคต่วัอกัษรของ
รายการ นา่จะท า
ให้ออกมามี
รูปแบบท่ีส่ือไปถึง
ความเป็นไทย
มากกวา่นี ้  

สมพงษ์   
สง่าเจริญเดช 

รูปแบบรายการ
ค่อนข้างดี เข้าใจง่าย  

ดูยืดเกินไป
เล็กน้อยแต่
สามารถอธิบาย
ที่มาที่ไปได้ดี  

มีการเอา
เอกลักษณ์ของ
จังหวัดมาประกอบ 
มุมกล้องในการ
น าเสนอสินค้าสวย 

อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึง
ดีมาก 
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ส่วนที่ 1 ผลการวิจัยด้านความคิดเห็นต่อรูปแบบรายการ 
 ในด้านความคิดเห็นต่อรูปแบบรายการ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า รายการมีความ
น่าสนใจ สามารถดึงสินค้าโอทอปมาให้ผู้ชมได้รู้จักมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเล่าเรื่อง ที่สามารถเล่าเรื่องได้
อย่างไม่น่าเบื่อ และเข้าใจง่าย อีกท้ังยังมีการเผยมุมมองของผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคเก่ียวกับสินค้าโอทอป
ในช่วงท้าย ทิ้งให้คนดูได้คิด ท าให้สามารถเข้าใจในสินค้าโอทอปมากยิ่งขึ้น 
 ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับความยาวของรายการ รายการ 15 นาที กลุ่มตัวอย่างมีความเห็น
ว่า มีความเหมาะสม ไม่ยื้ดเยื้อจนเกินไป และสามารถน าเสนอได้หลากหลายประเด็น 
ส่วนที่ 2 ผลการวิจัยด้านเนื้อหารายการ 
 ในด้านความคิดเห็นที่มีต่อเนื้อหารายการ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า สามารถดึงเนื้อหา
ที่มาน ามาเล่าได้อย่างเหมาะสม เข้าใจง่าย และมีความน่าสนใจ มีการแบ่งเนื้อหารายการออกเป็น
ช่วงๆ ในส่วนของช่วงที่สอง ซึ่งเป็นช่วงเก่ียวกับกระบวนการผลิต กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ชอบ
เนื้อหารายการในช่วงนี้เป็นพิเศษ เนื่องจากได้เห็นกระบวนการผลิตอย่างละเอียดแล้ว ยังสามารถ
ทราบแผนการตลาดจากเจ้าของผลิตภัณฑ์อีกด้วย นอกจากนี้ รายการยังสามารถให้ข้อคิดกับผู้ชม
ควบคู่กับความบันเทิง อีกทั้งยังสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์สินค้าได้ดี ท าให้มี
ความสนใจในสินค้ามากยิ่งขึ้น 
ส่วนที่ 3 ผลการวิจัยด้านเทคนิค ลีลาการน าเสนอของรายการ 
 ในด้านของเทคนิคและลีลาการน าเสนอของรายการ กลุ่มตัวอย่างมีความพอใจในด้านเทค 
นิคในการน าเสนอ เนื่องจากมีการน าภาพมาเล่าประกอบบทสัมภาษณ์ค่อนข้างเยอะ ท าให้สามารถ
รับชมได้อย่างราบรื่นๆ ไม่รู้สึกช้าจนเกินไป แต่ถึงอย่างไร หากมีการเพ่ิมกราฟิก ลูกเล่น เข้าไป ก็จะ
สามารถดึงดูดวัยรุ่นได้มากยิ่งขึ้น  
 ในด้านของภาพ แสง สี กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ภาพในรายการมีความสวยงาม มีหลากหลาย
มุมภาพ และสามารถเล่าเรื่องได้ ถึงแม้ไม่มีบทบรรยายประกอบ 
 ในด้านของเพลงประกอบรายการ สามารถเลือกมาได้อย่างลงตัว สนุกสนาน และ เข้ากับ
รายการในแต่ละช่วง แต่เสียงของผู้บรรยาย การเว้นจังหวะในการพูดยังท าได้ไม่ค่อยดี จึงต้องน ามา
ปรับแก้ในเร่ืองของเสียงผู้บรรยายต่อไป 
ส่วนที่ 4 ผลการวิจัยด้านความคิดเห็นต่อภาพรวมรายการ 
 ความคิดเห็นต่อภาพรวมของรายการ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า โดยรวมมีความพึงพอใจ
ระดับดีต่อรายการ เพราะรายการสามารถเล่าเรื่องให้ผู้ชมได้รู้จักสินค้าได้มากยิ่งขึ้น และสามารถ
ความเพลินเพลิดในการรับชม อีกทั้งยังสามารถท าให้ผู้ชมได้ทราบในมุมมองอ่ืนๆ ที่ยังไม่ค่อยมีการ
น าเสนอ ซึ่งรายการ " Unseen OTOP ” ถือเป็นรายการที่มีประโยชน์ ท าให้ผู้ชมหันกลับมามอง
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สินค้าไทยอีกด้วย 
 จากการประเมินประสิทธิผลหลังการผลิตชิ้นงาน ท าให้ผู้ศึกษาได้ทราบถึงข้อบกพร่องต่างๆ 
อาทิเช่น เรื่องของเสียงบรรยายที่ผู้ศึกษาเลือกมา เรื่องของบทสัมภาษณ์เจ้าของที่ค่อนข้างยาว ทั้งนี้ผู้
ศึกษาจะน าข้อคิดเห็นต่างๆน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ตัวรายการมีความสมบูรณ์แบบมากข้ึน ซึ่งบางส่วน
เป็นผลมากจากการเกิดปัญหาในการผลิต การวางแผนการถ่ายท า และการตัดต่อ และจากการ
ประเมินประสิทธิผลหลังการผลิตชิ้นงาน ท าให้ผู้ศึกษาได้ทราบข้อมูลในเรื่องของความต้องการ
ทางด้านเนื้อหา รูปแบบรายการ และลีลาในการน าเสนอที่ผู้ศึกษามองข้ามไป ซึ่งผู้ศึกษาจะน าข้ือเส
นอแนะเล่านี้ไปปรับใช้ในการท ารายการโทรทัศน์ในอนาคต    ส
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บทที่ 6 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 

 ในบทสุดท้ายนี้ผู้ศึกษาวิจัยได้สรุปภาพรวมของการวิจัยโครงการ การผลิตรายการสารคดี
เกี่ยวกับสินค้าโอทอปในประเทศไทย ซึ่งได้สรุปผลการวิจัย ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะในการท าการศึกษาวิจัยและผลิตในครั้งต่อไป 

 

สรุปผลการวิจัย 
 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยโครงการ การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์เกี่ยวกับสินค้าโอ
ทอปในประเทศไทย ผู้ศึกษาได้ผลิตสารคดีและได้รับผลสรุปดังนี้  
 ผู้ศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ ในทุกขั้นตอนจนสามารถผลิต
สารคดีออกมาเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์ตามการวางแผนและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  
 จากการวิเคราะห์ ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ( Focus Group) เพ่ือประเมินประสิทธิผล
สารคดี ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ ได้รับจากการชมสารคดีสะท้อนพฤติกรรมการเสพ
ติดโซเชียลมีเดียของวัยรุ่น”จากกลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจในสินค้าโอทอปและสารคดีจ านวน 5 ท่าน 
ได้ข้อสรุปดังนี้  
 สารคดีโทรทัศน์เกี่ยวกับสินค้าโอทอปในประเทศไทย เป็นสารคดีที่มุ่งเน้นให้เกิดทั้งสาระ
และความบันเทิง อีกทั้งยังเป็นสร้างประโยชน์และมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์สินค้าโอทอปใน
ประเทศไทย  
 รูปแบบการน าเสนอและเนื้อหาของรายการ มีความน่าสนใจ สามารถเล่าเรื่องได้ และท าให้
ผู้ชมให้ความสนใจและเข้าใจในสินค้าโอทอปมากยิ่งข้ึน  
 ในส่วนของเทคนิค ลีลาการน าเสนอ กลุ่มเป้าหมายให้ความเห็นว่า สามารถเลือกเพลง
ประกอบได้ดี เข้ากับช่วงรายการในแต่ละช่วง แต่เสียงของผู้บรรยาย มีบางช่วงเนิ่บเกินไป และมีการ
เว้นวรรคไม่ถูกจังหวะ เป็นต้น นอกจากนี้กลุ่มเป้าหมายยังแนะน าในเรื่องของการใช้กราฟิก ให้มาก
ยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการดึงดูดกลุ่มวัยรุ่นให้สนใจเพ่ิมข้ึนอีกด้วย 
 การถ่ายท าเรื่องของภาพ แสง และสี มีความสวยงาม เป็นที่น่าสนใจและน่าติดตามชม 
 ในส่วนของประโยชน์ที่ได้รับและภาพรวมรายการ กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ และให้ความเห็นว่า 
รายการสามารถประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยได้อย่างดี อีกท้ังยังให้ข้อคิดแก่ผู้ชมอีกด้ว
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อภิปรายผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
 1.สรุปผลการด าเนินงาน 
  ในการผลิตชิ้นงานการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์เก่ียวกับสินค้าโอทอปในประเทศไทย " 
Unseen OTOP ” มีข้ันตอนการด าเนินงาน คือ ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ ขั้นตอนการผลิต
รายการ และขั้นตอนหลังการผลิตรายการ โดยสรุปผลได้ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production) 
 เป็นกระบวนการที่ด าเนินขึ้นเพ่ือน าไปสู่ขั้นตอนการผลิตรายการ ซึ่งในขั้นตอนนี้ ผู้ศึกษาได้
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น หนังสือ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารบทความทาง
อินเตอร์เน็ต วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และรายการโทรทัศน์ที่เก่ียวข้อง จากนั้น เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตรายการสารคดีโดยเน้นประเภท
รายการที่เก่ียวข้อง หรือเชื่อมโยงกับรูปแบบรายการที่ผู้ศึกษาต้องการผลิต การท าแบบสอบถาม เพ่ือ
ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการสารคดีของกลุ่มเป้าหมาย ความต้องการด้านเนื้อหา รูปแบบ
รายการ และลีลาในการน าเสนอ มาวิเคราะห์ เพ่ือวางแผนในการจัดท าโครงร่างรายการ ( Proposal) 
ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
 ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production) 
 ผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์เกี่ยวกับสินค้าโอทอปในประเทศไทย " Unseen OTOP ” 
ตามกรอบโครงร่างรายการที่จัดท าข้ึนซึ่งผู้ศึกษาได้อาศัยข้อมูลข้างต้น และตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการผลิตรายการสารคดี การด าเนินงานต่างๆ ปัญหาอุปสรรค
ในการผลิต รวมทั้ง วิธีแก้ปัญหาระหว่างการผลิต 
 ส่วนที่ 3 ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ (Post-Production) 
 ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลชิ้นงาน โดยใช้วิธีสนทนากลุ่มกับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 5 คน 
ในหัวข้อ ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการสารคดีโทรทัศน์เก่ียวกับสินค้าโอ
ทอปในประเทศไทย รวมถึง ทราบข้อคิดเห็นว่า รายการมีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
และข้อเสนอแนะต่อรายการ โดยข้อมูลดังกล่าวจะน ามาใช้ในการปรับปรุงรายการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 
 2. อภิปรายผลการด าเนินรายการ 
    ในการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์เกี่ยวกับสินค้าโอทอปในประเทศไทย มีความสอด 
คล้องกับวัตถุประสงค์แนวคิด ทฤษฎี และกรอบแนวคิดท่ีได้ศึกษามา ดังนี้ 
    2.1แนวคิดการผลิตสารคดีโทรทัศน์ การศึกษาและผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์เก่ียวกับ
สินค้าโอทอปในประเทศไทยนั้น มีความสอดคล้องกับแนวคิดด้านการผลิตสารคดีโทรทัศน์ ซึ่งมี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



64 

 

ลักษณะเป็นรายการที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ สาระและความบันเทิงร่วมกัน จะมีการน าเสนอเรื่องราว
หรือเหตุการณ์ต่างๆที่มีความเป็นจริง จะน าเสนอให้ออกมามีความน่าสนใจและสร้างสรรค์ มี
จุดมุ่งหมายเน้นเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้ง ในการน าเสนอนั้นก็ได้ใช้รูปแบบสารคดีเชิงประ 
ชาสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้ในการน าเสนอเนื้อหา เพ่ือให้เกิดทั้งสาระและความบันเทิงร่วมกัน อีกท้ังยัง
น ารูปแบบการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์มาเป็นต้นแบบ ตั้งแต่ข้ันตอนก่อนการผลิตรายการจนถึง
ขั้นตอนหลังการผลิตรายการอีกด้วย 
      2.2 แนวคิดและหลักการ หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยแนวคิดนี้มีความสอดคล้องกับ
การสร้างสรรค์รายการสารคดีเกี่ยวกับสินค้าโอทอปในประเทศไทย เนื่องจากเนื้อหารายการต้องการ
ให้ผู้ชมสามารถรู้จักและเข้าใจในสินค้าโอทอปแต่ละชิ้นมากยิ่งขึ้น แนวคิดและหลักการดังกล่าวจึงสา
มารน ามาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการเลือกมุมมองเนื้อหาที่จะน ามาเสนอ ทั้งในส่วนของที่มาที่ไปของ
สินค้า รูปแบบสินค้า และเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้าท่ีต้องท าการคัดเลือกมาน าเสนอ ซึ่งทั้งหมดเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาและผลิตชิ้นงาน 
   2.3 แนวคิดเรื่องหลักการด้านการส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารทางการตลาด 
(Promotion & IMC) มีความสอดคล้องต่อเนื้อหาในรายการสารคดีเก่ียวกับสินค้าโอทอปในประเทศ
ไทย เนื่องจาก การส่งเสริมการตลาด คือ การสื่อสารของผู้ผลิตไปยังตลาดเป้าหมาย โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร ชักจูงใจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติของผู้บริโภค 
แนวคิดนี้จึงสามารถน ามาประยุกต์ให้เข้ากับเนื้อหารายการสารคดีท่ีผู้ศึกษาก าหนดไว้ได้อย่าง
เหมาะสม และเป็นการส่งเสริมรูปแบบสารคดีเชิงประชาสัมพันธ์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
          2.4 แนวคิดการเปิดรับและการเลือกรับสื่อ มีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและ
รูปแบบของสารคดี เนื่องจากการก าหนดทิศทางการเลือกรับชม และเลือกรับสื่อ โดยกลุ่มเป้าหมาย
เป็นกลุ่มคนที่มีความสนใจในสินค้าโอทอป และสารคดี จึงเลือกช่องทางการรับชม ไว้ในช่องทางของ
ฟรีทีวี เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยการเลือกและเปิดรับด้วยตัวกลุ่มเป้าหมายเอง 
รวมถึงการให้ความสนใจแก่รายการ 
           2.5 จากงานวิจัยที่เก่ียวข้องต่างๆ ผู้ศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษามา
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสารคดีที่ผู้ศึกษาผลิตขึ้น ในส่วนของในการก าหนดช่องทางการออกกาศ 
ช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาของรายการในแต่ละตอน ให้มีความสอดคล้องกัน เพ่ือให้เกิดความ
พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุดและสนใจที่จะรับชมรายการ 
  2.6 จากผลงานที่เกี่ยวข้องต่างๆผู้ศึกษาสามารถน าเทคนิคต่างๆ ในการน าเสนอ 
อาทิ มุมภาพในการถ่ายท า การใช้กราฟิก การเล่าเรื่อง รวมถึงเนื้อหา มาประยุกต์ใช้กับงานสารคดี
สินค้าโอทอปที่ผลิตขึ้น 
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ปัญหาและอุปสรรค 

 1.ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) 
      ปัญหาในส่วนขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ ในส่วนแรก เนื่องจากสินค้าโอทอปใน
ประเทศไทยมีจ านวนมาก จึงท าให้การเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีจะมาน าเสนอนั้นค่อนข้างยาก เนื่องจากใน
ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ศึกษาต้องการน าเสนอในตอนแรก ค่อนข้างเก่าและมีหลายรายการได้น าเสนอไปแล้ว จึง
ท าให้สินค้านั้นไม่น่าสนใจเท่าไหร่นัก จึงต้องท าการหาสินค้าท่ีมีความแปลกใหม่มากข้ึน ต่างจากเดิม 
และยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก ผู้ศึกษาจึงใช้เวลาพอสมควรในการหาผลิตภัณฑ์โอทอปมาน าเสนอ
ในรายการ  
     ในส่วนที่สอง เป็นเรื่องของการเขียนสคริปท์ เนื่องจากเป็นรายการสารคดีจึงไม่ค่อย
แน่ใจว่าควรเขียนอย่างไร ผู้ศึกษาจึงท าการเขียนสคริปท์เพียงให้เห็นภาพรวมทั้งหมดเท่านั้น ซึ่งจัดว่า
เป็นสคริปท์ท่ีไม่ละเอียดเท่าใดนัก  
       ในส่วนของสถานที่ถ่ายท า เนื่องจากสถานที่ถ่ายท าอยู่ที่จังหวัดล าปาง การไปดูสถานที่
จริงก่อนถ่ายท าจึงเป็นเรื่องที่ท าได้ไม่บ่อยนัก ท าให้มีโอกาสไปดูสถานที่ก่อนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
 2. ขั้นตอนการผลิต (Production) 
       ขั้นตอนนี้เนื่องจากเป็นรายการถ่ายท าท่ีค่อนข้างสด ท าให้ไม่สามารถควบคุมอะไรได้
มาก ในส่วนของการถ่ายท าขั้นตอนการผลิต เนื่องจากวันถ่ายท า สถานที่ถ่ายท ามีการท างานกันอย่าง
เร่งด่วน ท าให้สถานที่ถ่ายท าจึงมีพ้ืนที่จ ากัด แต่ยังคงสามารถถ่ายท าได้อย่างราบรื่นและได้ถ่ายท า
ขั้นตอนการผลิตสินค้ามาได้อย่างที่ตั้งใจไว้  
        ในส่วนของการสัมภาษณ์แขกรับเชิญ เนื่องจากสคริปท์ที่เขียน เป็นเพียงสคริปท์คร่าวๆ 
มีเพียงค าถามให้แก่แขกรับเชิญเท่านั้น แขกรับเชิญจึงสามารถตอบกลับมาได้อย่างอิสระ ด้วยเหตุนี้จึง
ท าให้บทสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์นั้นค่อนข้างยาว จึงน าไปแก้ไขในกระบวนการขั้นตอนหลังการถ่าย
ท า  
         ในส่วนสถานที่ถ่ายท า เนื่องจากต้องมีการถ่ายท าหลายสถานที่และมีเวลาจ ากัด ใน
วันที่สองของการถ่ายท าจึงมีการแยกกองถ่ายออกเป็นสองกอง เพ่ือให้สามารถเสร็จทันตามเวลา
ก าหนด และนอกจากวันที่ก าหนดในการถ่ายท าแล้ว ผู้ศึกษายังต้องออกไปถ่ายท าตามสถานที่ต่างๆ
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ เพ่ือเป็นการเก็บภาพไปประกอบเนื้อหาในส่วนอื่นๆด้วย อาทิเช่น งาน
แสดงสินค้าต่างๆ เป็นต้น 
 3. ขั้นตอนหลังการผลิต(Post-Production) 
      ขั้นตอนนี้เป็นการเข้าสู่กระบวนการตัดต่อ ซึ่งจะน าฟุตเทจที่ถ่ายท ามาน ามาคัดเลือก แล้ว
น ามาตัดต่อกันให้เป็นเรื่องราว ซึ่งปัญหาที่พบก็คือเสียงของแขกรับเชิญที่จ าเป็นต่อชิ้นงาน หายไป
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บางส่วน ท าให้ต้องใช้เสียงแขกรับเชิญที่อัดโดยโทรทัศพ์มือถือมาใช้ในส่วนนั้น อีกท้ังเสียงแขกรับเชิญ
จากเครื่องอัด ยังมีปัญหาในเรื่องของเสียงรบกวนค่อนข้างมาก ท าให้ต้องท าการแก้ไข  
       ในส่วนของการตัดต่อ ในครั้งแรก รายการค่อนข้างยืดเยื้อ ค าสัมภาษณ์ของแขกรับเชิญ
ยาวเกินไป ท าให้ต้องท าการคัดเลือกค าสัมภาษณ์ของแขกรับเชิญอย่างละเอียดมากขึ้น  
       อีกท้ังเพลงประกอบในตอนแรกค่อนข้างช้า ฟังแล้วน่าเบื่อ จึงได้ท าการเปลี่ยนเพลง
ประกอบใหม่ในครั้งถัดไป และท าการปรับปรุงแก้ไขให้รายการมีความกระชับมากยิ่งขึ้น 
 
ขั้นตอนการเสนอแนะในการผลิตครั้งต่อไป 
 1.การเตรียมการก่อนการผลิตชิ้นงาน ควรท าการศึกษาการผลิตรายการสารคดีให้มาก 
เพ่ือที่จะน าแนวคิดของการผลิตรายการสารคดีมาปรับใช้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเนื้อหารายการ 
จ านวนของแขกรับเชิญ รวมถึงลีลาในการน าเสนอ ให้รายการมีความน่าสนใจ 
 2.การท างานในด้านการผลิตรายการ ผู้ศึกษาจ าเป็นต้องมีการวางแผนที่ดี เข้าใจ
กระบวนการด าเนินงาน และจัดสรรเวลาอย่างรอบคอบ ควรมีการมาดูสถานที่จริงก่อนการถ่ายท า 
เพ่ือให้ทราบในเรื่องของมุมกล้อง แสงของสถานที่ และขนาดของสถานที่ ทั้งนี้ เพ่ือให้การถ่ายท า ไม่
เกิดความล่าช้าหรืออุปสรรคในการถ่ายท า 
 3.ด้านการผลิตรายการ ผู้ศึกษาควรวางแผนและก าหนดงบประมาณในการผลิตรายการไว้ 
เพ่ือไม่ให้เกิดงบประมาณบานปลาย 
 4.ในขั้นตอนหลังการผลิตรายการ ผู้ศึกษาควรศึกษาเทคนิคในการตัดต่อ และการเล่าเรื่อง
ให้มาก เพ่ือให้รายการสามารถสื่อสารแก่ผู้ชมได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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บทรายการโทรทัศน์ UNSEEN OTOP 
ตอน ผลิตภัณฑ์หนังใบบวั ต าบลเกาะคา จังหวัดล าปาง 

 

ล าดับ ภาพ บทบรรยายเสียง 

1 Title รายการ ดนตรีประกอบ 

2 LS/MS Intro 
- ภาพตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับสินค๎าใน
วันนี้ เชํน ใบบัว สินค๎าหนังใบบัว 
โรงงาน เจ๎าของผลิตภัณฑ์ เป็นต๎น 

V.O.+ ดนตรีประกอบ 
V.O. เมื่อเห็นใบบัวเหลํานี้ ใครจะรู๎วํามันสามารถ
สร๎างรายได๎จ านวนมากให๎กับกลุํมชาวบ๎านเล็กๆใน
ต าบลเกาะคา จังหวัดล าปาง กลุํมผลิตภัณฑ์ศิรดา
แหํงนี้เป็นจุดเริ่มต๎น การน าเอาใบบัวมาตํอยอด
ความคิดและพัฒนาให๎เป็นสินค๎าโอทอปประจ าต าบล
เกาะคา โดยในวันนี้คุณสมศักษ์ หงษ์วิเศษเจ๎าของ
ไอเดียผลิตภัณฑ์ จะมาเผยเบื้องลึกเบื้องหลังกวําจะ
มาเป็นผลิตภัณฑ์หนังใบบัวให๎เราได๎ฟังกันคํะ 

3 LS/MS Interviewแขกรับเชิญ สลับ
กับ 
Insert ภาพที่เกี่ยวข๎องกับที่แขกรับ
เชิญเลํา 

 

 

 

 

 

แนวค าถามที่จะถามแขกรับเชิญ 
- ก่อนจะเป็นผลิตภัณฑ์หนังใบบัว  
ตอบ ที่มาของมันเนี่ย มันเกิดจากการที่เราอยากมี
รายได๎เพ่ิมเติมจากงานอาชีพประจ า เราจึงมองดูวํา
อะไรบ๎าง ที่เราท าได๎ ภูมิปัญญาในเรื่องของการท า
ข๎าวแต๋น เป็นจุดเริ่มต๎นในการท างานอดิเรก จากนั้น
เราก็มีการพัฒนาตํอมาเรื่อยๆ ออกมาเป็นบรรจุ
ภัณฑ์เพ่ือบรรจุข๎าวแต๋น บรรจุภัณฑ์เราก็ท ามาจาก
กระดาษสาบ๎าง วัสดุพื้นบ๎าน อยํางเชํน ใบตาล ใบ
ลาน ก็เป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่น จนมาจบอยูํที่ใบบัว 

4 LS/MS Interviewแขกรับเชิญ สลับ
กับ 
Insert ภาพที่เก่ียวข๎องกับที่แขกรับ
เชิญเลํา 

- ที่มาของผลิตภัณฑ์หนังใบบัว 
ตอบ ผลิตภัณฑ์จากใบบัว เราต๎องคิดค๎นอยูํ
ตลอดเวลา เริ่มแรกคือใบบัวดิบแตํท าให๎นุํมเหนียว
เหมือนหนังกํอน ไมํใชํใบบัวหนัง มีวิธีการอยํางไรที่
ท าให๎มันมีความหยืดยุํนมากข้ึน ไมํขาดงําย ไมํกรอบ  
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ล าดับ ภาพ บทบรรยายเสียง 

  เราสามารถจับใบบัวมาขย้ า แล๎วใบบัวสามารถคลี่
ออกมาเหมือนเดิมได๎ ตรงนี้เรามีความรู๎สึกวําเรา
คิดค๎นมานานพอสมควร จนได๎ใบบัวที่นุํมและเหนียว
ขึ้นมา แตํมันมีปัญหาในเรื่องของรา ปัญหาของมันคือ
ด๎านหลัง เราอัดด๎วยกระดาษ หรือผ๎า ความชื้นมันยัง
ทะลุได๎ เราจึงมาจบที่หนัง 

5 LS/MS Interviewแขกรับเชิญ สลับ
กับ 
Insert ภาพที่เก่ียวข๎องกับที่แขกรับ
เชิญเลํา 

- ความแตกต่างและเอกลักษณ์ของสินค้า 
ตอบ เอกลักษณ์มันอยูํที่เส๎นลายของใบบัว การที่มัน
มีเส๎นลาย มี Texture ที่สวยงาม ดึงดูดลูกค๎าเข๎ามา
ได๎ วํานี่คือเส๎นลายมันจริงๆ เราไมํได๎เสริมเติมแตํงมัน 
เราไมํได๎ท าอะไรกับธรรมชาติของมัน แตํให๎ธรรมชาติ 
มันคงความเป็นธรรมชาติของมันนั่นเอง  

6 Insert ภาพใบบัว ภาพผลิตภัณฑ์
ตํางๆ รวมถึงกลุํมแมํบ๎านขณะท า
ผลิตภัณฑ์ 

V.O. + ดนตรีประกอบ 
VO. เพียงใบบัวที่มาจากแรงบันดาลใจจากการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ในวันนั้น จะถูกตํอยอดความคิดมา
เป็นสินค๎าที่มีความโดดเดํนไมํเหมือนใครและถูก
พัฒนาจนกลายเป็นสินค๎าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  
ไอเดียเริ่มต๎นจากการมองเห็นประโยชน์จากสิ่งที่อยูํ
รอบตัวเรา วันนี้สามารถสร๎างอาชีพให๎กับชาวบ๎าน
หลายสิบชีิวิตที่นี่ จนกํอเกิดเป็นกลุํมผลิตภัณฑ์ศิรดา  
ชาวบ๎านกลุํมเล็กๆที่ ใช๎ชีวิตเรียบงํายและพอเพียง 

7 Key Scene  

8 Intro เข๎าชํวงรายการ 
LS/MS Interviewแขกรับเชิญ ตัด
สลับกับ 
Insert ขั้นตอนการผลิตกระเป๋าหนัง
ใบบัว ตั้งแตํขั้นตอนการเก็บใบบัว 
ต๎มใบบัว ตากใบบัว 

 
แนวค าถามที่จะถามแขกรับเชิญ 
- สินค้าชิ้นนี้มีกระบวนการผลิตอย่างไร 
ตอบ กระบวนการผลิตสินค๎าของศิรดา จะเป็นการใช๎
ใบบัวจากธรรมชาติ ใบบัวจริง ก็จะมีการเก็บใบบัวที่
เป็นใบบัวผืนน้ า เป็นบัวหลวงเทํานั้น แล๎วก็เอามาท า  
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ล าดับ ภาพ บทบรรยายเสียง 

  
 
 
 
 
 
 
Insert ภาพกลุํมแมํบ๎านขณะท า
บรรจุภัณฑ์  
 
 
Insert กระเป๋าหนังใบบัวมุมตํางๆ 
 
 

ให๎สุก เมื่อท าให๎สุกแล๎วเราก็เอามาย๎อมสี แล๎วก็ตาก
ให๎แห๎งไลํความชื้น  
 

จากนั้นก็เอามาอัดกับตัวกระดาษหรือผ๎า แล๎วจึงจะ
เอาเข๎ากระบวนการของลามิเนต เป็นกระบวนการท า
ให๎มันกันน้ าและก็กันความชื้น  
 

เรื่องกระบวนการผลิต เมื่อเราได๎เป็นแมททีเรียลพร๎
อมทีจะใช๎งานแล๎ว เราก็ต๎องเอามาปรับ เอามาท าใน
เรื่องของวําเราจะเอามาท าอะไร อยํางข๎างหลังเนี่ย 
เราก็จะตัดกระดาษ สร๎างแบบ เพื่อเอามาสร๎างให๎
เป็นรูปโครงสร๎างกํอนที่เราท าบรรจุภัณฑ์ แตํที่เราได๎
ดีไซน์ใหมํก็คือการท าแฟชั่น นั่นก็คือกระเป๋า  
 

เราต๎องไปดูวํา เราเย็บแบบไหนสร๎างแบบไหน แล๎ว
มันถึงจะไมํมีปัญหา เราต๎องสร๎างแบบ สร๎างแพ
ทเทิร์นมันข้ึนมา ครีเอทเอ๎าท์ไลน์มันออกมากํอน เรา
ถึงจะสร๎างมันออกมาเป็นกระบวนการมาได๎ 

9 LS/MS ภาพขั้นตอนการท ากระเป๋า
หนังใบบัวอยํางละเอียด เชํน การตัด
แพทเทิร์น การตัดผ๎า รีดใบบัว การ
เย็บตํางๆ เป็นต๎น 

ดนตรีประกอบ 

10 LS/MS Interviewแขกรับเชิญ ตัด
สลับกับ 
Inserกระเป๋าหนังใบบัว ภาพในงาน
จัดแสดงสินค๎า 

- การท าการตลาดของผลิตภัณฑ์หนังใบบัว 
ตอบ การท าการตลาดของเราถามวํายากมั้ยยาก 
เพราะเรามีลูกค๎าเฉพาะกลุิิม ลูกค๎าท่ัวไปได๎บอกแตํ
วําสวยแตํไมํใช๎ แตํของเราต๎องไปแบบสวยแล๎วใช๎เลย   
แล๎วนําใช๎ สินค๎าของศิรดา เราท าการตลาดใน
ลักษณะหนึ่งเดียว ไมํเหมือนใคร ท าให๎น๎อย แตํได๎รับ
ความพ่ึงพอใจจากลูกค๎า ศิรดาจะไมํมีวางจ าหนํายที่  
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ล าดับ ภาพ บทบรรยายเสียง 

  ไหน งานอีเว๎นท์เทํานั้น อยํางงานบิ้ก งานโอทอป 
หรืองานแฟร์ตํางๆ ที่มันเป็นกลุํมลูกค๎าจริงๆ 

11 LS/MS ภาพผลิตภัณฑ์ที่วางขายใน
งานจัดแสดงตํางๆ 
ภาพผู๎ชมผลิตภัณฑ์ในงาน 

V.O. + ดนตรีประกอบ 
V.O.กลยุทธ์การวางแผนการตลาดจากสินค๎าเล็กๆใน
ต าบล  ที่มุํงเน๎นความเป็นธรรมชาติและมีความโดด
เดํนจากการเป็นสินค๎าแฮนด์เมด ที่สินค๎าแตํละชิ้นจะ
ไมํเหมือนกันแล๎ว  ผลิตภัณฑ์หนังใบบัวเหลํานี้ยังมี
การพัฒนาตํอยอดไปในวงกว๎างขึ้น  และยังได๎รับการ
ตอบรับที่ดีจากตลาดแฟชั่นในตํางประเทศ ทั้งจาก 
เยอรมัน สวิสเซอแลน เบลเยี่ยม ฝรั่งเศษ และตลาด
ใหญํอยํางอเมริกาอีกด๎วยคํะ 

12 Key Scene  

13 Intro เข๎าชํวงรายการ 
LS/MS Interviewแขกรับเชิญ สลับ
กับ 
Insert ภาพสินค๎าท่ีเสร็จสมบูรณ์ 
Insert ภาพสินค๎าท่ีวางขายเรียบร๎อย 
Insert ภาพผู๎บริโภคเลือกซ้ือสินค๎า 
 

แนวค าถามที่จะถามแขกรับเชิญ 
- แนวทางในการพัฒนาสินค้าในอนาคต 
ตอบ ถ๎าจะวําไปแล๎ว ศิรดามีการพัฒนาอยูํ
ตลอดเวลา มีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา มาถึง 
ณ วันนี้ ศิรดามีอะไรใหมํ ศิรดาท า leave คือ
ผลิตภัณฑ์จากใบไม๎ ก็ไมํได๎หยุดอยูํแคํใบบัว มีกาบ
กล๎วย มีใบไม๎ชนิดอ่ืน ตอนนี้ก าลังท าเรื่องใบล าใย 
ใบไม๎สีทองของภาคใต๎ก็เริ่มน ามาทดลอง  
 

แตํการพัฒนาศิรดาต๎องดูตามเทรนด์ ดูตามแนว
ตลาด ดูกลุํมลูกค๎าหลัก ดูวําตอนนี้เขาหันกลับมาใน
เรื่องของสิ่งแวดล๎อม ก็ต๎องกลับไปมองเรื่องของ
สิ่งแวดล๎อม นี่คือจุดเดํนของศิรดาคือเราจะผลิต
สินค๎าท่ีไมํเหมือนกัน และการท ามาร์เก็ตติ้งที่
แตกตํางกวําคนอ่ืนๆ แตํมีมูลคํา มูลคําของเราไมํได๎
เกิดจากของตัวผลิตภัณฑ์แตํเราเกิดมูลคําทางด๎าน 
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ล าดับ ภาพ บทบรรยายเสียง 

  จิตใจ ที่มาจากวัตถุดิบ จะเกิดมูลคําทางจิตใจทาง 
ความคิด พ้ืนฐานของการพัฒนา และมูลคําในการ
ได๎รับ 

14 LS/MS Interviewแขกรับเชิญ สลับ
กับสินค๎าหนังใบบัวตํางๆ  
Insert ภาพบรรยากาศในโรงงาน 
กลุํมแมํบ๎านผู๎ผลิตสินค๎า 
เจ๎าของผลิตภัณฑ์ เป็นต๎น 

- สินค้าโอทอปในมุมมองเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
ตอบ สินค๎าโอทอปทั่วไป มันก็มีห๎าอยําง ในห๎าอยําง 
มีทั้งดีและไมํดี แตํมันสามารถตอบโจทย์ลูกค๎าได๎ทุก
กลุํม ไมํวําจะกลุํมซีถึงกลุํมเอ มันมีความหลากหลาย
ในตัวเอง สินค๎าโอทอปเกิดมากจากอะไร เกิดมาจาก
รากหญ๎า ภูมิปัญญา การใช๎วัตถุดิบที่อยุํในท๎องถิ่น 
และมีการใช๎ การพัฒนา วิวัฒนาการออกมาสูํสายตา
ประชาชน  
 

สินค๎าโอทอป ขอวํามีการแยกแยะและตอบโจทย์
ลูกค๎าได๎โดยกลุํม สินค๎าโอทอปไมํใชํสินค๎าโหล แตํ
สินค๎าโอทอปเป็นสินค๎าที่ผลิตไมํมาก แตํสามารถ
ชํวยเหลือเศรษฐกิจได๎ สามารถชํวยให๎ชุมชนเข๎มแข็ง
ได๎ ฝากวําอยํามองสินค๎าโอทอปเป็นสินค๎าที่มีระดับ
ต่ า ไมํใชํพรีเมี่ยมเกรด สินค๎าบางตัวเป็นพรีเมี่ยม
เกรดได๎เลย อยากให๎เป็นมุมมองวําท าไมเราถึงต๎อง
ชํวยโอทอป ท าไมเราถึงต๎องมาซื้อสินค๎าโอทอปกัน 
ให๎หันมาย๎อนวํา เราจะท าเศรษฐกิจพอเพียงกันได๎
อยํางไร 

 

โอทอปคือสินค๎าที่เป็นเปรียบเหมือนเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามพระราชด ารัสของในหลวง ให๎อยูํอยําง
พอเพียง เพียงแตํสินค๎าโอทอปยังเป็นตราสัญลักษณ์
ได๎วํานี่คือผลิตภัณฑ์ของชุมชน นี่คือผลิตภัณฑ์ของ
ชาวบ๎าน คือผลิตภัณฑ์จากรากหญ๎านั่นเอง 

15 Insert ภาพที่เก่ียวข๎อง เชํน ภาพใบ V.O+ดนตรีประกอบ 
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ล าดับ ภาพ บทบรรยายเสียง 

 บัว ภาพชําวบ๎านตํางๆภาพ
ผลิตภัณฑ์ของไทย 
 
 
 
 
 
Fade Out 

VO.ไอเดียเริ่มต๎น ที่คิดค๎นจากสิ่งที่ใกล๎ตัวเราในวัน
นั้น ในวันนี้สามารถสร๎างรายได๎ให๎กับชาวบ๎านอยําง
มหาศาล นอกจากชาวตํางประเทศแล๎ว สินค๎า
คุณภาพจากหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เหลํานี้ ยังรอ
การตอบรับที่ดีจากคนไทยทุกคน แคํเพียงลองเปิดใจ  
ปรับเปลี่ยนมุมมองเพียงเล็กน๎อย คุณก็สามารถเห็น
สิ่งดีๆ ในสินค๎าโอทอปชิ้นนี้อยํางแนํนอนคํะ 
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ภาคผนวก ข 
 แบบสอบถามส าหรับกลุม่เป้าหมาย 
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 แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการสารคดีโทรทัศน์
เกี่ยวกับสินค้าโอทอปในประเทศไทย 

ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้จัดท าข้ึนเพ่ือต๎องการเก็บรวบรวมข๎อมูลไปใช๎ในการท าจุลนิพนธ์ ในหัวข๎อ 
"การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์เก่ียวกับสินค๎าโอทอปในประเทศไทย" เพ่ือเป็นสํวนหนึ่งของการท า
จุลนิพนธ์ระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ เอกวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งข๎อมูลที่ได๎จากแบบสอบถามจะเป็นประโยชน์ตํอการศึกษา
และการวิจัย ผู๎ศึกษาจึงใครํขอความรํวมมือทํานในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงเพื่อการไมํ
คลาดเคลื่อนของข๎อมูล ทั้งนี้ผู๎ศึกษาขอขอบพระคุณที่ทํานให๎ความกรุณาและสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามชุดนี้ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 เพศ 

 - ชาย 

 - หญิง 

 - เพศท่ีสาม 

1.2 อายุ 

 - ต่ ากวํา 18 ปี 

 - 18 – 22 ปี 

 - 23 – 27 ปี 

 - 28 ปีขึ้นไป 

1.3 ระดับการศึกษา 

 - มัธยมศึกษาตอนต๎น 

 - มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทํา 

 - ปริญญาตรีหรือเทียบเทํา 

 - สูงกวําปริญญาตรี 
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1.4 อาชีพ 

 - นักเรียน/นักศึกษา 

 - ข๎าราชการ 

 - พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 - พนักงานบริษัท 

 - ธุรกิจสํวนตัว 

 -อ่ืนๆ 

 1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 - ต่ ากวํา 10,000 บาท 

 - 10,001 – 30,000 บาท 

 - 30,001 – 50,000 บาท 

  - 50,001 บาทข้ึนไป 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับชมรายการสารคดีทางโทรทัศน์ 

  2.1 คุณรับชมรายการสารคดีบ่อยแค่ไหน 

 - ไมํเคยเลย (ข๎ามไปท าข๎อ 2.4) 

 - นานๆครั้ง (1 ครั้ง/เดือน) 

 - เป็นครั้งคราว( 2-4 ครั้ง/ตํอเดือน) 

 - เป็นประจ า( มากกวํา 4 ครั้งตํอเดือน) 

 2.2 คุณรับชมรายการสารคดีผ่านช่องทางใด 

 - ฟรีทีวี 

 - เคเบิ้ลทีวี 

 - อินเตอร์เน็ต (ข๎ามไปท าข๎อ 2.4) 

2.3 ช่วงเวลาใดที่คุณรับรายการสารคดีบ่อยท่ีสุด 

 - 6:00น. - 9:59น. 

   ส
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 - 10:00น. - 12:59น. 

 - 13:00น. - 16:59น. 

 - 17:00น. - 19:59น. 

 - 20:00น. - 02:00น. 

 2.4 คุณชื่นชอบรูปแบบการน าเสนอสารคดีประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 - ไมํมีพิธีด าเนินรายการ 

 - มีพิธีกรด าเนินรายการ ( MC) 

 - เชิงบรรยายประกอบภาพ ( Narration ) 

 - เชิงสัมภาษณ์ ( Interview) 

 - เชิงเลําเรื่อง ( Story telling) 

 - เชิงเจาะลึก (Documentary) 

 - ผสมผสาน ( Combination) 

2.5 ปัจจัยใดบ๎างที่มีผลในการเลือกรับชมสารคดีของคุณ (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 

 - เนื้อหารายการ 

 - รปูแบบรายการ  

 - เทคนิคการผลิต ( เชํน การตัดตํอ ) 

 - ชํวงเวลาการออกอากาศ 

 - ความยาวและความถี่ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับรายการสารคดีโทรทัศน์เกี่ยวกับสินค้าโอทอปในประเทศไทย 

3.1 คุณรู้จักสินค้าโอทอปประเภทใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 - อาหาร 

 - เครื่องดื่ม 

 - เครื่องแตํงกาย ผ๎า 

 - เครื่องใช๎และของประดับตกแตํง 
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 - ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก 

 - สมุนไพรที่ไมํใชํอาหารและยา 

3.2 หากมีการผลิตรายการสารคดีเกี่ยวกับโอทอป ควรน าเสนอมุมมองด้านใดบ้าง    
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 - ความเป็นมาของสินค๎าโอทอป 

 - กระบวนการขั้นตอนการผลิต 

 - เรื่องราวของเจ๎าของตราสินค๎ากับสินค๎าโอทอป 

 - เรื่องราวของผู๎ผลิตกับสินค๎าโอทอป 

 - เรื่องราวของสินค๎าหลังการผลิต 

 - ความคิดเห็นของผู๎บริโภค 

3.3 หากมีการผลิตรายการสารคดีเกี่ยวกับสินค้าโอทอปในประเทศไทย คุณอยากเห็น
รูปแบบรายการเป็นอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 - ไมํมีพิธีด าเนินรายการ 

 - มีพิธีกรด าเนินรายการ ( MC) 

 - เชิงบรรยายประกอบภาพ ( Narration ) 

 - เชิงสัมภาษณ์ ( Interview) 

 - เชิงเลําเรื่อง ( Story telling) 

 - เชิงเจาะลึก (Documentary) 

 - ผสมผสาน ( Combination) 

 3.4 คุณอยากเห็นสารคดีสินค้าโอทอปชนิดใดบ้าง(เรียงล าดับจากมาก-น้อย) 

____ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ( เชํน มะมํวงกวน กล๎วยอบแผํน เค๎กม๎วน ฯลฯ) 

____ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม ( เชํน รังนก น้ าลูกยอ น้ าผึ้ง ฯลฯ) 

____ผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ภูมิปัญญาโบราณ (เชํน เครื่องทอง ไม๎แกะสลัก หัวโขน ฯลฯ) 

      ____ผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์รํวมสมัย (เชํน ดอกไม๎ประดิษฐ์จากดิน สบูํท ามือ ฯลฯ) 
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      ____ผลิตภัณฑ์ใช๎สอยเพื่อการตกแตํง (เชํน นาฬิกาจากเครื่องเทศ โมบายเซรามิก ฯ) 
      ____ผลิตภัณฑ์เพ่ือการแตํงกาย (เชํน ผ๎าไหมมัดหมี่ กางเกงผ๎าฝ้ายพิมพ์ลาย ฯลฯ) 
      ____ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไมํใชํอาหาร (เชํน น้ ามันมะพร๎าวสกัดเย็น โรออนขม้ิน ฯลฯ) 
 

3.5 หากมีการน าเสนอถึง " กระบวนการผลิตสินค้าโอทอป" ในรายการสารคดี เพื่อผู้ชม
จะสามารถเห็นขั้นตอนการผลิตสินค้าแต่ละชนิดอย่างละเอียด  คุณอยากเห็นการ
น าเสนอในรูปแบบใด  

 
 ___________________________________________________________________ 
 

3.6 หากมีการน าเสนอ"เรื่องราวประวัติและที่มา"ของสินค้าโอทอปในรายการสารคดี คุณ
อยากเห็นการน าเสนอในรูปแบบใด 

 ___________________________________________________________________ 
  
 3.7คุณคิดว่าสารคดีสินคา้โอทอปควรมีภาพลักษณ์รายการแบบใดให้เข้ากับยุคปัจจุบัน 
 ___________________________________________________________________ 
  
 3.8คุณคิดว่าสินค้าโอทอปตัวใดที่เหมาะจะเอามาท าในรายการสารคดีสินค้าโอทอป       
 (โปรดระบุชื่อสินค้า) 
           
 ___________________________________________________________________ 
 3.9 ความยาวของรายการที่คุณคิดว่าเหมาะสม 
 - ต่ ากวํา 10นาที 

 - 11-15 นาที 

 - 16 – 20 นาที 

 3.10 ช่องในการออกอากาศที่คุณคิดว่าเหมาะสม  

 - ฟรีทีวี 
 - เคเบิ้ลทีวี 

 - อินเตอร์เน็ต 
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ภาคผนวก ค 

ชุดค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ 
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ชุดค าถามสัมภาษณ์ผู้เชียวชาญทางด้านรายการสารคดี  
 - ด้านรูปแบบและเนื้อหาสารคดี 
1. คุณมีแนวคิดในการผลิตรายการสารคดีอยํางไร 
2. สารคดีเชิงประชาสัมพันธ์แตกตํางจากสารคดีทั่วไปอยํางไร 
3. หากต๎องการผลิตรายการสารคดีเชิงประชาสัมพันธ์ต๎องท าอยํางไรบ๎าง 
4. การล าดับภาพ การเลือกเพลงประกอบ ควรท าอยํางไรให๎เข๎ากับรายการ 
5. มีวิธีการคิดอยํางไรให๎สารคดีของเราให๎แตกตํางจากคนอ่ืน 
6. ควรเลือกประเด็นหรือเนื้อหาในสารคดีอยํางไรให๎ตรงประเด็นและนําติดตาม 
7. หากท าสารคดีเกี่ยวกับสินค๎าโอทอปควรเลําเรื่องอยํางไร 
8. คุณคิดวําสารคดีเกี่ยวกับสินค๎าโอทอปควรน าเสนอด๎านใดมากที่สุด และน๎อยที่สุด เพราะอะไร 
9. มีวิธีการอยํางไรในการจัดการกับเนื้อหาให๎ออกมาสมบูรณ์ 
- ด้านวิธีการน าเสนอ 
1. คุณมีเทคนิคในการถํายทอดสารคดีออกมาอยํางไรให๎สามารถเลําเรื่องได๎ครบถ๎วนและนําสนใจ 
2. มุมกล๎องและการถํายภาพมีสํงผลตํอรายการอยํางไร 
3. คุณคิดวําวิธีการน าเสนอแบบใดที่เรียกวํา ‘ ดี ’ และ ‘ ไมํดี ’  
4. การถํายรายการในรูปแบบสารคดีมีวิธีการอยํางไร 
5. มีวิธีการเลือกมุมภาพอยํางไรให๎ดูสวยงามและนําประทับใจ 
6. กํอนการถํายท าควรเตรียมตัวอยํางไรบ๎าง 
7. สารคดีสินค๎าโอทอปควรมีวิธีการน าเสนออยํางไรในความคิดของคุณ 
8. Mood&Tone แบบไหนที่คุณคิดวําเหมาะสมกับสารคดีสินค๎าโอทอป 

 

ชุดค าถามสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสินค้าโอทอป 
1. กระแสสินค๎าโอทอปในปัจจุบันเป็นอยํางไร 
2. จุดเดํนและจุดด๎อยของสินค๎าโอทอปได๎แกํอะไรบ๎าง 
3. สินค๎าโอทอปรูปแบบใดถึงเป็นที่สนใจของผู๎บริโภค 
4. ทัศนคติเก่ียวกับสินค๎าโอทอปของคุณเป็นอยํางไร  
5. คุณคิดวําควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค๎าโอทอปเพราะอะไร 
6. รูปแบบใดในการประชาสัมพันธ์ที่คุณอยากให๎เกิดขึ้น  
7. คุณมีความคิดเห็นอยํางไร หากมีสารคดีเกี่ยวกับสินค๎าโอทอปเกิดข้ึน 
8. ประเด็นเก่ียวกับสินค๎าโอทอปเรื่องใดที่คุณอยากให๎มีในสารคดี 
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ภาคผนวก ง 

ชุดค าถามส าหรับการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) 
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ค าถามส าหรับการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) 
1. รูปแบบรายการ 
- ด๎านความคิดเห็น และความพึงพอใจที่มีตํอรูปแบบรายการ และความยาวในแตํละชํวงรายการ     
2. เนื้อหารายการ 
- ด๎านความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหารายการในแตํละชํวง และประโยชน์ที่ได๎รับจากรายการ 
3. ลีลาการน าเสนอ 
- ด๎านความคิดเห็นตํอความเชื่อมโยงของรายการ ดนตรีประกอบ และมุมกล๎องในการน าเสนอ 
4. ความพึงพอใจที่มีตํอภาพรวมรายการ 
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