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บทที่1 

บทน ำ 

 

ที่มำและควำมส ำคัญ 

ในทุกวันนี้น่าจะเรียกวัยรุ่นว่า“วัยรุ่นหน้าจอ” (Screenagers) เป็นอาการของการอ่านจาก
หน้าจอ พวกเขาถูกปลุกให้ตื่นด้วยเสียงเรียกของโทรศัพท์มือถือและตรวจสอบเรื่องซุบซิบล่าสุดด้วย
เครื่องมือเดียวกันนี้ ก่อนที่จะลุกจากเตียง ไม่ว่าจะไปโรงเรียนหรือไปท างานในพาหนะที่แสดงข้อมูล
หรือระบบความบันเทิงทางหน้าจอ โดยส่วนใหญ่แล้วในวันหนึ่งยุ่งอยู่กับหน้าจอไม่ชนิดใดก็ชนิดหนึ่ง  
ในยามค่ าคืน ก็จะติดต่อกับเพ่ือนๆผ่านหน้าจอและอาจจะนั่งลงเพ่ือพักผ่อนด้วยการใช้อินเทอร์เน็ต
(Future Minds เจาะความคิดชีวิตยุคดิจจิตอล, 2555 : 26) 

ซ่ึงส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ใช้เวลากว่า 2 เดือนในการ
เก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตตั้งแต่กลาง เม.ย. ถึง สิ้น พ.ค. 2556 ที่ผ่านมาจากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 23,907 คน พบว่านอกจากจ านวนชั่วโมงในการใช้งานจะเพ่ิมข้ึนมากแล้ว ยังมีการใช้
มากกว่า 20 ชั่วโมงสูงสุดถึง 38.5% จากพัฒนาการของอุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเลต 
รวมถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายที่ครอบคลุมมากขึ้น ที่ยังไม่เปลี่ยนมากนักเป็นช่วงเวลาในการใช้
งานที่อยู่ระหว่าง สองทุ่ม-เที่ยงคืน แต่น่าสังเกตว่า หลังเที่ยงคืน-แปดโมงเช้ามีผู้ใช้น้อยลงอาจมาจาก
คุณภาพและความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ดีขึ้น จึงไม่ต้องเลือกช่วงเวลา และพบอีกว่า สองทุ่ม-เที่ยงคืนเป็น
ช่วงที่เยาวชนอายุ 15-19 ปี และ 20-24 ปี ใช้งานสูงถึง 47% และ 54.5% ตามล าดับ ซึ่งเป็นช่วงที่
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ดูละครท าให้ไม่ใส่ใจเยาวชน จึงอยากฝากให้ผู้ปกครองหันมาดูแลการใช้
อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่เยาวชนในช่วงดังกล่าว 

ส าหรับอุปกรณ์ที่ใช้ท่องอินเทอร์เน็ตบ่อยที่สุดยังมาจากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือเดสก์ทอป 
45% รองลงมาเป็นโน้ตบุ๊ก 25.3% สมาร์ทโฟน 22.7% แท็บเลต 6.8% และอ่ืน ๆ 0.2% ถ้าโฟกัส
เฉพาะอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือ Mobile Device จะแบ่งเป็นสมาร์ทโฟนมากสุด 69.5% โน้ตบุ๊ก 67.9% 
และแท็บเลต 35.3% 

และในส่วนกิจกรรมยอดนิยม 3 อันดับแรก ไม่ต่างจากเดิม เช่น การรับส่งอีเมล์ 54.4% ค้น
ข้อมูล 52.5% และใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 33.2% ผู้ใหญ่มักใช้รับส่งอีเมล์  แต่เด็กเน้นเล่นเกม
ออนไลน์และการดาวน์โหลดและพบด้วยว่า 93.8% เคยใช้โซเชียลมีเดีย มีแค่ 6.2% เท่านั้นที่ไม่เคยใช้  
ส าหรับโซเชียลมีเดียที่มีการใช้มากสุด คือ เฟซบุ๊ก 92.2% กูเกิล พลัส 63.7% และแอปพลิเคชันแชต 
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"ไลน์" 61.1% แน่นอนว่าอุปกรณ์ที่ใช้เป็นสมาร์ทโฟน 33.7% คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 31.6%  โน้ตบุ๊ก 
24.4% (สุรางคณา วายุภาพ,2556 :50) 

 

ภาพที่ 1-1 พฤติกรรมคนใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 

จากการเก็บข้อมูลพฤติกรรมที่กล่าวข้างต้นพบว่าดิจิตอลไลฟ์สไตล์ก าลังเข้ามามีบทบาทกับ
การใช้ชีวิตของคนเรามากขึ้น  คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าโทรศัพท์มือถือกลายเป็นปัจจัยที่6  ของการ
ด ารงชีวิตมนุษย์ไปแล้ว  หรือแม้กระทั่งโน้ตบุ๊ก  เอ็มพีสาม ไอพ็อด บลูทูธ  กลายเป็นอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกที่มีความจ าเป็นชนิดที่ขาดไม่ได้แล้วส าหรับคนบางกลุ่มกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้   
ถึงแม้จะมีคุณมหาศาล  แต่มันก็ยังฉาบไว้ด้วยอันตราย  เป็นภัยเงียบที่คุกคามชีวิตมนุษย์โดยไม่รู้ตัว 

ยังส่งผลท าให้วัยรุ่นหน้าจอปรารถนาประสบการ์ณเฉพาะตัวและชอบอ่านข้อความแบบ
กระโดดข้ามไปข้ามมา  ชอบรูปภาพมากกว่าตัวหนังสือ ต้องการความเร็ว ต้องการให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้น
ด่วนจี๋ ส่งผลท าให้ คนเราไม่มีความอดทน (Future Minds เจาะความคิดชีวิตยุคดิจจิตอล, 2555 : 
29) 

และยังท าให้เกิดผลกระทบที่เกิดจากเทคโนโลยีก็คือ 1. คนมักง่ายขึ้น  เพราะเทคโนโลยีแบบ
นี้ท าให้คนสะดวกสบายจะท าอะไรก็แค่เพียงกดปุ่ม  ไม่ต้องเพียรพยายาม  จะใช้อะไรท าอะไรก็ง่ายไป
หมด 2. คนกลายเป็นทุกข์ง่าย  เพราะการที่ท าอะไรโดยไม่ต้องเพียรพยายาม  หาความสุข
สะดวกสบายได้ง่าย ถ้าไม่มีความใฝ่สร้างสรรค์มีแต่ความใฝ่เสพ  หาความสุขความสบาย คนจะไม่มีภูมิ
ต้านทาน ก็จะอ่อนแอเปราะบาง  พอขาดสิ่งบ ารุงบ าเร่อนิดหน่อยก็เกิดความทุกข์ทันที 3.  อินทรีย์
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เสื่อมความเฉียบคม  มนุษย์บนโลกนี้ต้องใช้อินทรีย์ คือ ตาดู  หูฟัง  สมองคิด  มือท างานต่างๆ เราจึง
ต้องฝึกฝนอินทรีย์ท าให้มีถนัดช านาญชัดเจนยิ่งขึ้น  แต่พอมีเทคโนโลยีมาขยายวิสัยของอินทรีย์และมา
ท าหน้าที่แทน คนก็ไม่ต้องใช้อินทรีย์ คนก็เลยลืมฝึกอินทรีย์ จะท าอะไรก็ใช้เทคโนโลยีท าให้หมด ก็จะ
ท าให้คนหมดอิสรภาพ (คนไทยสู่ยุคไอที, 2546: 119-120) 

อธิบดีกรมสุขภาพจิต จึงเผยถึง ปัญหาสุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่นไทยนั้นจะเป็นปัญหาด้าน
อารมณ์และจิตใจ ได้แก่  

1. ปัญหาความสัมพันธ์กับเพ่ือน ร้อยละ 73.9  

2. ปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าว ร้อยละ 29.6  

3. ปัญหาสมาธิสั้น/อยู่ไม่นิ่ง ร้อยละ 27.8  

4. ปัญหาด้านอารมณ์ ร้อยละ 13.9 

(ปัญหาสุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่นไทย  นพ.ชาตรี บานชื่น) 

ภาพที่ 1-2 แผนภูมิด้านอารมณ์และจิตใจ 

ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับเพ่ือน เป็นปัญหาที่มีความส าคัญ เนื่องจากเป็นการด าเนิน
ชีวิตทางสังคมของเด็ก เพราะเพ่ือนเข้ามามีบทบาทส าคัญมาก ทั้งการเล่น การมีปฏิสัมพันธ์ การใช้
ชีวิตด้วยกัน หากเด็กไม่สามารถเข้าไปรวมกลุ่มเพ่ือนที่จะร่วมท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ก็จะขาด
โอกาสในการเรียนรู้ และท าให้เกิดความเครียดในเด็ก จนหันเหไปอยู่กับกลุ่มที่สร้างปัญหาให้กับสังคม
ได้ ส่งผลท าให้พฤติกรรมของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป ใจร้อน มักง่าย ไม่สนใจคนรอบข้าง เห็นแก่ตัว 
ก้าวร้าว และจากการส ารวจพฤติกรรมคนในสังคมปัจจุบัน พบว่าพฤติกรรมยอดแย่ในที่สาธารณะของ
คนไทย 10 อันดับแรก พบว่า 

อันดับ ร้อยละ พฤติกรรมยอดแย่ในที่สาธารณะของคนไทย 

1   98.9 ข่มขู่ผู้อ่ืน 

2 85.3 การใช้ภาษารุนแรง 

3 80.7 การแล้งน้ าใจต่อเด็ก สตรี คนชรา บนถนนหรือรถประจ าทาง 

4 77.9 การฝ่าฝืนกฎหมาย 
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5 76.8 การท าลายทรัพย์สินสาธารณะ  หงุดหงิดง่าย 

6 64.1 การแซงคิว 

7 61.3 ไม่ซื่อสัตย์  ขี้ขโมย 

8 60.9 การทิ้งขยะไม่เป็นที่ มักง่าย 

9 58.4 ขี้โกง เอารัดเอาเปรียบ เห็นแก่ตัว 

10 53.6 การขับรถย้อนศร  การจอดรถซ้อนคัน จอดขวางทางเข้าออก 

ตารางที่ 1-1 ที่มา :นักวิจัยประจ าส านักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กุมภาพันธ์ 2555 

 ดังนั้นผู้ศึกษาจึงอยากท าการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีบันเทิง ที่ต้องการจะ
น าเสนอให้เห็นพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปจากการที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประวัน 
ส่งผลท าให้มนุษย์มีพฤติกรรมที่แย่ลง เป็นพฤติกรรมที่คนในสังคมรับรู้แต่ยังมองข้ามหรือมองว่าเป็น
เรื่องปกติไปแล้ว เช่น การใช้ภาษาที่รุนแรง  การแซงคิว การท าลายทรัพย์สินสาธารณะ ฯลฯ ซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่ท าให้สังคมไม่น่าอยู่ผู้ศึกษาเล็งเห็นถึงพฤติกรรมมนุษย์ที่ท าให้สังคมไม่น่าอยู่ จึงอยากเป็น
อีกหนึ่งเสียงที่จะช่วยกระตุ้นจิตส านึกของมนุษย์ในยุคดิจิ ทัล ท าให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น และจะใช้สื่อ
โทรทัศน์ซึ่งมีพลังในการเข้าถึงคนเป็นจ านวนมากในเวลาที่รวดเร็ว สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่ใกล้ตัวและ
เข้าถึงง่ายส าหรับวัยรุ่น โดยผู้ศึกษาจะทดลองท ารายการสารคดีที่มีการสอดแทรกกราฟฟิกในแต่ละ
ช่วงของรายการ ใช้อารมณ์ภาพแบบสดใสและใช้วิธีการน าเสนอแบบแคนดิด เพ่ือให้รายการสารคดีมี
ความน่าสนใจและแตกต่างไปจากรายการสารคดีท่ีมีอยู่ 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาแนวคิดและกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีบันเทิงที่สะท้อนให้เห็นถึง
พฤติกรรมของคนในยุคดิจิทัล 

2.  เพ่ือศึกษาประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีบันเทิง
ที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนในยุคดิจิทัล 
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ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 

ศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ ประเภทสารคดีบันเทิง ที่น าเสนอถึงพฤติกรรมมนุษย์ในยุค
ปัจจุบันที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วโดยมีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากเกิน ท าให้
มนุษย์มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปที่ส่งผลท าให้สังคมไม่น่าอยู่และจะกระตุ้นจิตส านึกของมนุษย์ให้หันมา
ช่วยกันท าให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น ไม่เห็นแก่ความสะดวกสบาย โดยจะใช้กราฟฟิก เน้นอารมณ์ภาพ
สดใส  มีมุขตลกสอดแทรกในทั้งตัวพิธีกร และ ในเนื้อหาของรายการ ท าให้รายการสารคดีแตกต่างไป
จากสารคดีที่มีอยู่ 

กลุ่มเป้าหมายหลัก บุคคลอายุ 15-24 ปี กลุ่มเป้าหมายรอง บุคคลทั่วไป 

ความยาวรายการ 15 นาที 

 

ขั้นตอนกำรศึกษำ 

1. ศึกษารายการและศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไปของการน าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท
กับชีวิตประจ าวันท าให้สังคม และท าให้พฤติกรรมมนุษย์เปลี่ยนไปท าให้สังคมไม่น่าอยู่   

2. ท าแผนเสนอการด าเนินโครงการ 

3. เตรียมการในด้านกระบวนการก่อนการผลิต (Pre-production) 

- คิดรูปแบบ แนวคิด และเนื้อหาของรายการ 

- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวกับรายการ 

- เลือกและศึกษาตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงของการใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันที่เข้ามามี
บทบาทกับชีวิตคนในปัจจุบันจนท าให้พฤติกรรมมนุษย์เปลี่ยนไป 

- ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเล็กๆในสังคมที่คนมองข้าม เห็นแก่ความ
สะดวกสบายของตัวเองเป็นหลัก 

- ติดต่อบุคคลที่จะถ่าย 

- ติดต่อสถานที่ถ่ายท า 

- เตรียมแผนการถ่ายท า 

   ส
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4.ด าเนินการถ่ายท า (Production) 

- ถ่ายท ารายการตามแผนการถ่ายท า 

- เก็บรายละเอียดต่างๆ 

5.หลังการถ่าย (Post-production) 

- ดูภาพที่ถ่ายท าแล้วมาเขียนบทในการตัดต่อ 

- เลือกภาพ 

- ตัดต่อรายการ 

- ลงเสียงและใส่กราฟฟิกรายการ 

6.น าเสนอผลงาน 

7.สรุปผลการด าเนินงาน 

8.จัดท าเอกสาร 

แผนกำรด ำเนินงำน 

 ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 ตำรำงท่ี 1-2 แสดงแผนกำรด ำเนินงำนส่วนรูปเล่มและส่วนกำรผลิตรำยกำร 
 ตำรำงแสดงขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

2555 2556 
เดือน มิ .ย.  ก .ค.  ส .ค.  ก .ย.  ต .ค.  พ .ย.  ธ .ค.  ม .ค.  ก .พ.  มี .ค.  
ศึกษาและเสนอหัวข้อ
จุลนิพนธ์ 

          

ศึกษาที่มา
ความส าคัญจุลนิพนธ์ 

          

เก็บรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ปรับปรุง
แก้ไขรายการ 

          

ศึกษาวิธีการ
ด าเนินงาน ปรับปรุง

          

   ส
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หมายเหตุ * งานส่วนรูปเล่ม   ** งานการผลิต 

 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. เพ่ือศึกษาขั้นตอนและกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการสารคดีบันเทิงที่
สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนในยุคดิจิทัล 

2. เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรค และวิธีแก้ไขปัญหาของการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภท
สารคดีบันเทิงที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนในยุคดิจิทัล 
 
 
นิยำมศัพท์ 

รำยกำรสำรคดีบันเทิง หมายถึง รายการที่ไม่ต้องการเนื้อหาที่ละเอียดลึกซึ้งและหนักสมอง
มากนัก จะเสนอเพียงเรื่องราวกว้างๆพอเข้าใจ จะสอดแทรกสาระความรู้และความบันเทิงไว้ด้วยกัน  
โดยในที่นี้จะเป็นสารคดีท่ีมีรูปแบบการน าเสนอโดยใช้กราฟฟิกและให้อารมณ์ภาพท่ีมีสีสันสดใส 

เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การใช้เครื่องมือที่ท าให้เกิดความสะดวกสบาย รวดเร็ว 
ทันใจ 

รายการ จัดท าบท 
ปรับปรุงบท น าเสนอ
ความคืบหน้า 

       
 

   

แก้ไขบท เตรียมงาน
การถ่ายท า 

          

ถ่ายท ารายการ           

ตัดต่อล าดับภาพ           

แก้ไขรูปเล่มครั้งที่ 1           

แก้ไขรูปเล่มครั้งที่ 2           

แก้ไขรูปเล่มครั้งที่ 3           

   ส
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 ปัญหำสังคมที่ถูกมองข้ำม หมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นรอบๆตัว เช่น การแล้งน้ าใจ มักง่าย ใจ
ร้อน ซึ่งปัญหานั้นอาจเป็นปัญหาที่บุคคลทั่วไปมองเห็นหรือรับรู้ แต่ไม่ได้ให้ความสนใจ หรือให้ความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากความเร่งรีบในการด าเนินชีวิต ท าให้ผู้คนมักจะละเลยสิ่งต่างๆที่
เกิดข้ึนรอบตัว 

 พฤติกรรมเบี่ยงเบนจำกเทคโนโลยี หมายถึง  การมีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท จนท าให้
กิริยาของมนุษย์เปลี่ยนไป เช่น พฤติกรรมแซงคิว  พฤติกรรมการใช้ภาษารุนแรง พฤติกรรมการแล้ง
น้ าใจ ฯลฯ 

 

 

   ส
ำนกัหอ
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรมและผลงานที่เกี่ยวข้อง 

 

การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีบันเทิงที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคน
ในยุคดิจิทัล ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมทฤษฎี แนวคิดต่างๆ มาเป็นกรอบในการศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การผลิต ดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดด้านการผลิตรายการโทรทัศน์  ประเภทสารคดี                                                                                     
2. ทฤษฎีเทคโนโลยีสื่อสารเป็นตัวก าหนด (Technological Determinism)                                                            
3. หลักการออกแบบกราฟฟิกและเทคนิคการเล่าเรื่องด้วยภาพ                                                                              
4. รายการที่เก่ียวข้อง 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตสารคดีโทรทัศน์  

  สารคดี คือ การน าเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องจริง เคยเกิดขึ้นจริง มีอยู่จริง โดยมีการ
เตรียม การหาข้อมูล เรียบเรียง ภาพและเสียงให้ออกมามีความน่าสนใจและสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถท า
ให้ผู้ดูเกิดความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ร่วมและได้แง่คิดซึ่งผู้ชมที่ดูจบแล้วสามารถน าไปคิดต่อได้ โดย
ยึดหลักส าคัญของงานสารคดี ที่ต้องถ่ายทอดความจริงอย่างสร้างสรรค์และให้มีผลต่อความรู้สึกนึกคิด
และอารมณ์ร่วมของผู้ชม ซึ่งผู้ผลิตสารคดีต้องตอบค าถามก่อนที่จะท ารายการสารคดีให้ได้ก่อน คือ 
ท าไปเพ่ืออะไร ท าไปให้ใครดู และดูแล้วจะได้อะไร เพ่ือที่จะก าหนดแนวคิด รูปแบบการน าเสนอที่
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และเทคนิคการน าเสนอ (ธัญญา สังขพันธานนท์ การเขียนสารคดีภาค
ปฎิบัติ , 2553 :110) 

1. คุณลักษณะของสารคดี 

ลักษณะของสารคดีเป็นรายการที่มีข้อแตกต่างจากรายการประเภทอ่ืน คือ จุดมุ่งหมายเน้น
เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้ง ที่มุ่งเสนอข้อเท็จจริง สร้างขึ้นจากเค้าโครงความเป็นจริง ไม่ใช้
จินตนาการ ไม่ได้มุ่งหวังให้ผู้ชม รับรู้เรื่องราวอย่างผิวเผินเหมือนรายการประเภทอ่ืนๆ  

ดังนั้นพอสรุปได้ว่า รูปแบบสารคดีทั่วไปจะน าเสนอเฉพาะเพียงเรื่องเดียวแต่วิธีการน าเสนอมี
หลายรูปแบบคละกันไป ซึ่งผู้ชมดูแล้วต้องมีความสนุกเพลิดเพลิน มีความคิดริเริ่มเป็นของตัวเอง แล้ว

   ส
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ก็ท าให้เขาได้รับประโยชน์โดยไม่ลืมได้ง่ายๆ การท าสารคดีจะต้องมีกลเม็ด กรรมวิธี เทคนิค และ
ยุทธศาสตร์ในการที่จะดึงให้ผู้ชมเข้าใจในเนื้อหาที่น าเสนอ คือ ท าอย่างไรให้ผู้ชมจ าได้ ไม่ใช่ดูแล้วผ่าน
ไป ก็ต้องใช้เทคนิคมากกว่ารายการบันเทิงประเภทอ่ืนๆ 

 2. รูปแบบของสารคดี 

 การน าเสนอสารคดีให้ดูน่าสนใจ จ าเป็นต้องเลือกรูปแบบการน าเสนอให้เหมาะสม โดย
ผู้ผลิตอาจเลือกเป็นรูปแบบต่างๆ อาทิ ทั่วไป บรรยาย เล่าเรื่อง สัมภาษณ์ ละคร แอนิเมชัน หรือ ใน
แบบของการผสมผสานก็เป็นได้ เพ่ือให้เหมาะกับเนื้อหา ประเภทของสารคดีและกลุ่มเป้าหมายของ
สารคดีท่ีผู้ผลิตต้องการผลิต 

3. ประเภทของรายการสารคดี 

ในการผลิตรายการสารคดี เนื้อหาและเทคนิคในการผลิตเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่ง บางเรื่องมีเนื้อหา
สาระสลับซับซ้อน แต่บางเรื่องก็ไม่ยุ่งยากสามารถติดตามรับฟังได้ง่ายๆ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสารคดีนั้น
จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สารคดีเข้มข้นและสารคดีเบาสมอง 

          1. สารคดีแบบเข้มข้น (Documentary) เป็นสารคดีชนิดนี้ มี เนื้ อหาสาระใน
ข้อเท็จจริงที่ละเอียดลึกซึ้งทุกแง่ทุกมุม แต่ละตอนจะใช้รูปแบบในการผลิตที่ค่อนข้างจริงจัง เพ่ือให้
สารคดีเรื่องนั้นน่าเชื่อถือ ส่วนใหญ่จะใช้วิธีสัมภาษณ์ บรรยาย รายงานนอกสถานที่ สนทนา และใช้
เสียงประกอบจากเสียงจริงที่บันทึกไว้ ลักษณะของสารคดีชนิดนี้จะให้ความรู้อย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงต้อง
เป็นรายการที่ค่อนข้างยาวประมาณ 30 นาที และจะต้องดึงดูดความสนใจของผู้ฟังด้วยเทคนิคการ
ผลิตที่มีเสียงจริงประกอบให้มากที่สุด สารคดีชนิดนี้ได้แก่ สารคดีเชิงวิเคราะห์และสารคดีเชิงข่าว  

                  1.1สารคดีเชิงวิเคราะห์ (Investigative Documentary) สารคดีประเภทนี้จะ
มีเนื้อหาละเอียดลึกซึ้งในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ และใน
ตอนท้ายของรายการ ผู้ผลิตรายการก็มักจะทิ้งเนื้อหาเรื่องราวที่อาจจะเป็นไปในอนาคตให้ผู้ฟังได้คิด
ต่อไป ตัวอย่างเช่น สารคดีเรื่องมลภาวะในประเทศไทย เนื้อหาที่จะน าเสนอก็จะครอบคลุมถึงลักษณะ
ความเป็นอยู่ของคนในประเทศไทย อาชีพ ผลที่เกิดจากการประกอบอาชีพในแง่ของสภาวะต่าง ๆ 
อันตรายที่เกิดจากสภาวะนั้น แนวโน้มของมลภาวะในอีก 5-10 ปี ข้างหน้า แนวทางแก้ไข เป็นต้น  

                  1.2สารคดีเชิงข่าว (News Documentary) โดยทั่วไปแล้วแต่ละวันจะมีข่าว 
เกิดขึ้นในแง่มุมต่าง  บางข่าวเป็นที่ประชาชนสนใจ ดังนั้นการหยิบยกเอาข่าวใดข่าวหนึ่งซึ่งประชาชน
สนใจมาผลิตเป็นสารคดีเชิงข่าว ก็เท่ากับจะต้องค้นเบื้องหน้าเบื้องหลังของข่าวนั้นมาเผยแพร่โดย
ละเอียด และหากข่าวนั้นยังไม่เสร็จสิ้น ผู้ผลิตรายการก็ต้องทิ้งท้ายแบบปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ฟังได้
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คาดคะเนเอาเองว่าจะจบลงในแบบใด หรือเป็นการยั่วยุผู้ฟังให้สนใจติดตามข่าวนั้นต่อไปอีก เช่น สาร
คดีเรื่องเอดส์เป็นโรคร้ายจริงหรือ ผู้ผลิตรายการจะรวบรวมข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับผู้เป็นโรค
เอดส์ ลักษณะที่แสดงออกของโรคความพยายามในการรักษา และค าแนะน าในการป้องกันโรคเอดส์ 
เป็นต้น 

          2. สารคดีแบบเบาสมอง (Feature) สารคดีชนิดนี้ไม่ต้องการเนื้อหาที่ละเอียดลึกซึ้ง
และหนักสมองมากนัก จะเสนอเพียงเรื่องราวกว้างๆพอเข้าใจ ด้วยรูปแบบที่ค่อนข้างจะให้ความ
บันเทิง เช่น ละคร สนทนา บทความ เป็นต้น และเสียงประกอบก็อาจจะสร้างขึ้นเลียนแบบของจริง
หรือใช้เสียงจริงได้ยิ่งดี สารคดีชนิดนี้ ได้แก่ สารคดีทั่วไป สารคดีเนื่องในโอกาสพิเศษ สารคดี
ท่องเที่ยว และสารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตร์ 

                   2.1 สารคดีทั่วไป (General Feature) สารคดีประเภทนี้มีเนื้อหาเปิดกว้าง 
จะไม่เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นเรื่องของมนุษย์ พืช สัตว์ หรือสิ่งของ ทั้งนี้จะสุดแล้วแต่ผู้ผลิตรายการ
จะหยิบยกเรื่องใดๆ ที่เห็นว่าอยู่ในความสนใจของประชาชน ให้ความรู้หรือให้ประโยชน์แก่ผู้ชม โดยมี
จุดประสงค์ท่ีจะให้เกิดความประทับใจ ความจูงใจให้คล้อยตามเรื่องราวที่น ามาเสนอนั้นหรือให้ความรู้
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามโอกาส เช่น   คนกวาดถนนในกรุงเทพมหานครจุดประสงค์ก็คือ ให้ทุกคน
โปรดให้ความเห็นอกเห็นใจด้วยการละเว้นการทิ้งเศษขยะลงบนท้องถนน 

                  2.2 สารคดี เนื่องในโอกาสพิเศษ (Special Occasion Feature) สารคดี
ประเภทนี้สามารถผลิตได้ในทุกโอกาสที่เป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคคล ประเพณีและวันส าคัญ
ต่างๆ เป็นต้น เพ่ือให้ความรู้และความบันเทิงแก่ผู้ชมเป็นส าคัญ ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้สามารถค้นได้
ไม่ยากนัก เพราะส่วนใหญ่จะมีเป็นประจ าปี เช่น สารคดีเรื่องวันต้นไม้แห่งชาติ เรื่องเทศกาลวิสาขบู
ชา เรื่องประเพณีรดน้ าด าหัว เป็นต้น 

                2.3 สารคดีท่องเที่ยว (Touring Feature) รายการที่เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวนั้น จะสามารถมองเห็นได้เด่นชัด เพราะเนื้อหาจะเน้นในเรื่องราวการท่องเที่ยวไปในสถานที่
ต่าง ๆ ขณะเดียวกันก็ประมวลประวัติความเป็นมาของสถานที่นั้น รวมถึงจุดที่น่าสนใจ วิธีเดินทาง 
ค่าใช้จ่าย ที่พักและสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เป็นการให้ข้อมูลทุกด้านแก่ผู้ฟัง ซึ่งอาจสนใจ
เดินทางไปเที่ยวได้ ผู้ผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวนี้จะต้องพยายามพรรณนาเพ่ือจูงใจให้ผู้ฟังคล้อย
ตามและเกิดภาพทัศน์อย่างแจ่มชัด เพ่ือเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ดังกล่าวในโอกาสต่อไปด้วย 
เช่น สารคดีเรื่องไปเที่ยวเกาะเสม็ดกันเถอะ เรื่องเชียงใหม่เมืองสวรรค์ หรือเรื่องเขาค้อวันนี้ เป็นต้น 

                2.4 สารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ (Historical Feature) สารคดีประเภทนี้จะ
เล่าถึงเรื่องที่เกิดในอดีตว่าเกิดขึ้นอย่างไร เหตุการณ์เป็นอย่างไร อย่างคร่าว ๆ หรืออาจจะเป็นเกร็ด
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ประวัติศาสตร์ตอนใดตอนหนึ่ง เช่น เรื่องของนายขนมต้ม ซึ่งมีฝีมือในทางมวยไทยเป็นที่เลื่องลือ หรือ
เรื่องสะพานข้ามแม่น้ าแควอันเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้น 
การน าเอาเรื่องราวในประวัติศาสตร์มาจัดท าเป็นสารคดีสั้นเช่นนี้เท่ากับเป็นการทบทวนเหตุการณ์โดย
ใช้รูปแบบในการน าเสนอที่ไม่หนักสมอง และใช้เวลาในการน าเสนอไม่ยาวนัก ประมาณ 10-15 นาที  

4.สารคดีเฉพาะประเภท 

สารคดีแต่ละประเภทจะมีลักษณะเนื้อหาและจุดเน้นที่แตกต่างกัน สารคดีเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติจะเน้นเนื้อหาที่ เกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม หรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ สารคดีบุคคลเน้นเนื้อหาประวัติ ผลงานและแนวทางในการด าเนินชีวิต
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง สารคดีท่องเที่ยวมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
ความแตกต่างในด้านเนื้อหาและจุดมุ่งหมายนี้เองที่ท าให้สารคดีแต่ละประเภทมีรายละเอียดที่แตกต่าง
กันไป สามารถแบ่งได้ดังนี้ (ธัญญา สังขรพันธานนท์, 2553:118-175) 

          1.สารคดีรายงานเหตุการณ์ 

          สารคดีรายงานเหตุการณ์หรือสถานการณ์ (Report) เป็นสารคดีเชิงข่าว เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที่น่าสนใจ และควรเผยแพร่ให้ผู้ชมได้รับรู้ ในสารคดีนี้จะรายละเอียด สีสันและ
บรรยากาศ  เพื่อให้เกิดภาพชัดเจน เสมือนว่าก าลังอยู่ในเหตุการณ์ด้วยตนเอง 

          สารคดีรายงานเหตุการณ์ จะครอบคลุมเนื้อหาและรายละเอียดที่จ าเป็นเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น กล่าวคือ อย่างน้อยก็ต้องตอบค าถามให้ได้ว่า เหตุการณ์นั้นคืออะไร 
เกิดข้ึนที่ไหน เมื่อไหร่ มีใครเกี่ยวข้องบ้าง เกี่ยวข้องอย่างไร และผลของเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไร 

         2.สารคดีชีวิตบุคคล 

          สารคดีเกี่ยวกับประวัติบุคคลหรือสารคดีชีวิตบุคคลหรือสารคดีชีวิตบุคคล เป็นสาร
คดีท่ีมีลักษณะเป็นชีวประวัติขนาดสั้น ซึ่งมีวิธีคิดและจุดมุ่งหมายดังนี้ 

                  -เป็นสารคดีที่มุ่งน าเสนอเรื่องราวในชีวิตของบุคคลในมิติที่รอบด้าน กล่าวคือ 
ไม่เพียงแต่น าเสนอว่าบุคคลนั้นเป็นใคร แต่ต้องบอกว่าเขาเป็นคนอย่างไร และท าไมถึงเป็นเช่นนั้น 

                 -เป็นสารคดีที่ชี้ให้เห็นแง่มุมต่างๆ อย่างรอบด้านในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ซึ่งควร
จะมีการพูดถึงทั้งด้านดีและด้านที่บกพร่อง สิ่งที่มีคุณค่าในการศึกษาชีวิตบุคคลก็คือ ประสบการณ์
ชีวิต แนวคิดในการด าเนินชีวิต อุดมคติหรือจุดมุ่งหมายในชีวิต 
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               -เป็นสารคดีที่ไม่จ ากัดที่จะน าเสนอเฉพาะชีวประวัติของบุคคลที่มีชื่อเสียง 
ส าคัญ หรือท่ีมีบทบทในสังคมเท่านั้น 

                -น าเสนอข้อมูลครบถ้วน เชื่อถือได้ ขณะเดียวกันก็ต้องมีกลวิธีการน าเสนอที่
น่าสนใจ  

         3.สารคดีวิถีชีวิต 

         สารคดีวิถีชีวิตเป็นสารคดีอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากผู้เขียนและผู้อ่านเป็น
อย่างดี เห็นได้จากตามหน้านิตยสารและวารสารมักจะมีสารคดีประเภทนี้ได้รับการตีพิมพ์เสมอ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะขอบข่ายเนื้อหาของสารคดีวิถีชีวิตที่ค่อนข้างกว้างและหลากหลาย ครอบคลุมไปถึง
เรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรม ด้วยสารคดีประเภทนี้จะให้ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับมนุษย์
ในแง่มุมต่างๆ และมีคุณค่าทางวิชาการสูง  

         สารคดีวิถีชีวิต เป็นสารคดีที่มุ่งน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิต (The way of life) 
หรือการด าเนินชีวิตของกลุ่มคนหรือกลุ่มชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มเชื้อชาติ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มสังคม ท้องถิ่นหรือกลุ่มกิจกรรมที่เห็นว่ามีลักษณะเฉพาะที่น่าสนใจ เช่น วิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อย 
กลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ วิถีชีวิตของคนในบางสิ่งแวดล้อม เช่น ชีวิตชาวสลัม ชีวิตของคนใต้สะพานลอย 
วิถีชีวิตของสาวหางเครื่อง เป็นต้น 

         สารคดีวิถีชีวิตจะเน้นการน าเสนอเรื่องราวของกลุ่มคนภายใต้สิ่งแวดล้อม ทางสังคม
วัฒนธรรมที่แตกต่าง ดังนั้น จุดเน้นของสารคดีประเภทนี้ก็คือ ภายใต้สิ่งแวดล้อมหรือบริบททางสังคม
และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน กลุ่มคนเหล่านี้มีแบบแผนในการด าเนินชีวิตอย่างไร มีความเชื่อและขนม
ธรรมเนียมอย่างไร กิจวัตรประจ าวันของพวกเขาเป็นอย่างไร อะไรคือปัญหาของคนกลุ่มนี้ พวกเขามี
วิธจัดการกับปัญหาอย่างไร มีความคาดหวังหรือความใฝ่ฝันอย่างไรบ้าง อะไรคืออัตลักษณ์ของพวก
เขา วิถีชีวิตของกลุ่มคนเหล่านี้สะท้อนให้เห็นความเป็นจริงในด้านใดบ้าง 

         สารคดีวิถีชีวิตเป็นสารคดีที่ต้องอาศัยข้อมูลจากการลงสนามเป็นส่วนใหญ่ นั่นคือ 
จะต้องลงไปศึกษาในพ้ืนที่จริง กลวิธีในการเก็บข้อมูลจึงเป็นเรื่องส าคัญ เพราะการลงภาคสนามมี
กระบวนการและขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน การเก็บข้อมูลที่ ฉาบฉวยและผิวเผินจะท าให้สารคดีขาด
ความสมบูรณ์และไม่น่าเชื่อถือ 

         4.สารคดีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          สารคดีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นสารคดีที่ค่อนข้างมีจุดมุ่งหมายโดยเฉพาะ 
นอกเหนือจากมุ่งให้สาระความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บางครั้งก็มี เจตนาที่จะกระตุ้นให้
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ผู้ชมได้ตระหนักในความส าคัญของธรรมชาตและมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง เพ่ือก่อให้เกิด
ความเข้าใจและจิตส านึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป 

          5.สารคดีท่องเที่ยว 

          สารคดีท่องเที่ยว เป็นสารคดีที่ได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นสาร
คดีที่เก่าแก่ เกิดขึ้นนับตั้งแต่มนุษย์ได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ และๆด้บันทึกถ่ายทอดประสบการณ์ 
ความประทับใจ สถานที่ ผู้คน ภูมิประเทศและวัฒนธรรมที่นักเดินทางได้ประสบพบเห็น  

          6.สารคดีรายงานพิเศษ 

          สารคดีรายงานพิเศษ หรือสารคดีพิเศษ หรือบางครั้งเรียกกันว่า “สกู๊ปพิเศษ” เป็น
สารคดีที่เน้นสาระความรู้ ข้อเท็จจริงที่ละเอียด ลุ่มลึก ขณะเดียวกันก็น าเสนอได้อย่างมีศิลปะ ซึ่งสาร
คดีขนาดยาว อาศัยการหาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ใช้เวลาพอสมควรและต้องมีการเก็บข้อมูลจากท่ีจริง 
ซึ่งข้อมูลเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก 

5.องค์ประกอบของสารคดี 

เพ่ือเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้กับสารคดี ที่นอกจากจะมุ่งเสนอข้อเท็จจริงแก่ผู้ชมแล้วยังมี
ความพยายามในการสร้างจินตนาการปะปนอยู่ด้วย โดยใช้องค์ประกอบ ดังนี้ (ชนินทร์ ชมะโชติและ
ดวงพร ทรัพย์ลักษณ์, 2549:93-95) 

          1.ก าหนดวัตถุประสงค์ของรายการ คือ เราต้องการให้ผู้ชมได้อะไรจากการดรับชม
สารคดี เช่น เพ่ือต้องการปลูกจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ืออนุรักษ์ หรือให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น 

          2.การเลือกเรื่องและเนื้อหา (Subject) เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการผลิตรายการสาร
คดี เรื่องและเนื้อหาควรเป็นเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่คนก าลังให้ความสนใจในขณะนั้น สารคดีไม่
จ าเป็นต้องเก่ียวกับบุคคล แต่อาจเป็นเหตุการณ์ สถานที่หรือระยะเวลาใดเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์
ก็ได้ เรื่องในสารคดีจะเน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้ง โดยทั่วไปจะมีเพียงเรื่องเดียวแต่ประกอบด้วย
หัวข้อเรื่อง (Topic) หลายหัวข้อ 

          3.แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการผลิต (Source) คือแหล่งความรู้เบื้องต้นที่จะน ามาพัฒนา
เป็นบท เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ หรือผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ และชาวบ้าน เป็นต้น 

          4.ประเด็นที่น าเสนอ คือ อะไรเป็นประเด็นหลัก อะไรเป็นประเด็นรอง เนื่องจาก
รายการสารคดีที่ให้น้ าหนักทุกเรื่อง ทุกประเด็นเท่ากันหมด จะท าให้สารคดีไม่น่าสนใจ 
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          5.กลุ่มเป้าหมายและปฏิกิริยา กลุ่มเป้าหมายทุกรายการ คือ ประชาชน เราควร
ทราบเป้าหมายว่าเสนอให้ใครชม ซึ่งมักจะนึกถึงเพศ และอายุ ส่วนระดับการศึกษา อาชีพ รายได้จะ
พิจารณารองลงมา 

          6.หัวข้อเรื่อง (Topic) คือ ส่วนประกอบย่อยของเรื่องที่เราจะน าเสนอ ยกตัวอย่าง
รายการสารคดีท่องเที่ยว เรื่อง “เขื่อนป่าสัก” เป็นสารคดีท่องเที่ยวที่น าเสนอเกี่ยวกับเขื่อนป่าสักเรา
จะน าเสนออะไรบ้าง 

                    - เขื่อนป่าสักอยู่ที่ไหน ท าไมเรียกเข่ือนป่าสัก 

                    - สถานที่เที่ยว เขื่อนป่าสักมีอะไรบ้าง 

                    - สถานที่พักเป็นอย่างไร ติดต่อที่ไหน 

                    - การเดินทาง และการท่องเที่ยวที่เข่ือนป่าสัก 

                    - การเตรียมตัวเดินทาง 

                    - สรุปการเที่ยวเขื่อนป่าสัก ได้อะไรบ้าง 

          7.แก่นเรื่อง (Theme) คือ ทัศนะหรือปรัชญาที่ผู้เขียนต้องการสื่อไปยังผู้ชม โดย
ถ่ายทอดผ่านโครงเรื่อง ตัวละคร ค าพูด สถานที่ และการกระท าของตัวละคร แก่นของเรื่องในสารคดี
จะสะท้อนให้มีความคิดเห็นในเรื่องนั้นๆ ในด้านใด ประเด็นใด ส่วนใหญ่มักจะสะท้อนให้เห็นถึงสภาพ
จิตใจ กิเลส ตัณหา อารมณ์ ความรู้สึกหรือการต่อสู้ของมนุษย์ สรุปก็คือ แก่นของเรื่องเป็นเรื่องที่เรา
ต้องการจะน าเสนอในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 

          8.โครงเรื่อง (Plot) คือ ข้อมูลที่ถูกเลือกจัดเรียงล าดับเหตุการณ์ เพ่ือให้ได้เรื่องราวที่
สามารถปลุกเร้าผู้ชมให้มีอารมณ์ร่วมไปจนถึงตอนจบของเรื่องได้ การสร้างโครงเรื่องนั้นถือเป็นภารกิจ
ส าคัญของการผลิตสารคดี เพราะโครงเรื่องแสดงถึงศิลปะและกลวิธีในการเล่าเรื่อง ลักษณะของการ
วางโครงเรื่องมีหลายรูปแบบ แตกต่างกันไปตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคน แต่โดยสรุปสามารถ
แบ่งออกได้กว้างๆ ดังนี้ 

                    -การเริ่มเรื่อง (Exposure) เป็นการเปิดเรื่องเพ่ือให้ผู้ชมทราบถึงความ
เป็นมาต่างๆของเรื่อง เช่น แนะน าตัวละครส าคัญว่าเป็นใครมาจากไหน ฐานะความเป็นอยู่อย่างไร 
เป็นต้น 
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                    -การด าเนินเรื่องไปสู่ปมปัญหา (Development and Rising Action) เป็น
ขั้นตอนการด าเนินเรื่องไปอย่างสมเหตุสมผล โดยมีการพัฒนาบางอย่างเกิดขึ้น ซึ่งท าให้การด าเนิน
ชีวิตของตัวละครเปลี่ยนไป เช่น เมื่อแม่กับลูกเจอกัน และเกิดการเข้าใจผิดกัน ในขั้นนี้จะมีการสร้าง
ความขัดแย้ง (Conflict) ขึ้นมา เรื่องราวก็ถูกจะพัฒนาไปเรื่อยๆ ความขัดแย้งดังกล่าวก็จะเพ่ิมขึ้น ท า
ให้ตัวละครต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ยุ่งยากขึ้น เป็นต้น 

                    -ภาวะวิกฤตหรือจุดสูงสุดของเรื่อง (Climax) เป็นช่วงที่สถานการณ์ยุ่งยากที่
เกิดข้ึน ขมวดเกลียวรุนแรงถึงข้ันสูงสุด ท าให้ตัวละครต้องตัดสินใจท าอย่างใดอย่างหนึ่ง 

                    -จุดจบของเรื่อง (Ending) เป็นช่วงของการคลี่คลายปัญหา โดยเมื่อ
เหตุการณ์ได้พัฒนาไปถึงข้ันรุนแรงสุดแล้ว และตัวละครได้มีการแก้ไขปัญหา ปมสถานการณ์ดังกล่าวก็
จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้ง 

         9.ตัวละคร (Character) คือ ผู้ประกอบพฤติกรรมตามเหตุการณ์ในเรื่อง ได้แก่ บุคคล 
สัตว์ สิ่งของที่ปรากฏในสารคดี ตัวละครจะเป็นผู้ที่ท าการเดินเรื่อง เนื่องจากตัวละครมีความต้องการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง (Motivation) และสารคดีจะติดตามตัวละครว่าจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร เช่น 
เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ตัวแสดงการกระท า เพ่ือบรรลุเป้าหมายและพบอุปสรรคที่ท าให้ไม่บรรลุ
เป้าหมาย หรือเกิดการขึ้นลงของเหตุการณ์ การหักมุมต่างๆ หากไม่มีอุปสรรคเรื่องที่เล่าจะไม่มีความ
น่าสนใจ เป็นต้น 

         10.ฉากและสถานที่ (Setting) ฉากในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเพียงแต่สถานที่ที่เหตุการณ์
ต่างๆเกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการจัดองค์ประกอบของภาพทั้งหมด ที่เราเห็นบนจอโทรทัศน์ใน
แต่ละฉาก ฉากจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญในการสื่อความหมายของเรื่องไปสู่บรรยากาศอันเหมาะสม
ตามเนื้อเรื่อง ดังนั้นหน้าที่ของฉากและสถานที่ คือการให้สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางจิตวิทยา
ของตัวละคร สร้างบรรยากาศให้กับตัวละคร ให้ได้รับสิ่งแวดล้อมตามที่บทควรจะได้รับที่สุด แล้ว
องค์ประกอบทุกด้านจะมาประกอบกัน เพ่ือให้ผู้ชมบรรลุถึงความหมายและอรรถรสที่ผู้สร้างต้องการ
น าเสนอ 

          11.เสียงบรรยาย เสียงสนทนา และเสียงสัมภาษณ์ (Narration Dialogue and 
Interview) เป็นองค์ประกอบส าคัญในการผลิตสารคดี เนื่องจากภาษาสามารถเติมเต็มเนื้อหาที่ภาพ
ไม่สามารถสื่อสารได้ ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเชิงตัวเลข ประสาทสัมผัสบางประเภท เช่น กลิ่น หรือ
ความคิดที่เป็นนามธรรม และประเภทที่ภาพไม่สามารถสื่อสารได้ด้วยตัวของมันเอง เป็นต้น สิ่งที่น่า
สังเกตคือ ภาษาจะไม่ใช้ในการบรรยายภาพที่มองเห็น แต่ภาษาจะใช้บรรยายภาพที่ไม่สามารถบอก
เรื่องราวได้ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาษาในสารคดีจะถูกถ่ายทอดสามวิธีหลักๆ คือ  
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                  -เสียงบรรยาย คือ จะท าการบรรยายข้อมูลเชิงประจักษ์ต่างๆ  

                  -เสียงสนทนา คือ เกิดขึ้นจากการสนทนาของตัวแสดงในเหตุการณ์จริง  

                  -เสียงสัมภาษณ์ คือ เสียงสัมภาษณ์จากตัวแสดงหลักๆ ถึงประเด็นที่เกี่ยวข้อง
แล้วน ามาประกอบกับบทบรรยายของสารคดี 

          12.เสียงประกอบและดนตรี (Sound and Music) ถือเป็นอีกองค์ประกอบส าคัญที่
ช่วยสร้างอรรถรสให้กับสารคดี โดยเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดอารมณ์ต่างๆ ในแต่ละช่วงของเรื่องให้ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น ท าให้ผู้ชมเข้าถึงกับเนื้อหาของภาพที่น าเสนอ และคล้อยตามไปกับการด าเนินเรื่องอย่าง
เต็มที่ ดังนั้นในสารคดีที่ดีนั้น เสียงประกอบและดนตรีต้องกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของบท มิใช่เป็น
เพียงน ามาสอดแทรกเพ่ือเป็นการคั่นเวลาเท่านั้น 

          13. กราฟิกและไตเติ้ล (Graphic and Title) ตัวอักษรและภาพอีกลักษณะหนึ่งที่
ปรากฏในสารคดี ใช้ในการบอกถึงชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ บอกเวลา จ านวน และสถานที่ หรืออาจใช้บอก
สัญลักษณ์ เช่น แผนที่ แผนภูมิต่างๆ เป็นต้น 

         14.ปัจจัยที่สนับสนุนในการผลิต คือ ผู้อุปถัมภ์ของรายการ ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยที่
ส าคัญท่ีสุดของการผลิตสารคดี 

          15.งบประมาณในการผลิต คือ งบประมาณจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความยาวของ
รายการ ถ้างบในการถ่ายท าสารคดีน้อย ก็ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการถ่ายท า 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตสารคดีโทรทัศน์ จะเห็นได้ว่าประเภทของรายการสารคดีใน
ปัจจุบันมีความหลากหลายประเภท มีหลากหลายวิธีการน าเสนอ ผู้ศึกษาจะหยิบสารคดีแบบเบา
สมอง (Feature) หรือสารคดีบันเทิง ประเภทสารคดีทั่วไป เนื่องจากว่าผู้ศึกษาต้องการจะทดลองท า
การผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมคนในสังคมในยุคปัจจุบันนี้ โดยจะใช้กราฟฟิกเข้ามาช่วย
ในการน าเสนอ โดยให้อารมณ์ของภาพมีสีสันสดใส ในด้านเนื้อหาของรายการก็จะเน้นความ
สนุกสนาน ขบขัน และยังให้แง่คิดที่จะช่วยกระตุ้นจิตส านึกของคนในสังคม เพ่ือให้เข้ากับยุคดิจิ ทัล
และกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น 

ทฤษฎีเทคโนโลยีสื่อสารเป็นตัวก าหนด (Communication Technology Determinism) 

1.สถานะของกลุ่มเทคโนโลยีเป็นตัวก าหนด 

 ความสนใจในการวิเคราะห์โดยพ้ืนฐานของกลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมืองนั้นจะมีอยู่2มิติ  มิติ
แรก คือ ความสนใจในพลังการผลิต (Productive Force)  ซึ่งสามารถแยกย่อยออกไปได้เป็น 2 มิติ
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ย่อย คือ พลังการผลิตในส่วนที่ เป็นเทคโนโลยี  และพลังการผลิตในส่วนที่ เป็นแรงงานมนุษย์ 
นักวิเคราะห์ที่สนใจพลังการผลิตจะติดตามดูว่าในสังตมที่วิเคราะห์นั้นมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
มากน้อยเพียงใด หรือแรงงานมีทักษะความรู้มากน้อยเพียงใด 

 อีกมิติหนึ่งจะสนใจในเรื่อง “ความสัมพันธ์ทางการผลิต”  (Relation of Production) 
นักวิเคราะห์ในแนวทางนี้จะสนใจศึกษาปัญหาที่ว่า ในสังคมที่วิเคราะห์ ใครเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต 
ใครมีอ านาจในการตัดสินแบ่งสรรผล ประโยชน์ที่เกิดจากการผลิต ใครสามารถจะสะสทุนและก าไร 
เป็นต้น 

 ส าหรับกลุ่มทฤษฎีเทคโนโลยี เป็นตัวก าหนด(Technology Determinism)ที่ก าลังจะ
กล่าวถึงต่อไปนี้ จัดได้ว่าเป็นปีกหนึ่งของกลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สนใจวิเคราะห์พลังการผลิตใน
ส่วนเสี้ยวที่เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และเมื่อน ามาประยุกต์ใช้ในแวดวงสื่อสารมวลชน ก็จะ
หมายความถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารทั้งหลาย(Communication Technology) 

 แนวทางการศึกษาเทคโนโลยีการสื่อกสารกับสังคมนั้น สามารถพิจารณาดูได้ใน 2 มุมมอง
ตามแผนภูมิข้างล่างนี้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2-1 แผนภูมิแนวทางการศึกษาเทคโนโลยีการสื่อสารกับสังคม 

แนวคิดในแบบจ าลอง (A) นั้น จะตั้งค าถามว่า เมื่อเทคโนโลยีทางการสื่อสารได้เปลี่ยนแปลง
ไป จะสร้างผลกระทบอะไรให้เกิดขึ้นกับระดับสังคม สถาบันและปัจเจกบุคคลบ้าง แนวคิดนี้เป็น
พ้ืนฐานของกลุ่ม Technology Determinism โดยแท้ เพราะมีความเชื่อว่าเทคโนโลยีเป็นตัวสาเหตุ
หลัก (Prime Mover)ในการขับเคลื่อนความเลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับส่วนอื่นๆ 

 แนวคิดในแบบจ าลอง (B) นั้นจะตั้งค าถามในทางกลับกันว่า ภายใต้เงื่อนไขของการเปลื่ยน
แปลงทางสังคมอะไรบ้างที่จะเป็นตัวให้ก าเนิดแก่ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบต่างๆแนวคิด
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ที่สองนี้จะมองว่าเงื่อนไขสังคมนั้นจะเป็นตัวสาเหตุหลัก ส่วนการพัฒนาเทคโนโลยีนั้นจะกลายมาเป็น
ผลลัพธ์ทั้งนี้โดยที่หากแยกขั้นตอนของการพัฒนาเทคโนโลยีออกเป็น 2 จังหวะ คือ ขั้นตอนของการ
ประดิษฐ์ค้นคว้าทดลอง ซึ่งมักเป็นงานของนักวิทยาศาสตร์หรือกลุ่มผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ กับขั้นตอนในการ
น าเอาผงานทางวิทยาศาสตร?มาใช้ในสังคมวงกว้าง ทั้งสองขั้นตอนนั้นก็ต่างถูกก าหนดมาจากความ
จ าเป็น ความต้องการและกฎระเบียบของสังคม ตัวอย่างเช่น ในสังคมที่มีอากาศหนาว ย่อมเป็นปัจจัย
ผลักดันให้เกิดการค้นคิดเทคโนโลยีที่จะสร้างความอบอุ่นให้แก่ผู้คน ในเงื่อนไขของสงครามระหว่าง
ค่ายอุดมการณ์ของโลก ท าให้เกิดแรงผลักดันให้เกิดการค้นคว้าเทคโนโลยีด้านอวกาศ เป็นต้น ใน
ขั้นตอนของการน ามาประยุกต์ใช้นั้นจะเห็นตัวอย่างได้จากกรณีของสังคมจีนโบราณที่ได้ค้นพบการท า
ให้ระเบิดด้วยดินประสิวมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ได้มีการยับยั้งเรื่องการน ามาใช้ในสังคมหรือการ
ค้นคว้าพัฒนาต่อไป เนื่องจากสังคมมีความเห็นว่า เทคโนโลยีเช่นนี้เป็นมหันตภัยต่อสันติสุขของมนุษย์ 
เป็นต้น 

 ดังที่กล่าวมาแล้วว่า ในที่นี้เราจะให้ความสนใจกับกลุ่มนักทฤษฎีแนวเทคโนโลยีก าหนด 
D.McQuail (1994) ได้ประมวลคุณลักษณะเด่นๆของแนวคิดของกลุ่มทฤษฎีนี้เอาไว้ดังนี้ 

         (1)เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นพื้นฐานของทุกสังคม 

         (2)เทคโนโลยีแต่ละชนิดก็จะเหมาะสมกับรูปแบบโครงสร้างสังคมแต่ละอย่าง 

         (3)ขั้นตอนของการผลิต และการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นตัวน าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

          (4)การปฎิวัติเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่อสารในแต่ละครั้ง จะท าให้เกิดการปฎิวัติ
เปลี่ยนแปลงสังคมตามมาเสมอ 

ส าหรับนักทฤษฎีในกลุ่มเทคโนโลยีเป็นตัวก าหนดที่จะกล่าวถึงในตอนต่อไปนี้ จะเป็น
นักวิชาการด้านการสื่อสารที่สนใจการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่มีผลกระทบต่อสังคม
และปั จ เจกบุ คคลในแง่ของเวลา (Time) สถานที่  (Space) และการเปลี่ ยนแปลงรูป แบบ
ชีวิตประจ าวัน 

2.แนวคิดของ H. Innis แห่งส านัก Toranto 

 กลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สนใจพลังการผลิตด้านเทคโนโลยีทางการสื่อสารในช่วงแรกๆ 
เป็นนักวิชาการที่ท างานอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งเมืองโตรอนโต ประเทศคานาดา นักคิดท่านแรกใน
กลุ่มนี้  คือ H. Innis ที่เริ่มเขียนผลงานส าคัญๆในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เช่น หนังสือชื่อ 
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Empire and Communications (1950) The Bias of Communications (1952) แนวคิดที่ส าคัญ
ของ Innis มีดังนี ้

           (2.1) Innis ได้ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างอารยธรรมของสังคมกับแบบวิถีของ
การสื่อสาร (Modes of Communication) ที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ตัวอย่างเช่น 
เมื่อมีการเลี่ยนเทคโนโลยีการบันทึกจาก “แผ่นหิน” มาเป็นการบันทุกบน “กระดาษปาบิรุส” อ านาจ
ทางการเมืองและการปกครองก็ได้เปลี่ยนมือจากกษัตริย์มาเป็นกลุ่มพระและนักบวช หรือในกรณีของ
สังคมกรีกเมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารยังเป็นระบบปากต่อปาก (Oral Communication) บวกผสมกับ
ระบบตัวเขียนที่ยังไม่มีมาตรฐานแน่นอน และใช้การคัดลอก ท าให้พระและนักบวชสามารถผูกขาด
ระบบการอบรมบ่มเพาะสมาชิกในสังคมได้ เมื่อเกิดระบบการพิมพ์จากกลุ่มสื่อมวลชน การผูกขาดนี้ก็
ล่มสลายไป เป็นต้น 

           (2.2) Innis ยังได้พิสูจน์ให้เห็นอีกว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างแบบวิถีของการสื่อสาร
กับโครงสร้างอ านาจในสังคมด้วย (Structure of Power) จากการศึกษาประวัติศาสตร์การสื่อสาร
ของสังคมโบราณ ในยุคก่อนจะมีการเขียน กลุ่มผู้ปกครองจะใช้การพูดเสวนา (Dialoque) เป็น
รูปแบบหลักของวาทกรรมสาธารณะ (Public Discourse) และการแสดงอ านาจทางการเมือง 
(Political Authority) แต่หลังจากที่มีการก่อตั้งจักรวรรดิ์ (Empire) ขึ้นมา กลุ่มผู้ปกครองจะใช้
รูปแบบการเขียน (Written) เป็นรูปแบบหลักในเรื่องการเมืองการปกครอง และเมื่อได้มีการค้นพบ
วัสดุใหม่คือ กระดาษที่มีน าหนักเบา ท าให้พกพาเคลื่อนย้ายได้และยังมีความทนทาน บรรดาจักรวรรดิ์
ต่างๆไม่ว่าเป็นอียิปต์ กรีก โดยเฉพาะโรมันต่างสามารถขยายอ านาจจากการปกครองจากศูนย์กลาง
ออกไปอย่างกว้างขว้างได้ (ขยาย Space) อันเนื่องมาจากวัฒนธรรมการเขียน การผลิตอักษรแบบ
โรมัน การสร้างขนบ (Tradition) วิธีการใช้เอกสารของทางการ การมีตราเครื่องหมายต่างๆ เป็นต้น 

 และเมื่อเทคโนโลยีทางการสื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงปฎิวัตอีกครั้งหนึ่งจากการเขียนมา
เป็นการพิมพ์ เทคนิคการพิมพ์ได้ส่งผลสะเทือนให้เกิดการท้าทายอ านาจของระบบราชการจากศุนย์
กลางแบบจักรวรรดิ์ (Bureaucracy) เทคโนโลยีแบบใหม่นี้ได้โค่นล้มความคิดเรื่องจักรวรรดิ์ และสร้าง
แน วคิ ด ให ม่ เรื่ อ ง  “ช าติ ” (Nation) การส่ ง เส ริ ม สิ ท ธิ ส่ ว น บุ ค คลและลั ท ธิ ปั จ เจ กนิ ย ม 
(Individualism)เพราะเมื่อมีการพิมพ์ ทุกคนก็มีโอกาสจะได้เป็นเจ้าของหนังสือต่างๆด้วยตนเองได้
แล้ว 

  จากการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์สังคมที่ผ่านมา Innis ได้ให้ข้อคิดใหม่ที่
ได้เสริมแนวคิดเดิมๆที่มีอยู่ว่าการควบคุมอ านาจของระบบจักรวรรดิ์ตั้งแต่อดีต (อียิปต์ โรมัน) มา
จนถึงสมัยปัจจุบันนั้น (อังกฤษ อเมริกา)ไม่ไดขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของกองทหารเท่านั้นหากทว่ายัง
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ขึ้นอยู่กับความมีประสิทธิภาพและอ านาจในการควบคุมระบบการสื่อสารอีกด้วย ด้วยเหตุนี้เมื่อ
อังกฤษจะสถาปนาตนเองขึ้นเป็นจักรวรรดิ์ อังกฤษจึงต้องด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จในการสร้าง
ทางรถไฟ  สร้างเครือข่ายของระบบโทรเลขและโทรศัพท์ให้ได้ เพราะมีแต่ต้องอาศัยระบบการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น ชาติที่มีอ านาจจึงจะสามารถขยายแสนยานุภาพข้ามเขตแดน (Space) 
ออกไปได้ และในท้ายที่สุด Innis ได้ข้อสรุปว่า จากประวัติศาสตร์การสื่อสารที่ผ่านมาให้ข้อสรุปว่า ยิ่ง
ระบบการสื่อสารขยายแวดวงกว้างขว้างออกไปมาเท่าใด กลุ่มคนที่อยู่ขอบนอกของศุนย์กลางอ านาจ 
(Marginal)ก็จะยิ่งถูกครอบง ามากยิ่งขึ้น 

           (2.3) ในขณะที่เทคโนดลยีการสื่อสารมีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งและใน
เวลาเดียวกัน เทคโนโลยีก็มีความสัมพันธ์กับเรื่องอ านาจด้านการเมื่องและการปกครองอย่างใกล้ชิด 
จึงเกิดค าถามว่า การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอ านาจ
อย่างไรบ้าง Innis กล่าวว่าสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยก็คือ ไม่ว่าการพัฒนาด้านเทคโนโลยีจะก้าวหน้า
ไปเพียงใด แต่อ านาจในการใช้และควบคุมเทคโนโลยีนี้ก็ยังคงตกอยู่ในมือของคนกลุ่มน้อยคือกลุ่มชน
ชั้นน า (Elite) เท่านั้น (อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผลัดเปลี่ยนกันในระหว่างกลุ่มคนเล็กๆกลุ่มนี้บ้าง แต่
จะไม่เปลี่ยนมาอยู่ในมือของคนส่วนใหญ่) และคนกลุ่มน้อยเหล่านี้จะใช้อ านาจทางการเมืองควบคุม
ระบบการส่งข่าวสารความรู้ของสังคมเอาไว้ พร้อมทั้งปิดกั้นการแข่งขันจากระบบการสื่อสารรูปแบบ
อ่ืนๆเช่น การสื่อสารตามประเพณี สื่อพ้ืนบ้าน ฯลฯ 

           (2.4) เมื่อเกิดการปฎิวัติด้านเทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม่ๆ จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอ านาจทางสังคม แต่ดังที่กล่าวมาแล้วว่า การเปลี่ยนผ่านอ านาจนั้นยังไม่เป็นการเปลี่ยน
ผ่านระหว่างชนชั้น จากชนชั้นบนไปสู่ชนชั้นล่าง) หากจะเป็นการผลัดเปลี่ยนระหว่างกลุ่มพวก 
(Block) ภายในชนชั้นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อรูปแบบเทคโนโลยีเป็นแบบรวมศูนย์ เช่น วิทยุและ
โทรทัศน์อ านาจการควบคุมก็อาจจะอยู่ในมือของกลุ่มทหารหรือรัฐบาล แต่เมื่อเทคโนโลยีเป็นแบบ
กระจาย เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร อ านาจการควบคุมก็จะเปลื่ยนมือมาอยู่กลุ่มนัก
ธุรกิจ เป็นต้น 

            (2.5) มิติของการเปี่ยนแปลงที่ Innis เริ่มให้ความสนใจและ McLuhanได้น ามา
พัฒนาต่ออย่างกว้างขวาง คือมิติ เรื่องกาละ (Time) และเทศะ (Space) Innis เสนอรูปแบบ
เทคโนโลยีการสื่อสารในแต่ละยุคจะเน้นหนักด้านกาละและเทศะที่ต่างกัน รูปแบบเทคโนโลยีและการ
สื่อสารในแต่ละยุคขอกรีกจะเน้นความยั้งยืนยาวนานของกาลเวลา แต่ทว่าในยุคของโรมันจะเน้นการ
แผ่ขยายพ้ืนที่มากกว่า เราอาจจะน าเอาแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการผลิตเพลงไทยดูบ้างก็ได้ 
กล่าวคือ การผลิตเพลงไทยสมัยก่อน ผู้ประพันธ์จะเน้นหนักด้านกาลเลา คืออยากจะให้มีความเป็น
อมตะ  และในยุคใหม่นี้จะเน้นหนักด้านพ้ืนที่คือให้ฟังกันได้แพร่หลายอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง 
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3. แนวคิดของMcLuhan แห่งส านัก Toronto 

  McLuhan เป็นนักทฤษฎีกลุ่มเทคโนโลยีเป็นตัวก าหนดที่ท างานอยู่ในส านักโตรอน
โตเช่นเดียวกับ Innis แต่เป็นรุ่นหลังMcLuhan ได้น าเอาแนวติดของ Innis มาสานต่อหลายประการ 
แต่ในเวลาเดียวกัน ก็มีความสนใจและแนวการวิเคราะห์ที่แตกต่างไปจาก Innis ด้วย 

           (3.1) ความแตกต่างประการแรกเลยก็คือ ท่าทีที่มีต่อเทคโนโลยีในขณะที่ Innis 
ค่อนข้างจะมาองว่าเทคโนโลยีการสื่อกสารนั้นเป็นกลไลประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ
และการใช้อ านาจอย่างไม่เท่าเทียมในสังคม McLuhan กลับมองเห็นเทคโนโลยีการสื่อสารในแง่ชื่น
ชมยินดี เนื่องจากการประทับใจเทคโนโลยีดักล่าวได้ช่วยขยับขยยประสบการณ์ของมนุษย์ให้กว้าง
ขว้างออกไป 

           (3.2) ความแตกต่างประการที่สองก็คือ หน่วยที่ใช้ในการวิเคราะห์ (Unit of 
Analysis) ในขณะที่ Innis สนใจการวิเคราะห์ระดับมหภาค (Macro) คือ สังคมMcLuhan กลับใส่ใจ
กับการวิเคราะห์ระดับจุลภาค (Micro) คือประสบการณ์ของปัจเจกบุคคล 

 ประเด็นค าถามที่ McLuhan ต้องการหาค าตอบคือ มีความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของสื่อกับประสบการณ์ด้านผัสสะ (Sense) ของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการเห็น การได้ยิน การ
สัมผัส ในกาละและเทศะต่างๆอย่างไรบ้าง 

           (3.3)แนวคิดพ้ืนฐานของ McLuhan ต่อเทคโนโลยีการสื่อสรที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ
ประสบการณ์ของมนุษย์ก็คือ สื่อทุกชนิด (Media) คือการขยายด้านประสบการณ์ด้านผัสสะของนุษย์ 
(Extension of Experience) เริ่มตั้งแต่จดหมายที่ท าให้เราสามารถจะพูดคุยกับคนที่อยู่ห่างไกลใน
รูปแบบสื่ออักษร จนกระทั่งมาเป็นโทรศัพท์ที่ท าให้พูดคุยได้ในรูปแบบสื่อเสียง โทรทัศน์ท าให้มองเห็น
ได้ยิน (และเกือบจะสัมผัส) กับเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัว McLuhanกล่าวว่าโดยเฉพาะสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นั้นได้ขยับขยายประสบการณ์ของมนุษย์ออกไปอย่างมากมาย จนราวกับกับให้คนจ านวนมากสามารถ
จะไปรู้เรื่องที่ไหนก็ได้ (Space) ภายในเวลาที่รวดเร็วยิ่ง (Time) การเกิดขึ้นของการถ่ายทอดสดผ่าน
ดาวเทียมท าให้คนที่อยู่ห่างจากเหตุการณ์นับเป็นหมื่นๆไมล์ (Space) ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาจริง (Real Time) อย่างแทบไม่น่าเชื่อ พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคปัจจุบัน ท า
ให้อุปสรรคด้านระยะทางและกาลเวลากลายเป็นเรื่องที่ไร้ความหมาย เพราะไม่อาจจะปิดกั้น
ประสบการณ์ของมนุษย์ได้อีกต่อไปแล้ว 
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           (3.4) ส าหรับความสนใจเรื่องสื่อกับประสบการณ์ของมนุษย์นั้น จุดเด่นของ
McLuhan อยู่ที่ว่าเขาไม่สนใจว่า “คนเรามีประสบการณ์กับอะไร” (What we experience) แค่
กลับสนใจว่า “คนเรามีประสบการณ์อย่างไร” (How we experience) หากพูดในภาษาการสือสารก็
คือ McLuhan ไม่ได้สนใจ “เนื้อหาของข่าว” (Content) หากแต่สนใจ “รูปแบบของสื่อ” (Form 
/Media) ดังที่อยู่ในข้อสรุปสั้นๆของเขาที่ว่า “เพียงแค่ตัวสื่อก็เป็นสารแล้ว” (Medium is the 
message) เนื่องจากMcLuhan  คิดว่าเพียงการเปลี่ยนตัวสื่อเท่านั้น ก็จะสร้างผลกระทบให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงกับประสบการณ์ของมนุษย์แล้ว 

           ตัวอย่างเช่น เมื่อรูปแบบหลักในการสื่อสารของมนุษย์อยู่ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ 
ประสบการณ์ของมนุษย์ที่ต้องสัมผัสอยู่กับสื่อสิ่งพิมพ์จะมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

                     - จะแยกตัวอย่างโดดเดี่ยว (Isolate) ทั้งนี้เพราะกิจกรรมการอ่านหนังสือ
จะต้องการความเป็นส่วนตัว อ่านคนเดียวเป็นส่วนใหญ่ 

                     - จะยังรักษาระยะห่างระหว่างตัวเองกับเรื่องที่อ่าน (Non-involving) ทั้งนี้
เพราะรูปแบบการอ่าน (ประสบการณ์กับสื่อสิ่งพิมพ์) ผู้อ่านจะเป็นผู้ควบคุมการสื่อสาร ท าให้เรื่องราว
ในสื่อมีอ านาจโน้มน้าวผู้อ่านได้น้อยกว่า (โดยการเปรียบเที่ยบกับโทรทัศน์) เพราะเมื่อผู้อ่านรู้สึกว่าจะ 
“In” เข้าไปกับสารก็มีสิทธิจะถอยห่างออกมาใช้สติพิจารณาไร่ตรองได้ทุกเวลา 

                     - การอ่านจะส่งเสริมวิธีการคิดแบบมีเหตุมีผล (Rational) เนื่องจากการ
อ่านมีช่วงเวลาให้หยุดคิด 

                     - ก าร อ่ าน จะส่ ง เส ริ ม ให้ ค น มี ทั ศ น ค ติ แบ บ ปั จ เจ ก บุ ค ค ล นิ ย ม 
(Individualistic) เป็นอิสระทางความคิด เป็นตัวของตัวเอง อันเป็นผลลัพธ์มาจาก “วิธีการ” (How) 
ที่คนสัมผัสกับรูปแบบการสื่อสารดังกล่าว 

           ในตรงกันข้าม เมื่อน ามาเปรียบเที่ยบกับสื่อโทรทัศน์แล้ว จะเห็นได้ เลยว่า
ประสบการณ์ของผุ้รับสารที่สัมผัสกับสื่อโทรทัศน์จะมีลักษณธดังนี้ 

                    -จะมีลักษณะเอาตัวเข้ากับผุกพันกับเรื่องราวในสื่อสูงมาก ( Involving) 
ทั้งๆที่ตัวสื่ออาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลต่างๆมากมายนัก ทั้งนี้เพราะสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่ให้ภาพและเสียง 
ซึ่งเป็นรูปแบบสื่อที่ดึงดูดทั้งใจและ (คล้ายๆกับ) กายของของผู้รับให้เข้าไปสังเกตในระยะใกล้ๆและ
กระชั้นชิดมากยิ่งขึ้นทุกที มุมกล้องและระยะห่างของกล้องสามารถจะดูดเอาผู้ชมให้ “In” เข้าไป
อย่างที่ผู้ชมอาจจะไม่รู้สึกตัวก็ได้ นอกจากนั้นช่วงเวลาของสื่อโทรทัศน์จะมีลักษณะต่อเนื่องและผู้ชม
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ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมการสื่อสาร (ต้องดูตามเวลาที่โทรทัศน์ก าหนด) รวมทั้งไม่มีจังหวะให้หยุดคิด
ไตร่ตรองด้วย 

                    -จากคุณสมบัติต่างๆของสื่อโทรทัศน์ที่ได้กล่าวมา จะท าให้ประสบการณื
ของผู้ชมมีลักษณะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล และไม่ค่อยมีเวลาคิดหน้าคิดหลัง ( less Rational & 
Less Calculate) 

หากเราน าเอาแนวคิดของ McLuhan ที่ได้เคยอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการ
สื่อสารของสื่อสิ่งพิมพ์ (Typography) อันจะเป็นการขยายประสบการณ์ของมนุษญ์ออกไปในรูปแบบ
ใด (คิดในแง่มิติของกาละและเทศะดังได้กล่าวมาแล้ว)มาลองเปรียบเที่ยบดูกับสื่อคอมพิวเตอร์ใน
ปัจจุบัน  เราอาจจะได้เห็นแนวโน้มบางประการของประสบการณ์ของมนุษย์ในอนาคตดังนี้ 

ตารางที่ 2-1 แสดงรูปแบบของการสื่อสารกับการขยายประสบการณ์ของมนุษย์ 

     

4.E. Rogers : Soft Technology Determinism 

 E. Rogers ก็พิจารณาตนเองว่าในฐานะที่เป็นนักนิเทศศาสตร์เขาเป็นนักคิดกลุ่มเทคโนโลยี
เป็นตัวก าหนดอย่างแบบอ่อนๆเช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากเขามีความคิดพ้ืนฐานว่า “ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
การสื่อสาร บวกผสมกับปัจจัยอ่ืนๆจะร่วมกันเป็นสาเหตุการเปลี่ยนแปลงต่างๆในสังคม” กล่าวคือ 

รูปแบบการสื่อสารของสื่อสิ่งพิมพ์ รูปแบบการสื่อสารของคอมพิวเตอร์ 

-ชาตินิยม (Nationalism) -โลกาภิวัตน์ ไร้พรมแดน(Globalism) 

-อุตสาหกรรมนิยม (Industrialism) -สังคมข่าวสาร (Information Society) 

-ตลาดแบบมวลชน (Mass Market) -ตลาดเฉพาะกลุ่ม (Segmentation) 

- อ่านออกเขียนได้อย่างเป็นสากล (Universal  
Literacy) 

-อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นสากล
(English Literacy) 

-มีการศึกษาในระบบ (Formal Education) -มี ก ารศึ กษ าแบบนอกระบบ ( Informal 
Education) 
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Rogers เห็นว่าเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญอย่างยิ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคม แต่
ทว่าปัจจัยตัวนี้ก็ต้องท างานร่วมไปกับปัจจัยตัวอ่ืนๆ 

 คุณูปการที่ดีเด่นอย่างหนึ่งของ E. Rogersก็คือเขาได้ค้นคว้าคุณลักษณะส าคัญๆของสื่อแบบ
ใหม่ๆ (New Media) เช่นคอมพิวเตอร์ โดยเปรียบเที่ยบกับคุณลักษณะของรูปแบบการสื่อสารอย่าง
เดิมๆท่ีมีอยู่ คือ การสื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารมวลชน (ดูแผนภูมิประกอบ) 

 Rogers ได้ศึกษาคุณลักษณะของสื่อแบบใหม่ที่ก าลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและได้ชี้ให้เห็นว่า คุณ
ลักษณธส าคัญๆของสื่อแบบใหม่ที่จะมีผลต่อเนื่องไปถึงการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของมนุษย์  
และการเปลี่ยนแปลงสังคมนั้นที่มีอยู่ 3 ประการ คือ 

           (1)ลักษณะ Intercativityของสื่อ แต่เดิมนั้น คุณสมบัติที่จะตอบโต้การสื่อสาร
ระหว่าง 2 ฝ่ายนั้น จะมีอยู่แต่เฉพาะในการสื่อสารระหว่างบุคคลแบบเผชิญหน้าเท่านั้น (Face-to-
Face  Communication) หากเริ่มมีการใช้สื่อกลางแบบใดเข้ามาเกี่ยวข้อง ลักษณะ “ตอบโต้อย่าง
ฉับพลันทันที” จะสูญหายไป แต่ในสื่อสมัยใหม่ เช่น การใช้ E-mail Computer-Conference จะ
สามารถสร้างเงื่อนไขให้เกิดการตอบดต้ได้อย่างฉับพลับทันที อันจะท าให้มิติด้านกาละและเทศะของ
การสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก 

           (2) ลัษณะ Individualize / Demassifiedแต่เดิมนั้น รุปแบบการสื่อสารแบบ
สื่อมวลชน จะสร้างกลุ่มผู้รับสารแบบเป็น “มวลขน” (Massified) ขึ้นมา ทุกคนจะดูรายการทุกอย่าง
เหมือนๆกันในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ยิ่งนับวันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารจะท าให้ผู้ใช้สาร
สามารถเลือกใช้ตามกาละและเทศะที่ตนเองต้องการได้มากขึ้น ตัวอย่างง่ายๆก็เช่น เครื่องอัด
วิดีโอเทป การดูรายการเคเบิลทีวีแบบเสียเงินที่เลือกรายการดูได้เอง (Pay per view) แม้แต่ระบบ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบที่ผู้เรียนเลือกเรียนด้วยตัวเองในเวลาใดก็ได้ ณ สถานที่ไหนก็ได้ 
เป็นต้น 

          (3 )ลั กษณ ะ Asynchronous Nature of New Communication คุณ ลักษณ ะ
ประการหนึ่งของสื่อแบบใหม่ คือ สามารถจะแบ่งแยกกันเป็นส่วนๆได้ (Asynchronize) ตัวอย่างเช่น
ลักษณะการให้ข่าวสารจะไม่มาเป็นข่าวที่ต่อเนื่องกันยาวๆทีเดียว แต่จะมาแบบแยกส่วนๆ เช่น ข่าว
สั้นทุกชั่วโมง  โดยที่ผู้รับสารจะต้องประกอบเอาเอง นอกจากนั้นยังหมายความถึงศักยภาพของสื่อที่
สามารถจะเก็บรักษาข่าวสารข้อมูลเอาไว้ด้วย ละวิธีการเก็บข่าวสารก็ยังสามารถแยกไว้ในที่ต่างๆได้
ด้วย 
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 Rogersกล่าวเสริมว่า ลักษณะทั้ง 3 ประการนี้จะมีความหมายที่เปลี่ยนไปในสังคมที่เรียกว่า
สังคมข่าวสาร ซึ่งมีคุณสมบัติที่เด่นๆอยู่ 2 ประการ คือ 

         (ก)กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสินค้าประเภ “บริการ” จะมีความส าคัญมากกว่า
กิจกรรมการผลิต เพราะฉะนั้น ในการขายอุปกรณ์เครื่องมือการสื่อสารสมัยใหม่ เพียงการขายตัว
สินค้าท่ีเป็นอุปกรณ์ ยังไม่ส าคัญเท่ากับบริการต่างๆที่จะให้หลังการขายแล้ว 

         (ข)ในสังคมเช่นนี้  ข่าวสารจะกลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ าแทนเงินทุนและ
เครื่องจักรดังเช่นสมัยก่อน เพราะฉะนั้น บุคลากรที่ท างานกับข่าวสารหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ
ข่าวสารก็จะกลายเป็นส่วนเสี้ยวที่ส าคัญของระบบเศรษฐกิจของสังคม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2-2 เปรียบเทียบสื่อประเภทต่างๆของ E. Rogers 

5.เทคโนโลยีและอุดมการณ์ 
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 A. Gouldnerเป็นนักสังคมวิทยาที่เชื่อในเรื่องพลังของเทคโนโลยีเช่นกันและได้อธิบายว่า 
การเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ด้านการเมืองนั้น  เกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่อสาร
เช่นกัน 

 Gouldnerได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับอุดมการณ์ว่ามีการเปลี่ยนแปลง
บางประการที่น่าสนใจในสังคมปัจจุบัน กล่าวคือ ในช่วงศตวรรษที่  18 -19 เนื่องจากการเกิด
สื่อมวลชนแบบใหม่ คือสื่อสิ่งพิมพ์ ท าให้เกิดอุดมการณ์ใหม่ๆ เช่น การใช้เหตุใช้ผล (เพ่ือจะล้มล้าง
วิธีการปฎิบัติตามกฎประเพณีเดิมๆ) อุดมการณ์เสรีนิยท อุดมการณ์ปัจเจกชนนิยม อุดมการณ์สิทธิ
ตามธรรมชาติและสิทธิอส่วนบุคคล เป็นต้น 

 แต่ทว่าในยุคของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะโทรทัศน์จะเป็นการย้อนกลับมาของการใช้
สัญญลักษณ์แบบ icon (Icon Symbolic) คือการใช้ภาพซึ่ง Gouldnerวิเคราะห์ว่าจะมีผลต่อเนื่องท า
ให้เรื่อง “อุดมการณ์” มีลักษณะลดน้อยลงเพราะมองเห็นภาพ และโดยเฉพาะเมื่อยุคคอมพิวเตอร์
และระบบข่าวสารสนเทศมาถึง ก็ไม่มีชาติใดสามารถปกครองอยู่ได้ด้วยอุดมการณ์และการโฆษณา
ชวนเชื่อเท่านั้น เพราะประชาชนจะเรียกร้องข้อมุลข้อเท็จจริงมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงเกิดปรากฎการณ์
ทางสังคมว่า บรรดาชาติต่างๆที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองแตกต่างกันต่างก็หันมาคบค้าท ามาหากินกัน
โดยไม่เกี่ยงงอนเรื่องความแตกต่างทางอุดมการณ์อีกต่อไป 

6.กลุ่มนักคิดท่ีเน้นรูปแบบของเทคโนโลยี 

 Altheide & Snow เป็นนักนิเทศศาสาตร์อีก 2 ท่านที่มรความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีการ
สื่อสารเช่นกัน หากทว่าทั้ง 2 ท่านนี้ให้ความสนใจกับรูปแบบ (Formats) ของการสื่อสารที่แยกย่อย
ออกไปได้เป็นหลานมิติ ดังนี้คือ 

           (1)รูปแบบของสัสสะแห่งประสบการณื (Sense of Expericnce) อันได้แก่การ
วิเคราะห์ว่ารูปแบบของสื่อแต่ละชนิดจะสร้างประสบการณ์แบบใดให้แก่ผู้รับสาร (คล้ายกับแนวคิด
ของ MaLuhan) เช่น เมื่อผู้รับสารเปิดรับฟังเสียงเพลงจากวิทยุ ประสบการณ์จากสื่อเสียงจะเป็นแบบ
หนึ่ง จินตนาการจากการฟังจะเป็นแบบหนึ่ง แต่เมื่อเพลงนั้นถูกน าไปร้องในรูปแบบของมิวสิควิดีโอ 
รูปแบบประสบการณ์ก็จะกลายเป็นสื่อภาพและเสียงไปพร้อมๆกัน นอกจากนั้นผัสสัแห่งประสบการณ์
ยังหมายความว่า รูปแบบของสื่อนั้นได้ดึงดูดให้ผู้รับสารเข้ามามีส่วนร่วมหรือผูกพันมากน้อยเพียงใด 
(Involvement / Participation) 

           (2) รูปแบบของเนื้อหา Altheide & Snow ได้แบ่งเป็นประเภทของรูปแบบของ
เนื้อหา (ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นเนื้อหาอะไร แต่เป็นเนื้อหาอย่างไร) เป็นแบต่างๆ เช่น เป็นเนื้อหา
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ประเภทสมจริงหรือจินตนาการ (Realism/Fantasy)มีความหมายหลากหลายอย่างไร (Polysemy) 
รูปแบบของเนื้อหาเป็นแบบเปิดหรือปิด (Open/Close Content) กล่าวคือเปิดโอกาสให้ผู้รับได้
ตีความหมายอย่างหลากหลายหรือก าหนดความหมายที่แน่นอนเอาไว้เลย 

           (3) รูปแบบการใช้รหัส ได้แก่การวิเคราะห์รูปแบบของสื่อที่ถูกน ามาใช้ว่าข่าวสาร
และความหมายที่อยุ่ในสารนั้น ถูกใส่รหัสมากน้อยเพียงใด ตัวอย่างเช่น มีการใช้ภาพหรือใช้ตัวอักษร
หรือใช้เสียงบรรยาย ในกรณีของการใช้ภาพ ถ้าใช้ภาพถ่ายเฉยๆกับการใช้ภาพถ่ายลัวมีค าบรรยาย
ประกอบภาพอยู่ข้างใต้ก็หมายความว่าในกรณีหลังจะมีการใช้รหัสมากกว่ากรณีแรก เป็นต้น  

           (4) รูปแบบของบริบทของการใช้สื่อ (Context of Use) เนื่องจากบริบทของการใช้
สื่อเป็นส่วนเสี้ยวส าคัญของประสบการณืของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นมิติของกาละหรือเทศะก็ตาม เช่น 
การใช้สื่ออยู่ที่บ้าน (คอมพิวเตอร์) กับการใช้สื่ออยู่นอกบ้าน (การไปดูหนัง) การใช้สื่อแบบปัจเจก 
(อ่านหนังสือ) กับการใช้สื่อแบบกลุ่ม(ดูดทรทัศน์ร่วมกับครอบครัว) เป็นต้น ดังนั้นจึงควรสนใจบริบท
ของการสื่อสารในฐานะประสบการณ์แบบต่างๆของมนุษย์ 

           (5) รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสาร-ผู้รับสาร ในงานี้ Altheide& Snowจะ
สนใจว่า รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่ง -ผู้รับ จะเป็นแบบการสื่อสารทางเดียว (One-Way 
Communication) ซึ่งหมายความว่า ผู้ส่งจะเป้นผู้ควบคุมกระบวนการสื่อสาร หรือเป็นการสื่อสาร
แบบสองทาง (Two-Way Communication) เช่น ลักษณะตอบโต้กันได้ ( Interactive) ของสื่อ
สมัยใหม่ ซึ่งส่อนัยยะว่าบุคคล 2 ฝ่าย ในกระบวนการสื่อสารจะผลัดเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้รับและผู้ส่ง
พร้อมทั้งสามารถควบคุมกระบวนการสื่อสารได้ค่อนข้างเท่าเทียมกัน(หนังสือสื่อสารมวลชน ทฤษฎี
และแนวทางการศึกษา (กาญจนา แก้วเทพ ,2553) 

 การศึกษาทฤษฎีเทคโนโลยีสื่อสารเป็นตัวก าหนด ท าให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มี
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน อิทธิพลที่ก่อตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องและรุนแรงของระบบ
ดิจิตอลอาจเป็นเสมือนภัยคุกคามต่อสื่อเก่าที่มาพร้อมกับสื่อใหม่  ท าให้ผู้ศึกษารู้ว่าปัญหาในสังคม
ส่วนหนึ่งเกิดมาจากเทคโนโลยี และนอกจากจะท าให้รู้ถึงสาเหตุแล้วยังสามารถท าให้เข้าใจถึงลักษณะ
การบริโภคสื่อของคนในปัจจุบัน การบริโภคสื่อของมนุษย์มีความหลากหลายในการเลือกชมรายการ
อย่างตามใจชอบและท าให้คนมีสมาธิในการรับชมสื่อต่างๆได้น้อยลง ผู้ศึกษาเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ไปของสังคมในยุคปัจจุบันจึงอยากปรับเปลี่ยนรูปแบบการน าเสนอให้เข้ากับยุคดิจิตอล  ให้มีความ
น่าสนใจแปลกใหม่ กระชับ และเข้าใจง่าย  ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้ศึกษาจึง
อยากน าทฤษฎีเทคโนโลยีสื่อสารเป็นตัวก าหนด มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ รูปแบบรายการ
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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หลักการออกแบบกราฟฟิกและเทคนิคการเล่าเรื่องด้วยภาพ 

กราฟิก (Graphic) มาจากค าในภาษากรีกว่า Graphiko หมายถึงการเขียนภาพด้านสีและ
ลักษณะขาวด า เมื่อน ามารวมกับค าว่า Graphein ที่แปลว่า การเขียนตัวหน  ังสือและการสื่อ
ความหมายโดยใช้เส้นค าว่า กราฟฟิกจึงหมายถึงงานที่มุ่งแสดงความจริงหรือความคิดผ่านทางการ 
วาดรูปและเขียนตัวอักษร  (อัศวิน ศิลปเมธากลุ , 2543)  

         ค าว่ากราฟฟิกมีผู้ให้ ความหมายไว้ จ านวนมากดังนี้ 

ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2536) ได้ให้ ความหมายค าาว่ากราฟ ฟิกไว้
ว่าวัสดุลายเส้นซึ่ง ได้แก่วัสดุที่เกิดจากการวาดและการเขียนมีลักษณะ  2 มิติ ซึ่งได้แก่การออกแบบ
จัดภาพประกอบการประดิษฐ์อักษร การทางานพิมพ์เป็นต้น 

อารี สุทธิพนธ์ (2521) ให้ความหมายค าว่ากราฟ ฟิกไว้ว่า การออกแบบที่เกี่ยวกับการ
ออกแบบเครื่องหมายการออกแบบที่เก่ียวกับการพิมพ์ต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรม 

งานกราฟิกเป็นส่วนส าคัญที่มีบทบาทยิ่งต่อการออกแบบและกระบวนการผลิตสื่อ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสื่อที่ต้องการการสัมผัสรับรู้ด้วยตา ได้แก่ หนังสือ โทรทัศน์ โฆษณา ภาพยนต์ นิตยสาร 
วารสาร แผ่นป้ายบรรจุภัณฑ์ แผ่นพับ แผ่นปลิว ฯลฯ นักออกแบบจะใช้วิธีการทางศิลปะและวิธีการ
ทางการออกแบบร่วมกันสร้างรูปแบบสื่อ เพ่ือให้เกิดศักยภาพสูงสุดในการที่จะเป็นตัวกลางในการสื่อ
ความหมายระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารเป็นลักษณะของการออกแบบพ้ืนผิว 2 มิติ เพ่ือเป็นสื่อกลาง
ส าหรับถ่ายทอดข้อความ ความรู้สึกนึกคิด และอารมณ์ จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง เพ่ือให้
เข้าใจและรู้เรื่องโดยใช้ประสาทตาในการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ งานกราฟิกมีอิทธิพลต่อชีวิตประจ าวันของ
เราเป็นอย่างมาก สิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาจะโน้มน้าวจิตใจได้ดีกว่าการรับรู้ประเภทอ่ืน   งานกราฟิกที่
ดีต้องขึ้นอยู่กับการออกแบบที่ดีด้วย นับตั้งแต่หลักการเบื้องต้นของศิลปะ รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่น ามาใช้ในการผลิตวัสดุกราฟิก นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่ง
จะสามารถน ามาใช้ในการออกแบบกราฟิกด้วย เพื่อที่จะสามารถพัฒนางานออกแบบให้ทันยุคสมัยที่มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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คุณค่าของงานกราฟิก 

งานกราฟิกชิ้นที่ดีจะท าให้เห็นถึงความคิดในการออกแบบเป็นเลิศ จะมีอิทธิพลโดยตรงที่จะ
โน้มน้าวผู้รับข้อมูลให้เกิดความสนใจและยอมรับ และในขณะเดียวกันก็ยังแสดงถึง  

 1. เป็นสื่อกลางในการสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจตรงกัน จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

 2. สามารถท าหน้าที่เป็นสื่อ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ เกิดการศึกษากับกลุ่มเป้าหมายได้เป็น
อย่างดี 

 3. ช่วยท าให้เกิดความน่าสนใจ ประทับใจ และน่าเชื่อถือแก่ผู้พบเห็น 

 4. ช่วยให้เกิดการกระตุ้นทางความคิด และการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว 

 5.ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 

 6. ท าให้ผู้พบเห็นเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทั้งทางด้านการกระท าและความคิด 

 

ความส าคัญของการออกแบบงานกราฟิก 

1. การออกแบบที่ดีท าให้ข้อมูลที่กระจัดกระจายมีระเบียบมากขึ้น ก่อให้เกิดความเข้าใจที่
ชัดเจนและถูกต้อง 

2. ช่วยให้ระบบการถ่ายทอดข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและชัดเจน 

3. ช่วยสร้างสรรค์สัญญลักษณ์ทางสังคม เพ่ือการสื่อความหมายร่วมกัน  

4. ช่วยพัฒนาระบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5. ช่วยให้เกิดจินตภาพ เกิดมีแนวคิดสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอๆ 

6. ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมทางความงาม 

7. ส่งเสริมความก้าวหน้าทางธุรกิจและการพัฒนาประเทศ 

8. ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
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อิทธิพลของศิลปะในการออกแบบกราฟิก 

           องค์ประกอบส าคัญที่จะช่วยท าให้งานกราฟิกมีความโดดเด่นน่าสนใจ นักออกแบบจึงใช้หลัก
และวิธีการทางศิลปะเป็นแนวทางในการออกแบบ โดยพิจารณาดังนี้ 

1.รูปแบบตัวอักษรและขนาด 

                การสร้างรูปแบบตัวอักษรให้มีรูปแบบแปลกตา สวยงามจะช่วยเร่งเร้าความรู้สึก
ตอบสนองได้เป็นอย่างดี โดยเน้นความชัดเจนสวยงาม สอดคล้องกับจุดประสงค์ ส าหรับข้อความน า
เรื่องและข้อความรายละเอียด นอกจากนั้นขนาดของตัวอักษรก็มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน 
ขนาดของตัวอักษรทุกตัวบนชิ้นงานต้องมีความพอดี อ่านได้ง่าย สื่อความหมายได้ดีไม่ต้องคิดมาก 
นอกจากนั้นแล้วการจัดวางรูปแบบข้อความที่ดีก็จะช่วยให้การสื่อความหมายเป็น ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย 

2.การก าหนดระยะห่างและพ้ืนที่ว่าง 

               การจัดพ้ืนที่ว่างในการออกแบบกราฟิก มีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดระเบียบของข้อมูล ช่วย
เน้นความเป็นระเบียบและความชัดเจน ระยะห่างหรือพ้ืนที่ว่างจะช่วยพักสายตาในการอ่าน ท าให้ดู
สบายตา สร้างจังหวะลีลาขององค์ประกอบภาพให้เหมาะสมและสวยงาม 

3.การก าหนดสี 

   สีมีบทบาทอย่างมากท่ีช่วยเน้นความชัดเจน ท าให้สะดุดตา สร้างสรรค์ความสวยงาม การ
ก าหนดสีใดๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของงานนั้นๆ ข้อส าคัญที่ควรค านึงถึงคือ สีบนตัวภาพ พ้ืนภาพและ
ตัวอักษร ต้องมีความโดดเด่น ชัดเจน เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีความชอบที่แตกต่างกัน นัก
ออกแบบจะพยายามใช้สีเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์มากท่ีสุด 

4.การจัดวางต าแหน่ง 

              เป็นการจัดวางโครงร่างทั้งหมดที่จะก าหนดต าแหน่งขนาดของภาพประกอบ ต าแหน่งของ
ข้อความทั้งหมด และส่วนประกอบอ่ืนๆที่ปรากฎ ซึ่งต้องค านึงถึงจุดเด่นที่ควรเน้น ความสมดุลต่างๆ 
ความสบายตาในการมอง นักออกแบบต้องให้ความส าคัญต่อทุกๆส่วนที่ปรากฎบนชิ้นงานเท่ากัน
ทั้งหมด ความพอเหมาะพอดีช่วยให้งานออกแบบมีความน่าเชื่อถือและน่าสนใจ 
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การจัดองค์ประกอบภาพในงานกราฟฟิก 

                การจัดองค์ประกอบภาพในงานกราฟฟิก ในงานศิลปะ หรือการออกแบบ มีแนวคิดไม่
แตกต่างกันเท่าใดนัก นักสร้างสรรค์จะต้องหาแนวทางที่จะท าให้งานกราฟิกที่คิดขึ้นมีความน่าสนใจ 
เร้าใจให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้ และการน าเสนอควรจะต้องค านึงถึง 

1. การใช้เส้น   เส้นเป็นตัวก าหนดรูปร่างและเป็นองค์ประกอบในการสร้างสรรค์งานกราฟิก 
ซึ่งอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ 5 ชนิด คือ 

             1.1 เส้นโค้ง (Curved) 

1.2 เส้นหมุน (Spiral) 

1.3 เส้นวนไปมา (Meandering) 

1.4 เส้นซิกแซก (Zigzag) 

1.5 เส้นตรง (Straight)  

 การเขียนเส้นด้วยวัสดุที่แตกต่างกัน ย่อมท าให้ลักษณะของเส้นมีความแตกต่างกันไป และ
แนวการเขียนด้วยเส้นวัสดุประเภทเดียวกันของศิลปิน ก็สามารถแสดงลีลาของการเขียนได้หลายแบบ
หลายวิธี ล้วนน่าสนใจทั้งสิ้นซึ่งสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม  

          2. การก าหนดรูปร่าง    

รูปร่างเกิดจากการใช้เส้นลักษณะต่าง ๆ กัน ลากมาต่อกันเกิดเป็ นรูปร่างหลัก (Basic 
Shape) ในศิลปะ หรือที่เรียกว่า รูปทรงพ้ืนฐานทางเรขาคณิต และรูปทรงอิสระซึ่งมีรูปร่างที่ไม่
แน่นอน ลักษณะที่ชัดเจนของรูปร่างต่าง ๆ จะเน้นความรู้สึกของการมองเห็นเป็น 2 มิติ คือ แสดงให้
เห็นส่วนกว้างและยาว หรือกว้างและสูงเท่านั้น ถ้าเป็นการเน้นส่วนหนาหรือส่วนลึกขึ้นมาก็จะท าให้
รูปร่างต่าง ๆ แสดงความเป็น 3 มิติเพ่ิมขึ้น ท าให้การมองเห็นเปลี่ยนแปลงไปเป็นรูปทรงต่าง ๆ และ
ถ้าเพ่ิมรายละเอียดสีสัน แสงเงาลงไป ก็ยิ่งจะเพ่ิมความมีมิติมากยิ่งข้ึน   

            3. มุมมองทัศนียภาพ 

 การน าเสนอรูปภาพงานสิ่งพิมพ์เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ เร้าใจ สามารถสร้างได้โดยง่ายด้วยการ
เสนอมุมมองของภาพที่จะน าเสนอ มุมมองที่แปลกตาสามารถสร้างสรรค์ขึ้นได้โดยง่าย อาจจะด้วย
การถ่ายภาพ หรือใช้เทคนิคพิเศษในห้องมืด หรือจากการเขียนภาพ และการเลือกมุมภาพในการ
น าเสนอก็ได้ จะเห็นว่ามุมมองต่าง ๆ ที่ต่างกันไป ย่อมให้ความรู้สึกท่ีต่างกันอย่างชัดเจน  
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           4. จังหวะและลีลา 

                การก าหนดจังหวะของแต่ละส่วนหรือการจัดวางองค์ประกอบภาพ จ าเป็นที่จะต้อง
อาศัยหลักการทางศิลปะ การสร้างจังหวะหรือลีลาของส่วนประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ข้อความ 
ภาพประกอบ หรือสัญลักษณ์ จะท าหน้าที่ 2 ทาง คือ เป็นการชี้น าให้ผู้ดูภาพ และสาระข้อมูลตาม
ต้องการ และเป็นการเน้นให้เกิดความสวยงามแปลกตา วิธีการสร้างองค์ประกอบให้เกิดจังหวะลีลา
กระท าได้หลายแบบ ได้แก่ 

                 4.1 แบบจัดระเบียบ เป็นการจัดที่ค่อนข้างเน้นรูปแบบอย่างเป็นทางการ เช่น การ
จัดให้เกิดความสมดุลแบบสมมาตร การแบ่งแยกตัวอักษรและภาพไว้เป็นคนละส่วนกัน การแบ่งระยะ
พ้ืนที่ว่างเป็นระยะ ๆ เท่ากัน 

            4.2 การจัดแบบสลับ การสร้างจังหวะลีลาแบบสลับเป็นการสลับเนื้อหาสาระ
รูปภาพ การสลับรูปแบบรูปทรง เพ่ือเน้นความตื่นตาตื่นใจไม่น่าเบื่อหน่าย นิยมใช้จัดออกแบบกราฟิก
หน้าเอกสาร  

                4.3 การจัดแบบศูนย์กลาง เป็นการเน้นรูปภาพอยู่ตรงกลางภาพ และให้ตัวอักษร
ข้อความอยู่ล้อมรอบหรือกระจายเป็นรัศมี นิยมใช้จัดในงานออกแบบสื่อโฆษณา 

                 4.4 การจัดแบบกระจาย เป็นการจัดแบบอิสระโดยไม่เน้นลักษณะองค์ประกอบ
แบบใด การจัดภาพแบบนี้จะมีจังหวะลีลาไม่แน่นอน แล้วแต่โอกาสและลักษณะงานนั้น ๆ นิยมใช้ใน
งานออกแบบสื่อโฆษณา 

                  4.5 การจัดแบบผสมผสาน เป็นการน าเอาหลาย ๆ วิธีการจัดออกแบบร่วมกัน ท า
ให้เกิดเป็นรูปแบบใหม่ขึ้นมา การจัดวิธีการนี้จะต้องค านึงถึงความสอดคล้องสัมพันธ์กันมากท่ีสุด 

  5. เทคนิคเก่ียวกับภาพ 

                ที่มาของภาพที่น ามาใช้ในงานกราฟิกอาจได้จากภาพถ่าย การเขียนภาพ หรือการพิมพ์
ภาพ การใช้คอมพิวเตอร์ ตลอดจนวิธีการสร้างสรรค์อ่ืน ๆ อีกมากมาย แต่ละแบบแต่ละวิธีการ
สามารถสร้างสรรค์ภาพให้น่าสนใจได้อย่างอิสระ บางแบบอย่างอาจจะเหมาะกับการใช้งานเฉพาะ
อย่าง บางแบบอาจใช้ได้ทั่วไป การสร้างสรรค์อย่างอิสระนี้เองท าให้นักออกแบบสามารถน าเอาเทคนิค
เกี่ยวกับภาพมาใช้ในงานกราฟิกได้อย่างกว้างขวาง เทคนิคต่าง ๆ จะท าให้รูปแบบของงานสร้างสรรค์
เปลี่ยนแปลงไป เช่น  
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- การใช้ภาพที่มีรายละเอียดมาก ๆ ในการน าเสนอ 

- การใช้ภาพที่มีความต่อเนื่องกันเพ่ือการน าเสนอ 

                 -     การใช้ภาพเล็ก ๆ หลาย ๆ แบบรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ในการน าเสนอ 

6. การน าเสนอรูปแบบพื้นฐานการออกแบบ 

เทคนิคการเล่าเรื่องด้วยภาพ 

 การสื่อความหมายที่ดีต้องตอบสนองแนวความคิดที่วางไว้ ในการออกแบบเชิงพาณิชย์ 
(Commercial Art) การสื่อความหมายเป็นเรื่องส าคัญที่สุด ทั้งนี้ การเล่าเรื่องด้วยภาพเป็นสิ่งจ าเป็น
ที่ท าให้ผู้ชมเข้าใจงานของผู้ผลิตซึ่งเทคนิคการเล่าเรื่องด้วยภาพนี้ มีองค์ประกอบทั้งหมด 5 ขั้นตอน ที่
จะสามารถท าให้การเล่าเรื่องสมบูรณ์แบบ ดังนี้  

  1. การเลือกเรื่อง  การเล่าเรื่องด้วยภาพจะสามารถดึงอารมณ์ความรู้สึก กระตุ้น
ความสนใจได้มากหรือไม่ ต้องเริ่มจากความสนใจและการมีอารมณ์ร่วมกับเรื่องนั้นๆ 

  2. ค้นคว้า เก็บข้อมูล  เมื่อจะท าเรื่องใด ควรที่จะเข้าไปสัมผัสสิ่งนั้น สังเกต ตั้ง
ค าถามและเริ่มหาค าตอบ เพ่ือที่จะได้มีมุมมองที่หลากหลายในการน าเสนอ  

  3. หา real Story & Quot หรือ เรื่องจริง หลังจากท าการค้นคว้า คลุกคลี พูดคุย 
และสังเกตการณ์แล้ว ควรเริ่มตีโจทย์ ว่าต้องการภาพที่จะสื่อถึงเรื่องใด เพื่อที่จะก าหนดทิศทางในการ
เล่าเรื่อง  

  4.สร้างอารมณ์ร่วม  การที่จะให้ภาพที่เล่าเรื่องและสามารถตรึงผู้ชมได้ ภาพนั้น
ต้องสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึกบางอย่างออกมา เพ่ือที่จะได้มีมิติ ไม่แบน และ น่ารับชม และจะเป็น
การเชื่อมคนดูไปยังเรื่องท่ีต้องการถ่ายทอดด้วย 

  5. วางแผนสิ่งที่จะถ่าย ผู้ผลิตควรคิดไว้คร่าวๆ ว่าควรเล่าอะไร จากนั้นควรที่จะ
เริ่มคิดออกมาเป็นภาพ เพ่ือถ่ายทอดแทนค าพูด หรือ ข้อความที่ต้องการเขียน ( สกุลศรี ศรีสารคาม: 
2555) 

 ผู้ศึกษาเห็นถึงความส าคัญของงานกราฟิก เพราะมีบทบาทต่อการออกแบบและ
กระบวนการผลิตสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่ต้องการการสัมผัสรับรู้ด้วยตา ซึ่งการผลิดรายการโทร
ทัศร์ประเภทสารคดีบันเทิงผู้ศึกษาต้องการจะใช้กราฟฟิกมาเป็นส่วนหนึ่งในการน าเสนอ กระตุ้นความ
สนใจของผู้ชมให้มีอารมณ์ร่วมไปกับรายการที่ผู้ศึกษาจะทดลองท าการผลิต ให้รายการสารคดีของผู้
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ศึกษาทดลองเลือกการใช้กราฟฟิกให้เหมาะสมกับรายการและมีวิธีการเล่าเรื่องที่เข้ากับตัวรายการ
สารคดี เพ่ือให้ เกิดการน าเสนอรายการสารคดีที่มีกราฟฟิกมาช่วยสื่อความหมายให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

 

รายการที่เกี่ยวข้อง 

รายการ  คนหัวรั้น  ประเภทรายการ สาระประโยชน์ 

เวลาออกอากาศช่อง ThaiPBS  ทุกวันอาทิตย์ เวลา 22.30-23.00 น. 

 

 

 

 

 

อย่าดื้อ  อย่ารั้น  เป็นค าพูดคุ้นเคยที่หลายคนคงได้ยินตั้งแต่เด็ก  การท าตามกฎเกณฑ์ย่อม
เป็นเรื่องดีอยู่แล้ว  แต่การท าอะไรที่แปลกออกไปอย่างสร้างสรรค์ก็ไม่ใช่เรื่องผิด   และตัวอย่างแบบนี้
มีจะให้เห็นใน  “คนหัวรั้น”  รายการโทรทัศน์ ที่พาทุกคนไปท าความรู้จัก  แบ่งปันประสบการณ์  
และเข้าใจในการเป็น “ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม” คนหัวรั้น  และความคิดรั้นๆ ที่สนุกในการ “น า
ความถนัดของตนเอง” มาใช้ในการท างานที่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม  “ท้า
ทาย” ในการรายได้เชิงธุรกิจไปพร้อมๆ กับ “ภูมิใจ” ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้สังคม 

รายการนี้มีความน่าสนใจตรงที่ให้เรามองเห็นมุมมองต่างๆในสังคม ปัญหาสังคม และรู้จัก
แก้ไขในปัญหานั้นๆ โดยมีภาพกราฟฟิกเข้ามาเป็นช่วงๆและสรุปโดยใช้กราฟฟิกเล่าเรื่อง ซึ่งใกล้เคียง
กับรายการที่ผู้ศึกษาต้องการจะท าการผลิตที่จะใช้กราฟฟิกเข้ามาช่วยในแต่ละช่วงรายการให้มีความ
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น่าสนใจ แต่จะแตกต่างกันตรงด้านเนื้อหาที่จะน าเสนอโดยที่รายการของผู้ศึกษาจะน าเสนอเกี่ยวกับ
พฤติกรรมมนุษย์ที่ท าให้สังคมในทุกวันนี้ไม่น่าอยู่ เช่น การแซงคิว การท าร้ายป้ายสาธารณะ การใช้
ภาษาที่ไม่สุภาพ ฯลฯ เพ่ือกระตุ้นจิตส านึกของคนในยุคปัจจุบันนี้ให้หันมาช่วยกันท าให้สังคมน่าอยู่
ยิ่งขึ้น 

 

รายการ  ประกาศภาวะฉุกคิด  ประเภทรายการ สาระประโยชน์ 

เวลาออกอากาศ ช่อง ThaiPBS  ทุกวันอาทิตย์เวลา 10.30 – 10.57น. และ ทุกวันอังคาร           
เวลา 01.00 - 01.30 น. (rerun) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการที่จะสะกิดให้ผู้ชมฉุกคิดว่าเราต้องดูแลตัวเองมีสติไม่ยอมให้ตัวเองถูกหลอกกับ
เรื่องราวสนุกปนเศร้าตลกตกเก้าอ้ีหรือข่มขืนจนข าผจญภัยไปพร้อมๆกันกับผู้บริโภคยุคใหม่ที่คิดก่อน
ซื้อและอ่านก่อนใช้เพราะสมองไม่ได้มีไว้คั่นหู 

รายการนี้มีความน่าสนใจตรงที่น าเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน ว่ามีเหตุอะไรที่เป็นภัยกับ
สังคมเป็นรายการช่วยเตือนให้เรื่องภัยของสังคมและยังมีกราฟฟิกเข้ามาช่วยให้ และพิธีกรยังมี
บุคคลิกท่ีดูน่าเชื่อถือ แต่ให้ความสนุกสนาน พูดจาฉะฉาน ถึงแม้จะใช้ฉากขาวแต่ก็ไม่ได้ท าให้รายการ
ไม่น่าสนใจ ซึ่งเป็นคาแรกเตอร์ที่ผู้ศึกษาต้องการใช้ในรายการของผู้ศึกษาที่ให้พิธีกรมีความขบขัน 
สนุกสนาน และดูน่าเชื่อถือพอที่จะให้ข้อคิดกับผู้ชมได้ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



37 

 

รายการ  เล่าเรื่องโกง  ประเภทรายการ รูปแบบเรื่องเล่าสารคดี 

เวลาออกอากาศ : ช่อง ThaiPBS  ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 - 13.30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการรูปแบบเรื่องเล่าสารคดี ที่จะสะท้อนภาพในสังคมที่เกิดขึ้น ที่เห็นได้จริง ภายใต้
ประเด็นเรื่องการโกง โดยจะมีภาพยนตร์สั้นในโครงการ “เล่าเรื่องโกง” มาประกอบรายการ 

 รายการนี้มีความน่าสนใจตรงที่มีการน าเสนอข้อมูลเนื้อหาในหลายแง่มุม รูปแบบการ
น าเสนอรายการสารคดีก็จะใช้เป็นหนังสั้น เข้ามาช่วยท าให้ผู้ชมเห็นภาพชัดขึ้นเป็นการน าเสนอที่ไม่ได้
ยึดติดกับรูปแบบเดิมที่เป็นตระกูลของรายการสารคดี ผู้ศึกษาเห็นว่ารายการนี้กล้าออกจากกรอบ
รูปแบบการน าเสนอของรายการสารคดีที่ เคยมีมา ซึ่งเป็นแนวทางให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะน าม า
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการน าเสนอรายการที่ผู้ศึกษาต้องการจะผลิตโดยจะใช้วิธีแคนดิดพฤติกรรมของ
คนในสังคม  

รายการ  ไอเดียกึ่งส าเร็จรูป ประเภทรายการ รูปแบบสารคดี 

เวลาออกอากาศ : ช่อง ThaiPBS  ทุกวันอาทิตย์  เวลา 13.00 -13.30 น.และทุกวัน
พฤหัสบดี  เวลา 05.30 - 05.55 น. 
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รายการที่จะเสิร์ฟแนวคิดกึ่งส าเร็จรูปพร้อมให้คุณน าไปต่อยอดจากไอเดียดีดีไปสู่สุดยอด
นวัตกรรมที่น่าภาคภูมิใจของคนไทย ในรูปแบบสารคดี เหมาะกับผู้ชมทุกเพศ ทุกวัย รับรองว่าหาก
คุณได้ดูแล้ว คุณจะเกิดไอเดียจนอยากสร้างสรรค์นวัตกรรมของตนเอง 

 รายการนี้มีข้อดี ในเรื่องของการให้ผู้ที่สร้างสรรค์ในสิ่งที่ตัวเองสนใจมาให้ความรู้เพ่ือเป็น
ไอเดียกับสังคมให้น าไปพัฒนา ไปต่อยอดความคิดแล้วน าไปปฎิบัติได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับรายการสาร
คดีประเภทเบาสมองของผู้ศึกษาของรูปแบบไอเดียในด้านพฤติกรรมที่ท าให้คนรู้สึกว่ามันเป็น
พฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสังคม เพ่ือ น าไปกระตุ้นจิตส านึกของคน และผู้ศึกษาหวังว่าจะน าไอเดียจาก
รายการที่ผู้ศึกษาต้องการผลิตไปต่อยอดเพ่ือปรับพฤติกรรมของตัวเองที่จะท าให้สังคมดีและน่าอยู่
ยิ่งขึ้น 

 จากตัวอย่างรายการที่น ามาศึกษาจะเห็นได้ว่าทุกรายการมีความเก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์
รายการสารคดีบันเทิงสะท้อนพฤติกรรมมนุษย์ที่เป็นปัญหาสังคม และมีการใช้กราฟฟิคเข้ามาช่วยใน
รายการ ซึ่งในแต่ละรายการนั้นมีส่วนที่เกี่ยวข้องที่แตกต่างกันไปซึ่งสามารถเห็นข้อแตกต่างได้จาก
ตารางด้านล่าง รายการคนหัวรั้นรายการประกาศภาวะฉุกคิด รายการเล่าเรื่องโกง รายการไอเดียกึ่ง
ส าเร็จรูป จากการผู้ศึกษาได้ศึกษาทั้ง4รายการพบว่ายังไม่มีรายการใดน าเสนอถึงพฤติกรรมของคนใน
สังคมที่เป็นภัยอยู่ในยุคปัจจุบัน แต่พฤติกรรมนี้คนส่วนใหญ่รู้ว่าคืออะไรแต่กลับมองข้ามไป จน
กลายเป็นพฤติกรรมที่ท าให้เกิดเป็นปัญหาในสังคม ผู้ศึกษาจึงได้น าทั้ง 4 รายการนี้มาใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับใช้และพัฒนาให้เกิดความเหมาะสมกับรายการของผู้ศึกษาต่อไป 
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ประเภท
รายการ 

ข้อมูลทั่วไปของรายการโทรทัศน์ที่ท าการศึกษา 

วันและเวลา
ออกอากาศ 

รูปแบบ
พิธีกร 

รูปแบบ
รายการ 

ประเภทเนื้อหา
ของรายการ 

กราฟฟิกใน
รายการ 

คนหัวรั้น ทุกวันอาทิตย์ 
เวลา 22.30-
23.00 น.   

พีธีกร
หลัก 
ชาย 

รายการ
บันทึกเทป มี
ผู้เชี่ยวชาญ
มาให้
ค าแนะน า 

เปลี่ยน
สถานที่ถ่าย
ท าทุกเทป 

มีการVox Pop 
เกี่ยวกับเรื่องที่
น าเสนอ  มี
ผู้เชี่ยวชาญมา
ให้ค าแนะน า 

มีกราฟฟิก
เข้ามาเป็น
ช่วงๆมี
ตลอด
รายการ 
และมี
กราฟฟิก
สรุปเรื่องใน
ตอน
ท้ายสุด 

ประกาศ
ภาวะฉุก
คิด 

ทุกวันอาทิตย์ 
เวลา 10.30 - 
10.57 น. 

พีธีกร
หลัก 
ชาย 

รายการ
บันทึกเทป มี
ผู้เชี่ยวชาญ
มาให้
ค าแนะน า 
ฉากหลังเป็น
ฉากขาว 

พิธีกรน าเสนอ
ถึงปัญหาที่
เกิดข้ึน มี
ผู้เชี่ยวชาญมา
ให้ค าแนะน า 

มีกราฟฟิก
เข้ามาเป็น
ช่วงๆ จะ
เยอะตรง
ช่วงพิธีกร
พูด 

เล่าเรื่อง
โกง   

ทุกวันอาทิตย์ 
เวลา 13.00 - 
13.30 น. 

ไม่มีพีธี
กร 

รายการ
บันทึกเทป มี
ผู้เชี่ยวชาญ
มาให้
ค าแนะน า 

จะถ่าย
บรรยากาศ
สถานที่จริงที่

จะน าเสนอข่าว
ที่เกิดขึ้น และมี
หนังสั้น  มี
ผู้เชี่ยวชาญใน
แต่ละด้านที่
เกี่ยวข้องมาให้
ค าแนะน า มี
ผู้เสียหายมาเล่า

มีกราฟฟิก 
เป็นกราฟ
สรุปก่อน
เข้าหนังสั้น 
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ภาพตารางที่ 2-3 สรุปภาพรวมของรายการทั้ง4รายการ 

จากตารางสรุปได้ว่า วันและเวลาออกอากาศส าคัญเพราะเป็นรายการที่ไม่ต้ องน าเสนอ
เนื้อหาที่ละเอียดลึกซึ้งและหนักสมองมากนัก จะเสนอเพียงเรื่องราวกว้างๆพอเข้าใจ ด้วยรูปแบบที่
ค่อนข้างจะให้ความบันเทิงจะอยู่ในวันอาทิตย์ทั้งหมด เพราะทั้ง4รายการนี้เป็นรายการที่ให้ประโยชน์
ที่คนที่เพศทุกวัยสามารถดูได้  พิธีกรจะใช้เป็นพิธีกรชายหรือไม่มีพิธีกร  

เนื่องจากว่า รายการทั้ง4รายการนี้ส่วนใหญ่จะเป็นรายการที่ท าให้เห็นถึงสังคมที่ค่อนข้างจะ
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว และต้องออกนอกสถานที่ จึงเลือกเป็นพิธีกรชายมากกว่า เพราะจะได้
คล่องตัวและลุยได้มากกว่าผู้หญิง รูปแบบรายการก็จะคล้ายๆกันคือจะมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์
ในแต่ละด้านมาให้ความรู้ เพราะทั้ง4รายการจะเน้นการให้ความรู้ที่ลึกลงไปจากที่คนปกติทั่วไปรับรู้ 
เป็นรายการที่ต้องใช้คนที่เคยประสบจริงรู้จริงกับเรื่องนั้นๆ เช่น เรื่องกฎหมาย เรื่องการกลั่นน้ ามัน 
เรื่องการท าเครื่องดนตรี ฯลฯ  

ในด้านเนื้อหาก็จะมีบางส่วนที่คล้ายกันและบางส่วนที่แตกต่างกัน รายการคนหัวรั้นก็จะเน้น
คนที่มีประสบการณ์ในแต่เทปจะน าเสนอมาพูดคุยกับพิธีกร และจะมีการใช้กราฟฟิกช่วยในตอน
พูดคุยกันบ้าง แต่จะเน้นกราฟฟิกในการสรุปแต่ละเทปไว้ตอนท้ายสุดทุกเทป  รายการประกาศภาวะ
ฉุกคิด จะน าเสนอเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงอยู่ในสังคม บางเทปก็จะมีแขกรับเชิญมาช่วย
ด าเนินรายการ และก็มีผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหานั้นๆ ผู้เชี่ยวชาญก็จะเปลี่ยนไปทุกเทป 
รายการนี้จะอยู่ในสตู ฉากหลังขาว และก็จะมีกราฟฟิกอย่างต่อเนื่องมาช่วยท าให้รายการมีสีสัน ช่วย

เกิดข้ึน เรื่องท่ีเกิด 

ไอเดียกึ่ง
ส าเร็จรูป 

ทุกวันอาทิตย์  
เวลา 13.00-
13.30 น.และ
ทุกวันพฤหัสบดี 
เวลา 05.30 - 
05.55 น. 

พีธีกร
หลัก 
ชาย 

รายการ
บันทึกเทป มี
ผู้เชี่ยวชาญ
มาให้
ค าแนะน า
ถ่ายใน
สถานที่จริงที่
ผู้เชี่ยวชาญ
จะน าเสนอ
ไอเดีย 

พิธีกรพูดอธิบาย
ประโยชน์ของสิ่ง
ที่จะพูดในเทปนี้ 
และพาไปคุยกับ
ผู้เชี่ยวชาญที่จะ
ให้ไอเดียเพื่อ
น าไปต่อยอด 

มีกราฟฟิก
มาเป็น
ช่วงๆแต่จะ
เยอะใน
ตอนที่จะ
อธิบาย
จุดเด่นของ
ไอเดีย 
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เน้นในเรื่องที่จะน าเสนอ ท าให้ผู้ชมเข้าใจในแต่ละเรื่องได้ง่าย  รายการเล่าเรื่องโกง  จะน าเสนอสิ่งที่
เป็นปัญหาสังคม และก็จะมีผู้เชี่ยวชาญ คนในสังคม และผู้ที่เคยประสบกับเรื่องนั้นๆ มาพูดให้คิด ให้
ใตร่ตรอง และน าไปปฎิบัติ ซึ่งในรายการนี้จะมีรูปแบบการน าเสนอเหตุการณ์โดยใช้หนังสั้นเล่าเรื่อง 
และมีกราฟฟิกตัวอักษรมาช่วยสรุปในตอนแรกๆ  รายการไอเดียกึ่งส าเร็จรูป เป็นรายาการท่ีให้ความรู้
ที่สามารถน าไปใช้ต่อยอดต่อไปได้ พิธีกรก็จะไปพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการผลิต ความเป็นมาที่สามารถ
น าไปคิดต่อเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆต่อได้ รายการนี้ก็จะมีกราฟฟิกเข้ามาเกี่ยวข้อง ในแต่ละที่ที่ต้องการจะ
เน้นย้ าให้คนจดจ าและไม่ต้องคิดตาม คือใช้กราฟฟิกเข้ามาท าให้ช่วยเห็นภาพมากขึ้น จากทั้ง4
รายการที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา  

พบว่ารายการในปัจจุบันนี้มีการน าเอากราฟฟิกมาช่วยในการเล่าเรื่อง เน้นย้ า และสรุป
เรื่องราว ให้กับผู้ชมได้เข้าใจง่าย และใช้สีสันที่สดใสท าให้รายการมีความน่าสนใจ 

 

 

 

 

 

 

  

      

      

      

      

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือการผลิตรายการ 

 

ในการศึกษาเรื่อง “การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีบันเทิงที่สะท้อนให้เห็นถึง
พฤติกรรมของคนในยุคดิจิทัล” ผู้ศึกษาจะต้องท าการส ารวจ ความคิด ทัศนคติ และความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายตัวอย่างก่อนท าการผลิตรายการ เพ่ือที่จะได้ข้อมูล ผลวิจัยที่จะน าไปใช้ในการผลิต
รายการและตอบสนองกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากท่ีสุด 

 

รูปแบบการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีบันเทิงที่สะท้อนให้เห็นถึง
พฤติกรรมของคนในยุคดิจิทัล” ใช้แบบวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) มาใช้ในงานวิจัย ซึ่ง
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยที่ได้นี้ มาใช้ประโยชน์ในการเตรียมการวางแผนก่อนการผลิตชิ้นงาน
จริง ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลกับผู้ที่
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการท ารายสารดคี ท ารายการที่มีการน าเสนอแบบการ
แคนดิดและท ารายการที่มีการใช้กราฟฟิก จากนั้นจึงรวบรวมเก็บข้อมูล ทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะ
ต่างๆ มาวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ประเภทสารคดี บันเทิงที่
สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนในยุคดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะ
น ามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนด าเนินงาน การก าหนดรูปแบบเนื้อหา และการวางแผนการผลิตในขั้น
ต่อไป รวมถึงท าการประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้นมาใหม่ด้วยวิธีการแบบ (Focus Group) เพ่ือน าไป
ปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร (Population) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้คือ ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทาง
โทรทัศน์ 

1.1 ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ หมายถึง ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ 
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2. กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ในการศึกษาครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ และกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นผู้ประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น 

2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 

2.2 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประเมินผลรายการ หมายถึง กลุ่มผู้ชมอายุระหว่าง 15-24ปี ที่
อาศัยอยู่ใกรุงเทพมหานคร 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1.การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการ เพ่ือเป็น
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากผู้ผลิต มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานผลิตรายการของผู้ศึกษา
ต่อไป โดยมีแนวค าถามดังต่อไปนี้ 

คนผลิตรายการสารคดี 

1.1 ด้านเนื้อหา รูปแบบของรายการ และวิธีการน าเสนอ 

         - รูปแบบใดของรายการสารคดีท่ีได้รับความสนใจจากผู้ชม 

         - วิธีการน าเสนอรายการสารคดีสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนในสังคมให้
น่าสนใจ 

         - การก าหนดประเด็นที่ครบถ้วน รอบด้าน ของเนื้อหารายการสารคดีที่สะท้อนให้เห็น
ถึงพฤติกรรมของคนในสังคม 

          - หลักส าคัญและสิ่งที่ควรมีในรายการสารคดีสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนใน
สังคม 

         - ลักษณะเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารคดีสะท้อนให้ เห็นถึงพฤติกรรมของคนใน
สังคม 

         - วิธีการเลือกกราฟฟิกท่ีเข้ากับรายการสารคดี 

         - วิธีการน าเสนอภาพ หรือเรื่องราวให้น่าสนใจ 
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       - ความเหมาะสมในเรื่องของความยาวในการออกอากาศ และความยาวในแต่ละช่วง 

       -วิธีการเลือกพิธีกร 

1.2 ด้านกระบวนการผลิตรายการ 

       - ขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ (Pre-production) 

            - ขั้นตอนกระบวนการผลิตรายการสารคดี 

คนผลิตรายการที่มีการแคนดิด 

2.1 ด้านเนื้อหา รูปแบบของรายการ และวิธีการน าเสนอ 

        - ถ้าต้องการท ารายการที่มีการท าแคนดิด จะท ารูปแบบใดท าให้คนสนใจ 

        - วิธีการน าเสนอรายการที่มีการแคนดิดให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนในสังคมให้
น่าสนใจ 

        - การก าหนดประเด็นที่ครบถ้วน รอบด้าน ของเนื้อหารายการที่มีการแคนดิดให้เห็น
ถึงพฤติกรรมของคนในสังคม 

        - หลักส าคัญและสิ่งที่ควรมีในรายการแคนดิดพฤติกรรมของคนในสังคม 

        - วิธีการน าเสนอภาพ หรือเรื่องราวของการแคนดิดให้น่าสนใจ 

        - ความเหมาะสมในเรื่องของความยาวของการแคนดิดในการออกอากาศควรมีความ
ยาวเท่าไหร่ 

2.2 ด้านกระบวนการผลิตรายการ 

        - ขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการที่มีรูปแบบการถ่ายแบบแคนดิด (Pre-production) 

              - ขั้นตอนกระบวนการผลิตรายการที่มีการแคนดิด 

คนผลิตรายการที่มีการใช้กราฟฟิก 

3.1 ด้านเนื้อหา รูปแบบของรายการ และวิธีการน าเสนอ 

        - รูปแบบใดของรายการที่เน้นการใช้กราฟฟิกท่ีได้รับความสนใจจากผู้ชม 
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        - วิธีการน าเสนอรายการที่ใช้กราฟฟิกให้น่าสนใจ 

        - การก าหนดประเด็นที่ครบถ้วน รอบด้าน ของเนื้อหารายการที่จะใช้กราฟฟิกเข้ามา
ช่วยควรเป็นแบบไหน 

       - หลักส าคัญและสิ่งที่ควรมีในรายการที่ใช้กราฟฟิกเข้ามาช่วยในการน าเสนอ 

       - ลักษณะเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเลือกกราฟฟิก 

       - วิธีการเลือกกราฟฟิกท่ีเข้ากับรายการที่เป็นสารคดี 

       - วิธีการน าเสนอภาพ หรือเรื่องราวให้น่าสนใจ 

       - ความเหมาะสมในเรื่องของความยาวในการออกอากาศ และความยาวในแต่ละช่วง
ในการใช้กราฟฟิก 

      -วิธีการเลือกพิธีกร 

3.2 ด้านกระบวนการผลิตรายการ 

      - ขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ (Pre-production) 

      - ขั้นตอนกระบวนการผลิตรายการ 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการมีดังนี้ 

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินรายการที่ผลิตขึ้น
เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการสนทนาในหัวข้อ 
“ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการสร้างสรรค์สารคดีบันเทิงที่สะท้อนให้เห็น
ถึงพฤติกรรมของคนในยุคดิจิทัล” เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจและประโยชน์
ที่ได้รับจากการรับชมรายการได้เป็นอย่างดีซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้นจะประกอบด้วยแนวค าถาม
ดังต่อไปนี้ 

- ความคิดเห็นต่อรูปแบบและเนื้อหา 

- ความคิดเห็นต่อการถ่ายท า ภาพและเสียง 

- ความคิดเห็นต่อผู้ด าเนินรายการ 
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- ความคิดเห็นต่อเทคนิคการตัดต่อ กราฟฟิก 

- ความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการชมรายสารคดีเบาสมองที่สะท้อนให้เห็นถึง
พฤติกรรมของคนในยุคดิจิทัล 

- ความคิดเห็นต่อภาพรวมของรายการ 

- ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการสารคดีเบาสมองที่
สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนในยุคดิจิตอลให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
การทดสอบเครื่องมือ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ใช้การวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) โดยใช้เครื่องมือเป็น
แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In–depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็น
เครื่องมือหลักในการเก็บข้อมูลและประเมินผลการผลิตรายการดังนั้นการทดสอบเครื่องมือจึงมี
ลักษณะดังนี้คือใช้การทดสอบก่อน (Pilot Test) กับกลุ่มประชากรอายุระหว่าง 15 – 24ปีเพ่ือให้ได้
ข้อมูลตามที่ต้องการเมื่อเข้าไปสัมภาษณ์และแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจริงที่ได้ก าหนดไว้
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาและสร้างสรรค์รายการสารคดีบันเทิงที่สะท้อนให้
เห็นถึงพฤติกรรมของคนในยุคดิจิทัลในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลออกป็น2 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

1 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการสร้างสรรค์รายการ 

         ขั้นตอนที่ 1: ในขั้นแรกผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลเบื้องต้นจากหนังสือ เอกสารทางด้าน
วิชาการ ตารางสถิติ วิทยานิพนธ์ที่ เกี่ยวข้อง รวมไปถึงข้อมูลจากเว็บไซต์ (Website) ต่างๆของ
หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดมาประกอบการศึกษาและใช้ในการพัฒนา
ชิ้นงาน 

         ขั้นตอนที่ 2: ผู้ศึกษาได้ท าการส ารวจรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับรายการที่จะ
สร้างสรรค์และรับชมเทปบันทึกโทรทัศน์ย้อนหลังผ่านสื่อออนไลน์ (Online) ได้แก่ รายการคนหัวรั้น  
รายการประกาศภาวะฉุกคิด  รายการเล่าเรื่องโกง รายการไอเดียกึ่งส าเร็จรูป โดยจะวิเคราะห์เนื้อหา 
รูปแบบและวิธีการน าเสนอของแต่ละรายการว่ามีลักษณะอย่างไรบ้าง และน ามาเป็นแนวทางในการ
สร้างสรรค์รายการรายการสารคดีสะท้อนปัญหาสังคมในยุคปัจจุบัน 

         ขั้นตอนที่ 3: ผู้ศึกษาได้ท าการแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview)
เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการ เกี่ยวกับ การผลิตรายการ การคัดเลือกเนื้อหา 
ตลอดจน ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการ และสัมภาษณ์  เพ่ือศึกษากระบวนการคิด การ
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ท างาน ความสนใจ ซึ่งจะใช้ในการบันทึกเสียงและการจดบันทึกค าตอบที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือ
น าไปใช้ประกอบการผลิตชิ้นงานต่อไป 

        ขั้นตอนที่ 4: ผู้ศึกษาจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้เพ่ือเตรียมการก่อนการผลิตรายการ
(Pre-production) โดยจะจัดท าโครงร่างรายการ (Proposal) และการเขยีนบทรายการ (Script) 

2 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินผลรายการ หลังจากผลิตรายการเสร็จสิ้นแล้วผู้
ศึกษาจะน าเสนอผลงาน “สร้างสรรค์รายการสารคดีบันเทิงที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนในยุค
ดิจิตอล” ต่อกลุ่มตัวอย่างจากนั้นจะน าค าแนะน าที่ได้มาประเมินรายการที่ผลิตขึ้นและปรับปรุงแก้ไข
ชิ้นงานให้ตรงกับความต้องการและความพึงพอใจของ กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 

 

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ศึกษาใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ศึกษาได้ท าการส ารวจรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับรายการที่จะสร้างสรรค์และรับชม
เทปบันทึกโทรทัศน์ย้อนหลังผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมพ.ศ. 2556 

2. ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์เจาะลึกเพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการเพ่ือ
ขอข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการ  ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 

3. ผู้ศึกษาได้ท าการเตรียมการผลิตรายการโดยจัดท าโครงร่างรายการ (Proposal) หาข้อมูล 
เพ่ือประกอบเป็นเนื้อหา เขียนบทรายการ คัดเลือกผู้ด าเนินรายการ เพลงและดนตรีประกอบและเริ่ม
ถ่ายท ารายการในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2556 

4. ผู้ศึกษาจะใช้กลุ่มตัวอย่าง (Focus Group) เพ่ือประเมินผลงานและประสิทธิผลของ
รายการที่ผลิตขึ้น (Post-test) ภายในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2556 - มกราคม พ.ศ.2557 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาและสร้างสรรค์รายการในครั้งนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาใช้ในขั้นตอน
การวางแผนการสร้างสรรค์รายการต่อไป โดยผลวิเคราะห์มีดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าข้อมูลที่รวบรวมได้และผลการวิจัยมาจัดท าโครงร่างรายการ  (Proposal) การ
เขียนบทโทรทัศน์ (Script) และการสร้างสรรค์รายการ 

โดยสรุปเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลจากการส ารวจรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
รายการที่จะสร้างสรรค์และรับชมเทปบันทึกภาพย้อนหลังผ่านสื่อออนไลน์ จากนั้นจะจ าแนกลักษณะ
เนื้อหาและวิธีการน าเสนอ พร้อมทั้งน าข้อดีและข้อบกพร่องมาปรับใช้ในรายการ 

ขั้นตอนที่ 2 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เจาะลึก ข้อมูลและความคิดเห็นจาก
ผู้ผลิตรายการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รายการต่อไป 

2. การวิเคราะหาข้อมูลหลังจากการผลิตรายการผู้ศึกษาจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือประเมินผลรายการ ที่ผลิตขึ้น โดยน าผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้รับมาปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 

 
 
การน าเสนอข้อมูลและชิ้นงาน 

ในการศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล
และการผลิตรายการโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 

1. การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการข้อมูลในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ
นั้นเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการดังต่อไปนี้ 

         ส่วนที่ 1 น าเสนอผลการส ารวจรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับรายการที่จะผลิตและ
รับชมเทปบันทึกภาพย้อนหลังผ่านสื่อออนไลน์จากนั้นจะน าความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์รูปแบบเนื้อหา
และวิธีการน าเสนอที่เกิดขึ้นในรายการ 

         ส่วนที่  2 น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก         
(In–depth Interview) ของกลุ่มตัวอย่างผู้ผลิตรายการและกลุ่มเยาวชนต่างๆตามประเด็นค าถามที่
ก าหนดไว้เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการทางโทรทัศน์เพ่ือการส่งเสริมการท าธุรกิจกลวิธี
ในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดีเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ 
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2. การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการข้อมูลในตอนเตรียมการผลิตรายการ
นั้นเก็บรวบรวมข้ึนเพื่อน ามาใช้ในการวางแผนการผลิตรายการดังต่อไปนี้ 

          ส่วนที่ 1 น าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบ  (Proposal) ของรายการซึ่งจะ
ประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการตลอดจนหัวข้อเรื่องเนื้อหารูปแบบและวิธีการน าเสนอ
ที่จะท าการผลิตขึ้นในแต่ละตอนของรายการ 

          ส่วนที่ 2 น าเสนอบทรายการ (Script) ทั้งสิ้น 1ตอนซึ่งจะประกอบด้วยบทพูดของผู้
ด าเนินรายการคิวต่างๆการเบรคช่วงรายการ 

         ส่วนที่ 3 น าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการ (Time Table) เพ่ือให้
ทราบถึงระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงานตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลไปจนถึงการประเมินผล
รายการ 

3. การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์ น าเสนอตัวรายการที่เสร็จสมบูรณ์จ านวนทั้งสิ้น      
15 นาที 1 ตอน 

4. การน าเสนอผลการประเมินรายการน าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มเป้าหมาย
ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็นความพึง
พอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบเนื้อหาผู้ด าเนิน
รายการรวมถึงเพลงและต่อไป 
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การผลิตรายการ 

 

โครงการจุลนิพนธ์หัวข้อ “การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีบันเทิงที่สะท้อนให้
เห็นถึงพฤติกรรมของคนในยุคดิจิทัล” ใช้การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบการวิจัยเชิง
ประยุกต์(Applied Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากนั้นจะน า
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการวางแผนการด าเนินงาน การก าหนดรูปแบบเนื้อหา และ
การวางแผนการผลิต ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 

ผลจากการการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ผลิตรายการ 3 รายการดังนี้  

1. รายการคนหัวรั้น  
2. รายการไอเดียกึ่งส าเร็จรูป  
3. รายการสาระแน 

 

การเก็บข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 

1. ผลจากการการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ผลิตรายการทั้งหมด3รายการผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก จะมีประเด็นค าถามในการถามเพ่ือเจาะลึกข้อมูลที่ต้องการเพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถน าค าตอบ
ที่ได้มาวิเคราะหอ์ย่างละเอียดและพัฒนาชิ้นงาน ต่อไปได้  

         1.1ผู้ผลิตรายการคนหัวรั้นทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสออกอากาศทุกวันอาทิตย์ 
เวลา 22.30 -23.00น. คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ ผู้ผลิตรายการคนหัวรั้น    

รายการคนหัวรั้นเป็นรายการโทรทัศน์ที่รวมความคิดรั้นๆ ของ“ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม” ที่
“น าความถนัดของตนเอง” มาใช้ท างานที่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม “ท้า
ทาย”ในการหารายได้เชิงธุรกิจ และ “ภูมิใจ” ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้สังคม และ
การใช้อินโฟกราฟฟิก (Infographic) เข้ามาสรุปเนื้อหารายการ 
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โดยสามารถสรุปบทสัมภาษณ์ของคุณชัยวัฒน์ เพชรทับ ได้ดังนี้ 

ด้านเนื้อหา 

วิธีการน าเสนอเนื้อหาก็จะต้องช่วยกันหาข้อมูลในการประกอบการธุรกิจที่จะช่วยแก้ไขปัญหา
ของสังคม ให้คุณค่าทางสังคม มีประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยหาข้อมูลจากเว็บไซต์ (Website) ต้องไป
ส ารวจสถานที่ประกอบธุรกิจเพ่ือสังคม ไปศึกษาข้อมูลจากเจ้าของประกอบการธุรกิจ  และน ามา
เขียนสคริปรายการ (Script) เพ่ือให้ทุกคนเข้าใจตรงกันในเนื้อหาที่ต้องการน าเสนอ เหมือนเป็นการ
สร้างให้ไม่หลุดออกจากแนวความคิดของรายการที่ต้องการจะน าเสนอ แต่ในรูปแบบการน าเสนอจะ
ให้ออกมาเป็นในรูปแบบไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ผลิตกับทีมงานที่จะต้องปรึกษากันเพ่ือให้ได้รูปแบบการ
น าเสนอของรายการ และถ้าเป็นรายการเกี่ยวกับสังคมก็จะต้องท าให้ไม่เครียด ท าให้คนจดจ า มีจุด
สนใจให้คนดูไม่รู้สึกเบื่อ และต้องท าให้คนดูรู้สึกได้ทั้งความบันเทิงและประโยชน์ไปพร้อมๆกัน 

รายการคนหัวรั้นทางช่องไทยพีบีเอสจะมีโจทย์มาให้ ต้องเป็นรายการที่มีคุณค่าทางสังคม มี
ประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือมีการขับเคลื่อนประเด็นอะไรบางอย่างในสังคมได้บ้าง จะน าเสนอใน
รูปแบบไหนก็ได้ แต่ต้องมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงสังคม ให้อะไรกับสังคมบ้าง โดยที่รายการคนหัวรั้น
จะท าเป็นรูปแบบรายการที่ สามารถให้แรงบันดาลใจ ให้พิธีกรลงไปเจอประสบการณ์นั้นจริง  
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและแลกเปลี่ยนความคิดของพิธีกรที่เป็นตัวแทนของประชาชนรุ่นใหม่กับ
ผู้ เชี่ยวชาญที่ถนัดในด้านนั้นๆ ในช่วงท้ายรายการจะใช้การสรุปด้วยการใช้ อินโฟกราฟฟิก 
(Infographic) (ชัยวัฒน์ เพชรทับ, สัมภาษณ์,วันที่ 9 กันยายน 2556) 

ด้านการใช้เทคนิค 

ในด้านเทคนิค ก็จะต้องศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้รู้ถึงความต้องการและน ามาปรับในการ
เลือกใช้กล้อง มุมกล้อง วิธีการตัดต่อ และการเลือกใช้กราฟฟิกในรายการ มองภาพรวมของเรื่องที่จะ
เล่าให้ออก มองให้ชัด และวิธีการเลือกกราฟฟิกก็ข้ึนอยู่กับรูปแบบ เนื้อหา และกลุ่มเป้าหมาย ต้องน า
สิ่งเหล่านี้มาเป็นองค์ประกอบรวมกัน เพ่ือจะได้ก าหนดแนวทางของกราฟฟิกในรายการว่าควรใช้
กราฟฟิกแบบไหน กราฟฟิกสีอะไร และควรใช้กราฟฟิกตรงไหนเพ่ือให้ดึงดูดความสนใจของคนดู และ
การเลือกมุมกล้อง การตัดต่อ และการเลือกใช้ก็ต้องค านึงถึงกลุ่มเป้าหมาย อารมณ์และโทนสีของ
รายการ เพ่ือไม่ให้หลุดออกจากกรอบของรายการ และยิ่งเป็นรายการเพ่ือสังคม ต้องยิ่งท าให้รายการ
มีสีสัน ดูสนุกสนาน และ ไม่ท าให้คนดูรู้สึกน่าเบื่อ 
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รายการคนหัวรั้นภาพก็จะหวือหวานิดหน่อยมีการเคลื่อนไหวของกล้องมากกว่าหนึ่งตัว 
เพ่ือให้ได้ภาพหลายมุม ในการตัดต่อก็ใช้การตัดแบบกระชับกระเฉง และรายการคนหัวรั้นใช้สรุป
เรื่องราวโดยการใช้อินโฟกราฟฟิก (Infographic) มองภาพรวมของเรื่องที่จะเล่าให้ออก มองให้ชัด 
จะต้องก าหนดถูกว่า กราฟฟิกในรายการของเราจะใช้กราฟฟิกแบบไหน สีอะไร และ จะเล่าเรื่องแบบ
ไหน   และการใช้กราฟฟิกก็ไม่จ าเป็นต้องเอามาแค่สรุปในช่วงหลังอย่างเดียว แต่สามารถแทรกเป็น
ช่วงๆของรายการให้รายการมีความน่าสนใจ (ชัยวัฒน์ เพชรทับ, สัมภาษณ์,วันที่ 9 กันยายน 2556) 

การเลือกพิธีกร 

ในการเลือกพิธีกร ก็จะต้องมีการคัดเลือกพิธีกร เพ่ือ ให้ตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย และ พิธีกรทีมีความรู้ความสนใจในประเด็นหลักของรายการที่ผู้ผลิตจะท าการผลิต มี
บุคลิกตรงกับเรื่องของรายกายที่จะน าเสนอ เพ่ือท าให้เวลาถ่ายท าพิธีจะได้เป็นธรรมชาติ มีความเป็น
ตัวของตัวเอง ท าให้เวลาอธิบายถึงสิ่งที่สนใจจะท าให้ดูน่าเชื่อถือในข้อมูง เร้าให้ดูคล้อยตามไปกับเรื่อง
ที่ผู้ผลิตต้องการจะสื่อสารกับคนดู และในบางทีก็ต้องเลือกพิธีกรจากความมีชื่อเสียง เพ่ือเป็นการ
ดึงดูดความสนใจให้คนดูสนใจในรายการมากขึ้น ยิ่งเป็นรายการเกี่ยวกับสังคมก็จะยิ่งหาคนที่พอจะมี
ความรู้เกี่ยวกับสังคม เพ่ือท าให้รายการมีความน่าเชื่อถือ 

จะมีการเลือกหลายแบบ ส่วนหนึ่งก็เลือกจากความมีชื่อเสียง นั้นคือส่วนใหญ่  แต่รายการคน
หัวรั้นไม่ได้มองมุมนั้นเป็นหลัก จะมองเรื่องพิธีกรที่เข้าใจในเนื้อหาที่จะน าเสนอ มีความรู้ในด้านนั้น มี
ความสนใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษเวลาที่ตัวพิธีกรจะอธิบายในเนื้อหา น่าเชื่อถือ ไม่ได้ท่องจ าจากสคริป
ทั้งหมด (ชัยวัฒน์ เพชรทับ, สัมภาษณ์,วันที่ 9 กันยายน 2556) 

         1.2 รายการไอเดียกึ่งส าเร็จรูป ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสออกอากาศทุกวัน
อาทิตย์ เวลา 13.00 – 13.30น. คุณธานินทร์  พิสมุทร์ และ คุณอิทธิพล รัตนาภรณ์ ผู้ผลิตรายการ
ไอเดียกึ่งส าเร็จรูป 

รายการที่จะเสิร์ฟแนวคิดกึ่งส าเร็จรูปพร้อมให้คุณน าไปต่อยอดจากไอเดียดีดีไปสู่สุดยอด
นวัตกรรมที่น่าภาคภูมิใจของคนไทย ในรูปแบบสารคดี เหมาะกับผู้ชมทุกเพศ ทุกวัย รับรองว่าหาก
คุณได้ดูแล้ว คุณจะเกิดไอเดียจนอยากสร้างสรรค์นวัตกรรมของตนเอง 
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โดยสามารถสรุปบทสัมภาษณ์ของคุณธานินทร์  พิสมุทร์ และ คุณอิทธิพล รัตนาภรณ์ ได้ดังนี้ 

ด้านเนื้อหา 

วิธีการน าเสนอเนื้อหา ต้องค านึงถึงคนดูที่จะได้สาระความรู้ในด้านใดด้านหนึ่ง  การท า
รายการสารคดีเพ่ือสังคมเป็นหลักส าคัญ เพ่ือที่จะสอดแทรกความรู้หรือประโยชน์ลงไปให้กับคนดู ดู
แล้วสามารถน าไปใช้ได้จริง แต่ก็ไม่จ าเป็นต้องน าเสนอให้ดูจริงจังมาก เพราะรายการสารคดีใน
ปัจจุบันนี้ค่อยข้างจะไม่น าเสนอในรูปแบบที่จริงจังมาก แต่ดูแล้วยังคงได้ความรู้ที่สามารถจะน าไป
ปรับใช้ได้จริง ซึ่งในรายการสารคดีบันเทิงของผู้ศึกษาต้องการท ารายการสารคดีบันเทิงที่ไม่จริงจังมาก
แต่ยังคงให้ประโยชน์กับสังคม โดยจะท าให้คนในสังคมหันมาช่วยเหลือกัน ก็จะต้องท าการหาข้อมูล
เกี่ยวกับป๊ญหาของสังคมเพ่ือน าไปเขียนสคริป  การที่สอดแทรกความรู้หรือประโยชน์ลงไปให้กับคนดู 
ดูแล้วสามารถน าไปใช้ได้จริง แต่ก็ไม่จ าเป็นต้องน าเสนอให้ดูจริงจังมาก เพราะในอุดมคติของคนดูที่มี
ต้องรายการสารคดีคือต้องเป็นเรื่องราวที่จริงจัง น่าเบื่อ 

รายการไอเดียกึ่งส าเร็จรูปทางช่องไทยพีบีเอสจะมีโจทย์มาให้ โจทย์คือนวัตกรรม  เชิดชู
นวัตกรรมไทย ท าให้คนดูแล้วรู้สึกว่าคนไทยเก่ง เนื่องจากว่ารายการไอเดียกึ่งส าเร็จรูปเป็นรายการ
สารคดี  ซึ่งผู้ศึกษาต้องการจะศึกษาการผลิตรายการสารคดี และรายการไอเดียกึ่งส าเร็จรูปไม่ใช่
รายการสารคดีที่ดูจริงจัง เป็นรายการที่ช่วยเหลือสังคม ในแนวการคิดสิ่งที่จะน าเสนอ คือ ต้องการให้
ผู้ชมได้สาระความรู้ในด้านใดด้านหนึ่งการท ารายการสารคดีเพ่ือสังคมหลักส าคัญ (ธานินทร์  พิสมุทร์ 
และ อิทธิพล รัตนาภรณ์สัม,สัมภาษณ์,วันที่ 16 กันยายน 2556) 

ด้านการใช้เทคนิค 

ในด้านเทคนิคการเลือกใช้มุมกล้อง จังหวะในการตัดต่อ ต้องศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาว่าต้องการ
จะบอกอะไรกับคนดู ต้องการให้ประโยชน์หรือความบันเทิงมากกว่ากัน ถ้าอยากให้รายการมีความ
บันเทิงมากกว่าให้ประโยชน์ที่คนดูจะได้รับก็เลือกตัดต่อในจังหวะที่เร็ว เพราะจะท าให้รายการมีความ
สนุกสนาน แต่ถ้าจะให้ประโยชน์ที่คนดูจะได้รับมากกว่าความบันเทิงก็ต้องเลือกการตัดต่อในจังหวะที่
ช้า เพ่ือที่จะสื่อสารประโยชน์ให้คนดูมากกว่าที่จะให้ความสนุกสนาน และต้องรู้จักการเลือกใช้
กราฟฟิกให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ตัวกราฟฟิกจะเป็นตัวช่วยให้คนมีความสนใจ จดจ า และเข้าใจง่าย
ในตัวรายการมากขึ้น 

ในรายการไอเดียกึ่งส าเร็จรูปการตัดก็ไม่เร็วและไม่ช้าจนเกินไป เพราะต้องการให้คนดูได้
ความรู้จากนวัตกรรมที่น าเสนอ ถ้าตัดเร็วไปคนดูก็อาจจะดูไม่ทันไม่สามารถน าเอาประโยชน์ไปใช้ได้
จริง ถ้าตัดช้าไปรายการก็จะน่าเบื่อ ในรายการไอเดียกึ่งส าเร็จรูปจะกราฟฟิกเข้ามาช่วยตรงที่เป็น
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อะไรที่จ ายาก หรือ เข้าใจยาก (ธานินทร์  พิสมุทร์ และ อิทธิพล รัตนาภรณ์สัม,สัมภาษณ์,วันที่ 19 
กันยายน 2556) 

การเลือกพิธีกร  

ในการเลือกพิธีกร โดยปกติจะเลือกจากคนที่มีชื่อเสียง บุคลิกดี และพ้ืนฐานจัต้องเป็นคนมี
ความรู้ สามารถจับประเด็นในการน าเสนอรายการได้ และต้องมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้เป็นอย่างด ีแต่ก็ต้องใช้องค์ประกอบหลายๆอย่างในการเลือก 

ถ้าในการที่ต้องน าไปฉายในช่องจริงๆก็ต้องเลือกคนที่มีชื่อเสียง ซึ่งในรายการไอเดียกึ่ง
ส าเร็จรูปเลือกคุณแก๊ป ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล เป็นคนคิดนวัตกรรมอยู่แล้ว จับประเด็นความรู้ได้ 
ถามแล้ววิเคราะห์ได้ มีความรู้ประมาณนึงและเป็นดารา รู้จักกัน เป็นคนมีความรู้ ซึ่งก็ต้อง เลือก
หลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบ (ธานินทร์  พิสมุทร์ และ อิทธิพล รัตนาภรณ์สัม,สัมภาษณ์,วันที่ 16 
กันยายน 2556) 

          1.3รายการสาระแนทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5  ออกอากาศทุกวัน
อาทิตย์เวลา 12.00 – 12.35 น. คุณพินันท์ญา เทพมงคล ผู้ผลิตรายการสาระแน  

รายการสาระแนเป็นรายการสุดสนุกที่ด าเนินรายการโดยสามพิธีกรสุดตลก โดยจะเป็น
รายการแคนดิด เกี่ยวกับการแกล้งดาราแบบเจ็บแสบ และมาเฉลยในตอนสุดท้าย ซึ่งจะสร้างเสียง
หัวเราะให้ผู้ชมได้อย่างมากมาย 

โดยสามารถสรุปบทสัมภาษณ์ของคุณพินันท์ญา เทพมงคล ได้ดังนี้ 

ด้านเนื้อหา 

วิธีการน าเสนอเนื้อหาต้องศึกษาข้อมูลในเรื่องของการที่จะถ่ายท าแคนดิด แล้วก็น ามาปรึกษา
ในทีมว่าควรจะเขียนสคริป สร้างเนื้อเรื่องที่จะต้องถ่ายแคนดิดออกมา การท ารายการแคนดิดสิ่งที่
ส าคัญคือความสมจริง ท าให้คนรู้สึกจริง แต่ถ้าจะจัดฉากก็จะจัดฉากแค่ไม่กี่คน และคนอ่ืนก็ปล่ อยให้
เป็นไปตามธรรมชาติ ในรายการสาระแนเป็นรายการที่ใช้วิธีการน าเสนอโดยการการแคนดิด ที่ท าการ
ผลิตมากว่าสิบปี ก็ต้องมีการจัดฉาก ในบางส่วนขึ้นมาเพ่ือให้รายการสามารถด าเนินการผลิดรายการ
ต่อไปได้  ในส่วนรายการที่ผู้ศึกษาต้องการจะท าการผลิตก็ต้องการใช้รูปแบบการน าเสนอแบบแคนดิด 
ซึ่งในบางสถานการณ์อาจจะต้องมีการจัดฉาก เพ่ือให้สถานการณ์ด าเนินไปได้ แต่ก็จะไม่จัดฉาก หมด 
ผู้ศึกษาต้องการที่จะศึกษาพฤติกรรมคนในสังคมซึ่งในส่วนของพฤติกรรมคนในตรงนี้ก็จะปล่อยเป็น
ธรรมชาติที่สุด เพื่อให้ดูสมจริง และเสน่ห์ของการใช้การแคนดิดก็คือท าให้คนดูแล้วคิดว่าเป็นเรื่องจริง 
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รายการสาระแน เป็นรายการที่มีการน าเสนอแบบแคนดิด ซึ่งรายการที่ผู้ศึกษาจะผลิตจะใช้
รูปแบบการแคนดิดพฤติกรรมของคนในยุคปัจจุบัน เพื่อที่จะได้เห็นพฤติกรรมของคนในสังคมที่จะเห็น
ได้ในชีวิตประจ าวัน โดยรายการสาระแนนจะเน้นความสนุกสนานในการแคนดิด การที่เราจะแคนดิด
คนถ้าไม่ได้ได้ท าให้คนเสียหายถือว่าเราไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เนื้อหาของรายการ
สาระแนคือต้องการจะให้คนดูเห็นภาพพฤติกรรมดารา นักร้องแบบจริงๆอาจจะมีการเซตอัพบ้าง
เพ่ือให้ได้ภาพและพฤติกรรมของดารา นักร้องนั้นดูออกมาจริง (พินันท์ญา เทพมงคล,สัมภาษณ์,วันที่ 
16 กันยายน 2556) 

ด้านการใช้เทคนิค 

ในด้านเทคนิค ก็ต้องรู้จักเลือกมุมกล้องในการใช้ถ่ายแคนดิด เนื่องจากว่าการถ่ายแคนดิด คือ
การแอบถ่าย การเลือกมุมกล้องส าคัญมาก เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คนจะบังหน้ากล้องต้องใช้ทีมงานใน
การควบคุม และต้องมีการเลือกใช้เสียงเอฟเฟค(Sound Effect) เข้ามาช่วยประกอบในรายการ 
เพ่ือให้เกิดความสนุกสนาน และช่วยลดพฤติกรรมที่ดูจริงจังให้ดูเบาลง การตัดต่อต้องเลือกมุมที่
อธิบายหรือเล่าเรื่องราวในการแคคดิดให้เข้าใจมากที่สุด ในการเลือกกราฟฟิกก็ควรเลือกให้ตรงกับ
อารมณ์และโทนสีรายการจะได้ไปในทิศทางเดียวกัน และเนื่องจากว่ารายการสารดดีของผู้ศึกษา
ต้องการที่จะให้ดูบันเทิงและให้ประโยชน์ไปด้วยกัน การใช้เสียงเอฟเฟค  (Sound Effect) กราฟฟิก 
(Graphic) และการตัดต่อส าคัญมาก ต้องเลือกใช้ให้ถูกจุด เพ่ือที่จะให้คนดูมีอารมณ์ร่วมไปกับรายการ 

ในรายการสาระแนนเป็นรายการที่ให้ความสนุกสนาน ซึ่งถ้าจะท าให้รายการสนุกก็จะต้องใช้
เสียงเอฟเฟค(Sound Effect) เข้ามาช่วย และการใช้กล้อง ในรายการสาระแนก็จะแคนดิดโดยการ
เซ็ตอัพขึ้นมาเป็นบางส่วน แต่ก็ต้องศึกษามาก่อนว่าดารา นักร้อง คนที่จะแคนดิด เป็นคนนิสัยแบบ
ไหน บุคคลิกยังไง ท าแบบไหนถึงจะท าให้ดารา นักร้อง มีปฎิกริยาที่เป็นตัวของตัวเอง โดยการศึกษา
ข้อมูลจากคนใกล้ตัว และใช้คนใกล้ตัวมาแกล้งเพ่ือให้สมจริง การใช้เสียงเอฟเฟค (Sound Effect) 
กราฟฟิก (Graphic) และ การตัดต่อ มาท าให้การแคนดิดสนุกได้ (พินันท์ญา เทพมงคล,สัมภาษณ์,
วันที่ 16 กันยายน 2556) 

การเลือกพิธีกร 

ในการเลือกพิธีกรถ้าอยากให้รายการสนุก ก็ต้องเลือกคนที่มีบุคคลิกสนุกสนาน พูดจาคล่อง 
และในการเลือกคนแคนดิด ถ้าเป็นแบบการแคนดิดพฤติกรรม ก็เลือกคนที่ค่อยข้างจะกล้า ไม่กลัว
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ประชาชนว่า หรือ มองด้วยสายตา เนื่องจากว่ารายการที่ผู้ศึกษาต้องการผลิตจะเป็นรายการสารคดี
บันเทิงจึงต้องเลือกพิธีกรที่มีความสนุกสนาน ตลก เพื่อไม่ให้รายการดูน่าเบื่อ และดูจริงจังเกินไป 

ในการเลือกพิธีกร สาระแน ก็เลือกจากบุคคลิกที่ตรงกับรายการว่าต้องการจะให้รายการ
ออกมาเป็นอารมณ์แบบไหน รายการสาระแนอยากให้มีวามสนุกสนานเลยต้องเลือกพิธีกรที่ตลก(คุณ
พินันท์ญา เทพมงคล,สัมภาษณ์,วันที่ 16 กันยายน 2556) 

จากการที่ได้ไปสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทั้ง3รายการ ท าให้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการปรับท า
โครงสร้างรายการ เนื้อหาของรายการที่จะน าเสนอ การอินโฟกราฟฟิก ( Infographic) การใช้
กราฟฟิก(Graphic)  เสียงเอฟเฟค(Sound Effect)  และวิธีการแคนดิด ให้เข้ากับรายการที่สะท้อนให้
เห็นถึงพฤติกรรมของคนในยุคดิจิตอล โดยจากการเริ่มท าโครงสร้างก็จะต้องมาปรับตั้งแต่การเรียบ
เรียงให้ถูกว่าควรจะแบ่งในแต่ละช่วงยังไง มากน้อยแค่ไหน ในเนื้อหารายการก็ต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
พอหาได้ก็ต้องลงสถานที่จริง จะได้ไม่เกิดการผิดพลาด การเลือกสถานที่ถ่ายท าก็ควรมีส ารองไว้
หลายๆที่ กันพลาด การใช้กราฟฟิกก็ควรใช้ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของผู้ศึกษาจะ
เป็น บุคคลที่มีอายุ 15 – 24ปี ซึ่งควรจะใช้กราฟฟิกที่มีสีสันสดใส และใช้กราฟฟิก(Graphic) มาเป็น
ตัวช่วยในการให้มองเห็นภาพชัดขึ้น และเข้าใจในเรื่องที่จะน าเสนอมากขึ้น การตัดต่อ ก็ต้องตัดต่อให้
เร็ว สนุกสนาน ใช้เสียงเอฟเฟค(Sound Effect)  เข้ามาช่วยให้รายการสนุก และช่วยในเรื่องของ
พฤติกรรมที่รุนแรงให้มีความรุนแรงน้อยลง การได้สัมภาษณ์กับผู้ผลิตรายการทั้ง3รายการ ท าให้ผู้
ศึกษาได้น ามาปรับใช้ในงานของผู้ศึกษาได้เป็นอย่างมาก และผู้ศึกษาจะน าความรู้ ข้อแนะน า 
ข้อเสนอแนะของผู้ผลิตรายการมาปรับใช้ในงานของผู้ศึกษาให้ได้ประโยชน์มากที่สุด 

แผนการด าเนินงาน 

Pre-production 

เตรียมสคริปรายการ 7-9 ตุลาคม 2556 

Casting พิธีกร 10 – 14 ตุลาคม 2556 

ติดต่อประสานงานสถานที่ 14-16ตุลาคม 2556 

เตรียมอุปกรณ์ถ่ายท า 24 ตุลาคม 2556 

Production 

ถ่ายท า 26-28ตุลาคม 2556 
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Post production 

ตัดต่อภาพ-เสียง และเทคนิคพิเศษ พฤศจิกายน 2556 

 

โครงร่าง (Proposol) 

ชื่อรายการ Can (E) dit 

 

 

 

 

 

รายการที่จะช่วยปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมคนในสังคมให้น่าอยู่   

 

ที่มา   

ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจ าวันมากจนท าให้เป็นปัจจัย 6 ไม่ว่าจะท า
อะไรก็ต้องมีเทคโนโลยีอยู่ข้างกาย ตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอน  ซึ่งท าให้มนุษย์มีความสะดวกสบาย
และถึงแม้ว่าจะมีคุณมหาศาล  แต่มันก็ยังฉาบไว้ด้วยอันตราย  เป็นภัยเงียบที่คุกคามชีวิตมนุษย์โดยไม่
รู้ตัว ท าให้มนุษย์มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เป็นพฤติกรรมที่ก้าวเท้าออกจากบ้านก็สามารถพบเจอได้ 
พฤติกรรมที่คนในสังคนรู้แต่ไม่มีใครคิดจะแก้ไข เทคโนโลยียังท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
กับเพ่ือน ปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าว ปัญหาสมาธิสั้นอยู่ไม่นิ่ง รวมถึงปัญหาด้านอารมณ์ ปัญหาเหล่านี้
ยังส่งผลให้สังคมในทุกวันนี้เป็นสังคมที่เห็นแก่ตัว แล้งน้ าใจ คิดถึงแต่ตัวเองเป็นหลัก ท าให้สังคมทุก
วันนี้ไม่น่าอยู่ และเนื่องจากว่ารายการสารคดีส่วนใหญ่จะน าเสนอให้เห็นถึงปัญหาที่ใหญ่ๆมากกว่าจะ
น าเสนอปัญหาที่เล็กๆและพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ อยากให้คนในสังคมให้มา
ช่วยเหลือกัน ท าให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น  จึงเป็นที่มาของรายการCan (e) dit 
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วัตถุประสงค์  

เพ่ือกระตุ้นทัศนคติคนในสังคมให้หันมาช่วยเหลือกัน ท าให้สังคมน่าอยู่มากข้ึน 

 

กลุ่มเป้าหมายหลัก 

บุคคลที่มีอายุ 15 -24 ปี    

กลุ่มเป้าหมายรอง 

 บุคคลทั่วไป 

 
ช่องทางการออกอากาศ : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
 

วันเวลาออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา18.30 – 18.45 น. 

 

รูปแบบรายการ  

รายการสารคดีบันเทิง 

 

แนวคิด (Concept)   

พฤติกรรมเล็กๆที่ถูกมองข้าม อาจท าให้กลายเป็นปัญหาใหญ่ของสังคม 

 

แก่นเรื่อง (Theme)   

สะท้อนถึงพฤติกรรมคนในสังคมท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันให้คนได้ตระหนักถึงผู้คนรอบข้าง 
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รูปแบบและวิธีการน าเสนอ   

เป็นรูปแบบรายการสารคดีเบาสมอง โดยจะมีการน าเสนอพฤติกรรมคนในยุคปัจจุบันด้วยวิธี
แคนดิด จะใช้กราฟฟิก(Graphic) และซาวด์เอฟเฟค(Sound Effect) เข้ามาช่วยให้การแคนดิดมี
ความรุนแรงน้อยลง พิธีกรก็จะพูดถึงพฤติกรรมในแต่ละเทปและสรุปเนื้อหาโดยการใช้อินโฟกราฟฟิก 
(Infographic)มีความยาวรายการ 15 นาท ี

 

อารมณ์และโทนสี (Mood & Tone) 

ด้านภาพ จะเน้นอารมณ์ภาพดูสนุกสนาน สดใส เพ่ือให้รายการสารคดีเบาสมองดูแล้วไม่น่า
เบื่อ 

ด้านกราฟฟิก จะใช้สีสดใส  เพ่ือให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ท าให้จดจ า และ เข้าใจในเนื้อหา
ได้มากขึ้น 

ด้านตัดต่อ จะใช้การต่อแบบกระชับ ค่อนข้างจะเร็ว เพ่ือ ท าให้รายการมีความสนุก น่าสนใจ
กระตุ้นความรู้สึกของคนดู 

 

โครงสร้างรายการ 

ช่วงที่หนึ่ง เปิด  
- ไตเติ้ลรายการ 
- ภาพเหตุการณ์ตัวอย่างพฤติกรรมที่จะน าเสนอ 
- พิธีกรอยู่ในเหตุการณ์ที่จะน าเสนอในแต่ละสัปดาห์ 

ช่วงที่2 เนื้อหา 
- พิธีกรเปิดรายการ กล่าวถึงพฤติกรรมที่จะ Candid 
- ถ่ายท า Candid 
- พิธีกรกล่าวถึงเกี่ยวกับพฤติกรรมในแต่ละสัปดาห์ 

ช่วงที่3 สรุปรายการ 
- กราฟฟิก สรุป 
- พิธีกรสรุป และ กล่าวปิดรายการ 
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เนื้อหารายการ  

 ตัวอักษรเกริ่นน าเกี่ยวกับพฤติกรรมแซงคิว ภาพเหตุการณ์ตัวอย่างพฤติกรรมแซงคิว พิธีกร
กล่าวเปิดรายการ และกล่าวถึงพฤติกรรมแซงคิว ถ่ายท าแคนดิดพฤติกรรมแซงคิว พิธีกรกล่าวอธิบาย
ถึงพฤติกรรมแซงคิว (มีเยอะมากน้อยแค่ไหน พบเจอยังไง และมีวิธีแซงคิวแบบเนียนๆแบบไหน) 
อินโฟกราฟฟิกสรุป (สรุปว่าพฤติกรรมแซงคิวท าให้ส่งผลยังไงให้กับสังคมบ้าง แล้วมีวิธีแก้ไขยังไง)
พิธีกรสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมแซงคิว และ กล่าวปิดรายการ 

 

ตัวอย่างตอน 

 

แซงคิว 51 51% 

ไม่ลุกให้คนแก่ คนพิการนั่งบนรถประจ าทาง 13 13% 

เดินไปเล่นโทรศัพท์ไป ไม่สนใจคนรอบข้าง 11 11% 

เห็นคนตาบอดขามถนนแล้วไม่ช่วย 6 6% 

ขับรถย้อนศร 6 6% 

ทิ้งขยะไม่เป็นที ่ 6 6% 

ใช้ภาษาท่ีรุนแรง 3 3% 

เห็นเด็กถือของหนักไม่ช่วย 2 2% 

โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณแล้วหงุดหงิดต่อคนรอบข้าง 1 1% 

เขียนก าแพงสาธารณะ 1 1% 

 

ตารางที่ 4-2 ผลส ารวจพฤติกรรมที่ท าให้สังคมไม่น่าอยู่ จากประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑณ จ านวนทั้งหมด 100 คน  เดือนกันยายน 2555 
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- แซงคิว 
- ไม่ลุกให้คนแก่ คนพิการนั่งบนรถประจ าทาง 
- เดินไปเล่นโทรศัพท์ไป ไม่สนใจคนรอบข้าง 
- เห็นคนตาบอดขามถนนแล้วไม่ช่วย 
- ขับรถย้อนศร 
- ทิ้งขยะไม่เป็นที่ 
- ใช้ภาษาท่ีรุนแรง 
- เห็นเด็กถือของหนักไม่ช่วย 
- โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณแล้วหงุดหงิดต่อคนรอบข้าง 
- เขียนก าแพงสาธารณะ 

 

อ้างอิง (Reference)  พิธีกร / ผู้ด าเนินรายการ 

 พิธีกร / ผู้ด าเนินรายการ เป็นผู้ชาย หน้าตาทันสมัย ดูดี พูดจาคล่อง สนุกสนาน บุคลิกร่า
เริง มีความตลกโดยธรรมชาติ เหมาะสมกับวัยรุ่น  

จอห์น วิญญู 
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ท็อปแท็ป ณภัทร โชคจินดาชัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง (Reference) เสื้อผ้า 

 เสื้อเชิ้ตแขนยาว สีเรียบเรียบ กางเกงยีนต์ขายาว สไตล์วัยรุ่นยุคใหม่ 
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อ้างอิง สถานที่ถ่ายท า(Reference Location)  

 สถานที่ในแต่ละเหตุการณ์ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ดูว่าเหตุการณ์ที่จะน าเสนอเหมาะสมกับ
สถานที่ไหน สถานที่ในตอนที่ผู้ศึกษาจะผลิตจะต้องเป็นสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน ที่มีแต่คนเร่งรีบ 

จตุจักร 

 

 

 

 

 

 

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  
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การคัดเลือกพิธีกร (Casting) 

นายพันธ์พนิต เมฆวิบูลย์  เมฆ  สูง 170   น้ าหนัก 63 อายุ 20 

 จุดเด่น เป็นคนสนุกสนาน ร่าเริง พูดเก่ง 

  จุดด้อย เป็นคนพูดไม่ชัด  

  ไม่เลือก เพราะ พูดไม่ชัด เวลาไม่ตรงกัน 
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นายธนวัฒน์  ศักดิ์สมุทรานันท์ สมจุ้น สูง 165 น้ าหนัก 66  อายุ 20  

 จุดเด่น เป็นคนสนุกสนาน พูดเก่ง  

  จุดด้อย พูดจาโผงผาง พูดตรงเกินไป ไม่เกรงใจใคร 

  ไม่เลือก เพราะ พูดจาโผงผางเกินไป เวลาว่างไม่ตรงกัน  
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นายชัชชวิศ เตชะรักษ์พงศ์  วิคเตอร์ สูง 175 น้ าหนัก 63  อายุ 22  

จุดเด่น หน้าตาทันสมัย ดูดี พูดจาคล่อง สนุกสนาน  

  จุดด้อย พูดไวไปนิดนึง 

  เลือก เพราะ หน้าตาทันสมัย ดูดี พูดจาคล่อง สนุกสนาน เป็นกันเอง 
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สคริปรายการ 

ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 

1 ไตเติ้ลรายการ เพลงประจ ารายการ 0.30 

2 ภาพสถานการณ์จริง 

 

เสียงดนตรีประกอบ 

 

1.00 

3 พิธีกรอยู่ในสถานการณ์ถูกแซงคิว 

 

 

 

 

 

 

1.00 

4 พิธีกร 

:ท าท่าทางหงุดหงิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      สวัสดีครับคุณผู้ชม กลับมาพบ
กับรายการ  Can( e )dit รายการที่
จะช่วยปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมคนใน
สังคมให้น่าอยู่  ต้องขอโทษด้วยจริงๆ
ที่ผมท ากริยาไม่ดีออกไป  

 

      ผมแค่ เซ็ ง(ตัว อักษรขึ้น ) เบื่ อ
(ตัวอักษรขึ้น)  หงุดหงิด(ตัวอักษรขึ้น) 
กับเหตุการณ์แบบนี้  

 

   

1.00 
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     บอกตรงเลย ผมต้องพบเจอกับ
มันแบบนี้ทุกครั้งที่ผมออกจากบ้าน 
ซึ่ งผมก็ ไม่ เข้ า ใจ  ว่ า เพ ราะอะไร
(ตัวอักษรขึ้น)  เพราะอะไร(ตัวอักษร
ขึ้น)  ท าไมถึงต้องแซงคิว(ตัวอักษร
ขึ้น) กัน รอนิดรอหน่อยไม่ได้เลย  พูด
เยอะเดี๋ยวหาว่าผมโม้ แต่ถ้าคุณเป็น
คนชอบแซงคิว คนในสังคมจะรู้สึก
ยังไงกับคุณ ไปดูกันเลย  

5 Candid   5.00 

6 :พิธีกร 

 

 

 

 

 

 

  เชื่อผมยังครับ ว่าการ แซง(ตัวอักษร
ขึ้ น )  แ ซ ง (ตั ว อั ก ษ รขึ้ น )  แ ซ ง
(ตัวอักษรขึ้น) และก็แซง(ตัวอักษร
ขึ้น)  มีแต่ส่งผลเสียให้สังคมเราไม่น่า
อยู่ ท าให้คนเราเสียสุขภาพจิดสะด้วย 
การแซงคิ วมั น เป็ น ปํ ญ ห าที่ ใค ร
ห ล าย ๆ ค น คิ ด ว่ า เป็ น เรื่ อ ง เล็ ก      
จริงไหมจริงไหม(ตัวอักษรขึ้น) แต่ที่
จริงแล้วมันเป็นปํญหาที่ใหญ่มากมาก
(ตัวอักษรขึ้น) ในสังคม และผมยังรู้มา
ว่ามนุษย์แซงคิวมีหลากหลายสาย
พันธุ์สะด้วย  อยากรู้ใช่ไหมว่ามีกี่สาย
พันธุ์ ผมจะบอกให้  

 สายพันธุ์แรก(ตัวอักษรขึ้น)  เป็นสาย
พันธุ์ที่จะมีความรวดเร็วเป็นพิเศษ ใน
การแซงคิวชาวบ้านชาวช่องและบาง
คนอาจมีเสต็ปสับขาหลอก ดีกว่ากอง
หน้าทีมชาติ อังกฤษสะอีก  พบว่า
มนุษย์แซงคิวประเภทนี้มีเยอะที่สุดใน
สังคม  

4.00 
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    Vo.จากค่าสถานะ พูดกันตรงๆ
เลยว่าเป็นพวกที่ไม่ค่อยฉลาดนัก มัก
แซงแบบไร้ เทคนิค แต่จะมีความ
แข็งแกร่งของใบหน้า และความหนา
ที่ทนทานยิ่งยวด  พวกเขาจึงต้อง
อาศัยค่าความเนียนและความเร็วสูง 
เพ่ือลบข้อด้อย แต่พวกนี้ก็มีแนวโน้ม
ถูกกระทื บจากคนข้ างหลั งได้ สู ง
เช่นกัน และถ้าเผลอเมื่อไหร่ละก็เป็น
โดนเสียบทันที 

สายพันธุ์ต่อมา   

     สายพันธุ์ป าร์ตี้ (ตั ว อักษรขึ้น )  
พวกเขาจะดูเป็นมิตร ช่วยเหลือเพ่ือน
มนุษย์ แต่นั่นก็แค่ฉากหน้าเท่านั้น จง
อย่ายอมให้เขาใช้ความเนียนเข้าข่ม 
หากคุณไม่คิดถึงตัวเองก็คิดถึงคนข้าง
หลังบ้าง สมมุติพวกเขามีวงศาคณา
ญาติ หรือมากันทั้งโคตรเหง้าศักราช 
คุณก็หมดโอกาสทันทีพวกนี้อึดมาก 
(หน้านะ)  

   Vo.สายพันธุ์นี้  ฉลาดสุ ด  ๆ  ใช้
ความมีน้ าใจบังหน้า แต่เนื้อแท้แล้วก็
คือการเล่นพรรคเล่นพวก พ่ีพ้องน้อง
เพ่ือน ญาติโยม บางรายอาจโชว์หญิง
โดยให้หญิงเสียบก่อน ถ้าหญิงก็เข้า
มาแทรกด้วย ก็สรุปได้ว่าเป็นเผ่าพันธุ์
เดียวกัน อันนี้ก็ตัวใครตัวมัน และดีไม่
ดีอาจจะโดนสวนกลับด้วยวาจาถาก
ถาง หรือการสาปแช่งแถมมาด้วย  
เรียกว่าซวยทั้งข้ึนทั้งล่อง. 

ภาพจ าลอง 

ภาพจ าลอง 
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สายพันธุ์สุดท้าย  

    สายพันธุ์ซัพพอร์ตนี้(ตัวอักษรขึ้น)  
เป็ นพวกจะมี อุป กรณ์ ช่ วย เหลื อ
สารพัดชนิดในการแซงคิวไป เรื่อย ๆ
บางรายอาจเป็นลูกเล็กเด็กแดง หรือ
อาจของหนัก ๆ ที่ เขาถืออยู่พวกนี้
ก้ า กึ่ ง  ดู จ ะน่ าส งส าร  แ ต่ บ างที
พฤติกรรมก็ชวนให้น่าประชาทัณฑ์ 

     Vo.สายนี้แข็งแกร่งที่สุด  เนียน
ที่สุด  และคุณก็ท าอะไรไม่ได้มาก
ที่สุด เพราะบางครั้งอาจจะท าให้คุณ
กลายเป็นผู้ร้ายในสายตาคนอื่นไปเลย
ก็ได้ แม้จะเชื่องช้า ค่อยเป็นค่อยไป 
แต่ทุกย่างก้าวนั้นดู ดราม่า น้ าตาท่วม
จอ ขอให้ จงระวั งพวกเขาไว้ ให้ ดี 
เพราะบางทีเขาอาจเป็นมนุษย์แซงคิว
ก็ได้ 

    ผมไม่ได้บอกให้คุณไร้น้ าใจกันนะ
ครับ  แต่คุณก็ควรพึงรู้ในสิทธิของ
ตนเอง(และคนข้างหลัง)ด้วยคุณต้องดู 
สถานะ(ตัวอักษรขึ้น )  ดูภาพรวม
(ตัวอักษรขึ้น )  และองค์ประกอบ
หลาย ๆ อย่าง (ตัวอักษรขึ้น) เพราะ
บางทีคนดี ๆ แต่กลับกลายเป็นคนโง่
ก็มีเยอะแยะไป   

    

 

 

ภาพจ าลอง 
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   ยังไงแล้วเราก็ควรจะมีจิตส านึกใน
ตัวเองกันนะครับ ว่าสิ่งไหนควรท า 
สิ่งไหนไม่ควรท า และการแซงคิว ยัง
เกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น จนกระทั้ง
ผู้ใหญ่ เคยสงสัยกันไหมครับว่าท าไม
ผู้ใหญ่ชอบบอกเด็กว่าอย่าแซงคิว แต่
ท าในความเป็นจริงตัวผู้ใหญ่เองนั้น
แระที่ แซง ผมพูดคนอาจจะยังไม่
เข้าใจ  งั้นผมขอยกตัวอย่าง  

       การแซงคิวในเด็ก ที่ เห็นส่วน
ใหญ่ก็จะเป็นตัวใหญ่แย่งเด็กตัวเล็ก
ซื้อขนม ก็เพราะเด็กตัวใหญ่คิดว่า
ตัวเองแข็งแรงเป็นที่สุด (เหมือนใจ
แอ้นในเรื่องโดเรมอน)   

    การแซงคิวในวัยรุ่น ส่วนใหญ่ก็มา
จากสิ่งต่างๆที่ก าลังเข้ามาใหม่เรื่อยๆ 
เรียกว่าเห่อ อะไรออกมาใหม่ไม่ได้ 
ฉันต้องได้ครองเป็นคนแรกๆ แต่เราก็
ยังพอเข้าใจว่ามันยังเป็นความอยาก
ได้อยากมีในวัยรุ่น แต่ยังไงก็ใจเย็นๆ
กันหน่อยนะครับ  เด่วจะเกิดการ
ทะเลาะวิวาทกันขึ้นมาได้ ผมเป็นห่วง
จากใจจริงจริง   

     ส่วนผู้ใหญ่ที่คอยบอกเด็กว่าอย่าง
แซง แต่เราก็กลับพบบ่อยในผู้ใหญ่สะ
เอง ส่วนมากก็จะเข้ามาขอแซงโดยมี
อุปกรณ์ช่วย ตรงเปะกับสายพันธุ์ซัพ
พอร์ตมากมาก(ตัวอักษรขึ้น)  เอะอะ 
ขอก่อนได้ไหมพอดีลูกผมมาด้วย ลูก
ฉันมาด้วย แต่ท าไมคุณไม่คิดในสิ่งที่
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สอนเด็ก แต่คุณกลับท ามันต่อหน้า
เด็กเอง แล้วในอนาคตเด็กเด็กจะเป็น
ยังไงกัน ที่ในเมื่อเขายีนมองคุณอยู่  
โตมาเป็นแบบคุณเองก็ได้นะครับ 

     

      เอาเป็นว่าเรามาช่วยกันท าให้
โล กข อ ง เรา เป ลี่ ย น จ าก แซ งคิ ว
(ตัวอักษรขึ้น) มาเป็นเข้าคิว(ตัวอักษร
ขึ้น) กันดีกว่าครับ 

 

 

7 กราฟฟิกสรุป 

 

:แซงคิว ทุกคนล้วนพบเจอกันได้ทุกที่
ทุกเวลา จนท าให้สังคมเรากลายเป็น
ยุคแห่งการแซง  แซงคิวส่งผลท าให้
คนที่ต่อคิว หงุดหงิด อารมณ์ เสีย 
และเสียเวลา การแซงคิวยังจะถูกคน
ในสังคมประนามด้วยสายตาที่มองคน
แซงเป็นเหมือนเชื้อโรคสายพันธ์ใหม่ 
และบางที การแซงคิวยังท าให้เกิด
การทะเลาะวิวาทถึงขั้นลงมือท าร้าย
ร่างกาย หรือบางทีอาจจะท าให้เกิด
อุบัติเหตุ ส่งผลให้สังคมไม่น่าอยู่ แต่
ถ้าคนเรามีจิตส านึก รู้จักค าว่าต่อคิว
มากกว่าแซงคิว ก็จะท าให้สังคมมีระ
เรียบวินัย ท าให้ไม่เสียเวลา ไม่ถูกคน
ประนามด้วยสายตา และไม่เกิดการ
ทะเลาะวิวาท หรือ อุบัติเหตุ และท า
ให้คนในสังคมสุขภาพจิตดี   และ
ส่งผลให้สังคมน่าอยู่ ในเมื่อเราอยู่ใน

 

1.30 
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สังคมเดียวกัน เราก็ควรที่จะช่วยกัน
แก้ปัญหา ข้อที่หนึ่ง ถ้าเรารีบแต่มา
ช้า ยังไงเราก็ต้องต่อแถว อย่าคิดที่จะ
แซงเพราะทุกคนก็อาจจะรีบเหมือน
เรา สองถ้าเราเป็นผู้ถูกแซงคิวก็สะกิด
เขาและพูดว่าขอโทษนะค่ะ/ครับ แถว
อยู่ด้านหลัง และข้อสุดท้าย ถ้าเรา
ไม่ได้ตั้งใจแซง ก็หันไปขอโทษ แล้ว
เดินไปต่อแถว เพียงแค่นี้ก็จะท าให้ทุก
คนมีระเบียบวินัย สังคมน่าอยู่ 

8 พิธีกร 

 

 

     ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ที่เราทุก
คนจะมาช่วยท าให้โลกของเราน่าอยู่ 
เพียงแค่คุณปรับเปลี่ยนนิสัยในการใช้
ชีวิตประจ าวันของตัวคุณเอง หันมา
ช่วยเหลือเหลือกันสังคม จากสังคมที่
เราเคยมองว่ามันไม่น่าอยู่ มันก็จะ
กลายเป็นสังคมที่มีระเบียบวินัย  มี
น้ าใจ สังคมเราก็น่าอยู่แล้วครับ  

    สั ป ด าห์ ห น้ าผมจะน า เสน อ
พฤติกรรมอะไรที่ท าให้สังคมเราเอง
ไม่ น่ าอยู่  มาติ ดตามกับ ผม ได้ ที่
รายการ  can( e )dit  รายการที่จะ
ช่วยปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมคนใน
สังคมให้น่าอยู่  สวัสดีครบั   

 

1.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
บทที ่5 

การประเมินผลรายการ 
 
 

การสรรค์สร้างรายการการโทรทัศน์ประเภทสารคดีบันเทิงที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของ
คนในยุคดิจิทัล รายการ Can (E) dit ได้ใช้วิธีการวิจัยประเมินผลด้วยการสนทนากลุ่ม  (Focus 
Group) กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลที่อายุระหว่าง 15 - 24 ปี จ านวน 10 คน โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินชิ้นงานที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น เพื่อให้ทราบความคิดเห็น ความพึงพอใจในการ
รับชมรายการ และประโยชน์ที่ได้รับจาก การรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะน าไปสู่การ
สรุปผลการประเมินรายการต่อไป 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ “Can (E) dit” 

1.เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการการสนทนากลุ่ม  (Focus Group) กับกลุ่มเป้าหมาย อายุ
ระหว่าง 15-24 ปี  จ านวน 10  คน 

2. สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Can (E) dit” 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลรายการ เครื่องมือที่ใช้เป็นค าถามในการสนทนากลุ่ม 

(focus group) จะแบ่งค าถามออกเป็น 5 ส่วน โดย ค านึงถึงองค์ประกอบของรายการโทรทัศน์โดย 
แบ่งได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจ ต่อรูปแบบของรายการ Can (E) dit (Format)  
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ ต่อเนื้อหาของรายการ Can (E) dit (Content)  
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจ ต่อลีลาการน าเสนอของรายการ Can (E) dit (Style)  
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจ ความคิดเห็นเกี่ยวกับกราฟิก การตัดต่อ (Editing) ภาพ ดนตรีและ
เสียงประกอบของรายการ Can (E) dit ( Music and Sound Effect )                                                         
ส่วนที ่5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อรายการ Can (E) dit (Overview)  

 
 ผลการประเมินประสิทธิผลรายการวิทยุโทรทัศน์ รายการ “Can (E) dit”  

ผู้ศึกษาได้ทาการวิเคราะห์การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือเป็นการประเมินผลชิ้นงานที่
ผลิตขึ้น  ให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ ประโยชน์ที่ได้รับ รวมไปถึงข้อเสนอแนะที่
ได้จากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ  15 – 24 ปี รวมทั้งสิ้น 10 คน โดยแบ่งการ
ประเมินได้ดังนี้ 

ผู้ศึกษาได้ท าการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มบุคคลอายุ 15 - 24 ปี เพ่ือเป็นการ
ประเมินผลของชิ้นงานที่ผลิตขึ้นจากกลุ่มเป้าหมายอายุ 15 - 24 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของการผลิต
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รายการ “Can (E) dit” เพ่ือให้ได้ข้อมูลความคิดเห็น ความพึงพอใจ ประโยชน์ที่ได้รับ รวมไปถึง
ข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการรับชมรายการ จ านวน 10 คน ดังนี้ 

1.นางสาว จิตตราภรณ์  เหลืองสมบูรณ์ อาชีพ นักศึกษาคณะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี4       
อายุ 24 ปี  

2.นางสาว วิชุดา ขาวสุวรรณ  อาชีพ ครีเอทีพ อายุ 23 ปี 

3. นางสาว ชลธิชา จ าบุญมา อาชีพ Graphic Design 22 ปี 

4. นาย จิตวิสุทธิ์  เขียวสะอาด  อาชีพ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี4 อายุ21ป ี

5. นางสาว ปัญจพร แดงรัศมีโสภณ อาชีพ นักศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี3   
อายุ20ป ี

6. นาย สิทธา ประสานวงศ์ อาชีพ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี2  
อายุ19ปี  

7. นางสาว เพ็ญวิภา เพ็งสวน อาชีพ นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปี1  
อายุ18 ปี 

8. นางสาว ภารุจีร์ เพ็ชรเหลี่ยม อาชีพ นักเรียน  โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม  ม.6  
อายุ 17 ปี 

9. นาย ณัญฐอัฑฒ์ เรณสถาน อาชีพ นักเรียน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  ม.5  อายุ 16 ปี 

10. นางสาว พชรพร ธรรมอินทร์ อาชีพ นักเรียน โรงเรียนสายปัญญารังสิต ม.4 อายุ 15ปี 

โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เกี่ยวกับความคิดเห็น ความพึงพอใจ ประโยชน์ที่ได้รับ 
รวมไปถึงข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น 5 ส่วนดังนี้  

 
ส่วนที่ 1 ผลการประเมิน ความพึงพอใจ ต่อรูปแบบของรายการ Can (E) dit (Format) 
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 10 คน ค่อนข้างชอบ โดยให้เหตุผลว่า น าเสนอถึงปัญหาของสังคมที่เกิดขึ้น

จริง เป็นรายการที่แปลกใหม่ การจัดวางสิ่งที่น่าสนใจของตัวรายการได้เหมาะสม มันสามารถท าให้คน
ดู ดูต่อไปได้โดยไม่เบื่อ ท าให้เนื้อหารายการที่ดูจริงจัง กลายเป็นความสนุก และยังให้ประโยชน์กับคน
ดู รูปแบบรายการตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายดีเนื่องจากแบ่งช่วงกันสื่อสารกับคนดูได้อย่างชัดเจน
และเข้าใจได้ง่าย ทั้งพิธีกรและภาพเหตุการณ์ที่สามารถสอดแทรกเข้ากันได้ดี ยังท าให้เห็นพฤติกรรม
ในด้านที่ไม่ดีของคนในสังคม ท าให้เห็นถึงความรู้สึกของผู้ถูกกระท าจริงๆว่าเป็นอย่างไร เป็นการ
เตือนสติให้คนดูว่าไม่ควรท าแบบนั้น เพราะในชีวิตจริงอาจท าไปโดยไม่รู้ตัว และไม่เห็นฟีดแบคของคน
รอบข้าง 

ชอบรายการแบบนี้ อยากให้มีเยอะๆ เพราะสังคมไทยตอนนี้แย่มาก แล้วก็เป็นรายการที่
แปลกใหม่ดี ไอเดียดี คือดูแล้วคนดูได้ประโยชน์ ไม่น่าเบื่อ (นางสาวจิตตราภรณ์  เหลืองสมบูรณ์ , 
สัมภาษณ์,วันที่ 31 ธันวาคม 2556) 
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มีรูปแบบที่แปลกใหม่ สามารถเจาะกลุ่มของวัยรุ่นได้อย่างดี และน่าติดตาม มีทั้งพิธีกรและ
ภาพเหตุการณ์ที่สามารถสอดแทรกเข้ากันได้ดี (นายจิตวิสุทธิ์ เขียวสะอาด, สัมภาษณ์ ,วันที่ 31 
ธันวาคม 2556) 

 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ ต่อเนื้อหาของรายการ Can (E) dit (Content)  

กลุ่มตัวอย่างทั้ง 10 คน ได้ให้ความคิดเห็นว่าเนื้อหาของรายการเหมาะกับสังคมสมัยนี้ดี เล่า
เรื่องได้อย่างมีชั้นเชิง น่าสนใจ เป็นประเด็นในสังคม น่าติดตาม ยังน าเสนอเรื่องที่ขึ้นในชีวิตจริงได้
อย่างเหมาะสม ท าให้ผู้ชมรายการน่าจะให้ความสนใจจนจบรายการ ยังสะท้อนให้เห็นถึงสังคมที่ดีให้
สามารถรับรู้ว่าสิ่งที่สังคมก าลังกระท านั้นไม่ถูกต้องและไม่ควร  โดยใช้เหตุการณ์ที่แสดงอารมและ
ความรู้สึกที่ชัดเจน เนื้อหาของรายการยังสามารถสะท้อนถึงปัญหาในสังคมที่หลายๆคนมองข้ามใน
ปัจจุบัน มันเหมือนเป็นการให้ข้อมูลกับคนดูได้เอาไปคิดเองได้ว่าสังคมสมัยนี้มันเป็นแบบนี้จริงป่าว  
คนดูได้ประโยชน์ แล้วก็ยังมีวิธีการแก้ไขปัญหา รายการส่วนใหญ่อาจจะมีแค่บอกว่าเกิดปัญหาแต่
ไม่ได้บอกวิธีแก้ไข มีการสอน ให้แง่คิดอะไรกับคนดู ถึงเเม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ แต่ก็เป็นส่วนช่วยให้สังคม
น่าอยู่ขึ้น เป็นการเตือนสติคนดูให้เลือกท าในสิ่งที่ถูกต้องที่เหมาะสม และเอาข้อมูลที่ค่อนข้างวิชาการ
มาอธิบายให้คนดูเข้าใจง่ายขึ้น ด้วยการใช้ (Infographic) 

เนื้อหาของรายการเหมาะกับสังคมสมัยนี้ดี มันเหมือนเป็นการให้ข้อมูลกับคนดูได้เอาไปคิด
เองได้ว่าสังคมสมัยนี้มันเป็นแบบนี้จริงป่าว คนดูได้ประโยชน์ด้วย แล้วก็ยังมีวิธีการแก้ไขปัญหาด้วย 
รายการส่วนใหญ่อาจจะมีแค่บอกว่าเกิดปัญหาแต่ไม่ได้บอกวิธีแก้ไข  (นางสาวจิตตราภรณ์  เหลือง
สมบูรณ์, สัมภาษณ์วันที่ 31 ธันวาคม 2556) 

เนื้อหาดี แต่บางที คนดูจะสับสนเรื่องของการแบ่งประเภทของเนื้อหาต่างๆ อาจต้องมี
ข้อความอธิบายเพ่ิม โดยรวมมีเนื้อหาที่ไม่หนักจนเกินไปดูเพลินๆก็สนุกดี (นายจิตวิสุทธิ์ เขียวสะอาด, 
สัมภาษณ์,วันที่ 31 ธันวาคม 2556) 

 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจ ต่อลีลาการน าเสนอของรายการ Can (E) dit (Style)  

กลุ่มตัวอย่างทั้ง 10 คน ให้ความเห็นในส่วนของผู้ด าเนินรายการนั้นว่า มีลีลาท่าทางการพูดที่
ดี มีบุคคลิก น่าตาที่ดูสดใส  พูดเก่ง  ท าให้รายการดูน่าสนใจ ผู้ด าเนินรายการสามารถน าเสนอ
รายการได้ดี ท าให้รายการน่าดู ดูสนุก มีค าพูดที่กระชับฟังง่าย แต่บางดีรวดเร็วไปท าให้ไม่ทันตั้งตัวจน
ลืมประเด็นเนื้อหาที่น าเสนอ   และในส่วนของมุมกล้องที่แหวกแนวซึ่งสื่อถึงความแตกต่าง สามารถ
ดึงดูดความน่าสนใจและสีสันในรายการการน าเสนอน่าสนใจดี เป็นการเปลี่ยนมุมกล้องที่ไม่เคยเจอมา
ก่อน จึงท าให้ดูแปลกใหม่ และในรายการยังมีการน าเสนอโดยการยกตัวอย่าง จ าลองเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นจริง และถามความคิดเห็นที่เกิดขึ้น ท าให้คนดูได้รับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มคนตัวอย่างที่ถูก
แซงคิว ในบางช่วงอาจจะเปลี่ยนมุมกล้องเยอะไปท าให้เกิดการเวียนหัวบ้างเล็กน้อย  

ชอบการน าเสนอโดยการมีเหตุการณ์ประกอบ ท าให้มองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น และก็มี
หลากหลายสถาณการณ์ท าให้คนดูได้คิดตาม แล้วก็ชอบบุคลิกของพิธีกร ท าให้รายการดูน่าสนใจขึ้น
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มาก พิธีกรพูดเก่ง แต่ว่าอาจจะรัวไปหน่อย (นางสาวจิตตราภรณ์  เหลืองสมบูรณ์, สัมภาษณ์,วันที่ 31 
ธันวาคม 2556) 

กลวิธีในการน าเสนอนั้นสามารถดึงดูดความน่าสนใจได้จากมุมกล้องและสีสันในรายการ โดย
มีพิธีกรหนุ่มมาพูดท าให้ดูสนุกไไปด้วย แปลกใหม่ดีแต่บางดีรวดเร็วไปท าให้ไม่ทันตั้งตัวจนลืมประเด็น
เนื้อหาที่น าเสนอ (นายจิตวิสุทธิ์ เขียวสะอาด, สัมภาษณ์,วันที่ 31 ธันวาคม 2556) 

 

ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจ ความคิดเห็นเกี่ยวกับกราฟิก การตัดต่อ (Editing) ภาพ ดนตรีและ
เสียงประกอบของรายการ Can (E) dit ( Music and Sound Effect )    

กลุ่มตัวอย่างทั้ง 10 คน ให้ความคิดเห็นในส่วนใหญ่ว่าชอบการตัดต่อ มีการตัดต่อที่ดูกระชับ 
ดูมีลูกเล่นท าให้รายการไม่น่าเบื่อ ในด้านของภาพ  มีการใช้มุมมองภาพที่แปลกใหม่ ดูแล้วให้อารมณ์
สนุก แต่บางครั้งมุมกล้องที่เอียงไปมามากไป ก็ท าให้คนดูเวียนหัวกับมุมภาพ แต่โดยรวมรู้สึกว่าเป็น
มุมภาพที่แปลกใหม่ ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไร การเรียงล าดับเรื่องราวที่เข้าใจง่าย ส่วนที่เป็น Candit ก็ให้
อารมณ์ว่าแอบถ่ายจริงๆ ส่วนในด้านกราฟฟิก กราฟฟิกท าให้รายการมีสีสัน ใช้กราฟฟิกเป็นการเน้น
ค าท าให้ดึงดูด และ ให้ความส าคัญกับเนื้อหาที่ใช้กราฟฟิกช่วย และในช่วงที่ใช้กราฟฟิกสรุปและให้ข้อ
แก้ไข สามารถท าให้คนดูและเข้าใจในเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น และในส่วนของดนตรีและเสียงประกอบ มี
การเอาเสียงประกอบมาท าให้รายการมีอรรถรสมากยิ่งขึ้น มีอารมณ์ร่วมไปกับรายการมากยิ่งขึ้น ท า
ให้เรื่องที่ดูจริงจังดูเบาลงและยังให้ความสนุกกับคนดู เสียงดนตรีก็ให้ความสนุกสนาน เหมาะสมกับ
วัยรุ่น  

การตัดต่อดีมาก มุมภาพดี แล้วส่วนที่เป็น Candit ก็ให้อารมณ์ว่าแอบถ่ายจริงๆ ส่วนกราฟ
ฟิคก็โอเค ชอบกราฟฟิคช่วงท้ายรายการ ชอบเสียงเอฟเฟคที่เอามาใช้ มันท าให้รายการดูน่าสนใจมาก
ขึ้น (นางสาวจิตตราภรณ์  เหลืองสมบูรณ์, สัมภาษณ์วันที่ 31 ธันวาคม 2556) 

กราฟฟิกสวย การตัดต่อดูกระชับ มีดนตรีที่สนุกเร้าใจและชวนคนดูให้หลงตามไป และยังมี
เสียงประกอบที่สอดแทรกเข้ามาท าให้มีอารมณ์ร่วมมากขึ้น ส่วนตอนที่มีเสียงบรรยายอยากให้มี
อารมณ์สนุกกว่านี้ (นายจิตวิสุทธิ์ เขียวสะอาด, สัมภาษณ์วันที่ 31 ธันวาคม 2556) 

 

ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อรายการ Can (E) dit (Overview)  

          ในด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อรายการ Can (E) dit เป็นรายการที่มีสาระที่
เหมาะแก่กลุ่มวัยรุ่น ด้วยมุมภาพ การใช้กราฟฟิก การใช้sound ต่างๆ มีความน่าสนใจอย่างมาก
ภาพรวมเป็นรายการที่มีคุณภาพในด้านสาระและความบันเทิงซึ่งน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง แต่ในช่วง
แคนดิดอยากให้ภาพดูระทึกกว่านี้ และอยากให้พิธีกรพูดช้าลงกว่านี้ เพราะการที่พูดเร็วเหมือนเป็น
การเจาะกลุ่มผู้ดูไปที่วัยรุ่นเพียงกลุ่มเดียว แต่ด้วยเนื้อหาน่าจะน าเสนอให้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยใน
สังคม สะท้อนให้เด็กเห็นว่าผิด ตอกย้ าผู้ใหญ่ว่าไม่ควร และท าให้วัยรุ่นเห็นว่าควรจะช่วยกัน
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เปลี่ยนแปลงสังคม  และน่านะเสนอทุกกลุ่มเป้าหมายมากกว่าเจาะแต่กลุ่มวัยรุ่น เพราะมันเป็นสิ่งที่
เกิดข้ึนได้กับทุกเพศทุกวัย 

 ไม่มีคะ รายการดีมาก (นางสาวจิตตราภรณ์  เหลืองสมบูรณ์ , สัมภาษณ์,วันที่ 31 ธันวาคม 
2556) 

 ภาพรวมเป็นรายการที่มีคุณภาพในด้านสาระและความบันเทิงซึ่งน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งแต่
ในช่วงแคนดิดอยากให้ภาพดูระทึกกว่านี้ และพิธีกรลดการพูดดลงสักนิดจะดีเยี่ยม ถือว่าเป็นรายการ
วัยรุ่นที่ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี  (นายจิตวิสุทธิ์ เขียวสะอาด , สัมภาษณ์วันที่ 31 
ธันวาคม 2556) 

 จากการประเมินผลหลังการผลิตชิ้นงาน โดยใช้การการสนทนากลุ่ม (Focus Group)กับ
กลุ่มเป้าหมายท าให้ทราบว่าชิ้นงานยังมีความบกพร่องอยู่บ้าง ซึ่งบางส่วนเป็นผลมาจากปัญหาในการ
ผลิตและการตัดต่อ ท าให้ผู้ศึกษาสามารถน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขให้รายการมีความสมบูรณ์
มากขึ้น 

และจากการประเมินท าให้ผู้ศึกษาได้ข้อมูลในเรื่องความต้องการด้านเนื้อหาและรูปแบบ 
การน าเสนอของรายการของกลุ่มเป้าหมายคือส่วนมากมีความเห็นว่า รายการประเภทนี้จะสามารถจะ
ให้ประโยชน์และให้เนื้อหาสาระได้มากกว่านี้ เพราะเป็นรายการที่สามารถน าเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่
ในสังคมท่ีแท้จริง ซึ่งเป็นรายการที่ให้ประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย 

. 
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บทที ่6 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
      
การศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงานในรายการในหัวข้อเรื่อง “การสรรค์สร้างรายการการโทรทัศน์

ประเภทสารคดีบันเทิงที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนในยุคดิจิทัล” เป็นการศึกษาวิจัยและผลิต
ชิ้นงานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา วิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการนาเสนอ ที่ปรากฏในรายการ
สารคดีบันเทิง รวมถึงส ารวจพฤติกรรมารเปิดรับชมรายการสารคดีบันเทิง และความต้องการในด้าน
รูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อรายการสารคดีบันเทิงเพ่ือน าเสนอเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของคนในยุคดิจิทัล เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ตลอดจนประเมินผลชิ้นงานรายการที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น ด้วยวิธีการสนทนา
กลุ่ม ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้น ท าให้สามารถสรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะได้ดังนี้  
 
สรุปผลการศึกษาวิจัย 

     การผลิตรายการสารคดีบันเทิงที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนในยุคดิจิทัล  ในส่วน
ของสรุปผลการศึกษาวิจัยนั้นประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

     1. สรุปผลเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการผลิตรายการสารคดีบันเทิงที่สะท้อนให้เห็น
ถึงพฤติกรรมของคนในยุคดิจิทัล 

     2. สรุปผลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับชมการผลิตรายการสารคดีบันเทิงที่สะท้อนให้
เห็นถึงพฤติกรรมของคนในยุคดิจิทัล 

      
1. สรุปผลเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการในการผลิตรายการสารคดีบันเทิงท่ีสะท้อนให้

เห็นถึงพฤติกรรมของคนในยุคดิจิทัล 
     ในการผลิตชิ้นงานรายการ “Can (E) dit” มีขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด 4 ขั้นตอน

ใหญ่ๆ คือ ขั้นตอนก่อนการผลิต ขั้นตอนการผลิตรายการ ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ และขั้น
ทดสอบชิ้นงาน โดยสรุปผลได้ดังนี้คือ  

1.1 ขั้นตอนการก่อนการผลิตรายการ (Pre-production) 
1.) การค้นคว้าข้อมูล เป็นขั้นตอนที่ส าคัญเพราะเป็นขั้นตอนแรกในการคิดหา

ข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคล และสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือ บทความ นิตยสาร 
เอกสาร รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต จากนั้นเป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน์ หลังจากนั้นผู้ศึกษาได้ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เพ่ือท าการคิดโครงร่างรายการ (Proposal) เพ่ือให้ตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หลังจากนั้นผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหากับสังคม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



80 

 

และลงส ารวจสถานที่ถ่ายท า เพ่ือน าไปเขียนบท (Script) วิธีการน าเสนอ รวมถึงการวางแผนก่อนการ
ผลิตรายการจริง และน าสิ่งที่ได้ทั้งหมดมาสรุปพร้อมกับวางแผนในขั้นตอนการผลิต ก าหนดรูปแบบ 
ขอบเขตของเนื้อหาที่จะน าเสนอ 

 
2.) การเก็บรวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ผลิตรายการ 3 ท่านได้แก่ 

 ผู้ผลิตรายการ 3 รายการดังนี้  

1.คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ ผู้ผลิตรายการคนหัวรั้น    

2.คุณธานินทร์  พิสมุทร์ และ คุณอิทธิพล รัตนาภรณ์ ผู้ผลิตรายการไอเดียกึ่งส าเร็จรูป 

3.คุณพินันท์ญา เทพมงคล ผู้ผลิตรายการสาระแน  

การสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับ“การสรรค์สร้างรายการการ
โทรทัศน์ประเภทสารคดีบันเทิงที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนในยุคดิจิทัล” สามารถสรุปผลได้
ดังนี้ 

ผู้ผลิตรายการเกี่ยวกับสารคดีและการผลิตรายการแคนดิด จะต้องน าเสนอเรื่องราวบน
พ้ืนฐานความเป็นจริง เรียงล าดับการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ น่าติดตาม และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
น าเสนอเรื่องราวที่เป็นปัญหาของสังคมหรือเกิดข้ึนอยู่ในเวลานั้นๆ และต้องมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่อง
หรือมีการให้คะแนะน า แนวทางการแก้ไขปัญหานั้นๆ ให้เกิดการตระหนักและกระตุ้นให้หันมา
ช่วยเหลือกันในสังคม ท าให้สังคมหรือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเนื่องจากเป็นรายการสารคดีที่มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่นจะต้องท าให้รายการกระชับ น่าสนใจ ใช้กราฟฟิก เสียงเอฟเฟคเข้ามาช่วยให้
รายการไม่นิ่งจนเกินไป เพ่ือดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย 

             

            3) การร่างเค้าโครงรายการ ผู้ศึกษาได้เริ่มร่างโครงรายการขึ้นมาโดยใช้ความรู้ที่ได้
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบส ารวจของเอแบคโพลล์ มาประยุกต์รวมเข้าด้วยกัน ท าออกมาเป็น
โครงสร้างรายการสารคดีบันเทิงที่ยึดความคิดสร้างสรรค์ในแบบของเราและในขณะเดียวกับก็ตอบ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายด้วย ก่อนจะน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการชี้ตรวจ ซึ่ง
หลังจากท่ีได้ค าแนะน าชี้แนะแนวทางมาให้ ผู้ศึกษาก็ได้นาปรับเปลี่ยนอีกครั้ง จนในที่สุดโครงร่างที่ได้
ก็คือ เป็นรายการสารคดีบันเทิงที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนในยุคดิจิตอล ที่จะสามารถ
กระตุกทัศนคติให้หันมาช่วยปรับปรุง แก้ไข พฤติกรรมที่ท าให้สังคมไม่น่าอยู่ เพ่ือเป็นแนวทางให้
กลุ่มเป้าหมายลองหันมาช่วยเหลือกันในสังคม 

4) การคัดเลือกข้อมูลและเขียนบทรายการ หลังจากที่ได้โครงร่างรายการกับชื่อ
รายการมาแล้วผู้ศึกษาได้ท าการคัดเลือกพฤติกรรมที่เหมาะสมกับ  รูปแบบรายการ โดยคัดเลือกจาก
การสอบถามกลุ่มตัวอย่างจ านวนหนึ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของสังคม ซึ่งความเห็นของคน
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ส่วนใหญ่ให้การแซงคิว เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ ไม่ลุกให้คนแก่ คนพิการนั่งบนรถประจ าทาง 
และเดินไปเล่นโทรศัพท์ไป ไม่สนใจคนรอบข้าง  โดยตอนแรกรายการเลือกน าเสนอ พฤติกรรมแซงคิว 
ซึ่งเป็นสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายเห็นว่าเป็นปัญหาต่อสังคมเป็นอันดับ 1 มาเป็นตอนที่1 ของ ผู้ศึกษาเลือกท า
ตามค าแนะน าที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างที่แนะน ามาว่า การแซงคิวเป็นปัญหาที่สามารถพบเจอได้ทุกที่ทุก
เวลา และอยากจะให้คนหันมาช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้เพ่ือให้สังคมมีการแซงคิวลดน้อยลง ผู้
ศึกษาจึงได้ท าการหาข้อมูล คัดเลือกเนื้อหา เพ่ือน ามาเขียนบทรายการต่อไป  

 
5) การวางแผนการถ่ายท า หลังจากได้บทรายการและรูปแบบรายการที่แน่ชัดแล้ว

ผู้ศึกษาได้เริ่มวางแผนถ่ายท ารายการ โดยก าหนดสถานที่ วันเวลาในการถ่ายท า ตารางของพิธีกรให้
ตรงกัน 

 
1.2) ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production) 

เป็นขั้นตอนการผลิตรายการจริง โดยจะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ บทรายการ 
เพ่ือน าไปใช้ในการถ่ายท ารายการให้เสร็จสมบูรณ์  ในขั้นตอนการผลิตนี้จะต้องมีการควบคุมหรือ
ก าหนดกรอบในการผลิต เพ่ือไม่ให้รายการหลุดจากแนวคิดที่วางไว้หรืออาจจะท าให้งบประมาณเกิน
จากที่ตั้งไว้ได้ ดังนั้นทีมงานทุกฝ่ายจึงต้องมีความเข้าใจและกระท าไปในทิศทางที่ได้สรุปและวางแผน
กันไว้ในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ 

1.3) ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-production) 
เป็นขั้นตอนหลังจากการผลิตที่ต้องท าการตัดต่อ ล าดับภาพ เรื่องราวที่ได้ถ่ายท า

มาท้ังการวางเสียง ใส่กราฟิกให้รายการดูสมบูรณ์มากข้ึน พร้อมกับแก้ไขจุดบกพร่องที่เกิดจากข้ันตอน
การถ่ายท าให้เสร็จสิ้นที่ผู้ศึกษาได้ท าการทดสอบชิ้นงานนี้ โดยการสนทนากลุ่มกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือทราบความพึงพอใจในการรับชมรายการสารคดีบันเทิงทางโทรทัศน์  และทราบถึง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรายการ อีกทั้งยังเป็นการประเมินผลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ซึ่งการสนทนากลุ่มนั้นจะค านึงถึงองค์ประกอบของรายการสารคดีบันเทิงทางโทรทัศน์ ผล
จากการสนทนากลุ่มท าให้ผู้ศึกษาทราบว่ากลุ่มเป้าหมายคิดว่ารายการสารคดีบันเทิงทางโทรทัศน์นี้ 
ตรงตามความต้องการ และได้น าข้อเสนอแนะบางส่วนไปปรับปรุงรายการ เพ่ือให้รายการตัวอย่างนี้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

1.4) ขั้นตอนทดสอบชิ้นงาน 
หลังจากการผลิตรายการสารคดีบันเทิงที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนใน

ยุคดิจิทัลที่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นรูปร่างแล้ว ผู้ศึกษาได้ทาการทดสอบชิ้นงานนี้ โดยการท าการสนทนา
กลุ่มกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจในการรับชมรายการสารคดี
บันเทิงที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนในยุคดิจิตอล  และทราบถึงความคิดเห็น  รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะต่างๆที่มีต่อรายการ อีกทั้งยังเป็นการประเมินผลโครงการผลิตรายการสารคดีบันเทิงที่
สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนในยุคดิจิ ทัลให้บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งการ
สนทนากลุ่มนั้นจะค านึงถึงองค์ประกอบของรายการสารคดีบันเทิงที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของ
คนในยุคดิจิทัล ซึ่งผลจากการสนทนากลุ่มนี้ ท าให้ผู้ศึกษาทราบว่ากลุ่มเป้าหมายคิดว่า รายการสารคดี
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บันเทิงที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนในยุคดิจิทัล ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและ
ได้น าข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมายไปใช้ปรับปรุงรายการเพื่อให้รายการในตอนต่อไปมีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น 

      
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม เพื่อประเมินประสิทธิผลรายการในหัวข้อ 

“ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการสารคดีบันเทิงที่สะท้อนให้เห็นถึง
พฤติกรรมของคนในยุคดิจิทัล”  

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์สนทนากลุ่มเพ่ือเป็นการประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น  ท าให้ได้
ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ถูกกลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุ 15-24 ปี 
จากการรับชมรายการ จ านวนทั้งสิ้น 10 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบของรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง10คน 
ค่อนข้างชอบ โดยให้เหตุผลว่า น าเสนอถึงปัญหาของสังคมที่เกิดขึ้นจริง เป็นรายการที่แปลกใหม่ การ
จัดวางสิ่งที่น่าสนใจของตัวรายการได้เหมาะสมมันสามารถท าให้คนดูดูต่อไปได้โดยไม่เบื่อท าให้เนื้อหา
รายการที่ดูจริงจังกลายเป็นความสนุก และยังให้ประโยชน์กับคนดูรูปแบบรายการตอบโจทย์กับ
กลุ่มเป้าหมายดีเนื่องจากแบ่งช่วงกันสื่อสารกับคนดูได้อย่างชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย ทั้งพิธีกรและภาพ
เหตุการณ์ที่สามารถสอดแทรกเข้ากันได้ดี ยังท าให้เห็นพฤติกรรมในด้านที่ไม่ดีของคนในสังคมท าให้
เห็นถึงความรู้สึกของผู้ถูกกระท าจริงๆว่าเป็นอย่างไรเป็นการเตือนสติให้คนดูว่าไม่ควรท าแบบนั้น
เพราะในชีวิตจริงอาจท าไปโดยไม่รู้ตัวและไม่เห็นฟีดแบคของคนรอบข้าง 

มีรูปแบบที่แปลกใหม่ สามารถเจาะกลุ่มของวัยรุ่นได้อย่างดี และน่าติดตาม มีทั้งพิธีกรและ
ภาพเหตุการณ์ที่สามารถสอดแทรกเข้ากันได้ดี (นายจิตวิสุทธิ์ เขียวสะอาด, สัมภาษณ์ ,วันที่ 31 
ธันวาคม 2556) 

ในด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อรายการ Can (E) dit เป็นรายการที่มีสาระที่
เหมาะแก่กลุ่มวัยรุ่น ด้วยมุมภาพ การใช้กราฟฟิก การใช้sound ต่างๆ มีความน่าสนใจอย่างมาก
ภาพรวมเป็นรายการที่มีคุณภาพในด้านสาระและความบันเทิงซึ่งน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง แต่ในช่วง
แคนดิดอยากให้ภาพดูระทึกกว่านี้ และอยากให้พิธีกรพูดช้าลงกว่านี้ เพราะการที่พูดเร็วเหมือนเป็น
การเจาะกลุ่มผู้ดูไปที่วัยรุ่นเพียงกลุ่มเดียว แต่ด้วยเนื้อหาน่าจะน าเสนอให้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยใน
สังคม สะท้อนให้เด็กเห็นว่าผิด ตอกย้ าผู้ใหญ่ว่าไม่ควร และท าให้วัยรุ่นเห็นว่าควรจะช่วยกัน
เปลี่ยนแปลงสังคม  และน่านะเสนอทุกกลุ่มเป้าหมายมากกว่าเจาะแต่กลุ่มวัยรุ่น เพราะมันเป็นสิ่งที่
เกิดข้ึนได้กับทุกเพศทุกวัย 

  

 ภาพรวมเป็นรายการที่มีคุณภาพในด้านสาระและความบันเทิงซึ่งน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งแต่
ในช่วงแคนดิดอยากให้ภาพดูระทึกกว่านี้ และพิธีกรลดการพูดดลงสักนิดจะดีเยี่ยม ถือว่าเป็นรายการ
วัยรุ่นที่ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี  (นายจิตวิสุทธิ์ เขียวสะอาด , สัมภาษณ์ ,วันที่ 31 
ธันวาคม 2556) 
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อภิปรายผลการศึกษาวิจัย  
     จากการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอของรายการสารคดีโทรทัศน์

ต่างๆ การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
รายการสารคดีทางโทรทัศน์จ านวน 3 ท่าน การส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์และ
ความต้องการในด้านรูปแบบเนื้อหาของรายการของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการสารคดีบันเทิงที่
สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนในยุคดิจิตอล รวมถึงการส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อรายการ
ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลจาการสนทนากลุ่ม เพ่ือการประเมินประสิทธิผลรายการ “Can (E) dit” 
ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นนั้น สามารถท าการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยได้ดังนี้  

 
1. ทฤษฎีเทคโนโลยีสื่อสารเป็นตัวก าหนด (Technological Determinism) 
     จากการที่ ผลิตผลงานออกมานั้น ได้น าทฤษฎี เทคโนโลยีสื่อสารเป็นตัวก าหนด 

(Technological Determinism)มาใช้ในกระบวนการคิดวิเคราะห์รูปแบบของรายการ เนื้อหาของ
รายการ การน าเสนอ กราฟิกและเทคนิคการตัดต่อ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายอยู่ในช่วงอายุ 15 -24 ปี
นั้น เป็นวัยที่เปิดรับสื่อใหม่ๆค่อนข้างมากและรวดเร็ว  ท าให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มี
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน อิทธิพลที่ก่อตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องและรุนแรงของระบบ
ดิจิตอลอาจเป็นเสมือนภัยคุกคามต่อสื่อเก่าที่มาพร้อมกับสื่อใหม่  ท าให้ผู้ศึกษารู้ว่าปัญหาในสังคม
ส่วนหนึ่งเกิดมาจากเทคโนโลยี และนอกจากจะท าให้รู้ถึงสาเหตุแล้วยังสามารถท าให้เข้าใจถึงลักษณะ
การบริโภคสื่อของคนในปัจจุบัน การบริโภคสื่อของมนุษย์มีความหลากหลายในการเลือกชมรายการ
อย่างตามใจชอบและท าให้คนมีสมาธิในการรับชมสื่อต่างๆได้น้อยลง ผู้ศึกษาเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ไปของสังคมในยุคปัจจุบันจึงอยากปรับเปลี่ยนรูปแบบการน าเสนอให้เข้ากับยุคดิจิทัล  ให้มีความ
น่าสนใจแปลกใหม่ กระชับ และเข้าใจง่าย  ยังใช้เสียงเอฟเฟคและกราฟฟิกมาช่วยเป็นการท าให้จดจ า
หรือสิ่งที่ต้องการจะเน้นย้ าเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ และง่ายต่อการจดจ าในสิ่งที่ควรปฎิบัติและไม่
ควรปฎิบัติ    

     จากทฤษฎีเทคโนโลยีสื่อสารเป็นตัวก าหนด (Technological Determinism) ผู้ศึกษา
เล็งเห็นถึงการรับสื่อของผู้รับสาร ว่าผู้รับสารค่อนข้างจะจดกับสิ่งต่างๆได้ไม่นาน ถ้าไม่มีความน่าสนใจ 
ดังนั้นการผลิตรายการจึงต้องด าเนินการให้ไปในทางเดียวกับการรับสื่อของผู้รับสาร ให้ประโยชน์และ
ตรงตามความต้องการของผู้รับสารให้ได้มากที่สุด 

 

 
2.หลักการออกแบบกราฟฟิกและเทคนิคการเล่าเรื่องด้วยภาพ     
   จากการที่ผลิตผลงานออกมานั้น ได้น าหลักการออกแบบกราฟฟิกและเทคนิคการเล่าเรื่อง

ด้วยภาพมาใช้ในการคิดวิเคราะห์ให้การออกแบบกราฟฟิกและการน าเสนอในรายการ ให้เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในช่วงอายุ 15 - 24 ปี เป็นช่วงอายุที่ต้องใช้สีที่สะดุดตา 
และจดจ าได้ง่าย  เพราะเป็นช่วงอายุที่ไม่สามารถดูอะไรได้เป็นเวลานานๆ และกระตุ้นความสนใจของ
ผู้ชมให้มีอารมณ์ร่วมไปกับรายการ ซึ่งรูปแบบของรายการก็จะสอดแทรกกราฟฟิกเข้าไปในทุกๆช่วง 
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เพ่ือไม่ให้กลุ่มเป้าหมายเบื่อ และต้องรู้จักใช้เทคนิคการเล่าเรื่องด้วยภาพเข้ามาช่วยให้รายการดูมี
ความน่าสนใจ การเล่าเรื่องด้วยภาพจะสามารถดึงอารมณ์ความรู้สึก กระตุ้นความสนใจได้มากหรือไม่ 
ต้องเริ่มจากความสนใจและการมีอารมณ์ร่วมกับเรื่องนั้นๆ ค้นคว้า เก็บข้อมูล  เมื่อจะท าเรื่องใด ควร
ที่จะเข้าไปสัมผัสสิ่งนั้น สังเกต ตั้งค าถามและเริ่มหาค าตอบ เพ่ือที่จะได้มีมุมมองที่หลากหลายในการ
น าเสนอหา หลังจากท าการค้นคว้า คลุกคลี พูดคุย และสังเกตการณ์แล้ว ควรเริ่มตีโจทย์ ว่าต้องการ
ภาพที่จะสื่อถึงเรื่องใด เพ่ือที่จะก าหนดทิศทางในการเล่าเรื่อง  สร้างอารมณ์ร่วม  การที่จะให้ภาพที่
เล่าเรื่องและสามารถตรึงผู้ชมได้ ภาพนั้นต้องสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึกบางอย่างออกมา เพื่อที่จะได้มี
มิติ ไม่แบน และ น่ารับชม และจะเป็นการเชื่อมคนดูไปยังเรื่องที่ต้องการถ่ายทอดด้วย วางแผนสิ่งที่
จะถ่าย ว่าควรเล่าอะไร จากนั้นควรที่จะเริ่มคิดออกมาเป็นภาพ เพ่ือถ่ายทอดแทนค าพูด หรือ 
ข้อความที่ต้องการเขียน ท าให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในเนื้อหาของรายการที่ผู้ศึกษาต้องการจะน าเสนอ  

 รายการสารคดีบันเทิงในปัจจุบันเริ่มมีผู้ผลิตให้ความสนใจในการผลิตสารคดีบันเทิงเพ่ิมมาก
ขึ้น และผลิตให้ตรงกับความต้องการกับกลุ่มเป้าหมายค่อนข้างมาก ดังนั้นรายการสารคดีบันเทิง จะ
เป็นสื่อหนึ่งที่สามารถให้ความบันเทิงและสารประโยชน์ไว้ด้วยกัน  เพื่อตอบสนองกับกลุ่มเป้าหมาย 

 การผลิตรายการสารคดีบันเทิงมีการพัฒนา หาสิ่งใหม่ๆ เข้ามาน าเสนออยู่ตลอดเวลา เพราะ
ต้องน าเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในขณะนั้นจริงๆ ดังนั้นการผลิตรายการสารคดีบันเทิง จึงจ้องมี
ความทันสมัย ความใหม่ และสิ่งที่เกิดผลกระทบต่อสังคม แต่ขึ้นอยู่กับว่าผู้ผลิตจะน าเสนอในรูปแบบ
ไหน ให้ตรงตามกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และการที่สื่อโทรทัศน์ในปัจจุบันค่อนข้างจะมี
เพ่ิมขึ้นและเข้าถึงกับผู้ชมได้อย่างรวดเร็ว ท าให้ผู้ผลิตจะต้องหามุมกล้อง เทคนิคลูกเล่นในการตัดต่อ
มากมายที่สามารถดัดแปลงภาพให้มีความแปลกใหม่ไปจากเดิม เทคนิคการตัดต่อล าดับภาพที่ดูสนุก 
น่าตื่นเต้นและเร้าใจยิ่งขึ้น เพ่ือก่อให้เกิดภาพจดจ าในรายการ สามารถบอกต่อให้กลุ่มเป้าหมาย
ด้วยกันมาดูได้ ยังต้องให้เกิดความสนุกสนานและความรู้ควบคู่กันไปอีกด้วย  

  
ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ 

ในการผลิตผลงานรายการสารคดีบันเทิงที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนในยุคดิจิตอล ผู้
ศึกษาได้พบกับปัญหาและอุปสรรคในการท างานมากมาย  รวมถึงได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
จากการท างานเพ่ือน าไปใช้ในผลิตรายการครั้งต่อไป 
 
ปัญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ (Pre-production) 
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เรื่องเวลา การติดต่อพิธีกร หรือทีมงาน ค่อนข้างช้า เพราะต้องช่วยเหลือกัน ว่าใครควรถ่าย
ก่อนถ่ายหลัง พิธีกรติดต่อไม่ได้ก่อนถ่ายท า3วัน จึงต้องรีบหาพิธีกรใหม่ ติดต่อขอสถานที่ค่อนข้างช้า 
และ ในบางสถานที่ก็ไม่สามารถขอได้ 

ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production) 
เกิดจากพิธีกรชนะการประกวดของ MC taro contest จึงท าให้มีเวลาการถ่ายท าจ ากัด   
สถานที่ค่อยข้างจะมีคนเยอะ และเดินผ่านกล้องหรือมามองกล้องกันเยอะ และมีเสียงรอบ

ข้างรบกวนตลอดเวลา 
ในส่วนการถ่ายแคนดิดค่อนข้างจะยาก เพราะต้องหามุมกล้องที่จะเห็นภาพได้ชัด และด้วย

จากการเป็นนักศึกษายิ่งท าให้ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยของคนที่มาเป็นหน้าม้า ซึ่งค่อนข้างจะเสี่ยง
ต้องการโดนท าร้ายเนื่องด้วยจากเป็นรายการสารคดีบันเทิงที่จะแคนดิด พฤติกรรมของคนก็ยิ่งจะต้อง
ดูความปลอดภัยเพราะไม่สามารถรู้ได้ว่าจะเจอคนแบบไหน และ มีพฤติกรรมการแสดงออกแบบไหน 
ตอนถูกกระท าเรื่องเสียมารยาทใส่ 

ปัญหาของงบประมาณ  
ส่วนที่ 3 ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ (Post-production) 
เนื่องจากว่าผู้ศึกษาไม่ถนัดด้านการท ากราฟฟิก จึงต้องรอเพ่ือน เพ่ือให้มาช่วยท ากราฟฟิก 

เลยท าให้ช้า และ ใช้อุปกรณ์ในการตัดต่อไม่เหมือนกัน เลยท าให้เป็นอุปสรรคให้การแก้ไขชิ้นงาน  

 

ข้อเสนอแนะ 

1.ต้องวางแผนในตั้งแต่กระบวนการ (Pre-production) ให้ดี   ควบคุมเรื่องเวลา  การ
ติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ในกรณีต้องติดต่อขอใช้สถานที่  การติดต่อนักแสดง การเดินทาง และต้อง
ก าหนดงบประมาณในการจะต้องใช้ให้ดี  

2.ถ้าจะท ารายการแล้วมีแคนดิดในรายการ ต้องศึกษาเรื่องที่จะแคนดิดให้ดี และ ดูเรื่องของ
มุมกล้องเพราะการหามุมกล้องค่อนข้างจะหายากเพราะจะมีคนเดินผ่านตลอดเวลา เรื่องของเสียงก็
ต้องตรวจเช็คให้ดีไม่ให้เกิดขาดหายของเสียง เพราะการแคนดิด สามารถจะถ่ายได้หลายรอบ  

3.ตรวจเช็คอุปกรณ์ให้ครบ ในทุกๆครั้งก่อนถ่ายท า  
 
จากการประเมินประสิทธิผลหลังการผลิตชิ้นงานนั้นท าให้ผู้ศึกษาได้ทราบถึงข้อบกพร่องที่

สามารถน ามาปรับปรุงแก้ไขให้รายการนั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นซึ่งปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดจากการ
ถ่ายท าและการควบคุมงาน 
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ภาคผนวก ก 
บทสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการ 
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แบบสัมภาษณ์จุลนิพนธ์เรื่อง “การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีบันเทิงที่สะท้อนให้เห็น
ถึงพฤติกรรมของคนในยุคดิจิทัล 

ใช้สัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการสารคดีและรายการที่มีการถ่ายแบบแคนดิด 
 

คนผลิตรายการสารคดี 

1.1 ด้านเนื้อหา รูปแบบของรายการ และวิธีการน าเสนอ 

         - รูปแบบใดของรายการสารคดีท่ีได้รับความสนใจจากผู้ชม 

         - วิธีการน าเสนอรายการสารคดีสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนในสังคมให้
น่าสนใจ 

         - การก าหนดประเด็นที่ครบถ้วน รอบด้าน ของเนื้อหารายการสารคดีที่สะท้อนให้เห็น
ถึงพฤติกรรมของคนในสังคม 

          - หลักส าคัญและสิ่งที่ควรมีในรายการสารคดีสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนใน
สังคม 

         - ลักษณะเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารคดีสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนใน
สังคม 

         - วิธีการเลือกกราฟฟิกท่ีเข้ากับรายการสารคดี 

         - วิธีการน าเสนอภาพ หรือเรื่องราวให้น่าสนใจ 

        - ความเหมาะสมในเรื่องของความยาวในการออกอากาศ และความยาวในแต่ละช่วง 

        -วิธีการเลือกพิธีกร 

1.2 ด้านกระบวนการผลิตรายการ 

       - ขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ (Pre-production) 

            - ขั้นตอนกระบวนการผลิตรายการสารคดี 
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คนผลิตรายการที่มีการแคนดิด 

 

2.1 ด้านเนื้อหา รูปแบบของรายการ และวิธีการน าเสนอ 

        - ถ้าต้องการท ารายการที่มีการท าแคนดิด จะท ารูปแบบใดท าให้คนสนใจ 

        - วิธีการน าเสนอรายการที่มีการแคนดิดให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนในสังคมให้
น่าสนใจ 

        - การก าหนดประเด็นที่ครบถ้วน รอบด้าน ของเนื้อหารายการที่มีการแคนดิดให้เห็น
ถึงพฤติกรรมของคนในสังคม 

        - หลักส าคัญและสิ่งที่ควรมีในรายการแคนดิดพฤติกรรมของคนในสังคม 

        - วิธีการน าเสนอภาพ หรือเรื่องราวของการแคนดิดให้น่าสนใจ 

        - ความเหมาะสมในเรื่องของความยาวของการแคนดิดในการออกอากาศควรมีความ
ยาวเท่าไหร่ 

2.2 ด้านกระบวนการผลิตรายการ 

        - ขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการที่มีรูปแบบการถ่ายแบบแคนดิด (Pre-production) 

              - ขั้นตอนกระบวนการผลิตรายการที่มีการแคนดิด 

คนผลิตรายการที่มีการใช้กราฟฟิก 

3.1 ด้านเนื้อหา รูปแบบของรายการ และวิธีการน าเสนอ 

        - รูปแบบใดของรายการที่เน้นการใช้กราฟฟิกท่ีได้รับความสนใจจากผู้ชม 

        - วิธีการน าเสนอรายการที่ใช้กราฟฟิกให้น่าสนใจ 

        - การก าหนดประเด็นที่ครบถ้วน รอบด้าน ของเนื้อหารายการที่จะใช้กราฟฟิกเข้ามา
ช่วยควรเป็นแบบไหน 

       - หลักส าคัญและสิ่งที่ควรมีในรายการที่ใช้กราฟฟิกเข้ามาช่วยในการน าเสนอ 
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       - ลักษณะเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเลือกกราฟฟิก 

       - วิธีการเลือกกราฟฟิกท่ีเข้ากับรายการที่เป็นสารคดี 

       - วิธีการน าเสนอภาพ หรือเรื่องราวให้น่าสนใจ 

       - ความเหมาะสมในเรื่องของความยาวในการออกอากาศ และความยาวในแต่ละช่วง
ในการใช้กราฟฟิก 

      -วิธีการเลือกพิธีกร 

3.2 ด้านกระบวนการผลิตรายการ 

      - ขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ (Pre-production) 

      - ขั้นตอนกระบวนการผลิตรายการ 

 
รายการคนหัวรั้นทางช่องไทยพีบีเอสจะมีโจทย์มาให้ ต้องเป็นรายการที่มีคุณค่าทางสังคม มี

ประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือมีการขับเคลื่อนประเด็นอะไรบางอย่างในสังคมได้บ้าง จะน าเสนอใน
รูปแบบไหนก็ได้ แต่ต้องมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงสังคม ให้อะไรกับสังคมบ้าง รายการคนหัวรั้นจะมี
รูปแบบที่จะต้องท าธุรกิจเพ่ือสังคม กลุ่มเป้าหมายคือ คนรุ่นใหม่ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักศึกษา 
คนท างาน วัยรุ่น โดยที่รายการคนหัวรั้นจะท าเป็นรูปแบบรายการที่สามารถให้แรงบันดาลใจ ให้พิธีกร
ลงไปเจอประสบการณ์นั้นจริง  สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและแลกเปลี่ยนความคิดของพิธีกรที่เป็นตัวแทน
ของประชาชนรุ่นใหม่กับผู้เชี่ยวชาญที่ถนัดในด้านนั้นๆ ในรายการคนหัวรั้นเนื้อหาก็จะเกี่ยวกับ
ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม คือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่มองเห็นปัญหาของคนที่ประกอบการเล็กๆ 
แล้วคนที่ท าธุรกิจใหญ่จะให้ความช่วยเหลือคนที่ประกอบการเล็กๆให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หรือ ช่วย
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  และ ในช่วงท้ายรายการจะใช้การสรุปด้วยการใช้อินโฟกราฟฟิก (Infographic) 
และรูปแบบในการน าเสนอก็ข้ึนอยู่กับผู้ผลิตว่าจะให้รูปแบบรายการออกมาเป็นแบบไหน ซึ่งอาจจะใช้
รูปแบบหลายๆรูปแบบเข้าด้วยกัน เช่น การใช้พิธีกรด าเนินรายการ การใช้กราฟฟิกเข้ามาสรุป การใช้
กราฟฟิกเข้ามาในแต่ละช่วง การเล่าแบบละคร การแคนดิด ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ต้องให้
สอดแทรกประโยชน์กับผู้ชมให้เข้ากับวัตถุประสงค์ที่จะน าเสนอซึ่งในรายการของผู้ศึกษาต้องการใช้
อินโฟกราฟฟิก (Infographic) มาสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสังคมว่าเกิดอะไรบ้าง แล้วเกิดผล
กระทบอะไร และจะแก้ไขได้ยังไง เพ่ือท าให้เห็นภาพได้ชัดและเข้าใจ 
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 รายการคนหัวรั้นภาพก็จะหวือหวานิดหน่อยมีการเคลื่อนไหวของกล้องใช้กล้องมากกว่าหนึ่ง
ตัว เพ่ือให้ได้ภาพหลายมุม ในการตัดต่อก็ใช้การตัดแบบกระชับกระเฉง และรายการคนหัวรั้นใช้สรุป
เรื่องราวโดยการใช้อินโฟกราฟฟิก (Infographic) คือ การที่เอาเรื่องยาก เรื่องที่เป็นตัวเลข สถิติ  ถ้า
ใช้ภาพอย่างเดียวมันก็อธิบายได้ แต่จะเข้าใจยาก  อินโฟกราฟฟิก (Infographic) ก็จะมาเป็น
เครื่องมือในการอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายขึ้น  อย่างเช่น เปรียบเทียบมากกว่า น้อยกว่า จะท าให้
เห็นชัดขึ้น เร็วกว่า ช้ากว่า ล าดับของการผลิต จากตรงนี้ไปตรงนี้จากการที่จะเล่าเรื่องสรุปเป็น
กราฟฟิกให้เข้าใจก็ต้องเริ่มจากการเขียนสคริปให้ดีก่อน มองภาพรวมของเรื่องที่จะเล่าให้ออก มองให้
ชัด และวิธีการเลือกกราฟฟิกขึ้นก็อยู่กับรูปแบบ เนื้อหา และกลุ่มเป้าหมาย ต้องน าสิ่งเหล่านี้มาเป็น
องค์ประกอบรวมกัน จะได้ก าหนดถูกว่า กราฟฟิกในรายการของเราจะใช้กราฟฟิกแบบไหน สีอะไร 
และ จะเล่าเรื่องแบบไหน   และการใช้กราฟฟิกก็ไม่จ าเป็นต้องเอามาแค่สรุปในช่วงหลังอย่างเดียว 
แต่สามารถแทรกเป็นช่วงๆของรายการให้รายการมีความน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ 

จะมีการเลือกหลายแบบ ส่วนหนึ่งก็เลือกจากความมีชื่อเสียง นั้นคือส่วนใหญ่  แต่รายการคน
หัวรั้นไม่ได้มองมุมนั้นเป็นหลัก จะมองเรื่องพิธีกรที่เข้าใจในเนื้อหาที่จะน าเสนอ มีความรู้ในด้านนั้น มี
ความสนใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษเวลาที่ตัวพิธีกรจะอธิบายในเนื้อหา ถ้าพิธีกรพอจะมีความสนใจในเรื่อง
นี้อยู่แล้ว ก็จะพูดออกมาเป็นธรรมชาติ น่าเชื่อถือ ไม่ได้ท่องจ าจากสคริปทั้งหมด เหตุผลที่เลือกคุณท็
อป  พิพัฒน์อภิรักษ์ธนากรเพราะ เป็นดีไซน์เนอร์ที่สนใจในอีโค้ดีไซน์ (Eco Design) อีโค้ดีไซน์ (Eco 
Design) ก็คือ การออกแบบเพ่ือสังคม เพ่ือสิ่งแวดล้อม เพราะในตัวรายการคนหัวรั้นจะเป็นเนื้อหา
เกี่ยวกับกิจการเพ่ือสังคม ซึ่งตรงกับสิ่งที่คุณท็อปท าอยู่ มีความรู้ในเรื่องนี้ ยังท าวิทยานิพนธ์ปริญญา
โทเรื่องนี้อยู่ เป็นเรื่องที่คุณท็อปมีข้อมูลอยู่บ้าง  

รายการไอเดียกึ่งส าเร็จรูปทางช่องไทยพีบีเอสจะมีโจทย์มาให้ โจทย์คือนวัตกรรม  เชิดชู
นวัตกรรมไทย ท าให้คนดูแล้วรู้สึกว่าคนไทยเก่ง คนไทยก็ท าได้ เนื้อหาของรายการไอเดียกึ่งส าเร็จรูป
ให้พิธีกรพาไปสัมภาษณ์เจ้าของนวัตกรรม แต่ต้องเป็นนวัตกรรมเพ่ือสังคม สังคมสามารถน าไปต่อยอด
ความคิดได้ต่อ ในการจะเลือกนวัตกรรมก็ต้องศึกษาข้อมูลให้เยอะ ดูถึงความเหมาะสม และดูถึงการ
ให้ประโยชน์กับสังคมว่าสามารถน าไปใช้ได้จริงเนื่องจากว่ารายการไอเดียกึ่งส าเร็จรูปเป็นรายการสาร
คดีซึ่งผู้ศึกษาต้องการจะศึกษาการผลิตรายการสารคดี และรายการไอเดียกึ่งส าเร็จรูปไม่ใช่รายการ
สารคดีที่ดูจริงจัง เป็นรายการที่ช่วยเหลือสังคม ในแนวการคิดสิ่งที่จะน าเสนอ คือ ต้องการให้ผู้ชมได้
สาระความรู้ในด้านใดด้านหนึ่งการท ารายการสารคดีเพ่ือสังคมหลักส าคัญ คือการที่สอดแทรกความรู้
หรือประโยชน์ลงไปให้กับคนดู ดูแล้วสามารถน าไปใช้ได้จริง แต่ก็ไม่จ าเป็นต้องน าเสนอให้ดูจริงจังมาก 
เพราะรายการสารคดีในปัจจุบันนี้ค่อยข้างจะไม่น าเสนอในรูปแบบที่จริงจังมาก แต่ดูแล้วยังคงได้
ความรู้ที่สามารถจะน าไปปรับใช้ได้จริง และการคิดถ้ามีโจทย์ให้ก็ต้องตีโจทย์ให้ออกว่าต้องการจะท า
ไปเพ่ืออะไร ท าให้ใคร พอก าหนดเสร็จ ก็มาก าหนดรูปแบบ ความคิดเนื้อหารายการให้ชัด และในแต่
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ละเทปก็ต้องมีอารมณ์ภาพไปในทิศทางเดียวกัน คือต้องมองยาวออกไปในเทปข้างหน้า เพ่ือให้
รายการเป็นที่จดจ าและในเหตุการณ์ที่เราจะเลือกก็ต้องหาข้อมูลให้ดี พอหาได้ก็ต้องลงไปส ารวจ
สถานที่จริงๆ เพ่ือให้รู้ถึงว่ามันเกิดปัญหาแบบนี้จริงหรือไม่ ปัญหาที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นการไปพูดคุยกับ
เจ้าของนวัตกรรมก็จะมีคนรักษาความปลอดภัยเยอะท าให้การถ่ายท าเกร็งๆ ซึ่งในรายการสารคดีเบา
สมองของผู้ศึกษาต้องการท ารายการสารคดีเบาสมองที่ไม่จริงจังมากแต่ยังคงให้ประโยชน์กับสังคม 
โดยจะท าให้คนในสังคมหันมาช่วยเหลือกัน  

ในรายการไอเดียกึ่งส าเร็จรูปการตัดก็ไม่เร็วและไม่ช้าจนเกินไป เพราะต้องการให้คนดูได้
ความรู้จากนวัตกรรมที่น าเสนอ ถ้าตัดเร็วไปคนดูก็อาจจะดูไม่ทันไม่สามารถน าเอาประโยชน์ไป ใช้ได้
จริง ถ้าตัดช้าไปรายการก็จะน่าเบื่อ ในรายการไอเดียกึ่งส าเร็จรูปจะกราฟฟิกเข้ามาช่วยตรงที่เป็น
อะไรที่จ ายาก หรือ เข้าใจยาก ตัวกราฟฟิกจะเป็นตัวช่วยให้คนมีความสนใจ จดจ า และเข้าใจง่ายมาก
ขึ้น การใช้กล้องก็ขึ้นอยู่แต่ละภาพที่คนผลิตจะน าเสนอ ถ้าต้องการภาพหลายๆมุมก็ต้องใช้กล้องหลาย
ตัวเพ่ือให้ได้มุมที่คนผลิตต้องการ 

ถ้าในการที่ต้องน าไปฉายในช่องจริงๆก็ต้องเลือกคนที่มีชื่อเสียง ดูดี และยังต้องมีความรู้ ซึ่ง
ในรายการไอเดียกึ่งส าเร็จรูปเลือกคุณแก๊ปธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล สถาปัตย์จุฬา เป็นคนคิดนวัตกรรม
อยู่แล้ว จับประเด็นความรู้ได้ ถามแล้ววิเคราะห์ได้ มีความรู้ประมาณนึงและเป็นดารา รู้จักกัน เป็นคน
มีความรู้ ซึ่งก็ต้องเลือกหลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบ ถ้าเลือกคนที่มีความรู้มากแต่หน้าตาไม่โอเคเลย
รายการก็ไม่น่าดึงดูด แต่ถ้าเลือกสวย หล่อ แต่ไม่ค่อยมีความรู้ คุยกับผู้เชี่ยวชาญไม่ได้ ได้แต่ในสคริป
จะท าให้รายการได้ความรู้หรือประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ 

รายการสาระแน เป็นรายการที่มีการน าเสนอแบบแคนดิด ซึ่งรายการที่ผู้ศึกษาจะผลิตจะใช้
รูปแบบการแคนดิดพฤติกรรมของคนในยุคปัจจุบัน เพื่อที่จะได้เห็นพฤติกรรมของคนในสังคมที่จะเห็น
ได้ในชีวิตประจ าวัน โดยรายการสาระแนนจะเน้นความสนุกสนานในการแคนดิด การที่เราจะแคนดิด
คนถ้าไม่ได้ได้ท าให้คนเสียหายถือว่าเราไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เนื้อหาของรายการ
สาระแนคือต้องการจะให้คนดูเห็นภาพพฤติกรรมดารา นักร้องแบบจริงๆอาจจะมีการเซตอัพบ้าง
เพ่ือให้ได้ภาพและพฤติกรรมของดารา นักร้องนั้นดูออกมาจริง ในสมัยที่เกิดสาระแนยังไม่มีรายการที่
น าเสนอในรูปแบบแคนดิด และรายการสาระแนนก็อยากจะน าเสนอพฤติกรรมดาราในอีกมุมมองหนึ่ง 
ซื่งอาจจะแตกต่างจากที่ทางค่ายต้องการที่จะปั้นให้ดารา นักร้องคนนั้นคนนี้เป็นแบบนี้ และใน
รายการสาระแนจะเซ็ตอัพ แค่ไม่กี่คน คนอ่ืนก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติ ก่อนที่จะแคนดิดดารา นักร้อง
ได้ เราต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับดารานักร้องคนนั้น โดยถามจากคนใกล้ตัว ศึกษาว่าดารานักร้อง มี
ความรู้สึกต่อเรื่องอะไรมากที่สุด ด้านไหนที่ท าให้ดารา นักร้องคนนี้เกิดปฎิกริยาแล้วแสดงท่าทาง
ออกมา การท ารายการแคนดิดสิ่งที่ส าคัญคือความสมจริง ท าให้คนรู้สึกจริง แต่ถ้าจะเซ็ตอัพก็จะเซ็ต
อัพแค่ไม่กี่คน และคนอ่ืนก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ ในรายการสาระแนเป็นรายการที่ใช้วิธีการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



94 

 

น าเสนอโดยการการแคนดิด ที่ท าการผลิตมากว่าสิบปี ก็ต้องมีการเซ็ตอัพในบางส่วนขึ้นมาเพ่ือให้
รายการสามารถด าเนินการผลิดรายการต่อไปได้ ซึ่งในรายการที่ผู้ศึกษาต้องการจะท าการผลิตก็
ต้องการใช้รูปแบบการน าเสนอแบบแคนดิด ซึ่งในบางสถานการณ์อาจจะต้องมีการเซ็ตอัพ เพ่ือให้
สถานการณ์ด าเนินไปได้ แต่ก็จะไม่เซ็ตอัพหมด ผู้ศึกษาต้องการที่จะศึกษาพฤติกรรมคนในสังคมซึ่งใน
ส่วนของพฤติกรรมคนในตรงนี้ก็จะปล่อยเป็นธรรมชาติที่สุด เพื่อให้ดูสมจริง และเสน่ห์ของการใช้การ
แคนดิดก็คือท าให้คนดูแล้วเชื่อ 

ในรายการสาระแนนเป็นรายการที่ให้ความสนุกสนาน ซึ่งถ้าจะท าให้รายการสนุกก็จะต้องใช้
เสียงเอฟเฟค(Sound Effect) เข้ามาช่วย และการใช้กล้อง มันก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่จะแคนดิด ว่า
จะแคนดิดเหตุการณ์อะไร ถึงจะรู้ว่าจะใช้กี่กล้อง ใช้กล้องอะไรบ้าง ในรายการสาระแนก็จะแคนดิด
โดยการเซ็ตอัพขึ้นมาเป็นบางส่วน แต่ก็ต้องศึกษามาก่อนว่าดารา นักร้อง คนที่จะแคนดิด เป็นคนนิสัย
แบบไหน บุคคลิกยังไง ท าแบบไหนถึงจะท าให้ดารา นักร้อง มีปฎิกริยาที่เป็นตัวของตัวเอง โดย
การศึกษาข้อมูลจากคนใกล้ตัว และใช้คนใกล้ตัวมาแกล้งเพ่ือให้สมจริง แต่ถ้าเป็นรายการที่จะดู
พฤติกรรมคนก็ต้องเซ็ตอัพคนที่จะท าให้เห็นพฤติกรรมคนในสังคมจริงๆ ซึ่งในบางพฤติกรรมอาจจะดู
จริงจัง แต่ก็สามารถน ามาท าให้สนุกได้   คือ การใช้ เสียงเอฟเฟค (Sound Effect) กราฟฟิก 
(Graphic) และ การตัดต่อ มาท าให้การแคนดิดสนุกได้ และในการเลือก  ก็ควรศึกษาข้อมูลในแต่ละ
เหตุการณ์ว่าเป็นยังไง ตรงไหนที่มีพฤติกรรมที่จะไปถ่ายเยอะ ก็เลือกไปถ่ายที่นั้น เพ่ือให้คนดูได้เห็น
จริงๆว่ามันมีเยอะแค่ไหน แล้วท าให้คนในสังคมรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้มันเกิดปัญหาแบบ
นี้ขึ้นจริงๆแล้วนะ และในส่วนปัญหาของรายการสาระแนก็คือในการถ่ายแคนดิด เป็นเรื่องของเทคนิค
มุมกล้อง บางคนเขาไม่รู้ก็จะมายืนบังกล้อง เรื่องติดไวเลท จะติดแค่หน้าม้า เสียงคนรอบข้างก็จะเบา 
และก็จะมีเสียงรอบข้างเข้ามาก่อกวนเยอะ ต้องเลือกโลเคชั่นดีดี 

ในการเลือกพิธีกรถ้าอยากให้รายการสนุก ก็ต้องเลือกคนที่มีบุคคลิกสนุกสนาน พูดจาคล่อง 
และในการเลือกคนแคนดิด ถ้าเป็นแบบการแคนดิดพฤติกรรม ก็เลือกคนที่ค่อยข้างจะกล้า ไม่กลัว
ประชาชนว่า หรือ มองด้วยสายตา  
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามการสนทนากลุ่มในหัวข้อความพึงพอใจจากการรับชมรายการสารคดี “ Can ( E) dit” 
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แบบสอบถามการสนทนากลุ่มในหัวข้อความพึงพอใจจากการรับชมรายการสารคดี “ Can ( E) dit” 
 

- ความคิดเห็นต่อรูปแบบและเนื้อหา 
- ความคิดเห็นต่อการถ่ายท า ภาพและเสียง 
- ความคิดเห็นต่อผู้ด าเนินรายการ 
- ความคิดเห็นต่อเทคนิคการตัดต่อ กราฟฟิก 
- ความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการชมรายสารคดีเบาสมองที่สะท้อนให้เห็นถึง

พฤติกรรมของคนในยุคดิจิทัล 
- ความคิดเห็นต่อภาพรวมของรายการ 
- ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการสารคดีเบาสมองที่

สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนในยุคดิจิตอลให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

1.ความพึงพอใจ ต่อรูปแบบของรายการ “Can ( E) dit” (Format) ชอบรายการแบบนี้ 
อยากให้มีเยอะๆ เพราะสังคมไทยตอนนี้แย่มาก แล้วก็เป็นรายการที่แปลกใหม่ดี ไอเดียดี คือดูแล้วคน
ดูได้ประโยชน์ ไม่น่าเบื่อ  

2. ความพึงพอใจ ต่อเนื้อหาของรายการ “Can ( E) dit” (Content) เนื้อหาของรายการ
เหมาะกับสังคมสมัยนี้ดี มันเหมือนเป็นการให้ข้อมูลกับคนดูได้เอาไปคิดเองได้ว่าสังคมสมัยนี้มันเป็น
แบบนี้จริงป่าว คนดูได้ประโยชน์ด้วย แล้วก็ยังมีวิธีการแก้ไขปัญหาด้วย รายการส่วนใหญ่อาจจะมีแค่
บอกว่าเกิดปัญหาแต่ไม่ได้บอกวิธีแก้ไข  

3. ความพึงพอใจ ต่อลีลาการน าเสนอของรายการ “Can ( E) dit” (Style) ชอบการน าเสนอ
โดยการมีเหตุการณ์ประกอบ ท าให้มองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น และก็มีหลากหลายสถาณการณ์ท าให้
คนดูได้คิดตาม แล้วก็ชอบบุคลิกของพิธีกร ท าให้รายการดูน่าสนใจขึ้นมาก พิธีกรพูดเก่ง แต่ว่าอาจจะ
รัวไปหน่อย  

4. ความพึงพอใจ ความคิดเห็นเกี่ยวกับกราฟิก การตัดต่อ (Editing) ภาพ ดนตรีและเสียง
ประกอบของรายการ “Can ( E) dit” ( Music and Sound Effect ) การตัดต่อดีมาก มุมภาพดี 
แล้วส่วนที่เป็น candit ก็ให้อารมณ์ว่าแอบถ่ายจริงๆ ส่วนกราฟฟิกก็โอเค ชอบกราฟฟิกช่วงท้าย
รายการ ชอบเสียงเอฟเฟคท่ีเอามาใช้ มันท าให้รายการดูน่าสนใจมากข้ึน  

5. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อรายการ “Can ( E) dit” (Overview) ไม่มีคะ รายการ
ดีมาก 
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1.รูปแบบรายการตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายดีเนื่องจากแบ่งช่วงกันสื่อสารกับคนดูได้อย่าง
ชัดเจนและเข้าใจได้  

2.เนื้อหาของรายการเล่าเรื่องได้อย่างมีชั้นเชิง น่าสนใจ และเนื้อหาก็ให้ประโยชน์กันคนใน
สังคมถึงพฤติกรรมที่ไม่ดีต่างๆ  

3.ลีลาการน าเสนอตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายได้ดี มีการเล่าด้วยภาพมุมกล้องที่แหวกแนวซึ่ง
สื่อถึงความแตกต่าง 

4.ด้านการตัดต่อยังมีจังหวะเปลี่ยนคัทยังไม่ค่อยคอนทินิวกันเท่าที่ควร มุมมองภาพถือว่า
แปลกใหม่ น่าสนใจ และชวนให้ติดตาม เสียงเพลงและกราฟฟิกประกอบเข้ามาได้เข้าจังหวะช่วย
ส่งเสริมความรู้สึกต่างๆให้กับรายการ (นางสาววิชุดา ขาวสุวรรณ, สัมภาษณ์วันที่ 31 ธันวาคม 2556) 

 
 

1.รูปแบบรายการมีความน่าสนใจดี ท าให้เนื้อหารายการที่ดูจริงจัง กลายเป็นความสนุก คนดู
ไม่เกิดความเบื่อหน่าย  

2.เนื้อหารายการ ช่วงที่ยกตัวอย่างพฤติกรรมการแซงคิว เนื้อหาค่อนข้างยาวไปสักนิด ท าให้
คนดูลืมพิธีกรที่เปิดตัวไปตอนแรก แต่โดยรวมถือว่ารายการมีเนื้อหาที่น่าสนใจ เอาข้อมูลที่ค่อนข้าง
วิชาการมาอธิบายให้คนดูเข้าใจง่ายขึ้น ด้วยการใช้ Info graphic 

3.การน าเสนอน่าสนใจดี มีการใช้เหตุการณ์ยกตัวอย่างและจ าลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 
และถามความคิดเห็นที่เกิดขึ้น ท าให้คนดูได้รับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มคนตัวอย่างที่ถูกแซงคิว 
นอกจากนี้ตัวพิธีกร ก็น าเสนอรายการได้ดี ท าให้รายการน่าดู 

4.กราฟฟิกมีสีสันสดใส สามารถสื่อสารกับคนดูให้เข้าใจง่าย กับสิ่งที่ต้องการสื่อ Info 
graphic ก็น่ารัก เข้าใจง่าย ทางด้านภาพ มีการใช้มุมมองภาพที่แปลกใหม่ ดูแล้วให้อารมณ์สนุก แต่
บางครั้งมุมกล้องที่เอียงไปมามากไป ก็ท าให้คนดูเวียนหัวกับมุมภาพ แต่โดยรวมรู้สึกว่าเป็นมุมภาพที่
แปลกใหม่ ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไร การตัดต่อ เรียงล าดับเรื่องราวที่เข้าใจง่าย แต่อย่างที่กล่าวไว้ในข้อ2
ช่วงที่ยกตัวอย่างเหตุการณ์อาจจะยาวไปสักนิดนึง อาจจะต้องร้อยเรียงให้มีความกระชับ เข้าใจง่าย
มากยิ่งขึ้น 

5.ภาพรวมของรายการ Can ( E ) dit ถือได้ว่าเป็นรายการที่มีสาระที่เหมาะแก่กลุ่มวัยรุ่น 
ด้วยมุมภาพ การใช้กราฟฟิก การใช้sound ต่างๆ มีความน่าสนใจอย่างมาก 
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1.มีรูปแบบที่แปลกใหม่ สามารถเจาะกลุ่มของวัยรุ่นได้อย่างดี และน่าติดตาม มีทั้งพิธีกรและ
ภาพเหตุการณ์ที่สามารถสอดแทรกเข้ากันได้ดี  

2. เนื้อหาดี แต่บางที คนดูจะสับสนเรื่องของการแบ่งประเภทของเนื้อหาต่างๆ อาจต้องมี
ข้อความอธิบายเพิ่ม โดยรวมมีเนื้อหาที่ไม่หนักจนเกินไปดูเพลินๆก็สนุกดี  

3. กลวิธีในการน าเสนอนั้นสามารถดึงดูดความน่าสนใจได้จากมุมกล้องและสีสันในรายการ 
โดยมีพิธีกรหนุ่มมาพูดท าให้ดูสนุกไไปด้วย แปลกใหม่ดีแต่บางดีรวดเร็วไปท าให้ไม่ทันตั้งตัวจนลืม
ประเด็นเนื้อหาที่น าเสนอ  

4. กราฟฟิกสวย การตัดต่อดูกระชับ มีดนตรีที่สนุกเร้าใจและชวนคนดูให้หลงตามไป และยัง
มีเสียงประกอบที่สอดแทรกเข้ามาท าให้มีอารมณ์ร่วมมากขึ้น ส่วนตอนที่Vo.อยากให้มีอารมณ์สนุก
กว่านี้ 

 5. ภาพรวมเป็นรายการที่มีคุณภาพในด้านสาระและความบันเทิงซึ่งน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง
แต่ในช่วงแคนดิดอยากให้ภาพดูระทึกกว่านี้ และพิธีกรลดสปีดลงสักนิดจะดีเยี่ยม ถือว่าเป็นรายการ
วัยรุ่นที่ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี 

 
1. ชอบ เพราะส่วนมากรายการทีวีไม่ค่อยมีรายการรูปแบบนี้ เหมือนเป็นการท าให้เห็น

พฤติกรรมในด้านที่ไม่ดีของคนในสังคม ท าให้้เห็นถึงความรู้สึกของผู้ถูกกระท าจริงๆว่าเป็นอย่างไร 
เป็นการเตือนสติให้คนดูว่าไม่ควรท าแบบนั้น เพราะในชีวิตจริงอาจท าไปโดยไม่รู้ตัว และไม่เห็นฟีด
แบคของคนรอบข้าง 

2. ถือว่าโอเคเลยค่ะ มีการสอน ให้แง่คิดอะไรกับคนดู ถึงเเม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ แต่ก็เป็นส่วน
ช่วยให้สังคมน่าอยู่ขึ้น เป็นการเตือนสติคนดูให้เลือกท าในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม แต่จะมีงงนิด
หน่อยในส่วนเนื้อหาของสายพันธุ์คนแซงคิวค่ะ เหมือนฟังแล้วยังไม่เข้าใจเต็มที่ เป็นเนื้อหาเล่นๆหรือ
อิงเนื้อหาจริงๆ 

3. ภาพรวมก็พอใช้ได้ค่ะ แต่ตรงสถานการณ์บางครั้งดูไม่ค่อยชัดเจน แต่ก็เข้าใจว่าเป็นการ
แอบถ่าย คิดว่าถ้าท าให้เหตุการณ์บางเหตุการณ์ชัดเจนขึ้้น จะท าให้ดูน่าสนใจมากขึ้น คนดูลุ้นตามไป
ด้วยว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรตามมา 

4. กราฟฟิกใช้ได้ค่ะ น่ารักดีค่ะ บางช่วงใช้เป็นการเน้นความรู้สึก หรือค าพูดได้ดี แต่บางช่วง
ของพิธีกรในช่วงท้ายๆ ที่แบบอธิบายๆ คิดว่าอาจใช้มากเกินไปนิดนึงค่ะ ส่วนเรื่องดนตรีเเละเสียงก็ท า
ได้ดีค่ะ ดูเหมาะสมกับรายการ บางช่วงสามารถเพ่ิมอรรถรสได้ดี  
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1.รูปแบบรายการสนุกสนาน น่าติดตาม 
2.เนื้อหาเป็นประเด็นในสังคม น่าติดตาม ท าให้ผู้ชมรายการน่าจะให้ความสนใจจนจบ

รายการ  
3.มีลีลาการน าเสนอท่ีแปลกใหม่ น่าจะเหมาะกับวัยรุ่น  
4.กราฟฟิกมีความสนุกสนานสอดคล้องกับเพลงและเสียง Effect ต่างๆ มีการตัดต่อค่อนข้าง

ไวมีลักษณะที่เหมาะกับวัยรุ่น  
 
1.รายการมีความสนุกมีความน่าสนใจอยู่ในทุกๆช่วงเวลา ตอบสนองความเป็นไปของสังคม

สามารถยกตัวอย่างและสถานการณ์ได้อย่างชัดเจน 
2. มีเนื้อหาที่สะท้อนสังคมที่ดีให้สามารถรับรู้ว่าสิ่งที่สังคมก าลังกระท านั้นไม่ถูกต้องและไม่

ควร โดยใช้เหตุการณ์ที่แสดงอารมและความรู้สึกท่ีชัดเจน 
3.มีลีลาที่สนุกน่าสนใจ การใช้มุมกล้องหลายๆมุมเปลี่ยนไปมาดูน่าสนใจแต่บางช่วงมาก

จนเกินไปดูเวียนหัว 
4.มีการใช้ตัวหนังสือย้ าค าพูดของพิธีกรที่ดีน่าสนใจและสวยงาม การใช้ กราฟฟิกนี้สีสัน

สวยงามดึงดูด การตัดต่อมีความกะชับไม่ยืดเยื้อ เปลี่ยนไปมาระหว่างเหตุการณ์กับพิธีการได้ลงตัว 
5. การใช้มุมกล้องกลับไปกลับมา การที่พิธีการพูดเร็วมากๆ ฟังไม่รู้เรื่องบ้างช่วง เหมือนเป็น

การเจาะกลุ่มผู้ดูไปที่วัยรุ่นเพียงกลุ่มเดียว แต่ด้วยเนื้อหาน่าจะเสนอให้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยในสังคม 
สะท้อนให้เด็กเห็นว่าผิด ตอกย้ าผู้ใหญ่ว่าไม่ควร และท าให้วัยรุ่นเห็นว่าควรจะเปลี่ยน น่าจะดีกว่า  
(นางสาวเพ็ญวิภา เพ็งสวน, สัมภาษณ์วันที่ 31 ธันวาคม 2556) 

 
1.แปลกใหม่ สามารถดูได้เพลินๆแต่สอดแทรกเนื้อหามีสาระ  
2.เนื้อหาสามารถสะท้อนปัญหาในสังคมมี่หลายๆคนมองข้ามในปัจจุบัน แต่ควรมีเนื้อหา

มากกว่านี้  
3.มีลีลาท่าทางการพูดที่ดีแต่อยากให้แอคติ้งอลังการกว่านี้  บางครั้งอาจจะพูดเร็วไปนิด

หน่อย  
4.กราฟฟิกและการตัดต่อดูมีลูกเล่นดีดูแล้วไม่น่าเบื่อ สวย  
5.รวมๆแล้วถือว่าเป็นรายการที่ดีในระดับนึงน่าจะเป็นที่ชื่นชอบในหมู่วัยรุ่นเพราะมีเนื้อหา

สาระที่สะท้อนปัญหาสังคมแต่สามารถน าเสนอได้  ไม่น่าเบื่อแต่ควรมีเนื้อหามากกว่านี้สักหน่อย 
พัฒนาอีกแค่นิดเดียวก็จะดีมาก เยี่ยมๆ  
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1.รูปแบบของรายการ มีการจัดวางสิ่งที่น่าสนใจของตัวรายการได้เหมาะสม มันสามารถท าให้
คนดู ดูต่อไปได้โดยไม่เบื่อ มีความแปลกใหม่ของการน าเสนอ มันสามารถเจาะกลุ่มได้หลากหลาย 
เนื้อหา  

2.ส่วนของเนื้อหา ล าดับเหตุการณ์ ได้ค่อนข้างดี ยกตัวอย่างของปัญหาที่มันสามารถเข้าถึง
คนส่วนใหญ่ได้ ดูแล้ว ต้องรัองว่า "เออ มันก็จริง เราเคยโดน" 

 3. ลีลาการน าเสนอ ค่อนข้างจะสนุกนะครับส าหรับพิธีกร มีค าพูดที่กระชับฟังง่าย เพราะดูๆ
แล้วเนื้อหาออกแนวเป็นปัญหาสังคม แต่พิธีสามารถพูดแล้วใหัมันดูสนุก แต่บางทีก็ดูจะพูดเร็วไปบัาง 
จนฟังดูรีบๆ ลีลาการท ามุมกล้องนี้สนุกมันลงตัวมากๆกับคาแร๊คเตอร์ของพิธีกร ท าให้ยิ่งสนุกข้ึนไปอีก 
แตต่รงที่ยกตัวอย่างปัญหา เช่น ซีนตู้ ATM มันน่าจะท าใหัดูสนุกได้มากกว่านี้ ส่วนตอนในตอนสุดท้าย
มีการยกตัวอย่างสถานการณ์พร้อม ภาพประกอบที่เข้าใจง่าย ซึ่งผมชอบอันนี้  

 4.การตัดต่อ ในตอนเปิดคลิป มีดนตรีที่ดึงดูดคนดู การตัดต่อ ไหลลื่นดีครับ โทนสีของคลิปดู
สบายตา อีกจุดนึงคือ เวลาที่พิธีกรพูดอะไร หรือเน้นค าอะไรที่มันส าคัญ ตลกๆหน่อย ก็จะมี
เสียงดนตรีประกอบ พร้อมค าๆนั้น เด้งขึ้นมา มันท าใหัเด่น และคนดูเห็นความส าคัญและตลกไปด้วย  

5. ค าแนะน า ภาพรวมของรายการถือว่าเป็นรายการที่ดีเลยทีเดียว สาระเนื้อหา ดีเยี่ยม ผม
ชอบตรงที่มันมีการ แนะน าปัญหา แสดงปัญหา และทางออกของมัน ทุกอย่างมันโอเค เรื่องพิธีกรพูด
ช้าลงอีกหน่อยนึงดีมากเลย โดยรวมถือว่าคุณภาพ  

 
1. น่าติดตามเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสังคน บางช่วงพิธีกรพูดเร็วไป ในช่วงต้นยังไม่เข้าใจว่า

รายการต้องการสื่อถึงเรื่องอะไร 
3. การน าเสนอน่าสนใจ สถานที่เหมาะสม 
2. น าเรื่องในชีวิตจริงมาเสนอได้อย่างเหมาะสม 
4.ดนตรีเหมาะสม ตัดต่อน่ารัก กราฟิกเข้ากันดี  
5. อยากให้มีคนเข้าไปตักเตือนผู้ที่ท าพฤติกรรมไม่เหมาะสมจริงๆเลย 
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