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13530339: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง: การสร้างสรรค์รายการสารคดีท่องเที่ยวรอบวัดและศาสนสถาน 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับ “การสร้างสรรค์รายการสารคดี
ท่องเที่ยวรอบวัดและศาสนสถาน” รายการสารคดีท่องเที่ยวที่มีแกนหลักคือการไปท่องเที่ยวและ
รู้จักศาสนสถานต่าง ๆ ที่สนใจรวมไปถึงการเที่ยวในสถานที่ใกล้เคียงโดยรอบกับศาสนสถานแห่งนั้น 
โดยมีแนวความคิดจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และผลงานที่ เกี่ยวข้อง มีการแจก
แบบสอบถามออนไลน์กับกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 18-35 ปี จ านวน 130 คน ตลอดจนสัมภาษณ์เชิงลึก
กับผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จ านวน 4 รายการ 4 ท่าน นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์รายการโทรทัศน์ที่มี
ความเกี่ยวข้องเก่ียวข้อง เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดท ารายละเอียดในการท าบทรายการ
โทรทัศน์ และผลิตชิ้นงานรายการสารคดีท่องเที่ยวรอบวัดและศาสนสถาน ให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มเป้าหมายต้องการให้การเล่าเรื่องเกี่ยวกับศาสนสถานนั้นเป็น
เรื่องที่น่าสนใจ และให้มุมมองใหม่ ๆ ในการไปท่องเที่ยว เนื้อหาไม่ต้องอัดแน่นมากจนเกินไปหากแต่
แฝงความสนุกสนานให้ชวนติดตาม จากผลการศึกษาที่ได้กล่าวมานี้ ผู้ศึกษาได้น ามาผลิตชิ้นงาน
รายการ “What The Faith” ในรูปแบบรายการสารคดีท่องเที่ยว ที่น าเสนอโดยมีจุดยึดของการเล่า
เรื่องในแต่ละตอน แต่ละสถานที่คือศาสนสถานต่าง ๆ และการท่องเที่ยวยังสถานที่โดยรอบใกล้เคียง
กับศาสนาสถานแห่งนั้น ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารอร่อย  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  หรือแหล่งค้าขาย  
ซึ่งรายการนั้นจะมุ่งเน้นทั้งความรู้และความสนุกสนาน   และจากการผลิตชิ้นงานผู้ศึกษาได้ท าการ
สนทนากลุ่มกับผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย โดยผลการศึกษาพบว่า ชิ้นงานรายการ  “What The Faith” 
ประสบความส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ โดยทางกลุ่มเป้าหมายให้ความเห็นว่า เป็นรายการที่พูดถึงตัว
ศาสนาสถานแต่ท าออกมาได้น่าใจ ได้น่าติดตาม กอปรกับเพลงประกอบที่คอยปลุกเร้าอารมณ์อยู่
ตลอดทั้งรายการ พิธีกรมีการเล่นมุกสอดแทรกในเนื้อหาท าให้รู้สึกมีความเป็นกันเองระหว่างตัวพิธีกร
กับผู้ชม เมื่อรับชมแล้วเกิดความรู้สึกสนใจ และอยากลองไปเที่ยวดูสักครั้ง ซึ่งตอบสนองและเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ท่ีผู้ศึกษาได้ตั้งไว้ 
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บกพร่องจนท าให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี รวมไปถึงคณะกรรมการตัดสินจุลนิพนธ์ อาจารย์
สมศักดิ์ ชาติน้ าเพชร อาจารย์นิธิ วติวุฒิพงศ์ อาจารย์รัชตา อุจจ์ศรี  และอาจารย์คริสโตเฟอร์ 
วอชิงตัน ที่กรุณาให้ค าปรึกษา คอยชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนให้ค าแนะน า ข้อแก้ไขใน
ส่วนที่บกพร่องระหว่างการตรวจความก้าวหน้าโครงการจุลนิพนธ์ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งสุดท้าย
ด้วยดีเสมอมา 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ความรู้ จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี  

ขอขอบคุณอาจารย์มาฮินเดอร์ ซิงห์ จ าปี วิทยากรประจ าวัดซิกข์ คุรุดวาราศรีคุรุสิงห์
สภา ที่กรุณาให้ความรู้ ตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ให้กระจ่างแจ้ง ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการท าจุลนิพนธ์ครั้งนี้ 

นอกจากนี้ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ และน้อง ๆ ทุกคนที่มีส่วนร่วมกับจุลนิพนธ์ครั้งนี้ ที่
คอยเป็นก าลังใจ คอยให้ความช่วยเหลือแนะน า ในเวลาที่มีปัญหา หรือรู้สึกท้อแท้หมดหวัง และ
ทีมงานทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือในการผลิตรายการในทุกส่วน ทุกด้านอย่างเต็มที่ ตั้งแต่เริ่มต้นผลิต
รายการจนออกมาเป็นรายการที่เสร็จสมบูรณ์ 

สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ คุณตา คุณยาย และญาติพ่ีน้องทุกคน ที่
มอบความรัก การดูแล ให้ก าลังใจ และให้ค าปรึกษาทุกอย่าง และสนับสนุนการศึกษาจนท าให้ลูกมี
ความส าเร็จในวันนี้  
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 บทที่ 1 
 บทน า 
 
 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 

ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์มาช้านาน ประกอบด้วยความหลากเชื้อชาติ หลากศาสนา 

หลายภาษา และวัฒนธรรม ที่เผยแพร่เข้ามาพร้อมกับการอพยพมาตั้งถิ่นฐานของชุมชน ทั้งศาสนา

พราหมณ์อันเก่าแก่ที่เข้ามาพร้อมกับการค้าขายของพ่อค้าอินเดีย ตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ 8 เป็น

ต้นมา ศาสนาคริสต์ที่เผยแพร่โดยมิชชั่นนารีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราช และศาสนาอิสลามที่เข้ามาพร้อมกับการอพยพมาตั้งถิ่นฐานของชาวมุสลิมในพ้ืนที่

ตั้งแต่สมัยอยุธยา ขณะทีศ่าสนาพุทธได้เผยแพร่เข้าสู่ประเทศไทยนับได้ถึง 4 ยุคด้วยกัน ได้แก ่ 

ยุคเถรวาทดั้งเดิม ยุคมหายาน ยุคเถรวาทแบบพุกาม ยุคเถรวาทแบบลังกาวงศ์  

ด้วยเหตุที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้ความเสรีในด้านการนับถือศาสนา คนไทยจึง

เลือกที่จะนับถือศาสนาต่างๆ ได้ตามความสมัครใจ ด้วยทุกศาสนามิว่าจะเป็นศาสนาคริสต์ อิสลาม 

ฮินดู หรือศาสนาซิกข์ล้วนมีจุดมุ่งหมายที่จะอบรมสั่งสอนศาสนิกของตนให้เป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้น 

อย่างไรก็ตาม คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศเป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน

ตั้งแต่ครั้งบรรพชน  และได้ฝังรากลึกลงในจิตใจของคนไทย จนกลายเป็นรากฐานของความเชื่อ 

วัฒนธรรม ประเพณีส่วนใหญ่ และเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ในปัจจุบัน จนอาจกล่าวได้ว่ า

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ  แม้ว่าจะไม่มีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติก็ตาม ประกอบกับศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีความแตกต่างจาก

ศาสนาอื่นๆ  

ดังที่ดร.วิชัย ตันศิริ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เขียนไว้ในหนังสือ

วัฒนธรรมพลเมือง “ศาสนาพุทธมีขันติธรรมและเชื่อในเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์ มองโลกแบบผู้

รักสันติภาพ จึงอยู่ร่วมกับศาสนาอ่ืนๆได้โดยไม่มีความขัดแย้ง เพราะพุทธศาสนาไม่ได้เน้นการเปลี่ยน

ศาสนาของผู้อื่น การสอนพุทธศาสนามีแต่บวกกับบวกในสังคม อันที่จริงความสุขของสังคมไทยนั้น มี

รากฐานมาจากค าสอนของพุทธศาสนา” ด้วยพ้ืนฐานดังกล่าวจึงท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีลักษณะ
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พิเศษที่เปิดโอกาสให้ทุกศาสนาสามารถปฎิบัติศาสนกิจได้ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีเสรีภาพ

ในการนับถือศาสนาที่ตนมีความเชื่อและศรัทธาได้ อีกทั้งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ แม้จะทรง

นับถือศาสนาพุทธ แต่ก็ทรงด ารงตนเป็นองค์อุปถัมภกของทุกศาสนาที่อยู่ในประเทศไทย (iHDC ศูนย์

บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2556) 

ดังที่ข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า ประชากรไทยประมาณร้อยละ 94 นับถือ

ศาสนาพุทธ โดยส่วนใหญ่เป็นนิกายเถรวาท และประมาณร้อยละ 5 นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นชาวไทยทางภาคใต้ตอนล่าง คนไทยที่นับถือศาสนาคริสต์มีประมาณ 4 แสนกว่าคน คิดเป็นร้อย

ละ 0.7 มีทั้งนิกายคาทอลิก โปรเตสแตนต์ และเซเวนเดย์ แอดเวนติสต์ ส่วนชาวซิกข์มีประมาณ 

70,000 คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่อ่ืนๆ มีโบสถ์ซิกข์อยู่ทั้งหมด 19 

แห่งทั่วประเทศ ส่วนผู้นับถือศาสนาฮินดูมีถึงประมาณ 1 หมื่นคน นอกจากนี้ก็ยังมีผู้นับถือศาสนาและ

ลัทธิอ่ืนๆ เช่น เต๋า ขงจื้อ และยิว รวมทั้งชาวไทยภูเขาอีก 9 เผ่า จ านวนประมาณ 920,000 คน ที่นับ

ถือศาสนาแตกต่างกันไป 

ประเทศไทยจึงถือได้ว่าเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา โดยมีวัดซึ่งเป็นพุทธสถานทาง

ศาสนาอยู่มากมาย ประกอบกับวัดถือเป็นพุทธสถานที่มีความส าคัญกับสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตกาล 

เพราะวัดถือเป็นศูนย์กลางของชุมชนและสังคม เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในสังคมนั้นๆ เป็นแหล่ง

ความรู้ และสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ทั้งเป็นที่พ่ึงทางจิตวิญญาณของคนในสังคม วัดจึงเป็น

สถานที่ที่มีความผูกพันกับคนไทยมาโดยตลอด และไม่เพียงแต่วัดไทยพุทธเท่านั้นที่ชาวไทยให้การนับ

ถือ ยังมีศาสนสถานที่ส าคัญๆ ในศาสนาหรือลัทธิอื่นๆ ที่คนไทยให้ความเคารพนับถือและศรัทธา ด้วย

พ้ืนฐานทางศาสนาที่ท าให้คนไทยพุทธเป็นคนเปิดกว้าง สามารถยอมรับสิ่งต่างๆที่เข้าในชีวิตหากท าให้

ตนเองนั้นรู้สึกมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้  ตัวอย่างเช่น การเคารพบูขาศาลเจ้าจีน การเคารพบูชาองค์เทพ

ในศาสนาพราหมณ์ เป็นต้น หรือแม้แต่การที่มีศาสนสถานทั้งมัสยิถ โบสถ์คริส และวัดพุทธรวมอยู่

ด้วยกันในชุมชน โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งใดๆ ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนถึงการอยู่ร่วมกันในสังคม

อย่างไม่มีการแบ่งแยก และยังช่วยเหลือเคารพซึ่งกันและกันอีกด้วย  

 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นเหตุผลที่น่าสนใจที่จะผลิตรายการขึ้นมา โดยมีวัดหรือศา

สนสถานต่างๆ ซึ่งเป็นสถานที่แห่งความศรัทธานั้นเป็นตัวแกนหลักในการด าเนินรายการ เพ่ือพาไป

รู้จักกับความน่าสนใจ ประวัติความเป็นมาของวัดหรือศาสนสถานนั้นๆ รวมทั้งความเชื่อและศรัทธา
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เป็นเกร็ดความรู้ โดยจะมีบริบทของชุมชนรอบข้าง ความเป็นอยู่ของผู้คน เป็นตัวช่วยเสริมเรื่องราวใน

ตอนนั้นๆ ให้ผู้คนที่สนใจหรือมีเวลาว่าง ได้มีตัวเลือกในการท าบุญท าทาน ฟังเทศฟังธรรม ตามแบบ

ของชาวไทยพุทธ หรือศึกษา เรียนรู้ในความหลากหลายของศาสนสถานต่างๆ  ที่อาจต่างศาสนา ต่าง

ความเชื่อ ต่างความศรัทธาจากตนเองหรือไม่ก็ตาม  

โดยจะมีกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มครอบครัว เนื่องจากกลุ่มวัยรุ่น เป็นวัยที่

เริ่มมีความคิดเป็นของตัวเอง เริ่มที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวเองกับเพ่ือน มีสังคมเป็นของตัวเอง เริ่ม

อยากพบเจอความแปลกใหม่หรือใช้เวลาร่วมกับกลุ่มของตนเอง และที่เลือกกลุ่มครอบครัวด้วยนั้น

เพราะเป็นสถาบันแรกเริ่ม และคนเราผูกพันมากที่สุด น่าจะได้ใช้เวลาในวันว่างที่มีร่วมกัน โดยผ่านจุล

นิพนธ์เรื่อง “การสร้างสรรค์รายการสารคดีท่องเที่ยวรอบวัดและศาสนสถาน” 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวรอบวัดและศาสนสถาน 

2. น าเสนอวัดและศาสนสถานต่างๆที่ผู้คนเคารพศรัทธา หรืออีกมุมหนึ่งของศาสนสถาน

นอกเหนือจากสิ่งที่ตัวเองเคารพศรัทธา 

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 

การศึกษาและการผลิต “รายการสารคดีท่องเที่ยวรอบวัดและศาสนถาน” ซึ่งจะน าเสนอ

ในรูปแบบสารคดีท่องเที่ยว โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนสถาน อันหมายถึง ตัวศาสนสถานและบริบท

โดยรอบ ซึ่งไม่จ ากัดเพียงแค่พุทธศาสนสถาน แต่จะให้เห็นถึงความหลากหลายในทุกศาสนาหรือลัทธิ

ความเชื่อ โดยมุ่งเน้นไปในกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มครอบครัว เพ่ือเป็นแนวทางในเดิน

ทางการท่องเที่ยว เรียนรู้ หรือได้พบเห็นมุมมองใหม่ท่ีต่างจากเดิม   

 
ขั้นตอนและแผนการด าเนินการ 

1. เสนอหัวข้อให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา 
2. ศึกษาค้นคว้าจากต ารา หนังสือ และเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎี รวมถึง

ส ารวจข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3. ขั้นตอนการเตรียมการผลิต (Pre-Production) 
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- เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศาสนสถานต่างๆ 
และบริบทรอบข้าง เพ่ือน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและ
วิธีการน าเสนอต่อไป 

- คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอออกมาเป็นโครงร่างรายการ (Proposal) 
- จัดท า script อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และสถานทีใ่นการผลิต 

4. ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production) 
- การถ่ายท ารายการในสถานที่ที่วางแผนเอาไว้ 

5. ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ (Post-Production) 
-  น าข้อมูลที่ได้มาประมวลผล เรียบเรียงข้อมูลอีกครั้ง 
-  ตัดต่อท ากราฟิกไตเติ้ลรายการและดนตรีประกอบ 

6. สรุปผลการศึกษาโดยน าเสนอและจัดท ารูปเล่ม 
 

แผนการด าเนินงาน 
ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 1-1 แสดงแผนการด าเนินงาน 

 
กิจกรรม 

2556 2557 
มิ

มิ.ย 
ก

ก.ค 
ส

ส.ค 
ก

ก.ย 
ต

ต.ค 
พ

พ.ย 
ธ

ธ.ค. 
ม

ม.ค 
ก

ก.พ 
ศึกษาข้อมูลและน าเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์          
ค้นคว้า รวบรวมเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง          
ทดสอบกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีแจก
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูล 

         

น าเสนอแผนโครงการผลิตรายการ           
ด าเนินการก่อนการผลิต ติดต่อประสานงาน           
ผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวรอบวัดและ 
ศาสนสถาน 

         

ตัดต่อรายการ          
ประเมินผลและสรุปการด าเนินงาน          
จัดท าเอกสาร          
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบถึงขั้นตอน กระบวนการผลิต และกระบวนการน าเสนอรายการสารคดี

ท่องเที่ยวรอบวัดและศาสนสถาน 
2. สามารถผลิตรายการสารคดที่องเที่ยวรอบวัดและศาสนสถานออกมาได้บรรลุตรงตาม

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 

นิยามศัพท์ 
รายการสารคดี หมายถึง รายการที่น าเสนอเรื่องราวเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้ง 

โดยการน าเสนอในรูปแบบเดียวกันหรือหลายรูปแบบคละเคล้ากันไป ซึ่งถือได้ว่าเป็นการน าเสนอ
เรื่องราวที่เป็นเอกภาพ (Unity) และความหลากหลาย (Variety) 

การท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง การออกเดินทางที่เป็นครั้งคราวด้วยความสมัครใจ 
ไปยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งมิใช่เป็นที่พ านักอาศัยประจ าของบุคคลนั้น  

วัด หมายถึง สถานที่ส าหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนาของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ าย
ในวัดจะมี กุฏิ ซึ่งใช้เป็นเป็นที่อาศัยของนักบวชในศาสนาพุทธซึ่งก็คือ พระสงฆ์ อีกทั้งยังมีเจดีย์ พระ
อุโบสถ ศาลาการเปรียญ เมรุ ซึ่งใช้ส าหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ 
การท าสมาธิ 

ศาสนสถาน หมายถึง สถานที่หรือสิ่งก่อสร้างซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือใช้ในพิธีกรรมหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับศาสนา เช่น พระพุทธศาสนา มีวัดโบสถ์ ศาสนาคริสต์ มีโบสถ์ มหาวิหาร ศาสนาอิสลาม 
มีมัสยิดหรือสุเหร่าศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีเทวสถาน เป็นต้น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

 
บทที่ 2 

ทฤษฎี ผลงานและงานวจัิยทีเกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร้างสรรค์รายการท่องเที่ยวรอบวัดและศาสนสถาน” ผู้ศึกษา

ได้น าแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่มีความเก่ียวข้องมาศึกษาและวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน

การผลิตรายการดังต่อไปนี้ 

 
ตอนที่ 1  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

- แนวคิดเก่ียวกับด้านการผลิตรายการสารคดี 

- แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยว 

- แนวคิดเก่ียวกับมนุษย์และศาสนา 

- แนวคิดเก่ียวกับความเชื่อและพิธีกรรม 

 

ตอนที่ 2  ผลงานที่เกี่ยวข้อง 

ตอนที่ 3  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนที่ 1 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์รายการท่องเที่ยวรอบวัด เพ่ือ
เป็นแนวทางในการผลิต ดังนี้ 

 
แนวคิดเกี่ยวกับด้านการผลิตรายการสารคดี 

สารคดี   คือ การน าเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องจริง เคยเกิดขึ้นจริง มีอยู่จริง  โดยมี
การเตรียม การหาข้อมูล เรียบเรียง ภาพและเสียงให้ออกมามีความน่าสนใจและสร้างสรรค์  ซึ่ง
สามารถท าให้ผู้ดูเกิดความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ร่วมและได้แง่คิด ซึ่งผู้ชมที่ดูจบแล้วสามารถน าไปคิด
ต่อได้ 

1. หลักส าคัญของงานสารคดี 
- ต้องถ่ายทอดความจริงอย่างสร้างสรรค์ 
- ต้องให้มีผลต่อความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ร่วมของผู้ชม 

โดยจะต้องตอบค าถาม 3 ข้อ  ก่อนที่จะท ารายการสารคดี 
1.  ท าไปเพ่ืออะไร คือ  วัตถุประสงค์ 

ก าหนดแนวคิด และประเภทของงาน 
2.  ท าไปให้ใครดู  ใคร คือ กลุ่มเป้าหมาย 
 ก าหนดรูปแบบการน าเสนอให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
3.  ดูแล้วจะได้อะไร คือ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ก าหนดเทคนิคการน าเสนอ (คู่มือการผลิตสารคดีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ 2554) 
2. ประเภทของรายการสารคดี 
ประเภทของรายการสารคดีแบ่งตามลักษณะของเนื้อหาโดยทั่วไป (นิทัศน์ อิทธิพงษ์ 

2533 : 8) 
2.1 รายการสารคดีทั่วไป 
2.2 รายการสารคดีในโอกาสพิเศษ 
2.3 รายการสารคดีเชิงวิจารณ์ 
2.4 รายการสารคดีเชิงข่าว 
2.5 รายการสารคดีท่องเที่ยว 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. ลักษณะการน าเสนอรายการสารคดี 

รายการสารคดีนอกจากจะแบ่งแยกย่อยๆ ออกเป็นประเภทต่างๆแล้ว รายการสารคดีมี

วิธีการน าเสนอที่แตกต่างกันออกไปคือ (นิทัศน์ อิทธิพงษ์ 2533 : 11 – 12) 

3.1 รายการสารคดีเต็มรูปแบบตลอดรายการ เป็นลักษณะรายการสารคดีที่มีเนื้อหา

ด้านความรู้ ข่าวสารและเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม โดยที่เนื้อหาสาระของรายการจะด าเนินเรื่อง

ด้วยเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับสิ่งนั้นจริงๆ ประกอบกับการบรรยายข้อเท็จจริงหรือเล่าเรื่องประกอบให้

ผู้ชมรับรู้ประวัติความเป็นมาของเหตุการณ์ต่างๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ อาจมีการสัมภาษณ์ สอบถามความ

คิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องบ้าง แต่เป็นเพียงสั้น ๆ ครั้งละ 1-2 นาที สารคดีเหล่านี้อาจเป็นตอนเดียวจบ 

หรือหลายตอนจบก็ได้ แล้วแต่เรื่องราวนั้น ว่าจะมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใด เช่น รายการชีพจรลง

เท้า ความรู้คือประทีป หลายชีวิต 

3.2 รายการสารคดีที่เป็นส่วนหนึ่งของรายการอ่ืนๆ รายการสารคดีประเภทนี้เป็นอาจ

เป็นรายการสารคดีสั้นๆที่แทรกอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งของรายการรูปแบบอ่ืน ๆ อาจอยู่ในรูปแบบของ

รายการนิตยสาร จะมีรายการสารคดีสั้น ๆ มีเนื้อหาสาระเบาๆบรรจุไว้ในช่วงหนึ่งของรายการหรือใน

รายการข่าว รายการสัมภาษณ์ รายการสนทนา ก็บรรจุรายการสารคดีไว้ เป็นส่วนหนึ่งได้ โดยอาจใช้

เป็นส่วนที่น าเข้าสู่รายการชี้ประเด็นปัญหา เสริมการสนทนา หรือสัมภาษณ์ให้ชัดเจนขึ้น หรือสรุปไว้

ช่วงท้ายของรายการ เป็นต้น 

3.3 รายการสารคดีที่น าเสนอในรูปแบบของนิตยสาร เป็นรายการที่มีเนื้อหาสาระ

ประกอบด้วยเรื่องย่อยต่าง ๆ กัน แต่ละเรื่องย่อย ๆ รวมกันนั้น เป็นลักษณะของสารคดีทั้งสิ้น อาจจะ

มีการเชื่อมโยงเรื่องย่อยเหล่านั้นเป็นรายการเดียวอย่างสอดคล้องกลมกลืน เนื้อหาที่น า เสนอมักเป็น

เรื่องราวที่แปลกใหม่ ผู้ชมไม่เคยพบเห็นมาก่อน มักเป็นเรื่องสั้นความยาวประมาณ 5 นาที ต่อเรื่อง 

โดยมีพิธีกรหลักด าเนินรายการ เพ่ือเชื่อมส่วนย่อยต่างๆให้ต่อเนื่องกัน และมีผู้ช่วยพิธีกรด าเนิน

รายการในส่วนย่อยอีกด้วย พิธีกรจะใช้ภาษาพูดเป็นกันเองกับผู้ชม และมีลีลาความสามารถเฉพาะตัว 

เป็นสิ่งดึงดูดให้ผู้ชมติดตามเป็นประจ า ในปัจจุบันรายการสารคดีประเภทนี้เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ชมมาก

ที่สุด เช่น รายการตามไปดู รายการท้าพิสูจน์ เป็นต้น 

3.4 รายการสารคดีที่น าเสนอในรูปแบบของละคร รายการสารคดีในลักษณะนี้มัก

น าเอาเรื่องราวชีวิตส่วนหนึ่งของชีวิตจริง หรือเหตุการณ์ตื่นเต้นประทับใจมาน า เสนอในรูปแบบของ

ละครจ าลอง เนื้อหาของรายการจะเป็นเรื่องราวในชีวิตจริงซึ่งอาจมีการดัดแปลงบ้างเล็กน้อยเพ่ือ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ความเหมาะสม จะมีพิธีกรด าเนินรายการในช่วงแรก และในช่วงสุดท้ายมักจะเชิญผู้ที่เป็นเจ้าของ

เรื่องราวนั้นมาพูดคุย สัมภาษณ์เพ่ือนเป็นการยืนยันเหตุการณ์นั้นอีกครั้งหนึ่ง เช่น รายการฝันที่ เป็น

จริง 

 

4. การวางโครงเรื่องและขั้นตอนการเขียนบทสารคดี  

มิใช่ทฤษฏีหรือสูตรที่ใครจะน าไปยึดถือแบบตายตัวได้ (ธีรภาพ โลหิตกุล 2552 : 93-

101) 

 4.1 วางแก่น (Theme) ก าหนดแนว (Plot)  

 เมื่อก าหนดว่าจะท าสารคดีเรื่องอะไร หมายถึงผ่านการวิเคราะห์ประเมินแล้วว่ามี

ความน่าสนใจ ให้สาระความรู้และความบันเทิงแก่ผู้ชมได้ หรือเมื่อได้รับค าสั่งจากผู้ว่าจ้างหรือจาก

ผู้บังคับบัญชา ว่าต้องการให้ท าเรื่องอะไรแล้ว ขั้นตอนในการลงมือปฏิบัติล าดับแรก ซึ่งถือเป็นหัวใจ

ส าคัญ เปรียบได้ดั่ง “เข็มทิศชี้น าทาง” กือการวางแก่นเรื่องและก าหนดโครงเรื่องในการถ่ายท า 

การจะได้มาซึ่ง “แก่นเรื่อง” และ “โครงเรื่อง” ย่อมไม่ได้มาจากการนั่งคิดเอาเอง เรา

พอจะแบ่งที่มาได้ 3 ทาง คือ 

4.1.1 จากการค้นคว้าข้อมูลเอกสารในห้องสมุด หรือเว็บไซต์ ทั้งข้อมูลวิชาการ

และข้อมูลเชิงประสบการณ์ของผู้ที่เคยเดินทางไปในจุดที่เราจะไปถ่ายท ามาก่อนแล้ว 

4.1.2 จากนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ ในที่นี้อาจหมายถึงที่ปรึกษาที่วิชาการของ

กองถ่าย หรือจาก หรือจากบุคคลที่เคยเดินทางไปมาก่อน โดยไปพูดคุยหรือสัมภาษณ์เก็บข้อมูล 

4.1.3 จากการเดินทางไปส ารวจในพ้ืนที่ หรือกระบวนการก่อนถ่ายท า หมายถึง

การลงไปดูพ้ืนที่จริง พูดคุยกับแหล่งข้อมูลท้องถิ่น รวมถึงการค้นคว้าเอกสารในห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ 

หรือศูนย์วัฒนาธรรมท้องถิ่น  

ข้อมูลจากทั้งสามแหล่งนี้จะถูกน ามาประมวลผลสรุปเป็นแก่นเรื่องและโครงเรื่อง เพ่ือ

ไม่ให้การลงไปถ่ายท าจริงสะเปะสะปะไร้ทิศทาง 

 4.2 คิวภาพ 

 กลับจากการถ่ายท าในพ้ืนที่แล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการหมดตัวอยู่หน้าจอมอนิเตอร์ 

เพ่ือคิวภาพหรือจดรายละเอียดว่าถ่ายภาพอะไรมาบ้าง ภาพอะไรอยู่ในม้วนไหน เป็นการจัดระบบ

ภาพให้พร้อมที่จะเข้าห้องตัดต่อ ขณะเดียวกันก็เป็นการตรวจเช็คว่า ภาพที่ถ่ายมามีคุณภาพดีหรือไม่ 
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บางทีดูจากจอมอนิเตอร์เล็ก ๆ ขณะถ่ายท าอาจยังไม่ละเอียดพอ กลับมาดูจอใหญ่ปรากฏว่าภาพมี

รอยต าหนิ เช่น เนื้อหาเทปเป็นรอย หรือกล้องไม่นิ่ง ภาพไม่คมชัด และอีกสารพันปัญหา บางครั้งถ่าย

มาหลายสิบม้วนแต่ใช้ภาพได้ไม่มาก 

หากเราไม่คิวภาพ เช็คภาพก่อน เราอาจเขียนบทยาวหลายย่อหน้า แต่มีภาพ

คุณภาพดีอยู่นิดเดียว การคิดภาพจึงเท่ากับเป็นการประเมินว่าเราจะเขียนบทไปในทิศทางใด  

4.3 สรุปประเด็นที่ถ่ายท าได้ 

หลังจากคิวภาพเรียบร้อย ภายที่ถ่ายมาทั้งหมดจัดเข้าประเด็นหลักๆ อะไรบ้าง

สัมภาษณ์ใครมาได้บ้าง ขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนส าคัญก่อนลงมือเขียนบท เป็นการตรวจสอบครั้ง

สุดท้ายว่าเรามีวัตถุดิบอะไรอยู่ในมือบ้าง ประเด็นไหนเป็นประเด็นหลัก -รอง บทสัมภาษณ์ของใครมี

เนื้อหาสาระมากน้อยเพียงใด ขั้นตอนนี้จะท าให้เรารู้ว่า ภาพที่ได้มาตรงกับแก่นเรื่องและโครงเรื่องที่

วางไว้เดิมเพียงใด  

4.4 แบ่งกลุ่มตอน  

แน่นอนที่สุดว่า ก่อนลงมือเขียน เราต้องมีแผนหรือโครงเรื่องแล้วว่าแต่ละตอนจะมี

ประเด็นใดบ้าง จะปล่อยเสียงสัมภาษณ์ใครบ้างจะเปิดเรื่องด้วยประเด็นไหน จะปิดท้ายให้ประทับใจ

อย่างไร 

4.5 เขียนบท – ลงเสียง – ตัดต่อ 

เมื่อเขียนบทตามโครงเรื่องเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการให้ผู้บรรยายลงเสียง 

คืออ่านบทลงในเทปบันทึงเพ่ือใช้ในการตัดต่อ เรียกว่าการลงเสียงครั้งที่ 1 ครั้นเมื่อตัดต่อภาพและใส่

ดนตรีประกอบกับเสียงธรรมชาติต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะให้ผู้บรรยายลงเสียงครั้งที่ 2 ถือว่าเป็น

การลงจริง โดยผู้บรรยายจะดูภาพและฟังเสียงประกอบไปด้วย เพ่ือจะได้สร้างอารมณ์ของเสียง

บรรยายให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ในขั้นตอนของการท าดนตรีประกอบสารคดี เราอาจวางแผนร่วมกับ

ผู้ประพันธ์ดนตรีประกอบแต่เนิ่น ๆ ตั้งแต่กลับจากการถ่ายท าและคิวภาพเสร็จแล้ว ก็อาจสรุป

ประเด็นและคัดภาพหลัก ๆ ส่งไปให้ผู้ประพันธ์ดนตรีดูเป็นตัวอย่าง หรืออาจตามไปแลกเปลี่ยนเสนอ

ความเห็น เพ่ือให้ดนตรีประกอบออกมาตรงตามแก่นที่เราวางไว้  
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แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
ในปัจจุบัน การท่องเที่ยวมีความส าคัญมากต่อระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 

และการส่งเสริมความเข้าใจดีระหว่างนานาชาติ การท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลาย

อย่าง แต่ต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันแยกกันไม่ได้ เช่น เมื่อเดินทางออกจากบ้านก็ต้องเกี่ยวข้อง

สัมพันธ์กับการคมนาคม ร้านอาหาร โรงแรม แหล่งบันเทิง หรือสถานที่อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือ

บริการแก่นักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางเนื่องจากการท่องเที่ยวมีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับ

มนุษยชาติทั้งทางด้านธุรกิจ และสังคมวัฒนธรรม 

1. ความหมายของการท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยว (Tourism) กับการเดินทาง (Travel)  สามารถใช้สับเปลี่ยนกันได้จน

บางครั้งดูเหมือนว่าจะเป็นความหมายเดียวกัน แต่ถ้าพิจารณาในเรื่องความหมายและพฤติกรรมแล้ว

การเดินทางกับการท่องเที่ยวต่างกัน ในพจนานุกรมการท่องเที่ยว ได้ให้ความหมายการเดินทางว่า 

“การเดินทางจากสถานที่หนึ่งสู่สถานที่หนึ่งโดยใช้วิธีการและวัตถุประสงค์ในการเดินทางต่าง  ๆ กัน 

หรือบางครั้งเมื่อเดินทางแล้วไม่กลับมายังสถานที่เดิม” หรือการเดินทาง คือการออกจากสถานที่หนึ่ง

ไปสู่สถานที่อ่ืนๆ เช่น การเดินทางออกจากบ้านตามปกติและการเดินทางเพ่ือไปอาศัยอยู่ที่อ่ืน 

ส าหรับความหมายการท่องเที่ยว ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวมิได้ให้ความหมายคานี้

มากนัก และการให้ความหมายก็แตกต่างออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจ 

หรือกิจกรรมเพ่ือความเพลิดเพลินของมนุษย์ การให้ความหมายจึงขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานดังกล่าวที่มีต่อการ

ท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามการอธิบายความหมายของการท่องเที่ยวสามารถแยกแยะได้ดังนี้ 

การท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง การที่คนเดินทางออกจากที่พัก หรือที่ท างานไปยัง

สถานที่อ่ืนๆ ในระยะเวลาสั้นๆ และคนเหล่านี้จะทากิจกรรมต่างๆ ระหว่างพักอาศัย ชั่วคราวใน

สถานที่ท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ในการเดินทางต้องการไปเยี่ยมญาติมิตร หรือท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง ผลรวมของปรากฏการณ์และความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่

เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจ รัฐบาล ผู้เป็นเจ้าของบ้านและชุมชนผู้

เป็นเจ้าของบ้าน ในกระบวนการดึงดูดและต้อนรับขับสู้นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนอ่ืน ๆ (Mclntosh 

and Goeldner.1986 อ้างใน บุษบา สุธีธรและภัสวลี นิติเกษตรสุนทร 2541) 

การท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความ

ประทับใจ การบริการ และการสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว 
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การท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการ และอ านวย

ความสะดวกเพ่ือให้เกิดความสุขสบายในการเดินทาง 

การท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง การเดินทางออกจากบ้านพักเป็นการชั่วคราว

ระยะเวลาสั้น เพ่ือไปเยี่ยมญาติมิตร หรือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ทางด้านการท่องเที่ยว เช่น การพักผ่อน 

เล่นกีฬา การประชุม สัมมนา ฯลฯ 

จากความหมายของการท่องเที่ยวดังกล่าวแล้ว แสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวต้องมีการ

เดินทางออกจากที่พักเป็นการชั่วคราว เพ่ือการพักผ่อนใจ เยี่ยมญาติ หรือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ 

เช่นเดียวกับการท่องเที่ยว แต่การเดินทาง รวมถึงการออกจากที่พักเพ่ือการประกอบอาชีพ และตั้งถิ่น

ฐานใหม่อย่างถาวร ดังนั้นความหมายของการเดินทางจึงกว้างกว่าการท่องเที่ยว แต่คาทั้งสองก็ใช้แทน

กันได้จนดูคล้ายเป็นความหมายเดียวกัน 

2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
ได้ถูกพิจารณาไว้เป็น 5 ปัจจัย ถึงแม้จะแยกออกเป็น 5 ปัจจัย แต่การพิจารณาการ

เติบโตทางการท่องเที่ยวอาศัยปัจจัยแต่ละตัว ที่ประกอบการสร้างอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวในภาพรวม 
ได้แก่ 

 2.1 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจจัดว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการต้องการ
ทางการท่องเที่ยวโดยตรง ในประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี รายได้ที่เหลือจ่ายต่อครัวเรือน 
(Discretionary income) สูงจะมีความสามารถในการจ่ายเพื่อการท่องเที่ยว 

 2.2 ปัจจัยทางด้านสังคม สิ่งที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมของมนุษย์มากที่สุดอย่างหนึ่งคือ 
แนวคิดในการใช้เวลาสังคมเกษตรกรรม ไม่มีเวลาที่แน่นอนในการท างานนัก แต่ฤดูกาลและสภาพ
อากาศเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการท างานเป็นหลัก แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นสังคมเกษตรมิได้แบ่งเวลาในการ
ท างาน การพักผ่อน หรือเวลาเพ่ือความสนุกสนานไว้ชัดเจน ทุกอย่างดูจะกลมกลืนกัน แต่ในสังคม
อุตสาหกรรม การท างานเริ่มมีเวลาที่แน่นอน นาฬิกาเป็นเครื่องก าหนดการเข้างานและการเลิกงานที่
ชัดเจน วงจรชีวิตคล้ายกับเป็นรูปแบบเดียวกัน คือจบการศึกษา หางานท า เกษียณอายุ การท่องเที่ยว
และการพักผ่อนมิได้ถูกมองว่าเป็นสิ่งส าคัญ หากแต่เป็นสิ่งที่ช่วยท าให้การท างานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ดังนั้นการพักผ่อนหย่อนใจ ในยุคอุตสาหกรรม จึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการท างาน แนวคิด “play in 
order to work” เป็นปรัชญาการใช้ชีวิตของคนในยุคอุตสาหกรรม  

และเนื่องจากเวลาว่างเป็นปัจจัยส าคัญที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการท่องเที่ยว การ
เปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญอีกอย่างหนึ่ง คือวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ การเพ่ิมวันหยุดอีกหนึ่งวัน ท าให้การ
ท่องเที่ยวแบบพักค้างคืนเกิดขึ้นโดยทั่วไป ก่อนหน้านั้นการท่องเที่ยวถูกจ ากัดอยู่เพียงวันอาทิตย์ และ
เป็นการไปเช้าเย็นกลับเป็นส่วนมาก ต่อจากนั้นเป็นการเริ่มมีวันหยุดประจ าปี เหตุผลหนึ่งในการมี
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วันหยุดคือความต้องการเพ่ิมการบริโภคสินค้าและบริกาารที่ภาคอุตสาหกรรมผลิตออกมา เพ่ือให้
เศรษฐกิจเติบโต การท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศของคนจ านวนมากก็เกิดขึ้น 

2.3 ปัจจัยด้านประชากร ครอบครัวเล็กลงค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรให้มีคุณภาพได้
สูงขึ้น เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ครอบครัวในปัจจุบันมีขนาดเล็กลง เด็กในประเทศโลกที่1 มีแนวโน้มที่รอด
และเติบโตเป็นผู้ใหญ่สูง อัตราการตายของเด็กลดลงอย่างมาก ดังนั้น จึงไม่จ าเป็นต้องมีลูกมากเผื่อไว้
เหมือนในอดีต นอกจากนั้นผู้หญิงเปลี่ยนจากแม่บ้านมาเป็นคนท างานได้เพ่ิมจ านวนแรงงาน และไม่
ต้องหวังพ่ึงแรงงานจากลูก ๆ มากนัก 

 2.4 ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ใช้ชีวิตการท างาน ตลอดจนการท่องเที่ยว เทคโนโลยีการขนส่งทางบก ทางอากาศ ทางน้ า 
ความส าเร็จด้านการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ หรือเครื่องบิน น าความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาสู่การ
ท่องเที่ยว การเดินทางระหว่างประเทศ โดยคนจ านวนมากเกิดขึ้น ภายหลังเครื่องบินขนาดใหญ่ถูก
พัฒนาขึ้นมาใช้ในการบินพาณิชย์ ซึ่งสงครามเป็น เหมือนตัวเร่งให้เกิดการสร้างถนนหนทาง และเป็น
ผลพลอยได้ของการท่องเที่ยวในเวลาต่อมา 

2.5 ปัจจัยด้านการเมือง การเมืองเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการเดินทางไม่ว่าจะ
เป็นระหว่างประเทศ หรือในประเทศเอง แต่ในประเทศที่อยู่ในการพัฒนาระยะที่4 ประชาชนมีอิสระ
ในการเดินทางมาก เว้นแต่บางที่ที่มีการควบคุมทางทหารหรือมีข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น การ
คว่ าบาตรทางการเมือง (ศุภลักษณ์ อัครางกูร 2551 : 11-19) 

ซึ่งปัจจุบันการท่องเที่ยวได้กลายมาเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ต่อระบบ
เศรษฐกิจของโลก และเป็นที่ยอมรับกันว่าเกือบทุกประเทศ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เจริญเติบโต
จนกลายมาเป็นสินค้าหลักในระบบการค้าระหว่างประเทศอย่างรวดเร็วในหลายประเทศอุตสาหกรรม 

ท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญอยู่ ในอันดับที่ 1 -3 ของประเทศนั้นๆ 
ข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ 

สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ซึ่งในรอบหลายทศวรรษที่
ผ่านมารายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอยู่ในล าดับ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการส่ง
สินค้าออกอ่ืน ๆ (ฉันทัช วรรณถนอม 2552 : 100) 

 
3. แรงจูงใจทางการท่องเที่ยว 
Mclntosh and Goeldler กล่าวไว้ว่าแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว (Tourism 

Motivation) หมายถึง สิ่งที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางออกท่องเที่ยวเพ่ือสนองความต้องการของ
ตนเอง ตามปกตินักท่องเที่ยวจะเดินทางหรือไม่ ย่อมข้ึนอยู่กับแรงจูงใจ 4 ประการ (บุษบา สุธีธร และ 
ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร 2541) 
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 1) สิ่งจูงใจทางกายภาพ (Physical Motivation) ได้แก่ สิ่งจูงใจที่เกี่ยวกับการ
พักผ่อนร่างกาย การเล่นกีฬาการสันทนาการตามชายหาด การหย่อนใจ ด้วยการบันเทิงและสิ่งจูงใจ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการรักษาสุขภาพ 

 2) สิ่งจูงใจทางวัฒนธรรม (Culture Motivation) ได้แก่ ความปรารถนาที่อยากรู้จัก
กับผู้อ่ืน เช่น เรื่องราวที่เกี่ยวกับดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ และศาสนา เป็นต้น 

 3) สิ่งจูงใจระหว่างบุคคล (Interpersonal Motivation) ได้แก่ ความปรารถนาที่
อยากจะได้พบคนใหม่ๆ 

 4) สิ่งจูงใจทางด้านสถานภาพและชื่อเสียง (Status and Prestige Motivation) 
ได้แก่ ความต้องการพัฒนาตนเองและแสดงความส าคัญของตนเอง เช่น การเดินทางทาธุรกิจการ
ประชุมและการศึกษา เป็นต้น 

และอาร์ ดับเบิลยู แมคอินทอช (R.W. McIntosh) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับมูลเหตุจูงใจใน
การเดินทางท่องเที่ยว คือ (วิธินี วรรณสกล 2542 : 29) 

 1) มูลเหตุจูงใจทางด้านร่างกาย หมายถึง ความต้องการพักผ่อน ความต้องการ
แสวงหาสิ่งแปลกใหม่ 

 2) มูลเหตุจูงใจทางด้านวัฒนธรรม มูลเหตุจูงใจทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
มูลเหตุทางด้านสถานภาพ และเกียรติภูมิ 

แมคอินทอช ได้กล่าวว่า มูลเหตุจูงใจเหล่านี้เป็นสิ่งผลักดันในจิตใจของบุคคลทุกคนและ
เป็นตัวกระตุ้นเร้าให้เกิดพฤติกรรมตามที่มีการคาดหวังไว้ ซึ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวการคาดหวังดัง
กล่าวคือ ความพึงพอใจที่ได้รับจากกิจกรรมเพ่ือการหย่อนใจ และจากการศึกษาของ 

แดนน์ (Dann) ได้กล่าวถึงสาเหตุของการท่องเที่ยวไว้คล้ายๆกันกับแมคอินทอช แต่
แดนน์แยกพ้ืนฐานการจูงใจออกเป็น 2 แนวทางคือ 

 1) การท่องเที่ยวเกิดขึ้นเพ่ือแสวงหาในสิ่งคล้ายเป็นการให้รางวัลตัวเอง หรือ อยากที่
จะได้รับรู้ในวัฒนธรรมอื่นๆ ความต้องการพักผ่อนการผ่อนคลายความตึงเครียด 

 2) การท่องเที่ยวเกิดขึ้นเพ่ือเป็นการหลีกหนี คือ ปลีกตัวออกไปจากความจ าเจของ
สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจาวัน หรือหลบหนีจากปัญหาความวุ่นวาย ความลาบากใจ แม้การหลีกหนีจะ
เป็นชั่วคราวก็ตาม (วิธินี วรรณสกล 2542 : 29) 

แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวเป็นแนวคิดท่ีแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่เป็นมูลเหตุจูงใจในการ
เดินทางท่องเที่ยวซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญหลายอย่าง เช่น ต้องการเรียนรู้วัฒนธรรม
ใหม่ พักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความเครียด หาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ หรือเพ่ือพัฒนาตนเอง เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวมีความส าคัญมากต่อระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมความเข้าใจดีระหว่างนานาชาติ มีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่าง
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แยกกันไม่ได้ มีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับมนุษยชาติทั้งทางด้านธุรกิจ และสังคมวัฒนธรรม ทางผู้
ศึกษาซึ่งได้เลือกที่จะผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวรอบวัดและศาสนสถาน จึงน าแนวคิดนี้มา
ประยุกต์ใช้ในการผลิตรายการและสร้างแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวซึ่งส่งผลต่อระแบบวัฒนธรรม และ
สิ่งที่ฝั่งรากลึกอยู่กับคนไทยมายาวนานอย่างสถาบันพุทธศาสนา และความเชื่อ ความศรัทธา 

 

แนวคิดเกี่ยวกับมนุษย์และศาสนา 
ที่ใดมีมนุษย์ ที่นั้นมีศาสนา การอุบัติขึ้นของศาสนาถือว่าเป็นสากลลักษณะของ

มนุษยชาติ ในสังคมที่พัฒนาแล้ว สถาบันศาสนาเป็นโครงสร้างสถาบันสังคมประการหนึ่ง ในบรรดา

โคตรสร้างสถาบันสังคม ซึ่งรวมกันเป็นกระสวนสังคม โดยส่วนรวม เมื่อเปรียบสถาบันศาสนากับ

สถาบันอ่ืนๆ อาจกล่าวได้ว่าสถาบันศาสนามีความส าคัญอย่างยิ่งยวด ต่อบทบาทอันแท้จริงของชีวิต

มนุษย ์

ศาสตราจารย์ บี.ซี. ราย (B.C. Rai) อธิบายถึงความส าคัญของศาสนา ไว้ว่า ศาสนา คือ 

ประมวลหลักความคิด เก่ียวกับชีวิต อิทธิพลของศาสนามีต่อพฤติกรรมและวิถีชีวิตปัจเจกชนทั้งหลาย 

และศาสนาอีกนั่นแหละที่เป็น “สื่อ” ส าคัญแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและพฤติกรรมทางสังคม 

ศาสนาเข้ายึดครองอาณาจักรชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย (นวม สงวนทรัพย์ 2537 : 3)  

นักปราชญ์ทั้งหลาย พยายามอธิบายก าเนิดหรือที่มาของศาสนาไว้ในแนวคิดที่แตกต่าง

กัน ในที่นี้ขอน าเสนอเพ่ือเป็นแนวทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ (นวม สงวนทรัพย์ 2537 : 9) 

ทฤษฎี Fetishism ของ ออกุส คองท์ เขาได้อธิบายว่า “...เทพเจ้าทั้งหลายมีตัวตนแต่ละ

องค์สิงสถิตอยู่ที่วัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่ง...เมื่อมนุษย์เชื่อก็นับถือสิ่งนั้นๆ” 

ลัทธิ Henotheism ของ เอฟ.เอม.มึลเลอร์ เขาได้อธิบายว่า “..ความหวาดกลัวในสิ่งที่

ตนไม่รู้ ความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่ไร้ขอบเขต เป็นที่มาของศาสนา” 

ทฤษฎี Ancester Worship ของ เฮอร์เบอร์ท สเปนเซอร์ เขาได้อธิบายว่า “ทุกหนทุก

แห่งในโลกยุคปฐมบรรพ เราพบว่ามนุษย์มีความเชื่อในเรื่องวิญญาณของคนที่ตายไปแล้ว ความเชื่อใน

เรื่องความมีอยู่แห่งวิญญาณของคนที่ตายไปแล้ว คือ รูปแบบแรกสุดของศาสนา จากการนับถือดวง

วิญญาณของบรรพชนนี้เอง ศาสนาในรูปแบบอื่นๆ จึงเกิดข้ึน...” 

 ทฤษฎีอันตรพฤติกรรม (Insteraction) ได้อธิบายว่า “สังคมคือวัตถุดิบแห่งความเคารพ

ทางศาสนา และรากฐานที่ส าคัญแห่ง ความศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา ศาสนาเป็นผลิตผลแห่งอันตร

พฤติกรรมทางสังคมและวิถีชุมชน”  
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 ความส าคัญและความจ าเป็นของศาสนาต่อสังคมมีมาตั้งแต่ยุคโบราณ เพราะเราไม่

อาจแยกศาสนาออกจากสังคมมนุษย์ได้ การแสดงออกเกี่ยวกับพฤติกรรมทางศาสนาของมนุษย์ จัด

เข้าเป็นพฤติกรรมทางสังคมชนิดหนึ่ง นักสังคมวิทยาคนส าคัญของโลกหลายคน เช่น เฮอร์เบิร์ต สเปน

เซอร์ , ออกุสต์ คองต์ และแม๊กซ์ เวเบอร์ ล้วนอธิบายพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ในด้านศาสนาว่า

เป็นพฤติกรรมที่เด่นที่สุดด้านหนึ่ง ตัวอย่าง สังคมที่ประกอบขึ้นด้วยหลายศาสนา ท าให้คนในสังคม

นั้นแตกต่างกัน เช่น ในสังคมไทย ชาวไทยมุสลิมแถวภาคกลางตอนล่างของไทย แม้จะมีเชื้อชาติไทย 

มีรูปร่างหน้าตาเป็นคนไทย แต่มีพฤติกรรมบางอย่างที่ท าให้ชาวไทยมุสลิมแตกต่างจากคนไทยส่วน

ใหญ่ เช่น ชาวไทยมุสลิมสวมหมวกมุสลิม นุ่งผ้าโสร่ง ไม่รับประทานเนื้อสุกร เป็นต้น ตามหลักสังคม

วิทยา ศาสนามีความจ าเป็นและส าคัญต่อสังคมมนุษย์ไม่น้อย เพราะศาสนามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของ

คนเราตลอดมา (ทองหล่อ วงษ์ธรรมา 2551 : 25) 

ชุมชนกับศาสนสถานสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ ถ้ามองจากศูนย์กลางรัฐเช่นจากเมืองส าคัญ

แล้ว ย่อมไม่มีทางที่จะแลเห็นความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ได้เลย เพราะนับแต่สมัยกรุงศรี

อยุธยาเป็นต้นมา สังคมไทยประสบความส าเร็จกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย พม่า และ

อินโดนีเซีย ในการสร้างความเป็นไทย หรืออีกนัยหนึ่ง วัฒนธรรมหลวง ให้เป็นที่ยอมรับของคน

มากมายหลายชาติพันธุ์ที่กระจายกันอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆ เห็นได้จากการที่รัฐจัดการในด้านการตั้งถิ่น

ฐานที่อยู่อาศัยของผู้คนพลเมือง ถ้าหากเป็นคนต่างชาติศาสนาก็จัดหาพ้ืนที่ตั้งภูมิล าเนาให้อยู่อาศัย

เป็นชุมชน มีศาสนสถานของตนเอง และมีผู้น าที่เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันเป็นผู้ปกครอง โดยที่ทางรัฐเป็น

ฝ่ายแต่งตั้งให้ขุนนาง ข้าราชการ มียศถาบรรดาดิ์เช่นเดียวกับขุนนางไทย รวมทั้งเปิดโอกาสให้แสดง

ความสามารถในทางราชการได้  

ในขั้นแรกของการตั้งหลักแหล่งอาจมีเพียงหนึ่งหรือสองชุมชน แต่ในชั่วลูกชั่วหลานเหลน

ก็เกิดเป็นหลายชุมชนในท้องถิ่นเดียวกันขึ้น ซึ่งชุมชนเหล่านี้ก็ต่างเป็นเจ้าของพ้ืนที่สาธารณะภายใน

ท้องถิ่นร่วมกัน เช่น หนอง คลอง บึง แม่น้ า ล าคลอง ป่าเขา ทุ่งราบ เป็นต้น เกิดระบบแลกเปลี่ยน

ทรัพยากรธรรมชาติ พ่ึงพิงกันทางด้านเศรษฐกิจ และมีระแบบความเชื่อในทางศาสนาและพิธีกรรม

ร่วมกัน ดังเช่นชุมชนหนึ่งๆ ต่างก็มีศาสนสถานเฉพาะของตนเอง เพ่ือประกอบพิธีกรรมใน

ชีวิตประจ าวัน แต่ในยามขัตฤกษ์อาจไปประกอบพิธีกรรม และการมหรสพ ณ ศาสนสถานที่

ก าหนดให้เป็นศูนย์กลางทางพิธีกรรมของท้องถิ่น อาจเป็นศาสนสถานในชุมชนรุ่นแรก หรือไม่ก็ที่

สร้างขึ้นในพ้ืนที่ซึ่งเป็นกลางได้ พิธีกรรมที่เกิดขึ้นในยามนักขัตฤกษ์ ณ ศาสนสถานที่เป็นกลางเช่นนี้ 
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คือสิ่งที่สร้างส านึกในความเป็นผู้คนในท้องถิ่นเดียวกัน เป็นส านึกที่เกิดจากภายในที่คนภายในเท่านั้น

จะรู้ว่าขอบเขตของท้องถิ่นของตนเองนั้นครอบคลุมไปถึงที่ไหนบ้าง  (ร.ศ. ศรีศักร วัลลิโภดม 2554 : 

190) 

ถ้าหากเป็นกลุ่มชนที่หลากหลายชาติพันธุ์ แต่นับถือพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาหลัก

ของรัฐแล้ว การสร้างความเป็นคนไทยมีกระบวนการที่หลากหลายและง่ายกว่า อาจเริ่มตั้งแต่การตั้ง

ถิ่นฐานท้องถิ่นโดยการริ่เริ่มของรัฐก็ได้ เช่น การกัลปนาที่ดินสร้างวัด พร้อมด้วยการอุทิศคนหลายๆ 

ครัวเรือนให้เป็นข้าวัดหรือพระ พร้อมด้วยสัตว์เลี้ยง เช่น วัว ควาย สิ่งของวัสดุต่างๆ การอุทิศตนให้แก่

วัดเพียง 15-20  ครัวเรือน ก็ถือว่าเป็นการสร้างชุมชนแล้ว แต่การสร้างท้องถิ่นและความเป็นท้องถิ่น

มักเกิดขึ้นเมื่อรัฐสร้างหรือสนับสนุนให้วัดใดวัดหนึ่งของท้องถิ่นกลางเป็นศูนย์กลาง เช่น การสร้างวัด

หลวงของพระมหากษัตริย์และเจ้านายขึ้น ท าให้มีขนาดความส าคัญทางศิลปวัฒนธรรมโดดเด่นกว่าวัด

อ่ืนๆ 

ในยามปกติวัดนี้อาจเป็นวัดส าหรับชุมชนใดชุมชนหนึ่งในท้องถิ่น แต่ในยามนักขัตฤกษ์จะ

กลายเป็นศูนย์กลางในการประกอบประเพณีพิธีกรรมที่คนทั้งจากชุมชนหมู่บ้านภายในท้องถิ่นและ

จากภายนอกมาร่วมกัน  

ปัจจุบันการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมมีนักวิชาการทั้งของรัฐและองค์กรเอกชน

ต่างให้ความส าคัญกับชุมชน (community) เป็นอย่างมาก เพราะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมและใกล้

ความเป็นจริงมากที่สุดที่จะท าให้มนุษย์ด ารงอยู่ได้อย่างราบรื่น ในที่นี่ไม่ได้ต่อต้านการศึกษาชุมชน แต่

เห็นว่ามีคนเป็นจ านวนมากที่เน้นชุมชนจนลืมบริบทของท้องถิ่น ยิ่งกว่านั้นมองชุมชนในชนบทที่

เรียกว่า “บ้าน” ซึ่งตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “village” เป็นสิ่งเดียวกับ “หมู่บ้าน” ในทาง

ราชการ ซึ่งเป็นหน่วยย่อยในการปกครองที่มีผู้ใหญ่บ้านและก านันปกครอง เหตุนี้จึงมีนักมานุษยวิทยา

ชาวอังกฤษและญี่ปุ่นได้ให้ความเห็นว่า สิ่งที่นักวิชาการไทยพูดถึงชุมชนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีความเป็นจริง 

การมองชุมชนในกรอบของหน่วยงานราชการเช่นนี้น าไปสู่การให้อ านาจในการปกครองและการดูแล

ไปอยู่ท่ีผู้ใหญ่บ้าน ก านัน และ อบต. (องค์การบริหารส่วนต าบล) จนเกินเหตุ นับเป็นสิ่งที่น าไปสู่การ

แสวงหาอ านาจและผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลและพรรคพวกไป 

ชุมชนบ้านในสังคมไทยจ าเป็นต้องมองจากการรวมตัวกันทางสังคมและวัฒนธรรมจาก

ภายในที่นอกจากการมีพ้ืนที่ในการสร้างเรือนที่อยู่อาศัยไร่นาที่ท ากินแล้ว ยังมีพ้ืนที่สาธารณะส าหรับ

คนในชุมชนต่างเป็นเจ้าของและใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น บ่อน้ าหรือสระน้ าที่คนน าน้ าไปอุปโภค
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บริโภค ลานหน้าบ้านส าหรับการติดตลาดเพ่ือการซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งของและอาหารจ าเป็นแก่ชีวิต 

มีวัด หรือศาลผีอันเป็นที่มาของอ านาจศักดิ์สิทธิ์ที่ควบคุมศีลธรรมและมโนธรรมของชาวบ้าน 

โดยเฉพาะวัดเป็นสิ่งที่ส าคัญมากในความเป็นชุมชน ดังเห็นได้จากชื่อบ้านและวัดมักเป็นชื่อเดียวกัน 

ก่อนความมั่งค่ังของผู้คนไม่ได้อยู่ที่ปัจเจกบุคคลหากอยู่ที่ชุมชนเป็นส าคัญซึ่งเห็นได้จากวัด ความโอ่อ่า

ใหญ่โตหรือเลิศด้วยศิลปวัฒนธรรมจึงอยู่ที่วัดเป็นส าคัญ ส านึกที่ว่าตนเป็นคนบ้านนั้นวันนี้อยู่ที่การมา

ประกอบพิธีน่วมกันหรือการมาท าบุญสร้างวัดด้วยกัน โดยเหตุนี้ขอบเขตของชุมชนหรือพ้ืนที่ชุมชนจึง

เป็นสิ่งที่รับรู้กันเพียงกลุ่มคนภายในเท่านั้น 

บ้านเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นลอยๆ ไม่ได้ต้องมีวัดด้วย เพราะฉะนั้นบ้านและวัดจึงเป็นสิ่งที่

สัมพันธ์กันในการเป็นชุมชน กระนั้นก็ดีแทบไม่มีบ้านไหนในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันที่อยู่ได้

อย่างโดดๆ ในท้องถิ่นเดียวกัน ค าว่า “ความพอเพียงหรือการอยู่ได้โดยล าพัง (Self-contain) ใน

สังคมชนบทที่มีมาแต่โบราณกาล หาได้เกิดจากการด ารงอยู่ของชุมชน “บ้าน” เพียงชุมชนเดียวไม่ 

จ าเป็นต้องมองในบริบทของพ้ืนที่ใหญ่ๆ ร่วมกัน ที่เรียกว่า “ท้องถิ่น” เป็นสิ่งที่มีประวัติศาสตร์ เพราะ

การรับรู้และเรียนรู้ของคนภายใน (ศรีศักร วัลลิโภดม 2554 : 194) 

เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า วัด หรือ ศาสนสถาน คือรูปแบบหนึ่งของสถาบันทางสังคม
มนุษย์ ความเป็นสากลของสถาบันนี้คือ การเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อในเรื่องความ
ศักดิ์สิทธิ์และการประกอบประเพณีพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อนั้นๆ ทั้งในทางศาสนาและไสยศาสตร์ 
ทั้งความเชื่อและพิธีกรรม ที่ท าให้คนมีความสัมพันธ์กันทางสังคม และเกิดส านึกความเป็นพวก
เดียวกันอยู่ในสังคมเดียวกัน ความเป็นสังคมไม่มีทางเกิดขึ้นได้ ถ้าไม่มีสถาบันทางสังคมดังกล่าวนี้ 

 

จากแนวคิดเก่ียวกับมนุษย์และศาสนานั้นแสดงให้เห็นว่า ศาสนานั้นเป็นเรื่องที่ผูกพันกับ

คนเรามาเป็นเวลาช้านาน ที่ใดมีชุมชน ที่นั่นก็มีศาสนสถาน เพราะเป็นที่ที่ไว้ส าหรับประกอบพิธีกรรม

ตามความเชื่อของตนเอง ซึ่งแต่ละท่ีแต่ละบ้านหรือชุมชนนั้นก็จะมีบริบท ความน่าสนใจ เรื่องราวของ

วัฒนธรรมแตกต่างกันออกไปตามสถานที่ของตั้ง สภาวะแวดล้อมรอบข้าง ชาติพันธุ์ เป็นต้น ทางผู้

ศึกษาซึ่งได้เลือกที่จะผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวรอบวัดและศาสนสถาน จึงน าแนวคิดนี้มา

ประยุกต์ใช้ในการผลิตรายการ เพราะด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่บางครั้งเราอาจจะหลงลืมไป 

ยกตัวอย่างเช่น ชาวไทยพุทธจะมีศาสนสถานคือ วัด ซึ่งวัดในแต่ละที่ ก็จะมีความน่าสนใจแตกต่างกัน

ออกไป ซึ่งเป็นความน่าสนใจที่จะไปท่องเที่ยว ศึกษา เรียนรู้ หรืออาจเห็นมุมมองใหม่ ๆ เป็นต้น 
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แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรม 
1. ความเชื่อ คือ ความรู้สึกที่คล้อยตาม หรือเห็นด้วย หรือเห็นเป็นจริงเช่นนั้นด้วย 

ความเชื่อของมนุษย์ส่วนมากเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ เมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น มี

ผลต่อวิถีชีวิตมนุษย์ทั้งให้คุณประโยชน์และให้โทษ แล้วมนุษย์ไม่สามารถค้นหาสาเหตุมาอธิบายได้ 

หรือไม่สามารถค้นพบค าตอบในสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ท าให้เกิดความหวาดกลัวธรรมชาติ 

พยายามสร้างจินตนาการเพ่ือจะได้น ามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ด้วยพฤติกรรมต่าง ๆ ขึ้นอยู่

กับความเชื่อนั้น ๆ โดยความเชื่อเหล่านั้นได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษถึงรุ่นลูกหลาน 

ระบบความเชื่อ ย่อมรวมถึงศาสนา และความเชื่อในลัทธิต่างๆ ศาสนา ในความหมาย

กว้าง ๆ คือการบวงสรวงบูชาหรือการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมนุษย์กับอ านาจศักดิ์สิทธิ์

ทั้งหลาย ซึ่งมนุษย์เชื่อว่าสามารถควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือวิถีทางของธรรมชาติและวิถีชีวิตของ

มนุษย์ ศาสนาตามทัศนะทางมานุษยวิทยาจึงบ่งบอกนัยถึงการขยายความสัมพันธ์ทางสังคมของ

มนุษย์ออกไปสู่ความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีอ านาจเหนือมนุษย์และธรรมชาติ ดังนั้นศาสนาและ

ความเชื่อทางศาสนาจึงเป็นสิ่งสากลที่เราพบเห็นได้ในทุกสังคมตลอดมาทุกยุคทุกสมัย (ยศ สันตสมบัติ

2537 : 214)  

ศาสนาอาจจัดว่าเป็นวัฒนธรรมทางนามธรรมที่มีผลต่อการสร้างวัฒนธรรมทางรูปธรรม 

การท าความเข้าใจศาสนาเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก แรกเริ่มทีเดียวศาสนา

และความเชื่อถือก าเนิดจากความกลัว ความต้องการความมั่นคงทางจิตใจ และความสงสั ยใน

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นรอบตัวมนุษย์ ในสมัยโบราณ มนุษย์ด าเนินชีวิตในท่ามกลาง

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้ ไม่ว่าจะเป็นความมืด ความสว่าง ความร้อน 

ความหนาว พายุฝน ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ภาวะเกิด แก่ เจ็บ ตาย ฯลฯ ท าให้เกิดความกลัวและเชื่อว่าต้องมี

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอ านาจลี้ลับอยู่เหนือปรากฏการณ์เหล่านี้ซึ่งสามารถบันดาลคุณและโทษแก่มนุษย์ได้ 

ฉะนั้นมนุษย์จึงพยายามหาวิธีการอ้อนวอนเอาใจหรือต่อรองกับอ านาจลึกลับของธรรมชาติด้วยการ

บูชา บนบานหรือเซ่นไหว้ 

ดังนั้น ความหมายของความเชื่อ น่าจะมีความหมายถึง “สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ได้ให้การ
ยอมรับนับถือ ทั้งที่มีให้เห็นปรากฏเป็นตัวเป็นตนมีอยู่จริงหรือไม่ปรากฏเป็นตัวตน และการยอมรับ
นับถือนี้ อาจจะมีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้หรืออาจจะไม่มีหลักฐานที่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นจริง
เกี่ยวกับสิ่งนั้นเลยก็ได้” (วันดี จันทร์ประดิษฐ์และสุวรรณ กลิ่นพงศ ์2552 : 5) 
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2. พิธีกรรม หมายถึง พฤติกรรมที่มนุษย์ถือปฏิบัติตามความเชื่อ ความศรัทธาต่อศาสนา

ของตนในแต่ละศาสนาที่มีการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมากลายเป็นพิธีกรรมทางศาสนา ที่ถือว่าเป็น

กิจกรรมบูชาหรือการปฏิบัติพิธี ซึ่งพิธีกรรมเหล่านั้นส่วนมากจะสัมพันธ์กับวิถีการด ารงชีวิตประจ าวัน 

มีบางพิธีกรรมไม่อาจนับได้ว่าเป็นพิธีกรรมทางศาสนา เป็นความเชื่อของคนในท้องถิ่นที่มักจะอ้างเรื่อง

ความเชื่อที่ยึดถือและปฏิบัติสืบทอดกันมา น่าจะมีมาแต่โบราณ สมัยก่อนพุทธกาล ตั้งแต่ยุคของ

ศาสนาพราหมณ์ โดยที่ศาสนาพราหมณ์นั้นจะยึดถือและปฏิบัติตามคัมภีร์พระเวทย์ ซึ่งพระเวทย์หรือ

มนตราใช้ส าหรับการสวดภาวนาในการท าพิธีกรรมต่าง ๆ  

ศิราพร ฐิตะฐาน (2547 : 5-9)  เห็นสอดคล้องกันว่า พิธีกรรม เป็นวัฒนธรรมที่มนุษย์ใน

สังคมจะต้องมี ไม่ว่าจะเป็นสังคมที่เจริญหรือไม่เจริญก็ตาม โดยเฉพาะพิธีกรรมทางศาสนา เพราะเป็น

การตอบสนองความต้องการทางใจของมนุษย์ ท าให้ความต้องการหรือความเชื่อของมนุษย์บรรลุผล 

และพิธีกรรมนั้น สร้างบรรยากาศแห่งความศักดิ์สิทธิ์ เป็นพลังที่ก าหนดวิถีชีวิตของคนเรา คนเราจึงมี

ความคิดในการสะสมบุญด้วยการท าบุญ ท ากรรมดี ซึ่งพิธีท าบุญหรือสะสมบุญท าได้หลายพิธี เช่น ท า

สังฆทาน ทอดกฐิน ฟังเทศน์มหาชาติ เป็นต้น  

ส่วนเทอร์เนอร์ (Turner 1970) นักมานุษยวิทยาผู้สนใจในการศึกษาทางด้านศาสนาและ

พิธีกรรม ได้วิเคราะห์ถึงสัญลักษณ์ทางประเพณี พิธีกรรม ว่าสิ่งต่างๆ ที่มีการก าหนดให้มีขึ้นในการ

ประกอบพิธีกรรมทั้งมวลทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับระยะเวลา สถานที่ สิ่งของเครื่องใช้ ตัวบุคคล และล าดับ

ขั้นตอนในการประกอบพิธีล้วนแต่เป็นการจ าลองมาจากสถานการณ์ในลักษณะของสิ่งแทนที่มีอยู่ใน

สังคมแต่ละแห่งที่มีการประกอบพิธีกรรมนั้นๆ ปรากฏการณ์แห่งประเพณี พิธีกรรม ก็จะท าให้ทราบ

ถึงสภาพแวดล้อมทางด้านวัฒนธรรม ความเชื่อของผู้คนในสังคมแต่ละแห่งได้จากแนวคิดดังกล่าว 

ย่อมแสดงให้เห็นว่าสัญลักษณ์ คือสิ่งที่มีความหมายต่อสมาชิกของสังคมอย่างแท้จริง และในที่สุดผู้คน

ในสังคมส่วนใหญ่ก็ยอมรับว่าประเพณี พิธีกรรม เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของพวกตน 

จากแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมนั้น จะเห็นได้ว่าความเชื่อกับศาสนานั้น เป็น

เรื่องที่แยกจากกันไม่ได้ เหตุเพราะมีความเชื่อ จึงเกิดเป็นศาสนาขึ้น ความเชื่อนั้นเกี่ยวข้องกับมนุษย์

อย่างมาก เช่น  ในด้านชาวไทยพุทธที่มีความเชื่อเกี่ยวกับการท าบุญท าทาน เป็นต้น ซึ่งทางผู้ศึกษา

นั้นเห็นว่าการที่ เราจะไปท ากิจกรรมทางศาสนาใดๆ หรือประกอบพิธีกรรมใดแล้วนั้น ย่อม

ประกอบด้วยความเชื่อเป็นหลัก เพราะฉะนั้นในการที่จะผลิตรายการเกี่ยวกับวัดและศาสนสถานนั้น 

เรื่องความเชื่อถือว่าเป็นเรื่องท่ีมีเหตุมีผลส่งถึงกันและกัน อย่างมิอาจแยกได้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 

21 
 

ตอนที่ 2  ผลงานที่เกี่ยวข้อง 

 
1. รายการคู่เลิฟตะลอนทัวร์ 
ออกอากาศทางช่อง MCOT ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.00 น.  
รายการวาไรตี้ท่องเที่ยว ที่น าเอาคู่สามี-ภรรยา อย่างคุณหนูแหม่ม สุริวิภา กุลตังวัฒน 

และคุณบ๊อบบี้ โรเบิร์ต พูนพิพัฒน์ โดยที่รายการคู่เลิฟตะลอนทัวร์นั้นจะเน้นเรื่องที่ว่าจะพาไปเที่ยว
ทุกถิ่น และกินทุกท่ีทั่วฟ้าเมืองไทย พบกับสถานที่ท่ีน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นในเมืองกรุง หรือชนบท ที่จะ
ท าให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่น่าสนใจในแต่ละสถานที่ มีสาระบันเทิงดีๆ ที่น่าติดตามชม ด้วยคาแรกเตอร์
ของพิธีกรทั้งสอง ที่เข้าคู่กันได้เป็นอย่างดี และในแต่ละสถานที่ที่ไปจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ มาคอยช่วยอธิบาย 

ซึ่งรายการคู่เลิฟตะลอนทัวร์นั้น มีสิ่งที่น่าสนใจที่ผู้ศึกษาต้องการจะใช้น ามาผลิตรายการ
นั้นก็คือ การใช้พิธีกรสองคนในการด าเนินรายการ โดยที่คนหนึ่งจะค่อนข้างมีข้อมูลความรู้ในเรื่องนั้น 
ๆ พอสมควรจากการศึกษามาก่อนเบื้องต้น อย่างคุณหนูแหม่ม และอีกคนหนึ่งก็จะเป็นผู้คอยซักถาม
ในข้อสงสัยต่าง ๆ อย่างคุณบ๊อบบี้ ซึ่งจะท าให้เห็นถึงมุมมองของคนสองคนในการไปแต่ละสถานที่
นั้นๆ และเป็นสิ่งที่น่าสนใจกว่าการน าเสนอข้อมูลแบบตรง ๆ  

 
2. รายการหลงกรุง 
ออกอากาศทางช่อง TPBS ทุกวันอาทิตย์ เวลา 18.00 น. 
รายการสารคดีท่องเที่ยว ซึ่งน าเสนอผ่านชาวต่างชาติ คือ คุณ Daniel Fraser ชาว

แคลการี ประเทศแคนนาดา ซึ่งเป็นชายผู้ซึ่งหลงใกลในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในแถบเอเชียตะวันออก 
ยิ่งโดยเฉพาะประเทศไทย และกรุงเทพมหานครนั่นเอง นั่นท าให้เขาได้ท่องเที่ยวไป เพ่ือเห็นและ
เรียนรู้ ถึงวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อต่างๆ  และน ามันมาถ่ายทอดผ่านรายการ โดยเป็น
มุมมองของชาวต่างชาติคนหนึ่ง ว่าเขามีความคิดเห็นเช่นไร แตกต่างกับบ้านเมืองเขาในฝั่งตะวันตก
อย่างไร อีกทั้งมีการเปรียบเปรยภาพสังคมไทยผ่านมุมมอง ว่าเขาคิดอย่างไรกับสิ่งที่ เขาได้พบเจอ 
ความเชื่อ หรือประเพณี วัฒนธรรมของชาวไทย  

รายการหลงกรุงนั้น ถ้าพิจจารณาดูแล้วนั้น ล้วนเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคนไทยทั้งหมดทั้งสิ้น 
เพียงแต่เราอาจไม่เคยตั้งข้อสงสัยกับมัน อย่างเช่น ตอน คนไทย ไปวัดท าไม , ตอน ของขลัง ของใคร 
ซึ่งคุณแดเนียล เขามีความสงสัยในสิ่งนั้น ๆ แล้วก็จะออกเดินทางเพ่ือหาค าตอบในมุมมองของเขาเอง 
ซึ่งเขาจะไม่ลบหลู่ และพยายามท าความเข้าใจในสิ่งที่แตกต่างจากที่บ้านเมืองเขามี โดยคุณแดเนียล
นั้นจะน าเสนอผ่านสิ่งที่เขาเห็น เขานึกคิด เข้าไปสัมภาษณ์ด้วยตัวเขาเองเมื่อเกิดความข้องใจสงสัย 
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ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าเป็นเรื่องน่าสนใจ ที่แต่ละตอนของรายการหลงกรุงนั้น เกิดจากสิ่งที่เป็น
เรื่องใกล้ตัว การตั้งค าถามกับเรื่องบางเรื่องที่บางครั้งเราอาจเผลอลืมไป แต่เมื่อเป็นมุมมองของ
ชาวต่างชาตินั้น เรากลับต้องมาลองคิดดูอีกทีถึงเหตุผลเล็ก ๆ ที่เราคิดไม่ถึง ในแต่ละสิ่งที่เราท า เช่น 
เรื่องความเชื่อท่ีเราเชื่อแบบนี้ การกระท าที่เราท าแบบนั้น  ซึ่งอีกมุมหนึ่งเมื่อเรื่องราวเหล่านี้ได้ส่งผ่าน
ชาวต่างชาติ ก็ท าให้ดูเหมือนว่าเมืองไทยนั้นมีสเน่ห์ไปอีกแบบ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ทางผู้ศึกษานั้น
ไม่ได้ต้องการที่จะให้ผู้ด าเนินรายการนั้นเป็นชาวต่างชาติ แต่อาจจะใช้แนวคิดที่จะมองไปในเรื่องใกล้
ตัวของคนไทยเรา  

จุดด้อยของรายการหลงกรุง คือ บางช่วงที่คุณแดลเนียลนั้นเป็นคนถ่ายเอง ตั้งกล้องไว้
เอง จะมีบางตอนที่ภาพนั้นจะสั่นไหวไปบ้าง หรือบางทีคุณแดลเนียลก็ถ่ายเองเวลาไปสัมภาษณ์ผู้คน 
ภาพที่ออกมาบางตอนนั้น ผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ก็จะมีบ้างที่ครึ่งหนึ่งของศีรษะหายไปจากเฟรม ซึ่งเป็นเรื่อง
ขององค์ประกอบภาพเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้น  

 
3. รายการ เปรี้ยวปาก เช็คอิน  
ออกอากศทางช่อง 3 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.35 น. 
รายการที่พาไปชิมอาหารรสอร่อยตามสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจ ทั่วกรุงเทพมหานคร ทั่ว

ประเทศไทย รวมไปถึงต่างประเทศด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังพาไปเที่ยวในสถานที่ที่น่าสนใจ โดยมีคอน
เสปว่า เช็คเรื่องกิน อินเรื่องเที่ยว แชร์เรื่องเปรี้ยว นั่นเอง และในบางสัปดาห์นั้นจะมีการสัมภาษณ์
ศิลปินดาราที่มาเป็นแขกรับเชิญในสัปดาห์นั้นๆด้วยเช่นกัน ซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่ค่อนข้างดูสบาย 
ด้วยพิธีกรทั้งสองคนท่ีรับกันได้เป็นอย่างดี  

ซึ่งเห็นว่ารายการเปรี้ยวปาก เช็คอินนั้น มีมูดแอนด์-โทนที่สดใส กอปรกับการพูดแนะน า
สถานที่ของพิธีกรนั้น ท าให้ดูแล้วรู้สึกน่าสนใจขึ้นมา จึงคิดว่าน่าจะน ามาปรับใช้ในรายการที่ผู้ศึกษา
นั้นต้องการจะผลิตได้ เนื่องด้วยการพาไปชมศาสนสถาน สถานที่ที่คนอาจจะคิดว่ามันอาจจะเนื้อหา
หนัก วิชาการ ประวัติศาสตร์ การเล่าเรื่องให้สนุก น่าสนใจ และคาแรกเตอร์ของผู้ด าเนินรายการนั้น 
มีส่วนอย่างมากที่จะช่วยให้รายการน่าดูขึ้นกว่าเดิม ทั้งการรับส่งบทสนา การตั้งค าถาม-ค าตอบกัน
และกัน ซึ่งแบบนี้น่าจะตอบรับกับกลุ่มเป้าหมายได้ดีข้ึน 

 
4. รายการ พื้นที่ชีวิต 
ออกอากาศทางช่อง TPBS  ทุกวันพุธ เวลา 22.30 น. 
เป็นรายการที่มีผู้ด าเนินรายการคือ นายวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล ผู้ซึ่งไม่เคยมอบศรัธทา

ให้สิ่งใดๆ เขาได้เดินทางออกไปค้นหาสิ่งที่ผู้คนเชื่อ ผู้คนศรัทธา เพ่ือมาตอบค าถามให้กับชีวิตตัวเอง 
ตามเมืองต่างๆ ประเทศต่างๆ โดยที่ไม่ค่อนคอดหรือเหน็บแนมใดๆในความเชื่ออ่ืน ๆ ที่เขาไม่รู้ และ
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มิได้ออกความเห็นอันใดที่ก้าวล้ าเข้าไปในสิ่งที่เขาไม่รู้หรือสงสัย แต่ก็สรุปแก่นสารมวลความคิดรวมๆ
ของตัวเขาเองมาเป็นที่ตั้งให้รายการน่าสนใจติดตาม 

จากรายการพ้ืนที่ชีวิตนั้น ผู้ศึกษามีความสนใจในเรื่องการตั้งค าถามกับสิ่งที่เขาสงสัย 
ด้วยค าถามง่าย ๆ ว่า “ท าไม” ซ่ึงเป็นตัวเริ่มต้นในการออกเดินทางไปหาค าตอบ ให้กับความเชื่อ 
ความศรัทธาที่ตนเองสงสัย และเปิดมุมมองใหม่ ๆ แต่ผู้ศึกษานั้นไม่ได้ต้องการที่จะเจาะลึกเหมือน
รายการพ้ืนที่ชีวิตนั้น ที่เนื้อหานั้นจะหนักไปในการส ารวจความศรัทธา และในเรื่องความเชื่อ ความ
ศรัทธานั้นแน่นอนว่าต้องมีการพูดถึงแน่นอนเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องศาสนา ศาสนสถาน 
แต่อาจจะน ามาเป็นแนวทางของรายการนี้มาเป็นการตั้งข้อสงสัย หรือค าถาม ในการผลิตรายการของ
ตอนนั้น ๆ  

 
ตอนที่ 3  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

Travel & Leisure (2556) ท าการโหวต World’s Best City Award 2013 โดยที่

กรุงเทพมหานคร ได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวและผู้อ่านนิตยสารเทรเวล แอนด์ เลเชอร์ทั่วโลก 

เป็นนิตยสารด้านการท่องเที่ยวในเครือของ American Express ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา มียอดการจ าหน่ายทั่วโลกนับล้านฉบับต่อเดือน ด้วยคะแนนโหวตสูงสุดถึง 

90.40 โดยกรุงเทพมหานครได้รับรางวัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 ติดต่อกันมาจนถึงปี 

2556 ถึง 4 ปีซ้อน 

นายสุรศักดิ์  ศิลาวรรณา (2550)  ได้ท าการศึกษาในเรื่องการท่องเที่ยวและการเผยแพร่

พระพุทธศาสนา บทบาทของวัดในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมา

เยี่ยมชมวัดส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป  แรงจูงใจที่ท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาที่วัด

เพราะต้องการชมความสวยงามของโบราณสถาน และพระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในวัด รวมถึงการ

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆภายในวัด  อาทิเช่น การท าบุญตักบาตร  บริจาคทาน และเดินชมเพ่ือท่องเที่ยว

บริเวณโดยรอบของวัด 

สุนิสา ประวิชัย (2547) ได้ท าการส ารวจปัญหาและสาเหตุของปัญหาความเครียดที่วัยรุ่น

ก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ที่พ่ึงพิงทางใจในยามที่เผชิญกับปัญหา และการน าหลักธรรมค าสอนของ

ศาสนามาใช้แก้ปัญหาของวัยรุ่น พบว่าวัยรุ่นเพียงร้อยละ 3.3 เท่านั้นที่ใช้ศาสนาเป็นที่พ่ึงยามมีความ

ทุกข์ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงเชื่อว่าหลักค าสอนของศาสนาสามารถใช้เป็นทางออกในการแก้ปัญหา

ความทุกข์ได้ถึงร้อยละ 75.4  
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ทนงชัย บูรณพิสุทธิ์  (2545) ได้ศึกษาในเรื่องบทบาทของวัดกับชุมชนเมือง พบว่า วัดกับ

ชุมชนมีความสัมพันธ์เกื้อกูลต่อกันสืบเนื่องมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันใน 3 ด้าน คือ ความสัมพันธ์

เชิงพ้ืนที่ ความสัมพันธ์เชิงภาระหน้าที่ และความสัมพันธ์ ที่เป็นไปตามวัฒนธรรม ประเพณี และ

พิธีกรรมทางศาสนา โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวนั้น มีรากฐานมาจากหลักธรรมค าสั่งสอนของ

พระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของสังคม และชุมชนไทย 

ส านักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ (2556) ได้ท าการส ารวจความรู้สึกของ

เยาวชนไทยในเขตกรุงเทพฯต่อข่าวพระสงฆ์ท าผิดกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับตามวินัยสงฆ์ โดยมี

กลุ่มเป้าหมายคือเยาวชน ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2556 จ านวน 1,028 คนพบว่าร้อยละ74 

มองข่าวพฤติกรรมฉาว'พระสงฆ์ ไม่ส่งผลให้เสื่อมศรัทธาในพุทธศาสนา ในสถาบันสงฆ์โดยรวม และ 

ไม่ได้ส่งผลให้ตนเองเดินทางไปวัดน้อยลง อีกทั้งการส ารวจนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมากกว่าหนึ่งในสี่ของ

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ระบุว่า ข่าวที่เกิดขึ้นส่งผลให้ตนเองร่วมท าบุญ เช่น การร่วมสร้างพระพุทธรูป

ถาวรวัตถุทางศาสนาต่างๆ การทอดผ้าป่า น้อยลง และ ส่งผลให้ตนเองตัดสินใจไม่เดินทางไปท าบุญยัง

วัดที่พระสงฆ์รูปนั้น ๆ จ าพรรษาอยู่ 

ผกาพร ขันธรูจี (2550) ได้วิจัยเรื่อง วิจัยเรื่อง “การตัดสินใจเลือกชมรายการพุทธศาสนา
ของวัยรุ่นชาวพุทธ” ผลปรากฎว่าส่วนใหญ่จะรับชมรายการพุทธศาสนาน้อยคือประมาณ 1-2 ครั้งต่อ
เดือน ปัจจัยของรายการที่กลุ่มวัยรุ่นชื่นชอบมากที่สุดคือปัจจัยด้านรูปแบบวิธีการน าเสนอรายการ
พุทธศาสนา โดยรูปแบบที่ชื่นชอบมากที่สุดคือ แบบละครธรรม ส าหรับวิทยากร (บรรยายธรรมที่กลุ่ม
ตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุดคือ พระมหาสมปอง วัดสร้อยทอง ส่วนรายการธรรมเดลิเวอร์ลี่ที่ออกอากาศ
ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นรายการพุทธศาสนาที่กลุ่มวัยรุ่นชื่นชอบมากที่สุด 
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บทที่ 3 

การเก็บข้อมูล 
 
การศึกษาเรื่อง "การสร้างสรรค์รายการสารคดีท่องเที่ยวรอบวัดและศาสนสถาน" ผู้ศึกษา

ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการวิจัย เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึงเรื่องระเบียบ

วิจัย รวมถึงการวางแผนผลิตชิ้นงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. รูปแบบในการศึกษาวิจัย 

2. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

4. ขั้นตอน และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

5. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

7. การน าเสนอข้อมูล 

 
1. รูปแบบในการศึกษาวิจัย 

การศึกษาและการผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวรอบวัดและศาสนสถานในครั้งนี้ ผู้ศึกษา

ได้น าวิธีวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) ซึ่งเป็นการวิจัยที่มุ่งน าผลไปใช้ให้เป็นประโยชน์

ในทางปฎิบัติเพ่ือผลิตรายการต่อไป โดยผู้ศึกษาเลือกใช้วิธีแจกแบบสอบถาม (Questionnaire)  

รวมถึงการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Dept Interview) มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษา 

หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่รวบรวมได้ มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รายการสารคดี

ท่องเที่ยวรอบวัดและศาสนสถาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการ

ประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้นใหม่ ด้วยวิธีการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) เพ่ือเป็นแนวทางใน

การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

ผู้ศึกษาได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการวิจัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น 

โดยรูปแบบการศึกษาจะแบ่งเป็น 2 ตอน 
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 1.1 การศึกษาวิจัยก่อนกระบวนการผลิตรายการ (Pre-Test) โดยการใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่มเป้าหมาย และจากการสัมภาษณ์ (Interview) กับผู้ผลิต

รายการโทรทัศน์ใน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลและการศึกษาวิจัยต่อไปในตอนท้าย 

 1.2 การศึกษาวิจัยหลังกระบวนการผลิตรายการ (Post-Test) ด้วยวิธีการประเมินผล

รายการสารคดีท่องเที่ยวรอบวัดและศาสนสถาน ในลักษณะการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร (Population) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 

ดังต่อไปนี้ 

 1) ประชากรที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามก่อนการผลิตรายการ (Pre-Test) คือกลุ่ม

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่มีอายุ 15 - 35 ปี 

 2) ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้อง  คือ กลุ่มของผู้ผลิตรายการ

โทรทัศน์ที่มีลักษณะแนวทางการผลิตรายการที่ใกล้เคียงกัน 

 3) ประชากรที่เป็นผู้ท าการสนทนากลุ่ม (Focus Group) หลังการผลิตรายการ 

(Post-Test) คือกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีอายุ 15 – 35 ปี 

 กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ในการศึกษาและการผลิตรายการครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยใช้

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่ม

ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประเมินผลรายการ

ที่ผลิตขึ้นดังต่อไปนี้ 

 1) กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม หมายถึง กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล ที่มีอายุ 15 – 35 ปี  จ านวนทั้งสิ้น 100 คน 

 2) กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ โดยท า

การสัมภาษณ์ทั้งหมด 4 รายการ ดังต่อไปนี้ 

- คุณณัฐวุฒิ  จีระสมบัติ  โปรดิวเซอร์รายการของดีประเทศไทย 

- คุณฐากูร ศรีชุ่ม  โปรดิวเซอร์รายการหลงกรุง  

- คุณสุกัญญา แซ่ฟู  โปรดิวเซอร์รายการคู่เลิฟตะลอนทัวร์ 

- คุณดาเรศร์ ผู้มีโชคชัย  ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์รายการ1081009ภารกิจเที่ยวเมืองน่ารัก 
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การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์นั้น จะสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิต

รายการสารคดีท่องเที่ยวให้น่าสนใจ รูปแบบการน าเสนอ เนื้อหาของรายการท่องเที่ยว เพ่ือน ามา

ปรับปรุงแก้ไขโครงร่าง (Proposal) รวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับกลวิธีการสื่อสาร หรือลีลาการ

น าเสนอของผู้ด าเนินรายการ ตลอดจนกระบวนการผลิตรายการ และปัญหาที่มักพบเวลาการถ่ายท า 

เพ่ือท าข้อมูลทั้งหมดไปเป็นแนวทางและปรับใช้ในการศึกษาและผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวรอบวัด

และศาสนสถานที่ผู้ศึกษาก าลังจะผลิตให้ออกไปตรงตามเป้าหมายมากท่ีสุด 

3. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) หมายถึง กลุ่มตัวอย่างในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 35 ปี  จ านวน 10 คน โดยจะเป็นกลุ่มผู้

ประเมินผลรายการ 

 
3.เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
ในการศึกษาและการผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวรอบวัดและศาสนสถานผู้ศึกษาได้

ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้ 

3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ  
 1) แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการชมรายการสารคดี

ท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ พฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มเป้าหมาย และความต้องการทางด้านรูปแบบ 
และลีลาการน าเสนอของรายการท่องเที่ยววัดและศาสนศถาน รวมถึงบริบทที่น่าสนใจของชุมชน
โดยรอบ โดยมีแนวค าถามดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2   แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการรับชมรายการสารคดีท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ 
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อเนื้อหา รูปแบบ การน าเสนอของ

รายการ ที่ผู้ศึกษาก าลังจะผลิต 
 

 2) แบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์
ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์มีแนวค าถามดังต่อไปนี้ คือ 
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ส่วนที่ 1  ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลของรายการสารคดีท่องเที่ยวที่สัมภาษณ์ 
- ชื่อ-นามสกุล และต าแหน่งของผู้ผลิตรายการ 
- ข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เคยผลิตหรือก าลังผลิตอยู่ 
- ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดจุดตั้งต้นก่อนการผลิตรายการ 
- ข้อมูลเกีย่วกับกลุ่มเป้าหมายของรายการทีเ่คยผลิต 

ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นและค าแนะน าเกี่ยวกับรายการที่ผู้ศึกษาก าลังจะผลิต 
- ความน่าสนใจของรายการ 
- การหาและเก็บรวบรวมข้อมูลในการจะผลิตรายการ 
- วิธีการจัดท าเนื้อหาของรายการให้ออกมาน่าสนใจและสมบูรณ์ 
- โครงสร้างรายการ การแบ่งช่วงรายการ ความยาวในแต่ละตอน 
- การวางเนื้อหารายการให้ต่อเนื่องในระหว่างช่วง และจนจบรายการ  
- เทคนิคการน าเสนอที่น่าสนใจ เพ่ือให้ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย  
- การใช้กราฟิกประกอบ และการเลือกเพลงประกอบ  
- บุคลิกของผู้ด าเนินรายการควรมีลักษณะใด 
- เทคนิคการใช้ภาษาและท่าทางในการด าเนินรายการ 
- มุมมองของนักผลิตรายการต่อรายการที่ผู้ศึกษาก าลังจะผลิต 
- จุดอ่อนและจุดแข็งของรายการที่ผู้ศึกษาก าลังจะผลิต 

ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการ 
- การเตรียมการก่อนการผลิต (Pre-Production) 
- การเตรียมการด้านสถานที ่และการเตรียมบุคลากรในกองถ่าย 
- ขั้นตอนกระบวนการผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวรอบวัดและศาสนสถาน 
- การเก็บเสียงให้มีประสิทธิภาพดีที่สุด 
- การเลือกใช้มุมกล้องเพ่ือความน่าสนใจ 
- ปัญหาอุปสรรคท่ีมักพบในการท างานออกกองและแนวทางแก้ไขท่ีถูกวิธี 

 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ 
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยให้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผลรายการที่ผลิต

ขึ้นเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการสนทนาใน
หัวข้อความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการชมรายการสารคดีท่องเที่ยวรอบวัดและศาสนสถาน 
ประกอบด้วยแนวค าถาม ดังต่อไปนี้ 
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ส่วนที่ 1  รูปแบบของรายการ (Format) 
- ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบรายการในแต่ละช่วง 
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบรายการเรื่องความยาวของรายการ และ 
ความยาวของแต่ละช่วง 

ส่วนที่ 2  เนื้อหาของรายการ (Content) 
- ความคิดเห็นต่อเนื้อหาของรายการในแต่ละช่วง 
- ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษาท่ีใช้ในรายการ 
- ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการ 

ส่วนที่ 3 ลีลาการน าเสนอของรายการ (Style) 
- ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อลีลาการน าเสนอผู้ด าเนินรายการ 
- ด้านความเชื่อมโยงของรายการในแต่ละช่วง 
- ด้านภาพและมุมกล้อง  

ส่วนที่ 4  เพลง ดนตรีประกอบ ไตเติ้ลรายการ  
- ความเหมาะสมในการเลือกใช้เพลง หรือดนตรีประกอบ 
- ความคิดเห็นต่อไตเติ้ลรายการ 

ส่วนที่ 5  ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ และข้อเสนอแนะ 
 
4. ข้ันตอน และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาและผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวรอบวัดและศาสนสถาน ผู้ศึกษาใช้วิธีการ

เก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการและการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ ดังต่อไปนี้ 

 
 4.1 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
 ขั้นตอนที่ 1 ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา ค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูล จากหนังสือและ

เอกสารทางด้านวิชาการ บทความต่างๆทางอินเตอร์เน็ต วิทยานิพนธ์ งานวิจัยต่างๆ ตลอดจนรายการ
ทางโทรทัศน์ต่างๆ โดยมองถึงรูปแบบและเนื้อหาในรายการซึ่งเป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือ
จุดที่ดีหรือจุดที่น่าสนใจของรายการนั้น ๆ มาวิเคราะห์เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการ 

ขั้นตอนที่ 2 ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามให้ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 15-35 ปี
ขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จ านวนทั้งสิ้น 100 คน โดยได้น าผล
การศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางด้านเอกสาร ตลอดจนผลจากการวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหา
รายการ มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความต้องการทั้งในด้านเนื้อหา รูปแบบ และการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 

30 
 

น าเสนอของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตรายการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายต่อไป 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์ (Interview) กับผู้ผลิตรายการ โดยการเสนอโครงร่าง 
(Proposal) รายการ เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการจากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ 
จ านวน 2 ท่าน  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหารายการที่ดี 
กลวิธีในการสื่อสารกับผู้ชม ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวทาง
โทรทัศน์ แล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ผลิตรายการ 

ขั้นตอนที่ 4 ผู้ศึกษาได้เตรียมการก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production) โดยน าข้อมูล
ทั้งหมดที่วิเคราะห์รวบรวมได้ มาจัดท าโครงสร้าง (Proposal) ของรายการ หาข้อมูลเพ่ือเขียนบท
รายการ (Script) ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตทั้งหมด 

ขั้นตอนที่5  ขั้นผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวรอบวัดและศาสนสถาน 
 

4.2 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ 
ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการสารคดีท่องเที่ยวรอบวัดและศาสนสถาน ต่อ

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 10 คน ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในหัวข้อความพึงพอใจและ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมรายการสารคดีท่องเที่ยวรอบวัดและศาสนสถาน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา ลีลาการน าเสนอรายการ 
รวมถึงผู้ด าเนินรายการ ดนตรี ตลอดจนภาพรวมของรายการ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน
ให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 

 
5. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 5.1 การแจกแบบสอบถาม  
 เพ่ือท าการส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 100คน ตั้งแต่วันที่ 9 – 

15 กันยายน 2556 เป็นระยะเวลา 7 วัน 
 5.2 การท าการสัมภาษณ์ 
 เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์  ตั้งแต่วันที่ 19 – 29 

กันยายน 2556 เป็นระยะเวลา 10 วัน  
 5.3 การประเมินผลรายการ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 เพ่ือทราบผลที่ได้รับจากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 10 คนตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 

1 ธันวาคม 2556 เป็นระยะเวลา 3 วัน 
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6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ใน

การผลิตรายการ โดยใช้สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) เป็นสถิติพ้ืนฐานที่น าเสนอในการ
รวบรวมข้อมูล แจกแจงข้อมูล และการบรรยายคุณลักษณะของข้อมูล โดยผลที่ได้จะสรุปบรรยาย
คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ซึ่งจะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2ส่วน คือ การวิเคราะห์ 

ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้ 
 6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
 ขั้นตอนที่1 ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ืนฐาน โดยน าค าตอบ 

ที่กลุ่มตัวอย่างตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจงความถี่
ด้านความต้องการด้านรูปแบบ 

 ขั้นตอนที่2 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ( Interview) โดยการ
น าบทสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ทั้งหมดที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบั นทึกเสียงมา
วิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหารวมถึงลีลาการน าเสนอทั้งหมด ที่ผู้ผลิตรายการน ามาใช้ในผลิตรายการสาร
คดที่องเที่ยว ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการท างานรวมถึงวิธีการแก้ไขหรือรับมือ ซึ่งการวิเคราะห์ใน
ประเด็นนี้จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสาร มาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุป
แนวทางในการผลิตรายการต่อไป 

 
 6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ 
 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือ

ประเมินผลรายการที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการ ของกลุ่มเป้าหมายมาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการ และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด 

 
7. การน าเสนอข้อมูล 
ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้

จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการผลิตรายการ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) การน าเสนอข้อมูลใน
ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ 2) การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 3) การน าเสนอ
รายการที่เสร็จสมบูรณ์ และ 4) การน าเสนอผลการประเมินรายการ ดังต่อไปนี้ 
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 7.1 การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ 
 ส่ วนที่1 น า เสนอผลการ เก็บรวบรวมข้ อมูล  จากการตอบแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ จ านวน 100 คน เพ่ือให้ทราบถึง
ความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการสารคดีท่องเที่ยวรอบวัดและศาสนสถาน 

 ส่วนที่2 น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ( Interview) ของกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ จ านวน 2 ท่าน ตามประเด็นค าถาม ที่ก าหนดไว้เพ่ือให้ทราบถึงความ
คิดเห็น ทัศนคติในการผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ในปัจจุบัน รวมถึงกลวิธีในการ
คัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวเพ่ือ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการ 

 
 7.2 การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 
 ข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพ่ือน ามาใช้ในการวาง

แผนการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่1 น าเสนอโครงสร้าง (Proposal) ของรายการ ซึ่งจะประกอบด้วย

องค์ประกอบทุกส่วนของรายการ เช่น เนื้อหา รูปแบบ และลีลาการน าเสนอท่ีจะท าการผลิตขึ้น 
 ส่วนที่2 น าเสนอบทรายการ (Script) ซึ่งจะประกอบด้วยบทถ่ายท ารายการ บทพูด

ของผู้ด าเนินรายการ รวมถึงขนาดภาพ มุมกล้อง และภาพกราฟิก 
 ส่วนที่3 น าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการ (Time Table) เพ่ือให้

ทราบถึงระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผล
รายการ 

 
 7.3 การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์ 
 น าเสนอรายการสารคดีท่องเที่ยวรอบวัดและศาสนสถาน ที่เสร็จสมบูรณ์ โดยเป็น

รายการที่มีความยาวทั้งหมด 20 นาที 
 

 7.4 การน าเสนอผลการประเมินรายการ 
 น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือให้ทราบถึงความเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ 
 ที่ได้รับจากการชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา และลีลาการ

น าเสนอรายการแล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขรายการ
ต่อไป 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาและผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวรอบวัดและศาสนสถาน ใช้วิธีการศึกษาวิจัย

แบบวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา วิธีการนําเสนอ 

เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมาก

ที่สุด โดยแบ่งการนําเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
1. ผลสํารวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวและการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับรายการท่องเที่ยวทาง

โทรทัศน์ จากแบบสอบถามออนไลน์จํานวนทั้งสิ้น 130 ชุด 
2. บทวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ 3 ท่าน 5 

รายการ และผู้ผลิตรายการสารคดี 1 ท่าน 1 รายการ 
3. การนําเสนอโครงสร้างของรายการสารคดีท่องเที่ยวรอบวัดและศานสถาน 

 
ตอนที่ 1 สรุปผลการศึกษา  

1. ผลการศึกษา การสํารวจพฤติกรรมการรับชมรายการสารคดีท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ 

ความต้องการด้านเนื้อหา รูปแบบ การนําเสนอ ความคิดเห็นและความต้องการในการ
รับชมรายการสารคดีท่องเที่ยวรอบวัดและศานสถานของกลุ่มตัวอย่าง จากแบบสอบถามจํานวน 130 
ชุด 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที ่4-1 เพศ 

ตัวเลือก ร้อยละ จํานวน 
หญิง 80.77 105 
ชาย 19.23 25 

จากตารางที่ 4-1 ผลการวิจัยพบว่า จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 130 คน จํานวนกลุ่ม

ตัวอย่างที่เป็นเพศหญิงมีจํานวนมากกว่าเพศชาย คือมีจํานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 80.77 และ

เพศชายมีจํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23 
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ตารางที ่4-2  อายุ  
ตัวเลือก ร้อยละ จํานวน 

ต่ํากว่า18 ปี 4.62 6 
18 – 22 ปี 80.77 105 
22 – 27 ปี 13.08 17 
28 ปีขึ้นไป 1.54 2 

จากตารางที่ 4-2 ผลการวิจัยพบว่า จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 130 คน จํานวนกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีอายุต่ํากว่า 18ปี มีจํานวน 6คน คิดเป็นร้อยละ 4.62 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 18-22ปี มี

จํานวนมากที่สุดมีจํานวน 105คน คิดเป็นร้อยละ 80.77 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 22-27ปีมีจํานวน 17คน 

คิดเป็นร้อยละ 13.08  และกลุ่มตัวอย่างที่มีจํานวนน้อยที่สุดคืออายุ 28ปีขึ้นไป มีจํานวน 2คน คิด

เป็นร้อยละ 1.54 

 
ตารางที ่4-3 การศึกษา  

ตัวเลือก ร้อยละ จํานวน 
ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 1.57 2 
มัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า 6.92 9 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 88.46 115 
สูงกว่าปริญญาตรี 3.08 4 

จากตารางที่ 4-3 ผลการวิจัยพบว่า จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 130 คน จํานวนกลุ่ม

ตัวอย่างที่ศึกษาในระดับชั้นต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย มีจํานวน 2คน คิดเป็นร้อยละ 1.57 

ระดับชั้นมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า มีจํานวน 9คน คิดเป็นร้อยละ 6.92 ระดับชั้นปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า มีจํานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 88.46 และระดับสูงกว่าปริญญาตรีมีจํานวน 4คน คิดเป็น

ร้อยละ 3.08  
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ตารางที ่4-4 อาชีพ 
ตัวเลือก ร้อยละ จํานวน 

นักเรียน/นักศึกษา 80.77 105 
ข้าราชการ 0.77 1 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.08 4 
พนักงานบริษัทเอกชน 13.08 17 
ธุรกิจส่วนตัว 2.31 3 
อ่ืนๆ 0 0 

จากตารางที่ 4-4 ผลการวิจัยพบว่า จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 130 คน กลุ่มตัวอย่างที่

เป็นนักเรียนนักศึกษามีจํานวน 105คน คิดเป็นร้อยละ 88.77 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้าราชการมีจํานวน 

1คน คิดเป็นร้อยละ 0.77 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจมีจํานวน 4คน คิดเป็นร้อยละ 3.08 

กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นพนักงานบริษัทเอกชนมีจํานวน 17คน คิดเป็นร้อยละ 13.08 และกลุ่มตัวอย่างที่ทํา

ธุรกิจส่วนตัวมีจํานวน 3คน คิดเป็นร้อยละ 2.31  

 
ตารางที ่4-5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ตัวเลือก ร้อยละ จํานวน 
ต่ากว่า 3,000 บาท 13.08 17 
3,001 – 5,000 บาท 33.85 44 
5,001 – 10,000 บาท 26.92 35 
10,001 – 20,000 บาท 17.69 23 
20,000 บาทขึ้นไป 8.46 11 

จากตารางที่ 4-5 ผลการวิจัยพบว่า จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 130 คน จํานวนกลุ่ม

ตัวอย่างที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 3,000 บาท มีจํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 1308 กลุ่ม 3,001 

– 5,000 บาทซึ่งมีจํานวนมากที่สุดคือ มีจํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 33.85 กลุ่ม 5,001-10,000 

บาทมีจํานวน 35คน คิดเป็นร้อยละ26.92 กลุ่ม 10,000-20,000 บาท มีจํานวน23คน คิดเป็นร้อยละ 

17.69 และกลุ่ม 20,000บาทข้ึนไป มีจํานวน 11คน คิดเป็นร้อยละ 8.46 
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ตารางที่ 4-6 สถานภาพ  
ตัวเลือก ร้อยละ จํานวน 

โสด 99.23 129 
สมรส 0.77 1 
หย่าร้าง 0 0 
หม้าย 0 0 

จากตารางที่ 4-6 ผลการวิจัยพบว่า จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 130 คน มีสถานภาพโสด
จํานวน 129คน คิดเป็นร้อยละ 99.23 และสมรสแล้วเพียง 1คน คิดเป็นร้อยละ 0.77 

 
ส่วนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
ตารางที ่4-7 จุดประสงค์ในการท่องเที่ยว 

ตัวเลือก ร้อยละ จํานวน 
พักผ่อน 95.35 123 
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 52.71 68 
หลีกหนีความวุ่นวาย 53.49 69 
รู้จักเพ่ือนใหม่ 11.63 15 
ใช้เวลากับใครสักคน 40.31 52 
แสวงหาอาหารอร่อยๆ 52.71 68 
เรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่น 25.58 33 
กลับไปเยี่ยมญาติ 20.16 26 
ชมงานเทศกาลและประเพณีท้องถิ่น 28.68 37 
อ่ืนๆ 3.88 5 

จากตารางที่ 4-7 ผลการวิจัยพบว่า จุดประสงค์ในการท่องเที่ยวของกลุ่มเป้าหมายมาก

ที่สุดคือ พักผ่อน จํานวนร้อยละ 95.35 รองลงมาคือ หลีกหนีความวุ่นวาย จํานวนร้อยละ 53.49 และ

อันดับสามเท่ากันคือ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และแสวงหาอาหารอร่อยๆ เป็นจํานวนร้อยละ 52.71 และน้อย

ที่สุดคืออ่ืนๆ ร้อยละ 3.88 อันได้แก่ เพ่ือใกล้ชิดธรรมชาติและหลีกหนีมลพิษ, อยากเที่ยวเฉยๆ แบบ

ไปโดยไม่ได้ตั้งใจ, ทําตามความฝัน, ก่อนที่ที่ท่องเที่ยวนั้นจะทรุดโทรมและไม่เหลือเค้าโครงธรรมชาติ

เดิม, รวมญาติ ไปเที่ยวกับครอบครัว 
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ตารางที ่4-8 ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว 
ตัวเลือก ร้อยละ จํานวน 

วันเสาร์ – อาทิตย์ 16.92 22 
เฉพาะช่วงวันหยุดยาวๆของปี 44.62 58 
ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ 12.31 16 
1 ครั้ง / เดือน 14.62 19 
2-3 ครั้ง / เดือน 6.92 9 
มากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน 2.31 3 
อ่ืนๆ 2.31 3 

จากตารางที่ 4-8 ผลการวิจัยพบว่า ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มเป้าหมาย 

มากที่สุดได้แก่ช่วงวันหยุดยาวของปี จํานวนร้อยละ 44.62 รองลงมาคือวันเสาร์ – อาทิตย์ จํานวน

ร้อยละ 16.92 และกลุ่มที่น้อยท่ีสุดคือมากกว่า 4 ครั้งต่อเดือนและอ่ืนๆ จํานวนร้อยละ 2.31  

 
ตารางที่ 4-9 บุคคลที่นิยมไปท่องเที่ยวด้วย 

ตัวเลือก ร้อยละ จํานวน 
ครอบครัว 57.69 75 
เพ่ือน 25.38 33 
คนรัก 10.77 14 
คนเดียว 6.15 8 
อ่ืนๆ 0 0 

จากตารางที่ 4-9 ผลการวิจัยพบว่า บุคคลที่กลุ่มเป้าหมายนิยมไปท่องเที่ยวด้วยมากที่สุด 

คือ ครอบครัว จํานวนร้อยละ 57.69 รองลงมาคือเพ่ือน จํานวนร้อยละ 25.38 และน้อยที่สุดคือไป

เที่ยวคนเดียว จํานวนร้อยละ 6.15 
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ตารางที่ 4-10 ขอบเขตสถานที่นิยมในการท่องเที่ยว  
ตัวเลือก ร้อยละ จํานวน 

กรุงเทพฯ 42.31 55 
ต่างจังหวัด 51.54 67 
จังหวัดภูมิลําเนาของตน 3.85 5 
ต่างประเทศ 2.31 3 

จากตารางที่ 4-10 ผลการวิจัยพบว่า ขอบเขตสถานที่นิยมในการท่องเที่ยวของ

กลุ่มเป้าหมาย มากท่ีสุดคือ ต่างจังหวัด จํานวนร้อยละ 51.54 รองลงมาคือ ในกรุงเทพฯ จํานวนร้อย

ละ 42.31 และน้อยที่สุดคือต่างประเทศ จํานวนร้อยละ 2.31  

 
ส่วนที่ 3  การรับชมรายการสารคดีท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ 
ตารางที่ 4-11 การรับข้อมูลการท่องเที่ยวทางสื่อ 

ตัวเลือก ร้อยละ จํานวน 
โทรทัศน์ 57.03 73 
วิทยุ 3.91 5 
นิตยสาร 25.78 33 
หนังสือพิมพ์ 16.41 21 
โปสเตอร์ / แผ่นพับ 9.37 12 
อินเตอร์เน็ต 83.59 107 
โซเชียลมีเดีย 65.92 84 
พ็อกเก็ตบุค 14.84 19 
แผ่นป้ายกลางแจ้ง 3.91 5 
คนที่เคยไปมาแล้ว 52.34 67 
อ่ืนๆ 3.12 4 

จากตารางที่ 4-11 ผลการวิจัยพบว่า การรับข้อมูลการท่องเที่ยวทางสื่อ จํานวนมากที่สุด 

คือ สื่ออินเตอร์เน็ต จํานวนร้อยละ 83.59 รองลงมาได้แก่สื่อโซเชียลมีเดีย จํานวนร้อยละ65.92 และ

น้อยที่สุดคืออ่ืนๆ จํานวนร้อยละ 3.12 อ่ืนๆ คือ ญาติและเพ่ือน , บัตรเครดิต 
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ตารางที่ 4-12 การรับชมรายการสารคดีท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ 
ตัวเลือก ร้อยละ จํานวน 

1 ครั้ง / เดือน 56.92 74 
2-4 ครั้ง / เดือน  33.85 44 
มากกว่า 4 ครั้ง / เดือน 9.23 12 

จากตารางที่ 4-12 ผลการวิจัยพบว่า การรับชมรายการสารคดีท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ 

มากที่สุดคือ 1 ครั้ง/เดือน จํานวนร้อยละ 56.92 รองลงมาคือ 2 -4ครั้ง/เดือน จํานวนร้อยละ33.85 

และมากกว่า 4ครั้ง/เดือน จํานวนร้อยละ 9.23 

 
ตารางที่ 4-13 รายการสารคดีท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ใดต่อไปนี้เป็นที่ชื่นชอบ 

ตัวเลือก ร้อยละ จํานวน 
คู่เลิฟตะลอนทัวร์ 30.47 39 
เนวิเกเตอร์ 35.94 46 
หนังพาไป 12.5 16 
เปรี้ยวปากเช็คอิน 24.22 31 
เปิดเลนส์ส่องโลก 13.28 17 
วันหยุดสุดขีด 22.66 29 
เทยเที่ยวไทย 40.62 52 
เที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ 6.25 8 
หลงกรุง 10.16 13 
Roaming 2.34 3 
ทูไนท์โชว์ ช่วงอเมซิ่งต่างแดน 49.22 63 
สมุดโคจร 14.84 19 
เจอร์นี่ไทยแลนด์ 5.47 7 
อ่ืนๆ 8.59 11 

จากตารางที่ 4-13 ผลการวิจัยพบว่า รายการที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุด คือรายการ

ทูไนท์โชว์ ช่วงอเมซิ่งต่างแดน เป็นจํานวน 63คน คิดเป็นร้อยละ 49.22 รองลงมาคือรายการเทยเที่ยว

ไทย เป็นจํานวน 52คน คิดเป็นร้อยละ 40.62  
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ตารางที่ 4-14 ความยาวในการนําเสนอรายการสารคดีท่องเที่ยวที่เหมาะสม 
ตัวเลือก ร้อยละ จํานวน 

10 นาที 3.08 4 
15 นาที 13.85 18 
20 นาที 16.15 21 
25 นาที 8.46 11 
30 นาที  58.46 76 

จากตารางที่ 4-14 ผลการวิจัยพบว่า ความยาวที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเหมาะสมในการ

นําเสนอรายการสารคดีท่องเที่ยวมากที่สุดคือ 30นาที เป็นจํานวน 76คน คิดเป็นร้อยละ 58.46 

รองลงมาคือ 20นาที เป็นจํานวน 21คน คิดเป็นร้อยละ 16.15 และน้อยที่สุดคือ 10นาที เป็นจํานวน 

4คน คิดเป็นร้อยละ 3.08 

 
ตารางที่ 4-15 วันที่เหมาะสมที่สุดในการออกอากาศรายการสารคดีท่องเที่ยว 

ตัวเลือก ร้อยละ จํานวน 
ช่วงวันจันทร์ – ศุกร์ 10.77 14 
วันเสาร์ 35.38 46 
วันอาทิตย์ 36.15 47 
วันหยุดนักขัตฤกษ์  17.69 23 

จากตารางที่ 4-15 ผลการวิจัยพบว่า วันเวลาที่กลุ่มเป้าหมายเห็นว่าเหมาะสมที่สุดใน

การออกอากาศรายการสารคดีท่องเที่ยวคือ วันอาทิตย์ เป็นจํานวน 47คน คิดเป็นร้อยละ 36.15 

รองลงมาคือ วันเสาร์ เป็นจํานวน 46คน คิดเป็นร้อยละ 35.38 และน้อยที่สุดคือช่วงวันจันทร์ -ศุกร์ 

เป็นจํานวน 14คน คิดเป็นร้อยละ 10.77  
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ตารางที่ 4-16 ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการรับชมรายการสารคดีท่องเที่ยว 
ตัวเลือก ร้อยละ จํานวน 
06.00 น. - 08.00 น. 0.77 1 
08.01 น. - 10.00 น. 6.92 9 
10-01 น. - 12.00 น. 20 26 
12-01 น. - 14.00 น. 11.54 15 
14.01 น. - 16.00 น. 17.69 23 
16.01 น. - 18.00 น. 6.15 8 
18.01 น. - 20.00 น. 10.77 14 
20.01 น. - 22.00 น. 11.54 15 
22.01 น. - 24.00 น. 13.85 18 
24.01 น. - 02.00 น. 0.77 1 

จากตารางที่ 4-16 ผลการวิจัยพบว่า ช่วงเวลาที่กลุ่มเป้าหมายเห็นว่าเหมาะสมในการ

รับชมรายการสารคดีท่องเที่ยวคือ ช่วง 10.01-12.00 น. เป็นจํานวน 26คน คิดเป็นร้อยละ 20 

รองลงมาคือ ช่วง 14.01-16.00 น. คิดเป็นร้อยละ 17.69 และน้อยที่สุดคือ ช่วง 24.01 -02.00 น. 

เป็นจํานวน 1คน คิดเป็นร้อยละ 0.77 

 

ตารางที่ 4-17 สถานีโทรทัศน์ทีเ่หมาะแก่การออกอากาศรายการสารคดีท่องเที่ยว 
ตัวเลือก ร้อยละ จํานวน 

ช่อง 3 41.54 54 
ช่อง 5 6.92 9 
ช่อง 7  3.08 4 
ช่อง 9 MCOT 25.38 33 
ช่อง 11 0 0 
ช่อง TPBS 13.85 18 
เคเบิ้ลทีวี (จานดํา/จานเหลือง) 0.77 1 
True Vision 7.69 10 
อ่ืนๆ 0.77 1 

   ส
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จากตารางที่ 4-18 ผลการวิจัยพบว่า สถานีโทรทัศน์ที่กลุ่มเป้าหมายเห็นว่าเหมาะสมแก่

การออกอากาศรายการสารคดีท่องเที่ยวมากที่สุดคือ ช่อง 3 เป็นจํานวน 54คน คิดเป็นร้อยละ 41.54 

รองลงมาคือช่อง 9 MCOT เป็นจํานวน 33คน คิดเป็นร้อยละ 25.38 และน้องที่สุดคือช่อง 11 เป็น

จํานวน 0คน คิดเป็นร้อยละ 0 

 
ส่วนที่ 4  ความคิดเห็นต่อเนื้อหา รูปแบบ การน าเสนอของรายการ  
ตารางที่ 4-18 ความสนใจในการรับชมรายการสารคดีท่องเที่ยวรอบวัดและศาสนาสถาน   

ตัวเลือก ร้อยละ จํานวน 
สนใจ 97.69 127 
ไม่สนใจ 2.31 3 

จากตารางที่ 4-18 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างจํานวน 130 คนมีความสนใจในการ

รับชมรายการจํานวน 127คน คิดเป็นร้อยละ 97.69 และไม่มีความสนใจในการรับชม 3คน คิดเป็น

ร้อยละ 2.31 

 
ตารางที่ 4-19 “วัด” หรือ “ศาสนสถาน” สามารถเป็นที่ท่องเที่ยวได้หรือไม่  

ตัวเลือก ร้อยละ จํานวน 
ได้ เพราะบางสถานที่อาจเป็นที่ที่เราไม่เคยไป ไม่รู้จัก 
ถือว่าเป็นการไปเที่ยวชมยังสถานที่ใหม่ๆ 

60.77 79 

ได้ เพราะบริบทรอบข้างนั้น มีสิ่งที่น่าสนใจให้ไปเที่ยว
ชมและเรียนรู้ 

37.69 49 

ไม่ได้ เพราะคิดว่าไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว 1.54 2 

จากตารางที่ 4-19 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าสามารถเป็นที่ท่องเที่ยวได้

เพราะบางสถานที่ไม่เคยไป เป็นการเที่ยวสถานที่ใหม่ๆ มีจํานวน 79คน คิดเป็นร้อยละ 60.77 กลุ่ม

ตัวอย่างทีเห็นว่าบริบทรอบข้างหน้าสนใจให้ไปเที่ยว มีจํานวน 49คน คิดเป็นร้อยละ 37.69 และกลุ่ม

ตัวอย่างที่คิดไม่สามารถไปท่องเที่ยวได้ มีจํานวน 2คน คิดเป็นร้อยละ 1.54 
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ตารางที่ 4-20 วิธีนําเสนอเนื้อหาเชิงประวัติศาสตร์  
ตัวเลือก ร้อยละ จํานวน 

นําเสนอด้วยลีลาทางด้านกราฟิกต่างๆ 45.38 59 
นําเสนอผ่านการเล่าและผ่านมุมมองจากพิธีกร 46.15 60 
นําเสนอผ่านเสียงบรรยาย (voice over) 6.92 9 
อ่ืนๆ 1.54 2 

จากตารางที่ 4-19 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มเป้าหมายสนใจการนําเสนอผ่านการเล่าและ

ผ่านมุมมองจากพิธีการ มากที่สุด เป็นจํานวน 60คน คิดเป็นร้อยละ 46.15 รองลงมา คือการนําเสนอ

ด้วยลีลาทางด้านกราฟิกต่างๆ เป็นจํานวน 59คน คิดเป็นร้อยละ 45.38 และน้อยที่สุดคืออ่ืนๆ จํานวน 

2คน คิดเป็นร้อยละ 1.54 

 
ตารางที่ 4-21 ปัจจัยสําคัญท่ีทําให้อยากรับชมรายการ 

ตัวเลือก ร้อยละ จํานวน 
ความน่าสนใจของเนื้อหา 87.5 112 
พิธีกร 53.91 69 
กราฟิกในรายการ 46.87 60 
เทคนิคในการถ่ายภาพ-ตัดต่อ 70.31 90 
อ่ืนๆ 3.12 4 

จากตารางที่ 4-21 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ทําให้กลุ่มเป้าหมายอยากรับชมรายการ

มากที่สุดคือ ความน่าสนใจของเนื้อหา เป็นจํานวน 112คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 รองลงมาคือเทคนิค

ในการถ่ายภาพ-ตัดต่อ เป็นจํานวน 90คน คิดเป็นร้อยละ 70.31 และน้อยที่สุดคืออ่ืนๆ เป็นจํานวน 4

คน คิดเป็นร้อยละ 3.13 
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ตารางที่ 4-22 ความต้องการให้ในรายการนําเสนอข้อมูลต่างๆ  
ตัวเลือก ร้อยละ จํานวน 

แผนที่การเดินทาง 67.97 87 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวอย่างละเอียด 46.09 59 
ประวัติ/ตํานาน 51.56 66 
ร้านอาหารแนะนํา 67.19 86 
กิจกรรมที่น่าสนใจ 70.31 90 
ของฝากแนะนํา 28.91 30 
เรื่องท่ีไม่ค่อยมีคนรู้ในสถานที่นั้นๆ 70.31 90 
อ่ืนๆ 0.78 1 

จากตารางที่ 4-22 ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการที่จะให้ในรายการนําเสนอข้อมูล

ต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมายนั้นคือ กิจกรรมที่น่าสนใจ และ เรื่องที่ไม่ค่อยมีคนรู้ในสถานที่นั้นๆ เป็น

จํานวนเท่ากันคือ 90คน คิดเป็นร้อยละ 70.31 และน้อยที่สุดคืออ่ืนๆ เป็นจํานวน 1 คน คิดเป็นร้อย

ละ 0.78 

 
ตารางที่ 4-23 บทบาทของพิธีกรในการดําเนินรายการ 

ตัวเลือก ร้อยละ จํานวน 
พิธีกรเป็นตัวหลักดําเนินเรื่องตลอดทั้งรายการ 10 13 
พิธีกรดําเนินรายการ และมีการสัมภาษณ์บุคคลที่
เกี่ยวข้องควบคู่ไปด้วย 

27.69 36 

พิธีกรดําเนินรายการ และมีการเล่าเรื่องผ่านมุมมอง
ของตัวเอง 

16.15 21 

พิธีกรดําเนินรายการ และมีการสัมภาษณ์บุคคล 
รวมถึงเล่าเรื่องผ่านมุมมองของตัวเองด้วย 

46.15 60 

จากตารางที่ 4-23 ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของพิธีกรในการดําเนินรายการที่

กลุ่มเป้าหมายพอใจคือ ใหพ้ิธีกรดําเนินรายการ และมีการสัมภาษณ์บุคคล รวมถึงเล่าเรื่องผ่านมุมมองของตัวเอง 

เป็นจํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15 รองลงมาคือ พิธีกรดําเนินรายการ และมีการสัมภาษณ์

บุคคลที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปด้วย เป็นจํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 27.69 
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ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่จะผลิตรายการ ในตอน “Little India” และวัด
ซิกข ์ในย่านพาหุรัด 

1. ข้อมูลความเป็นมาของย่าน Little India จุดเด่นและความน่าสนใจ เพราะหากพูดถึง

ย่านพาหุรัด ต่างก็นึกถึงย่านตลาดค้าผ้า ทว่าสถานที่แห่งนี้ยังมีวิถีชีวิตของคนอินเดียอยู่ในนั้น จึงมี

ความเห็นที่ควรนําเสนอชุมชน ความเป็นอยู่ ทัศนคติในการอยู่เมืองไทยของชาวอินเดียด้วย เป็นต้น 

2. ต้องการทราบถึงร้านค้าที่เก่ียวข้องกับศาสนาซิกข ์ 

3. ต้องการทราบประเพณีหรือเทศกาลต่าง ๆ และความสัมพันธ์กับศาสนาอื่น ๆ  

4. ควรมีการสัมพาษณ์บุคคลที่เกียวข้อง พร้อมทั้งพาชมบริเวณรอบข้างนั้น โดยเป็นการ

ถ่ายให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนนั้นพ้ืนที่นั้นจริง ๆ รวมไปถึงสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวอินเดียที่มาอยู่ใน

ไทย 

5. อยากเห็นบรรยากาศข้างในวัดซิกข์ รวมถึงพิธีกรรมต่าง ๆ สิ่งที่คารพศรัทธา หลัก

ยึดถือปฏิบัติ และข้อมูลถ้าหากเราต้องการเข้าไปเยี่ยมชมในสถานที่แห่งนี้ 

6. ต้องการให้มีการแนะนําร้านอาหารอร่อย ๆ ในย่านนั้น ร้านอาหารอินเดียต้นตําหรับ 

โรตีต้นตําหรับ ขนมต่างๆสไตล์อินเดีย  

 
สรุปผลสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 18 – 35 ปี ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ในกรณีศึกษากลุ่มตัวอย่างอายุ 18 – 35 ปี ที่อาศัยอยู่เขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล โดยแบ่งประชากรศึกษาออกเป็นเพศหญิง 81.77% และเพศชาย 19.23% พบว่า อายุของ

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือ 18 – 22 ปี อาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา ชั้นปริญญาต รีหรือเทียบเท่า มี

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 3,000 - 5,000 บาท รองลงมาคือ 5,000 - 10,000บาท สถานภาพโสด 

สําหรับพฤติกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก ไปท่องเที่ยวเพ่ือการพักผ่อน 

รองลงมาคือหลีกหนีความวุ่นวาย และแสวงหาอาหารอร่อยๆ ส่วนมากเดินทางท่องเที่ยวเฉพาะช่วง

วันหยุดยาวๆของปี  และรองลงมาคือวันเสาร์ – อาทิตย์ นิยมไปเที่ยวกับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ และ

นิยมไปท่องเที่ยวที่ต่างจังหวัด และรองลงมาคือบริเวณกรุงเทพมหานคร  

พฤติกรรมการรับชมรายการสารคดีท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับ

ข้อมูลเกี่ยวการท่องเที่ยวทางสื่ออินเตอร์เน็ต การรับชมรายการสารคดีท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ส่วนใหญ่
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อยู่ที่ 1 ครั้ง ต่อเดือน และรายการท่องเที่ยวที่กลุ่มตัวอย่างนิยมรับชมมากที่สุดคือ รายการทูไนท์โชว์ 

ช่วงอเมซิ่งต่างแดน ความยาวที่เห็นว่าเหมาะสมส่วนใหญ่คือ 30 นาที สําหรับวันที่เหมาะสมที่สุดใน

การออกอากาศรายการสารคดีท่องเที่ยว คือ วันอาทิตย์ และรองลงมาอย่างใกล้เคียงกันคือ วันเสาร์ 

โดยช่วงเวลาประมาณ 10.00 – 12.00 น. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

สําหรับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีเนื้อหา รูปแบบ การนําเสนอของรายการที่ผู้

ศึกษากําลังจะผลิตนั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะดูรายการสารคดีท่องเที่ยวรอบวัด

และศาสนสถาน คิดเป็น 97.69% และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นั้นเห็นว่า ศาสนสถาน สามารถเป็นที่

ท่องเที่ยว ได้ เพราะบางสถานที่อาจเป็นที่ที่เราไม่เคยไป ไม่รู้จัก ถือว่าเป็นการไปเที่ยวชมยังสถานที่

ใหม่ๆ รองลงมาเห็นว่า บริบทรอบข้างนั้น มีสิ่งที่น่าสนใจให้ไปเที่ยวชมและเรียนรู้  สําหรับวิธีนําเสนอ

เนื้อหาเชิงประวัติศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ควรนําเสนอผ่านการเล่าและผ่านมุมมองจากพิธีกร 

รองลงมาคือ นําเสนอด้วยลีลาทางด้านกราฟิกต่างๆ และปัจจัยที่ทําให้อยากรับชมรายการ คือ ความ

น่าสนใจของเนื้อหา ส่วนสิ่งที่ต้องการให้ในรายการมี คือ เรื่องที่ไม่ค่อยมีคนรู้ในสถานที่นั้นๆ , แผนที่

การเดินทาง , ร้านอาหารแนะนํา สําหรับบทบาทของพิธีกร ต้องการให้พิธีกรดําเนินรายการ และมี

การสัมภาษณ์บุคคล รวมถึงเล่าเรื่องผ่านมุมมองของตัวเองด้วย 

 

2. บทวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ 

จากผู้ผลิตรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ จํานวน 3 ท่าน และรายการสารคดี 1 ท่าน  

1) คุณณัฐวุฒิ  จีระสมบัติ โปรดิวเซอร์รายการของดีประเทศไทย 
2) คุณฐากูร ศรีชุ่ม โปรดิวเซอร์รายการหลงกรุง 
3) คุณดาเรศร์ ผู้มีโชคชัย ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์รายการ1081900ภารกิจเที่ยวเมืองน่ารัก 
4) คุณสุกัญญา แซ่ฟู  โปรดิวเซอร์รายการคู่เลิฟตะลอนทัวร์  

 
จากการสัมภาษณ์คุณ ณัฐวุฒิ  จีระสมบัติ โปรดิวเซอร์รายการของดีประเทศไทย 

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบเนื้อหาและลีลาการน าเสนอ รวมถึงกระบวนการผลิตการสารคดีท่องเที่ยว
รอบวัดและศาสนสถาน ได้ข้อสรุปดังนี้ 

 
1. การทําสารคดี มุมมองในการมองในเรื่องเดียวกันของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน 

เพราะฉะนั้นควรถ่ายทอดจากความเป็นตัวเองให้มากที่สุด อาจไม่จําเป็นต้องคิดเก่ง แต่ให้คิดด้วย
มุมมองของเราต่อเรื่องนั้น ๆ และเล่าออกมาในแบบที่เป็นตัวเรา ในแบบที่เราถนัด 
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2. การทํารายการนั้น อันดับแรกต้องกําหนดรายการให้ชัดเจนก่อน ต้องมี Theme ของ
รายการ เพ่ือให้ออกทางทิศออกว่าจะทํารายการออกมากี่นาที ทําให้รู้ว่าจะต้องแบ่งเบรกรายการ
อย่างไร สําหรับการแบ่งเบรกนั้นจะวางอย่างไรก็ได้ รายการอาจจะมีเพียง 1 เบรก หรือ 2 หรือ 3 
เบรก แต่ในแต่ละเบรกควรจะต้องมีสีสัน และจุดเชื่อมโยงในการเล่าเรื่อง แล้วเราจะวางสลับ 1 2 3 
หรือ 2 1 3 ลําดับก่อนหลังก็ได้ มันคือการสร้างสรรค์  ซึ่งการทํารายการสารคดีนั้นไม่มีอะไรตายตัว 
เราทําให้มันสนุก น่าติดตาม และมีความรู้ให้เป็นสารคดีด้วยก็พอ  

3. การทํารายการท่องเที่ยวนั้น ควรนําเสนอสิ่งเรื่องราวที่เขาไปแล้วเขาไม่สามารถรู้เอง
ได้ อย่างกรณีตัวอย่างเช่น พระประทานในโบสถ์ทําจากทองคําล้วน แล้วมันอาจจะไม่มีใครรู้เลย เรา
ต้องไปนําเสนอตรงนี้ออกมา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราต้องทําข้อมูล หรือต้องไปคุยเยอะๆ เพ่ือเอาเรื่อง
ประมาณนี้ออกมาเล่าให้คนดูรับรู้ เราต้องดึงสิ่งที่เขาไม่เห็นว่ามันมีอยู่ ออกมาให้เขาเห็น 

4. ความยาวในแต่ละตอนนั้น ถ้าหากอิงเรื่องของจิตวิทยาคนดู ถ้ารายการไม่แน่นหรือมี
ความเป็นมืออาชีพเท่าไหร่นัก ก็ไม่ควรมีความยาวเกิน 30 นาที ในกรณีนักศึกษานี้อาจทําสักประมาณ 
15 นาที โดยเล่าเรื่องให้กระชับในเวลา 15 นาที ถ้าหากเนื้อหาน้อบ เวลาเหลือเยอะแล้วใช้วิธียืด
รายการให้ตรงตามเวลา มันจะทําให้ไม่น่าสนใจ 

5. การใส่เสียง Voice over นั้นเห็นว่าควรมี เพราะการที่เราไปทําอะไรสักอย่างในพ้ืนที่
นั้น มันเหมือนกับเรานั่งเทียน แล้วถ้าเราทําเป็นภาพ มันก็ควรมีบทสัมภาณ์ของคนที่เขาเป็นคนพ้ืนที่
จริงๆ จะทําให้คนเข้าถึงมากกว่าเราพูดเอง 

6. การเลือกใช้มุมกล้องในการถ่ายทํานั้น ขึ้นอยู่กับว่ารายถ่ายที่ไหน ถ่ายอะไร การ
ถ่ายภาพสวย ๆ มุมกล้องหลากหลายเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าหากมี Theme ที่ชัดเจนแล้ว จะกลายเป็น
ตัวกําหนดมุมกล้องหรือภาพเอง ว่าจะถ่ายทําออกมาในลักษณะอย่างไร  

7. ปัญหาอุปสรรคที่มักพบในการทํางานออกกองและแนวทางแก้ไขที่ถูกวิธี  ที่พบเจอ
บ่อยคือ ข้อมูลที่เตรียมมา กับสิ่งที่ไปเจอหน้างานนั้นไม่ตรงกัน วิธีแก้ไขคือ ให้เรายึดสคริปที่เราทํามา
ก่อนหน้านั้น เพ่ือให้เรื่องราวที่เราอยากเล่านั้นครบถ้วน ส่วนอะไรที่เจอเพ่ิมมานั้น อาจใส่เพ่ิมเติมลง
ไปก็ได้ แต่อย่าละทิ้งสิ่งที่เราคิดมาเป็นอันขาด  
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จากการสัมภาษณ์ คุณ ฐากูร ศรีชุ่ม โปรดิวเซอร์รายการหลงกรุงและรายการสมุทร
โคจร แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบเนื้อหาและลีลาการน าเสนอ 

 
1.มุมมองเกี่ยวกับรายการท่องเที่ยวในปัจจุบัน คือ ปัจจุบันนี้รายการท่องเที่ยวมีเยอะ

มาก ด้วยเพราะความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์เอ้ืออํานวย  Root มันต้องแปลกใหม่ 
Destination ต้องแปลกใหม่ ถ้าเป็นเรื่องสถานที่เดียวกัน ควรหามุมมองนําเสนอที่ต่างไป เช่นไป
ฮ่องกง ณ 2013 เราจะเล่าฮ่องกงว่าอะไร 

2. ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลที่หามาให้ดี ข้อมูลอย่าผิด ถ้าหามาจากหลายแหล่งต้อง
ตรวจสอบด้วยว่าข้อมูลแต่ละที่ท่ีได้มานั้นตรงกันหรือไม่อย่างไร 

3. ต้องมีเส้นเรื่องให้คนดูรับรู้ว่า เราต้องการจะสื่ออะไร ต้องการจะบอกอะไรกับคนดู 
4. วางเส้นทางการเดินทางไว้ การทําสารคดีท่องเที่ยวไม่มีการแบ่งช่วง แต่ในการเดินทาง

ต้องมี theme ของการเดินทาง หรือไม่ก็มีเส้นทางที่เราจะไป วางจะไปไหนถึงไหน แต่สิ่งที่เรา
อยากจะเล่าคือสิ่งรอบๆทาง บริบทรอบๆทาง แต่มันไม่หลุดอยู่แล้ว เพราะเรามีเส้นทางที่เรากําหนัด
ไว้ ยึดไว้ตั้งแต่แรก 

5. ถ้ามีเนื้อหาเชิงข้อมูล ควรมีเสียง Voice over เป็นตัวบรรยายเรื่อง หรือจะใช้ตัวพิธีกร
เป็นคนเล่าเรื่องเองก็ได้  

 
จากการสัมภาษณ์ คุณ ดาเรศร์ ผู้ มีโชคชัย โคโปรดิวเซอร์รายการ Journey 

Thailand และรายการ1081009 ภารกิจเที่ยวเมืองน่ารัก เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบเนื้อหา
และลีลาการน าเสนอ ได้ข้อสรุปดังนี้ 

 
1. การที่เราเลือกศาสนาที่ที่ต่างความเชื่อ หรือต่างศาสนากับเรานั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่

น่าสนใจ เพ่ือให้เห็นว่าในพ้ืนที่หนึ่งมันยังมีอีกชุมชนที่เขาอาศัยอยู่ โดยมีพ้ืนฐานของเขาเองโดยที่เป็น
ใครก็ไม่รู้ มาอยู่ในพื้นที่ที่เรา เราต้องหาข้อมูลให้ดี เรียนรู้สิ่งที่เขาเป็นและเคารพศรัทธา มีการลองไป
พูดคุยถึงข้อมูลการปฎิบัติต่างๆ เช่น ในตอนที่เราตั้งใจว่าทําเกี่ยวกับชุมชนชาวซิกส์ ซึ่งแวดล้อด้วย
กลุ่มคนที่เป็นพุทธ แล้วเขาเป็นซิกข์  

2. ชุมชนโดยรอบของวัด ถ้าเป็นชุมชนที่มีความต่างทางศาสนาจากเรา หรือมีสิ่งที่เคารพ
ที่ต่างสนใจ ที่อาจแตกต่างกันออกไป สิ่งนั้นคือสิ่งที่น่าจะหยิบยกมาเล่า เสมือนเป็นเกร็ดความรู้ให้
ผู้ชมได้รับรู้ถึงความแตกต่างที่น่าสนใจ ความเชื่อหรือสิ่งที่เขาศรัทธา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาหารการ
กิน ก็สามารถนํามาเล่าได้เช่นกัน เช่น ชาวอินเดียขายผ้าขายกํายาน อาหารและขนมที่ไม่เหมือนกับ
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คนไทยกิน ทําให้เห็นถึงข้อแตกต่างของคนในชุมชนนั้น แต่เขาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ หรือเขาเคร่งใน
ศาสนาจนไม่เกิดเรื่องร้าย มันทําให้คนกลัวที่จะทําบาป เป็นต้น 

3. ควรมีการสํารวจสถานที่ก่อนการถ่ายทํา โดยเริ่มจากการตั้งคําถามและเมื่อไปถาม
กลุ่มคนที่พ้ืนที่ ในแต่ละสถานที่แต่ละที่ที่เราไปนั้น เราไปด้วยจิตศรัทธา หากเราอยากรู้ว่าสิ่งที่เขาทํา
คืออะไร หลักคําสอน ความเชื่อของเขาคืออะไร มีอะไรน่าสนใจก็ควรถามเก็บไว้เป็นข้อมูล เพ่ือนํามา
เรียบเรียงทําเป็นบทที่น่าสนใจในการนําเสนอ 

4. โครงสร้างรายการเกี่ยวกับการเที่ยวรอบวัด สามารถกล่าวก่อนได้ว่าเราอยู่ที่วัดอะไร 
แล้วบริบทข้างๆคืออะไร ตัววัดนั้นคือตัวหลัก ตัวยึดในรายการของรายในแต่ละตอน แม้เราไม่ได้เน้นที่
วัดทั้งหมด การเขียนสคริปให้เริ่มเปิดรายการที่วัดนั้น และทํากิจกรรมรอบข้างภายหลัง ก็สามารถทํา
ได้ หรืออาจจะสลับทํากิจกรรมก่อน แล้วนําเสนอวัดตอนท้าย ก็ทําได้เช่นกัน แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้น
ขึน้อยู่กับคําพูดที่เขียนในสคริป และวิธีการเล่าอีกอย่างหากไม่ต้องการให้มีบทพูดมากนัก คือการเชื่อม
ด้วยการอินเสิร์ทภาพ 

 
จากการสัมภาษณ์ คุณ สุกัญญา แซ่ฟู  โปรดิวเซอร์รายการคู่เลิฟตะลอนทัวร์ แนวคิด

เกี่ยวกับรูปแบบเนื้อหาและลีลาการน าเสนอ รวมถึงกระบวนการผลิตการสารคดีท่องเที่ยวรอบวัด
และศาสนสถาน  ได้ข้อสรุปดังนี้ 

 
1. ประเด็นคือก่อนที่เราจะเลือกสถานที่ เราก็ควรหาข้อมูลก่อน อย่างง่ายสุดคือจาก

อินเตอร์เน็ต เพราะสมัยนี้ในอินเตอร์เน็ตมีเรื่องราวแทบจะทุกอย่างที่เราต้องการจะรู้  เมื่อได้สถานที่
แล้วเราลองไปดูรอบๆว่ามันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหน หากสถานที่ที่แวดล้อมอยู่มันน่าสนใจ แค่นี้
รายการเราก็จะน่าสนใจขึ้นมาแล้ว 

2. การวางเนื้อหาวางเนื้อหาที่จะทําเสนอ เพ่ือให้มีความต่อเนื่องในระหว่างช่วงรายการ
และจนจบรายการ  คือต้องมีการวางเส้นทางในการเล่าเรื่องก่อน มี Root เส้นทางว่าจะเริ่มอย่างไร 
เริ่มที่ไหน ระหว่างทางมีอะไร จนไปถึงปลายทาง  

3. ความยาวในแต่ละตอนนั้น เห็นว่ารายการควรมีความยาวประมาณ 10 นาทีกําลังดี 
ถ้าหากรายการยาวไปเกรงว่าอาจจะไม่สนุก ด้วยความสนใจของคน ส่วนใหญ่แล้วคนเรามักจะไม่ชอบ
เสพอะไรยาวๆ ให้ตั้งว่าจะเอา 10 นาทีไว้ แต่เมื่อทําออกมาแล้วมันมักจะเกินไปเป็น 10-15 นาที รวม
ไตเติ้ล ตัดเบรกอีกก็อาจจะถึง 15 นาทีก็เป็นได้  

4. โครงสร้างรายการต้องดี เรียงซีเควนซ์ให้มีรายละเอียดชัดเจน แต่เวลาถ่ายทําจริง ไม่
จําเป็นต้องตรงตามทุกอย่างก็ได้ แต่สําหรับนักศึกษาอาจต้องเป๊ะไว้ก่อน เพราะพิธีกรของเราอาจไม่ใช่
มืออาชีพ ควรมีเขียนไกด์ให้เขา ส่วนคําพูดในสคริปควรให้ลิ้งค์กับชื่อรายการ ให้อยู่ในธีมเดียวกัน 
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5. สําหรับการแบ่งช่วงรายการนั้นอาจแบ่งเป็น 2 หรือ 3 ช่วงก็ได้ ไม่ตายตัว เช่น ช่วง
เข้าวัดซิกข์ 1 ช่วงเต็มๆ และช่วงพาไปกินร้านอาหารอร่อยๆ และพาไปช้อปปิ้ง ในสถานที่รอบๆ เช่น
ร้านเครื่องประดับ ร้านเครื่องสําอาง ร้านเช่าหนัง 

6. การใช้กราฟิกประกอบ และการเลือกเพลงประกอบนั้น ต้องกล่าวก่อนว่าการตัดต่อ
สําคัญมาก เพลงประกอบก็สําคัญเช่นกัน ในช่วงที่เป็นคิวพิธีกรพูด ไม่ต้องใส่เสียงเพลง แต่ช่วงที่มี
เสียง Voice over นั้นสามารถใส่เสียงเพลงประกอบได้ ใส่ดนตรีให้เข้ากับสถานการณ์ ตื่นเต้นดนตรีก็
ต้องตื่นเต้น การตัดต่อไม่ควรยืดยาดอืดอาด ควิกคัทตามบีทเพลง สําคัญมาก เป็นการอินเสิร์ทตาม
สถานการณ ์

7. ควรออกเซอร์เวย์สถานที่ก่อนถ่ายทํา ดูว่าชาวบ้านว่าใครไหนพูดเก่ง สามารถตอบ
คําถาม ให้ข้อมูลกับเราได้ และเมื่อพอเราไปถึงหน้างาน สําหรับคนที่ไม่เคยออกกล้อง ทีมงานควรเข้า
ไปบอกก่อน ให้ซ้อมก่อน และพยายามป้อนคําถามให้เขาตอบได้ตรงกับคําตอบที่เราต้องการ หรือ
สคริปที่เราวางไว้ให้มากที่สุด เช่น บ้านพักเดี๋ยวนี้มีนักท่องเที่ยวมาแค่ไหน ชาวบ้านตอบว่า “น้อย” 
เราก็ต้องพยายามต้อนเขา ว่า “น้อยแค่ไหนล่ะ” เขาก็จะให้ข้อมูลที่เพ่ิมมากขึ้น ชัดเจนขึ้น หรืออย่าง
เวลาไปร้านอาหาร พิธีกรถามว่าอร่อยไหม แม่ค้าตอบว่า “อร่อยๆๆ” เราก็ควรต้อนคําถามต่อเพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น “อร่อยอย่างไรล่ะ?” เขาก็จะอธิบายเพ่ิมขึ้น แต่ถ้าคนพูดแล้วข้อมูลไม่ได้จริงๆ 
เราก็ต้องให้พิธีกรพูดแทน หรือไม่ในเทคนิกการตัดต่อ หรือไมเ่ราก็เอามาลงเสียง Voice over แทน 

8. ปัญหาอุปสรรคที่มักพบในการทํางานออกกองและแนวทางแก้ไขที่ถูกวิธี  ส่วนใหญ่
มักจะเป็นเรื่องของฟ้าฝน เป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ ก็ควรบอกคนดูไปเลย มันเป็นสเน่ห์ที่หลายคน
มองข้าม ฝนตกก็เที่ยวได้ กางร่มเที่ยวเลย  
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ตอนที่ 2 การน าเสนอโครงสร้าง และบทของรายการสารคดีท่องเที่ยวรอบวัดและศานสถาน 
 

Proposal รายการ 
ชื่อรายการ  What The Faith  
วัตถุประสงค์   เพ่ือแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นสถานที่แห่งความเคารพศรัทธาที่

น่าสนใจ กอรปกับความน่าสนใจของบริบทรอบข้างไม่ว่าจะเป็นจุดเด่นของสถานที่โดยรอบ สินค้าที่น่า
ใจ หรือร้านอาหารแนะนํา 

 แนวคิดหลัก   การท่องเที่ยวไปยังสถานที่ที่เป็นสิ่งใกล้ตัว นั้นคือวัดหรือศาสนสถาน ซึ่ง
เป็นสถานที่แห่งความศรัทธา โดยสถานที่นั้นรวมถึงบริบทรอบข้างที่มีความน่าสนใจ มีเรื่องราว รวมถึง
ความรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่ีเราศรัทธา หรือนอกเหนือจากเราศรัทธาก็ตาม 

รูปแบบรายการ เป็นรายการสารคดีท่องเที่ยว ความยาว 15 นาที ที่นําเสนอสถานที่แห่ง
ศรัทธา รวมถึงสถานที่ที่น่าสนใจรอบข้าง ไม่ว่าจะสถานที่กิน สถานที่ช๊อปปิ้ง โดยพิธีกร 1 คนเป็นผู้
ดําเนินเรื่อง  

โครงสร้างรายการ ช่วงนําเสนอตัวศาสนสถาน , แทรกด้วยแนะนําสถานที่บริเวณใกล้เคียง
นอกเหนือจากในทริป , ช่วงนําเสนอสถานที่น่าสนใจโดยรอบ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่น่าสนใจ รวม
อาหารแนะนํา  (ซึ่งในแต่ละช่วงของเทปแต่ละตอนนั้นสามารถเปลี่ยนการเรียงได้) 

ระยะเวลาในการออกอากาศ  15 นาที 
ช่วงเวลาในการออกอากาศ  วันอาทิตย์ เวลา 10.45 น. – 11.00 น. 
สถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศ  สถานีโทรทัศน์ช่อง 3  
กลุ่มเป้าหมาย    18-35 ปี วัยรุ่น – วัยทํางาน 
ผู้ด าเนินรายการ   ปฏิมา ชูวิทย์  
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บทรายการ What The Faith 
ภาพ เสียง 
Title เปิดรายการ ดนตรีประกอบรายการ 

- Insert ภาพบรรยากาศท่ีบริเวณรอบๆ (เปิด
ตรงหน้า The old siam) ป้ายพาหุรัด แพลนมาท่ี 
MC 
- super ชื่อพิธีกร 

 

MC: สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับปั้นในรายการ.”
What the faith” ทุกวันอาทิตย์สายๆหลังกิน
ข้าวเช้า เวลา 10โมง 45นาที  แบบนี้กันเป็น
ประจํา และวันนี้ปั้นก็อยู่ที่... อินเดีย! ไม่ใช่นะ
คะ ตอนนี้ปั้นอยู่ที่พาหุรัดค่ะ 

 
- insert ภาพย่านพาหุรัด / ผ้า / เครื่องประดับ 

 
 
 
 
 
 

- ปั้นเดินข้ามถนน 
 
 
 
 
 
 
 

Cut to… 

MC: พาหุรัดเนี่ย อย่างที่ทุกคนรู้จักกันดวี่าเป็น
ย่านของการขายผ้า! แต่ใครจะรู้ว่าภายในที่แห่ง
นี้ซุกซ่อนกลิ่นอายแห่งความเป็นภาราตะเอาไว้
เป็นเวลากว่าร้อยปี จนถูกขนานนามว่า Little 
India แห่งเมืองไทยเลยค่ะ เอาล่ะค่ะปั้นว่าเรา
มาดูกันดีกว่าว่าข้างในนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง 
ตามปั้นมากันเลยค่ะ 
MC: ย่านนี้จริงๆแล้วมีชาวอินเดียอยู่กันมา
จนถึงทุกวันนี้ ก็เป็นร้อยปีแล้วนะคะ แล้วชาว
อินเดียที่อยู่กันย่านนี้ส่วนใหญ่ก็จะนับถือ
ศาสนาซิกข์กัน และที่นี่ก็มีวัดซิกข์ค่ะ ซึ่งถือว่า
เป็นศูนย์กลางของชาวซิกข์อินเดียที่เมืองไทย
เลย ! เชื่อเลยค่ะว่าหลายๆคนยังไม่มีโอกาสได้
เห็นหรือเคยเข้าไปแน่ๆ มากับปั้นทั้งที จะพลาด
ได้ไงคะ ? ตามปั้นมากันเลยดีกว่าค่ะ 

- ภาพปั้นเดินไปวัดซิกข์ 
- Insert กราฟิกแผนที่ 

Cut to… 

เพลงประกอบ 

- ภาพด้านหน้าวัดซิกข์  
 

สภา หรือ วัดซิกข์แห่งแรกของเมืองไทย ซึ่งเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของชาวอินเดียที่อยู่ที่นี่มาเป็น 
เวลา 100กว่าปี เลยก็ว่าได้...   
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ภาพ เสียง 
- ภาพด้านหน้าวัดซิกข์  
 

 หลายคนที่เคยมาเดินที่พาหุรัดอาจจะเคยเห็น
กันบ้าง มองมาก็จะเห็นเป็นยอดโดมสีเหลือง
เด่นเป็นสง่าเลยค่ะ  
ซ่ึงปั้นก็ไม่เคยมีโอกาสได้เข้ามาสักที อยากรู้
มากว่าข้างในเป็นยังไง วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี
มากๆเลยค่ะ เอาล่ะ... วันนี้ปัน้จะเข้ามาทํา
ความรู้จักกับที่นี่พร้อมกับทุกๆคนค่ะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cut to… 

สภา หรือ วัดซิกข์แห่งแรกของเมืองไทย ซึ่งเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของชาวอินเดียที่อยู่ที่นี่มาเป็น 
 
เวลา 100กว่าปี เลยก็ว่าได้...   
หลายคนที่เคยมาเดินที่พาหุรัดอาจจะเคยเห็น
กันบ้าง มองมาก็จะเห็นเป็นยอดโดมสีเหลือง
เด่นเป็นสง่าเลยค่ะ  
ซ่ึงปั้นก็ไม่เคยมีโอกาสได้เข้ามาสักที อยากรู้
มากว่าข้างในเป็นยังไง วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี
มากๆเลยค่ะ เอาล่ะ... วันนี้ปัน้จะเข้ามาทํา
ความรู้จักกับที่นี่พร้อมกับทุกๆคนค่ะ  

 
- หน้าชั้นวางรองเท้า 
- Insert ภาพชั้นวางรองเท้า คนถอดรองเท้า และ
คนเก็บรองเท้า  

 
 
 
 
 
 

Cut to… 

MC: เมื่อเราเข้ามาถึงภายในวัดซิกข์แห่งนี้แล้ว 
จะสังเกตุได้ว่าวัดซิกข์แห่งนี้นั้นจะมีชั้นวาง
รองเท้าที่แตกต่างจากท่ีอ่ืนมากๆเลยนะคะ ที่นี่
จะมีคนมาหยิบรองเท้าใส่ล็อกเกอร์ให้เรา ตาม
ความเชื่อแล้วการทําแบบนี้จะเป็นการ
แสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน แม้ว่าบาง
คนจะเป็นเศรษฐีมั่งมี แต่การทําแบบนี้คือการ
กดตัวเองไม่ให้สูงส่งกว่าผู้อ่ืนค่ะ  

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ เสียง 
- ปั้นทําการโพกผ้า และเดินขึ้นบันไดไป MC: หลังจากท่ีเราถอดรองเท้าเสร็จแล้ว ก่อนที่

จะข้ึนไปด้านบน จะต้องทําการโผกผ้าที่ศรีษะ 
ซึ่งเป็นการให้เกียรติแก่สถานที่และพระคัมภีร์
นั่นเองค่ะ  

 
- ชั้น 4 
- Insert ภาพการทําพิธีต่างๆ โดยรวม  

 
 
 
 

Cut to… 

MC: ตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น 4 ซึ่งเป็นชั้นทําพิธี
นะคะ โดยปกตชิาวซิกข์นั้นจะทําพิธีกันทุกวัน
ครับ ทุกเช้า และทุกเย็น ตอนเช้าเวลา 8.00 
ก่อนไปทํางาน ชาวซิกส์ก็จะมาสวดทําพิธีกัน 
และตอนเย็นหลังเลิกงานกันก็จะมารวมตัวกัน
ที่นี ่

- ภาพบรรยาการโดยรวม  
- ตัดภาพอาจารย์เข้ามาในการพูดให้ข้อมูลเสริม 

 
 
 
 
 

Cut to 

อาจารย:์ ที่นี่ไม่มีวันหยุดครับ ต้องมีสวดทุกวัน 
ไม่ว่าชาวซิกข์ ชาวพุทธ ชาวคริสต์หรืออิสลาม 
สามารถมาร่วมประกอบพิธีได้หมด เพราะ
สถานที่วัดแห่งนี้นั้นเป็นส่วนกลาง 
อาจารย:์ ชาวซิกข์ไม่ได้คล้องพระ ไม่ได้ถือรูป
เคารพ แต่ชาวซิกข์นั้นถือพระธรรม นั่นก็คือ
พระมหาคัมภีร์และรูปเคารพแทนองค์พระ
ศาสดา 

- ชั้น 2 ห้องครัวพระศาสดา 
- insert ภาพตักอาหารถาด 
- insert ภาพเทน้ําใส่ขัน  
- insert ภาพผู้คนพบปะพูดคุย ภาพเด็ก ๆ 

 
 
 

Cut to 

อาจารย:์ ครัวแห่งนี้เป็นบริการอาหาร
สําหรับศาสนิกชนทุกคน และผู้ที่มาสักการะ ไม่
ว่าจะสูงศักดิ์หรือต่ําต้อย มั่งมีหรือยากจน ทุก
คนจะรับประทานอาหารชนิดเดียวกัน นั่ง
ร่วมกันเป็นแถวเดียว ซึ่งแสดงถึงความเสมอ
ภาค ครัวนี้ดําเนินการโดยการร่วมใจ เสียสละ
ของชาวซิกข์ด้วยกัน 

 
- Insert ภาพปั้นทํากิจกรรมต่างๆในวัด  เพลงประกอบ 

เบรก 2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ เสียง 
- หน้าวัดซิกข์ ทางออกด้านหลัง  
- กล้อง1 ตาม MC ไป (ด้านหน้า) 
- กล้อง2 insert ภาพร้านผ้า ร้านเครื่องประดับ 
จิปาถะ 

MC: หลังจากท่ีเรา อ่ิมอก อิ่มใจ อิ่มท้องกัน
แล้วตอนนี้เราก็ออกมาทางด้านหลังของวัด ซึ่ง
ตรงนี้ก็จะเป็นย่านขายผ้าของชาวอินเดียเลยค่ะ 
มีหลายร้าน หลายสิ่งอย่างมากมาย ไปดูกัน
ดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง 

 
- กล้องเก็บภาพร้อยยิ้มของคนแขก หรือคนขาย 
คนผ่านไปผ่านมาบริเวณนั้น  
- กราฟิกแผนที่  

Cut to… 

เพลงประกอบ   

- ปั้นเดินเข้ามาในย่านตลาด Little India 
- Insert ร้านขายของ และของต่างๆ 

 
 

Cut to… 

MC: เมื่อเข้ามาแล้ว รู้สึกเหมือนเรามาอยู่
อินเดียจริงๆเลยค่ะ สังเกตได้จากของที่ขายนั้น 
อิมพอร์ตมาจากแดนภาราตะด้วยกันทั้งสิ้นเลย 
ได้กลิ่นอายความเป็นอินเดียจริงๆค่ะ 

 
- สัมภาษณ์คนที่ขายผ้าอยู่ในนั้น 

 
 
 
 
 
 
 

- สัมภาษณ์คนที่ขายเครื่องประดับ 
 

Cut to… 

MC: สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามคุณลุงนิดนึงนะ
คะ ไม่ทราบว่าคุณลุงขายผ้าอยู่ที่พาหุรัดแห่งนี้
มานานแล้วหรือยังคะ ?  
- ทําไมถึงมาอยู่เมืองไทยคะ ? 
- กิจการการค้าขายผ้าเป็นอย่างไร ? 
- กลุ่มคนที่นิยมมาซื้อผ้า ? 
MC: สร้อยแบบนี้ปกติขายในเทศกาลไหนส่วน
ใหญ่เหรอคะ ?  
- ถามถึงอาชีพที่ทํา 
- ความสุขที่ได้อยู่เมืองไทย ? 
 

- ตรอกแขก พิธีกรพูดเกริ่นก่อนเดินเข้า MC: เมื่อเราเดินจากตลาด Little India หลัง
วัดซิกข์แล้ว ก็จะพบกับตรอกแขกซ่ึงปั้นยืนอยู่
ตรงนี้นั่นเอง ที่ชื่อตรอกแขกนั้น เพราะท่ีนี่มีแต่
ของแขก เสื้อแขก เครื่องประดับแขกๆ เราไปดู 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ เสียง 
- ตรอกแขก พิธีกรพูดเกริ่นก่อนเดินเข้า ก็ดีกว่าค่ะ ว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้าง อาจจะมี

กล้วยแขกก็ได้นะคะ 
 

- ปั้นพูดกับกล้อง (ใช้กล้องตัวเดียว เดินนําหน้า
พิธีกรจนถึงร้าน) 

 
 

Cut to… 

MC: เดี๋ยวก่อนค่ะ ลืมไปได้ไงเรื่องนี้สําคัญมาก
... เคยเห็นคนอินเดียมั้ยคะ ตาเขาจะคมเข้ม ผม
ดําขลับเลย... ต้องมีเคล็ดลับสิ งั้นเราลองมาหา
เคล็ดลับความงามของผู้หญิงอินเดียกันเถอะค่ะ 

- ปั้นแนะนําผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 อย่าง MC: ตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะคะ กับ 2 สิ่งนี้ สิ่ง
แรกคือที่เขียนตา หรือท่ีชาวอินเดียเรียกกันว่า 
คาจัล นะคะ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเลยที่ทําให้
สาวอินเดียตาสวย ตาคม มองทีไรก็ดึงดูดให้
ชวนหลงใหลทุกที ส่วนอีกอย่างนะคะ คือเฮน
น่าค่ะ เฮนน่านั้นก็คือสีที่เอาไว้เพ้นลวดลายตาม
ตัวแทนการสักนั่นเองค่ะ เรามาลองดูกันดีกว่า 
ว่าอะไรจะแซ่บกว่ากัน  

 
- Insert ภาพปั้นเขียนตา 
- Insert ภาพเพ้นท์เฮนน่าที่มือ 

 

เพลงประกอบ 
 
 

เบรก 3 
- ร้านหมากริมทาง  
- ภาพคนมาซ้ือ จ่ายเงิน เดินกิน 
- หน้าคนขาย สีฟันสีแดงๆ  
- รีแอคหน้าพิธีกรตอนกิน  
 

MC: อยากบอก อีกอย่างที่เห็นแล้วสะดุดตา
มาก! หมากค่ะ หมากอินเดียนั่นเอง ปั้นไม่เคย
เห็นมาก่อนเลย เขาตั้งโต๊ะขายกันง่ายๆเลย 
แล้วก็มีคนเดินซื้อแล้วเดินกินกันเลย เหมือน
เป็นขนมอะไรอย่างนั้น 
MC: นี่เขาเรียกหมากอินเดียใช่มั้ยคะ? 
คนขาย: (ใช่ครับ) 
MC: คือคนไทยเรานี่ก็กินกันรุ่นตารุ่นยาย 
เดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้วนะคะ แต่สําหรับคนอินเดีย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ เสียง 
- ร้านหมากริมทาง  
- ภาพคนมาซ้ือ จ่ายเงิน เดินกิน 
- หน้าคนขาย สีฟันสีแดงๆ  
- รีแอคหน้าพิธีกรตอนกิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cut to… 

แล้วเขายังนิยมกินกันอยู่เลย / แล้วมันต่าง
หมากไทยยังไงอ่ะคะ?  
คนขาย: (คนอินเดียชอบกินเล่นน่ะครับ)  
MC: แล้วพวกนี้มันคืออะไรอ่ะคะ? (พวกเครื่อง
ที่อยู่โต๊ะ) 
คนขาย: (อธิบาย)  
MC: คือไหนๆก็ไหนละ ต้องลอง!... พี่คะ อันนึง
เลยค่ะ จัดมาๆๆ (กินแล้วอธิบายรสชาติ)  
MC: บอกก่อนเลย ถ้าใครอยากลองหมากของ
ชาวอินเดียนี่ต้องมาท่ีพาหุรัดเท่านั้นนะคะ พาหุ
รัดโอนลี่เลย สําหรับหมากท้ัง 2 คํานี้ ก็ขอบคุณ
ด้วยนะคะ เอาล่ะค่ะ เราไปดูกันต่อดีกว่าว่าจะมี
อะไรน่าสนใจอีกบ้าง 

 

- Insert ภาพบรรยาการในตรอกแขก  เพลงประกอบ 
- หน้าตรอกแขก  
- ภาพพิธีกรเดินข้ามถนนไป 
- กราฟิกแผนที่ 
 

MC: คือหิวค่ะ จุดนี้หิวมากมาย อาหารที่กิน
จากที่วัดซิกข์ก็ย่อยหมดแล้ว ! แล้วไหนๆเราก็
มาย่านลิตเติ้ลอินเดีย เราก็ไม่ควรจะพลาดที่จะ
ลองชิมอาหารอินเดียรสเด็ดๆต้นตําหรับใช่มั้ย
คะ? 
MC: แน่นอนเลย ท้ายสุดและสุดท้ายที่จะไป
ฝากท้องก็คือ... ร้าน Royal India ร้านอาหาร
อินเดียแท้ๆ แห่งแรกของกรุงสยามเจ้า 

 
- ป้ายร้าน 
- ตรอกทางเข้าของร้าน 
 

MC: ร้านอยู่ในซอยนี้แหละค่ะ ตามปั้นเข้ามา
เลยค่ะ  

- ปั้นเปิดประตูเข้ามาในร้าน   
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ เสียง 
- Insert ภาพปั้นเดินเข้าร้าน 
- Insert บรรยากาศภายในร้าน 

เพลงประกอบ  

- ภาพที่โต๊ะอาหาร  
- Insert ภาพปั้นตอนกิน หลายๆมุม  

 
 
 
 

MC: ตอนนี้เราก็อยู่ในร้านรอยัลอินเดีย 
ร้านอาหารอินเดียต้นตําหรับเจ้าแรกของ
เมืองไทยค่ะ เอาล่ะค่ะอาหารที่สั่งไปก็ได้มาครบ
แล้วนะคะ อาหารเด็ดๆของร้านนี้ที่ปั้นจะ
แนะนําเลยก็ได้แก่...  
(อธิบายอาหารแต่ละจานบนโต๊ะ)  
MC: แม้ว่าอาหารอินเดียจะเน้นพวกเนื้อ นม 
ไข่เยอะมาก ผู้หญิงบางคนอาจะกลัวในปัญหา
ความอ้วน แต่ปั้นรู้มาว่าอาหารที่เครื่องเทศ
เยอะๆเนี่ยนะคะ เครื่องเทศนั้นจะช่วยเผา
ผลาญไขมันในตัวได้ค่ะ  
MC: (อธิบายรสชาติของอาหาร) 
 

- กล้องเปลี่ยนมุม ปั้นพูดปิดรายการ 
- ภาพปั้นเล่นกล้องหลังจากปิดรายการ 

MC: ใครอยากลองลิ้มชิมรสอาหารอินเดียแบบ
ต้นตําหรับแท้ๆว่าจะอร่อยเด็ดแค่ไหน ก็อย่าลืม
แวะมาชิมกันนะคะ  
MC: สําหรับวันนี้ ปั้นกับ What the faith ก็
เต็มอ่ิมกันจริงๆกับลิตเติ้ลอินเดีย ใครอยาก
เปลี่ยนบรรยากาศวันชิวๆแบบนี้ก็ลองชวน
เพ่ือนๆมาเดินเล่นที่นี่กันนะคะ  
สวัสดีค่ะ 

 
- ภาพเบื้องหลังการถ่ายทํา + Title ปิดรายการ ดนตรีประกอบรายการ 
 

 
 

 

   ส
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สมุดกลาง
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บทที่ 5 
การผลิตชิ้นงาน 

 
การศึกษาและผลิต “รายการสารคดีท่องเที่ยวรอบวัดและศาสนสถาน” ได้ใช้วิธีการ

ประเมินผล (Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินรายการสารคดีท่องเที่ยวที่ผู้

ศึกษาได้ผลิตขึ้น ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 18-35 

ในหัวข้อเรื่อง “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากราย What The Faith” เพ่ือให้ทราบถึงความ

คิดเห็น ความพึงพอใจ ประโยชน์ที่ได้รับ และข้อแก้ไขจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะ

น าไปสู่การสรุปและอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ โดยการประเมินผล

รายการในครั้งนี้ โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคล

จะใช้สื่อเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเองด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มา

สรุปผลการประเมินรายการต่อไป 

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่

ได้รับจากราย What The Faith” เพ่ือเป็นการประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ท าให้ได้ข้อมูลทางด้าน

ความคิดเห็น ความพึงพอใจ ประโยชน์และข้อแก้ไขที่กลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุ 18-35 ปี ได้รับจาก

การรับชมรายการ จ านวนทั้งสิ้น 10 ท่านดังนี้ 

1. นางสาวกานต์ชนก  วัฒนวิเชียร อายุ 20 ปี อาชีพนักศึกษา 

2. นางสาวสาวิน ี  ทัศนประเสริฐ อายุ 21 ปี อาชีพนักศึกษา 

3. นางสาวณัฐชา  สุวรรณฉาย อายุ 21 ปี อาชีพนักศึกษา 

4. นางสาวไอริณ  รังสิไพบูรณ์ อายุ 22 ปี อาชีพนักศึกษา 

5. นางสาวชญานิศา  อรรถานนท์ อายุ 22 ปี อาชีพนักศึกษา 

6. นางสาวชมพูนุช  พรทิพย์เทวา อายุ 22 ปี อาชีพนักศึกษา 

7. นางสาวบุญยอร  สวยสม  อายุ 22 ปี  อาชีพนักศึกษา 

8. นางสาวชัชสรัณย ์  กล่ าค า  อายุ 24 ปี อาชีพสื่อมวลชน 

9. นางสาวอัญชนา   หวังชื่น  อายุ 29 ปี อาชีพพนักงานบริษัท 

10. นางสาวทิพย์มณี  แซ่วัง  อายุ 34 ปี อาชีพพนักงานบริษัท 
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โดยใช้ค าถามในการสนทนากลุ่ม(Focus Group) ซึ่งแบ่งข้อค าถามออกเป็น4ส่วน 

ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format) 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ (Content) 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลีลาการน าเสนอ (Style) 
ส่วนที่ 4 เพลง ดนตรีประกอบ ไตเติ้ลรายการ (Music and Title) 
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ 

 

ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format) 
ด้านความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format) กลุ่มตัวอย่าง

รู้สึกพึงพอใจกับรูปแบบของรายการ โดยให้เหตุผลว่า รายการนี้เป็นรายการท่องเที่ยวเชิงศาสนา แต่

สามารถท าออกมาได้น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ ไม่ได้มีเนื้อหาวิชาการที่หนักเกินไป อีกทั้งไม่ได้มีเพียงแค่การ

ท่องเที่ยวในตัวศาสนสถานเท่านั้น แต่ยังมีการพาไปเที่ยวชมรอบ ๆ อีกด้วย สามารถเป็น guideline 

ให้กับคนที่จะเท่ียวไม่ว่าจะเป็นไปกับครอบครัว หรือนัดกับเพ่ือนได้ดี สามารถตอบรับกับกลุ่มวัยรุ่นได้ 

แต่ในแง่ของรายการท่องเที่ยวอาจจะยังไม่ได้มีส่วนที่แตกต่างอย่างเด่นชัดมากนัก 

ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับความยาวของรายการ 15 นาทีนั้น กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีความ

ยาวเหมาะสมดีแล้ว ไม่สั้นและไม่ยาวจนเกินไป มีการเล่าเรื่องที่กระชับเน้นแต่เรื่องส าคัญ ๆ 

 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ (Content) 
ด้านความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ (Content) กลุ่มตัวอย่าง

ให้ความเห็นว่า เนื้อหารายการมีสาระและได้ประโยชน์ สามารถน าเป็นความรู้รอบตัวได้ และเรื่องที่
น าเสนอก็เป็นเรื่องใกล้ตัว แต่อาจไม่เคยรู้ ไม่เคยสัมผัสมาก่อน ท าให้เนื้อหาในตอนที่ผลิตออกมานั้นดู
น่าสนใจ และท าให้อยากลองไปเยือนบ้างสักครั้งหนึ่ง  

ส่วนสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายเห็นว่าอยากให้มีเพ่ิมลงไป คืออยากให้มีการเจาะลึกเกี่ยวกับ
ศาสนาซิกข์ให้มากกว่านี้ รวมไปถึงการบูชาพระเจ้า ประวัติความเป็นมา หรือมีการอธิบายในส่วนที่อยู่
ในตัวศาสนสถานมากขึ้น แต่โดยรวมถือว่าเล่าเรื่องได้กระชับดี น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ 
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ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลีลาการน าเสนอ (Style) 
ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับลีลาการน าเสนอ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า พิธีกรมีความเป็น

กันเอง และดูสนุกสนานดี ท าให้รู้สึกไม่น่าเบื่อ สามารถดึงดูดความสนใจกับผู้ชมได้ มีการสอดแทรก
มุกตลก หรือค าพูดเชิญชวนให้ติดตาม แต่อาจมีอาการประหม่าไปบ้าง พูดติดขัด หรือพูดเร็วไปบ้างใน
บ้างครั้ง ยังไม่ค่อยลื่นไหลเท่าไหร่นัก อยากให้มีการใส่ความคิดเห็นของพิธีกรมากกว่านี้ และตอนไป
ลองหมากอินเดีย ควรมีไมค์ติดให้คนขายด้วย  

ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า
รายการสามารถเชื่อมโยงได้ดี ในการตัดต่อ และในการเชื่อมจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง ดู
แล้วไม่รู้สึกสะดุด ส่วนแผนที่ดูง่าย เข้าใจง่ายดี 

 
ส่วนที่ 4 เพลง ดนตรีประกอบ ไตเติ้ลรายการ (Music and Title) 
ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลง ดนตรีประกอบ ไตเติ้ลรายการ (Music and Title) กลุ่ม

ตัวอย่างรู้สึกพึงพอใจกับเพลงที่น ามาใช้ในการประกอบรายการ โดยมีความเห็นตรงกันทั้งหมดว่าเลือก
ได้เข้ากับธีมในตอนที่น าเสนอ ซึ่งเป็นตอนเกี่ยวกับ Little India นั่นเอง ท าให้ช่วยในการบิ๊วอารมณ์ 
อีกท้ังยังกระตุ้นโสตประสาทให้ตื่นตัวตลอดเวลา ท าให้ดูน่าติดตามไปด้วย มีการเฟดเพลงขึ้นลงท าให้
การเข้าและออกเพลงเวลาพิธีกรพูด ท าให้ไม่รู้สึกไม่สะดุด 

ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับไตเติ้ลรายการ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ แต่อยากให้มีการ
เสริมบางอย่างลงไป อย่างการใส่รูปตึกหรือถนน หรือสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเข้าไปให้มากขึ้น 

 
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ 
ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในแต่ละ

ด้านแตกต่างกันออกไป ประการแรกกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า รายการนั้นได้ความรู้ และเป็นประโยชน์ อีก
ทั้งยังแฝงไปด้วยความสนุกไม่ว่าจะเป็นเพลงประกอบรายการที่คอยกระตุ้นอยู่ตลอดเวลา และตัว
พิธีกรที่คอยเสริมส่งกัน 

ประการที่สองกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ ในเรื่องของภาพ มุมกล้อง การแพลนกล้อง 
รวมไปถึงการตัดต่อ ท าให้ดูได้สนุก และไม่น่าเบื่อจนครบ 15 นาที ที่ประทับใจอีกหนึ่งสิ่งคือ End 
Credit ที่มีทีมงานเบื้องหลังมาร่วมด้วย ท าให้เห็นอีกมุมหนึ่งหลังการถ่ายท าเสร็จ ดูสนุกไปอีกแบบ
นั่นเอง 

ถ้าหากรายการนี้มีการผลิตในตอนต่อไป กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจที่จะติดตามชมเช่นกัน
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บทที่ 6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
ในบทสุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาวิจัยได้สรุปภาพรวมของการวิจัยโครงการสร้างสรรค์รายการสาร

คดีท่องเที่ยวรอบวัดและศาสนสถาน ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 
วิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอ ที่ปรากฏในรายการสารคดีท่องเที่ยว รวมถึงส ารวจพฤติ
กรรมารเปิดรับชมรายการท่องเที่ยว และความต้องการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมาย 
ที่มีต่อรายการสารคดีท่องเที่ยวรอบวัดและศาสนสถาน เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ตลอดจนประเมินผลชิ้นงานรายการที่ผู้ศึกษา
ได้ผลิตขึ้น ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้น 
ท าให้สามารถสรุปผลการวิจัย สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะใน
การศึกษาท าวิจัยและผลิตในครั้งต่อไปได้ดังนี้ 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

1. สรุปผลเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตรายการ 
ปัจจัยการผลิตรายการเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการคิดสร้างสรรค์รายการใหม่ ๆ ซึ่งขึ้นอยู่

กับความคิดสร้างสรรค์ของผู้ผลิตรายการที่จะสร้างสรรค์รายการอย่างไรเพ่ือให้มีความแปลกใหม่ และ
มีความน่าสนใจ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ชมกลุ่มเป้าหมายได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการ
สอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลทั้งจากผู้ผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์และผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ใช้ในการผลิตรายการ และภายหลังเมื่อผลิตรายการเสร็จสมบูรณ์ ก็จะมีการประเมินผลโดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน าข้อคิดเห็นที่ได้มาปรับแก้ในรายการต่อไป 

 1.1 การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ (Interview)  
 การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ ซึ่งผู้ผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์

ได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องของรูปแบบเนื้อหา ลีลาการน าเสนอ รวมไปถึงกระบวนการผลิตรายการ  โดย
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์จ านวน 4 รายการ คือ รายการของดี
ประเทศไทย รายการ108199 เที่ยวเมืองน่ารัก รายการหลงกรุง และรายการคู่เลิฟตะลอนทัวร์ ผู้ผลิต
รายการนั้นมีความเห็นคล้ายคลึงกันในเรื่องของรูปแบบรายการ เนื้อหาและลีลาการน าเสนอ คือ 
รายการสารคดีท่องเที่ยวนั้นควรน าเสนอสิ่งที่แปลกใหม่ ถ้าหากเป็นสถานที่เดิม ๆ ควรเล่าในมุมมองที่
แตกต่างออกไป สิ่งส าคัญคือต้องมีการวางเส้นของการด าเนินเรื่อง การเริ่มต้น ระหว่างทาง และ
ปลายทางของเรื่องนั้น ๆ เพ่ือให้ผู้ชมรับรู้ว่ารายการต้องการจะบอกอะไรกับ ควรก าหนด Theme 
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ของรายการให้ชัดเจน เพ่ือการน าเสนอในแต่ละตอน และแต่ละสถานที่จะได้มีแกนกลางในการเล่า
เรื่อง 

 ส่วนทางด้านเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอ ทางผู้ผลิตต่างเห็นว่าเบื้องต้นคือการหา
ข้อมูลจากทางอินเตอร์เน็ต และขั้นต่อไปที่ส าคัญคือการลงพ้ืนที่ด้วยตนเอง เพ่ือเก็บข้อมูลและพูดคุย
กับคนในพ้ืนที่หรือผู้เชียวชาญในเรื่องนั้น ๆ และน าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มาเรียบเรียง และคัดกรองว่า
ผู้ผลิตต้องการจะน าเสนอเนื้อหาออกมาอย่างไรเพ่ือให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้  โดยที่รายการ
สารคดีนั้นจะต้องน าเสนอข้อมูลที่เป็นความจริง กอปรกับที่เป็นรายการท่องเที่ยวด้วยนั้น ก็ควร
น าเสนอเนื้อหาที่เป็นสารประโยชน์ผลาสกับความบันเทิงให้สมดุลกัน ส่วนปัญหาและอุปสรรค์ของ
รายการท่องเทีย่วนั้นคือ การรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า การลงพ้ืนที่ก่อนการถ่ายท ากับ
การถ่ายท าจริงอาจแตกต่างกันด้วยเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ทว่าหากเกิดปัญหาเวลาไปถึงสถานที่นั้น ๆ แล้ว 
ก็ควรยึดตามสคริปและถ่ายท าตามที่วางแผนมาในส่วนที่สามารถถ่ายได้ หรือบางกรณีถ้าหากมีสิ่งที่
น่าสนใจที่ผู้ผลิตพบเจอระหว่างการถ่ายท าก็ควรถ่ายเก็บไว้ด้วยเช่นกัน  

 
 1.2 การสนทนากลุ่มกับผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) 
 จากการสนทนากลุ่มกับผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นขั้นตอนหลังจากการผลิตรายการ

เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยกลุ่มตัวอย่างนั้นมีความพึงพอใจในภาพรวม ในส่วนของรูปแบบรายการซึ่งเป็น
การท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับศาสนาด้วยนั้น กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเลือกน าเสนอแต่ส่วนที่ส าคัญ ท าให้การเล่า
เรื่องมีความกระชับ ซึ่งท าให้รายการดูไม่น่าเบื่อ เหมาะสมกับเวลา 15 นาที ส่วนทางเรื่องเนื้อหานั้น 
ในการเล่าเรื่องใกล้ตัว ซึ่งเป็นเรื่องที่น้อยคนเคยไปสัมผัส ท าให้เห็นมุมมองใหม่  ๆ และได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ แต่ควรมีการเจาะลึกถึงรายละเอียดลงไปมากกว่านี้ การท ากราฟิกแผนที่สามารถท าให้ดู
เข้าใจง่ายขึ้น ทางด้านพิธีกรสามารถเข้าถึงคนดูได้ดี แต่ยังมีติดขัดไปบ้างในบางช่วง ส่วนด้านเพลง
ประกอบรายการมีความเข้ากันกับตอนที่น าเสนอ และเพลงที่เลือกมาช่วยกระตุ้นท าให้รายการ
น่าสนใจอยู่ตลอดเวลา 

 
2. สรุปผลเกี่ยวกับกระบวนการผลิต 
ในการผลิตชิ้นงานรายการสารคดีท่องเที่ยวรอบวัดและศาสนสถาน “What The Faith” 

มีข้ันตอนการด าเนินงาน คือ ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ ขั้นตอนการผลิตรายการ และขั้นตอนหลัง
ผลิตรายการ โดยสรุปผลได้ ดังนี้ 

 2.1 ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production)  
 เป็นกระบวนการที่ต้องมีการวางแผนซึ่งจะน าไปสู่กระการผลิตรายการ โดยผู้ศึกษาได้

ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคล และสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆเช่น หนังสือ บทความ นิตยสาร 
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เอกสาร รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต จากนั้นก็ด าเนินการ
ต่อด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีวิจัยแบบประยุค คือจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ผลิตรายการ
สารคดีทางโทรทัศน์ และการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มเป้าหมายอายุ 18-35 ปี จ านวน 130 คน 
หลังจากนั้นผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสรุปผลที่ได้จากการแจก
แบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน ามาท าการคิดโครงสร้างรายการ (Proposal) เพ่ือให้ตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และต่อมาผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับรายการที่ผู้ศึกษาต้องการจะผลิต และลงส ารวจสถานที่ถ่ายท า เพ่ือน าไปเขียนบท 
(Script) 

 
 2.2 กระบวนการผลิตรายการ (Production) 
 สามารถผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวรอบวัดและศาสนสถาน ให้ออกมาอย่างตรง

ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยอาศัยข้อมูลดังที่กล่าวมาในข้างต้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การผลิต ซึ่งท าให้ผู้ศึกษาสามารถทราบถึงกระบวนการในการผลิตรายการโทรทัศน์ การด าเนินงาน
การผลิต รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ วิธีการแก้ไขหากเกิดปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น
ระหว่างการผลิตรายการ เพ่ือให้รายการออกมาสมบูรณ์ที่สุด 

 
  2.3 ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ (Post-Production) 
  หลังจากการผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวรอบวัดและศาสนสถาน โดยผ่าน

กระบวนการตัดต่อต่างๆเพ่ือให้ออกมาเป็นรายการหนึ่งตอนอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ศึกษาก็ได้ท า
การทดสอบชิ้นงานนี้ โดยการสนทนากลุ่มกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือทราบความพึง
พอใจในการรับชมรายการสารคดีท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ และทราบถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่อรายการ อีกทั้งยังเป็นการประเมินผลโครงการผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวรอบวัดและศาสนสถาน 
ให้บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งการสนทนากลุ่มนั้นจะค านึงถึงองค์ประกอบของ
รายการสารคดีท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ โดยผลการสนทนากลุ่มท าให้ผู้ศึกษาทราบว่ากลุ่มเป้าหมายคิด
ว่ารายการสารคดีท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ตรงตามความต้องการผู้ชมกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ และได้น า
ข้อเสนอแนะบางส่วนไปปรับปรุงรายการ เพ่ือให้รายการตัวอย่างนี้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
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อภิปรายผล 
ในการผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวรอบวัดและศาสนสถาน มีความสอดคล้องกับแนวคิด 

ทฤษฎีและกรอบแนวความคิดท่ีได้ศึกษาค้นคว้ามา ดังนี้ 
 
1. แนวคิดเกี่ยวกับด้านการผลิตรายการสารคดี ส าหรับการผลิตการผลิตรายการ What 

The Faith นั้น มีความสอดคล้องกับแนวคิดการผลิตรายการสารคดีอย่างมาก ซึ่งสารคดีนั้นก็คือการ
น าเสนอเรื่องราวต่าง  ๆ ที่เป็นเรื่องจริง เคยเกิดขึ้นจริง มีอยู่จริง  โดยมีการเตรียม การหาข้อมูล เรียบ
เรียง ภาพและเสียงให้ออกมามีความน่าสนใจและสร้างสรรค์  ซึ่งสามารถท าให้ผู้ดูเกิดความรู้สึกนึกคิด
และอารมณ์ร่วมและได้แง่คิด  

โดยการผลิตรายการสารคดีของผู้ศึกษานั้น ก็ต้องมีการเลือกเรื่องที่จะท ามาเลือกสรร 
แล้ววางแก่นเรื่องที่เราต้องการจะน าเสนอ และประเมินดูว่าเรื่องที่เราต้องการจะผลิตนั้นมีความ
น่าสนใจ ให้สาระความรู้และความบันเทิงแก่ผู้ชมได้หรือไม่ หลังจากนั้นจึงท าการค้นคว้าข้อมูลเอกสาร
ในห้องสมุด หรือเว็บไซต์ หรือผู้เชี่ยวชาญในทางด้านต่าง ๆ ส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
และการเดินทางลงส ารวจในพื้นที่ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มารวบรวมก าหนดโครงเรื่องคร่าว ๆ 

ต่อมาเมื่อท าการถ่ายท าเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะเป็นขั้นตอนของการตรวจเช็คสิ่งที่ถ่ายมาว่ามี
ความผิดพลาดมากน้อยเพียงไหน จากนั้นก็น าสิ่งที่ถ่ายมาทั้งหมดจัดเข้าประเด็นหลัก ๆ ว่าจะเรียงเนื้อ
เรื่องอย่างไรให้สิ่งที่ได้ถ่ายท ามานั้นตรงกับแก่นเรื่องและโครงเรื่องที่วางไว้เดิมมากที่สุด อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงบ้างบางส่วน จากนั้นก็ท าการตัดต่อ ใส่กราฟิก และลงเสียงเพลงประกอบให้ออกมาอย่าง
สมบูรณ์ที่สุด  

 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ส าหรับรายการสารคดีท่องเที่ยวรอบวัดและศาสน

สถานนั้น ที่มีแนวคิดหลักมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเป็นส าคัญ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้ได้รู้จักแหล่ง
ท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ตัว หรือมีความผูกพันอยู่ในชีวิตประจ าวัน
ทั้งนั้น อย่างที่ผู้ศึกษาได้น ามาประยุกต์นั้นคือการท่องเที่ยวศาสนสถาน และรวมไปถึงบริบทโดยรอบ  
ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนั้นแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่เป็นมูลเหตุจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวซึ่ง
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น การเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ พักผ่อนหย่อน
ใจ ผ่อนคลายความเครียด หาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ หรือเพ่ือพัฒนาตนเอง อย่างที่ในตัวรายการ What 
The Faith ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตออกมาแล้วได้สอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ ของแนวคิดนี้เช่นกัน 
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3. แนวคิดเกี่ยวกับมนุษย์และศาสนา ซึ่งรายการ What The Faith นั้น เริ่มมาจาก
แนวคิดท่ีเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว อย่างศาสนาที่ผูกพันกับคนเรามาเป็นเวลาช้านาน ที่ใดมีชุมชน ที่นั่นก็มีศา
สนสถาน เพราะเป็นที่ท่ีไว้ส าหรับประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของตนเอง ซึ่งแต่ละที่แต่ละบ้านหรือ
ชุมชนนั้นก็จะมีบริบท ความน่าสนใจ เรื่องราวของวัฒนธรรมแตกต่างกันออกไปตามสถานที่ของตั้ง 
สภาวะแวดล้อมรอบข้าง ชาติพันธุ์ เป็นต้น ซึ่งด้วยความแตกต่างและเอกลักษณ์เหล่านั้น ล้วนความ
แต่มีความน่าสนใจ ความรู้ผสมรวมอยู่ด้วยทั้งสิ้น ไม่ใช่เพียงตัวศาสนาสถานเพียงอย่างเดียว แต่รวมไป
ถึงบริบทโดยรอบที่หลอมรวมกันของในชุมชนนั้น ๆ รายการ What The Faith นั้นจึงได้หยิบหยก
น ามาประยุกต์ใช้เป็นแก่นของรายการในแต่ละตอนได้อย่างสมบูรณ์ 

 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการผลิตรายการ What The Faith นั้น ผู้ศึกษาได้หา

ข้อมูลการวิจัยที่มีประโยชน์ในการน ามาปรับใช้ในการเขียนโครงร่างรายการ (Proposal) ซึ่งงานวิจัย
ต่างๆที่ได้น ามาอ้างอิงนั้น มีความสอดคล้องกันกับรายการสารคดีท่องเที่ยวรอบวัดและศาสนสถาน ซึ่ง
ผลวิจัยได้กล่าวไว้ว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาเยี่ยมชมวัดส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 20 
ปีขึ้นไป  แรงจูงใจที่ท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาที่วัดเพราะต้องการชมความสวยงามของ
โบราณสถาน และพระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในวัด รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆภายในวัด 
อาทิเช่น การท าบุญตักบาตร  บริจาคทาน และเดินชมเพ่ือท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบของวัด ซึ่งผู้ศึกษา
นั้นได้เห็นว่าสอดคล้องกับสิ่งที่ก าลังจะผลิต จึงเป็นส่วนช่วยสนับสนุนในการจัดกลุ่มเป้าหมาย และ
การศึกษาในเรื่องบทบาทของวัดกับชุมชนเมืองพบว่า วัดกับชุมชนมีความสัมพันธ์เกื้อกูลต่อกัน
สืบเนื่องมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าหากศาสนสถาน และชุมชนที่ใด ที่มีเรื่องราว 
และความน่าสนใจ ก็เป็นที่เหมาะที่สามารถจะน าเสนอในรายการท่องเที่ยวรอบศาสนสถานในแต่ละ
ตอนได้ซึ่งตรงตามดังผลวิจัยที่ได้เลือกมา 

 
จากการผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวรอบวัดและศาสนสถาน ซึ่งอยู่ภายใต้ชื่อรายการ 

What The Faith นั้น นับว่ามีความสอดคล้องกับกรอบความคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาค้นคว้า
มา กอปรกับการได้ปฏิบัติงานจริงไม่ว่าจะเป็นการท าแบบสอบถาม พูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายและ
ผู้เชี่ยวชาญท าให้ได้มุมมองใหม่ ๆ รายละเอียดต่าง ๆ ที่น่าสนใจเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสามารถน ามาช่วยใน
การพัฒนารายการให้บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
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ปัญหาและอุปสรรค 
ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตชิ้นงานตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 
1. ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ 
ขั้นตอนก่อนการผลิตนั้นปัญหาส่วนใหญ่ เน้นไปทางด้านการเลือกหาสถานที่ที่น่าสนใจ 

การจัดเนื้อหาที่จะน าเสนอ การวางรูปแบบรายการให้เข้าที่ โดยก่อนอ่ืนผู้ศึกษานั้นก็ได้เลือกสถานที่ที่
น่าสนใจจะมาคัดเลือก ซึ่งมีที่คิดไว้อยู่ 3 ที่หลัก ๆ คือวัดระฆัง-วังหลัง  ชุมชนกุฎีจีน  วัดซิกช์-พาหุรัด 
เป็นต้น ซึ่งก็ได้ท าการค้นคว้าหาข้อมูล และมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ถึงกระบวนการผลิตจากผู้ผลิต
รายการโทรทัศน์ 4 ท่าน ซึ่ง 3 ใน 4 แนะน าว่าวัดซิกข์น่าสนใจ จากนั้นก็ลงพ้ืนที่หาข้อมูล ซึ่งค่อนข้าง
ยากตรงการท าความเข้าใจ เนื่องด้วยเป็นศาสนาที่ห่างไกลจากตัวเรา อาจไกลตัวเรานักนั่นคือ ศาสนา
ซิกข์ ด้วยความที่คนทั่วไปอาจจะรู้เรื่องราวหรือข้อบังคับปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนานี้ค่อนข้างน้อยกว่า
ศาสนาอ่ืน และศาสนาซิกข์ก็เป็นศาสนาที่ไม่ได้แพร่หลายมากนักในประเทศไทย ท าให้ต้องมี
การศึกษาข้อมูลเป็นอย่างมาก ท าความเข้าใจ และเข้าไปคุยกับชาวซิกข์ในศาสนสถานแห่งนั้นจริง ๆ 
สอบถามถึงหลักปฏิบัติ หรือการวางตัวส าหรับการเข้าไปถ่ายท า  

  
2. ขั้นตอนการผลิตรายการ 
เนื่องจากรายการที่ผลิตนั้นเป็นรายการที่การพูดถึงศาสนสถานของศาสนาซิกข์ นั่นก็คือ

วัดซิกข์ แม้ว่าทางผู้ศึกษาจะเตรียมตัว หาข้อมูลและติดต่อกับทางวัดมาอย่างดีแล้ว การเข้าไปถ่ายท า
จริงนั้นค่อนข้างมีความเกร็งอยู่พอสมควร ด้วยการที่เวลาถ่ายท านั้นต้องถ่ายท าไปพร้อมกับการท าพิธี
ทางศาสนา แม้ว่าทางวิทยากรอาวุโสประจ าวัดซิกข์นั้นจะคอยให้ค าแนะน าถึงการปฎิบัติตน การเก็บ
ภาพนั้นค่อนข้างล าบากเนื่องจากต้องเดินเพ่ือเลือกมุม ซึ่งอาจท าให้รบกวนสมาธิผู้คนที่ก าลังสวนมนต์
หรือปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาบางครั้งคราว และอีกหนึ่งเหตุสุดวิสัยก็คือ ห้องครัวพระศาสดานั้นปิด 
ซึ่งเป็นการปิดที่ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ในเหตุการณ์เฉพาะวันนั้น นอกจากมาถ่าย
เพ่ิมในคราวถัดไป  

อีกทั้งยังมีปัญหานอกเหนือจากการถ่ายท าในตัวศาสนสถานนั้น ก็คือการเปลี่ยนสถานที่
ถ่ายท ากะทันหัน ไม่ว่าจะปัญหาที่ร้านที่ตั้งใจจะถ่ายเกิดปิด หรือผู้ที่ให้สัมภาษณ์นั้นอาจจะตอบ
ค าถามได้ไม่กระจ่างเท่าที่ควร จึงต้องมีการหาร้าน และผู้สัมภาษณ์ใหม่หน้างาน ซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะ
หน้าที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วนั้นส่งผลท าให้เวลาที่ก าหนดการในสถานที่
ต่าง ๆ นั้นเลื่อนเลยออกจากเวลาเดิมที่ก าหนดไว้  
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3. ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ 
ซ่ึงคือขั้นตอนในการตัดต่อ ท ากราฟิก และลงเสียงประกอบต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่

ส าคัญมาก ปัญหาที่มีนั้นคือการเลือกฟุตเตจในส่วนที่ดีมาใช้ เพราะส่วนใหญ่ภาพจะมีการสั่นบ้าง มืด
บ้าง หรือถ่ายมาเป็นเวลาที่สั้นเกินไปบ้าง อีกทั้งการปรับค่าอุณหภูมิสีในแต่ละกล้องที่แตกต่างกันท า
ให้ถ่ายออกมาได้ภาพสีคนละโทน อีกทั้งปัญหาทางด้านเสียงสืบเนื่องจากขั้นตอนการท าถ่ายที่มีปัญหา
ทางเรื่องไวเลส 2 ตัว มีการปรับคลื่นที่ผิดพลาดส่งผลให้คลื่นของไวเลสทั้ง 2 ตัวตีกัน ท าให้เสียง
บางส่วนไม่สามารถใช้ได้ จึงต้องมีการตัดส่วนนั้นออก และเปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่องโดยใส่การสัมภาษณ์
แยกเข้าไปแทน และให้ภาพเป็นตัวเล่าเรื่องแทน  

 
ข้อเสนอแนะในการทางการศึกษาและผลิตครั้งต่อไป 

1. ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่แตกต่างจากที่ตนเองเคารพนับถือ ควรเปิดใจให้
กว้าง ยอมรับและเคารพที่สิ่งที่ข้อปฏิบัติของเขา และที่ส าคัญควรมีการศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดี ท า
ความเข้าใจในเรื่องพ้ืนฐานเบื้องต้นที่ควรรู้ รวมไปถึงต้องมีความเข้าใจในเรื่องเฉพาะเจาะจงที่เราท า 
การได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ หรือการลงพ้ืนที่ส ารวจ จะท าให้เกิดความเข้าใจได้มากขึ้น และ
สามารถให้ค าแนะน าในสิ่งที่สงสัยได้กระจ่าง มีความพร้อมก่อนการถ่ายท าจริง  

2. ควรมีการวางแผนงานเผื่อเหตุการณ์เฉพาะหน้า อย่างการเตรียมสถานที่ส ารอง หาก
สถานที่จริงเกิดถ่ายท าไม่ได้ขึ้นมากะทันหัน หรือปัญหาที่เมื่อลงพ้ืนที่ หรือได้พูดคุยกับคนที่พ้ืนที่ ผู้
เชียวชาญแล้วมีแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนได้ ก็ควรหาแผนส ารองเพ่ือเตรียมรับมือในวันถ่ายท า  

3. ต้องมีความเข้าใจในรายการที่ตนเองนั้นก าลังจะผลิต เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาเมื่อเวลา
ถ่ายท า จนไปถึงกระบวนการตัดต่อ เกิดการหลงประเด็นจากตอนแรกที่ตั้งเป้าหมายของรายการเอาไว้ 
อีกท้ังก่อนการถ่ายท าควรมีการพูดคุยกับทีมงานให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน เพ่ือที่จะได้ไม่เกิดปัญหาใน
ภายหลัง 
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แบบสอบถามออนไลน์ (Questionnaire) 
ในการศึกษาจุลนิพนธ์เรื่องการสร้างสรรค์รายการสารคดที่องเที่ยวรอบวัดและศาสนสถาน 

 
ค าชี้แจง 
แบบสอบถามชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาจุลนิพนธ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สาขานิเทศศาสตร์ เอกวิทยุและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดท าขึ้นเพ่ือต้องการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม โดยผลจากการเก็บข้อมูลจะน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการศึกษารายวิชานี้

เท่านั้น 

ค าแนะน าส าหรับการตอบแบบสอบถาม 
กรุณาใส่เครื่องหมาย /  ลงใน � ที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวและความคิดเห็นของท่าน โดยข้อมูลดังกล่าว
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสอบถาม
ตามความจริง และผู้วิจัยต้องขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย ที่ให้ความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้เป็นอย่างด ีแบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการรับชมรายการสารคดีท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นต่อเนื้อหา รูปแบบ การน าเสนอของรายการ ที่ผู้

ศึกษาก าลังจะผลิต 

 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
1. เพศ    � ชาย     � หญิง 
2. อายุ   �  ต่ ากว่า18ปี    �  18 - 22ป ี

� 23 - 27ปี    � 28 ปีขึ้นไป 
3. การศึกษา  � ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย  � มัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า 

� ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  � สูงกว่าปริญญาตรี 
4. อาชีพ   � นักเรียน/นักศึกษา   � ข้าราชการ 

� พนักงานรัฐวิสาหกิจ   � พนักงานบริษัทเอกชน 
� ธุรกิจส่วนตัว    � อ่ืนๆ โปรดระบุ..................... 
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5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  � ต่ากว่า 3,000 บาท   � 3,001 – 5,000 บาท 
– 10,000 บาท   � 10,001 – 20,000 บาท 
บาทข้ึนไป 

6. สถานภาพ   � โสด     � สมรส  
�หย่าร้าง    � หม้าย 

 
ตอนที่ 2 : แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
 
1. จุดประสงค์ในการท่องเที่ยว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
� พักผ่อน   � แสวงหาสิ่งใหม่   � หลีกหนีความวุ่นวาย 
� รู้จักเพ่ือนใหม่ � ใช้เวลากับใครสักคน  � แสวงหาอาหารอร่อยๆ 
� กลับไปเยี่ยมญาติ  � เรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่น  � ชมงานเทศกาลและประเพณีท้องถิ่น 
� อ่ืนๆ โปรดระบุ : .............................. 
 
2. โดยปกติท่านเดินทางท่องเที่ยวบ่อยแค่ไหน 

� วันเสาร์ – อาทิตย์  � เฉพาะช่วงวันหยุดยาวๆของปี  � ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์  
� 1 ครั้ง / เดือน  � 2-3 ครั้ง / เดือน  � มากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน  
� อ่ืนๆ โปรดระบุ : ………………… 
 
3. ท่านนิยมไปท่องเที่ยวกับใครมากที่สุด  
� ครอบครัว   � เพ่ือน  � คนรัก 
� คนเดียว   � อ่ืนๆ โปรดระบุ : ……………………………… 
 
4. ปกติท่านไปเที่ยวที่ไหนบ่อยที่สุด 
� กรุงเทพฯ และปริมลฑล � ต่างจังหวัด 
�จังหวัดภูมิล าเนาของตน � ต่างประเทศ 
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ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับชมรายการสารคดีท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ 
 
1. ท่านรับข้อมูลการท่องเที่ยวทางสื่อชนิดใดมากท่ีสุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
� โทรทัศน์    � วิทยุ    � นิตยสาร 
� หนังสือพิมพ์    � โปสเตอร์ / แผ่นพับ   � อินเตอร์เน็ต 
� โซเชียลมีเดีย   � พ็อกเก็ตบุค    � แผ่นป้ายกลางแจ้ง  
� คนที่เคยไปมาแล้ว  � อ่ืนๆ โปรดระบุ : …………………………… 
 
2. ปกติท่านรับชมรายการสารคดที่องเที่ยวทางโทรทัศน์บ่อยแค่ไหน 
� 1 ครั้ง / เดือน  � 2-4 ครั้ง / เดือน   � มากกว่า 4 ครั้ง / เดือน 
 
3. รายการสารคดีท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ใดต่อไปนี้เป็นที่ชื่นชอบของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
� คู่เลิฟตะลอนทัวร์  � เนวิเกเตอร์    � หนังพาไป 
� เปรี้ยวปากเช็คอิน   � เปิดเลนส์ส่องโลก  � วันหยุดสุดขีด  
� เทยเที่ยวไทย   � เที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์  � หลงกรุง 
� Roaming   � ทูไนท์โชว์ ช่วงอเมซิ่งต่างแดน � สมุดโคจร 
� ฉันรักเมืองไทย  � เจอร์นี่ไทยแลนด์ 
� อ่ืนๆ โปรดระบุ : ……………………………. 
 
4. ท่านคิดว่าเวลาปกตใินการน าเสนอรายการสารคดีท่องเที่ยวที่เหมาะสมควรมีความยาวเท่าใด 
� 10 นาที   � 15 นาที   � 20 นาที  � 30 นาที 
 
5. ท่านคิดว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่ท่านจะรับชมรายการสารคดีท่องเที่ยว 
� 06.00 น. - 08.00 น.   � 08.01 น. - 10.00 น.  � 10-01น. - 12.00 น.  
� 12-01 น. - 14.00 น.  � 14.01 น. - 16.00 น.   � 16.01น. - 18.00 น. 
� 18.01 น. - 20.00 น.   � 20.01 น. - 22.00 น.  � 22.01น. - 24.00 น.  
� 24.01 น. - 02.00 น. 
 
6. ท่านคิดว่าวันที่เหมาะสมที่สุดในการออกอากาศรายการสารคดีท่องเที่ยวคือวันใด 
� ช่วงวันจันทร์ - วันศุกร์  � วันเสาร์  � วันอาทิตย์  � วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
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7. ท่านคิดว่าสถานีโทรทัศน์ช่องใด เหมาะแก่การออกอากาศรายการสารคดีท่องเที่ยว 
� ช่อง 3    � ช่อง 5  � ช่อง 7 
� ช่อง 9 MCOT  � ช่อง 11   � ThaiPBS 
� เคเบิ้ลทีวี (จานด า/จานเหลือง) � True Vision  � อ่ืนๆ โปรดระบุ................... 
 
ตอนที่ 4 : แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อเนื้อหา รูปแบบ การน าเสนอของรายการสารคดี
ท่องเที่ยวรอบวัดและศาสนสถาน ทีผู่้ศึกษาก าลังจะผลิต 
 
1. หากมีรายการสารคดีท่องเที่ยวที่น าเสนอเกี่ยวกับสถานที่แห่งความศรัทธาเช่น วัด ศาลเจ้า โบสถ์ 
ฯลฯ กอรปกับสถานที่รอบข้างที่น่าสนใจเช่น ชุมชน แหล่งช๊อปปิ้ง ร้านอาหารอร่อย ในรูปแบบ One 
day trip ท่านคิดว่าน่าสนใจหรือไม่ 
� น่าสนใจ  � ไม่น่าสนใจ เพราะ .......................... 
 
2. ส าหรับท่านเมื่อได้ยินค าว่า “วัด” หรือ “ศาสนสถาน” ท่านคิดว่าสามารถเป็นสถานที่ส าหรับการ
ใช้เวลาในการไปเท่ียวได้หรือไม่ 
� ได้ เพราะบางสถานที่อาจเป็นที่ที่เราไม่เคยไป ไม่รู้จัก ถือว่าเป็นการไปเที่ยวชมยังสถานที่ใหม่ๆ 
� ได้ เพราะบริบทรอบข้างนั้น มีสิ่งที่น่าสนใจให้ไปเที่ยวชมและเรียนรู้ 
� ไม่ได้ เพราะคิดว่าไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว 
 
3. หากเป็นการน าเสนอเนื้อหาเชิงประวัติศาสาตร์ ท่านคิดว่าวิธีน าเสนอแบบใดน่าสนใจ 
� น าเสนอด้วยลีลาทางด้านกราฟิกต่างๆ  � น าเสนอผ่านการเล่าและผ่านมุมมองจากพิธีกร 
� น าเสนอผ่านเสียงบรรยาย   � อ่ืนๆ โปรดระบุ............................. 
 
4. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ท่านมีความรู้สึกอยากรับชมรายการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
� ความน่าสนใจของเนื้อหา  � พิธีกร   � กราฟิกในรายการ  
� เทคนิคในการถ่ายภาพ-ตัดต่อ   � อ่ืนๆ โปรดระบุ.................. 
 
5. ท่านอยากให้ในรายการน าเสนอข้อมูลอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
� แผนที่การเดินทาง  � ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวอย่างละเอียด � ประวัติ/ต านาน  
� ร้านอาหารแนะน า � กิจกรรมที่น่าสนใจ    � ของฝากแนะน า 
� อ่ืนๆ โปรดระบุ : …………………………………… 
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6. ท่านคิดว่าบทบาทของพิธีกร ควรมีวิธีการด าเนินรายการอย่างไร ที่น่าสนใจที่สุด 
� พิธีกรเป็นตัวหลักด าเนินเรื่องตลอดทั้งรายการ 
� พิธีกรด าเนินรายการ และมีการสัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้องควบคู่ไปด้วย 
� พิธีกรด าเนินรายการ และมีการเล่าเรื่องผ่านมุมมองของตัวเอง 
� พิธีกรด าเนินรายการ และมีการสัมภาษณ์บุคคล รวมถึงเล่าเรื่องผ่านมุมมองของตัวเองด้วย 
 
7. ท่านเคยได้ยินหรือรู้จัก “Little India” ในย่านพาหุรัดบ้างหรือไม่ ? ท่านคิดว่าหากรายการ
น าเสนอตอนนี้ ท่านสนใจอยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรเป็นพิเศษ 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
8. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
............................................................................................................................. ................. 
................................................................................................................. ............................. 
 
 
 
 
 

ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งยิ่งส าหรับข้อมูลและความคิดเห็นส าหรับแบบสอบถามทีผู่้ศึกษาจดัท าขึ้นเพื่อ
การศึกษาจุลนิพนธ์เรื่อง “การสร้างสรรคร์ายการสารคดีท่องเที่ยวรอบวัดและศาสนสถาน” 
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แบบสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวโทรทัศน์ 
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แบบสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวโทรทัศน์ 

 

ส่วนที่ 1  ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลของรายการสารคดีท่องเที่ยวที่สัมภาษณ์ 
- ชื่อ-นามสกุล และต าแหน่งของผู้ผลิตรายการ 
- ข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เคยผลิตหรือก าลังผลิตอยู่ 
- ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดจุดตั้งต้นก่อนการผลิตรายการ 
- ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของรายการที่เคยผลิต 
 
ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นและค าแนะน าเกี่ยวกับรายการที่ผู้ศึกษาก าลังจะผลิต  
- ความน่าสนใจของรายการ 
- การหาและเก็บรวบรวมข้อมูลในการจะผลิตรายการ 
- วิธีการจัดท าเนื้อหาของรายการ และเลือกประเด็นต่างๆเพ่ือให้รายการออกมาน่าสนใจและสมบูรณ์ 
 (การเลือกประเด็นของเรื่องนั้น หยิบมาเล่า)  
- โครงสร้างรายการ การแบ่งช่วงรายการ ความยาวในแต่ละตอน  
- การวางเนื้อหาวางเนื้อหาที่จะท าเสนอ ให้ต่อเนื่องในระหว่างช่วงรายการและจนจบรายการ  
- เทคนิคการน าเสนอที่น่าสนใจ เพ่ือให้ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย  
- การใช้กราฟิคประกอบ และการเลือกเพลงประกอบ  
- บุคลิกของผู้ด าเนินรายการควรมีลักษณะใด 
- เทคนิคการใช้ภาษาและท่าทางในการด าเนินรายการ 
- ความคิดเห็นต่อการใช้เสียง Voice Over (หรือควรใช้เสียงพิธีกรพูดเอง) 
- มุมมองของนักผลิตรายการต่อรายการที่ผู้ศึกษาก าลังจะผลิต 
- จุดอ่อนและจุดแข็งของรายการที่ผู้ศึกษาก าลังจะผลิต 
 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการ 
- การเตรียมการก่อนการผลิต การเตรียมการด้านสถานที่ และการเตรียมบุคลากรในกองถ่าย 
- ขั้นตอนกระบวนการผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวรอบวัดและศาสนสถาน 
- การใช้ไมค์ไวเลส การเก็บเสียงให้มีประสิทธิภาพดีที่สุด 
- การเลือกใช้มุมกล้องเพ่ือความน่าสนใจ 
- ปัญหาอุปสรรคท่ีมักพบในการท างานออกกองและแนวทางแก้ไขท่ีถูกวิธี
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แบบสอบถามการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 

ส่วนที่ 1  รูปแบบของรายการ (Format) 
- ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบรายการในแต่ละช่วง 
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบรายการเรื่องความยาวของรายการ และความยาวของแต่ละช่วง 

 
ส่วนที่ 2  เนื้อหาของรายการ (Content) 
- ความคิดเห็นต่อเนื้อหาของรายการในแต่ละช่วง 
- ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษาท่ีใช้ในรายการ 
- ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการ 
 
ส่วนที่ 3 ลีลาการน าเสนอของรายการ (Style) 
- ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อลีลาการน าเสนอผู้ด าเนินรายการ 
- ด้านความเชื่อมโยงของรายการในแต่ละช่วง 
- ด้านภาพและมุมกล้อง  

 
ส่วนที่ 4  เพลง ดนตรีประกอบ ไตเติ้ลรายการ  
- ความเหมาะสมในการเลือกใช้เพลง หรือดนตรีประกอบ 
- ความคิดเห็นต่อไตเติ้ลรายการ 

 
ส่วนที่ 5  ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ และข้อเสนอแนะ 
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