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เรื่อง : การผลิตรายการวาไรต้ีทองเที่ยวเพื่อนําเสนอประเพณีไทย 

 

  จุลนิพนธฉบับน้ีเปนการศึกษาเกี่ยวกับ “การผลิตรายการวาไรต้ีทองเที่ยวเพื่อนําเสนอ
ประเพณีไทย” โดยมีการแจกแบบสอบถามออนไลนกับกลุมตัวอยางที่มีอายุ 18-25 ป จํานวน 150 
คน และสัมภาษณเชิงลึกกับผูผลิตรายการโทรทัศนจํานวน 2 รายการ 2 ทาน เพื่อนําขอมูลที่ไดมา
จัดทํารายละเอียดรายการ บทรายการโทรทัศน และผลิตช้ินงานรายการวาไรต้ีทองเที่ยว ซึ่งเปนการ
ทองเที่ยวเพื่อนําเสนอประเพณีไทย ความยาวรายการ 20 นาที โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาข้ันตอน
กระบวนการผลิตรายการทองเที่ยว และนําเสนอความสวยงาม ความมีเอกลักษณ เห็นคุณคาของ
ประเพณีไทย  ซึ่งผูชมจะไดเห็นพิธีกรรมของงานประเพณีที่แฝงความสวยงาม และเปนเอกลักษณของ
ประเพณีน้ัน ๆ รายการจะพาคุณผูชมไปเที่ยวพรอมสัมผัสประเพณีที่แทจริง โดยการไปรวมประเพณี
น้ัน ๆ ดวย  
 ผลการศึกษาพบวา กลุมเปาหมายตองการใหรายการทองเที่ยวนําเสนอในรูปแบบวาไรต้ี โดย

เปนการทองเที่ยวไปเลาเรื่องไป พรอมกราฟกชวยเพื่อใหมีลูกเลนที่นาสนใจมากข้ึน  โดย

กลุมเปาหมายอยากรูประวัติความเปนมาที่แทจริงของงานประเพณีน้ัน ๆ ซึ่งประเพณีที่นํามาเสนอ

เปนประเพณีที่มีกิจกรรมใหรวมทํา จะไดไมนาเบื่อ และเรื่องราวทั้งหมดที่จะนําเสนอผานผูดําเนิน

รายการคูเพศที่สาม กลุมเปาหมายเห็นวามีความนาสนใจ จากผลการศึกษาดังกลาวนํามาซึ่งการผลิต

รายการ “ประเพณีวิถีตูด” ในรูปแบบของรายการวาไรต้ีทองเที่ยว ที่นําเสนอพิธีกรรมของประเพณี 

ประวัติความเปนมา  และภารกิจที่เกี่ยวกับประเพณีน้ัน ๆ โดยมีผูดําเนินรายการพาไปรวมประเพณี  

และทํากิจกรรมไปพรอม ๆ กัน จากการผลิตช้ินงานผูศึกษาไดทําการสนทนากลุมกับผูชมเปาหมาย 

พบวา “รายการประเพณีวิถีตูด” ประสบความสําเร็จพอควร  เน่ืองจากเปนรายการที่พาคุณผูชมไป

เที่ยวประเพณี ไดเห็นภาพบรรยากาศจริง ๆ ของประเพณี และไดรับความสนุกสนานผานบุคลิกของผู

ดําเนินรายการทั้งสองคน นอกจากน้ียังไดรับความรูเกี่ยวกับประเพณีอีกดวย 
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นาที่พาทีมงานไปยังสถานที่ถายทําจังหวัดชลบุรี และที่ขาดไมไดเลยคือผูดําเนินรายการ 2 ทาน คือ 
นายภาณุพงศ ศุขแพทย และนายธวัชชัย เพชรสุข รวมถึงทีมงาน ดังน้ี นายจิตวิสุทธ  เขียวสะอาด, 
นายศุภกร  คดดี, นางสาวบุษกร จินดาโสด, นางสาวอภิสรา สุภาวงษ, นางสาวเณริกา สําอางสอาด, 
นางสาวปญญิสา  จันทราช และนางสาวกฤตาณัฐ  นาคสมทรง ถาหากขาดทีมงานเหลาน้ีความสําเร็จ
ของงานก็จะไมเกิดข้ึนเลย  
 นอกจากน้ีขอขอบพระคุณเทศบาลเมืองชลบุรีที่ใหขอมูล และอนุญาตใหถายทําจนทําใหจุล
นิพนธครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี สุดทายน้ีขอบคุณเพื่อน ๆ ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สาขานิเทศศาสตรที่รักทุกคนที่มีสวนชวยใหจุลนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี คอย
ชวยเหลือใหคําปรึกษาและแนะนําแหลงขอมูลตาง ๆ ที่มีประโยชนในการทําจุลนิพนธ 
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บทที่ 1  
บทน ำ 

 
ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ปัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้เป็นกิจกรรมในการผ่อนคลายจากหน้าที่การงาน 
การเรียน และหลีกหนีจากความเครียด ท าให้การท่องเที่ยวเป็นที่นิยมมากขึ้น จากสถานการณ์การ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2552 – 2554 จ านวนผู้มาเยือนเพ่ิมขึ้นตามล าดับ 
ดังนี้ ปี 2552 จ านวน 124,869,207 ปี 2553 จ านวน 156,437,103 และปี 2554 จ านวน 
174,118,377 จากสถิติที่เพ่ิมขึ้นของผู้มาเยือนแสดงถึงความนิยมของการท่องเที่ยว (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ 2556:ไม่ปรากฏเลขหน้า) โดยผู้ใหญ่ และวัยรุ่น เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลัก จุดประสงค์ของ
การท่องเที่ยวในแต่ละครั้งก็แตกต่างกันไป อาจจะเป็นการพักผ่อน หรือติดต่อธุรกิจ เมื่อจุดประสงค์
ของการท่องเที่ยวแตกต่าง ท าให้สถานที่ท่ีไปก็ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้น ๆ  สถานที่ท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยก็มีความหลากหลาย สวยงาม และโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกกันตาม
ความต้องการ มิใช่แค่สถานที่อย่างเดียวที่มีความสวยงาม ยังมี “วัฒนธรรม” ที่สวยงาม มีเอกลักษณ์ 
และเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากท่ีต่าง ๆ ได้อีกด้วย 

 ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้น นอกจากมีธรรมชาติอันงดงาม และมี
แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ โบราณสถานและศาสนาแล้ว ในภูมิภาคต่าง ๆ 
ของประเทศ ยังด ารงศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไว้
เป็นจ านวนมาก วิถีชีวิตท้องถิ่นเหล่านี้เป็นสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ที่ท าให้
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาเยี่ยมเยือน และสัมผัสวัฒนธรรม เทศกาลงาน
ประเพณีท่ีน่าสนใจทางการท่องเที่ยวที่งดงามของไทย (ฐิรชญา มณีเนตร 2553: 467) 

 ประเพณี หมายถึง ความประพฤติที่คนส่วนใหญ่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบอย่าง
เดียวกัน เป็นระเบียบแบบแผนที่เห็นว่าถูกต้อง หรือเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ และมีการปฏิบัติ
สืบต่อๆ กันมา (สมชัย ใจดี และยรรยง ศรีวิริยาภรณ์ 2530: 6) ประเพณีที่มีความสวยงามจะถูก
ถ่ายทอดออกมาตามกาลเวลาที่เกิดข้ึน เช่น ประเพณีวิ่งควาย เกิดข้ึนหลังจากการเก็บเกี่ยวเพ่ือให้สัตว์
ได้พักผ่อน ประเพณีแห่เทียนพรรษา เกิดขึ้นช่วงเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน 
เพ่ือขอขมาแม่ธรณี เป็นต้น นอกจากจะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้ว ยังมีความส าคัญและ
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในสังคม ประเพณีเป็นการสื่อสารแบบอวัจนภาษาอย่างหนึ่ง ที่ท าให้คนใน
สังคมรู้จักพวกพ้องและความสามัคคี และคนภายนอกเห็นเอกลักษณ์ของสังคมนั้นผ่านประเพณี 

 วิถีชีวิตของคนไทยกับประเพณีและเทศกาลมีความส าคัญ โดยมีหลักพระพุทธศาสนาเป็น
พ้ืนฐานความคิดและการด าเนินชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีตกาล ดังนั้นเนื้อหาและรูปแบบประเพณี
ไทยและเทศกาลของไทยจึงมักเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา หรือวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา อัน
เป็นโอกาสให้คนไทยได้ท าบุญ ท านุบ ารุงศาสนาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณที่มีชีวิตอยู่ง
และต่อบรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว (ฐิรชญา มณีเนตร 2553: 468) นอกจากนี้ยังเป็นการรวมญาติ ซึ่ง
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ในแต่ละครอบครัวก็มีช่วงวัยที่แตกต่างกันออกไป มีทั้ง ผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่ วัยรุ่น ท าให้การรวมญาติใน
แต่ละครั้งมีความล าบาก เนื่องจากความสนใจก็เป็นไปตามช่วงวัย หากพูดถึงประเพณี วัฒนธรรม และ
การท าบุญ ก็ยากที่จะท าให้วัยรุ่นสนใจ แต่เทศกาลงานประเพณีที่มีกิจกรรม การละเล่นต่าง ๆ ก็
สามารถสร้างความตื่นตาตื่นใจอยู่ไม่น้อย และเมื่อน าสิ่งเหล่านี้มาน าเสนอผ่านรายการโทรทัศน์ ผู้
ศึกษาเชื่อว่าท าให้วัยรุ่นหันมาสนใจมากข้ึน 

 การน าเสนอผ่านรายการเป็นวิธีหนึ่งที่มีความหลากหลาย ท าให้น่าสนใจได้ โดยสามารถ
เลือกใส่ลูกเล่น แบ่งออกเป็นช่วงต่าง ๆ ผสมผสานความมีสาระและความไร้สาระ น าเสนอเนื้อหาที่
เข้าใจง่าย กะทัดรัด นอกจากนี้ยังสามารถเลือกพิธีกรที่มีความสนุกสนาน  และรูปแบบรายการที่จะ
เลือกมาน าเสนอนั้นก็ต้องมีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายด้วย 

 ถ้าหากพูดถึงความหลากหลายในรายการโทรทัศน์ ก็คงจะหนีไม่พ้นรายการวาไรตี้ 
(variety show) เป็นรายการที่รวมเอาความบันเทิงหลากหลายชนิดไว้ในรายการเดียวกัน อาทิ การ
สัมภาษณ์ การพูดคุย การบรรเลงดนตรี การแสดงตลกขบขัน การแสดงออก และการแสดงทักษะ
ความสามารถแบบต่าง ๆ ของดารานักแสดง แขกรับเชิญ ผู้ร่วมรายการหรือแม้แต่ผู้ชมในห้องส่ง (ชย
พล สุทธิโยธิน2552:48) จากความหลากหลายของรายการวาไรตี้ท าให้ผู้ชมไม่รู้สึกเบื่อ สามรถรับชม
ไปตลอดทั้งรายการ และมีส่วนร่วมกับได้การได้ เช่น การตอบค าถามชิงรางวัล การเล่นเกมส์กับดารา 
ศิลปินที่ชื่นชอบ สิ่งเหล่านี้สามรถดึงดูดผู้ชมได้ บวกกับเพ่ิมสาระที่มีเนื้อหากะทัดรัด ไม่นานจนเกินไป
ก็จะท าให้ผู้ชมได้รับทั้งความรู้และความบันเทิงไปพร้อม ๆ กัน 
 น าเสนอความสวยงามของประเพณี วัฒนธรรม ผ่านรายการท่องเที่ยวรูปแบบวาไรตี้จึง
น่าจะมีความสนใจอยู่ไม่น้อย เพราะท าให้ผู้ชมเห็นความสวยงาม คุณค่าของประเพณีไทย และท าให้
ผู้ชมจ าจดเอกลักษณ์ของสังคมนั้น ๆ  ผ่านประเพณี ถ้าพูดถึงประเพณี วัฒนธรรม เราก็จะนึกถึง
ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ เป็นหลัก วัยรุ่นจะไม่ค่อยให้ความสนใจมากนัก เพราะในปัจจุบันวัยรุ่นจะหันไป
สนใจแฟชั่นต่างประเทศ จนกลืนวัฒนธรรม การแต่งกาย ขนบธรรมเนียมอันดีงามของประเทศเราไป 
กลายเป็นความคิด ค่านิยม การแต่งกาย แฟชั่น ภาษาของชาติอ่ืน ดังนั้นผู้ศึกษาจึงอยากที่จะน าเสนอ
ประเพณี วัฒนธรรม  
 
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1.  เพ่ือศึกษาขั้นตอนกระบวนการผลิตรายการท่องเที่ยว  
 2.  เพ่ือน าเสนอความสวยงาม ความมีเอกลักษณ์ และเห็นคุณค่าของประเพณีไทย  
 
ลักษณะและขอบเขตของหัวข้อโครงกำรจุลนิพนธ์ 

 เป็นรายการที่น าเสนอประเพณี ความยาว 20 นาที โดยในรายการจะก าหนด Theme 
ในแต่ละเทปและแบ่งรายการออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกก็จะเป็นการท าความรู้จักกับประเพณี และมี
กราฟิกช่วยเล่าเรื่อง เพ่ือให้เข้าใจง่ายขึ้น ช่วงที่ 2 ให้พิธีกรร่วมประเพณีนั้นด้วย เพ่ือให้ผู้ชมมีส่วน
ร่วมกับรายการมากขึ้น เช่น เล่นเกมส์ ท าภารกิจ ฯลฯ และก่อนออกเบรกจะมีสกู๊ปเปรียบเทียบ
ประเพณีไทยกับประเพณีต่างประเทศ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



3 
 

ขั้นตอนกำรศึกษำ  
 1.  ศึกษาค้นคว้าจากต ารา หนังสือ และเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎี รวมถึง
ส ารวจข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 2.  ศึกษาหาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการผลิตรายการท่องเที่ยว  
      - ศึกษารูปแบบและการน าเสนอรายการท่องเที่ยวต่างๆทางรายการโทรทัศน์ และ
สื่อออนไลน์ 
      - ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยของวัยรุ่นซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของ
รายการ  
      - ศึกษาเก่ียวกับการประเพณี วัฒนธรรมในประเทศไทย  
 3.  ขั้นตอนการเตรียมการผลิต (Pre-Production)  
      - เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมใน
ประเทศไทย เพ่ือน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอ
ต่อไป  
      - คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอออกมาเป็นโครงร่างรายการ (Proposal)  
      - จัดท า script บท อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และสถานที่ท่ีต้องใช้ในการผลิต 
 4.  ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production)  
      - การถ่ายท ารายการในสถานที่ต่างๆ  
 5.  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ (Post-Production)  
      - การตัดต่อและกราฟิก  
 6.  ทดลองน าเสนอเพ่ือประเมินผล เพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนารายการต่อไป 
 
แผนกำรด ำเนนิงำน 

 ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
ตารางที ่1-1 ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

ค้นคว้า รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง  

       

ทดสอบกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีแจก
แบบสอบถาม ออนไลน์และวิเคราะห์
ข้อมูล  

        

น าเสนอแผนโครงการผลิตรายการ  
ด าเนินการก่อนการผลิต ติดต่อ และ
ประสานงาน  
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กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
ผลิตรายการท่องเที่ยวเพื่อท าให้ผู้ชมรู้จัก
ประเพณีไทย 

        

ตัดต่อรายการ         
ประเมินผลและสรุปการด าเนินงาน         
จัดท าเอกสาร         

 
กลุ่มเป้ำหมำย 
 กลุ่มเป้าหมายหลัก : ผู้ชมที่มีอายุ 18-25 ปี 
 กลุ่มเป้าหมายรอง : ผู้ชมที่มีอายุ 25-35 ปี 
 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.  ท าให้ทราบถึงขั้นตอนการผลิตรายการท่องเที่ยว 
 2.  กลุ่มเป้าหมายเห็นถึงความสวยงาม ความมีเอกลักษณ์  และคุณค่าของประเพณีไทย 
 
นิยำมศัพท์ 
 รำยกำรวำไรตี้ คือ รายการที่รวมเอาความบันเทิงหลากหลายชนิดไว้ในรายการเดียวกัน 
อาทิ การสัมภาษณ์ การพูดคุย การบรรเลงดนตรี การแสดงตลกขบขัน การแสดงออก และการแสดง
ทักษะความสามารถแบบต่าง ๆ ของดารานักแสดง แขกรับเชิญ ผู้ร่วมรายการหรือแม้แต่ผู้ชมในห้อง
ส่ง 
 กำรท่องเที่ยว คือ การเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปที่อ่ืนเพียงชั่วคราว ด้วยความสมัคร
ใจ อาจจะไปเพื่อพักผ่อน ติดต่อธุรกิจ เยี่ยมญาติ แต่มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือหารายได้ 

 ประเพณี คือ ความประพฤติท่ีหมู่ชนหมู่หนึ่งถือเป็นธรรมเนียม หรือเป็นแบบแผนสืบต่อ
กันมาจนเป็นพิมพ์เดียวกัน ถ้าใครในหมู่ประพฤตินอกแบบก็เป็นการผิดประเพณี  
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บทที่ 2 
ทฤษฎี ผลงาน และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 
  ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพ่ือน าเสนอประเพณีไทย” ผู้
ศึกษาได้น าแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การผลิตรายการดังต่อไปนี้ 
  1.  หลักการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 

2.  กระบวนการและขั้นตอนการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 
3.  ประเภทและรูปแบบรายการโทรทัศน์ 

  4.  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
5.  แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการท่องเที่ยว 
6.  ทฤษฎีเกี่ยวกับประเพณี  
7.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
8.  ผลงานที่เก่ียวข้อง 

 
1.  หลักการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 
  การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์อย่าง
มาก ผู้สร้างสรรค์ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการท างานสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ทุกขั้นตอน  
เพ่ือให้งานที่คิดขึ้นมานั้นมีประสิทธิภาพและมีลักษณะที่สร้างสรรค์ ดังนั้น ในเบื้องต้นผู้สร้างสรรค์จึง
ควรท าความเข้าใจเรื่องความคิดสร้างสรรค์เสียก่อน 
  1.1 ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 
        ความคิดอย่างไรจึงจะเป็นความคิดสร้างสรรค์? งานลักษณะใดจึงจะเรียกว่า
ความคิดสร้างสรรค์? ก่อนอื่นเราควรเริ่มจากตอบค าถามว่า การสร้างสรรค์คืออะไร?  นักวิชาการและ
ผู้มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์งานหลายท่านได้ให้ความหมายไว้หลากหลายและสามารถสรุปได้ว่า 
        ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง “ความสามารถทางสมองของมนุษย์ในการสร้างหรือ
ผลิตผลงานชิ้นใหม่ขึ้นมาโดยอาศัยความรู้  ประสบการณ์เดิม  และการจินตนาการ  มาใช้เชื่อมโยงกับ
สถานการณ์และปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ รวมทั้งสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต” 
       ผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์ อาจออกมาในรูปของงานศิลปะ (art) วรรณคดี 
(literature) วิทยาศาสตร์ (Science) เป็นกระบวนการ (process) หรือวิธีการ (procedure) อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันก็ได้ 
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      ในการผลิตรายการโทรทัศน์ต้องมีความสร้างสรรค์อยู่ด้วย เพ่ือท าให้กลุ่มเป้าหมาย
สนใจ ก่อนที่เราจะสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์  เราก็ต้องท าความรู้จักกับความคิดสร้างสรรค์  ว่าคือ
อะไร มีใครได้ให้ความหมายไว้บ้าง  
 
     1.2 หลักการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 
           การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์  ผู้สร้างสรรค์จะต้องค านึงถึงปัจจัยหลายอย่าง 
เนื่องจากงานผลิตรายการโทรทัศน์มีต้นทุนสูงตั้งต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต (production cost) 
ต้นทุนค่าเวลาออกอากาศ (air time cost) และต้นทุนด้านการบริหารจัดการ (management cost) 
ผู้สร้างสรรค์จะต้องค านึงปัจจัยหลายอย่างท่ีเกี่ยวข้องโดยมีหลักการในการสร้างสรรค์รายการ ด้วยการ
ตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
  - ท าอย่างไรให้รายการที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจึงจะสามารถประสบความส าเร็จทางด้าน
การตลาด (marketing concepts) หรือสามารถขายความคิดต่อสถานีโทรทัศน์และต่อเอเยนซี่
โฆษณาหรือต่อเจ้าของสินค้าได้ เพ่ือให้มีรายได้เข้ามาสนับสนุนการผลิต 
  - ท าอย่างไรให้รายการที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจึงจะสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ชมรายการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ได้ (audience needs) 
  - ท าอย่างไรรายการที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจึงจะสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์และ
ความต้องการขององค์กรหรือหน่วยงานของตนหรือเจ้าของรายการได้ (own needs) 
  -  ท าอย่างไรรายการที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจึงจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมในด้านการ
ยกระดับความรู้ ทักษะ ทัศนคติ  และรสนิยมอันดีของประชาชนได้  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามพันธ
กิจของสถานีโทรทัศน์ (mission) 
  - ท าอย่างไรรายการที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจึงจะอยู่ในกรอบของความถูกต้องเหมาะสม
ทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และถูกต้องตามหลักจริยธรรมได้ (law and regulation 
and ethics control) 
  จากการตอบค าถามดังกล่าวข้างต้น เราสามารถสรุปหลักการในการสร้างสรรค์
รายการโทรทัศน์ที่ผู้สร้างสรรค์จะต้องค านึงถึงดังต่อไปนี้ 
  - หลักความส าเร็จด้านการตลาด 
  - หลักความต้องการของผู้ชม 
  - หลักวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
  - หลักคุณค่าของรายการ 
  - หลักความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม 
      
 1.3 องค์ประกอบของการสร้างแนวคิดสร้างสรรค์รายการที่ประสบผลส าเร็จในด้าน
การตลาด 
  การสร้างแนวคิดที่ประสบความส าเร็จในด้านการตลาด มีองค์ประกอบ 4 ประการ 
คือ การก าหนดแนวคิด ล าดับวิธีการน าเสนอ แม่แบบ และล็อกไลน์ (Logline) (Blum, 1995: 3, อ้าง
ถึงใน ชยพล สุทธิโยธิน 2552: 30) 
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  - การก าหนดแนวคิด แนวคิด (concept) คือ พิมพ์เขียวที่ใช้ในการก าหนดตัวละคร  
และความขัดแย้งแนวคิดจะเป็นตัวก าหนดทิศทางในการน าเสนอเรื่อง 
  แนวคิดท่ีได้รับการพัฒนาจนสมบูรณ์แบบแล้วเราเรียกว่า วิธีการน าเสนอรายการ 
  - การก าหนดวิธีการน าเสนอรายการ วิธีการน าเสนอรายการ (presentation) เป็น
ค าอธิบายเกี่ยวกับการแสดงที่จะเกิดขึ้น (the show) ซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวละครพร้อมทั้ง
เรื่องราวที่จะแสดงออกมาทั้งหมด 
  - แม่แบบ รูปแบบที่แสดงรายละเอียดทั้งหมด เรียกว่า แม่แบบ (bible) ซึ่งแสดง 
ทรีทเม้นต์เกี่ยวกับตัวละคร (treatment of characters) การเล่าเรื่องแบบละคร (dramatic 
narrative) และแนวการด าเนินเรื่องแต่ละส่วน (multi-part storylines) 
  - การแบ่งช่วงการน าเสนอ หรือการก าหนดล็อกไลน์ (logline) คือ การก าหนดช่วง
การน าเสนอที่แบ่งออกเป็นตอนใหญ่ ๆ เรียกว่า องค์(act) องค์ของโทรทัศน์ (television episode) 
เป็นสิ่งที่บอกเล่าถึงเนื้อเรื่องที่จะน าเสนอ เป็นสิ่งที่จูงใจให้ผู้ชมอยากติดตามชมรายการ เราจึงนิยม
น าไปเขียนลงในคู่มือการชมรายการ (guid book) เพ่ือเรียกร้องความสนใจจากผู้ชม เปรียบเทียบกับ
ละครเวทีก็คือสูจิบัตรที่ตีพิมพ์เรื่องราวที่แบ่งเป็นองค์แจกจ่ายก่อนชมละครเพ่ือให้ผู้ชมทราบล่วงหน้า 
ส าหรับในประเทศไทยค าว่า ล็อกไลน์ นิยมเรียกกันว่า เบรก ซึ่งน ามาจากการแบ่งช่วงเวลาในการ
น าเสนอเนื้อหาและตัดเข้าโฆษณา  เนื้อหาช่วงแรกตัดเข้าโฆษณา เรียกว่า เบรกที่ 1 และต่อไปเรื่อย ๆ 
เป็นเบรกท่ี 2 เบรกที่ 3 ไปจนจบรายการ 
  ในการผลิตรายการโทรทัศน์แต่ละรายการ ขั้นตอนแรกคือ กระบวนการคิด และ
น าไปปรับให้มีความสร้างสรรค์มากขึ้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสนใจ ความคิดสร้างสรรค์ก็ต้องตอบโจทย์
กลุ่มเป้าหมายของเราเป็นอย่างดี ก็จะเกิดการตลาดตามมา แต่ทั้ งนี้และทั้งนั้นเนื้อหาของรายการ
จะต้องถูกกฎหมายและจริยธรรมด้วย จากที่กล่าวมาทั้งหมด เราจึงจ าเป็นต้องรู้ความหมายของ
ความคิดสร้างสรรค์ หลักการสร้างสรรค์ และองค์ประกอบของการสร้างสรรค์รายการที่ประสบ
ผลส าเร็จในด้านการตลาด 
 
2.  กระบวนการและข้ันตอนการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 
     2.1 กระบวนการสร้างสรรค์ 
           กระบวนการสร้างสรรค์งาน  มีพ้ืนฐานมาจากกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
(Creative Problem Solving) แกรแฮม  วอลลัส (Graham Wallas) ได้สร้างแบบจ าลอง
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ไว้ในปี ค.ศ. 1926 โดยอธิบายว่ากระบวนการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ ประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่  4 ขั้นตอน คือ (Couger 1996: 84-95, อ้างถึงใน ชยพล สุทธิ
โยธิน 2552: 38) 
  - การตระเตรียม (Preparation) 
  - การครุ่นคิด (Incubation) 
  - การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) 
  - การทบทวนความคิด (Verification) 
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  กระบวนการแก้ปัญหาตามแบบจ าลองของวอลลัสดังกล่าว ได้รับการยอมรับกันมาก
และแพร่หลายว่าเป็น “กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์” (Creative Problem-Solving 
Approaches) ที่สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกและสามารถไปใช้อธิบายกระบวนการแก้ปัญหาและการ
สร้างสรรค์งาน 
  กระบวนการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ สามารถน ากระบวนการแก้ปัญหามา
ประยุกต์ใช้ โดยแบ่งกระบวนการสร้างสรรค์ออกเป็น 4 ขั้นตอนใหญ่คือ 
  - การวางแผนการสร้างสรรค์ (Creative Planning) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ การตีโจทย์ที่ได้รับจากสถานี ก าหนดประเด็น รวบรวมข้อมูล การ
สังเคราะห์ข้อมูล 
  - การออกแบบสร้างสรรค์รายการ (Design) เป็นการน าเอาข้อมูลและความรู้
เกี่ยวกับสถานการณ์ท่ีได้สังเคราะห์แล้วจากข้ันตอนที่หนึ่ง มาเป็นฐานความรู้ และอาศัยประสบการณ์
เดิมของผู้สร้างสรรค์ประกอบกับการใช้พลังการคิดสร้างสรรค์ พลังการจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ 
ท าการออกแบบรายการข้ึนมา 
  - การทดสอบและประเมินความคิดสร้างสรรค์ (Testing and Evaluation) เป็นการ
น าสิ่งที่คิดไปทดสอบกับผู้ชม สปอนเซอร์ ผู้เชี่ยวชาญ ประเมินและตัดสินใจ 
  - การจัดท าแผนปฏิบัติการผลิตรายการ (Implementation Plan) เป็นการเขียน
องค์ประกอบ  ขั้นตอน วิธีการ บุคลากร  ทรัพยากร เวลา และงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
รายการ 
      2.2 ขั้นตอนการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 
  เวลาออกอากาศ หรือ ความต้องการรายการโทรทัศน์ ความต้องการในที่นี้อาจมา
จากสถานีโทรทัศน์ ความต้องการของผู้ชม การเตรียมรายการไว้เพ่ือขอเวลาออกอากาศจากสถานี 
เป็นสิ่งที่มากระตุ้นหรือมาท้าทายนักสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ให้เกิดความคิดว่า ถ้าเราได้เวลา
ออกอากาศในวันนี้เวลานี้ เราควรจะเสนอรายการอะไร จึงจะเป็นที่พอใจของผู้ชม และได้รับความ
นิยมสูง  ท าให้เกิดความคิดในขั้นตอนต่อไปของกระบวนการคิดสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้ 
  ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์และการก าหนดประเด็น (Opportunity Delineation, 
Problem Definition) การท างานในขั้นนี้ เป็นการวิเคราะห์โจทย์หรือเงื่อนไขที่นักสร้างสรรค์ได้รับ
จากสถานี เช่น สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ต้องการรายการประเภทบันเทิงหลังข่าวภาคค่ า (Late night 
show) ออกอากาศทุกวันศุกร์ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นรายการบันเทิงที่มีเนื้อหาแฝงสาระความรู้หรือ
ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ และมุ่งตอบสนองคนส่วนใหญ่ในสังคม นักสร้างสรรค์ต้องวิเคราะห์ประเด็นให้
ชัดเจน ก าหนดประเด็นที่จะต้องขบคิด เช่น กรณีนี้อาจได้ข้อสรุปว่า จะต้องจับกลุ่มเป้าหมายแม่บ้าน
ชนชั้นกลางทั้งในเมืองและนอกเมือง 
  ขั้นที่ 2 การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสร้างสรรค์รายการ 
(Compiling relevant Information) เมื่อทราบประเด็นที่จะต้องคิดแล้วขั้นตอนต่อมาคือ การ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสร้างสรรค์รายการทั้งหมด เช่น ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 
รสนิยมความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรมการใช้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมายในวันศุกร์ รายการ
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ของสถานีคู่แข่งที่ออกอากาศในเวลาเดียวกัน ความส าเร็จและความล้มเหลวของรายการโทรทัศน์ที่
เคยออกอากาศในช่วงเวลาเดียวกันนี้ 
  ขั้นที่ 3 การออกแบบสร้างสรรค์รายการ (Generating Ideas) เมื่อรู้ข้อมูลต่างๆ 
แล้ว นักสร้างสรรค์จะต้องน าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประกอบเข้ากับคุณลักษณะส่วนบุคคลของนัก
สร้างสรรค์เอง เช่น ความสามารถในการคิด ความสามารถในการจินตนาการ พรสวรรค์ ประสบการณ์ 
แล้วคิดรายการขึ้นมาทีละขั้น เช่น เริ่มจากการคิดแนวคิด (Concept) การคิดโครงเรื่อง (Plot) การ
คิดแก่นเรื่อง (theme) การคิดแนวการน าเสนอเรื่อง (treatment) การคิดวิธีการน าเสนอรายการ 
(presentation) การคิดบุคลิกของรายการ (personality) ภาพลักษณ์และความรู้สึกเกี่ยวกับรายการ 
(look and feels) แล้วเขียนความคิดนั้นออกมาเป็นเอกสารโดยเขียนอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษร 
และถ้าเป็นไปได้ควรมีการวาดภาพประกอบเพ่ือท าให้ผู้ร่วมงานคนอ่ืน ๆ สามารถมองเห็นได้ 
(visualization) เข้าใจตรงกับนักสร้างสรรค์คิดไว้มากที่สุด 
  ขั้นที่ 4 การทดสอบและการประเมินความคิดสร้างสรรค์(Evaluation, Polarizing 
Ideas) เมื่อได้รูปร่างความคิดที่ชัดเจนแล้ว ควรน าความคิดนั้นไปทดสอบ เพ่ือประเมินหาจุดอ่อนจุด
แข็งของความคิดนั้น โดยอาจจะน าไปทดสอบกับเพ่ือนร่วมงาน หัวหน้างาน เพ่ือให้ความคิดเห็น หรือ
น าไปทดสอบกับกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด หรืออาจใช้วิธี
สัมภาษณ์แบบกลุ่มสนใจร่วม (focus group) ก็ได้ เมื่อได้ข้อมูลความคิดเห็นข้อวิจารณ์มาแล้ว นัก
สร้างสรรค์ควรน ามาขัดเกลาความคิดของตนให้ดียิ่งขึ้น แก้ไขปรับปรุงจุดอ่อน และสร้างเสริมจุดแข็ง
ให้ดียิ่งขึ้น จนได้แผนความคิดสร้างสรรค์ท่ีดีที่สุดเท่าที่จ าได้ 
  การประเมินคุณค่าของงานสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 
  การประเมินคุณค่าของการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้คือ 
(Tony Zaza: 49, อ้างถึงใน ชยพล สุทธิโยธิน 2552: 42) 
  - การประเมินด้านการให้ความบันเทิง (Entertainment Evaluation) 
  - การประเมินด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetic Evaluation) 
  - การประเมินด้านการให้ความรู้ (Knowledge Evaluation) 
  - การประเมินด้านจริยธรรม (Ethics Evaluation) 
  ขั้นที่ 5 การจัดท าแผนปฏิบัติการผลิตรายการ (Developing Implementation 
Plan) เมื่อได้แผนความคิดสร้างสรรค์มาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการคิดวางแผนเชิงปฏิบัติการ 
(implementation plan) ว่าความคิดนั้นจะน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร มีองค์ประกอบอะไร มี
ขั้นตอนการท างานอย่างไร การคิดในขั้นนี้จะเป็นการคิดเพ่ือก าหนดสาระส าคัญในเรื่องต่อไปนี้ 
  - บุคลากรได้แก่ นักแสดง พิธีกร ผู้ด าเนินรายการ ทีมงานผลิต ผู้เขียนบท ผู้ก ากับ
การแสดง ผู้ก ากับรายการ ผู้ก ากับศิลปะ 
  - อุปกรณ์ จะต้องใช้อุปกรณ์อะไร มีขีดความสามารถที่จะจัดหาได้หรือไม่ 
  - สถานที่ จะต้องถ่ายท าที่ใดในห้องสตูดิโอ หรือถ่ายท านอกสถานที่ ในกรุงเทพฯ 
หรือต่างจังหวัด ในประเทศหรือต่างประเทศ 
  - เงินงบประมาณ จะต้องใช้เงินงบประมาณเท่าใด มีเงินเพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่พอจะ
ตัดทอนส่วนใด หรือจะหาเพิ่มเติมจากแหล่งใด 
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  - เวลา จะผลิตรายการในช่วงเวลาใด ใช้เวลานานเท่าใด มีเวลาในการผลิตมากน้อย
เพียงใด ทันต่อสถานการณ์ และเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือไม่ เช่น รายการข่าวอาจมีเวลาไม่มากในการ
ผลิตรายการ หรือรายการละครที่ถ่ายท าไปออกอากาศไป รายการละครที่ถ่ายท าแบบสต็อกล่วงหน้า 
  - การขายโฆษณา รายการที่ผลิตมาจะสามารถตอบสนองความต้องการของเอเยนซี่
โฆษณา หรือเจ้าของสินค้าได้หรือไม่ จะปรับปรุงส่วนใดให้สอดคล้องกับความต้องการนั้นได้อย่าง
เหมาะสม ภายใต้กราบกฎหมาย กฎระเบียบ และกรอบแห่งจริยธรรม 
  หลังจากท่ีได้ด าเนินงานมาครบ 5ขั้นตอนแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการดัง
กล่าวคือ เราจะได้แผนการปฏิบัติงาน หรือแผนเตรียมงานผลิต ซึ่งจะถูกส่งไปให้ฝ่ายผลิตรายการ 
(production department) น าไปปฏิบัติ (action) คือ การผลิตรายการโทรทัศน์ตามข้ันตอนได้แก่ 
การถ่ายท า ตัดต่อ ท าเทคนิคภาพพิเศษ ผสมเสียง จนได้รายการโทรทัศน์พร้อมที่จะน าไปออกอากาศ 
  สิ่งที่เป็นรูปธรรมของกระบวนการการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ คือ แผนความคิด
สร้างสรรค์(creative plan)หรือบริษัทผู้ผลิตรายการบางแห่งอาจท าออกมาเป็นแผนงานปฏิบัติการ
ผลิตรายการโทรทัศน์(implementation plan) และบางบริษัทก็อาจส าเร็จไปถึงข้ันการเขียนบท
โทรทัศน์ 
 
3.  ประเภทและรูปแบบรายการโทรทัศน์ 
 ก่อนที่จะลงมือสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ หรือคิดว่าจะท ารายการอะไร เราควรมาท า
ความรู้จักกันก่อนว่ารายการโทรทัศน์แบ่งออกเป็นก่ีประเภท  และมีรูปแบบรายการอะไรบ้าง 
 ประเภทของรายการเป็นการจัดกลุ่มรายการโทรทัศน์ออกเป็นกลุ่มใหญ่  ซึ่งมีวิธีจ าแนก
หลายวิธี เช่น การจ าแนกตามวัตถุประสงค์  จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย  จ าแนกตามเนื้อหารายการ 
 การน าเสนอรายการโทรทัศน์ในประเทศไทยในปัจจุบัน นิยมน าเสนอรายการหลากหลาย
รูปแบบมีทั้งรูปแบบดั้งเดิมที่ใช้กันมานาน  และรูปแบบที่ประยุกต์ขึ้นใหม่ด้วยการผสมผสานรูปแบบ
หนึ่งกับอีกรูปแบบหนึ่ง  จนเกิดเป็นรายการรูปแบบใหม่ขึ้นมา  รูปแบบรายการทั้งหมดที่มี การ
น าเสนอแบ่งออกเป็น 16 รูปแบบ ดังนี้ 
 1.  รายการข่าว (News) เป็นรายการที่มุ่งเน้นการให้ข้อมูลข่าวสาร  เหตุการณ์ความ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ ในสังคม  มีพ้ืนฐานตั้งอยู่บนข้อเท็จจริง  ความถูกต้อง  แม่นย า  ไม่เน้นการให้ความ
บันเทิง 
 2.  รายการสารคดี (documentary) เป็นรายการที่น าเสนอข้อเท็จจริงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เพียงเรื่องเดียว  ด้วยวิธีการน าเสนอที่หลายหลายและน่าสนใจ  ให้ความเพลิดเพลินในการรับชม  ไป
พร้อมกับการได้รับสาระความรู้ต่าง ๆ  
 3.  รายการละคร (Drama) เป็นรายการที่มุ่งเน้นการให้ความบันเทิงแก่ผู้ชม  ไม่
จ าเป็นต้องเป็นเรื่องจริงเสมอไป  อาจเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น  หรือจินตนาการขึ้นมาก็ได้  มีหลักส าคัญอยู่
ที่กลวิธีการวางโครงเรื่อง การผูกปมเรื่องการสร้างความขัดแย้ง  การทวีความขัดแย้งจนน าไปสู่จุดไคล
แมกซ์ของเรื่อง  และคลี่คลายในที่สุด ท าให้เรื่องราวสนุกสนาน  ได้อรรถรสในการชม 
 4.  รายการเกม (Game) เป็นรายการที่มุ่งเน้นการแข่งขันของผู้ร่วมเล่นเกมในรายการ  
รายการประเภทเกมจะเน้นที่ใช้ทักษะร่างกายเป็นส าคัญ  โดยการแข่งขันภายใต้เงื่อนไขของ
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สถานการณ์ท่ีถูกก าหนดขึ้น  ภายในเวลาอันจ ากัด  รายการประเภทนี้ผู้ชมจะมีส่วนร่วมด้วยการเชียร์
หรือลุ้นผู้เล่นเกมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท าให้เกิดความสนุกสนาน 
 5.  รายการตอบค าถาม (Quiz) เป็นรายการที่มุ่มเน้นการแข่งขันคล้ายกับรายการเกม  
แต่ต่างกันตรงที่รายการตอบค าถามจะเน้นการแข่งขันโดยใช้ความรู้  ไหวพริบ  และสติปัญญาของผู้
เล่นเกมมากกว่าการใช้ทักษะร่างกาย 
 6.  รายการพูดคุย (Talk Show) เป็นรายการที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการพูดคุยโดยพิธีกร  
ผู้ด าเนินรายการ  ที่จะพูดคุยกับแขกรับเชิญ 
 7.  รายการวาไรตี้ (Variety) เป็นรายการที่ผสมผสานรูปแบบรายการที่หลากหลาย ไม่
จ ากัด แต่โดยมากมักมีสิ่งที่เป็นองค์ประกอบส าคัญ คือ ดนตรีและเพลง ความตลกขบขัน การสนทนา
กับแขกรับเชิญ 
 8.  รายการดนตรี (Music) เป็นรายการที่มุ่งให้ความบันเทิงเริงรมย์แก่ผู้ชมในอรรถรส
ของการบรรเลงดนตรี การขับร้องเพลง 
 9.  รายการกีฬา (Sport) เป็นรายการที่มีลักษณะเฉพาะ  มุ่งเน้นการแข่งขันในเกมกีฬา
ประเภทใดประเภทหนึ่ง  ส่วนใหญ่เป็นรายการถ่ายทอดสด  และมีการน าเทปบันทึกการแข่งขันกีฬา
มาประยุกต์เป็นรายการใหม่ขึ้นมา 
 10.  รายการถ่ายทอดสด (Live) เป็นรายการที่น าเสนอภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
มายังผู้ชมโดยตรง  โดยผู้ชมจะได้รับชมไปพร้อมกันในเวลาเดียวกันกับที่เกิดเหตุการณ์นั้น 
 11.  รายการสารคดีเชิงข่าว (News Documentary) เป็นรายการที่น าประเด็นข่าวมา
น าเสนอใหม่  โดยใช้รายการสารคดีน าเสนอ 
 12.  รายการวิจารณ์ข่าว (News Commentary) เป็นรายการที่น าประเด็นข่าวมาพูดคุย
วิพากษ์วิจารณ์ด้วยมุมมองของผู้ด าเนินรายการเอง  หรือมุมมองของแขกรับเชิญ  ผู้เชี่ ยวชาญ  
ผู้ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือแสดงทัศนะ  ความคิดเห็นต่อประเด็นเรื่องที่เป็นข่าว 
 13.  รายการพูดคุยสนทนาเชิงวิเคราะห์ข่าว (News and Talk) เป็นรายการที่หยิบยก
ประเด็นข่าวที่น่าสนใจมาพูดคุย ซึ่งมีท้ังแบบผู้ด าเนินรายการคนเดียวพูดคุยกับผู้ฟัง  ผู้ด าเนินรายการ
สองคนขึ้นไปพูดคุยกัน 
 14.  รายการสารละคร (Docu-Drama) เป็นรายการที่น าเรื่องราวข้อเท็จจริงต่าง ๆ มา
น าเสนอด้วยรูปแบบการแสดงเป็นละคร  มีการผูกเรื่องเช่นเดียวกับละคร  มีตัวละครเป็นผู้ถ่ายทอด
เรื่องราว ผ่านการแสดงท่าทางและการพูด  แทนที่จะใช้ภาพและเสียงบรรยายดังเช่นรายการสารคดี 
 15.  รายการวาไรตี้ทอล์กโชว์ (Variety Talk Show) เป็นรายการที่น ารูปแบบรายการ
พูดคุยมาผสมกับรายการวาไรตี้ กล่าวคือ  มีการพูดคุยกับแขกรับเชิญเป็นหลัก  แต่จะมีการน าเสนอ
รูปแบบความบันเทิงชนิดอื่น ๆ ผสมเข้ามาเพ่ือสร้างความน่าสนใจ  เช่น  การเพ่ิมส่วนที่เป็นการแสดง
ความสามารถพิเศษของแขกรับเชิญ  หรือเพ่ิมการแสดงตลกเข้าไปในรายการ ซึ่งตามปกติรายการ
พูดคุยมักไม่น าเสนอ 
 16.  รายการวาไรตี้เกมโชว์ (Variety Game Show) เป็นรายการที่น ารูปแบบเกมมา
ผสมกับรูปแบบวาไรตี้ กล่าวคือ มีพ้ืนฐานอยู่ที่การเล่นเกมการแข่งขันของผู้ ร่วมรายการ แต่จะ
ผสมผสานความบันเทิงรูปแบบอื่นๆ เข้าไป เช่น การเพ่ิมส่วนการแสดงตลก 
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 รายการท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรมของผู้ศึกษา จัดอยู่ในรูปแบบรายการวาไรตี้ 
เนื่องจากมีความหลากหลาย อาทิ ช่วงให้ความรู้โดยใช้กราฟิกเข้ามาช่วย เพ่ือให้ผู้ชมเข้าใจง่ายขึ้น 
ช่วงเล่นเกมส์ โดยจะให้พิธีกรรับโจทย์จากทางรายการและท าจนส าเร็จ และก่อนออกเบรกจะมี
เกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งจะเป็นแนวเปรียบเทียบประเพณีไทยกับประเพณีต่างประเทศที่มีความ
คล้ายคลึงกัน เช่น ประเพณีวิ่งควายของจังหวัดชลบุรีเปรียบเทียบกับเทศกาลวิ่งวัวกระทิงที่สเปน เป็น
ต้น ความหลากหลายเหล่านี้น าไปสู่รายการท่องเที่ยวแบบวาไรตี้ 

 
4.  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
   ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้เป็นอันดับ
หนึ่งของประเทศไทย  และนอกจากนี้ยังเป็นการน ารายได้เข้าสู่ประเทศ  โดยมีส่วนส าคัญในการช่วย
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังเป็นการสร้างงานสร้าง
รายได้เข้าสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง  ดังนั้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ท าให้เกิด
การพัฒนาธุรกิจ เกิดการลงทุน  โดยในปี พ.ศ. 2551 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทยทั้งหมด 14.53 ล้านคน  สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้ถึง 547,782 ล้านบาท  ซึ่งมากกว่า 
10 ปีที่แล้วถึง 305,605 ล้านบาท  ส่วนในปี พ.ศ. 2541 มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศจ านวน 51.68  ล้านคน  สร้างรายได้หมุนเวียนภายในประเทศเป็นเงิน 187,897 ล้าน
บาท  แต่ในปี พ.ศ. 2550 มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพ่ิมขึ้นเป็น 83.23  
ล้านคน   เพ่ิมขึ้นจากเดิม 31.5 ล้านคน และมีรายได้เพ่ิมขึ้นเป็น 380,417 ล้านบาท (การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย , 2551) นอกจากนี้ด้านสังคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังก่อให้เกิดการ
ติดต่อสื่อสารและการแลกเปลี่ยนความรู้  ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  และยังท าให้
นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ตรงในการท่องเที่ยวอีกด้วย  ดังนั้นเราจึงควรที่จะพัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 
       
  4.1 ความหมายของการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 
  4.1.1 ความหมายของการท่องเที่ยว 
         จากค านิยามและความหมายของการท่องเที่ยว (Tourism) ที่ผู้เขียนหลาย
ท่านได้ให้ความหมายไว้สามารถสรุปได้ดังนี้ “การท่องเที่ยว” (tourism) หมายถึง การเดินทางของ
มนุษย์จากสถานที่ใดสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง  หรือการเดินทางจากถิ่นพ านักที่อาศัยไปยัง
สถานที่อ่ืนเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจไป  และเป็นการเดินทางด้วยเหตุผลของการท่องเที่ยว
มิใช่เพ่ือประกอบอาชีพ  หรือหารายได้  เช่น  การเดินทางเพ่ือพักผ่อน การเดินทางเพ่ือไปชมการ
แข่งขันกีฬา (อาทิ การแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ โอลิมปิก เป็นต้น) การเดินทางเพ่ือการศึกษา การเดินทาง
เพ่ือประชุมสัมมนา  การเดินทางเพ่ือการเยี่ยมเยือนญาติ พ่ีน้อง หรือเพ่ือน การเดินทางเพ่ือ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  เป็นต้น 

 4.1.2 ความหมายของนักท่องเที่ยว 
         นักท่องเที่ยว หมายถึง ผู้ที่เดินทางจากถิ่นพ านักที่อาศัยไปยังสถานที่อ่ืนเป็น
การชั่วคราวเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงขึ้นไป ด้วยความสมัครใจและมีวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
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ที่แตกต่างกัน  แต่ไม่ใช่เพ่ือประกอบอาชีพ  หรือหารายได้ที่จุดหมายปลายทาง  นักท่องเที่ยวถือว่า
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของการท่องเที่ยว  ซึ่งองค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism 
Organization : W.T.O.) ได้ให้ความหมายของนักท่องเที่ยว  โดยเสนอแนะให้ประเทศสมาชิกใช้ค าว่า 
“ผู้มาเยือน” (Visitor) และแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
                1.  นักท่องเที่ยว (Tourists) หมายถึง ผู้มาเยือนและพักอยู่ในประเทศอย่าง
น้อย 1 คืน หรือตั้งแต่ 24 ชั่วโมงข้ึนไป  โดยใช้บริการสถานที่พักแรม ณ แหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ (Local 
accommodation) เช่น นักท่องเที่ยวที่มากับกลุ่มทัวร์ 
         2.  นักทัศนาจร (Excursionists/ Same-day Visitor) หมายถึง นักทัศนาจรผู้
มาเยือนที่ไม่พักค้างคืนเดินทางมาเยือนเป็นการชั่วคราวน้อยกว่า 24 ชั่วโมง  หรือไม่ใช้สถานที่พักแรม
ในประเทศนั้น ๆ เช่น ผู้ที่มากับเรือส าราญ (Cruise) และพักค้างบนเรือส าราญ เป็นต้น 
     4.2 ประเภทของนักท่องเที่ยว  
           นักท่องเที่ยว (Tourists) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
  4.2.1 นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ หรือ นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 
(Foreign Tourist or International Tourists) หมายถึง นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศไทย  และองค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization 
: W.T.O.) ได้แบ่งย่อยเป็นอีก 2 ประเภท คือ การเดินทางมาเยือน 24 ชั่วโมงขึ้นไป จัดเป็น
นักท่องเที่ยวประเภท “Tourist” ส่วนการเดินทางมาเยือนน้อยกว่า 24 ชั่วโมง จัดเป็นนักท่องเที่ยว
ประเภท “Excursionists” 
  4.2.3 นักท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Tourists) หมายถึง นักท่องเที่ยว
ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือที่พ านักถาวรในประเทศไทยในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง  อาจจะเป็นคนไทย  หรือคน
ต่างชาติที่พ านักอาศัยถาวรในประเทศไทยก็ได้  และมีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยใน
จังหวัดอ่ืนมิใช่จังหวัดที่ตนมีถ่ินที่อยู่  หรือที่พ านักอันถาวรนั้น 
     4.3 วัตถุประสงค์และเหตุผลของการเดินทางท่องเที่ยว 
           วัตถุประสงค์ของการเดินทางท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  4.3.1 การพักผ่อนเป็นการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อยใจ  เป็นการท่องเที่ยวที่
เรียกว่า Leisure Tour หรือ Recreation Tour หรือ Holiday Tour การพักผ่อนมีมากหมายหลาย
ประเภทซึ่งมีความแตกต่างกันแล้วแต่แนวความคิด  รสนิยม  แรงจูงใจ  เวลาว่าง  และความต้องการ
ส่วนบุคคล สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม รายได้ สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว ฯลฯ 
กิจกรรมที่นิยมกระท า ได้แก่ การเยี่ยมเยียนเพื่อนและญาติพ่ีน้อง  การพักผ่อนหย่อนใจ  การแสวงหา
ความสนุกสนานบันเทิง  ชมการแสดง  การชมการแข่งขันกีฬา  การศึกษาหาความรู้  การเข้าร่วมใน
พิธีทางศาสนา  การเสริมสุขภาพและรักษาโรค  การเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ และนันทนาการ  เป็นต้น 
  4.3.2 การติดต่อทางธุรกิจ (Business) เป็นกิจกรรมที่กระท ามีลักษณะกึ่งท างาน
กึ่งไปเที่ยวโดยมีกิจกรรมด้านธุรกิจเป็นจุดมุ่งหมายหลัก  เช่น การพบปะเจรจาทางธุรกิจ  การ
ประชุมสัมมนา (Meeting) การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย (Mission) นักท่องเที่ยวจะมีโอกาส
เดินทางท่องเที่ยว  และพักผ่อนในเวลาที่เหมาะสม  เช่น  ก่อนหรือหลังการประชุมในประเทศ
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อุตสาหกรรมรายได้จากการท่องเที่ยวประเภทนี้มีอยู่สูงมากเพราะนักท่องเที่ยวประเภทนี้เดินทาง
ตลอดทั้งปี ไม่ข้ึนอยู่กับฤดูกาลทั้งเป็นผู้ที่สามารถเสียค่าใช้จ่ายสูงได้ 
 
     4.4 ความหมายของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
           อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industy) เป็นอุตสาหกรรมที่จัดให้มีหรือ
ให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรไทย  โดยมีค่าตอบแทนและเป็น
อุตสาหกรรมที่ประกอบด้วยธุรกิจบริการหลายประเภทที่ผลิตสินค้าและบริการ ผสมกันเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการและความจ าเป็นในการบริโภคของนักท่องเที่ยว แต่โดยส่วนใหญ่จะผลิตบริการที่ไม่มี
ตัวตนมากกว่าโดยจะปรากฏให้เห็นในลักษณะของคุณค่าทางจิตใจที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ เช่น ความ
พึงพอใจ  ความสุข  ความประทับใจ  เป็นต้น ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว  จ าเป็นที่จะต้องการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการที่แท้จริงเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
และให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจสูงสุด คือ ต้องมีการวางแผน (Planning)  การจัดองค์การ 
(Organizing) การควบคุม (Controlling) และการตลาด (Marketing) และรวมไปถึงการครอบคลุม
ธุรกิจหลายประเภท  ทั้งเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ ยวโดยตรงและโดยอ้อม  นอกจากนี้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องดังที่กล่าวมาจ าเป็นที่จะต้องพยายามจัดหาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการและ
ตอบสนองความต้องการเหล่านั้นให้มากท่ีสุดตลอดจนพยายามส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวและก่อให้เกิดความสะดวกสบาย 
หรือความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ ดังนั้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  จึงหมายรวมถึงการศึกษาอุปสงค์
ทางการท่องเที่ยว (Tourism Demand) ความต้องการและความสามารถในการซื้อสินค้าและบริการ
ของนักท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Tourist) นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International 
Tourist) นักท่องเที่ยวที่มาพักค้างคืน (Tourist) นักทัศนาจร (Excursionist) ที่เดินทางมาวันเดียว
แบบเช้าไปเย็นกลับ และตลาดเป้าหมายกลุ่มอ่ืน ๆ ในด้านพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยว  
ตลอดจนการศึกษาอุปทานทางการท่องเที่ยว (Tourist Supply) เพ่ือจัดเตรียม จัดหา  การผลิต และ
พัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวที่จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการ  สร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว  และดึงดูดเร่งเร้าให้เกิดความต้องการ
ท่องเที่ยวมากขึ้น  และนอกจากนี้สินค้าหรือบริการนั้นก็พร้อมที่จะขายในตลาดเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการซื้อแก่นักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอเป็นอย่างดี 
  การศึกษาอุปสงค์และอุปทานทางการท่องเที่ยว  หรือการศึกษาตลาดทางการ
ท่องเที่ยวเป็นภาระและหน้าที่ทั้งของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในการแสวงหาลูกค้าตลาดหลัก  และ
เพ่ือการแข่งขันในการเป็นผู้น าทางด้านธุรกิจ  และนอกจากนี้หน่วยงานของภาครัฐและองค์กร
ภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจ าเป็นที่จะต้อง
ร่วมมือเพ่ือพัฒนาให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโต และสร้างรายได้ให้แก่ประเทศมาก
ที่สุด เพ่ือเป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนตลอดไป 
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 4.5 บทบาทและความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
           อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทและความส าคัญต่อประเทศเป็นอย่างมากใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็นแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศซึ่งมีส่วนช่วยในเรื่อง
ของดุลการค้า  และดุลการช าระเงินของประเทศ และสามารถท ารายได้ให้ประเทศมากเป็นอันดับหนึ่ง  
นอกจากนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังสามารถสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ต่าง ๆ ให้แก่คนใน
ท้องถิ่น  และช่วยในการสร้างความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งสามารถสรุปบทบาทและความส าคัญเป็นข้อ ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
  1.  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวช่วยสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 2.  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวช่วยลดปัญหาการขาดดุลการช าระเงินระหว่าง
ประเทศ 
  3.  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศ 
  4.  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 
  5.  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวช่วยสร้างรายได้ให้เพ่ิมมากข้ึน 
  6.  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มการจ้างงานและเพ่ิมงานอาชีพมากขึ้น 
  7.  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวช่วยในการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น 
  8.  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวท าให้เกิดการซื้อขายทั้งทางตรงและทางอ้อม 
กระจายรายได้ไปสู่ธุรกิจที่เก่ียวข้อง และเชื่อมโยงถึงอุตสาหกรรมอ่ืน 
  9.  เพ่ิมผลผลิตของอุตสาหกรรมแขนงต่าง ๆ เช่น ด้านการเกษตร 
  10.  เพ่ิมการจ้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อมอัตราการจ้างงานดีขึ้นท าให้ฐานะความ
เป็นอยู่ของคนในประเทศสูงขึ้น 
  11.  เร่งให้เกิดการพัฒนาชนบทอย่างรวดเร็ว  เนื่องจากรายได้จากการท่องเที่ยว
กระจายไปสู่ท้องถิ่นชนบท ณ แหล่งท้องเที่ยวนั้น 
  12.  เพ่ิมการลงทุนภายในประเทศโดยเฉพาะการสร้างสาธารณูปโภค 
  13.  รัฐบาลได้ภาษีจากการเพ่ิมผลผลิตสินค้า และบริการทางการท่องเที่ยว การ
น าเข้าสินค้าและการประกอบธุรกิจ 
  14.  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก่อให้เกิดการแปลงแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่น 
  15.  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก่อให้เกิดการกระตุ้นการผลิต 
 
     4.6 ผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
           อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจมาก แต่ก็มี
ผลกระทบต่อสังคม  วัฒนธรรม  และความเป็นอยู่ของท้องถิ่นท้ังด้านบวกและด้านลบ ดังต่อไปนี้ 

 4.6.1 ผลกระทบด้านบวก 
        - สร้างมิตรภาพที่ดีก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างคนต่างท้องถิ่น ต่าง

วัฒนธรรม  ต่างภาษา ก่อให้เกิดสื่อน าไปสู่สันติภาพ (Tourism : Passport to Peace) เสริมสร้าง
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ความเป็นมิตรไมตรีระหว่างประเทศ  สร้างภาพลักษณ์ (Image) ที่ดีของประเทศในระดับนานาชาติ  
เป็นการช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านการค้าในต่างประเทศและการลงทุน 
                - ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามให้แก่ชาวต่างชาติได้รับและกระตุ้นให้เกิด
ความสามัคคีในการช่วยอนุรักษ์ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน และ
โบราณวัตถุ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันมีค่าของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป 
                - พัฒนาระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นให้สูงขึ้น  คนในท้องถิ่นมีชีวิต
ที่ดีขึ้นจากการเลียนแบบวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของนักท่องเที่ยวที่สะดวกสบายกว่า  น าไปสู่การพัฒนา
และปรับปรุงสภาพบ้านเมืองให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและสวยงาม  ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาการเสื่อมถอย
ของสภาพเมืองได้ด้วย 
                   - ช่วยลดภาวะความตึงเครียดของสังคมทางอ้อม เนื่องจากประชาชนได้มี
โอกาสเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ 
                   - ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นโดยการน าทรัพยากร
ในท้องถิ่นมาผลิตและประดิษฐ์สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกเพ่ือขายให้แก่นักท่องเที่ยว 

 4.6.2 ผลกระทบด้านลบ 
       - เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ

ค่านิยมของท้องถิ่น เช่นการแต่งกาย 
       - เกิดปัญหาชุมชนแออัดในแหล่งท่องเที่ยว  เนื่องจากมีการสร้างที่พักอาศัย 

และสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น  และส่งผลกระทบต่าง ๆ ตามมาอีกมากมาย  เช่น การตัดไม้
ท าลายป่า  และการทิ้งขยะ  เป็นต้น 

       - เกิดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้
ตั้งใจ 
                - ผลกระทบต่อราคาและค่าครองชีพ  คือ  เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก  ก่อให้เกิดความต้องการสินค้าและบริการเพ่ิมมากขึ้น ย่อมท าให้ราคาสินค้า
และบริการเพิ่มสูงขึ้น  ท าให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ  และท าให้ค่าครองชีพสูงขึ้น 
        - ผลกระทบต่อการจ้างงานและเปลี่ยนแปลงอาชีพ 
        - ผลกระทบต่อผลประโยชน์อันควรได้ของท้องถิ่น 
        - ผลกระทบต่อความไม่เสมอภาคทางสังคม 
        - ผลกระทบต่อการย้ายถิ่นฐานของคนในชนบท 
        - ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาอาชญากรรม  การขายบริการทางเพศ  ยาเสพติด 
        - ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เช่น การตัดไม้ท าลายป่าและท้ิงขยะ เป็นต้น 
        การเดินทางท่องเที่ ยว เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ มีทั้ งการท่องเที่ ยว
ภายในประเทศ และต่างประเทศ อาจจะไปพักผ่อนหรือท าธุรกิจ และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข คือ ไป
ชั่วคราว ด้วยความสมัครใจ และไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพ เมื่อการเดินทางท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น ท าให้
ธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็ดีขึ้นไปด้วย เช่น มีการจ้างงาน ขายของที่ระลึก คนใน
ชุมชนมีงาน  เกิดการหมุนเวียนของเงินตราภายในประเทศ เป็นต้น แต่ก็ยังมีผลกระทบด้านลบ คือ 
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน ชุมชนแออัดเนื่องจากที่พักเยอะขึ้น ท าลาย
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ธรรมชาติ การผลิตรายการท่องเที่ยวจ าเป็นที่จะต้องรู้สิ่งเหล่านี้ เพ่ือที่จะน าเสนอสิ่งที่ดีงามของชุมชน
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วย 
 
5.  แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยว 
    5.1 รูปแบบการท่องเที่ยว ในประเทศไทย 
          การท่องเที่ยวในประเทศไทยได้มีพัฒนาการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2467  สมัยพระเจาบรม
วงศ์เธอกรมพระก าแพงเพชรอัครโยธิน ครั้งทรงด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการรถไฟ ซึ่งในครั้งนั้นการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย ยังเป็นการท่องเที่ยวเพ่ือชมธรรมชาติและสถานที่ราชการ หรือสถานที่
ส าคัญที่ทางชาวต่างประเทศที่เขามาในประเทศไทยสร้างขึ้น  แต่เมื่อประมาณ 10 ปี ที่ผ่านมาทาง
องค์การท่องเที่ยวโลก (www.unwto.org) ได้มีการก าหนดรูปแบบการท่องเที่ยวได้ 3 รูปแบบ
หลัก   ได้แก่  รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (natural based tourism) รูปแบบการ
ท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม  (cultural based tourism) และ รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจ
พิเศษ  (special interest tourism)  ซ่ึงแต่ละรูปแบบสามารถสรุปได้ดังน้ี 
    5.1.1 รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ  (natural based tourism) 
ประกอบด้วย 

               - การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism)  หมายถึงการท่องเที่ยวในแหล่ง
ธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวของภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่นเพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

               - การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล (marine ecotourism) หมายถึงการท่อง 
เที่ยว อย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติทางทะเลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งท่องเที่ยว
ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศทางทะเล โดยมีกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวของภายใต้ การ
จัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษา
ระบบนิเวศอยางยั้งยืน 

          - การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (geo-tourism) หมายถึงการท่องเที่ยวใน
แหล่งธรรมชาติที่เป็น    หินผา ลานหินทราย อุโมงค์โพรง  ถ้ าน้ าลอด  ถ้ าหินงอกหินย้อย เพ่ือดูความ
งามของภูมิทัศน์ที่มีความแปลกของการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่โลก   ศึกษาธรรมชาติของหิน ดิน แร่
ต่างๆ และฟอสซิล ได้ความรู้ได้มีประสบการณ์ใหม่ บนพ้ืนฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ   มี
จิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว 

          - การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (agro tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวไป
ยังพ้ืนที่เกษตรกรรมสวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์และเลี้ยงสัตว์เพ่ือชื่นชมความ
สวยงาม ความส าเร็จและเพลิดเพลินในสวนเกษตร ได้ความรู้มีประสบการณ์ใหม่บนพ้ืนฐานความ
รับผิดชอบ  มีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดลอมของสถานที่แห่งนั้น 

          - การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ (astrological tourism)  หมายถึงการ
เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการไปชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวาระ เช่น สุริยุปราคา 
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ฝนดาวตก จันทรุปราคา และการดูดาวจักราศีที่ปรากฏในท้องฟ้าแต่ละเดือน เพ่ือการเรียนรู้ระบบสุ
ริยจักรวาล  มีความรู้ความประทับใจ  ความทรงจ าและประสบการณ์เพ่ิมข้ึน บนพื้นฐาน 

                การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบมีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อม
และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการร่วมกันอย่างยั่งยืน 

 5.1.2 รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม (cultural based tourism)
ประกอบด้วย 

          - การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (historical tourism) หมายถึงการ
เดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ เพ่ือชื่นชมและเพลิดเพลินใน
สถานที่ท่องเที่ยวได้ความรู้มีความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดี ในท้องถิ่นพ้ืนฐานของความ
รับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่า ของสภาพแวดลอมโดยที่
ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว 

          - การท่องเที่ยวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี (cultural and traditional 
tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยว  เพ่ือชมงานประเพณีต่างๆ ที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆ  จัด
ขึ้น ได้รับความเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจในสุนทรียะศิลป์เพ่ือศึกษาความเชื่อ การยอมรับนับถือ   การ
เคารพพิธีกรรมต่างๆ และได้รับความรู้มีความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม   มีประสบการณ์
ใหม่ๆ เพ่ิมขึ้นบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดลอมและมรดก
ทางวัฒนธรรม  โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมตอการจัดการท่องเที่ยว 

          - การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (rural tourism / village 
tourism)  หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวใน หมู่บ้าน  ชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิต และผลงาน
สร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษมีความโดดเด่นเพ่ือความเพลิดเพลินได้ความรู้ดูผลงานสร้างสรรค์และ
ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน มีความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึก
ต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อ
การจัดการการท่องเที่ยว 

  5.1.3 รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (special interest 
tourism) ประกอบด้วย 

                   - การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (health tourism) หมายถึงการท่องเที่ยวใน
แหล่งธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรมเพ่ือการพักผ่อนและเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพกายใจได้รับความ
เพลิดเพลิน และสุนทรียภาพ มีความรู้ต่อการรักษาคุณค่า และคุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตส านึกต่อการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืน อนึ่ง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนี้บางแห่งอาจจัดรูปแบบเป็นการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพและความ
งาม (health beauty and spa) 

                   - ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง ทั ศนศึ กษ า และศ าสน า   ( edu-meditation 
tourism)  หมายถึง การเดินทางเพ่ือทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากปรัชญาทางศาสนา หาความรู้ 
สัจธรรมแห่งชีวิตมีการฝึกท าสมาธิเพ่ือมีประสบการณ์และความรู้ใหม่เพ่ิมขึ้น มีคุณค่าและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีเพ่ิมขึ้นมีจิตส านึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน นอกจากนั้น นักท่องเที่ยวบางกลุ่มมุ่งการเรียนรู้
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วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เช่น  การท าอาหารไทยการนวดแผนไทย ร าไทย มวยไทย การช่างและ
งานศิลปหัตถกรรมไทย   รวมถึงการบังคับช้างและเป็นควาญช้าง  เป็นต้น 

                   - การท่องเที่ยวเพ่ือศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมกลุ่มน้อย (ethnic 
tourism)  หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมของชาวบ้าน
วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยหรือชนเผาต่าง ๆ เช่น หมู่บ้านชาวไทยโซ่ง หมู่บ้านผู้ไทย  หมู่บ้านชาวกูย 
หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยง  หมู่บ้านชาวจีนฮ่อ เป็นต้น เพ่ือมีประสบการณ์และความรู้ใหม่เพ่ิมขึ้นมีคุณคา
และคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ิมขึ้นมีจิตส านึกต่อการรักษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประชาชน
ในท้องถิน่มีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

                   - การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (sports tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยว
เ พ่ือเล่นกีฬาตามความถนัดความสนใจ ในประเภทกีฬา เช่น กอล์ฟ ด าน้ า ตกปลา สนุก
เกอร์  กระดานโตคลื่น สกีน ้า เป็นต้น ให้ได้รับความเพลิดเพลินความสนุกสนานตื่นเต้น ได้รับ
ประสบการณ์และความรู้ใหม่เพ่ิมขึ้น มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ิมขึ้น มีจิตส านึกต่อการรักษาสิ่ง
แวดลอมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

                   - การท่องเที่ยวแบบผจญภัย (adventure travel)  หมายถึง การเดินทาง
ท่อง เที่ยวไปยงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ ที่นักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวแล้วได้รับ
ความสนุกสนานตื่นเต้น หวาดเสียว ผจญภัย มีความทรงจ า  ความปลอดภัย และได้ประสบการณ์ใหม่ 

                   - การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ (home stay & farm 
stay)  หมายถึง  นักท่องเที่ยวกลุ่มที่ต้องการใช้ชีวิตใกล้ชิดกับครอบครัวในท้องถิ่นที่ไปเยือนเพ่ือการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับประสบการณ์ในชีวิตเพ่ิมขึ้น โดยมีจิตส านึกต่อ
การรักษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นการจัดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนใน
ท้องถิ่นท่ียั่งยืน 

                   - การท่องเที่ยวพ านักระยะยาว  (longstay)  หมายถึง  กลุ่มผู้ใช้ชีวิตในบั้น
ปลายหลังเกษียณอายุจากการท างานที่ต้องการมาใช้ชีวิตต่างแดนเป็นหลัก เพ่ือ เพ่ิมปัจจัยที่ห้าของ
ชีวิตคือ การท่องเที่ยว โดยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเฉลี่ย 3 – 4  ครั้งต่อปี คราวละนาน ๆ อย่าง
น้อย  1 เดือน 

                   - การท่องเที่ยวแบบให้รางวัล (incentive travel)  หมายถึงการจัดน า
เที่ยวให้แก่กลุ่มลูกค้าของบริษัทที่ประสบความส าเร็จ  (มีความเป็นเลิศ) ในการขายสินค้านั้นๆ ตาม
เป้าหมายหรือเกินเป้าหมาย เช่น กลุ่มผู้แทนบริษัทจ าหน่ายรถยนต์    ผู้แทนบริษัทจ าหน่าย
เครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้แทนบริษัทจาหน่ายเครื่องส าอาง  จากภูมิภาคหรือจังหวัดต่างๆ ที่สามารถขายสินค้า
ประเภทนั้นได้มากตามที่บริษัทผู้แทนจ าหน่ายในประเทศตั้งเป้าหมายไว้เป็นการให้รางวัลและจัดน า
เที่ยว โดยออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพักแรมและค่าอาหารระหว่างการเดินทางให้กับผู้ร่วม
เดินทาง เป็นการจัดรายการพักแรมตั้งแต่  2 – 7  วัน เป็นรายการน าเที่ยวชมสถานท่องที่ต่างๆ อาจ
เป็นรายการน าเที่ยวแบบผสมผสาน หรือรายการน าเที่ยวในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 

                   - การท่องเที่ยวเพ่ือการประชุม (MICE หมายถึง M=meeting/I= 
incentive/ C=conference / E=exhibition)  เป็นการจัดน าเที่ยวให้แก่กลุ่มลูกค้าของผู้ที่จัดประชุม 
มีรายการจัดน าเที่ยวก่อนการประชุม (pre-tour)  และการจัดรายการน าเที่ยวหลังการประชุม (post-
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tour)  โดยการจัดรายการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ไปทั่วประเทศ  เพ่ือบริการให้กับผู้เข้าร่วม
ประชุมโดยตรง หรือส าหรับผู้ที่ร่วมเดินทางกับผู้ประชุม  (สามีหรือภรรยา) อาจเป็นรายการท่องเที่ยว
วันเดียว หรือรายการเที่ยวพักค้างแรม 2 – 4 วัน โดยคิดราคาแบบเหมารวมค่าอาหารและบริการ
ท่องเที่ยว 

                   - การท่องเที่ยวแบบผสมผสานเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้จัดการการท่อง เที่ยว
คัดสรรรูปแบบการท่องเที่ยวที่กล่าวมาแล้วข้างต้น น ามาจัดรายการน าเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับ
ความแตกต่างระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในระยะยาวนานตั้งแต่  2 – 7 วันหรือมากกว่านั้นเช่น 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเกษตร (eco–agro tourism) การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและประวัติศาสตร์ 
(agro-historical tourism)  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย (eco-adventure travel)  การ
ท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์ (geo- historical tourism) การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ
วัฒนธรรม  (agro-cultural tourism) เป็นต้น 

                   นอกจากนี้ในปัจจุบัน การท่องเที่ยวได้พิจารณาจากความต้องการหรือ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเพ่ิมเติมท าให้มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีแนวคิดใหม่ ขึ้นมาเช่น Green 
tourism ที่คนมาท่องเที่ยวจะต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือช่วยลดภาวะโลกร้อน เช่น  การท่องเที่ยว
ในเกาะสมุย หรือ War tourism  ที่นักท่องเที่ยวต้องการสัมผัสกับอดีตในสมัยสงคราม  เช่น  การ
ท่องเที่ยวสะพานข้ามแม่น ้าแคว จังหวัดกาญจนบุรีหรือ Volunteer tourism  ที่นักท่องเที่ยวเป็น
อาสาสมัครมาช่วยท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ในสถานที่และเดินทางท่องเที่ยวต่อ เช่น การที่มี
อาสาสมัครมาช่วยงานสึนามิในประเทศไทย เป็นต้น 
                    จากรูปแบบการท่องเที่ยวทั้งหมดที่กล่าวมา  หัวข้อของผู้ศึกษาจัดอยู่ใน
รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม คือ เป็นรายการที่พาไปชมความสวยงามของประเพณี
วัฒนธรรม แต่เพ่ิมลูกเล่นที่หลายหลากเข้าไปเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นวัยรุ่น 
 
6.  ทฤษฎีที่เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม 
     6.1 ความหมายของ “เทศกาล” และ “ประเพณี” 
           เทศกาล หมายถึง คราวสมัยที่ก าหนดไว้เป็นประเพณี เพ่ือท าบุญ เพ่ือท าบุญและรื่น
เริงในท้องถิ่น และมีการก าหนดเวลาใดเวลาหนึ่งของปีการจัดการประเพณี เรียกว่าเทศกาล เช่น 
ตรุษจีน เข้าพรรษา เป็นต้น ฉะนั้นความหมายของเทศกาลจึงเน้นไปที่ก าหนดวัน เวลา และโอกาสที่
สังคมแต่ละแห่งก าหนดขึ้น เพ่ือการท าบุญหรือการเฉลิมฉลอง 
  ส่วนค าว่า ประเพณี หมายถึง ความประพฤติที่สังคมนิยมยึดถือประพฤติปฏิบัติสืบ
ทอดกันมาจนเป็นแบบแผนที่ดีงาม เป็นสิ่งที่สังคมสร้างขึ้นและมีการยอมรับสืบทอดมาปฏิบัติเป็น
เวลานาน ถ้าใครในหมู่ประพฤติออกนอกกแบบก็ผิดประเพณีหรือผิดจารีตประเพณีความหมายของ
ประเพณีจึงเน้นสาระที่เป็นแบบแผนพฤติกรรมของผู้คนในสังคมที่ก าหนดไว้และถือปฏิบัติสืบต่อมา
เพ่ือความเป็นระเบียบแห่งสังคมนั้น ๆ ซึ่งในแต่ละปีจะจัดกันเกือบทุกเดือนเรียกว่า “ประเพณี 12 
เดือน” หรือที่ชาวอีสานเรียกว่า “ฮีต 12” หรือ “จารีต 12 ” นั่นเอง แต่การนับเดือนอ้ายของภาค
กลางหรือภาคใต้  และเดือนเจียงของภาคอีสานจึงตรงกับเดือน 3 ของภาคเหนือ ประมาณเดือน
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ธันวาคม ส่วนเดือน 12 จะตรงกับเดือนยี่ งานวันลอยกระทง เดือน 12 ของภาคอ่ืน ทางภาคเหนือจึง
เรียก “งานยี่เป็ง” คืองานวันเพ็ญเดือนยี่นั้นเอง 
  ประเพณีแต่ละประเพณีเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือสื่อสารสิ่งที่ดีงาม
ออกไปให้คนต่างถ่ินได้รับรู้  และเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกิดข้ึนผ่านการท่องเที่ยว 
 
7.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ส านักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (2556) ส ารวจ
เรื่อง “ผลการส ารวจพฤติกรรมการเลียนแบบคนดังหรือคนที่ตนชื่นชอบของเยาวชนไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร”  พบว่า กลุ่มเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 13-20 ปี ระดับ
การศึกษาภาคบังคับถึงปริญญาตรี จ านวน 1,048 คน โดยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ระหว่างวันที่ 
5-11 มิถุนายน 2556 พบข้อมูลว่า วัยรุ่นมีพฤติกรรมเลียนแบบตัวละครหรือนักแสดงสูงถึงร้อยละ 
81.10 , เลียนแบบแขกรับเชิญ/ผู้ร่วมแข่งขัน ร้อยละ 75.38 ,พิธีกร/ผู้ด าเนินรายการ ร้อยละ  73.14 
, บุคคลในข่าว/สารคดี ร้อยละ 66.50  ,ผู้ประกาศข่าว/นักข่าว ร้อยละ 47.19  และบุคคลอ่ืน ร้อยละ 
8.99 

 นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 43.03 รับชมโทรทัศน์โดยเฉลี่ย 1 ถึง 3 ชั่วโมงต่อ
วัน  รองลงมาร้อยละ 27.10 รับชมโทรทัศน์เฉลี่ย 4 ถึง 5 ชั่วโมงต่อวัน , ร้อยละ 17.27 รับชม
โทรทัศน์ น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน และร้อยละ 12.60 รับชมโทรทัศน์มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อวัน โดย
ส่วนใหญ่รับชมโทรทัศน์ในช่วงเวลา 19:01-23:00 น. ทั้งนี้ยังพบว่า ร้อยละ 35.69 รับชมโทรทัศน์ตาม
ล าพัง ส่วนรูปแบบของรายการที่ชอบ พบว่า ร้อยละ 79.10 ชอบละคร/ภาพยนตร์ , ร้อยละ 75.57 
นิยมรายการเรียลลิตี้/การแสดงความสามารถ และร้อยละ 68.13 ชอบรายการประเภทปกิณกะ
บันเทิง (วาไรตี้โชว์) 

 จากโพลเห็นได้ว่าผู้ด าเนินรายการมีความส าคัญมากเป็นอันดับ 3 ที่จะเกิดการเลียนแบบ
พฤติกรรม โดยเฉพาะกับวัยรุ่นซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของหัวข้อการศึกษา และรูปแบบวาไรตี้ก็
ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับ 3 เช่นเดียวกัน ถือว่ากลุ่มเป้าหมายเกินครึ่งยังให้ความสนใจกับ
รูปแบบนี้อยู่ ดังนั้นการเลือกผู้ด าเนินรายการจึงมีความส าคัญอยู่ไม่น้อย 

 สุเมธ ชัยไธสง (2551) ศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตรายการท่องเที่ยวทาง
โทรทัศน์กับแหล่งข้อมูล” เป็นงานวิจัยเพ่ือทราบถึงประเภทข้อมูลข่าวด้านการท่องเที่ยว แหล่งข้อมูล
ที่ใช้ ผลความสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูลที่มีต่อการได้มาซึ่งข้อมูล การติดต่อสื่อสารกับแหล่งข้อมูล และ
รูปแบบการได้มาซึ่งข้อมูลของผู้ผลิตรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ ผลการวิจัยนั้นแสดงให้เห็นถึงผล
ของความสัมพันธ์ที่มีต่อการได้มาซึ่งข้อมูล ซึ่งโดยทั่วไปผู้คนส่วนใหญ่มักคิดว่า เราต้องท าความสนิท
สนมกับบุคคลหรือแหล่งข้อมูลต่างๆ ให้ได้มากที่สุด เพ่ือที่จะได้มาซึ่งข้อมูลใหม่ๆ ข้อมูลใหม่ๆ 
สามารถได้มาจากบุคคลหรือแหล่งข้อมูลที่เราอาจมีความสัมพันธ์เพียงแบบผิวเผิน  ซึ่งจุดนี้เองที่เป็น
พลังของความสัมพันธ์แบบผิวเผินซึ่งคนส่วนใหญ่มักมองข้าม 

 การลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจข้อมูลขั้นปฐมภูมิถือว่ามีความจ าเป็น เพ่ือท าความเข้าใจต่อเรื่อง
นั้น ๆ อย่างถ่องแท้ ประเพณี วัฒนธรรม เป็นเรื่องที่มีมาช้านานและมีเรื่องเล่ามากมาย ดังนั้นการลง
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พ้ืนที่พูดคุยกับคนในพ้ืนที่จริง ๆ ท าให้เราได้รู้ถึงแก่นของเรื่องราว ไม่จ าเป็นต้องมีความสนิทสนมกับ
คนในพ้ืนที่ก็ได้ 

 ณัฐรดา  ศิลป์อุดม (2551) ศึกษาเรื่อง “ปฏิกิริยาของเยาวชนต่อรายการโทรทัศน์ จาก
กรณีศึกษารายการโทรทัศน์ประเภทเด็กและเยาวชน” พบว่า  ปัจจุบัน  รายการโทรทัศน์ได้รับความ
สนใจจากเด็กและเยาวชนในระดับค่อนข้างสูงในทุกระดับครอบครัว  ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้จะมีสื่อ
ทางเลือกอ่ืนมากกว่าแต่ก่อนก็ตาม  เหตุผลหนึ่งเพราะตัวรายการเองก็พยายามที่จะพัฒนาให้รายการ
ของตน  มีความน่าสนใจ , มีความดึงดูดใจ , น าเสนอสาระแบบใหม่ที่ไม่เคยน าเสนอมากก่อน  หรือ 
น าเสนอเรื่องใกล้ตัว  ในชีวิตประจ าวันที่เราอาจมองข้ามไปมาปัดฝุ่นเสียใหม่  จัดระบบการน าเสนอที่
ทันสมัย  เข้าใจง่าย  มีภาพประกอบ ใช้กราฟิก  ท าให้ได้รับความสนใจมากขึ้น  จากการส ารวจ
รายการโทรทัศน์ที่เป็นที่นิยมของวัยรุ่นนั้น  จะเป็นรายการเกี่ยวกับสาระบันเทิงสมัยใหม่  ที่มีการ
น าเสนอแบบเข้าใจง่าย  เป็นเรื่องใกล้ๆตัว  สนุกสนาน  ไม่เครียด  มีสาระแบบไม่ยัดเยียดจนต่อเนื่อง
จนเกินไป  ผสมผสานคติสอนใจในเรื่องต่างๆไว้ด้วย    ตัวชูโรงของรายการมัดจะมีพิธีกรที่เป็นที่รู้จัก  
เป็นที่เชื่อถือ  ถ้าเป็นพิธีกร  ที่เป็นดารา, นักร้อง, ดีเจ  ที่มีชื่อเสียง  ก็จะเป็นที่ได้รับความสนใจมาก
ขึ้น  โดยที่เด็กๆใช้เวลาส่วนใหญ่กับการรับชมโทรทัศน์ควบคู่ไปกับการได้อยู่กับคนในครอบครัว  
เพราะเวลาที่รายการจะน าเสนอนั้นมักเป็นเวลา ,วันที่สบายๆ ได้พักผ่อนของคนในครอบครัวด้วย  อีก
ทั้งเนื้อหาสาระในรายการเป็นความบันเทิงที่สามารถรับชมได้ทุกเพศ  ทุกวัย  ไม่จ ากัด  นอกจากนี้
การท าการตลาดของรายการโทรทัศน์ก็มีส่วนส าคัญยิ่งในการโฆษณา  เสนอให้ผู้ชมได้เกิดความสนใจ
และสนใจต่อเนื่องด้วย   รายการประเภทนี้จึงได้รับความนิยมเป็นอันมาก    จากการส ารวจของผู้วิจัย
พบว่า  เยาวชนมักเลียนแบบแฟชั่น  การแต่งกาย  ทรงผม  เครื่องประดับ  รวมทั้งพฤติกรรมทั้งดี ,ไม่
ดีจากพิธีกรและแขกรับเชิญที่ร่วมรายการ  โดยมากเป็นดารา ,นักร้อง ,ที่เป็นที่รู้จักในสังคมอยู่แล้ว  
และท่ีน่าเป็นห่วงมากในปัจจุบันคือ การตามแฟชั่นจากต่างประเทศของวัยรุ่นจนกลืนวัฒนธรรม  การ
แต่งกาย ขนบธรรมเนียมอันดีงามของประเทศเราไป  กลายเป็นความคิด  ค่านิยม  การแต่งกาย  
แฟชั่น  ภาษาของชาติอื่นไป 

 สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2552) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาเทศกาล
งานประเพณีไทยเพ่ือการตลาดท่องเที่ยว” ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ แต่ละงาน
เทศกาลมีความส าคัญและวัตถุประสงค์ของงานที่แตกต่างกันไป ทั้งนี ้จากการพิจารณาของคณะผู้วิจัย
ด้วยวิธีการประเมินงานโดยใช้เกณฑ์การจัดการทางการตลาด 4 ประเด็น คือ ด้านสินค้าราคา การจัด
จ าหน่ายและการสื่อสารทางการตลาด ทั้งยังพิจารณาจากการจัดการด้านอ่ืน ๆ อาทิ การให้
ความส าคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการด้านบุคลากรและการส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรม
ของท้องถิ่นซึ่งเทศกาลงานประเพณีต่าง ๆ ที่ได้ค่าคะแนนในระดับดี หมายถึงเทศกาลงานประเพณีนั้น 
ๆ มีการบริหารจัดการในแต่ละส่วนค่อนข้างดี 

 จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า เทศกาลงานประเพณีส่วนใหญ่ มีศักยภาพอยู่ในระดับสูง
ถึงสูงมาก และเม่ือพิจารณาองค์ประกอบทางการตลาดพบว่า การจัดการด้านราคาได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยโดยรวมสูงสุด เนื่องจากเทศกาลงานประเพณีส่วนใหญ่มีการจัดการด้านค่าเข้าชมงานอย่าง
เหมาะสม กล่าวคือ ไม่มีการเก็บค่าเข้าชมงาน หรือมีการจัดการด้านค่าเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ในงาน
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อย่างเหมาะสม การจัดการด้านการจัดจาหน่าย พบว่าส่วนใหญ่มีการจัดการสถานที่จัดงานอย่าง
เหมาะสมกับบริบทหรือประเภทของงาน  

 ส าหรับการจัดการองค์ประกอบทางการตลาดด้านการส่งเสริมเอกลักษณ์  วัฒนธรรม
ชุมชน เนื่องจากเทศกาลงานประเพณีส่วนใหญ่จะเป็นงานประจาท้องถิ่นซึ่งมีสืบทอดกันมานาน คนใน
ชุมชนมีความรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าของงานจึงมีความภาคภูมิใจและเข้ามีส่วนร่วมในการจัดงานอย่าง
เต็มที่ นอกจากนั้น ในงานยังมีกิจกรรมที่ปลูกจิตสานึกให้คนในท้องถิ่นเห็นความส าคัญด้าน
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของตน 

 ส่วนการจัดการด้านบุคลากร พบว่างานส่วนใหญ่มีการเปิดโอกาสให้คนในชุมชมเข้ามี
ส่วนร่วมในการจัดงาน ทั้งยังมีการจัดกาลังคนและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 

 การจัดการด้านสินค้า พบว่า งานส่วนใหญ่จะมีการก าหนดนโยบายในการจัดงานอย่าง
เป็นรูปธรรม และมีการวางแผนงานและก าหนดขั้นตอนในการจัดงานอย่างชัดเจน แต่ปัญหาที่พบส่วน
ใหญ่ในเกือบทุกงานคือ ปัญหาการจัดการด้านห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อการรองรับ
นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นประเด็นที่ควรนามาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอย่างยิ่ง นอกจากนั้น การจัดการการ
บริการร้านอาหารที่ถูกสุขลักษณะและเหมาะสม การจัดการด้านการประเมินผลความส าเร็จของงาน 
การจัดการด้านการจาหน่ายของที่ระลึก และการจัดการด้านหน่วยปฐมพยาบาล ก็เป็นประเด็นซึ่ง
น่าจะมีการพิจารณาในการจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เทศกาลงานประเพณีไทยให้มีความเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป 

 การจัดการด้านการส่งเสริมหรือการสื่อสารทางการตลาด พบว่า การใช้เครื่องมือและสื่อ
ในการสื่อสารการตลาดยังไม่ต่อเนื่อง ตลอดจนส่วนใหญ่ไม่มีการสื่อสารในบริเวณงาน 

 การจัดการด้านที่ควรมีความค านึงมากที่สุดคือ การให้ความส าคัญด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากพบว่า การจัดงานส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร การจัดงาน
ยังไม่ตระหนักถึงผลกระทบของงานที่มีต่อสภาพแวดล้อมและจากการจัดล าดับการประเมินโดยค่า
คะแนนตามองค์ประกอบด้านต่างๆ ได้ผลการประเมิน (น าเสนอเฉพาะ 10 ล าดับแรก) ดังนี้  

 ล าดับที่ 1 งานแสดงช้างและงานกาชาด จังหวัดสุรินทร์ ประจาปี 2550 
 เทศกาลตรุษจีนนครสวรรค์ และประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้าโพ  
 ล าดับที่ 2 งานมหกรรมทุเรียนโลก ประจาปี 2551 จังหวัดจันทุรี  
 ล าดับที่ 3 งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่  
 ล าดับที่ 4 งานเทศกาลประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี  
 ล าดับที่ 5 งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน จังหวัดเลย  
 ล าดับที่ 6 งานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต 
 งานเทศกาลดอกลาดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทย ประจาปี 2551 จังหวัด

ศรีษะเกษ  
 ล าดับที่ 7 งานเทศกาลลอยกระทงท่ีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ล าดับที่ 8 ประเพณีอุ้มพระดาน้า และเทศกาลอาหารอร่อย จังหวัดเพชรบูรณ์  
 ล าดับที่ 9 ประเพณีตักบาตรดอกไม้และถวายเทียนพรรษา จังหวัดสระบุรี  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



24 

 

 ล าดับที่ 10 งานการแข่งขันเรือยาว สืบสานตานานเจ้าพระยา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที ่6 กรุงเทพมหานคร 
 
8.  ผลงานที่เกี่ยวข้อง  
     8.1 รายการที่ 1  

 

 

 

 
          ชื่อรายการ   Fast Fest  
           วันเวลาออกอากาศ  วันพุธ เวลา 20.00 – 20.30 น. 
           สถานีออกอากาศ  Apple Channel  
           Concept รายการ รายการที่พาไปเที่ยวทุกเทศกาลทั่วประเทศไทย 
          โครงสร้างรายการ รายการความยาว 30 นาที มีพิธีกรด าเนินรายการ 1 คน 
ซึ่งม ี  เอกลักษณ์ท่ีร่าเริง สนุกสนาน โดยตลอดทั้งรายการจะมีเพียง 1 ช่วง เ ท่ า นั้ น ที่ จ ะ พ า ไ ป
เที่ยวเทศกาล พร้อมกับบรรยายรายละเอียดของงานไปด้วย 
          ส่วนที่น ามาใช้              Mood&Tone ของรายการที่มีความสนุกสนาน ดูแล้วให้
ความรู้สึกมี ส่วนร่วมในรายการ และเหมือนอยู่ในเทศกาลนั้นจริง ๆ เทคนิคการตัดต่อ กะชับ รวดเร็ว 
สามารถสร้างความตื่นเต้นให้กับคนดูได้ สอดคล้องกับรูปแบบที่น าเสนอและกลุ่มเป้าหมาย 
 
     8.2 รายการที่ 2 

 

 

 

 

          ชื่อรายการ   สุดเขตเทศกาล 
          วันเวลาออกอากาศ  วันหยุดนักขัตฤกษ์ 15.00 – 16.00 น 
          สถานีออกอากาศ  Modernine TV 
          Concept รายการ  รายการที่จะพาไปเที่ยวเทศกาลทุกมุมโลก 
          โครงสร้างรายการ  รายการมีความยาว 1 ชม. แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก
พาไปเที่ยว  เทศกาลทั่วโลก โดยเล่าเรื่องพร้อมกับการเดินทาง การเล่าเรื่อง ค่อนข้างจะช้า เมื่ อ
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เทียบกับรายการ Fast Fest เน้นมีอารมณ์ร่วม แบบสบาย ๆ ช่วงที่สอง Thailand Only เป็นช่วงที่
น าเสนอประเพณีไทยสั้น ๆ พร้อมกับประวัติของประเพณีนั้นด้วย 
          ส่วนที่น ามาใช้   เทคนิคการถ่ายภาพที่เล่าเรื่องราวได้ละเอียดสวยงาม 
 
      8.3 รายการที่  3 
 
 

 

         
 
  ชื่อรายการ   เทย เที่ยว ไทย 
          วันเวลาออกอากาศ  วันศุกร์ 22.30 น. , เสาร์ 12.00 น. , อาทิตย์ 18.30 น. 
และจันทร์ 10.30 น. 
          สถานีออกอากาศ  Bang Channel 
          Concept รายการ  รายการท่องเที่ยวในรูปแบบไลฟ์สไตล์ของกระเทย 

           โครงสร้างรายการ รายการมีความยาว 1 ชม. 30 นาที แบ่งออกเป็น 2 ช่วง 
ช่วงแรกจะเป็นช่วงหลัก ๆ คือ การพาไปเที่ยวในที่ต่าง ๆ ตามไลฟ์สไตล์ของกะเทย ช่วงที่ 2 พ่อค้า
แซ่บ ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวก็จะเจอร้านค้าที่ มีพ่อค้าหน้าตาดี พิธีกรก็จะเข้าไปนั่งสัมภาษณ์
และหยอกล้อ 
          ส่วนที่น ามาใช้   วิธีการเล่าเรื่องของพิธีกรที่มีความตลกและความเป็น
ธรรมชาติตามไลฟ์สไตล์ของกระเทย 
 
     8.4 สิ่งท่ีแตกต่าง  

 ช่วงที่ 1 จะเป็นการท าความรู้จักประเพณี โดยสอดแทรกกราฟิกเข้าช่วย เพ่ือที่จะ
เข้าใจได้ง่ายข้ึน และมีความน่าสนใจ 

 ช่วงที่ 2 การที่ให้พิธีกรลงไปสัมผัสกับประเพณี โดยการมอบภารกิจหรือเล่นเกมส์ 
เช่น ประเพณีวิ่งควาย ในประเพณีก็จะมีการตกแต่งควาย การแข่งขันวิ่ งควาย ทางรายการก็จะมอบ
ภารกิจและให้อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้พิธีกรใช้ ก่อนออกเบรกแต่ละเบรกจะมีสกู๊ปการเปรียบเทียบ
กับเทศกาลต่างประเทศที่คล้ายกัน 
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บทท่ี 3 
การเก็บข้อมูล 

 
 การศึกษาเรื่อง “การผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพ่ือน าเสนอประเพณีไทย” นั้น ผู้

ศึกษาได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการวิจัย เพ่ือให้บรรลุของวัตถุประสงค์ ซึ่งในบทนี้จะเป็นบทที่
พูดถึงเรื่องการเก็บข้อมูล รวมถึงการวางแผนผลิตชิ้นงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  รูปแบบในการศึกษาวิจัย  
 2.  ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  
 4.  การทดสอบเครื่องมือ  
 5.  ขั้นตอน และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 6.  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 7.  การวิเคราะห์ข้อมูล  
 8.  การน าเสนอข้อมูล 
 
1.  รูปแบบในการศึกษาวิจัย 
 การศึกษาและผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพ่ือน าเสนอประเพณีไทยในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้
น าวิธีวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) เนื่องจากเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์
ในทางปฏิบัติ โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และ การสัมภาษณ์ สาเหตุที่เลือกใช้
แบบสอบถามคือ ผู้วิจัยสามารถสร้างแบบสอบถามให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสามารถก าหนด
ค าถามในแต่ละประเด็น เพ่ือให้สอดคล้องกับค าตอบที่ต้องการ ส่วนการสัมภาษณ์ใช้กับผู้ที่เชี่ยวชาญ
ด้านการผลิตรายการเพื่อน าข้อมูลที่ได้มาปรับให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จากนั้นจึงน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพ่ือน าเสนอประเพณีไทย 
ก าหนดรูปแบบเนื้อหาและการวางแผนการผลิต ให้สอดคล้องตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

  ผู้ศึกษาได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการวิจัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น 
โดยรูปแบบการศึกษาจะแบ่งเป็น 2 ตอน 

  1.  การศึกษาวิจัยก่อนกระบวนการผลิตรายการ (Pre-Test) โดยการใช้แบบสอบถาม 
กับกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ที่มีอายุตั้งแต่ 18-25 ปี และจากการ
สัมภาษณ์ กับผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ในประเทศไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และ
การศึกษาวิจัยต่อไปในตอนท้าย 
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 2.  การศึกษาวิจัยหลังกระบวนการผลิตรายการ (Post-Test) ด้วยวิธีการประเมินผล
รายการท่องเที่ยวในลักษณะการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย 

 
2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
     1.1 ประชากร (Population) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
ดังต่อไปนี้  
            1.1.1 ประชากรที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามก่อนการผลิตรายการ (Pre-Test) คือกลุ่ม
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่มีอายุตั้งแต ่18-25 ปี  

 1.1.2 ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ คือ กลุ่มของผู้ผลิตและผู้ด าเนิน
รายการโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ช่องเคเบิลและฟรีทีวี  

 1.1.3 ประชากรที่เป็นผู้ท าการสนทนากลุ่ม (Focus Group) หลังการผลิตรายการ 
(Post-Test) คือประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่มีอายุตั้งแต่ 18-25 ปี 
     1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ในการศึกษาและการผลิตรายการครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดย
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างท่ีให้สัมภาษณ์ และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประเมินผลรายการ
ที่ผลิตขึ้นดังต่อไปนี้ 

 1.2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม หมายถึง กลุ่มตัวอย่างในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่มีอายุตั้งแต่ 18-25 ปี แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มที่มีอายุ 18 – 
22 ปี จ านวน 75 คน และกลุ่มที่มีอายุ 23 – 25 ปี จ านวน 75 คน รวมทั้งหมด 150 คน 

 เหตุที่ต้องแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีอายุ 18 – 22 เป็น
กลุ่มที่ยังอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษามีความคิดที่ค่อนข้างจะเป็นวัยรุ่น ส่วน
กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่มีอายุ 23 – 25 ปี เป็นกลุ่มที่เริ่มต้นท างานมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่า เพ่ือให้ได้
สิ่งที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุดจึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

 แบบสอบถามจะเป็นแบบออนไลน์ เพราะในปัจจุบันกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ใช้เวลา
อยู่กับโซเชียลเนตเวิร์ค จึงเป็นช่องทางที่ง่ายต่อการติดต่อและท าแบบสอบถามมากที่สุด 

 จากการท าแบบสอบถามออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง  2 กลุ่มนี้น ามาใช้พัฒนาการ
สร้างรูปแบบและเนื้อหารายการให้เป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 

 1.2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ทางสถานีช่องเคเบิลและฟรีทีวี 
        1) รายการสุดเขตเทศกาล สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์  
           ชื่อ คริสโตเฟอร์ วอชิงตัน ต าแหน่ง โปรดิวเซอร์รายการสุดเขตเทศกาลเป็น

รายการที่พาคุณผู้ชมไปเที่ยวเทศกาลทั่วโลก โดยมี เรย์ แมคโดนัลด์ เป็นผู้ด าเนินรายการ โดยจะเล่า
เรื่องไปพร้อมกับภาพที่คุณผู้ชมเห็น เช่น ในขณะที่เดินทาง เรย์ที่จะอธิบายการเดินทางไปเทศกาลนั้น 
ๆ และเมื่อถึงเทศกาลก็จะเล่าประวัติความเป็นมาของเทศกาลนั้น ๆ รายการของผู้ศึกษาก็มีความ
คล้ายกันตรงที่พาไปเที่ยว แต่เที่ยวประเพณีในเทศไทย ด้วยความคล้ายคลึงในเรื่องของการท่องเที่ยว
และประเพณี จึงเป็นเหตุผลที่สัมภาษณ์ คริสโตเฟอร์ วอชิงตัน ซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ของรายการนี้ 
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        2) รายการ Fast Fest ช่อง Apple One 
        ชื่อ เอกรถ กุลทวีลาภ ต าแหน่ง Creativeรายการ Fast Fest  
        เป็นรายการที่พาคุณผู้ชมไปเที่ยวเทศกาลทั่วเมืองไทย รายการของผู้ศึกษาก็มี

ความคล้ายกับรายการนี้เช่นกัน แต่รายการของผู้ศึกษาจะเจาะไปที่ประเพณีเพียงอย่างเดียว และมี
ภารกิจเสริมเข้ามาด้วย ด้วยความคล้ายในเรื่องของการท่องเที่ยวและประเพณีจึงเป็นที่มาของการ
สัมภาษณ์ 

        จากประสบการณ์ตรงในการผลิตรายการและมุมมองรายการประเภทนี้ที่ยัง
ขาดอยู่จะสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาในการต่อไป 

        การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีและฟรีทีวี
นั้น จะสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตรายการท่องเที่ยวในปัจจุบัน  รูปแบบการน าเสนอ 
เนื้อหาของรายการท่องเที่ยว เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขโครงร่าง (Proposal) และการสัมภาษณ์ถึง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการสื่อสาร วิธีการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการท่องเที่ยวเพ่ือดึงดูด
 กลุ่มเป้าหมาย 

 1.2.3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) หมายถึง กลุ่มตัวอย่าง
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่มีอายุตั้งแต่ 18-25 ปี แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มที่มีอายุ 
18 – 22 ปี จ านวน 10 คน และกลุ่มที่มีอายุ 23 – 25 ปี จ านวน 10 คน รวมทั้งหมด 20 คนเพ่ือ
วิพากษ์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการ น าไปสู่การแก้ไขปรับปรุงรายการต่อไป 

 
3.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  

 ในการศึกษาและผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพื่อน าเสนอประเพณีไทย ผู้ศึกษาได้
ก าหนดเครื่องมือในการศึกษาวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้  
     3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ  
            3.1.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการชมรายการ
ท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ พฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มเป้าหมาย และความต้องการทางด้านรูปแบบ
และลีลาการน าเสนอรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพื่อน าเสนอประเพณีไทย โดยมีแนวค าถามดังนี้  
  - ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
  - ตอนที่ 2 แบบสอบถามส ารวจพฤติกรรมการท่องเที่ยว  
  - ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับชมรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์  
  - ตอนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบและวิธีการน าเสนอรายการท่องเที่ยว
ประเพณี 
            3.1.2 แบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์
ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์มีแนวค าถามดังต่อไปนี้ คือ 
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  ค าถามด้านแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการท่องเที่ยว
ทางโทรทัศน์ 
  - แนวคิดการท ารายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพื่อน าเสนอประเพณีไทยกับกลุ่มเป้าหมาย  
  - แนวโน้มของรายการท่องเที่ยวประเพณทีางโทรทัศน์ในอนาคต  
  - การวางแผนกระบวนการในการผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพ่ือน าเสนอประเพณี
ไทยกับกลุ่มเป้าหมาย  
  - เนื้อหาและหลักส าคัญในการผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพ่ือน าเสนอประเพณี - 
จุดออ่นและจุดแข็งของรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพื่อน าเสนอประเพณีกับกลุ่มเป้าหมาย  
  - มุมมองของนักผลิตรายการต่อรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพ่ือน าเสนอประเพณีไทย
กับกลุ่มเป้าหมาย 
  ค าถามแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์  
  - ขั้นตอนกระบวนการผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพื่อน าเสนอประเพณีไทย  
  - ลักษณะของผู้ด าเนินรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพื่อน าเสนอประเพณีไทย  
  - สถานที่และข้อมูลในการผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพื่อน าเสนอประเพณีไทย  
  - ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) ของรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพ่ือ
น าเสนอประเพณีไทย  
  - ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพ่ือน าเสนอ
ประเพณีไทย   
  3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ  
       การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยให้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผล
รายการที่ผลิตขึ้นเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท า
การสนทนาในหัวข้อความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการชมรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพ่ือ
น าเสนอประเพณีไทย ประกอบด้วยแนวค าถาม ดังต่อไปนี้ 

      3.2.1 รูปแบบของรายการ (Format)  
          - ด้านความคดิเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบรายการในแต่ละช่วง  

             - ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบรายการเรื่องความยาวของรายการ 
และความยาวของแต่ละช่วง  
       3.2.2 เนื้อหาของรายการ (Content)  
            - ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการในแต่ละช่วง  
            - ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการ  
            - ด้านการน าเสนอข้อมูลประเพณีไทย 
       3.2.3 วิธีการน าเสนอ (Style)   
            - ด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อลีลาการน าเสนอผู้ด า เนิน
รายการ  
           - ด้านความเชื่อมโยงของรายการในแต่ละช่วง   
           - ด้านของเพลงและดนตรีประกอบรายการ  
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       3.2.4 เพลง ดนตรีประกอบ และไตเติ้ลรายการ (Music and Title)  
       3.2.5 ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ (Overview)  
       3.2.6 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะต่อรายการ 
 
4.  การทดสอบเครื่องมือ  

 ผู้ศึกษาท าการทดสอบเครื่องมือโดยน าค าถามไปหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยน า
ค าถามที่ได้เรียบเรียงแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการตัดสินจุล
นิพนธ์ เป็นผู้ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษา
ที่ใช้ (Wording) เพ่ือขอค าแนะน าในการปรับปรุง และ เลือกเอาเฉพาะข้อความที่มีความเที่ยงตรง 
แล้วน าไปสอบถามในการเก็บข้อมูลจริง 

5.  ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาชิ้นงาน “การผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพ่ือ

น าเสนอประเพณีไทย” ซึ่งผู้ศึกษาใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การ
เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ ดังต่อไปนี้  
      5.1 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ  

 ขั้นตอนที่ 1 ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา ค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูล จากหนังสือ เอกสาร 
บทความต่างๆ วิทยานิพนธ์ตลอดจนงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการท่องเที่ยวทาง
โทรทัศน์ ตลอดจนรูปแบบเนื้อหาในรายการซึ่งเป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือมาใช้เป็นแนว
ทางการผลิตรายการ 

 ขั้นตอนที่ 2 ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามออนไลน์ ชนิดให้กลุ่มตัวอย่าง
กรอกแบบค าตอบเอง (Self-Administered) ซึ่งเป็นประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18-25 ปี อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวนทั้งสิ้น 150 คน โดยได้น าผลการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล
ทางด้านเอกสารตลอดจนผลจากการวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการ มาเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามความต้องการในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ  เพ่ือเป็นแนวทางในการผลิต
รายการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป  

 ขั้นตอนที่ 3 ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) กับผู้ผลิตรายการโดย
การเสนอโครงการเสนอโครงร่าง (Proposal) รายการ เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการ
จากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จ านวน 2 รายการ ซึ่งได้ผลการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
ทางด้านวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและ
เนื้อหารายการที่ดี กลวิธีในการสื่อสารกับผู้ชม ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
ท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ แล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการผลิตรายการวาไรตี้ท่องเทีย่วเพ่ือน าเสนอประเพณีไทย 

 ขั้นตอนที่ 4 ผู้ศึกษาได้เตรียมการก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production) โดยน า
ข้อมูลทั้งหมดที่วิเคราะห์รวบรวมได้ มาจัดท าโครงสร้าง (Proposal) ของรายการ หาข้อมูลเพ่ือเขียน
บทรายการ (Script) ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด 
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 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพื่อน าเสนอประเพณีไทย  
     5.2 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ  
  ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพ่ือน าเสนอประเพณีไทย ต่อ
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 20 คนด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในหัวข้อความพึงพอใจและ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพ่ือน าเสนอประเพณีไทย จากนั้นจึงน าข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา วิธีการน าเสนอรายการ 
รวมถึงผู้ด าเนินรายการ ดนตรีที่ใช้ประกอบ ตลอดจนภาพรวมของรายการ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุง
แก้ไขชิ้นงานให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 

6.  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในแต่ละส่วน ดังต่อไปนี้  
    1.  ผู้ศึกษาได้ท าการแจกแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก เพ่ือท าการส ารวจ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 150 คน ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน – วันที่ 14 กันยายน 2556 
เป็นระยะเวลา 7 วัน  
   2.  ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการ
โทรทัศน์ ทั้งหมด 2 รายการ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน – วันที่ 10 กันยายน 2556 เป็นระยะเวลา 3 วัน  
   3.  ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลรายการ ด้วยวิธีการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) 
ของกลุ่มเป้าหมายจ านวน 20 คน ภายในเดือนมกราคม 2557 
  
7.  การวิเคราะห์ข้อมูล  

 ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ใน
การผลิตรายการ ซึ่งจะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิต
รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้  
     7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ  

 ส่วนที่ 1 ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ืนฐาน โดยน าค าตอบที่กลุ่ม
ตัวอย่างตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจงความถี่ด้าน
ความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงการน าเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
มาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการ  

 ส่วนที่ 2 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth 
Interview) โดยการน าบทสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่ได้ท าการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการ
บันทึกเสียง มาวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารวมถึงลีลาการน าเสนอทั้งหมดที่ผู้ผลิตรายการใช้ใน
รายการท่องเที่ยว ซึ่งการวิเคราะห์ในประเด็นนี้ จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบ
ใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุปแนวทางในการผลิตรายการต่อไป  
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 7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ  
 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) เพ่ือ

ประเมินผลรายการที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด 

8.  การน าเสนอข้อมูล  
 ในการศึกษาและการผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่

ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการผลิตรายการ โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วง คือ การน าเสนอข้อมูลใน
ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ การน าเสนอข้อมูลในการขั้นตอนการเตรียมการผลิตรายการ  การ
น าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์ และการน าเสนอผลการประเมินรายการ ดังต่อไปนี้  
    8.1 การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ  
  ข้อมูลในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทาง
ในผลิตรายการ ดังต่อไปนี้  

 ส่วนที่ 1 น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ จ านวน 150 คน เพ่ือให้ทราบถึง
ความต้องการรูปแบบและเนื้อหาของรายการวาไรตี้ท่องเทีย่วเพ่ือน าเสนอประเพณีไทย 

 ส่วนที่ 2 น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth 
Interview) ของกลุ่มตัวอย่างที่ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ 2 ท่าน ตามประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้
ทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการท่องเที่ยวในปัจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี 
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการท่องเที่ยว เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการผลิตรายการ
วาไรตี้ท่องเที่ยวเพ่ือน าเสนอประเพณีไทย 
     8.2 น าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ  
  ข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพ่ือน ามาใช้ในการวาง
แผนการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้  
  ส่วนที่ 1 น าเสนอโครงสร้าง (Proposal) ของรายการ ซึ่งจะประกอบด้วย
องค์ประกอบทุกส่วนของรายการ เช่น รูปแบบรายการ ตลอดจนเนื้อหา รูปแบบ และลีลาการน าเสนอ
ที่จะท าผลิตขึ้น  
  ส่วนที่ 2 น าเสนอบทรายการ (Script) ซึ่งประกอบด้วยบทถ่ายท ารายการ บทพูด
ของผู้ด าเนินรายการ เพลงประกอบในแต่ละช่วงรายการ รวมถึงประเพณใีนแต่ละท้องถิ่น  
  ส่วนที่ 3 น าเสนอตารางด าเนินงานในการผลิตรายการ (Time Table) เพ่ือให้ทราบ
ถึงระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผล
รายการ  
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 8.3 การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์  
 น าเสนอตัวรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวทางช่องเคเบิลเพ่ือน าเสนอประเพณีไทย ที่เสร็จ

สมบูรณ์ ความยาว 20 นาท ี
     8.4 การน าเสนอผลการประเมินรายการ  
  น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่
ได้รับจากการชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอรายการแล้วน า
ผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขรายการต่อไป 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาและผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพ่ือน าเสนอประเพณีไทย ใช้การศึกษาและ
การเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบการวิจัยเชิงประยุกต์  (Applied Research) โดยการแจก
แบบสอบถามออนไลน์ (Questionaire) ให้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 150 คน ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตรายการท่องเที่ยวที่มีเนื้อหาการน าเสนอ
เกี่ยวกับเทศกาลหรือประเพณี มาเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และจะน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมา
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตรายการที่ตอบสนองความต้ องการของ
กลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด ซึ่งแบ่งได้ดังนี้  
 4.1 ผลส ารวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวและการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับรายการท่องเที่ยวทาง
โทรทัศน์ จากแบบสอบถามออนไลน์จ านวนทั้งสิ้น 150 ชุด  
 4.2 บทวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์  2 ท่าน 2 
รายการ 
 4.3 การน าเสนอโครงสร้างและบทของรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพื่อน าเสนอประเพณีไทย 
 
4.1 ผลส ารวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวและการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์  
จากแบบสอบถามออนไลน์จ านวนทั้งสิ้น 150 ชุด แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยว  
 ตอนที่ 3 พฤติกรรมการรับชมรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์  
 ตอนที่ 4 รูปแบบและวิธีการน าเสนอรายการท่องเที่ยวประเพณี 
 เพ่ือง่ายต่อการรวบรวมข้อมูลในแต่ละด้าน และน าข้อมูลที่ได้เหล่านี้ ไปปรับปรุง
โครงสร้างรายการให้เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพ่ือ
น าเสนอประเพณีไทย 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 จากการส ารวจข้อมูลจากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง 150 ตัวอย่าง ซึ่งในตอนนี้เป็น
การส ารวจข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายรายการที่วางไว้ น าไปสู่การวิเคราะห์
และพัฒนาโครงสร้างรายการต่อไป 
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ตารางที่ 4-1 ตารางแสดงจ านวน (ร้อยละ) การส ารวจเพศของกลุ่มตัวอย่าง 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 44 29.33 
หญิง 97 64.67 
เพศทางเลือก 9 6 
รวม 150 100 

 จากตารางที่ 4-1 ผลการวิจยัพบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด 
94 คน คิดเป็นร้อยละ 64.67 รองลงมาคือเพศชายจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 29.33 ส่วนเพศ
ทางเลือก เป็นกลุ่มที่มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6 
 
ตารางที่ 4-2 แสดงจ านวน (ร้อยละ) การส ารวจอายุของกลุ่มตัวอย่าง 

อายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 
18 – 22 ปี 75 50 
23 – 25 ปี 75 50 
รวม 150 100 

 จากตารางที่ 4-2 ผลการวิจัยพบว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 18 – 22 ปี มีจ านวน 
75 คน เท่ากับ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 23 – 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 50  
 
ตารางที่ 4-3 แสดงจ านวน (ร้อยละ) การศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย  1 0.67 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 5 3.33 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 138 92 
สูงกว่าปริญญาตรี 6 4 
รวม 150 100 

 จากตารางที่ 4-3 ผลการวิจัยพบว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่ามีจ านวนมากที่สุด 138 คน คิดเป็นร้อยละ 92 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4  ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับต่ ากว่า
มัธยมศึกษาตอนปลายเป็นกลุ่มที่มีจ านวนน้อยที่สุด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.67 
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ตารางที่ 4-4 แสดงจ านวน (ร้อยละ) ของอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง 

อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 112 74.67 
พนักงานราชการ 2 1.33 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4 2.67 
พนักงานเอกชน 26 17.33 
รับจ้างทั่วไป 1 0.67 
ธุรกิจส่วนตัว 3 2 
อ่ืน ๆ 2 1.33 
รวม 150 100 

 จากตารางที่ 4-4 ผลการวิจัยพบว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพเป็นนักเรียน / 
นักศึกษา มีจ านวนมากที่สุด 112 คน คิดเป็นร้อยละ 74.67 รองลงมาคือ พนักงานเอกชน มีจ านวน 
26 คน คิดเป็นร้อยละ 17.33 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปมีจ านวนน้อยที่สุด 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.67 
 
ตารางที ่4-5 แสดงจ านวน (ร้อยละ) รายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง 

รายได้ จ านวน(คน) ร้อยละ 
5,000 - 10,000 บาท 79 52.67 
10,001 - 15,000 บาท 40 26.67 
15,001 - 20,000 บาท 22 14.67 
20,001 - 25,000 บาท 4 2.67 
25,001 - 30,000 บาท 1 0.67 
30,000 บาท ขึ้นไป 4 2.67 
รวม 150 100 

 จากตารางที่ 4-5 ผลการวิจัยพบว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 5,000 - 10,000 บาท 
มีจ านวนมากที่สุด 79 คน คิดเป็นร้อยละ 52.67 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 10,001 – 
15,000 บาท มีจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มรีายได้ 25,001-30,000 
บาท เป็นกลุ่มที่มีจ านวนน้อยที่สุด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.67 
 

ตารางที ่4-6 แสดงจ านวน (ร้อยละ) งานอดิเรกของกลุ่มตัวอย่าง (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) 

งานอดิเรก จ านวน(คน) ร้อยละ 
ดูทีวี 94 17.83 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



37 

 

 

งานอดิเรก จ านวน(คน) ร้อยละ 
อ่านหนังสือ 57 10.82 
ท่องอินเตอร์เน็ต 133 25.23 
ช้อปปิ้ง 60 11.39 
เล่นเกมส์ 31 5.88 
ท่องเที่ยว 72 13.66 
วาดรูป 14 2.66 
เล่นกีฬา 29 5.5 
เลี้ยงสัตว์ 23 4.36 
อ่ืนๆ 14 2.66 
รวม 527 100 

 จากตารางที่ 4-6 ผลการวิจัยพบว่า งานอดิเรกที่กลุ่มตัวอย่างชอบมากที่สุดคือ ท่อง
อินเตอร์เน็ต มีจ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 25.23 รองลงมาคือ ดูทีวี มีจ านวน 94 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.83 ส่วนงานอดิเรกที่กลุ่มตัวอย่างชอบน้อยที่สุดคือ งานอดิเรกประเภทอ่ืนๆ และ วาดรูปมี
จ านวนเท่ากัน คือ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 2.66 

 
ตอนที ่2 ผลการส ารวจกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว  
 จากการส ารวจข้อมูลจากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง 150 ตัวอย่าง แล้วน าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพื่อน าเสนอประเพณีไทย  
 
ตารางที่ 4-7 แสดงจ านวน (ร้อยละ) ด้านวัตถปุระสงค์ของการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง 

วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว จ านวน(คน) ร้อยละ 
เพ่ือพักผ่อน 135 90 
เพ่ือร่วมงานเทศกาล 5 3.33 
เพ่ือติดต่อธุรกิจ 1 0.67 
เพ่ือการศึกษา 0 0 
เพ่ือกีฬาและบันเทิง 5 3.33 
เพ่ือเยี่ยมญาติ 1 0.67 
อ่ืนๆ 3 2 
รวม 150 100 

 จากตารางที่ 4-7 ผลการวิจัยพบว่า วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างที่มี
มากที่สุดคือ พักผ่อน จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 90 รองลงมาคือ ร่วมงานเทศกาล กีฬาและ
บันเทิง จ านวนเท่ากันคือ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33  
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ตารางที่ 4-8 แสดงจ านวน (ร้อยละ) แหล่งท่องเที่ยวที่กลุ่มตัวอย่างชอบไป 

แหล่งท่องเทีย่วที่ชอบไป จ านวน(คน) ร้อยละ 
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา น้ าตก ป่า เป็นต้น 134 89.33 
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และ 
ศาสนสถาน เช่น วัด พิพิธภัณฑ์ อุทยานประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน เป็นต้น 

8 5.33 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี เช่น เทศกาล
สงกรานต์ ประเพณีวิ่งควาย งานบุญบั้งไฟ ประเพณีลอย
กระทง เป็นต้น 

3 2 

อ่ืน ๆ 5 3.33 
รวม 150 100 

 จากตารางที่ 4-8 ผลการวิจัยพบว่า แหล่งท่องเที่ยวที่กลุ่มตัวอย่างชอบไปมากที่สุดคือ  
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 89.33 รองลงมาคือ แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.33 ส่วนแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกลุ่มตัวอย่าง
ชอบไปน้อยที่สุด จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2 
 
ตารางที่ 4-9 แสดงจ านวน (ร้อยละ) ของความถี่ในการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง 

ความถี่ในการท่องเที่ยว จ านวน(คน) ร้อยละ 
1 ครั้ง/เดือน 32 21.33 
2 – 3 ครั้ง/เดือน 25 16.67 
มากกว่า 4 ครั้ง/เดือน 6 4 
เฉพาะช่วงวันหยุดยาว 70 46.67 
ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ 1 – 3 วัน 11 7.33 
อ่ืน ๆ 6 4 
รวม 150 100 

 จากตารางที่ 4-9 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่องเที่ยวเฉพาะช่วงวันหยุดยาวมาก
ทีสุ่ด จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 รองลงมาคือ 1 ครั้ง/เดือน จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.33 
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ตารางที่ 4-10 แสดงจ านวน (ร้อยละ) งานประเพณีท่ีกลุ่มตัวอย่างรู้จัก (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) 

งานประเพณี จ านวน(คน) ร้อยละ 
ประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน จ.ชลบุร ี 56 9.6 
ประเพณีรับบัว จ.สมุทรปราการ 11 1.89 
ประเพณีวิ่งควาย จ.ชลบุรี 106 18.18 
ประเพณีตักบาตรดอกไม้และถวายเทียนพรรษา จ.สระบุรี 44 7.55 
ประเพณีและเทศกาลตรุษจีนภูเก็ต จ.ภูเก็ต 65 11.15 
ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 74 12.69 
ประเพณีอุ้มพระด าน้ า จ.เพชรบูรณ์ 39 6.69 
ประเพณีไหลเรือไฟ จ.นครพนม 41 7.03 
ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน จ.เลย 50 8.58 
เทศกาลออกพรรษา บั้งไฟพญานาค จ.หนองคาย 91 15.61 
อ่ืนๆ 6 1.03 
 583 100 

 จากตารางที่ 4-10 ผลการวิจัยพบว่า ประเพณีที่กลุ่มตัวอย่างรู้จักมากที่สุดคือ ประเพณี
วิ่งควาย จ.ชลบุรี จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 รองลงมาคือ เทศกาลออกพรรษาบั้งไฟ
พญานาค จ.หนองคาย จ านวน 91 คน คิดเป็น ร้อยละ 15.61 และประเพณีที่กลุ่มตัวอย่างรู้จักน้อย
ที่สุดคือ ประเพณีสารทเดือนสิบภาคใต้ ซึ่งอยู่ในตัวเลือก อื่น ๆ  จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.03 
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ตารางที่ 4-11 แสดงจ านวน (ร้อยละ) ของกลุ่มตัวอย่างที่เคยไปเที่ยวงานประเพณี 

พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน(คน) ร้อยละ 
เคยไป แบ่งได้ดังนี้ 
แข่งเรือยาว                         
ประเพณีโยนบัว                     
ตักบาตรดอกไม้                      
สารทเดือนสิบ ภาคใต้               
วันไหลบางแสน 
ผูกเสี่ยว      
ยี่เป็งเชียงใหม่ 
ชักพระ ภาคใต้ 
เข้าพรรษา 
ไหลเรือไฟ 
วิ่งควาย 
ลอยกระทง 
ตักบาตรเทโว 
ตรุษจีน 
บุญบั้งไฟ 
อุ้มพระด าน้ า 
เคย (ไม่ระบุประเพณี) 
หล่อเทียนพรรษา 
แห่เทียนพรรษา 
สงกรานต์ 
ผีตาโขน 

69 
1 
1 
6 
3 
4 
1 
12 
4 
1 
3 
4 
7 
3 
5 
7 
2 
3 
1 
2 
7 
3 
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ไม่เคยไป 81 54 
รวม 150 100 

 จากตารางที่ 4-11 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยไปเที่ยวงานประเพณี
เลย จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 54 และกลุ่มตัวอย่างจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 46 เคยไป
เที่ยวบ้าง 
 หมายเหตุ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 คน เคยไปเที่ยวคนละ  2  ประเพณี และกลุ่มตัวอย่าง 
3 คนเคยไปเที่ยวคนละ 3 ประเพณ ี
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ตารางที่ 4-12 แสดงจ านวน (ร้อยละ) เหตุผลของกลุ่มเป้าหมายที่เคยไปเที่ยวงานประเพณี 
 

เหตุผลของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน(คน) ร้อยละ 
เพ่ือนชวน 22 31.88 
ครอบครัวบังคับ 13 18.84 
เห็นสื่อโฆษณาแล้วสนใจ 18 26.09 
เพ่ือการศึกษา ดูงาน 4 5.80 
อ่ืน ๆ  12 17.39 
รวม 69 100 

 จากตารางที่ 4-12 ผลการวิจัยพบว่า เหตุผลส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างที่เคยไปเที่ยว
ประเพณ ีคือ เพ่ือนชวน จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 31.88 รองลงมาคือ เห็นสื่อโฆษณาแล้วสนใจ 
จ านวน18 คน คิดเป็นร้อยละ 26.09 เหตุผลส่วนน้อยที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างเคยไปเที่ยวงานประเพณี 
คือ เพื่อการศึกษา ดูงาน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39 
 หมายเหตุ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 69 คน เป็นกลุ่มที่เคยไปเที่ยวงานประเพณี 
 
ตารางที่ 4-13 แสดงจ านวน (ร้อยละ) เหตุผลของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยไปเที่ยวงานประเพณี 

เหตุผลของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน(คน) ร้อยละ 
ไม่มีความน่าสนใจ 20 24.69 
ไม่รู้จักงานประเพณีเลย 16 19.75 
รู้สึกว่าเป็นงานของผู้ใหญ่  25 30.86 
อ่ืน ๆ  20 24.69 
รวม 81 100 

 จากตารางที่ 4-13 ผลการวิจัยพบว่า เหตุผลส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยไปเที่ยว
ประเพณ ีคือ รู้สึกว่าเป็นงานของผู้ใหญ่ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 30.86 รองลงมาคือ ไม่มีความ
น่าสนใจและอ่ืนๆ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 24.69 เหตุผลส่วนน้อยที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างไม่เคยไป
เที่ยวงานประเพณี คือ ไม่รู้จักงานประเพณีเลย จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 
 หมายเหตุ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 81 เป็นกลุ่มที่ไม่เคยไปเที่ยวงานประเพณี 
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ตารางที่ 4-14 แสดงจ านวน (ร้อยละ) ถ้าหากมีงานประเพณีแปลกใหม่ที่น่าสนใจกลุ่มตัวอย่างอยากไป
หรือไม่ 

พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน(คน) ร้อยละ 
อยากไป 112 74.67 
ไม่อยากไป 38 25.33 
รวม 150 100 

 จากตางรางที่ 4-14 ผลการวิจัยพบว่า ถ้าหากมีประเพณีแปลกกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
สนใจอยากไป จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 74.76 และจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 25.33 ไม่
อยากไป 
 
ตางรางที่ 4-15 แสดงจ านวน (ร้อยละ) งานประเพณีที่กลุ่มตัวอย่างอยากไปเที่ยว 

งานประเพณีท่ีกลุ่มตัวอย่างอยากไปเที่ยว จ านวน(คน) ร้อยละ 
ประเพณีบุญบั้งไฟ 10 8.93 
ประเพณีแข่งขันกินอาหารขึ้นชื่อประจ าจังหวัด 1 0.89 
ประเพณีวิ่งควาย 16 14.29 
ประเพณีลอยกระทง 
ลอยกระทงสาย 

2 1.79 
2 1.79 

ประเพณีตักบาตรดอกไม้ 5 4.46 
ยี่เป็งเชียงใหม่ 15 13.39 
ตรุษจีนภูเก็ต 3 2.68 
ประเพณีที่เกี่ยวกับดนตรี 1 0.89 
ชักพระ นครศรีธรรมราช 1 0.89 
ประเพณีฟุตบอลจุฬา ธรรมศาสตร์ 1 0.89 
ประเพณีร่วมสมัย ไม่โบราณ 1 0.89 
ไหลเรือไฟ 3 2.68 
ผีตาโขน 12 10.71 
ประเพณีวิถีชีวิตชาวเขา 8 7.14 
Holi Festival (เทศกาลสาดสีของอินเดีย) 1 0.89 
แห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี 1 0.89 
สงกรานต์ 
เทศกาลวันไหลพัทยา 

2 1.79 
1 0.89 

สารทเดือน 10 ภาคใต้ 1 0.89 
การละเล่นท้องถิ่น 2 1.79 

   ส
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งานประเพณีท่ีกลุ่มตัวอย่างอยากไปเที่ยว จ านวน(คน) ร้อยละ 
ประเพณีที่ยังไมเ่คยรู้จัก 12 10.71 
อยากไป (ไม่ระบุประเพณี) 11 9.82 
รวม 112 100 

 จากตารางที่ 4-15 ผลการวิจัยพบว่า ประเพณีที่กลุ่มตัวอย่างอยากไปมากที่สุดคือ 
ประเพณีวิ่งควาย จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 รองลงมาคือ ประเพณียี่เป็ง จ านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.39 ส่วนประเพณีอ่ืน ๆ กลุ่มตัวอย่างมีความอยากไปอยู่ในระดับไล่เลี่ยกัน 
 
ตอนที ่3 ผลการส ารวจกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับชมรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ 
 จากการส ารวจข้อมูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 150 คน แล้วน าข้อมูลที่
ได้ไปวิเคราะห์และพัฒนาโครงสร้างรายการให้เป็นไปตามพฤติกรรมการรับช่องรายการท่องเที่ยวของ
กลุ่มเป้าหมาย 
 
ตารางที่ 4-16 แสดงจ านวน (ร้อยละ) รปูแบบรายการที่กลุ่มเป้าหมายชอบดู 

รูปแบบรายการ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ราการข่าว 10 6.67 
รายการสารคดี 21 14 
รายการละคร 32 21.33 
รายการเกมส์ 2 1.33 
รายการตอบค าถาม 1 0.67 
รายการพูดคุย 3 2 
รายการวาไรตี้ 65 43.33 
รายการดนตรี 9 6 
รายการกีฬา 5 3.33 
รายการถ่ายทอดสด 2 1.33 
รวม 150 100 

 จากตารางที่ 4-16 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบรายการที่กลุ่มเป้าหมายชอบดูมากที่สุด คือ 
รายการวาไรตี้ จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33 รองลงมาคือ รายการละคร จ านวน 32 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.33 ส่วนรายการที่กลุ่มเป้าหมายชอบดูน้อยที่สุดคือ รายการตอบค าถาม จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.67 
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ตารางที่ 4-17 แสดงจ านวน (ร้อยละ) ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างรับชมรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ 

ช่วงเวลาที่รับชม จ านวน(คน) ร้อยละ 
6.01 – 9.00 4 2.67 
9.01 – 12.00 8 5.33 
12.01 – 15.00 11 7.33 
15.01 – 18.00 17 11.33 
18.01 – 21.00 39 26 
21.01 – 00.00 62 41.33 
00.01 – 03.00 8 5.33 
03.01 – 06.00 1 0.67 
รวม 150 100 

 จากตางรางที่ 4-17 ผลการวิจัยพบว่า ช่วงเวลาที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการท่องเที่ยว
มากที่สุด คือ 21.01 – 00.00 น. จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 41.33 รองลงมาคือ 18.01 – 21.00 
น. จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 26 ส่วนช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างรับชมรายการท่องเที่ยวทาง
โทรทัศน์น้อยที่สุดคือ 03.01 – 06.00 น. 
 
ตารางที่ 4-18 แสดงจ านวน (ร้อยละ) ความยาวของรายการท่องเที่ยวที่กลุ่มตัวอย่างดู 

ความยาวของรายการท่องเที่ยว จ านวน(คน) ร้อยละ 
20-40 นาท ี 77 51.33 
40-60 นาท ี 48 32 
1 ชม.ขึ้นไป 25 16.67 
รวม 150 100 

 จากตารางที่ 4-18 ผลการวิจัยพบว่า ความยาวของรายการท่องเที่ยวที่กลุ่มตัวอย่างดู
มากที่สุดคือ 20-40 นาที จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 51.33 รองลงมาคือ 40-60 นาที จ านวน 48 
คนคิดเป็นร้อยละ 32 ความยาวของรายการท่องเที่ยวที่กลุ่มเป้าหมายดูน้อยที่สุดคือ 1 ชั่วโมงขึ้นไป 
จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 
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ตารางที่ 4-19 แสดงจ านวน (ร้อยละ) ความถ่ีในการรับชมรายการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง 

ความถี่ จ านวน(คน) ร้อยละ 
1 ครั้ง/สัปดาห์ 41 27.33 
2-3 ครั้ง/สัปดาห์ 42 28 
1 ครั้ง/เดือน 8 5.33 
2-3 ครั้ง/เดือน 10 6.67 
นาน ๆ ครั้ง 49 32.67 
ไม่เคยเลย 0 0 
รวม 150 100 

 จากตารางที่ 4-19 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมรายการท่องเที่ยวนาน 
ๆ ครั้ง จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 32.67  รองลงมาคือ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน 42 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28 และกลุ่มตัวอย่างไม่เคยไม่รับชมรายการท่องเที่ยว 
 
ตารางที่ 4-20 แสดงจ านวน (ร้อยละ) ของรายการท่องเที่ยวที่กลุ่มตัวอย่างชอบรับชม  
(ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) 

รายการท่องเที่ยว จ านวน(คน) ร้อยละ 
สุดเขตเทศกาล 15 4.18 
fast fest 8 2.23 
เทยเที่ยวไทย 94 26.18 
วันหยุดสุดขีด 62 17.27 
คู่เลิฟตะลอนทัวร์ 57 15.88 
เนวิเกเตอร์ 82 22.84 
Hang Over Thailand 28 7.8 
อ่ืน ๆ 13 3.62 
รวม 359 100 

 จากตารางที่ 4-20 ผลการวิจัยพบว่า รายการท่องเที่ยวที่กลุ่มตัวอย่างชอบรับชมมาก
ที่สุดคือ รายการเทยเที่ยวไทย จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 26.18 รองลงมาคือ รายการเนวิเกเตอร์ 
จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 22.84 ส่วนรายการที่กลุ่มตัวอย่างชอบดูน้อยที่สุดคือ รายการ Fast 
Fest จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.23 
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ตอนที่ 4 สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบและการน าเสนอรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพื่อน าเสนอ
ประเพณีไทย 
 จากการส ารวจข้อมูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 150 คน แล้วน าข้อมูลที่
ได้ไปวิเคราะห์และพัฒนาโครงสร้างรายการให้มีรูปแบบและการน าเสนอสอดคล้องตามความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย 
 
ตารางที่ 4-21 แสดงจ านวน (ร้อยละ) ของข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างอยากให้น าเสนอในรายการท่องเที่ยว
(ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) 

ข้อมูลในการน าเสนอ จ านวน(คน) ร้อยละ 
แผนที่การเดินทาง 70 11.02 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวอย่างละเอียด 68 10.71 
ข้อมูลที่พักอาศัย 96 15.12 
ร้านอาหารแนะน า 78 12.28 
ข้อมูลราคาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 105 16.54 
ข้อมูลงานประเพณีเทศกาลประจ าท้องถิ่น 51 8.03 
ของฝากแนะน า 21 3.31 
กิจกรรมที่น่าสนใจ 88 13.86 
ย่านช้อปปิ้ง,การซื้อสินค้า 54 8.5 
อ่ืนๆ  4 0.63 
รวม 635 100 

 จากตารางที่ 4-21 ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างอยากให้น าเสนอในรายการ
ท่องเที่ยวมากที่สุดคือ ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 16.54 
รองลงมาคือ ข้อมูลที่พักอาศัย จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 15.12 ส่วนข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างอยาก
ให้น าเสนอน้อยที่สุด คือ ข้อมูลด้านอ่ืน ๆ เช่น ความน่าสนใจของสถานที่นั้น และวิถีชีวิต จ านวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.63 

ตารางที่ 4-22 แสดงจ านวน (ร้อยละ) ของรูปแบบในการน าเสนอรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่กลุ่ม
ตัวอย่างชื่นชอบ 

รูปแบบในการน าเสนอ จ านวน(คน) ร้อยละ 
เที่ยวไปเล่าเรื่องไป 43 28.67 
เที่ยวไปท ากิจกรรมไป 30 20 
เที่ยวไป กินไป 32 21.33 
เที่ยวในแบบภารกิจ หรือเกมส์ 20 13.33 
เที่ยวแบบไม่ได้ตั้งใจ เจออะไรที่น่าสนใจก็แนะน า 25 16.67 
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รูปแบบในการน าเสนอ จ านวน(คน) ร้อยละ 
รวม 150 100 

 จากตารางที่ 4-22 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบในการน าเสนอรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่
กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุด คือ เที่ยวไปเล่าเรื่องไป จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 28.67 รองลงมา
คือ เที่ยวไปกินไป จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 21.33 ส่วนรูปแบบที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบน้อยที่สุด 
คือ เที่ยวในแบบเกมส์ หรือภารกิจ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 
 
ตารางที่ 4-23 แสดงจ านวน (ร้อยละ) ของรูปแบบการเล่าเรื่องหรือการบอกข้อมูลสถานที่ที่กลุ่ม
ตัวอย่างสนใจ 

รูปแบบการเล่าเรื่อง จ านวน(คน) ร้อยละ 
เล่าเรื่องพร้อมกราฟิกช่วย 57 38 
เล่าเรื่องพร้อมแทรกภาพสถานที ่ 44 29.33 
เล่าเฉย ๆ 0 0 
เล่าในแบบละคร 9 6 
นั่งเล่าเหมือนพูดคุยกับเพ่ือน 40 26.67 
รวม 150 100 

 จากตารางที่ 4-23 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเล่าเรื่องหรือการบอกข้อมูลสถานที่ที่
กลุ่มตัวอย่างสนใจมากที่สุดคือ เล่าเรื่องพร้อมกราฟิกช่วย จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 38 
รองลงมาคือ เล่าเรื่องพร้อมแทรกภาพสถานที่ จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 29.33 ส่วนรูปแบบการ
เล่าเรื่องที่กลุ่มตัวอย่างไม่สนใจเลยคือ เล่าเฉย ๆ  
 
ตารางที่ 4-24 แสดงจ านวน (ร้อยละ) รูปแบบของประเพณีที่กลุ่มตัวอย่างสนใจ 

รูปแบบประเพณี จ านวน(คน) ร้อยละ 
ประเพณีท่ีมีการจัดงาน  มีการละเล่น มีกิจกรรมให้ร่วม 66 44 
ประเพณีแปลก 84 56 
รวม 150 100 

 จากตารางที่ 4-24 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบของประเพณีที่กลุ่มตัวอย่างสนใจมากที่สุด
คือ ประเพณีแปลก จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมาคือ ประเพณีที่มีการจัดงาน มี
การละเล่น มีกิจกรรมให้ร่วม จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 44 
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ตารางที่ 4-25 แสดงจ านวน (ร้อยละ) ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างอยากรู้จากรายการวาไรตี้ท่องเที่ยว
ประเพณี (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) 

ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างอยากรู้ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ประวัติความเป็นมาที่แท้จริง 108 27.27 
พิธีกรรมในประเพณี 100 25.25 
ช่วงเวลาในการจัดงานประเพณี 69 17.42 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประเพณี 47 11.87 
การเดินทางไปงานประเพณี 68 17.17 
อ่ืน ๆ  4 1.01 
รวม 396 100 

 จากตารางที่ 4-25 ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างอยากรู้จากรายการวาไรตี้
ท่องเที่ยวประเพณีมากที่สุดคือ ประวัติความเป็นมาที่แท้จริง จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 
รองลงมาคือ พิธีกรรมในประเพณี จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.25 ส่วนข้อมูลด้านอ่ืน ๆ กลุ่ม
ตัวอย่างอยากรู้น้อยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 1.01 
 
ตารางที่ 4-26 แสดงจ านวน (ร้อยละ) ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อพิธีกรคู่ (เพศที่ 3 กับเพศที่ 3) 
ในรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวประเพณีมีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด  

ระดับความสนใจ จ านวน(คน) ร้อยละ 
สนใจมาก 79 52.67 
สนใจปานกลาง 61 40.67 
สนใจน้อย 10 6.67 
รวม 150 100 

 จากตารางที่ 4-26 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อพิธีกรคู่(เพศที่ 3 
กับ เพศท่ี 3 )ในรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวประเพณีมีความน่าสนใจมาก จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ  
52.67 รองลงมาคือ สนใจปานกลาง จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 40.67  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



49 

 

 

ตอนที ่5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมส าหรับรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพื่อน าเสนอประเพณีไทย 
 เป็นการวิเคราะห์สิ่งที่กลุ่มเป้าหมายต้องการให้มีเพ่ิมเติมในรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพ่ือ
น าเสนอประเพณีไทย สรุปได้ดังนี้ 
 1.สร้างคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนให้กับพิธีกร เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม 
 2. content สามารถเป็นประเพณีทั่วไปได้ ไม่จ าเป็นต้องแปลกเสมอไป  
แต่ Gimmick ต้องน่าสนใจมากกว่า พิธีกรเป็นเพศท่ี 3 
 3. อยากให้น าเสนอจุดประสงค์ของประเพณีที่จัดให้ผู้คนสนใจมากขึ้น เพราะคิดว่า
นักท่องเที่ยวที่เข้าไปชมประเพณีส่วนมากจะยังมุ่งแค่ประเด็นเพ่ือความบันเทิง ซึ่งอาจจะมีผลให้คนรุ่น
หลังไม่เข้าใจถึงจุดประสงค์ของประเพณีนั้นที่แท้จริงได้ 
 4.ถ้าสามารถน าเสนอเนื้อหาที่เข้าใจยากหรือมีความซับซ้อนให้ออกมาน่าสนใจ น่า
ติดตามได้จะดีมาก 
 5.การน าเสนอวาไรตี้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเพณี อยากให้มีกิจกรรมอ่ืนๆเสริม เช่น 
การแนะน าร้านอาหาร กินไปเที่ยวไป ท ากิจกรรมไปน าเสนอประเพณีไป โดยมีการแนะน าสถานที่
อ่ืนๆที่น่าสนใจมาสอดแทรกเพ่ิมเติม เพ่ือจะช่วยท าให้รายการที่น าเสนอแต่ประเพณีไม่น่าเบื่อ
จนเกินไป และการมีพิธีกรเพศที่ 3 ก็อาจจะช่วยดึงดูดความสนุก ความฮาและท าให้รายการมีความ
น่าสนใจยิ่งขึ้นค่ะ 
 6.ส่วนตัวชอบรายการหนังพาไป เพราะเล่าเรื่องได้ตลก มีสาระพอสมควร และสรุปยอด
ค่าใช้จ่ายหลังรายการ ท าให้ไม่ต้องหาข้อมูลเพ่ิมเติมมาก ก็พอจะบอกเพ่ือนได้ หากเพ่ือนสนใจจะไป
เที่ยวกับเราว่าค่าใช้จ่ายน่าจะประมาณเท่าไร ซึ่งปฏิเสธได้ยากว่าค่าใช้จ่ายของแต่ละทริปเป็นปัจจัย
ส าคัญที่เราใช้ตัดสินใจว่าเราจะไปเที่ยวหรือไม่เที่ยว 
 
4.2 บทวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ 2 ท่าน 2 รายการ  
      1. คุณคริสโตเฟอร์ วอชิงตัน โปรดิวเซอร์ (Producer) รายการสุดเขตเทศกาล  
      2. คุณเอกรถ กุลทวีลาภ ครีเอทีฟ (Creative director) รายการ Fast Fest  
 4.2.1 แนวค าถามเกี่ยวกับรูปแบบเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการวาไรตี้ท่องเที่ยว
เพื่อน าเสนอประเพณีไทย  
          คุณคริสโตเฟอร์ วอชิงตัน กล่าวว่า งานประเพณีเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ และมี
พัฒนาการไปตามยุคสมัย บางครั้งความเก่าแก่ท่ีมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษอาจจะหายไปบ้าง ดังนั้นเราควร
หาแก่นของประเพณีนั้นให้เจอ เช่น ประเพณีวิ่งควายในปัจจุบันเป็นงานที่ใหญ่มาก นอกจากการวิ่ง
ควายที่เป็นกิจกรรมหลักแล้ว ยังมีการประกวดน้องนางบ้าน  มีศิลปิน และมีการออกบู๊ทต่าง ๆ เป็น
ต้น เรียกได้ว่าหากลิ่นของความเป็นชาวบ้านได้น้อยมาก การจะได้ที่มาของประเพณีจริง ๆ นั้น เรา
ต้องลงพ้ืนที่สอบถามชาวบ้าน คนเฒ่าคนแก่ ที่อยู่มาช้านาน ว่าองค์ประกอบของประเพณีที่แท้จริงมี
อะไรบ้าง ถ้าหากหาไม่เจอหรือคนในท้องถิ่นไม่ท ากันแล้ว ลองให้เขาท าให้ดูได้ไหม ว่าจริง ๆ แล้วมัน
เป็นยังไง จะได้เห็นอีกมิติหนึ่งของรายการท่องเที่ยวประเพณี เพราะมิติของรายการท่องเที่ยวใน
ปัจจุบันมีเพียงด้านเดียว คือภาพความส าเร็จของประเพณีนั้น โดยลืมที่มาที่แท้จริงของประเพณี 
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     การมีอยู่ของกราฟิกมีไว้เพ่ือเสริมเนื้อหาของรายการ โดยภาพที่ถ่ายมานั้นไม่
สื่อสารได้หมด จึงต้องใช้กราฟิกช่วย จุดเด่นที่ส าคัญของรายการท่องเที่ยวคือ ภาพ ถ้าหากกราฟิก
เยอะไป ก็จะท าให้ผู้ชมร าคาญ ไม่อยากดู ให้ตระหนักอยู่เสมอว่ารายการท่องเที่ยวคือ ผู้ชมนั่งชมอยู่
หน้าจอโทรทัศน์ ไม่ได้ลุกออกไปเที่ยวกับเรา ดังนั้น ภาพ คือสิ่งที่จะท าให้ผู้ชมอยากไปเที่ยว และเป็น
ความส าเร็จของรายการท่องเที่ยว 
     ผู้ด าเนินรายการท่องเที่ยวต้องแลกด้วยความเป็นตัวเอง เล่าภาพเบื้องหน้าที่เห็น 
ให้ผู้ชมเชื่อ ต้องมี่ปฏิภาณไหวพริบที่ดี มีอารมณ์ร่วมกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า และเล่าสิ่งนั้นในแบบของตัวผู้
ด าเนินรายการเอง 
     ผู้ด าเนินรายการที่ดีจะต้องเป็นทั้งผู้ชม และลงไปอยู่กับสิ่งที่จะน าเสนอ เพราะ
การลงไปอยู่กับสิ่งที่จะน าเสนอท าให้ผู้ชมรู้สึกว่าเข้าถึง ไปเที่ยวได้ การเข้าถึงจะเลือกเข้าถึงแบบไหน 
เกมส์ ภารกิจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมอีกทางหนึ่งและน าไปสู่กิมมิคใน
รายการ ในกรณีที่ผู้ด าเนินรายการเป็นเพศท่ี 3 ให้ระวังเรื่องการพูดจา เนื่องจากบุคลิก และการพูดจา 
ของเพศที่ 3 ตรงไปตรงมา เรื่องของประเพณีเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน มีผลต่อคนในสังคมนั้น ๆ เป็น
อย่างมาก  
     คุณเอกรถ กุลทวีลาภ กล่าวว่า การเปิดรายการต้องท า ให้ผู้ ชมสนใจ
เปรียบเสมือนประตูเข้าบ้าน และต้องเชื่อมโยงกับเนื้อหารายการที่จะน าเสนอด้วย เนื้อหาของรายการ
ที่จะน าเสนอควรเจาะลึก ไม่ใช่แค่เพียงผิวเผิน นี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ท าให้กลุ่มเป้าหมายสนใจ เพราะ
เนื้อหาบางอย่างกลุ่มเป้าหมายรู้หมดแล้ว นอกจากนี้การรู้ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายถือว่าเป็น
เรื่องส าคัญเช่นเดียวกัน เสมือนเป็นกุญแจไขสู่ความส าเร็จของรายการโทรทัศน์ โดยอาจจะเริ่มจากตัว
เราหรือสอบถามจากเพ่ือน แล้วน าสิ่งที่ได้มาหาจุดกึ่งกลาง  
     รายการควรมีจุดที่แปลกใหม่จากรายการอ่ืน ๆ  อาจจะเป็นรูปแบบการน าเสนอที่
ใหม่ ๆ เพราะนั่นหมายความว่าไม่ได้เดินตามคนอ่ืน แต่เราก าลังจะน าคนอื่น หากมีข้อผิดพลาดก็น ามา
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 
     ผู้ด าเนินรายการควรวางบุคลิกให้ชัดเจน เพราะเป็นคนที่น าเสนอเรื่องราวทั้งหมด
ของรายการ และเป็นที่จดจ าของผู้ชม  
     การใส่กราฟิกต้องมีจังหวะที่เหมาะสม ดูแล้วไม่รู้สึกเคอะเขิน อย่าใส่เยอะไป 
เพราะจะท าให้คนดูร าคาญ หากจะให้ช่วยเล่าเรื่องก็ต้องใส่ยาวไปเลย แล้วใช้ VO ช่วย 
 4.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์  
          คุณคริสโตเฟอร์ วอชิงตัน กล่าวว่า ประเพณีหรือเทศกาลจะมีแค่ครั้งเดียว ไม่
สามารถ retake ได้ ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนที่ดี โดยเฉพาะประเพณีที่เกี่ยวกับการประกวดหรือ
การแข่งขัน เขาจะมีล าดับขั้นตอนที่ก าหนดไว้แล้ว ยากที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับงานตรงนั้น ได้แค่ยืน
มอง เพราะฉะนั้นการติดต่อผู้จัดงานถือว่าเป็นเรื่องท่ีส าคัญ เมื่อผู้จัดงานรับทราบ เขาก็อาจจะติดต่อผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนอ่ืน ๆ ของงานให้เราได้ และท าให้การถ่ายของเราราบรื่น  นอกจากนี้ควร
เตรียมแผนส ารองหลาย ๆ แผน เพราะถ้าหากเกิดปัญหาเฉพาะหน้าจะสามารถแก้ไขได้ทันเวลา ควร
เขียนสคริปต์ให้เป็นไปตามงานท่ีจะเกิดขึ้น เพ่ือที่จะสามารถวาดภาพให้ตากล้องได้  
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     การส ารวจพ้ืนที่ (survey) ก่อนวันจัดงานเป็นสิ่งที่ควรท า เพ่ือที่จะได้เห็นภาพ
มากขึ้น สามารถเพ่ิมเติมสิ่งที่ขาดหายไปลงใน Script ได้อีก และได้มิติใหม่ๆ ของประเพณีนั้น ๆ ที่
รายการอ่ืนยังไม่มี และคนที่ลงพ้ืนที่ส ารวจก็ควรจะเป็น creative นอกจากการลงพ้ืนที่แล้วต้องรู้
ก าหนดการของงานอย่างละเอียดว่าในงานจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ในกรณีที่เจอสิ่งที่ไม่มีในสคริปต์ ก็
ควรเก็บภาพนั้นมาด้วยแล้วมา VO ทีหลัง การ VO จะช่วยกระจายน้ าหนักการพูดของพิธีกรได้อีกด้วย 
     คุณเอกรถ กุลทวีลาภ กล่าวว่า ควรมีการเตรียมงานอย่างน้อย 1 – 2 อาทิตย์ 
ก่อนถ่ายท า เช่น การติดต่อสถานที่  การเขียน Script การส ารวจพ้ืนที่ (Survey) เป็นเรื่องที่ดี เพราะ
จะท าให้เรารู้มุมภาพ และต าแหน่งของสิ่งที่จะเกิดขึ้น จะท าให้การท างานราบรื่นมากยิ่งขึ้นในกรณีที่
เราไม่ไปส ารวจพ้ืนที่ (Survey) ก็สามารถหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต แล้วน าข้อมูลมาจัดเรียงใหม่ใน
รูปแบบของเรา จะท าให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น และไตร่ตรองความคิดหลาย ๆ รอบ เพ่ือที่จะได้อะไรใหม่ 
ๆ และเติมแต่งให้รายการดูสนุกสนาน การหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตต้องมีการอัพเดทตลอดเวลา 
เพ่ือให้ได้สิ่งที่แม่นย ามากที่สุด  
     งานแต่ละงานจะผู้จัดงาน และสถานที่ ก่อนเข้าไปถ่ายท าควรติดต่อพูดคุยกับผู้จัด
งานหรือเจ้าของสถานที่ว่าเราจะท าอะไรบ้างหรือส่ง Rundown ให้ผู้จัดงานดูความเหมาะสม  
เพ่ือที่จะได้รับความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ภายในงาน หากไม่เป็นไปตามความคาดหมายก็ควรมีแผน
ส ารองเพ่ือรับมือกับปัญหาที่ก าลังจะเกิดขึ้น จะได้แก้ปัญหาทันเวลาก่อนที่ประเพณีจะจบ 
     จากการส ารวจข้อมูลกลุ่มตัวอย่างของรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพ่ือน าเสนอ
ประเพณีไทยสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ 5,000 – 
10,000 บาท ชอบท่องอินเทอร์เน็ตและดูทีวี ซึ่งรายการประเภทวาไรตี้ได้รับความนิยมมากที่สุด จะ
เริ่มดูทีวีตั้งแต่ 21.00 – 00.00 น.  ถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างจะชอบเที่ยวตามธรรมชาติ
มากกว่าการท่องเที่ยวตามงานเทศกาล เพราะได้พักผ่อนมากกว่า ส่วนการท่องเที่ยวประเพณีกลุ่ม
ตัวอย่างไม่เคยไปเที่ยว เนื่องจากรู้สึกว่าเป็นงานของผู้ ใหญ่ และไม่มีความน่าสนใจ ถ้าหากให้กลุ่ม
ตัวอย่างไปเที่ยวงานประเพณีก็อยากไปประเพณีวิ่งควาย ยี่เป็ง และผีตาโขน ประวัติความเป็นมาที่
แท้จริงของประเพณีเหล่านี้ก็มีความน่าสนใจเช่นเดียวกัน ประกอบกับการเล่าเรื่องในแบบกราฟิก 
เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าใจ นอกจากสิ่งที่กล่าวมาท้ังหมดแล้วผู้ด าเนินรายการที่เป็นเพศที่ 3 ก็อยู่ในความ
สนใจของกลุ่มตัวอย่างเช่นเดียวกัน 
     จากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการท่องเที่ยว สรุปได้ว่า ประเพณีในปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย สิ่งที่เป็นดั้งเดิมก็จะหายไป หากเราหาสิ่งเหล่านี้ให้เจอ ก็ได้มุมมองใหม่ ๆ 
ให้กับผู้ชมรายการ รวมถึงเป็นจุดเด่นของรายการได้อีกด้วย เพราะรายการท่องเที่ยวในปัจจุบัน
น าเสนอเฉพาะเบื้องหน้าของงานเพียงอย่างเดียว ไม่มีที่มาที่ไป ส่วนผู้ด าเนินรายการก็มีความส าคัญ
เพราะเป็นผู้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวตนของเขาเอง ควรมีบุคลิกที่ชัดเจน จึงจะน่าสนใจ 
  
4.3 จากการส ารวจข้อมูลและการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการท่องเที่ยวน ามาสู่การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างรายการดังนี้ 
 
 ชื่อรายการ       ประเพณีวิถีตู๊ด  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



52 

 

 

 
 ที่มาและความส าคัญ      น าเสนอความสวยงามของประเพณี ไทย ผ่านรายการ
ท่องเที่ยวรูปแบบวาไรตี้ที่ท าให้ผู้ชมเห็นความสวยงาม คุณค่าของประเพณีไทยและท าให้ผู้ชมจ าจด
เอกลักษณ์ของสังคมนั้น ๆ  ผ่านประเพณี ถ้าพูดถึงประเพณี ภาพที่คนส่วนใหญ่จะนึกถึงก็คือผู้ใหญ่ 
และผู้สูงอายวุัยรุ่นจะให้ความสนใจน้อย เพราะปัจจุบันวัยรุ่นจะหันไป สนใจแฟชั่นต่างประเทศ จน
กลืนวัฒนธรรม การแต่งกาย ขนบธรรมเนียมอันดีงามของประเทศเราไป กลายเป็นความคิด ค่านิยม 
การแต่งกาย แฟชั่น ภาษาของชาติอื่น ดังนั้นผู้ศึกษาจึงอยากท่ีจะน าเสนอประเพณีไทยผ่านรายการวา
ไรตี้ที่มีความ หลากหลายน่าสนใจ   
 วัตถุประสงค์      1.  เพ่ือศึกษาข้ันตอนกระบวนการผลิตรายการท่องเที่ยว  
         2.  เพ่ือน าเสนอความสวยงาม ความมีเอกลักษณ์ และเห็น
คุณค่าของประเพณีไทย  
 กลุ่มเป้าหมาย      หลัก 18-25 ปี 

        รอง 26-35 ปี 
 THEME       เที่ยวทั่วไทยไปทุกประเพณี 
 CONCEPT        เก้งสาวสุดชิคพาเที่ยวประเพณีในแบบภารกิจสุดมันส์ 
 รูปแบบรายการ      วาไรตี้ 
 ความยาวรายการ      20 นาที 
      วันเวลาออกอากาศ      วันเสาร์เวลา 21.00 - 21.20 
      สถานีที่ออกอากาศ      play channel  
      วิธีการน าเสนอ      รายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวประเพณีทั่ว
ฟ้าเมืองไทย ในรูปแบบภารกิจมันส์ ๆ กับพิธีกรคู่ซี้ อารมณ์ดทีี่จะเป็นทั้งผู้ด าเนินรายการ ผู้ร่วมปฏิบัติ
ภารกิจ พวกเขาจะพาไป เที่ยวประเพณีไหน และปฏิบัติภารกิจอะไรนั้น ติดตามได้ใน “ประเพณี
วิถีตู๊ด” 
      โครงสร้างรายการ รายการจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงก่อนเข้าช่วงจะมีสกู๊ปสาระน่ารู้
ประเพณีต่างประเทศที่คล้ายกันเพ่ือเป็นการให้ความรู้ ช่วงที่ 1 ช่วงที่จะแนะน าคุณผู้ชมให้รู้จักกับ
ประเพณีที่น่าสนใจที่คู่ซี้ของเราจะพาไปเที่ยว ประกอบไปด้วย ประวัติความเป็นมา พิธีกรรม และ
ช่วงเวลาในการจัดงานด้วย ที่พิเศษ กว่านั้นเราจะน าเสนอในรูปแบบกราฟิกเล่าเรื่อง เพ่ือให้คุณผู้ชม
เข้าใจง่าย ช่วงที่ 2 เมื่อคุณผู้ชมรู้จักประเพณีแล้ว คู่ซี้จะปฏิบัติภารกิจตามโจทย์ที่ทางรายการ
ก าหนดให้ จะเป็นภารกิจอะไรนั้นขึ้นอยู่กับประเพณี และความเหมาะสม  
 ตัวอย่างประเด็นที่จะน าเสนอ  

ประเพณี ช่วงเวลา 
ประเพณีวิ่งควาย จ.ชลบุรี เดือนตุลาคม 
ประเพณีผีตาโขน จ.เลย เดือนมิถุนายน 
ประเพณีบุญบั้งไฟ จ.ยโสธร เดือนพฤษภาคม 
ประเพณีก่อทรายวันไหล จ.ชลบุรี เดือนเมษายน 
ประเพณีรับบัว จ.สมุทรปราการ เดือนตุลาคม 
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ประเพณี ช่วงเวลา 
ประเพณีอุ้มพระด าน้ า จ.เพชรบูรณ์ เดือนตุลาคม 
ประเพณีลอยกระทง 
ลอยกระทงสาย จ.ตาก 
เผาเทียนเล่นไฟ จ.สุโขทัย 

เดือนพฤศจิกายน 

ประเพณีการแข่งโพน จ.พัทลุง เดือนตุลาคม 
ประเพณีปอยส่างลอง จ.แม่ฮ่องสอน เดือนมีนาคม 
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จ.สระบุรี เดือนกรกฎาคม 
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บทรายการโทรทัศน์  
รายการ : ประเพณีวิถีตู๊ด  
ความยาวรายการ : 20 นาที  
วัน เวลา ออกอากาศ : วันเสาร์ เวลา 21.00 – 21.20 น.  
ออกอากาศทาง Play Channel 
ตอน : ประเพณีว่ิงควาย 

ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 
1 Title รายการ 30 วินาที 
2 ภาพกว้างเห็นพิธีกรทั้งสองคน 

 
 
จับที่บอยคนเดียว พร้อมรับ react 
ปั้น จับที่ปั้น 
 
พร้อม Tilt down ให้เห็นรูปร่างสูง
โปร่งตามที่ปั้นพูด 
 
ถ่ายปั้น 
 
 
 
 
ภาพกว้างเห็นทั้งสองคน 
ตัดมาท่ี **ถ้าหากคนมุงดู ถ่ายด้วย 
 
 
ภาพกว้างเห็นบรรยากาศ 
ภาพกว้างจับพิธีกรทั้งสองคน 

เปิดรายการ(พิธีกรทักทายผู้ชม) 
สวัสดีค่ะ วันนี้อยู่กับพวกเรากับ
รายการ “ประเพณีวิถีตู๊ด” 
บอย : ดิฉัน แนะน าตัวเป็นภาษาใต้ 
ปั้น : เห้ยนี่พูดภาษาคนที่ไหนเนี่ย ฉัน
ไม่ยอมแกหรอก ฉันต้องมีภาษาของฉัน
บ้าง แล้วทายเอาน่ะว่าฉันคนที่ไหน ดู
จากเบ้าหน้า สีผิว และรูปร่างสูงโปร่ง
ของฉัน 
ปั้น : แนะน าตัวเป็นภาษาอีสานหรือ
ภาษาอะไรก็ได้แล้วแต่เลย มีสโลแกน 
ท่าประจ าตัว 
ว่าแต่ตอนนี้รายการพาเรามาที่ไหน
หรอ ท าไมคนเยอะจัง (หน้าเหว่อ) 
บอย : ปั้น ๆ แกเห็นไรมั้ย คนมุงดูแก
เต็มไปหมด 
ปั้น : นี่เราพาผู้ชมมาเที่ยวประเพณี
อะไรกันหรอ 
บอย : สังเกตสิ มีควายเต็มไปหมดเลย 
ให้แกทายว่าที่นี่ที่ไหน ทาไมต้องมี
ควาย 
ปั้น : อยู่สเปนหรอ? นั่นควายหรือ
กระทิง ฉันว่ามันคล้าย ๆ กันนะ 
บรรยากาศที่นี้คล้ายสเปนเลย เราอยู่
สเปนกันรึป่าว 

 

 

2 นาที 
30 วินาที 
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ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 
3 ภาพจากยูทูป สกู๊ปวิ่งกระทิงท่ีสเปน VO บรรยาย

รายละเอียดเกี่ยวกับวิ่งกระทิง 
1 นาที 

4 ภาพกว้างเห็นพิธีกรทั้งสองคน บอย : บ้าหรอ เราอยู่ชลบุรีต่างหาก 
ไม่ต้องไปเที่ยวถึงสเปนเพราะประเทศ
ไทยก็มีประเพณีดีดีให้เที่ยวได้
เหมือนกัน เหมือนที่เราอยู่ตอนนี้ คือ 
ประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี เค้าจัด
งานกันยิ่งใหญ่ 
ภายใต ้concept กระบือไทย บันลือ
โลก สนุกลือลั่น สนั่นอาเซียน  
ปั้น : โห ไปไกลถึงอาเซียนเลยหรอ 
เอาเป็นว่าถ้าอยากรู้จักประเพณีวิ่ง
ควายให้มากกว่านี้ไปเข้าช่วงนี้เลย ช่วง 
“สาระ(แน)”  

1 นาที 

5 VTR TITLE ช่วงที่ 1 ช่วงสาระแน 30 วินาที 

6 ภาพบรรยากาศของงานที่ก าลังจะ
เริ่ม  
กล้อง 1 ถ่ายบอย  
กล้อง 2 ถ่ายปั้นที่ก าลังร่วมขบวน
อยู่  
 
กล้อง 2 ถ่ายปั้น  
 
กล้อง 1 ถ่ายบอยที่ก าลังร าวง  
กล้อง 1 และ 2 เก็บภาพ 
 
บรรยากาศของขบวนทั้งหมด  
 (VTR ตัวท่ี1) 
 
กล้อง 1 ภาพกว้างเห็นพิธีกรทั้ง
สองคน  
กล้อง 2 เก็บมุมข้าง ซูมหน้านางก็
ได้ เวลานางพูดอะไรตลกๆ  
 

พิธีกรสองคนพาไปร่วมขบวนแห่เกวียน
ที่เตรียมตั้งแต่เช้า  
บอย : ตอนนี้ขบวนกาลังจะเริ่มแล้ว  
ปั้น : (ก าลังท าอะไรสักอย่างที่อยู่ใน
ขบวน เช่น ก าลังร าอยู่หน้าวงกลอง
ยาว)  
ปั้น : ค่ะ คุณผู้ชมตอนนี้ปั้นก าลัง
สนุกสนาน บรรยากาศครึกครื้นมาก  
บอย : (ก็ไปร่วมขบวนกลองยาวกับเขา
ด้วย)  
 
Sound under 
 
 
ปั้น : ค่ะ ขบวนต่อไปเป็นขบวนจาก
อ าเภอ................. 
บอย : ขบวนนี้ก็มีความสวยงามอยู่
เช่นกันค่ะ 

2 นาที 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 
7 เก็บภาพบรรยากาศคนข้างถนน

ที่มายืนดู  
เก็บปั้นไปก่อน แล้วรับ react บอย  
แล้วก็ภาพกว้าง 2 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ins. กราฟิกประกอบค าอธิบาย  
 

ปั้น : ฉันก็เป็นสิ่งสวยงามแทรกไปตาม
ขบวนเพื่อพบปะประชาชน 
บอย : ชอบจิ้นตัวเองเป็นนางงาม
ตลอด  
ปั้น : แกแล้วเค้าวิ่งควายตอนไหนหรอ  
บอย : คงอีกสักพักม้ัง หลังขบวนนี้
เสร็จ  
ปั้น : เดินมานาน ฉันเริ่มเหนื่อย
แล้วน่ะ ไม่เห็นจะได้ความรู้อะไรเลย 
บอย :  เออ เอาเป็นว่าไปรู้ประวัติกัน
ก่อนดีกว่า 
VO :ประวัติของประเพณีว่ิงควาย  
ปั้น : ก็รู้ประวัติกันไปพอสมควรแล้ว  
บอย : เราขอไปพักผ่อนหย่อนใจพบ
กันช่วงหน้า  
พิธีกรเล่นกับน้องๆ ในขบวนแล้วก็
ออกเบรก  

2 นาที 

8 AD 

9 VTR title เข้าช่วงที่ 2 ช่วงเฮฮาประสาตู๊ด 30 วินาที 

10 ภาพกว้างเห็นพิธีกรทั้งสอง  บอย : ค่ะ อยู่กับเราในช่วงเฮฮาประสา
ตู๊ด  
ปั้น : ช่วงนี้เราจะไปท าอะไรบ้างค่ะ 
ยัวร์บอย  
บอย : ก็เราจะไปดูกิจกรรมทั่วงานเลย
ค่ะ 
ปั้น:จะได้รู้กันนะค่ะว่างานนี้ วันนี้ เรา
มีกิจกรรมอะไรสนุกๆ มาให้ท่านผู้ชม
ได้ชมกันบ้าง 
บอย : ไปกันเลยค่ะ  

1 นาที 

11 ภาพกว้างบรรยากาศซุ้ม  
 
แคบบอย  
กว้างเห็นเจ้าหน้าที่  
ภาพระหว่างที่บอยก าลังคุยกับ 

- มาเริ่มกันที่ซุ้มแรกเลยค่ะ ซุ้มนี้คือซุ้ม
ประกวดควายสวยงาม  
บอย : วันนี้มาในคอนเซ็ปอะไรหรอ  
เจ้าหน้าที่ประจาซุ้ม : ( อธิบาย )  
เจ้าหน้าที่ : ……… 

2 นาที 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 
12 เจ้าหน้าที่ กว้าง แคบ สลับกันไป  

 
ภาพกว้าง  
 
ภาพกว้างเห็นควายทั้งตัว  
แคบกว้างสลับตามที่พูด  
 

ปั้น : เหมือนเขาไม่อยากจะตอบแก
เลย 
บอย : แล้วขอถ่ายรูปได้มั้ยค่ะ 
มันจะขวิดหนูมั้ย 
ปั้น : ตัวแรกผ่านไป  
บอย : มาดูตัวที่สองกันดีกว่า  
ปั้น : คุณพ่ีมแีนวคิดอะไรคะ  
เจ้าหน้าที่:…………………………  
บอย : ก็สวยไปอีกแบบ  
ปั้น : ขอถ่ายรูปหน่อยค่ะ  
เจ้าหน้าที่ : ได้ครับ  
บอย : ไปดูตัวสุดท้ายกัน  
ปั้น : ส่วนใหญ่จะมาในแนวคิดรักใน
หลวงเนาะ  
บอย : ช่าย  
ปั้น : วันนี้เราก็ดูควายสวยงามสมควร 
ไปดูซุ้มอ่ืนกันบ้าง  

 

13 ภาพกว้างเห็นบรรยากาศซุ้ม  
แคบกว้างสลับตามที่พูด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกว้างเห็นบรรยากาศซุ้ม  
แคบกว้างตามที่พูด  
 

มาท่ีซุ้มของประเภทสุขภาพควาย  
ปั้น : ฉันไม่ได้ตรวจสุขภาพมานานล่ะ
แก  
บอย : มานี่เดียวฉันพาไปตรวจ  
(ทั้งสองเดินเข้าไปในซุ้มควายสุขภาพ)  
บอย : ตอนนี้เราอยู่กับควายแล้วมาดู
กันว่าควายตัวนี้จะมีสุขภาพเป็น
อย่างไร  
ปั้น : แกรู้หรอว่าใช้อะไรเป็นเกณฑ์  
บอย : เนี่ย ก็ลองจิ้ม ๆ ดู  
(ควายกลัว)  
บอย : ควายหนีแสดงว่าควายตัวนี้
สุขภาพไม่ดีเป็นโรคขี้กลัว  
VO : คุณสมบัติขอควายสุขภาพ  
ซุ้มต่อไปคือซุ้มควายพ่อพันธุ์  
บอย : ปั้นฉันเป็นเพ่ือนกับแกมาตั้ง
นานไม่เห็นแกมีคู่สักทีวันนี้ฉันจะพาแก
ไปหาคู่ 

2  นาท ี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 
  ปั้น : แกจะเป็นแม่สื่อให้ฉันหรอ 

บอย : นี่ไงฉันพาแกมาที่ซุ้มพ่อพันธุ์
ควาย 
ปั้น : เราไปถามเขาดีกว่าว่าเกณฑ์ใน
การคัดเลือกพ่อพันธุ์เป็นยังไง 

 

14  
 
 
 
 
 
ภาพกว้างเห็นบรรยากาศซุ้ม  
แคบกว้างตามที่พูด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ins. กราฟิกอธิบายกติกา  
 

บอย : ไป  
(เจอป้า)  
ปั้น : ป้าคะ่ มีเกณฑ์ในการดูยังไงค่ะ  
ป้า : ……..(อธิบาย)  
บอย : อ่อ ๆ พ่อพันธุ์ต้องตัวใหญ่  
VO : คุณสมบัติควายพ่อพันธุ์  
มาที่ซุ้มของควายแม่พันธุ์  
ปั้น : วันนี้ฉันจะมาหาไอดอลของฉัน  
บอย : แกจะได้รู้ว่าการเป็นแม่พันธุ์ที่ดี
เป็นยังไง  
ปั้น : ไปกันเลยค่ะ  
(เจอพ่ีสองคน)  
บอย : แม่พันธุ์ที่ดีต้องเป็นยังไงค่ะ  
บอย : ตอบสิ!!  
เจ้าหน้าที่ : …………  
ปั้น : แล้วอย่างฉันนี่เป็นแม่พันธุ์ได้ม่ะ  
เจ้าหน้าที่ : ไม่ได้  
ปั้น : เพราะฉันตัวเล็กไปหรอ  
VO : คุณสมบัติควายแม่พันธุ์  
ปั้น : เมื่อกีฉ้ันได้ยินประกาศว่าการ
แข่งขันควายกาลังจะเริ่มแล้วเราไปดู
กันดีกว่า  
บอย : ไปกัน  
VO : ภารกิจของเราในวันนี้ก็คือพิธีกร
ทั้งสองคนจะต้องไปเชียร์การแข่งขันวิ่ง
ควาย  
โดยฝ่ายที่แพ้ก็จะต้องฝ่ายชนะท าโทษ  
ซึ่งข้ึนอยู่กับฝ่ายชนะว่าจะคิด
บทลงโทษได้โหดขนาดไหน  
 

2 นาที 
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ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 
15  

 
กว้างเห็นบรรยากาศของงาน  
แคบกว้างตามอารมณ์พิธีกร  
 
 
 
 
 
ภาพกว้างเห็นควายในลู่  
แคบเห็นอารมณ์พิธีกร  
 
 
แคบกว้างสลับตามที่พูด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกว้างเห็นบริเวณท่ีจะท าโทษ  
 
 
 
 

ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ลู่ของการแข่งขัน
ว่ิง 
ควายกันที่เรียบร้อยแล้ว และการ
แข่งขันกาลังจะเริ่ม (ถ่ายก่อนไปตาม
ซุ้มต่างๆงานเริ่มก่อน)  
บอย : ตอนนี้เราอยู่ที่ลู่วิ่งแล้วการ
แข่งขันก าลังจะเริ่มเป็นการแข่งขันรุ่น
ซุปเปอร์จิ๋ว  
ปั้นเชียร์ตัวไหน  
ปั้น : ฉันเชียร์ตัวนี ้เพราะคนขี่คือสเปค
ของฉัน  
บอย : นี่!! รายการให้แกมาเชียร์ควาย 
ไม่ใช่มาหาผู้ชาย  
ปั้น : นี่คือวิธีในการเลือกของฉัน  
บอย : ฉันเชียร์ตัวนี่ ดูแข็งแรงก าย า  
บอยและปั้นเชียร์  
บอยชนะ  
รอบท่ี 2  
บอย : ฉันเชียร์เบอร์นี้  
ปั้น : ฉันเบอร์นี้ละกัน  
บอยและปั้นก าลังเชียร์  
ปั้นชนะ  
รอบท่ี 3  
ปั้น : ฉันเชียร์เบอรน์ี้  
บอย : ฉันเชียร์เบอร์…….  
บอยและปั้นเชียร์  
ปั้นชนะ  
ปั้น : ฉันชนะและผู้แพ้ก็ต้องดูแล
ตัวเอง ที่แกพนันกับฉันไว้ล่ะ  
บอย : พนันอะไร  
ปั้น : แกจะต้องโดนท าโทษและจะท า
อะไรนั้นต้องติดตามกันค่ะ  
สาหรับผู้แพ้ในวันนี้ หลับตาสิ  
บอย : แกจะท าอะไรฉัน  
ปั้น : เดียวรู้เอง  

3 นาที 
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ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 
 แคบขี้ควายขณะจะเหยียบ ปั้นพาบอยเดินตรงไปยังกองขี้ควาย

เพ่ือเป็นการท าโทษ 
 

16 ภาพกว้างเห็นเห็นพิธีกรทั้ง 2 คน  
และบรรยากาศภายในงาน  
 
 
 
Ins. กราฟิกตารางค่าใช้จ่าย  
 

สนุกสนานกันมาพอสมควร  
บอย : เห็นมะ ฉันบอกแกแล้วว่าไป
ต้องไปเที่ยวถึงสเปนหรอก มาเท่ียว
ชลบุรีก็คุ้มค่ามหาศาล มีครบทุกอย่าง 
ราคาสบายกะเป๋า ค่าเข้าชมงานฟรี ค่า
เดินทางประมาณ……บาท ค่ากินตลอด
ทั้งงาน…….บาท และค่าซื้อของ
ฝาก……บาท อ่ืนๆ…….บาท รวม
ทั้งหมด…… บาท  
ปั้น : มาเท่ียวกันได้นะค่ะคุณผู้ชม 
ประเพณีที่ดีงามของไทยก็ต้องอนุรักษ์
ไว้ งามท้ังกายใจเหมือนฉัน ส าหรับใคร
ที่อยากมาเที่ยวงานประเพณีดีดีแบบนี้
ก็มาเที่ยวกันได้  
บอย : งานยังมีอีก 2 วัน วันที่ 19 20 
มีกิจกรรมให้ท ามากมาย ไม่ใช่แค่การ
มาเท่ียวดูประเพณีอย่างเดียว  
ปั้น : ส าหรับวันนี้เราต้องขอขอบคุณ
ผู้ใหญ่ใจดี เทศบาลเมืองชลบุรี  
บอย : เทปหน้าเราสองคนจะไปเที่ยวที่
ไหนนั้น  
บอยและป้ัน : ติดตามได้ในรายการ 
“ประเพณีวิถีตู๊ด” คืนวันเสาร์ เวลา 
21.00 – 21.20  

 1 นาท ี

17 ขึ้นผู้สนับสนุน และผู้มีส่วนร่วมทั้งรายการ  
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที ่5 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

  การศึกษาและผลิต “รายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพ่ือน าเสนอประเพณีไทย” รายการ
ประเพณีวิถีตู๊ด ได้ใช้วิธีการประเมินผล (Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผล
ชิ้นงานรายการท่องเที่ยวเพ่ือน าเสนอประเพณีไทยที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) ในหัวข้อเรื่อง ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับในรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพ่ือ
น าเสนอประเพณีไทยเพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ ประโยชน์ที่ได้รับ และข้อแก้ไขจาก
การรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะน าไปสู่การสรุปและอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิต
ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ ได้ใช้โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 18-
25 ปี โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลจะใช้สื่อ
เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเองด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผล
การประเมินรายการต่อไป 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการประเพณีวิถีตู๊ด  
 5.1 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับ
จากการรับชมรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพ่ือน าเสนอประเพณีไทยของกลุ่มตัวอย่างบุคคลในช่วงอายุ 
18-25 ปี จ านวน 20 ท่าน  
 5.2 สรุปผลการประเมินรายการประเพณีวิถีตู๊ด 
 
เครื่องมือในการประเมินผลรายการ 
 เครื่องมือที่ใช้ในเป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งข้อค าถามออกเป็น ส่วนได้ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format)  
 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ (Content)  
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลีลาการน าเสนอรายการ (Style)  
 ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลง ดนตรีประกอบ และไตเติ้ลรายการ (Music and 
Title)  
 ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ (Overview)  
 ส่วนที่ 6 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรายการ 
 
5.1 ผลการประเมินประสิทธิผลรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพื่อน าเสนอประเพณีไทย  
 ผลการวิเคราะห์การสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการ
รับชมรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพ่ือน าเสนอประเพณีไทย” ของกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 - 22 ปี จ านวน 
10 คน และกลุ่มตัวอย่างอายุ 23 – 25 ปี จ านวน 10 คน รวมทั้งหมด 20 คน  ผู้ศึกษาได้ท าการ
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วิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการวาไรตี้
ท่องเที่ยวเพื่อน าเสนอประเพณีไทย” เพ่ือเป็นการประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ท าให้ได้ข้อมูลทางด้าน
ความคิดเห็น ความพึงพอใจ ประโยชน์และข้อแก้ไขที่กลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุ 18 - 25 ปี ได้รับจาก
การรับชมรายการ จ านวนทั้งสิ้น 20 ท่านดังนี้ 
 1.  นางสาวสุทัตตา   ชาญแท้   อายุ 18 ปี อาชีพ นักเรียน 
 2.  นายมงคล   กิตติเจริญสินชัย  อายุ 20 ปี อาชีพ นักศึกษา 
 3.  นายไรวินท์    สุวรรณรัตน์  อายุ 21 ปี อาชีพ นักศึกษา 
 4.  นางสาวบุญสิตา    ลิ้มประเสริฐ อายุ 21 ปี อาชีพ นักศึกษา 
 5.  นางสาวเณริกา     ส าอางสะอาด  อายุ 22 ปี อาชีพ นักศึกษา 
 6.  นายจิตวิสุทธิ์    เขียวสะอาด   อายุ 22 ปี อาชีพ นักศึกษา 
 7.  นายนิชนันท์    เจริญสุข   อายุ 22 ปี อาชีพ นักศึกษา 
 8.  นายพงษ์ธร    สังวาลวัฒนายิ่ง อายุ 22 ปี อาชีพ นักศึกษา 
 9.  นางสาวพัลลีพร    จันทร์สนิท  อายุ 22 ปี อาชีพ นักศึกษา 
 10. นางสาวปาริฉัตร   ค าวาส   อายุ 22 ปี อาชีพ นักศึกษา 
 11.  นางสาวศิรัญญา   คงสวัสดิ์  อายุ 23 ปี อาชีพ พนักงานบัญชี 
 12.  นางสาวชโลธร   ศรีวงศ์วรรณ  อายุ 23 ปี อาชีพ ออแกไนซ์ 
 13.  นายภาณุ    ลาติวัลย์  อายุ 23 ปี อาชีพ Creative  
 14.  นายกิตติพันธ์    ธัญพิทยาพาณิชย์ อายุ 23 ปี อาชีพ นักศึกษา 
 15.  นายอลงกต    วรรณค า  อายุ 23 ปี อาชีพ นักข่าวบันเทิง 
 16.  นางสาวอภิญญา   ร้อยเชียงอินทร์  อายุ 23 ปี อาชีพ copywriter 
 17.  นางสาวกฤตาณัฐ   นาคสมทรง  อายุ 23 ปี อาชีพ Account Executive  
 18.  นางสาวศรัญญา   โลกนิยม  อายุ 24 ปี อาชีพ copywriter 
 19.  นางสาวพรรณวิภา   สุขเกษม  อายุ 24 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท 
 20.  นางสาวจิตราภรณ์  เหลืองสมบูรณ์  อายุ 25 ปี อาชีพ นักศึกษา 
 
5.2 สรุปผลประเมินรายการได้ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ 
(Format) 
 - คุณคิดว่ารายการประเพณีวิถีตู๊ดมีความน่าสนใจหรือไม่ เพราะเหตุใด 
   ด้านความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format) กลุ่มตัวอย่าง
สนใจรูปแบบของรายการ โดยให้เหตุผลว่า เป็นรายการรายการท่องเที่ยวที่มีรูปแบบแตกต่างไปจาก
รายการท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ตรงที่ มีภารกิจและผู้ด าเนินรายการลงไปสัมผัสกับประเพณีจริง ๆ และ
แบ่งเป็นช่วง ๆ อย่างชัดเจน แต่ละช่วงก็จะมีการสอดแทรกความรู้ไว้ด้วย ท าให้รายการดูมีสาระมาก
ขึ้น และการให้ความรู้ในรูปแบบกราฟิกก็น่าสนใจ เพราะเข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ  
 - คุณรู้สึกชื่นชอบรายการประเพณีวิถีตู๊ดหรือไม่ ชอบช่วงไหน เพราะเหตุใด  
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   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบรายการประเพณีวิถีตู๊ด ส่วนใหญ่จะชอบช่วงแรก เนื่องจาก
เป็นช่วงที่พาไปดูกิจกรรมของประเพณี และเข้าไปร่วมกิจกรรม ท าให้รู้สึกสนุกสนานไปด้วย แต่ก็มี
ชอบบางตอนของช่วงนั้นๆ เช่น ช่วงแรกก็จะชอบช่วงที่ร า ช่วงที่สองชอบช่วงที่พาไปดูซุ้มควายต่าง ๆ 
และพาไปเชียร์การแข่งขันวิ่งควาย ส่วนความยาวของรายการ 20 นาที ก็มีความพอเหมาะ ไม่นาน
จนเกินไป 
 ส่วนที่ 2 ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ 
(Content) 
 - คุณรู้สึกชื่นชอบเนื้อหารายการในแต่ละช่วงหรือไม่ เพราะเหตุใด 
   กลุ่มตัวอย่างรู้สึกชื่นชอบต่อเนื้อหาแต่ละช่วงของรายการ  โดยให้เหตุผลว่ารายการ
น าเสนอเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่าย และได้เห็นทุกแง่มุมเกี่ยวกับประเพณี ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม ประวัติ
ความเป็นมา  รวมถึงการเข้าไปร่วมกิจกรรมในประเพณีด้วย เนื้อหาของรายการในแต่ช่วงยังไม่ได้เน้น
ประเพณีเพียงอย่างเดียว ยังสอดแทรกกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างความบันเทิงให้กับคนดูด้วย แต่ยังมี
ข้อเสียคือ ผู้ด าเนินรายการเน้นความสนุกสนานมากเกินไป จนท าให้ข้อมูลที่คุณผู้ชมจะได้รับน้อย
เกินไป ถึงแม้จะมีสรุปที่เป็นกราฟิกไว้ท้ายรายการก็ตาม 
 - คุณคิดว่าเนื้อหาในรายการมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะเหตุใด  
   กลุ่มตัวอย่างรู้สึกเชื่อถือกับเนื้อหาของรายการปานกลาง เนื่องจากทางรายการได้ลงไป
สอบถามชาวบ้านที่อยู่ในประเพณี แต่กลับไม่ได้ค าตอบที่แน่ชัด และกระบือที่อยู่ในซุ้มกลับไม่ตรงกับ
ประเภทที่จ าแนกไว้  ท าให้บอกเล่าไม่ชัดเจน แต่ยังมีการใช้เสียงบรรยายเนื้อหาและรูปภาพเพ่ิมเติมที่
สร้างความน่าเชื่อถือ เพราะแสดงให้เห็นว่ามีการไปหาข้อมูลเพิ่มเติม และควรมีชาวบ้านที่เป็นผู้รู้จริงๆ 
มาให้ข้อมูล เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้น  
 - คุณได้รับประโยชน์จากการรับชมรายการเที่ยวได้หรือไม ่ 
   กลุ่มตัวอย่างได้รับประโยชน์จากรายการ โดยให้เหตุผลว่าได้รู้จักกับประเพณีเก่าแก่ใน
ประเทศไทยที่มีมาช้านาน เพราะกลุ่มตัวอย่างบางกลุ่มไม่รู้จักประเพณีนี้ ถึงรู้จักก็ไม่เคยได้ไปสัมผัส
กับบรรยากาศจริง ๆ ของประเพณี รายการสามารถพาไปร่วมสนุกและยังให้ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างได้
อีกด้วย  
 ส่วนที่ 3 ผลการวิจัย ความคิดเห็นเกี่ยวกับลีลาการน าเสนอรายการ (Style)  
 - คุณรู้สึกชื่นชอบบุคลิกและวิธีการสื่อสารของผู้ด าเนินรายการหรือไม่ เพราะเหตุใด 
   กลุ่มตัวอย่างมีความชื่นชอบบุคลิกและวิธีการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการเป็นอย่าง
มาก เพราะสามารถสร้างความสนุกสนานได้เป็นอย่างดี มีการสื่อสารกับผู้ชมให้รู้สึกร่วมไปกับรายการ
ได้ มีความเป็นธรรมชาติ เนื่องจากเป็นบุคลิกที่แท้จริงของผู้ด าเนินรายการเอง  มีความกล้าที่จะถาม
และลองท าในสิ่งแปลกใหม่ในประเพณี แต่ก็ยังมีข้อเสียคือ พูดมากเกินไปท าให้ผู้ชมรู้สึกร าคาญ 
 - ผู้ด าเนินรายการสามารถสร้างความรู้สึกเป็นกันเองกับผู้ชมได้หรือไม่อย่างไร  
   ผู้ด าเนินรายการทั้งสองคนสามารถสร้างความเป็นกันเองกับผู้ชมได้มาก เพราะผู้ด าเนิน
รายมีความสนุกสนาน รับส่งมุกกันตลอดเวลา มีการหยอกล้อผู้ที่มาร่วมงาน  และยังเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ โดยที่ไม่เคอะเขิน ด้วยความที่พิธีกรเป็นเพศที่สาม จะมีความกล้าคิด กล้าท า ท าให้กลุ่ม
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ตัวอย่างได้เห็นอะไรที่มากกว่าปกติ เหมือนกับการใช้ในชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว และยังใช้ภาษาที่ฟังได้
ชัดเจน เข้าใจง่าย 
 - คุณคิดว่ารายการในแต่ละช่วงมีความเชื่อมโยงกันหรือไม่อย่างไร 
   รายการในแต่ล่ะช่วงมีความเชื่อมโยงกันดี เพราะเป็นท่องเที่ยวประเพณีเดียว เพียงแต่
แบ่งช่วงเพ่ือแยกการน าเสนอเพ่ือง่ายต่อความเข้าใจ โดยแต่ละช่วงจะน าเสนอไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นตาม
ประเพณีนั้น ๆ เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นตามช่วงเวลา และเป็นพิธีการของประเพณีนั้น ๆ เพ่ือไม่ให้
เกิดการเข้าใจผิด จึงน าเสนอไปตามช่วงเวลาที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา เพียงแค่น ากราฟิกมาคั่นช่วง
เพ่ือให้แยกแยะได้ง่ายขึ้น อารมณ์ของรายการก็สอดคล้องกันตลอดทั้งรายการ แต่มีข้อเสนอแนะคือ
อยากให้ภารกิจมีความยาวมากกว่านี้หรือไม่ก็แบ่งเป็นช่วงไปเลย ส่วนการลงโทษน่าจะโหดและตื่นเต้น
กว่านี้เช่นกัน 
 - คุณคิดว่ามุมกล้องและงานกราฟิกต่างๆที่น ามาเรียงเรื่องราวในรายการมีความ
เหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
    มุมกล้องดี ภาพสวย สารถเก็บรายละเอียดของงานได้ทั้งหมด สามารถเล่าเรื่องได้เป็น
อย่างดีเหมาะสมกับรายการท่องเที่ยวที่สามารถพาผู้ชมไปดูทุกมุมของประเพณี แต่ก็มีข้อเสียก็คือ 
บางมุมหลุดโฟกัส และแสงไม่เท่ากับภาพส่วนใหญ่ในรายการ ส่วนกราฟิกก็ง่าย ๆ เหมาะสมกับ
รายการ เข้าใจง่าย มีรูปประกอบ สามารถเล่าเรื่องราวที่ขาดหายไปในรายการได้ แต่น่าจะมีลูกเล่นที่
ท าให้ดูลื่นกว่านี้ 
 ส่วนที่ 4 ผลการวิจัย ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลง ดนตรีประกอบ และไตเติ้ลรายการ 
(Music and Title) 
 - คุณคิดว่าเพลงและดนตรีที่ใช้ในรายการเหมาะสมหรือไม ่เพราะเหตุใด  
   กลุ่มตัวอย่างฟังดนตรีและเพลงที่ใช้ในรายการ รู้สึกว่าเหมาะสม โดยให้เหตุผลว่า 
ดนตรีและเพลงที่น ามาประกอบในรายการให้ความรู้สึกถึงความเป็นชนบทซึ่งเข้ากับรายการที่น าเสนอ
เกี่ยวกับประเพณีเก่าแก่ มีบางช่วงที่ขาดดนตรีไปท าให้รู้สึกเงียบๆ  แต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าดี 
 - คุณชื่นชอบไตเติ้ลรายการประเพณีวิถีตู๊ดหรือไม่ เพราะเหตุใด 
   กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบไตเติ้ลรายการ เนื่องจากไตเติ้ลของรายการคือการน าช็อตเด็ดของ
รายการมารวบรวมไว้ให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความสนใจที่จะเข้าไปชมรายการ และเป็นไตเติ้ลที่เรียบง่าย 
เข้ากับตัวรายการ 
 - คุณคิดว่าไตเติ้ลรายการมีความเหมาะสมกับรายการประเพณีวิถีตู๊ดหรือไม่  เพราะเหตุ
ใด 
   กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าไตเติ้ลรายการมีความเหมาะสมกับรายการ เพราะไตเติ้ล
รายการก็เปรียบเสมือนไฮไลท์ เข้าใจง่าย ว่าเป็นรายการอะไร สิ่งที่รายการจะน าเสนอมีอะไรบ้าง แล้ว
น ามาปรุงแต่งในได้อรรถรสในการรับชม และเชิญชวนให้กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจ 
 ส่วนที่ 5 ผลการวิจัย ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ (Overview) 
 - คุณรู้สึกพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการประเพณีวิถีตู๊ดหรือไม่ เพราะเหตุใด 
   กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าพึงพอใจต่อภาพรวมรายการทั้งหมด เพราะเป็นรายการที่
สนุกสนานและยังให้ความรู้ ได้ลงไปร่วมกับประเพณีนั้นจริง ๆ และเห็นบรรยากาศจริง นอกจากจะได้
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เที่ยวและรู้จักประเพณีแล้ว ยังได้เห็นกิจกรรมในประเพณีนั้นด้วย รายการมีความต่อเนื่องของเนื้อหา 
มีความแปลกใหม่ของรูปแบบรายการ  

 - คุณรู้สึกพึงพอใจรายการในด้านใดมากที่สุด (รูปแบบ เนื้อหา วิธีการน าเสนอ หรืออ่ืนๆ) 
เพราะเหตุใด  
   กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบรูปแบบของรายการ เพราะมีความสนุกสนาน รู้สึกไม่น่าเบื่อ และ
มีการแบ่งสัดส่วนของรายการได้อย่างลงตัว ท าให้ได้ท้ังเที่ยวและรู้จักกับประเพณีไปพร้อมๆกัน  
   กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบวิธีการน าเสนอของรายการ โดยการที่ให้ผู้ด าเนินรายการลงไปท า
กิจกรรมนั้นจริง ๆ รวมถึงภารกิจที่ท าให้รายการสนุกมากข้ึนด้วย 
 ส่วนที่ 6 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรายการ 

- ผู้ด าเนินรายการควรผ่อนคลายมากกว่านี้ แต่ให้ความสนุกสนานได้เป็นอย่างดี 
- ควรมีข้อมูลจากชาวบ้านที่เป็นผู้รู้จริง ๆ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือทางด้านเนื้อหา 
- เสียงบางช่วงยังดังไป และบางช่วงขาดหายไป ควร balance เสียงให้ดีกว่านี้ 

   จากการประเมินข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาใช้ประเมินผลรายการ เพ่ือให้ทราบถึงความ
คิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์จากกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับจากการชมรายการประเพณีวิถีตู๊ดที่ผู้
ศึกษาผลิตขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่บทสรุปและอภิปรายผลชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ต่อไป 
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สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงานในรายการในหัวข้อเรื่อง  “รายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพ่ือ
น าเสนอประเพณีไทย” เป็นการศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา  วิเคราะห์
รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอ ที่ปรากฏในรายการท่องเที่ยว รวมถึงส ารวจพฤติกรรมการเปิด
รับชมรายการท่องเที่ยว และความต้องการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมาย  ที่มีต่อ
รายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพ่ือน าเสนอประเพณีไทย เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ตลอดจนประเมินผลชิ้นงานรายการที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น 
ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้น  ท าให้
สามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
 

 สรุปผลการวิจัย  
 การผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพ่ือน าเสนอประเพณีไทย ในส่วนของสรุปผลการวิจัย
ศึกษานั้น ประกอบด้วย 3 ส่วน  
 6.1 การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตและผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์ประเภทรายการ
ท่องเทียว จ านวนทั้งสิ้น 2 ท่าน  
 6.2 ผลส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์ และความต้องการทางด้าน
รูปแบบและเนื้อหารายการของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพ่ือน าเสนอประเพณี
ไทย 
 6.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่
ได้รับจากการรับชมรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพื่อน าเสนอประเพณีไทย” 
 
6.1 การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการท่องเที่ยว จ านวนทั้งสิ้น 
2 ท่าน ได้แก่  
 1) คุณคริสโตเฟอร์  วอชิงตัน โปรดิวเซอร์ (Producer) รายการสุดเขตเทศกาล  
 2) คุณเอกรถ กุลทวีลาภ ครีเอทีฟ (Creative director) รายการ Fast Fest  
 จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Dept Interview) เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็น
เกี่ยวกับการผลิตรายการท่องเที่ยว จากผู้ผลิตรายการท่องเที่ยว ในระหว่างวันที่ 8 กันยายน 
พ.ศ.2556 – 10 กันยายน พ.ศ.2556 เป็นระยะเวลา 3 วัน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการเกี่ยวกับประเพณี  ได้ให้ความคิดเห็นว่า รายการ
ท่องเที่ยวรายการที่สื่อสารกับผู้ชมผ่านภาพ เนื่องจากผู้ชมไม่ได้ไปเที่ยวกับเรา ดังนั้นภาพคือสิ่งที่
สามารถเล่าเรื่องได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวเหล่ามีความสวยงามอย่างไร มีสิ่งที่น่าสนใจอะไรบ้าง ท าไมคน
ถึงอยากไปเที่ยวที่นั้น และผู้ด าเนินรายการก็เป็นผู้ที่เชื่อมโยงเรื่องราวระหว่างสถานที่นั้น ๆ กับผู้ชม 
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จะบอกเล่าเรื่องราวในแบบไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับบุคลิกของผู้ด าเนินรายการ และต้องวางบุคลิกของผู้
ด าเนินรายการให้ชัดเจน เพ่ือมีเอกลักษณ์เป็นที่พูดถึงและจดจ าของผู้ชมที่ดูรายการนั้น การท่องเที่ยว
ก็มีหลายรูปแบบให้เลือก เช่น การท่องเที่ยวภูเขา  การท่องเที่ยวโบราณสถาน  การท่องเที่ยวเทศกาล
ต่าง ๆ ถ้าหากพูดถึงการท่องเที่ยวเทศกาลหรือประเพณีก็ต้องมีเรื่องของกาลเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง 
เพราะเทศกาลต่างต่าง ๆ นั้นมีที่มาท่ีไป และเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา 
 งานประเพณีเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ และมีพัฒนาการไปตามยุคสมัย บางครั้งความเก่าแก่ที่มี
มาตั้งแต่บรรพบุรุษอาจจะหายไปบ้าง ดังนั้นเราควรหาแก่นของประเพณีนั้นให้เจอ เช่น ประเพณีวิ่ง
ควายในปัจจุบันเป็นงานที่ใหญ่มาก นอกจากการวิ่งควายที่เป็นกิจกรรมหลักแล้ว ยังมีการประกวด
น้องนางบ้าน มีศิลปิน และมีการออกบู๊ทต่าง ๆ เป็นต้น เรียกได้ว่าหากลิ่นของความเป็นชาวบ้านได้
น้อยมาก การจะได้ที่มาของประเพณีจริง ๆ นั้น เราต้องลงพ้ืนที่สอบถามชาวบ้าน คนเฒ่าคนแก่ ที่อยู่
มาช้านาน ว่าองค์ประกอบของประเพณีที่แท้จริงมีอะไรบ้าง ถ้าหากหาไม่เจอหรือคนในท้องถิ่นไม่ท า
กันแล้ว ลองให้เขาท าให้ดูได้ไหม ว่าจริง ๆ แล้วมันเป็นยังไง จะได้เห็นอีกมิติหนึ่งของรายการ
ท่องเที่ยวประเพณี เพราะมิติของรายการท่องเที่ยวในปัจจุบันมีเพียงด้านเดียว คือภาพความส าเร็จ
ของประเพณีนั้น โดยลืมที่มาที่แท้จริงของประเพณี 
 ส่วนเรื่องของการถ่ายท านั้นต้องมีการวางแผนที่ดี เพราะงานเทศกาลหรือประเพณีเป็น
งานที่ยิ่งใหญ่ และมีแค่ครั้งเดียว ไม่สามารถถ่ายใหม่ได้ ควรติดต่อกับเจ้าหน้าที่จัดงาน เพ่ือให้รายการ
ของเราสามรถลงไปร่วมประเพณีนั้น ๆ ได้  
 
6.2 ผลส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์ และความต้องการทางด้านรูปแบบ
และเนื้อหารายการของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพื่อน าเสนอประเพณีไทย 
 ผู้ศึกษาได้ท าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากแบบสอบถามออนไลน์  ซึ่งมีผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้นจ านวน 150 ชุด ซึ่งเป็นแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มเป้าหมายหลักที่มีอายุ 18-25 
ปี ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้น าค าตอบที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยว
เพ่ือน าเสนอประเพณีไทย โดยวิเคราะห์ผลในรูปแบบตารางร้อยละ ค่ากลางทางสถิติ และการ
วิเคราะห์โดยสรุป ดังนี้ 
จากผลสรุปโดยรวม 
 ด้านประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 64.67) กลุ่มมีอายุ
ระหว่าง 18-22 ปี (ร้อยละ 50) และ 23 – 27 ปี (ร้อยละ 50) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 92) มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 74.67) ยังเป็น
วัยที่ก าลังศึกษาและไม่มีเงินเดือนที่มั่นคง และเงินเดือนที่สูงเพราะส่วนใหญ่ มีรายได้ 5,000-10,000 
บาท/เดือน กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มที่ก้าวทันกับเทคโนโลยีและเปิดรับสื่อใหม่ๆ เพราะงานอดิเรกของ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือ ท่องอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 25.23) 
 ด้านพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
จุดประสงค์ในการท่องเที่ยวคือ การพักผ่อน (ร้อยละ 90) แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างชื่นชอบการพักผ่อน 
กลุ่มตัวอย่างชอบเดินทางไปพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ (ร้อยละ 89.33) โดยจะท่องเที่ยว
เฉพาะช่วงวันหยุดยาว (ร้อยละ 46.67) แต่ถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวเทศกาลหรือประเพณีกลุ่มตัวอย่าง
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จะรู้จักประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี (ร้อยละ 18.18) และส่วนใหญ่ก็ยังไม่เคยไปเที่ยวประเพณีเลย 
(ร้อยละ 54) กลุ่มตัวอย่างที่เคยไปเที่ยวประเพณีก็เพราะเพ่ือนชวน (ร้อยละ 31.88) ส่วนที่ไม่เคยไปก็
เพราะรู้สึกว่าเป็นงานของผู้ใหญ่ (ร้อยละ 30.86) และถ้าหากมีประเพณีแปลกใหม่ที่น่าสนใจกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ก็อยากไป (ร้อยละ 74.76) ประเพณีที่กลุ่มตัวอย่างอยากไปมากที่สุดก็คือ ประเพณี
วิ่งควาย (ร้อยละ 14.29) รองลงมา คือ ประเพณียี่เป็ง (ร้อยละ 13.39) และรองลงมาอันดับที่สาม ก็
คือ ประเพณีผีตาโขนและประเพณีแปลกใหม่ที่ยังไม่รู้จัก (ร้อยละ 10.71)  
 ด้านพฤติกรรมการรับชมรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ของกลุ่มตัวอย่าง  รูปแบบ
รายการโทรทัศน์ที่กลุ่มตัวอย่างรับชมมากท่ีสุดก็คือ รายการประเภทวาไรตี้ (ร้อยละ 43.33) รองลงมา
อันดับสองคือ ละคร (ร้อยละ 21.33) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะรับชมในช่วงเวลา 21.01-00.00 (ร้อย
ละ 41.33) ถ้าหากเป็นรายการท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างจะดูแค่ 20-40 นาที (ร้อยละ 51.33) และจะดู
นาน ๆ ครั้ง (ร้อยละ 32.67) รายการเทยเที่ยวไทยเป็นรายการที่ได้รับความนิยมมากที่สุด  (ร้อยละ 
26.18)  

 ด้านรูปแบบและการน าเสนอรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพ่ือน าเสนอประเพณีไทย สิ่งที่กลุ่ม
ตัวอย่างอยากให้น าเสนอมากที่สุด ก็คือ ข้อมูลราคาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ร้อยละ 16.54) 
รองลงมา ก็คือ ข้อมูลด้านที่พักอาศัย (ร้อยละ 64) และอยากให้น าเสนอในรูปแบบเที่ยวไปเล่าเรื่องไป 
(ร้อยละ 28.67) รองลงมาก็คือ เที่ยวไปกินไป (ร้อยละ 21.33) ส่วนการเล่าเรื่องก็อยากให้น ากราฟิก
เข้ามาช่วย (ร้อยละ 38) รองลงมาก็คือ เล่าเรื่องพร้อมแทรกภาพสถานที่ (ร้อยละ 29.33) ประเพณี
แปลกได้รับความสนใจจากกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด (ร้อยละ 56) และต้องการรู้ประวัติความเป็นมาที่
แท้จริง (ร้อยละ 27.27) รองลงมาก็คือ พิธีกรรมในประเพณี (ร้อยละ 66.67) และถ้าพูดถึงผู้ด าเนิน
รายการ เพศท่ีสามเป็นคู่ที่ได้รับความน่าสนใจจากกลุ่มตัวอย่าง (ร้อยละ 52.67) 
 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมส าหรับรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพื่อน าเสนอประเพณีไทย มีดังนี้  
ควรสร้างบุคลิกท่ีชัดเจนให้กับพิธีกร เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้ชม เนื้อหาสามารถเป็นประเพณีทั่วไป
ได้ ไม่จ าเป็นต้องแปลกเสมอไป แต ่Gimmick ต้องน่าสนใจมากกว่าพิธีกรเป็นเพศที่สาม และอยากให้
น าเสนอจุดประสงค์ของประเพณีที่จัดให้ผู้คนสนใจมากขึ้น เพราะคิดว่านักท่องเที่ยวที่เข้าไปชม
ประเพณีส่วนมากจะยังมุ่งแค่ประเด็นเพ่ือความบันเทิง ซึ่งอาจจะมีผลให้คนรุ่นหลังไม่เข้าใจถึง
จุดประสงค์ของประเพณีนั้นที่แท้จริงได้ ถ้าสามารถน าเสนอเนื้อหาที่เข้าใจยากหรือมีความซับซ้อนให้
ออกมาน่าสนใจ น่าติดตามได้จะดีมาก  
 นอกจากนี้อยากให้มีกิจกรรมอ่ืนๆเสริม เช่น การแนะน าร้านอาหาร กินไปเที่ยวไป ท า
กิจกรรมไปน าเสนอประเพณีไป โดยมีการแนะน าสถานที่อ่ืนๆที่น่าสนใจมาสอดแทรกเพ่ิมเติม เพ่ือจะ
ช่วยท าให้รายการที่น าเสนอแต่ประเพณีไม่น่าเบื่อจนเกินไป และการมีพิธีกรเพศที่สาม ก็อาจจะช่วย
ดึงดูดความสนุกสนาน ความฮาและท าให้รายการมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นค่ะ  
 การผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพ่ือน าเสนอประเพณีไทย ได้ผลิตชิ้นงานขึ้นมา 1 ตอน 
โดยรายการมีความยาว 20 นาท ีชื่อรายการ “ประเพณีวิถีตู๊ด” ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ชื่อรายการ  ประเพณีวิถีตู๊ด  
ที่มาและความส าคัญ น าเสนอความสวยงามของประเพณีไทย ผ่านรายการท่องเที่ยว

รูปแบบวาไรตี้ที่ท าให้ผู้ชมเห็นความสวยงาม คุณค่าของประเพณีไทยและท าให้ผู้ชมจ าจดเอกลักษณ์
ของสังคมนั้น ๆ  ผ่านประเพณี ถ้าพูดถึงประเพณี ภาพที่คนส่วนใหญ่จะนึกถึงก็คือผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
วัยรุ่นจะให้ความสนใจน้อย เพราะปัจจุบันวัยรุ่นจะหันไปสนใจแฟชั่นต่างประเทศ จนกลืนวัฒนธรรม 
การแต่งกาย ขนบธรรมเนียมอันดีงามของประเทศเราไป กลายเป็นความคิด ค่านิยม การแต่งกาย 
แฟชั่น ภาษาของชาติอื่น ดังนั้นผู้ศึกษาจึงอยากที่จะน าเสนอประเพณีไทยผ่านรายการวาไรตี้ที่มีความ
หลากหลายน่าสนใจ    

วัตถุประสงค์ 1.  เพ่ือศึกษาข้ันตอนกระบวนการผลิตรายการท่องเที่ยว  
   2.  เพ่ือน าเสนอความสวยงาม ความมีเอกลักษณ์ และเห็นคุณค่า

ของประเพณีไทย 
กลุ่มเป้าหมาย หลัก 18-25 ปี 
   รอง 26-35 ปี 
THEME  เที่ยวทั่วไทยไปทุกประเพณี 
CONCEPT   เก้งสาวสุดชิคพาเที่ยวประเพณีในแบบภารกิจสุดมันส์ 
รูปแบบรายการ วาไรตี้ 
ความยาวรายการ 20 นาท ี
วันเวลาออกอากาศ วันเสาร์เวลา 21.00 - 21.20 
สถานีที่ออกอากาศ play channel 
วิธีการน าเสนอ รายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวประเพณีทั่วฟ้า

เมืองไทย ในรูปแบบภารกิจมันส์ ๆ กับพิธีกรคู่ซี้ อารมณ์ดีที่จะเป็นทั้งผู้ด าเนินรายการ ผู้ร่วมปฏิบัติ
ภารกิจ พวกเขาจะพาไปเที่ยวประเพณีไหน และปฏิบัติภารกิจอะไรนั้น ติดตามได้ใน  
“ประเพณีวิถีตู๊ด” 
 โครงสร้างรายการ รายการจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ก่อนเข้าช่วงจะมีสกู๊ปสาระน่ารู
ประเพณีต่างประเทศที่คล้ายกัน เพ่ือเป็นการให้ความรู้ ช่วงที่ 1 ช่วงที่จะแนะน าคุณผู้ชมให้รู้จักกับ
ประเพณีที่น่าสนใจที่คู่ซี้ของเราจะพาไปเที่ยว ประกอบไปด้วย ประวัติความเป็นมา พิธีกรรม และ
ช่วงเวลาในการจัดงานด้วย ที่พิเศษ กว่านั้นเราจะน าเสนอในรูปแบบกราฟิกเล่าเรื่อง เพ่ือให้คุณผู้ชม
เข้าใจง่ายช่วงที่ 2 เมื่อคุณผู้ชมรู้จักประเพณีแล้ว คู่ซี้จะปฏิบัติภารกิจตามโจทย์ที่ทางรายการ
ก าหนดให้ จะเปน็ภารกิจอะไรนั้นขึ้นอยู่กับประเพณี และความเหมาะสม 
 
6.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจาก
การรับชมรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพื่อน าเสนอประเพณีไทย” 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ 
(Format) 
 ด้านความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format) กลุ่มตัวอย่าง
สนใจรูปแบบของรายการ โดยให้เหตุผลว่า เป็นรายการรายการท่องเที่ยวที่มีรูปแบบแตกต่างไปจาก
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รายการท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ตรงที่ มีภารกิจแทรกเข้ามาเพ่ือท าให้รายการมีจุดดึงดูด และแบ่งเป็นช่วง ๆ 
อย่างชัดเจน แต่ละช่วงก็จะมีการสอดแทรกความรู้ไว้ด้วย ท าให้รายการดูมีสาระมากขึ้น และการให้
ความรู้ในรูปแบบกราฟิกก็น่าสนใจ เพราะเข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ  
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบรายการประเพณีวิถีตู๊ด โดยเฉพาะช่วงแรก เนื่องจากเป็นช่วง
ที่พาไปดูกิจกรรมของประเพณีนั้นๆ และเข้าไปร่วมกิจกรรม ท าให้รู้สึกสนุกสนานไปด้วย ส่วนความ
ยาวของรายการ 20 นาที ก็มีความพอเหมาะ ไม่นานจนเกินไป 
 ส่วนที่ 2 ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ 
(Content) 
 กลุ่มตัวอย่างรู้สึกชื่นชอบต่อเนื้อหาแต่ละช่วงของรายการ โดยให้เหตุผลว่ารายการ
น าเสนอเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่าย มีการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประเพณี ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม ประวัติ
ความเป็นมา  รวมถึงการเข้าไปร่วมกิจกรรมในประเพณีด้วย เนื้อหาของรายการในแต่ช่วงยังไม่ได้เน้น
ประเพณีเพียงอย่างเดียว ยังสอดแทรกกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างความบันเทิงให้กับคนดูด้วย แต่ยังมี
ข้อเสียคือ ผู้ด าเนินรายการเน้นความสนุกสนานมากเกินไป จนท าให้ข้อมูลที่คุณผู้ชมจะได้รับน้อย
เกินไป ถึงแม้จะมีสรุปที่เป็นกราฟิกไว้ท้ายรายการก็ตาม 
 กลุ่มตัวอย่างรู้สึกเชื่อถือกับเนื้อหาของรายการปานกลาง เนื่องจากทางรายการได้ลงไป
สอบถามชาวบ้านที่อยู่ในประเพณี แต่กลับไม่ได้ค าตอบที่แน่ชัด และกระบือที่อยู่ในซุ้มกลับไม่ตรงกับ
ประเภทที่จ าแนกไว้  ท าให้บอกเล่าไม่ชัดเจน แต่ยังมีการใช้เสียงบรรยายเนื้อหาและรูปภาพเพ่ิมเติมที่
สร้างความน่าเชื่อถือ เพราะแสดงให้เห็นว่ามีการไปหาข้อมูลเพ่ิมเติม แต่ก็มีเสียเล็กน้อยคือ ควรมี
ชาวบ้านที่เป็นผู้รู้จริงๆ มาให้ข้อมูล เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้น 
 กลุ่มตัวอย่างได้รับประโยชน์จากรายการ โดยให้เหตุผลว่าได้รู้จักกับประเพณีเก่าแก่ใน
ประเทศไทยที่มีมาช้านาน เพราะกลุ่มตัวอย่างบางกลุ่มไม่รู้จักประเพณีนี้  ถึงรู้จักก็ไม่เคยได้ไปสัมผัส
กับบรรยากาศจริง ๆ ของประเพณี รายการสามารถพาไปร่วมสนุกและยังให้ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างได้
อีกด้วย 
 ส่วนที่ 3 ผลการวิจัย ความคิดเห็นเกี่ยวกับลีลาการน าเสนอรายการ (Style) 
 กลุ่มตัวอย่างมีความชื่นชอบบุคลิกและวิธีการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการเป็นอย่างมาก 
เพราะมีความเป็นกันเองระหว่างผู้ด าเนินรายการและผู้ชม ผู้ด าเนินรายการมีสื่อสารกับผู้ชม และมี
ความกล้าที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในประเพณี ท าให้สร้างความสนุกสนานได้เป็นอย่างดี 
 ผู้ด าเนินรายการทั้งสองคนสามารถสร้างความเป็นกันเองกับผู้ชมได้มาก เพราะผู้ด าเนิน
รายมีความสนุกสนาน รับส่งมุกกันตลอดเวลา มีการหยอกล้อผู้ที่มาร่วมงาน  และยังเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ โดยที่ไม่เคอะเขิน ด้วยความที่พิธีกรเป็นเพศที่สาม จะมีความกล้าคิด กล้าท า ท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างได้เห็นอะไรที่มากกว่าปกติ เหมือนกับการใช้ในชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว และยังใช้ภาษาที่ฟังได้
ชัดเจน เข้าใจง่าย 
 รายการในแต่ล่ะช่วงมีความเชื่อมโยงกันดี เพราะเป็นท่องเที่ยวประเพณีเดียว เพียงแต่
แบ่งช่วงเพ่ือแยกการน าเสนอเพ่ือง่ายต่อความเข้าใจ โดยแต่ละช่วงจ าเสนอไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นตาม
ประเพณีนั้นๆ เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นตามช่วงเวลา และเป็นพิธีการของประเพณีนั้น ๆ เพ่ือไม่ให้
เกิดการเข้าใจผิด จึงน าเสนอไปตามช่วงเวลาที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา เพียงแค่น ากราฟิกมาคั่นช่วง
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เพ่ือให้แยกแยะได้ง่ายขึ้น แต่มีข้อเสนอแนะคืออยากให้ภารกิจมีความยาวกว่านี้หรือไม่ก็แบ่งเป็นช่วง
ไปเลย ส่วนการลงโทษน่าจะโหดและตื่นเต้นกว่านี้เช่นกัน 
 มุมกล้องดี ภาพสวย สามารถเก็บรายละเอียดของงานได้ทั้งหมด สามารถเล่าเรื่องได้เป็น
อย่างดีเหมาะสมกับรายการท่องเที่ยวที่ แต่ก็มีข้อเสียก็คือ บางมุมหลุดโฟกัส และแสงไม่เท่ากับภาพ
ส่วนใหญ่ในรายการ 
 ส่วนกราฟิกก็ง่าย ๆ เหมาะสมกับรายการ เข้าใจง่าย มีรูปประกอบ สามารถเล่าเรื่องราว
ที่ขาดหายไปในรายการได้  
ส่วนที่ 4 ผลการวิจัย ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลง ดนตรีประกอบ และไตเติ้ลรายการ (Music and 
Title) 

 กลุ่มตัวอย่างฟังดนตรีและเพลงที่ใช้ในรายการ รู้สึกว่าเหมาะสม โดยให้เหตุผลว่า ดนตรี
และเพลงที่น ามาประกอบในรายการมีความรู้สึกสนุกสนาน ฟังแล้วรู้สึกสบาย สอดแทรกความเป็น
ชนบทเข้ากับประเพณีได้เป็นอย่างดี มีความสอดคล้องกับเนื้อหาและรูปแบบของรายการท่องเที่ยว 
 กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบไตเติ้ลรายการ เนื่องจากไตเติ้ลของรายการคือการน าชอตเด็ดของ
รายการมารวบรวมไว้ให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความสนใจที่จะเข้าไปชมรายการ และเป็นไตเติ้ลที่เรียบง่าย 
เข้ากับตัวรายการ 
 กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าไตเติ้ลรายการมีความเหมาะสมกับรายการ เพราะไตเติ้ล
รายการก็เปรียบเสมือนไฮไลท์ เข้าใจง่าย ว่าเป็นรายการอะไร สิ่งที่รายการจะน าเสนอมีอะไรบ้าง แล้ว
น ามาปรุงแต่งในได้อรรถรสในการรับชม และเชิญชวนให้กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจ 
 ส่วนที่ 5 ผลการวิจัย ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ (Overview) 
 กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าพึงพอใจต่อภาพรวมรายการทั้งหมด เพราะเป็นรายการที่
สนุกสนานและยังให้ความรู้ ได้ลงไปร่วมกับประเพณีนั้นจริง ๆ และเห็นบรรยากาศจริง นอกจากจะได้
เที่ยวและรู้จักประเพณีแล้ว ยังได้เห็นกิจกรรมในประเพณีนั้นด้วย รายการมีความต่อเนื่องของเนื้อหา 
มีความแปลกใหม่ของรูปแบบรายการ  
 กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบรูปแบบของรายการ เพราะมีความสนุกสนาน รู้สึกไม่น่าเบื่อ และมี
การแบ่งสัดส่วนของรายการได้อย่างลงตัว ท าให้ได้ท้ังเที่ยวและรู้จักกับประเพณีไปพร้อมๆกัน  
 กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบวิธีการน าเสนอของรายการ โดยการที่ให้ผู้ด าเนินรายการลงไปท า
กิจกรรมนั้นจริง ๆ รวมถึงภารกิจที่ท าให้รายการสนุกมากข้ึนด้วย 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 การอภิปรายผลสามรถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคืออภิปรายผลการศึกษาและผลการ 
ด าเนินงาน ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดั้งนี้ 
 อภิปรายผลการศึกษา 
ในการผลิตชิ้นงานรายการ “ประเพณีวิถีตู๊ด” มีความสอดกล้องกับทฤษฎีและแนวคิดต่างๆดังนี้ 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ ผลการศึกษาพบว่า รายการ 
“ประเพณีวิถีตู๊ด” นั้นมีรูปแบบและเนื้อหารายการที่น่าสนใจ ผู้ชมรายการได้รับความรู้และความ
บันเทิงควบคู่กันไป นอกจากนี้ผู้ชมยังได้สัมผัสประเพณีแปลกใหม่ที่รายการท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ยังไม่ได้พา
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ไปชม เพราะรายการท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะพาไปเที่ยวสถานที่ทางธรรมชาติ และเล่าเรื่องในแบบของ
เพศที่สามที่มีความสนุกสนาน โดยอาศัยประสบการณ์จากตัวผู้ผลิตชิ้นเอง ประสบการณ์ที่ได้เจอ น า
สิ่งเหล่านี้ที่ยังขาดหายไปมาเชื่อมโยงกันให้เกิดสิ่งแปลกใหม่ขึ้น ดังนั้นจึงมีความสอดคล้องกับ แนวคิด
เกี่ยวกับการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ เนื่องจากว่ารายการประเพณีวิถีตู๊ด นั้นเป็นรายการวาไรตี้
ท่องเที่ยวที่น าเสนอเกี่ยวกับประเพณีไทย เป็นรายการที่พาคุณผู้ชมไปเที่ยวประเพณีโดยทางรายการ
จะมีภารกิจให้พิธีกรทั้งสองคนได้ท าร่วมกันด้วย นอกจากนี้แล้วยังพาคุณผู้ชมไปสัมผัสประเพณีจริง ๆ 
รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณี เรียกได้ว่าให้ทั้งความบันเทิงและความรู้ครบถ้วน 
 2. แนวคิดเก่ียวกับประเภทและรูปแบบรายการโทรทัศน์ ผลการศึกษาพบว่า รายการ 
“ประเพณีวิถีตู๊ด” เป็นรายการที่มีความหลายหลาก โดยเฉพาะในด้านของความบันเทิงที่มีภารกิจ พา
ไปดูกิจกรรมต่าง ๆ ในงาน  ร่วมท ากิจกรรมภายในงาน และได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานด้วย 
นอกจากความบันเทิงแล้วยังมีความรู้เกี่ยวกับประเพณีที่น าเสนอในแบบกราฟิกอีกด้วย  ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับประเภทและรูปแบบรายการโทรทัศน์  ซึ่งจากรูปแบบของรายการท าให้
เราวิเคราะห์โครงสร้างของรายการส่วนอ่ืน ๆ ได้เพ่ิมขึ้น ไม่ว่าเป็นกลุ่มเป้าหมาย ช่วงของรายการ 
ความยาวของรายการ และสถานีออกอากาศ ท าให้ภาพของรายการชัดขึ้นอีกด้วย เพราะฉะนั้นเราจึง
จ าเป็นที่จะต้องรู้ประเภทและรูปแบบรายการโทรทัศน์ 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผลการศึกษาพบว่า “รายการประเพณี
วิถีตู๊ด” เป็นรายการท่องเที่ยวเพื่อไปชมประเพณีท่ีเก่าแก่ในที่นั่น ๆ และเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไป
อีกที่หนึ่งเพียงชั่วคราว และไปตามความสมัครใจของผู้ด าเนินรายการเอง และอยากให้ผู้ชมได้เห็น
ความสวยความของประเพณีนั้น ๆ ท าให้รู้สึกอยากไปเที่ยว และพักผ่อน นอกเหนือจากการเที่ยวตาม
สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ การเดินทางท่องเที่ยวของผู้ชมก็ท าให้เกิดอุสาหกรรมการท่องเที่ยวขึ้น 
มีเงินหมุนเวียนภายในประเทศเป็นจ านวนมาก ถ้าหากมีนักท่องเที่ยวต่างชาติสนใจ และบอกต่อกันไป
เรื่อย ๆ ก็จะสามารถน ารายได้เข้าสู้ประเทศ ท าให้เศรษฐกิจของประเทศมีความเจริญก้าวหน้ามาก
ยิ่งขึ้น เพียงรายการท่องเที่ยวเล็ก ๆ รายการหนึ่งก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศได้เช่นกัน 
 4. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของการท่องเที่ยว ผลการศึกษาพบว่า “รายการประเพณี
วิถีตู๊ด” เป็นรายการที่ท่องเที่ยวชมประเพณีต่าง ๆ ที่ชาวบ้านท้องถิ่นนั้น ๆ จั ดขึ้น ได้รับความ
เพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจในสุนทรียะศิลป์ การยอมรับนับถือ  การเคารพพิธีกรรมต่าง ๆ และได้รับ
ความรู้ความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม ท าให้วัยรุ่นได้รับความรู้ใหม่ ๆ ที่ควรรู้ เนื่องจากเป็น
มรดกของคนไทยที่ควรอนุรักษ์สืบไปชั่วลูกชั่วหลาน ซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับแนวคิดรูปแบบการ
ท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม ถ้าพูดถึงขนบธรรมเนียมประเพณีแล้ว วัยรุ่นจะไม่ให้ความสนใจ ดังนั้น
รายการของเราจึงต้องน าความหลายหลากจากรูปแบบรายการวาไรตี้มาเพ่ิมเติม ให้มีสีสันยิ่งขึ้น 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ 
ผลิตรายการประเพณีวิถีตู๊ดเป็นอย่างมาก ซึ่งท าให้การวางโครงสร้างรายการมีความง่ายขึ้น เพราะ
งานวิจัยที่น ามามีกลุ่มเป้าหมายเดียวกับรายการที่จะผลิต ท าให้รู้จักพฤติกรรมและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง และสามารถน าสิ่งเหล่านี้ไปวิเคราะห์ต่อยอดได้อีกด้วย 
 6. รายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้อง ศึกษารายการที่เกี่ยวข้องทั้งรายการท่องเที่ยวทั่วไปและ
รายการท่องเที่ยวเทศกาล และรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพ่ือส ารวจว่ารายการที่มี
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ในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรบ้าง มีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไร และสิ่งที่รายการนั้นแตกต่างจากรายการอ่ืน ๆ  
น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ต่อยอด  รักษาสิ่งที่เป็นจุดแข็งไว้ ปรับปรุงสิ่งที่เป็นจุดอ่อน และสร้างความ
แตกต่างให้เป็นที่จดจ าของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างสิ้นเชิง 
  
อภิปรายผลการด าเนินงาน 
 การผลิตชิ้นงานรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพื่อน าเสนอประเพณีไทย มี 
ขั้นตอนการผลิตรายการ 3 ขั้นตอน คือ ก่อนการผลิตรายการ การผลิตรายการ และหลังการผลิต 
รายการ หลังจากท่ีได้ศึกษาและผลิตชิ้นงานตามกระบวนการและข้ันตอนที่วางแผนไว้ทุกประการจน 
ในที่สุดสามารถผลิตชิ้นงานออกมาเป็นรายการ “ประเพณีวิถีตู๊ด”และได้น าชิ้นงานไปทดสอบ 
กับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 20 คน โดยให้กลุ่มเป้าหมายได้รับชมและท าการสนทนากลุ่ม มีผลดังนี้ 
กลุ่มเป้าหมายตัวอย่างมีความเห็นว่าทุกคนมีความเห็นว่ารายการนี้มีความน่าสนใจ โดยให้เหตุผลว่ามี
ความบันเทิงควบคู่ไปกับสาระ โดยมีผู้ด าเนินรายการที่สร้างความเฮฮาได้ตลอดทั้งรายการ และยังมี
กิจกรรมให้ร่วมท าอีกมากมาย แต่เนื่องจากรายการยังมีข้อบกพร่องอยู่บางประการ ซึ่งบางส่วนเป็นผล 
มาจากการปัญหาในการผลิตและการตัดต่อ ดังนั้นผู้ศึกษาจะน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขให้ 
รายการมีความสมบูรณ์มากขึ้น 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตชิ้นงาน 
 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ 
 ในขั้นตอนนี้ เนื่องจากรายการของเราเป็นรายการท่องเที่ยวประเพณี ซึ่งเดือนที่ก าหนด
ถ่ายท าเป็นเดือนตุลาคม ตรงกับประเพณีวิ่งควายและประเพณีรับบัวโยนบัว ก็น าประเพณีดังกล่าวไป
เสนออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ได้ลงความเห็นว่าประเพณีวิ่งควายมีความน่าสนใจมากกว่า เริ่มการ
วางแผนด้วยการหาข้อมูลเกี่ยวกับประเพณี และติดต่อผู้รับผิดชอบการจัดงานประเพณี นั่นก็คือ 
เทศบาลเมืองชลบุรี ปัญหาแรกที่พบก็คือ การส่งเอกสารขอถ่ายท ามีความผิดพลาด ในจดหมายเรียน 
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา แต่ที่ถูกต้องต้องเรียน นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี จึงต้องน ากลับมาแก้ และส่ง
แฟกซ์ไป ปัญหาที่สอง คือ เครื่องรับเสีย ท าให้เอกสารล่าช้า ปัญหาที่สาม คือ เรื่องของการวางแผน 
เพราะต้องมีแผนส ารอง เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากประเพณีเป็นประเพณีเก่าแก่ 
จัดขึ้นเพียงครั้งเดียว ไม่สามารถแก้ไขได้อีก ต้องมีการวางแผนอย่างดี และรัดกุม เราไม่สามารถรู้ว่า
อะไรจะเกิดขึ้นบ้าง ต้องคอยสังเกต และเก็บภาพมาให้ครบถ้วนมากท่ีสุด 
 ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการผลิตรายการ 
 เมื่อถึงวันถ่ายท า ผู้ด าเนินรายการและทีมงานได้เดินทางไปยังสถานที่ถ่ายท าในเวลาเช้า
เพ่ือเตรียมพร้อม และเดินส ารวจสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในงาน เพ่ือจะได้ปรับให้ตรงกับแผนที่วางไว้ 
และสิ่งแรกที่จะถ่ายคือ สัมภาษณ์คุณลุงที่เลี้ยงควาย เมื่อติดต่อไปแล้วคุณลุงกลับไม่ว่าง เพราะ
เนื่องจากรีบน าควายไปเข้าขบวนที่จะเกิดขึ้นในเวลาต่อมา ทางทีมงานไม่สามารถหาคนอ่ืนทดแทนได้ 
ก็เลยต้องยกเลิกการสัมภาษณ์ไปตามก าหนดการของงานขบวนควายจะแห่ไปรอบเมืองและมีเกวียน
ต่าง ๆ 13 เกวียน ทีมงานและผู้ด าเนินรายการก็รอให้ขบวนเริ่ม ซึ่งเราไม่รู้ว่าขบวนจะเริ่มตรงไหน ท า
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ให้เสียเวลาให้การตามหาจุดตั้งขบวนแห่ พอขบวนเริ่มเราเลยไม่มีเวลาเตรียมตัว ท าให้ทุกคนเร่งรีบรีบ 
จึงเกิดปัญหาเรื่องเสียงขึ้น  ทราบทีหลังว่าไม่ได้เปิดไมค์พิธีกร แต่พิธีกรอีกคนเปิดไว้ ท าให้สียงเข้าไป
บ้าง ทุกอย่างภายในงานเร่งรีบและทุกอย่างเกิดขึ้นภายเวลาอันรวดเร็ว ทีมงานก็ต้องรีบตาม ท าให้
กล้องหลุดโฟกัสบ้าง เห็นกล้องในภาพบ้าง เรียกว่าปัญหาเกิดขึ้นตลอดเวลา นอกจากนี้ยังต้องแบ่ง
ทีมงานไปตามจุดต่าง ๆ เพ่ือรอสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป จะได้เก็บภาพได้ทัน ช่วงแรก ๆ มีปัญหาและ
อุปสรรคเยอะมาก แต่ช่วงหลัง ๆ ทุกอย่างเริ่มเรียบร้อยมากขึ้น และเป็นไปตามแผนที่วางไว้ อาจจะมี
ปรับเปลี่ยนบ้างตามความเหมาะสม ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี 
 ส่วนที่ 3 ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ 
 ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่มีปัญหาเยอะที่สุด เนื่องจากผู้ผลิตเองไม่ถนัดขั้นตอนการตัดต่อ 
จึงต้องมีการเรียนรู้เพ่ิมเติม ท าให้การตัดต่อเป็นไปอย่างล่าช้า รวมถึงกราฟิกที่ใช้ในรายการก็ต้อง
เรียนรู้ใหม่ทั้งหมด เป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยความพยายามและความอดทนในการสร้างสรรค์ผลงานให้
ออกมาดีที่สุดด้วยความสามารถท่ีผู้ผลิตมี ถึงแม้อาจจะไม่ได้ตามที่ต้องการทั้งหมด เพราะบางอย่างไม่
สามารถท าได้จริง ๆ ก็ใช้วิธีอ่ืนแทน แต่ผลงานที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นจากการสั่งสมความรู้ที่เรียนมาตลอดสี่
ปี และน ามาประมวลในผลงานครั้งนี้ ผู้ผลิตรู้สึกภูมิใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานชิ้นนี้คงจะให้อะไร
กับผู้ชมบ้าง มันอาจจะไม่ผลงานที่ดีที่สุด แต่เป็นผลงานที่ท าด้วยความเต็มที่ที่สุด 
  
ข้อเสนอแนะส าหรับการผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยว 
 1. ในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้นควรมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมอย่างดี  
โดยเฉพาะรายการประเภทท่องเที่ยวที่มีค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก และประเพณีที่มีแค่ครั้งเดียว เราไม่
สามารถถ่ายใหม่ได้อีก การวางแผนถือเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก  
 2. ควรตรวจและศึกษาอุปกรณ์ก่อนถ่ายท า เพ่ือให้การถ่ายท าราบรื่น และไม่เสียเวลา
ขณะถ่ายท า 
 3. ควรศึกษาหาความรู้ในการผลิตการถ่ายท าโทรทัศน์ในเรื่องของมุมกล้อง เพ่ือให้ 
สามารถก าหนดและวางแผนในการถ่ายท า เพ่ือสะดวกต่อการตัดต่อล าดับและท าให้รายการมีความ 
น่าสนใจมากขึ้น 
 4. ควรควบคุมอารมณ์ของรายการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ และได้ข้อมูลที่ครบถ้วน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาขั้นต่อไป 
 1. ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้เลือกน าเสนอประเพณีวิ่งควายซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่
ของจังหวัดชลบุรี มีการจัดงานมาร้อยกว่าปี ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปสามารถน าเสนอ
ประเพณีท่ีแปลกใหม่ หรืออยู่ในความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย 
 2. จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย พบว่า กลุ่มเป้าหมายตัวอย่างมีความเห็นว่ารายการประเพณีวิถีตู๊ด มีความน่าสนใจ เพราะ
มีทั้งความรู้และความบันเทิง แต่ข้อมูลบางส่วนยังขาดความน่าเชื่อถือ และผู้ด าเนินรายการพูดมาก
เกินไปดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไป เพ่ือให้รายการมีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากขึ้น ควร
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น าเสนอข้อมูลปฐมภูมิ เช่น การสัมภาษณ์ และมีการเตรียมการที่ดี และยังต้องก ากับรายการให้เป็น
ตามท่ีก าหนด ไปสนุกสนานมากเกินความจ าเป็น 
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บทสัมภาษณ์ส าหรับผู้ผลิตรายการท่องเที่ยวเทศกาล 
 1. แนวคิดการท ารายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพื่อน าเสนอประเพณีไทยกับกลุ่มเป้าหมาย  
 2. แนวโน้มของรายการท่องเที่ยวประเพณทีางโทรทัศน์ในอนาคต  
 3. การวางแผนกระบวนการในการผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพ่ือน าเสนอประเพณี
ไทยกับกลุ่มเป้าหมาย  
 4. เนื้อหาและหลักส าคัญในการผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพ่ือน าเสนอประเพณี  - 
จุดอ่อนและจุดแข็งของรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพื่อน าเสนอประเพณีกับกลุ่มเป้าหมาย  
 5. มุมมองของนักผลิตรายการต่อรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพ่ือน าเสนอประเพณีไทยกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
 6. ขั้นตอนกระบวนการผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพื่อน าเสนอประเพณีไทย 
 7. ลักษณะของผู้ด าเนินรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพื่อน าเสนอประเพณีไทย  
 8. สถานที่และข้อมูลในการผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพื่อน าเสนอประเพณีไทย 
 9. ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) ของรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพ่ือน าเสนอ
ประเพณีไทย  
 10. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพ่ือน าเสนอ
ประเพณีไทย   
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แบบสอบถามออนไลน์ 
เกี่ยวกับการผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพื่อน าเสนอประเพณีไทย 

ค าชี้แจง 

แบบสอบถามชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาจุลนิพนธ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สาขานิเทศศาสตร์ เอกวิทยุและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดท าขึ้นเพ่ือต้องการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม โดยผลจากการเก็บข้อมูลจะน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษารายวิชานี้
เท่านั้น 

ทางผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ ไม่น าไปเผยแพร่เพื่อหาประโยชน์ใด ๆ ผู้วิจยัใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสอบถามตามความจริงและผู้วิจัยต้องขอขอบคุณผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้เป็นอย่างดี
แบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามส ารวจพฤติกรรมการท่องเที่ยว  
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับชมรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์  
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการน าเสนอรายการท่องเที่ยวประเพณี  
แบบสอบถามเกี่ยวกับรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1 เพศ 
 

   ชาย    หญิง                        เพศทางเลือก 
 
 1.2 อายุ 
   
   18 – 20 ปี  21 – 23 ปี  24 – 26 ปี  
   
     
 1.3 การศึกษา 
 
   มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 
   ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า                สูงกว่าปริญญาตรี 
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 1.4 อาชีพ 
 
   นักเรียน / นักศึกษา  พนักงานราชการ 
 
   พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานเอกชน 
   
   รับจ้างทั่วไป   ธุรกิจส่วนตัว 
  
   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………………. 
 
 1.5 รายได้ 
 
   5,000 – 10,000  บาท   10,001 – 15,000 บาท 
    
   15,001 – 20,000 บาท    20,001 – 25,000 บาท 
 
   25,001 – 30,000 บาท    30,000 บาทข้ึนไป 
  

1.6 งานอดิเรก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 
  ดูทีวี   อ่านหนังสือ        ท่องอินเตอร์เน็ต 
 
  ชอปปิ้ง   เล่นเกมส์        ท่องเที่ยว 
 
  วาดรูป   เล่นกีฬา         เลี้ยงสัตว ์
 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………………. 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามส ารวจพฤติกรรมการท่องเที่ยว  
  
 2.1 วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว 
 
   เพ่ือพักผ่อน  เพ่ือรวมงานเทศกาล       เพ่ือติดต่อธุรกิจ 
 
   เพ่ือการศึกษา  เพ่ือกีฬาและการบันเทิง       เพ่ือเยี่ยมญาติ 
 
   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………………. 
 
 2.2 แหล่งท่องเที่ยวที่คุณชอบไป 
 
   แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา น้ าตก ป่า เป็นต้น 
 

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และศาสนสถาน เช่น วัด พิพิธภัณฑ์ 
อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถาน เป็นต้น  

 
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี เช่น เทศกาลสงกรานต์  ประเพณี
วิ่งควาย  งานบุญบั้งไฟ  ประเพณีลอยกระทง  เป็นต้น 
 
อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………. 

 
2.3 โดยปกติท่องเที่ยวบ่อยแค่ไหน 
 
  1 ครั้ง/เดือน   2 – 3 ครั้ง/เดือน 
 
  มากกว่า 4 ครั้ง/เดือน  เฉพาะช่วงวันหยุดยาว 
 
  ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ 1 – 3 วัน 
 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………….. 
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2.4 งานประเพณีท่ีคุณรู้จัก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 
 
  ประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน จ.ชลบุร ี
  
  ประเพณีรับบัว จ.สมุทรปราการ 
 
  ประเพณีวิ่งควาย จ.ชลบุรี 
 
  ประเพณีตักบาตรดอกไม้และถวายเทียนพรรษา จ.สระบุรี 
 
  ประเพณีและเทศกาลตรุษจีนภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
 
  ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
 
  ประเพณีอุ้มพระด าน้ า จ.เพชรบูรณ์ 
 
  ประเพณีไหลเรือไฟ จ.นครพนม 
 
  ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน จ.เลย 
 
  เทศกาลออกพรรษา บั้งไฟพญานาค จ.หนองคาย 
 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………. 
 
2.5 คุยเคยไปเที่ยวงานประเพณีหรือไม่ 
 
  เคย ระบุงานประเพณีท่ีไป………………………………….. (ท าต่อข้อ 2.6) 
 
  ไม่เคย (ข้ามไปท าข้อ 2.7) 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



85 

 

2.6 เหตุผลที่เคยไปท่องเที่ยวงานประเพณี 
 
  เพ่ือนชวน    ครอบครัวบังคับ 
 
  เห็นสื่อโฆษณา แล้วรู้สึกน่าสนใจ  เพ่ือการศึกษา ดูงาน 
   
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………………………….. 
 
2.7 เหตุผลที่ไม่เคยไปเที่ยวงานประเพณี 
 
  ไม่มีความน่าสนใจ 
 
  ไม่รู้จักงานประเพณีเลย 
 
  รู้สึกว่าเป็นงานของผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ 
 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………………… 
 
2.8 ถ้าหากมีงานประเพณีแปลกใหม่ที่น่าสนใจ คุณอยากไปหรือไม่ 
 
  อยากไป(ท าต่อข้อ 2.9)   ไม่อยากไป(จบที่ข้อนี้) 
 
2.9 งานประเพณีท่ีคุณอยากไปเที่ยว ระบุ…………………………………… 

 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับชมรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์  
  
 3.1 ท่านรับข้อมูลการท่องเที่ยวทางสื่อชนิดใดมากท่ีสุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 
   วิทยุ   โทรทัศน์    หนังสือพิมพ์ 
 
   นิตยสาร   โปสเตอร์ / แผ่นพบั  อินเตอร์เน็ต 
 
   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………………… 
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 3.2 รูปแบบรายการโทรทัศน์ที่คุณชอบดู 
 
   รายการข่าว (News)        รายการสารคดี (documentary)
  
   รายการละคร (Drama)        รายการเกม (Game) 
 
   รายการตอบค าถาม (Quiz)       รายการพูดคุย (Talk Show) 
 
   รายการวาไรตี้ (Variety)        รายการดนตรี (Music) 
 
   รายการกีฬา (Sport)        รายการถ่ายทอดสด (Live) 
  
 3.3 ช่วงเวลาที่ท่านรับชมรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ 
 
   6.01 – 9.00  9.01 – 12.00  12.01 – 15.00 
 
   15.01 – 18.00  18.01 – 21.00  21.01 – 00.00 
 
   00.01 – 03.00  03.01 – 06.00   
 
 3.4 โดยปกติท่านดูรายการท่องเที่ยวโทรทัศน์นานเท่าไหร่ 
 
   20 – 40 นาที  40 – 60 นาที  1 ชม.ขึ้นไป 
 
 3.5 ปกติท่านรับชมรายการท่องเที่ยวบ่อยแค่ไหน 
 
   1 ครั้ง/สัปดาห์   2-3 ครั้ง/สัปดาห์ 
 
   1 ครั้ง/เดือน   2-3 ครั้ง/เดือน 
 
   นานๆ ที    ไม่เคยเลย 
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3.6 รายการท่องเที่ยวที่คุณชอบดู (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 
   สุดเขตเทศกาล   fast fest 
 
   เทยเที่ยวไทย   วันหยุดสุดขีด 
 
   คู่เลิฟตะลอนทัวร์   เนวิเกเตอร์ 
 
   Hang Over Thailand  อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………. 
 
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบและการน าเสนอรายการท่องเที่ยวประเพณี 
 
 4.1 ท่านอยากให้รายการท่องเที่ยวน าเสนอข้อมูลอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 
   แผนที่การเดินทาง  ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวอย่างละเอียด 
 
   ข้อมูลที่พักอาศัย   ร้านอาหารแนะน า 
 
   ข้อมูลราคาค่าใช้จ่าย  ข้อมูลงานประเพณี, 

ในการเดินทาง   เทศกาลประจ าท้องถิ่น 
 

ของฝากแนะน า   กิจกรรมที่น่าสนใจ 
 
ย่านช้อปปิ้ง,การซื้อสินค้า 

 
อ่ืนๆ โปรดระบุ : …………………………………… 

 
 4.2 รูปแบบในการน าเสนอรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวประเพณีที่ท่านชื่นชอบ  
 
   เที่ยวไปเล่าเรื่องไป 
 
   เที่ยวไปท ากิจกรรมไป 
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   เที่ยวไป กินไป 
 
   เที่ยวในแบบภารกิจ หรือเกมส์ 
 
   เที่ยวแบบไม่ได้ตั้งใจ เจออะไรที่น่าสนใจก็แนะน า 
 
 4.3 รูปแบบการเล่าเรื่องหรือบอกข้อมูลของสถานที่ที่ท่านสนใจ 
 
   เล่าเรื่องพร้อมกราฟิกช่วย 
 
   เล่าเรื่องพร้อมแทรกภาพสถานที่ 
 
   เล่าเฉย ๆ  
 
   เล่าในแบบละคร 
 
   นั่งเล่าเหมือนพูดคุยกับเพ่ือน 
 
 4.4 หากมีรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวงานประเพณี คุณสนใจประเพณีแบบใด 
 
   ประเพณีที่มีการจัดงาน มีการละเล่น มีกิจกรรมให้ร่วม 
 
   ประเพณีแปลก 
  

4.5 ท่านอยากรู้ข้อมูลอะไรจากรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวประเพณี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 
  ประวัติความเป็นมาที่แท้จริง 
 
  พิธีกรรมในประเพณี 
 
  ช่วงเวลาในการจัดงานประเพณี 
 
  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประเพณี 
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  การเดินทางไปงานประเพณี 
 
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ………………………………….. 

    
 4.6 ท่านคิดว่าพิธีกรคู่ (เพศท่ี 3 กับเพศที่ 3) มีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด 
 
   ชาย – ชาย   ชาย – หญิง 
 
   ชาย – เพศที่ 3    หญิง – เพศท่ี 3 
 
   หญิง – หญิง   เพศท่ี 3 – เพศท่ี 3 
  

4.7 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมส าหรับรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพื่อน าเสนอประเพณี 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งส าหรับข้อมูลและความคิดเห็นส าหรับแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาจัดท า

ขึ้นเพ่ือโครงการ “การผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพื่อน าเสนอประเพณีไทย” 
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แบบสอบถามการสนทนากลุ่ม ในหัวข้อความพึงพอใจที่ได้รับจากการรับชมรายการ 
ประเพณีวิถีตู๊ด 
 1.  ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ  
      - คุณคิดว่ารายการประเพณีวิถีตู๊ดมีความน่าสนใจหรือไม่ เพราะเหตุใด 
      - คุณรู้สึกชื่นชอบรายการประเพณีวิถีตู๊ดหรือไม่ ชอบช่วงไหน เพราะเหตุใด  
 2.  ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ  
      - คุณรู้สึกชื่นชอบเนื้อหารายการในแต่ละช่วงหรือไม่ เพราะเหตุใด 
      - คุณคิดว่าเนื้อหาในรายการมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะเหตุใด  
      - คุณได้รับประโยชน์จากการรับชมรายการเที่ยวได้หรือไม่  
 3.  ความพึงพอใจต่อลีลาการน าเสนอของรายการ 
      - คุณรู้สึกชื่นชอบบุคลิกและวิธีการสื่อสารของผู้ด าเนินรายการหรือไม่ เพราะเหตุใด  
      - ผู้ด าเนินรายการสามารถสร้างความรู้สึกเป็นกันเองกับผู้ชมได้หรือไม่อย่างไร  
      - คุณคิดว่ารายการในแต่ละช่วงมีความเชื่อมโยงกันหรือไม่อย่างไร 
      - คุณคิดว่ามุมกล้องและงานกราฟิกต่างๆที่น ามาเรียงเรื่องราวในรายการมีความ
เหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
 4.  ความพึงพอใจต่อเพลง ดนตรีประกอบ และไตเติ้ลรายการ (Music and Title) 
      - คุณคิดว่าเพลงและดนตรีที่ใช้ในรายการเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด  
      - คุณชื่นชอบไตเติ้ลรายการประเพณีวิถีตู๊ดหรือไม่ เพราะเหตุใด 
      - คุณคิดว่าไตเติ้ลรายการมีความเหมาะสมกับรายการประเพณีวิถีตู๊ดหรือไม่ เพราะ
เหตุใด 
 5.  ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ (All of Program)  
      - คุณรู้สึกพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการประเพณีวิถีตู๊ดหรือไม่ เพราะเหตุใด 
      - คุณรู้สึกพึงพอใจรายการในด้านใดมากท่ีสุด (รูปแบบ เนื้อหา วิธีการน าเสนอ หรือ
อ่ืนๆ) เพราะเหตุใด  
 6.  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อรายการประเพณีวิถีตู๊ด 
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