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บทที่  1 

บทน า 
 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ในสังคมจะเห็นได้ว่ามนุษย์เป็นผู้สร้างวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ ขึ้นมาเพ่ือใช้ควบคุม

สภาพแวดล้อมทุกๆด้าน โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทางสังคม ทั้งนี้

เพ่ือให้เกิดผลดีต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ให้เป็นไปตามแบบแผนวิถีชีวิตที่ก่อให้เกิดความสงบสุข 

ความสามัคคีของคนในสังคม ซึ่งวัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นมีพ้ืนฐานมาจากความเชื่อและ

ค่านิยมท่ีถูกปฎิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ มีการถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จนในปัจจุบัน

ความเชื่อและค่านิยมต่อวัฒนธรรมบางอย่างได้ถูกลบเลือนหายไปตามกาลเวลา และยิ่งเทคโนโลยี 

ความทันสมัย ความสะดวกสบายทั้งหลายเข้ามามีบทบาทส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่าง

มาก จึงท าให้วิถีของการด ารงชีวิตที่อยู่ร่วมกันในสังคม ตามแบบของความเชื่อ ค่านิยมตามบรรทัด

ฐานแห่งวัฒนธรรมนั้นถูกมองข้ามและไม่ได้รับการสืบทอดต่อกันมา จนท าให้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม

เหล่านั้นหายไป ซึ่งสิ่งนี้ท าให้เกิดการสร้างก าแพงแห่งวัฒนธรรมขึ้น เพราะวัฒนธรรมเปรียบเสมือน

พรมแดนสร้างความอบอุ่นใจให้กับคนภายใน แต่ขณะเดียวกัน ก็สร้างความหวั่นเกรงและอึดอัดให้กับ

คนภายนอก ก าแพงนี้ยังคงท าตามหน้าที่ในการสร้างความแตกต่างและแบ่งแยก มีผลท าให้คุณค่าของ

วัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์นั้นลดลง จึงส่งผลให้คนเราไม่สามารถสัมผัสถึงกันได้ในฐานะที่เป็น

มนุษย์เหมือนกัน ดังนั้นคนเราควรรู้และเข้าใจวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและควรแก่การอนุรักษ์ไว้ 

จะจ าแนกตามลักษณะของวัฒนธรรมได้ดังนี้ 

1. วัฒนธรรมเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ 

มนุษย์แตกต่างจากสัตว์รู้จักคิด มีการเรียนรู้ มีการปรับปรุงระบบชีวิตของตนให้เจริญ

ขึ้น มีการกินอยู่ที่ดี มีความสุข ความสะดวกสบาย วัฒนธรรมมีการถ่ายทอดเพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน

แนวเดียวกัน และแก้ไขเฉพาะหน้าได้ ซึ่งต่างไปจากสัตว์ที่เกิดจากการเรียนรู้ได้โดยอาศัยจากการจ า
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เท่านั้น ดังนั้นวัฒนธรรมจึงมีการถ่ายทอดได้ทางเดียวเท่านั้นโดยการเรียนรู้ ไม่ใช่ถ่ายทอดทาง

ชีววิทยาหรือกรรมพันธุ์  

จรัล พรหม (2546 อ้างถึงในคณาอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะ 

2550:75) ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อคนเราเกิดมายังไม่มีวัฒนธรรมติดตัวมาด้วย ยังไม่รู้จักพูด แต่งตัวไม่เป็น 

ไม่รู้ว่าอะไรใช้เป็นอาหาร ขับร้องเต้นร าไม่เป็น สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมเหล่านี้เราค่อยๆเล่าเรียน และ

สะสมจากประสบการณ์ชีวิตประจ าวันที่เราติดต่อกับบุคคลอ่ืนๆในสังคมนั้นแสดงว่าวัฒนธรรมไม่ได้

เกิดมาพร้อมกับบุคคล แต่เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้จากสังคม 

2. วัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคม 

หมายถึง วัฒนธรรมที่เกิดจากผลของการกระท าที่ถ่ายทอดและมีการเรียนรู้ของมนุษย์

ในยุคก่อนโดยทางตรงและทางอ้อมมาสู่มนุษย์ในยุคหลังๆ หรือยุคปัจจุบันไม่ขาดช่วงระยะเวลา ดังนั้น

วัฒนธรรมจึงมีลักษณะเป็นมรดกทางสังคม โดยลักษณะดังกล่าว และเป็นตัวกลางส าคัญที่มนุษย์ใช้ใน

การถ่ายทอดวัฒนธรรมก็คือ ภาษานั้นเอง ภาษาจึงเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้กันในทุกวัฒนธรรมไม่ว่าของ

ไทยหรือของต่างประเทศ 

3. วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิต หรือแบบแผนของการด าเนินชีวิตของมนุษย์ 

หมายถึง สภาพความเป็นอยู่หรือการด ารงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละสังคมจะสามารถแยก

วัฒนธรรมออกจากกันได้ เพราะวัฒนธรรมแต่ละสังคมจะไม่เหมือนกัน เนื่องจากลักษณะของมนุษย์ 

ถ้าเกิดในสังคมใด ก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมที่ตนอาศัยอยู่ เช่น วัฒนธรรมของไทยในแต่ละภาคก็จะไม่

เหมือนกัน หรือวัฒนธรรมของไทยก็ไม่เหมือนกับต่างประเทศ เช่น วัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกา 

อังกฤษ อียิปต์ จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับวัฒนธรรมไทย ดังนั้นวัฒนธรรมของแต่ละประเทศก็จะไม่

เหมือนกันด้วย 

4. วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่คงที่ 

มนุษย์มีการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ หรือปรับปรุงของเดิมให้ดีขึ้นเหมาะสมกับสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากสภาพแวดล้อมท าให้สังคมเปลี่ยนแปลงไป จึงท าให้สังคมต้องการการ
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ปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป เพ่ือความอยู่รอดและสงบสุข แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดี

งามให้สืบต่อไป 

จากสาเหตุนี้ จึงมีการจัดท าสารคดีนี้ขึ้นเพ่ือบันทึก บอกเล่า และเผยแพร่เรื่องราวของ

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ยังคงได้รับการสืบทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงาม เพ่ือให้คนทั่วไป

ได้รับรู้และเข้าใจการด ารงชีวิตของคนท้องถิ่น รวมทั้งได้สัมผัสถึงวัฒนธรรม พิธีกรรมต่างๆ ที่สามารถ

ท าให้คนในท้องถิ่นนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ผลิตจึงมีความคิดที่อยากผลิตสารคดีบอกเล่าวัฒนธรรม

ท้องถิ่น เพ่ือเผยแพร่วิถีชีวิต วัฒนธรรม พิธีกรรมของคนในท้องถิ่น ในรูปแบบของสารคดี เพ่ือให้

ผู้บริโภคได้เห็นแง่มุมหนึ่งของท้องถิ่นเล็กๆในสังคม ที่ยังคงมีความเชื่อและได้ปฎิบัติตามวัฒนธรรมที่

ถูกสืบทอดต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นผู้บริโภคยังได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตาม

สภาพของภูมิประเทศและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือการด ารงชีวิตได้อย่างสงบสุข 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งในเรื่องวิถีชีวิตและพิธีกรรมในรูปแบบ 

สารคดีโทรทัศน์ 

2. เพ่ือให้ผู้ชมได้รับรู้ และเกิดความเข้าใจ คุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 
โครงการจุลนิพนธ์ที่ศึกษา การผลิตสารคดีโทรทัศน์บอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น จะมุ่ง

ศึกษาวัฒนธรรม ทั้งวิถีชีวิตและพิธีกรรมของท้องถิ่น ที่ใช้ในการด ารงชีวิต เพ่ือให้ผู้ชมได้รับรู้และ

ตระหนักถึงการด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น ที่เรียบง่ายและสงบสุข อย่างที่เคยมีมาในอดีต   

ตัวอย่างสารคดีโทรทัศน์บอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น ผลิตเพ่ือเป็นตัวอย่างสารคดี

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดท าความยาวเนื้อหา 15 - 20 นาที โดยกลุ่มเป้าหมาย 

คือ วัยรุ่นอายุประมาณ 15 -25 ปีและกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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ขั้นตอนการศึกษา 
1. ศึกษาค้นคว้าจากต ารา หนังสือ และเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎี 

รวมถึงส ารวจข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

2. ศึกษาหาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการผลิตสารคดี วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

- ศึกษารูปแบบและการน าเสนอสารคดี 

- ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม วิถีชีวิตและพีธีกรรม 

- ลงพื้นที่เพ่ือส ารวจและร่วมรวมข้อมูล 

3. ขั้นตอนการเตรียมการผลิต (Pre-Production) 

- เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายเพ่ือน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการคิด

รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอต่อไป  

- คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอออกมาเป็นโครงร่างรายการ (Proposal)  

- จัดท า script บท อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และสถานที่ที่ต้องใช้ในการผลิต 

4. ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production) 

- การถ่ายท าสารคดีในสถานที่ต่างๆ 

5. ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ (Post-Production) 

- (Post-script) การเขียนสคริปต์เพ่ิมเติม เพื่อเติมเต็มการด าเนินเรื่อง 

- การตัดต่อและกราฟิก 

6. ทดลองน าเสนอเพ่ือประเมินผลกับกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างเพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุง

และพัฒนารายการต่อไป 
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แผนการด าเนินงาน 
ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 1-1    ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
2556   2557  

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

 ศึกษาข้อมูลและเสน 
 หัวข้อจุลนิพนธ์ 

          

 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและ 
 ทบทวนวรรณกรรม 

          

 กระบวนการก่อนการผลิต           

 กระบวนการผลิต           

 กระบวนการหลังการผลิต           

 สรุปผลการท างานและจัดท า 
 รูปเล่มให้สมบูรณ์ 

          

 ตรวจและแก้ไขเล่มจุลนิพนธ์           

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้เผยแพร่วัฒนธรรมของท้องถิ่น ทั้งวิถีชีวิตและพิธีกรรม 

2. ท าให้ผู้ชมได้รับรู้ เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ควรค่าแก่

การอนุรักษ์ให้สืบต่อไป 
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นิยามศัพท์ 
วัฒนธรรม ในจุลนิพนธ์นี้ หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมมนุษย์และโครงสร้างเชิง

สัญลักษณ์ ที่ท าให้กิจกรรมนั้นเด่นชัดและมีความส าคัญต่อวิถีการด าเนินชีวิต ซึ่งเป็นพฤติกรรมและสิ่ง
ที่คนในหมู่บ้านสร้างขึ้น ด้วยการเรียนรู้จากกันและกัน และร่วมใช้กันสังคมของตน โดยมีพิธีกรรมเป็น
ส่วนในการช่วยหลอมรวมคนในสังคมไว้ด้วยกัน 

ท้องถิ่น ในจุลนิพนธ์เล่มนี้ หมายถึง พ้ืนที่และขอบเขตที่ชุมชน หมู่บ้าน เมือง มีการตกลง
กันทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม จนปรากฏรูปแบบทางวัฒนธรรมที่เหมือนกัน แต่ต่างกันไป
จากชุมชน หมู่บ้านและเมืองในท้องถิ่นอ่ืน ดังนั้นวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นแต่ละแห่งอาจมี
รูปแบบที่แตกต่างกันไปตามสภาพทางภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ในการศึกษา “การผลิตสารคดีโทรทัศน์บอกเล่าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น” ผู้ศึกษา

ได้น าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาศึกษาและวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตสาร

คดีดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับการผลิดสารคดีโทรทัศน์ 

2. แนวคิดเก่ียวกับวิถีชิวิต 

3. แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรม 

4. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

6. ผลงานที่เก่ียวข้อง 

แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตสารคดีโทรทัศน์  
1. ความหมายของสารคดี  

สารคดี คือ การน าเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องจริง เคยเกิดขึ้นจริง มีอยู่จริง โดย

มีการเตรียม การหาข้อมูล เรียบเรียง ภาพและเสียงให้ออกมามีความน่าสนใจและสร้างสรรค์          

ซึ่งสามารถท าให้ผู้ดูเกิดความรู้สึกนึกคิด มีอารมณ์ร่วมและได้แง่คิดซึ่งผู้ชมที่ดูจบแล้วสามารถน าไปคิด

ต่อได้ โดยยึดหลักส าคัญของงานสารคดี ที่ต้องถ่ายทอดความจริงอย่างสร้างสรรค์และให้มีผลต่อ

ความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ร่วมของผู้ชม ซึ่งผู้ผลิตสารคดีต้องตอบค าถามก่อนที่จะท ารายการสารคดี

ให้ได้ก่อน คือ ท าไปเพ่ืออะไร ท าไปให้ใครดู และดูแล้วจะได้อะไร เพ่ือที่จะก าหนดแนวคิด รูปแบบ

การน าเสนอที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และเทคนิคการน าเสนอ 
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2. ลักษณะของสารคดี 

ลักษณะของสารคดีเป็นรายการที่มีข้อแตกต่างจากรายการประเภทอ่ืน  คือ 

จุดมุ่งหมายเน้นเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้ง ที่มุ่งเสนอข้อเท็จจริง สร้างขึ้นจากเค้าโครงความ

เป็นจริง ไม่ใช่จินตนาการ ไม่ได้มุ่งหวังให้ผู้ชม รับรู้เรื่องราวอย่างผิวเผินเหมือนรายการประเภทอ่ืนๆ  

ดังนั้นพอสรุปได้ว่า รูปแบบสารคดีทั่วไปจะน าเสนอเฉพาะเพียงเรื่องเดียวแต่วิธีการ

น าเสนอมีหลายรูปแบบคละกันไป ซึ่งผู้ชมดูแล้วต้องมีความสนุกเพลิดเพลิน มีความคิดริเริ่มเป็นของ

ตัวเอง แล้วก็ท าให้เขาได้รับประโยชน์โดยไม่ลืมได้ง่ายๆ การท าสารคดีจะต้องกลเม็ด กรรมวิธี เทคนิค 

และยุทธศาสตร์ในการที่จะดึงให้ผู้ชมเข้าใจในเนื้อหาที่น าเสนอ คือ ท าอย่างไรให้ผู้ชมจ าได้ ไม่ใช่ดูแล้ว

ผ่านไป ก็ต้องใช้เทคนิคมากกว่ารายการบันเทิงประเภทอ่ืนๆ 

3. รูปแบบของสารคดี 

การน าเสนอสารคดีให้ดูน่าสนใจ จ าเป็นต้องเลือกรูปแบบการน าเสนอให้เหมาะสม 

โดยผู้ผลิตอาจเลือกเป็นรูปแบบต่างๆ อาทิ บรรยาย เล่าเรื่อง สัมภาษณ์ ละคร แอนิเมชั่น หรือ       

ในแบบของการผสมผสานก็เป็นได้ เพื่อให้เหมาะกับเนื้อหา ประเภทของสารคดีและกลุ่มเป้าหมายของ

สารคดีท่ีผู้ผลิตต้องการผลิต 

4. ประเภทของรายการสารคดี 

ในการผลิตรายการสารคดี เนื้อหาและเทคนิคในการผลิตเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่ง      

บางเรื่องมีเนื้อหาสาระสลับซับซ้อน แต่บางเรื่องก็ไม่ยุ่งยากสามารถติดตามรับฟังได้ง่ายๆ ดังนั้นจึง

สรุปได้ว่าสารคดีนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สารคดีเข้มข้นและสารคดีเบาสมอง 

4.1 สารคดีแบบเข้มข้น (Documentary)  

เป็นสารคดีชนิดที่มีเนื้อหาสาระให้ข้อเท็จจริงที่ละเอียดลึกซึ้งทุกแง่ทุกมุม แต่

ละตอนจะใช้รูปแบบในการผลิตที่ค่อนข้างจริงจัง เพ่ือให้สารคดีเรื่องนั้นน่าเชื่อถือ ส่วนใหญ่จะใช้วิธี

สัมภาษณ์ บรรยาย รายงานนอกสถานที่ สนทนา และใช้เสียงประกอบจากเสียงจริงที่บันทึกไว้ 

ลักษณะของสารคดีชนิดนี้จะให้ความรู้อย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงต้องเป็นรายการที่ค่อนข้างยาวประมาณ 

30 นาที และจะต้องดึงดูดความสนใจของผู้ฟังด้วยเทคนิคการผลิตที่มีเสียงจริงประกอบให้มากที่สุด  

สารคดีชนิดนี้ได้แก ่สารคดีเชิงวิเคราะห์และสารคดีเชิงข่าว  
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4.1.1 สารคดีเชิงวิเคราะห์ (Investigative Documentary)  

สารคดีประเภทนี้จะมีเนื้อหาละเอียดลึกซึ้งในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ และในตอนท้ายของรายการ ผู้ผลิตรายการก็มักจะทิ้ง
เนื้อหาเรื่องราวที่อาจจะเป็นไปในอนาคตให้ผู้ฟังได้คิดต่อไป ตัวอย่างเช่น สารคดีเรื่องมลภาวะใน
ประเทศไทย เนื้อหาที่จะน าเสนอก็จะครอบคลุมถึงลักษณะความเป็นอยู่ของคนในประเทศไทย อาชีพ 
ผลที่เกิดจากการประกอบอาชีพในแง่ของสภาวะต่าง ๆ อันตรายที่เกิดจากสภาวะนั้น แนวโน้มของ
มลภาวะในอีก 5-10 ปี ข้างหน้า แนวทางแก้ไข เป็นต้น  

4.1.2 สารคดีเชิงข่าว (News Documentary)  

โดยทั่วไปแล้วแต่ละวันจะมีข่าว เกิดขึ้นในแง่มุมต่างบางข่าวเป็นที่
ประชาชนสนใจ ดังนั้นการหยิบยกเอาข่าวใดข่าวหนึ่งซึ่งประชาชนสนใจมาผลิตเป็นสารคดีเชิงข่าว     
ก็เท่ากับจะต้องค้นเบื้องหน้าเบื้องหลังของข่าวนั้นมาเผยแพร่โดยละเอียด และหากข่าวนั้นยังไม่เสร็จ
สิ้น ผู้ผลิตรายการก็ต้องทิ้งท้ายแบบปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ฟังได้คาดคะเนเอาเองว่าจะจบลงในแบบใด 
หรือเป็นการยั่วยุผู้ฟังให้สนใจติดตามข่าวนั้นต่อไปอีก เช่น สารคดีเรื่องเอดส์เป็นโรคร้ายจริงหรือ 
ผู้ผลิตรายการจะรวบรวมข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับผู้เป็นโรคเอดส์  ลักษณะที่แสดงออกของโรค
ความพยายามในการรักษา และค าแนะน าในการป้องกันโรคเอดส์ เป็นต้น 

4.2 สารคดีแบบเบาสมอง (Feature)  

สารคดีชนิดนี้ไม่ต้องการเนื้อหาที่ละเอียดลึกซึ้งและหนักสมองมากนัก จะเสนอ
เพียงเรื่องราวกว้างๆพอเข้าใจ ด้วยรูปแบบที่ค่อนข้างจะให้ความบันเทิง เช่น ละคร สนทนา บทความ 
เป็นต้น และเสียงประกอบก็อาจจะสร้างขึ้นเลียนแบบของจริงหรือใช้เสียงจริงได้ยิ่งดี  สารคดีชนิดนี้ 
ได้แก่ สารคดีท่ัวไป สารคดีเนื่องในโอกาสพิเศษ สารคดีท่องเที่ยว และสารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตร์ 

4.2.1 สารคดีทั่วไป (General Feature)  

สารคดีประเภทนี้มีเนื้อหาเปิดกว้าง จะไม่เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นเรื่อง
ของมนุษย์ พืช สัตว์ หรือสิ่งของ ทั้งนี้จะสุดแล้วแต่ผู้ผลิตรายการจะหยิบยกเรื่องใดๆ ที่เห็นว่าอยู่ใน
ความสนใจของประชาชน ให้ความรู้หรือให้ประโยชน์แก่ผู้ชม โดยมีจุดประสงค์ที่จะให้เกิดความ
ประทับใจ ความจูงใจให้คล้อยตามเรื่องราวที่น ามาเสนอนั้นหรือให้ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตาม
โอกาส เช่น สารคดีเรื่องบ้านจัดสรร จุดประสงค์ก็เพ่ือให้ผู้ฟังได้รู้จักเลือกซื้อบ้านจัดสรรให้เหมาะกับ
ความเป็นอยู่โดยคุ้มค่าของเงิน 
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4.2.2 สารคดีเนื่องในโอกาสพิเศษ (Special Occasion Feature)  

สารคดีประเภทนี้สามารถผลิตได้ในทุกโอกาสที่เป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องบุคคล ประเพณีและวันส าคัญต่างๆ เป็นต้น เพ่ือให้ความรู้และความบันเทิงแก่ผู้ชมเป็นส าคัญ   
ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้สามารถค้นได้ไม่ยากนัก เพราะส่วนใหญ่จะมีเป็นประจ าปี เช่น สารคดีเรื่องวัน
ต้นไม้แห่งชาติ เรื่องเทศกาลวิสาขบูชา เรื่องประเพณีรดน้ าด าหัว เป็นต้น 

4.2.3 สารคดีท่องเที่ยว (Touring Feature)  

รายการที่เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนั้น จะสามารถมองเห็นได้
เด่นชัด เพราะเนื้อหาจะเน้นในเรื่องราวการท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่าง ๆ ขณะเดียวกันก็ประมวล
ประวัติความเป็นมาของสถานที่นั้น รวมถึงจุดที่น่าสนใจ วิธีเดินทาง ค่าใช้จ่าย ที่พักและสภาพภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ เป็นการให้ข้อมูลทุกด้านแก่ผู้ฟัง ซึ่งอาจสนใจเดินทางไปเที่ยวได้ ผู้ผลิตรายการ
สารคดีท่องเที่ยวนี้จะต้องพยายามพรรณนาเพ่ือจูงใจให้ผู้ฟังคล้อยตามและเกิดภาพทัศน์อย่างแจ่มชัด  
เพ่ือเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ดังกล่าวในโอกาสต่อไปด้วย เช่น สารคดีเรื่องไปเที่ยวเกาะเสม็ดกัน
เถอะ เรื่องเชียงใหม่เมืองสวรรค์ หรือเรื่องเขาค้อวันนี้ เป็นต้น 

4.2.4 สารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ (Historical Feature)  

สารคดีประเภทนี้จะเล่าถึงเรื่องท่ีเกิดในอดีตว่าเกิดขึ้นอย่างไร เหตุการณ์
เป็นอย่างไร อย่างคร่าว ๆ หรืออาจจะเป็นเกร็ดประวัติศาสตร์ตอนใดตอนหนึ่ง เช่น เรื่องของ      
นายขนมต้ม ซึ่งมีฝีมือในทางมวยไทยเป็นที่เลื่องลือ หรือเรื่องสะพานข้ามแม่น้ าแควอันเป็นส่วนหนึ่ง
ของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้น การน าเอาเรื่องราวในประวัติศาสตร์       
มาจัดท าเป็นสารคดีสั้นเช่นนี้เท่ากับเป็นการทบทวนเหตุการณ์โดยใช้รูปแบบในการน าเสนอที่ไม่     
หนักสมอง และใช้เวลาในการน าเสนอไม่ยาวนัก ประมาณ 10-15 นาท ี

 
5. สารคดีเฉพาะประเภท 

สารคดีแต่ละประเภทจะมีลักษณะเนื้อหาและจุดเน้นที่แตกต่างกัน สารคดีเกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติจะเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม หรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับ

สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ สารคดีบุคคลเน้นเนื้อหาประวัติ ผลงานและแนวทางในการด าเนินชีวิต

บุคคลใดบุคคลหนึ่ง สารคดีท่องเที่ยวมีเนื้อหาเก่ียวกับการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 

ความแตกต่างในด้านเนื้อหาและจุดมุ่งหมายนี้เองที่ท าให้สารคดีแต่ละประเภทมีรายละเอียดที่แตกต่าง

กันไป สามารถแบ่งได้ดังนี้ (ธัญญา สังขรพันธานนท์ 2553:118-175) 
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5.1 สารคดีรายงานเหตุการณ์  

สารคดีรายงานเหตุการณ์หรือสถานการณ์ (report) เป็นสารคดีเชิงข่าว 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่น่าสนใจ และควรเผยแพร่ให้ผู้ชมได้รับรู้ ในสารคดีนี้จะรายละเอียด สีสัน

และบรรยากาศ  เพื่อให้เกิดภาพชัดเจน เสมือนว่าก าลังอยู่ในเหตุการณ์ด้วยตนเอง 

สารคดีรายงานเหตุการณ์ จะครอบคลุมเนื้อหาและรายละเอียดที่จ าเป็น

เกี่ยวกับเหตุการณ์ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น กล่าวคือ อย่างน้อยก็ต้องตอบค าถามให้ได้ว่า เหตุการณ์นั้น

คืออะไร เกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไหร่ มีใครเกี่ยวข้องบ้าง เกี่ยวข้องอย่างไร และผลของเหตุการณ์นั้นเป็น

อย่างไร 

 5.2 สารคดีชีวิตบุคคล 

  สารคดีเกี่ยวกับประวัติบุคคลหรือสารคดีชีวิตบุคคลหรือสารคดีชีวิตบุคคล    

เป็นสารคดีที่มีลักษณะเป็นชีวประวัติขนาดสั้น ซึ่งมีวิธีคิดและจุดมุ่งหมายดังนี้ 

5.2.1 เป็นสารคดีที่มุ่งน าเสนอเรื่องราวในชีวิตของบุคคลในมิติที่รอบด้าน 

กล่าวคือ ไม่เพียงแต่น าเสนอว่าบุคคลนั้นเป็นใคร แต่ต้องบอกว่าเขาเป็นคนอย่างไร และท าไมถึงเป็น

เช่นนั้น 

5.2.2 เป็นสารคดีที่ชี้ให้เห็นแง่มุมต่างๆ อย่างรอบด้านในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง     

ซึ่งควรจะมีการพูดถึงทั้ งด้านดีและด้านที่บกพร่อง สิ่งที่มีคุณค่าในการศึกษาชีวิตบุคคลก็คือ 

ประสบการณ์ชีวิต แนวคิดในการด าเนินชีวิต อุดมคติหรือจุดมุ่งหมายในชีวิต 

5.2.3 เป็นสารคดีที่ไม่จ ากัดท่ีจะน าเสนอเฉพาะชีวประวัติของบุคคลที่มีชื่อเสียง 

ส าคัญ หรือท่ีมีบทบาทในสังคมเท่านั้น 

5.2.4 น าเสนอข้อมูลครบถ้วน เชื่อถือได้ ขณะเดียวกันก็ต้องมีกลวิธีการ

น าเสนอท่ีน่าสนใจ  
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5.3 สารคดีวิถีชีวิต 

สารคดีวิถีชีวิตเป็นสารคดีอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากผู้เขียนและ

ผู้อ่านเป็นอย่างดี เห็นได้จากตามหน้านิตยสารและวารสารมักจะมีสารคดีประเภทนี้ได้รับการตีพิม พ์

เสมอ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะขอบข่ายเนื้อหาของสารคดีวิถีชีวิตที่ค่อนข้างกว้างและหลากหลาย 

ครอบคลุมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรม ด้วยสารคดีประเภทนี้จะให้ความรู้และ

ประสบการณ์เก่ียวกับมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ และมีคุณค่าทางวิชาการสูง  

สารคดีวิถีชีวิต เป็นสารคดีที่มุ่งน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิต (The way of 

life) หรือการด าเนินชีวิตของกลุ่มคนหรือกลุ่มชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มเชื้อชาติ กลุ่ม

อาชีพ กลุ่มสังคม ท้องถิ่นหรือกลุ่มกิจกรรมที่เห็นว่ามีลักษณะเฉพาะที่น่าสนใจ เช่น วิถีชีวิตของชน

กลุ่มน้อย กลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ วิถีชีวิตของคนในบางสิ่งแวดล้อม เช่น ชีวิตชาวสลัม ชีวิตของคนใต้

สะพานลอย วิถีชีวิตของสาวหางเครื่อง เป็นต้น 

สารคดีวิถีชีวิตจะเน้นการน าเสนอเรื่องราวของกลุ่มคนภายใต้สิ่งแวดล้อม       

ทางสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่าง ดังนั้น จุดเน้นของสารคดีประเภทนี้ก็คือ ภายใต้สิ่งแวดล้อมหรือบริบท

ทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน กลุ่มคนเหล่านี้มีแบบแผนในการด าเนินชีวิตอย่างไร มีความเชื่อ

และขนมธรรมเนียมอย่างไร กิจวัตรประจ าวันของพวกเขาเป็นอย่างไร อะไรคือปัญหาของคนกลุ่มนี้ 

พวกเขามีวิธจัดการกับปัญหาอย่างไร มีความคาดหวังหรือความใฝ่ฝันอย่างไรบ้าง อะไรคืออัตลักษณ์

ของพวกเขา วิถีชีวิตของกลุ่มคนเหล่านี้สะท้อนให้เห็นความเป็นจริงในด้านใดบ้าง 

สารคดีวิถีชีวิตเป็นสารคดีที่ต้องอาศัยข้อมูลจากการลงสนามเป็นส่วนใหญ่ นั่น

คือ จะต้องลงไปศึกษาในพ้ืนที่จริง กลวิธีในการเก็บข้อมูลจึงเป็นเรื่องส าคัญ เพราะการลงภาคสนามมี

กระบวนการและขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน การเก็บข้อมูลที่ฉาบฉวยและผิวเผินจะท าให้สารคดีขาด

ความสมบูรณ์และไม่น่าเชื่อถือ 

5.4 สารคดีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สารคดีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นสารคดีที่ค่อนข้างมีจุดมุ่งหมายโดยเฉพาะ 

นอกเหนือจากมุ่งให้สาระความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บางครั้งก็มีเจตนาที่จะกระตุ้นให้
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ผู้ชมได้ตระหนักในความส าคัญของธรรมชาติและมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง เพ่ือก่อให้เกิด

ความเข้าใจและจิตส านึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป 

5.5 สารคดีท่องเที่ยว 

สารคดีท่องเที่ยว เป็นสารคดีที่ได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และ

เป็นสารคดีที่เก่าแก่ เกิดขึ้นนับตั้งแต่มนุษย์ได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ และได้บันทึกถ่ายทอด

ประสบการณ์ ความประทับใจ สถานที่  ผู้คน ภูมิประเทศและวัฒนธรรมที่นักเดินทางได้          

ประสบพบเห็น  

5.6 สารคดีรายงานพิเศษ 

สารคดีรายงานพิเศษ หรือสารคดีพิเศษ หรือบางครั้งเรียกกันว่า “สกู๊ปพิเศษ” 

เป็นสารคดีที่เน้นสาระความรู้ ข้อเท็จจริงที่ละเอียด ลุ่มลึก ขณะเดียวกันก็น าเสนอได้อย่างมีศิลปะ    

ซึ่งสารคดีขนาดยาว อาศัยการหาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ใช้เวลาพอสมควรและต้องมีการเก็บข้อมูลจาก

ที่จริง ซึ่งข้อมูลเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก 

6.  องค์ประกอบของสารคดี 

เพ่ือเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้กับสารคดี ที่นอกจากจะมุ่งเสนอข้อเท็จจริงแก่ผู้ชม

แล้วยังมีความพยายามในการสร้างจินตนาการปะปนอยู่ด้วย โดยใช้องค์ประกอบ ดังนี้ (ชนินทร์    

ชมะโชติและดวงพรทรัพย์ลักษณ์, 2549:93-95) 

6.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ของรายการ คือ เราต้องการให้ผู้ชมได้อะไรจากการด

รับชมสารคดี เช่น เพ่ือต้องการปลูกจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ืออนุรักษ์ หรือให้ความรู้ด้าน

สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

6.2 การเลือกเรื่องและเนื้อหา (Subject) เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการผลิตรายการ

สารคดี เรื่องและเนื้อหาควรเป็นเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่คนก าลังให้ความสนใจในขณะนั้น สาร

คดีไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวกับบุคคล แต่อาจเป็นเหตุการณ์ สถานที่หรือระยะเวลาใดเวลาหนึ่งของ

ประวัติศาสตร์ก็ได้ เรื่องในสารคดีจะเน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้ง โดยทั่วไปจะมีเพียงเรื่องเดียวแต่

ประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง(Topic) หลายหัวข้อ 
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6.3 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการผลิต (Source) คือแหล่งความรู้เบื้องต้นที่จะน ามา

พัฒนาเป็นบท เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ หรือผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ และชาวบ้าน 

เป็นต้น 

6.4 ประเด็นที่น าเสนอ คือ อะไรเป็นประเด็นหลัก อะไรเป็นประเด็นรอง เนื่องจาก

รายการสารคดีที่ให้น้ าหนักทุกเรื่อง ทุกประเด็นเท่ากันหมด จะท าให้สารคดีไม่น่าสนใจ 

6.5 กลุ่มเป้าหมายและปฏิกิริยา กลุ่มเป้าหมายทุกรายการ คือ ประชาชน เราควร

ทราบเป้าหมายว่าเสนอให้ใครชม ซึ่งมักจะนึกถึงเพศ และอายุ ส่วนระดับการศึกษา อาชีพ รายได้จะ

พิจารณารองลงมา 

6.6 หัวข้อเรื่อง (Topic) คือ ส่วนประกอบย่อยของเรื่องที่เราจะน าเสนอ 

ยกตัวอย่างรายการสารคดีท่องเที่ยว เรื่อง “เขื่อนป่าสัก” เป็นสารคดีท่องเที่ยวที่น าเสนอเกี่ยวกับ

เขื่อนป่าสักเราจะน าเสนออะไรบ้าง 

6.6.1 เขื่อนป่าสักอยู่ที่ไหน ท าไมเรียกเข่ือนป่าสัก 
6.6.2 สถานที่เที่ยว เขื่อนป่าสักมีอะไรบ้าง 
6.6.3 สถานที่พักเป็นอย่างไร ติดต่อที่ไหน 
6.6.4 การเดินทาง และการท่องเที่ยวที่เขื่อนป่าสัก 
6.6.5 การเตรียมตัวเดินทาง 
6.6.6 สรุปการเที่ยวเขื่อนป่าสัก ได้อะไรบ้าง 

6.7 แก่นเรื่อง (Theme) คือ ทัศนะหรือปรัชญาที่ผู้เขียนต้องการสื่อไปยังผู้ชม       

โดยถ่ายทอดผ่านโครงเรื่อง ตัวละคร ค าพูด สถานที่ และการกระท าของตัวละคร แก่นของเรื่องในสาร

คดีจะสะท้อนให้มีความคิดเห็นในเรื่องนั้นๆ ในด้านใด ประเด็นใด ส่วนใหญ่มักจะสะท้อนให้เห็นถึง

สภาพจิตใจ กิเลส ตัณหา อารมณ ์ความรู้สึกหรือการต่อสู้ของมนุษย์ สรุปก็คือ แก่นของเรื่องเป็นเรื่อง

ที่เราต้องการจะน าเสนอในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 

6.8 โครงเรื่อง (Plot) คือ ข้อมูลที่ถูกเลือกจัดเรียงล าดับเหตุการณ์ เพ่ือให้ได้

เรื่องราวที่สามารถปลุกเร้าผู้ชมให้มีอารมณ์ร่วมไปจนถึงตอนจบของเรื่องได้ การสร้างโครงเรื่องนั้นถือ

เป็นภารกิจส าคัญของการผลิตสารคดี เพราะโครงเรื่องแสดงถึงศิลปะและกลวิธีในการเล่าเรื่อง 
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ลักษณะของการวางโครงเรื่องมีหลายรูปแบบ แตกต่างกันไปตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคน แต่

โดยสรุปสามารถแบ่งออกได้กว้างๆ ดังนี้ 

6.8.1การเริ่มเรื่อง (Exposure) เป็นการเปิดเรื่องเพ่ือให้ผู้ชมทราบถึงความ
เป็นมาต่างๆของเรื่อง เช่น แนะน าตัวละครส าคัญว่าเป็นใครมาจากไหน ฐานะความเป็นอยู่อย่างไร 
เป็นต้น 

6.8.2การด าเนินเรื่องไปสู่ปมปัญหา (Development and Rising Action) 
เป็นขั้นตอนการด าเนินเรื่องไปอย่างสมเหตุสมผล โดยมีการพัฒนาบางอย่างเกิดขึ้น ซึ่งท าให้การ
ด าเนินชีวิตของตัวละครเปลี่ยนไป เช่น เมื่อแม่กับลูกเจอกัน และเกิดการเข้าใจผิดกัน ในขั้นนี้จะมีการ
สร้างความขัดแย้ง (Conflict) ขึ้นมา เรื่องราวก็ถูกจะพัฒนาไปเรื่อยๆ ความขัดแย้งดังกล่าวก็จะ
เพ่ิมข้ึน ท าให้ตัวละครต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ยุ่งยากข้ึน เป็นต้น 

6.8.3 ภาวะวิกฤตหรือจุดสูงสุดของเรื่อง (Climax) เป็นช่วงที่สถานการณ์
ยุ่งยากท่ีเกิดข้ึน ขมวดเกลียวรุนแรงถึงข้ันสูงสุด ท าให้ตัวละครต้องตัดสินใจท าอย่างใดอย่างหนึ่ง 

6.8.4 จุดจบของเรื่อง (Ending) เป็นช่วงของการคลี่คลายปัญหา โดยเมื่อ
เหตุการณ์ได้พัฒนาไปถึงข้ันรุนแรงสุดแล้ว และตัวละครได้มีการแก้ไขปัญหา ปมสถานการณ์ดังกล่าวก็
จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้ง 

6.9 ตัวละคร (Character) คือ ผู้ประกอบพฤติกรรมตามเหตุการณ์ในเรื่อง ได้แก่ 

บุคคล สัตว์ สิ่งของที่ปรากฏในสารคดี ตัวละครจะเป็นผู้ที่ท าการเดินเรื่อง เนื่องจากตัวละครมีความ

ต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง (Motivation) และสารคดีจะติดตามตัวละครว่าจะบรรลุเป้าหมายได้

อย่างไร เช่น เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ตัวแสดงกระท า เพ่ือบรรลุเป้าหมายและพบอุปสรรคที่ท าให้ไม่

บรรลุเป้าหมาย หรือเกิดการขึ้นลงของเหตุการณ์ การหักมุมต่างๆ หากไม่มีอุปสรรคเรื่องที่เล่าจะไม่มี

ความน่าสนใจ เป็นต้น 

6.10 ฉากและสถานที่ (Setting) ฉากในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเพียงแต่สถานที่ที่

เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการจัดองค์ประกอบของภาพทั้งหมด ที่เราเห็นบน

จอโทรทัศน์ในแต่ละฉาก ฉากจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญในการสื่อความหมายของเรื่องไปสู่บรรยากาศ

อันเหมาะสมตามเนื้อเรื่อง ดังนั้นหน้าที่ของฉากและสถานที่ คือการให้สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและ

ทางจิตวิทยาของตัวละคร สร้างบรรยากาศให้กับตัวละคร ให้ได้รับสิ่งแวดล้อมตามที่บทควรจะได้รับ

ที่สุด แล้วองค์ประกอบทุกด้านจะมาประกอบกัน เพ่ือให้ผู้ชมบรรลุถึงความหมายและอรรถรสที่ผู้สร้าง

ต้องการน าเสนอ 
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6.11 เสียงบรรยาย เสียงสนทนา และเสียงสัมภาษณ์ (Narration Dialogue and 

Interview) เป็นองค์ประกอบส าคัญในการผลิตสารคดี เนื่องจาก      ภาษาสามารถเติมเต็มเนื้อหาที่

ภาพไม่สามารถสื่อสารได้ ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเชิงตัวเลข ประสาทสัมผัสบางประเภท เช่น กลิ่น 

หรือความคิดที่เป็นนามธรรม และประเภทที่ภาพไม่สามารถสื่อสารได้ด้วยตัวของมันเอง เป็นต้น สิ่งที่

น่าสังเกตคือ ภาษาจะไม่ใช้ในการบรรยายภาพที่มองเห็น แต่ภาษาจะใช้บรรยายภาพที่ไม่สามารถ

บอกเรื่องราวได ้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาษาในสารคดีจะถูกถ่ายทอดสามวิธีหลักๆ คือ  

6.11.1 เสียงบรรยาย คือ จะท าการบรรยายข้อมูลเชิงประจักษ์ต่างๆ  
6.11.2 เสียงสนทนา คือ เกิดขึ้นจากการสนทนาของตัวแสดงใน     

เหตุการณ์จริง  
6.11.3 เสียงสัมภาษณ์ คือ เสียงสัมภาษณ์จากตัวแสดงหลักๆ ถึงประเด็นที่

เกี่ยวข้องแล้วน ามาประกอบกับบทบรรยายของสารคดี 
6.12 เสียงประกอบและดนตรี (Sound and Music) ถือเป็นอีกส าคัญที่ช่วยสร้าง

อรรถรสให้กับสารคดี โดยเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดอารมณ์ต่างๆ ในแต่ละช่วงของเรื่องให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ท าให้ผู้ชมเข้าถึงกับเนื้อหาของภาพที่น าเสนอ และคล้อยตามไปกับการด าเนินเรื่องอย่างเต็มที่ ดังนั้น

ในสารคดีที่ดีนั้น เสียงประกอบและดนตรีต้องกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของบท มิใช่เป็นเพียงน ามา

สอดแทรกเพ่ือเป็นการคั่นเวลาเท่านั้น 

6.13 กราฟิกและไตเติ้ล (Graphic and Title) ตัวอักษรและภาพอีก ลักษณะหนึ่ง

ที่ปรากฏในสารคดี ใช้ในการบอกถึงชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ บอก เวลา จ านวน และสถานที ่หรืออาจใช้บอก

สัญลักษณ ์เช่น แผนที่ แผนภูมิต่างๆ เป็นต้น 

6.14 ปัจจัยที่สนับสนุนในการผลิต คือ ผู้อุปถัมภ์ของรายการ ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยที่

ส าคัญที่สุดของการผลิตสารคดี 

6.15 งบประมาณในการผลิต คือ งบประมาณจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความยาว

ของรายการ ถ้างบในการถ่ายท าสารคดีน้อย ก็ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการถ่ายท า 

จากแนวคิดเกี่ยวกับสารคดีโทรทัศน์ข้างต้น จะเห็นได้ว่ารูปแบบของการผลิตสารคดี

โทรทัศน์ในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ และมีวีธีการน าเสนอที่แตกต่างกันไป แต่ก็ยังคงเน้นเรื่องการให้

ข้อมูลและข้อเท็จจริงเป็นหลักอยู่ ซึ่งทางผู้ศึกษาก็จะน าข้อมูลดังกล่าว มาประยุกต์และปรับใช้ให้เข้า
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กับรายการสารคดีของผู้ศึกษา เพ่ือหาประเภท รูปแบบการน าเสนอให้ตรงกับเนื้อหาของรายการและ

เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสนใจ 

 
แนวคิดเกี่ยวกับวิถีชิวิต 

1.ความหมายของวิถีชีวิต 

วิถีชีวิต ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542:1075) ระบุว่าหมายถึง ทางด าเนินชีวิต เช่น วิถีชีวิต

ชาวบ้าน  

มนุษย์ในฐานะหน่วยชีวิตที่ด ารงอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อม จะมีกระบวนการปรับตัว

เข้ากับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องเพ่ือรักษาดุลยภาพกับสิ่งแวดล้อม ทั้งการปรับตัวใน

เชิงพฤติกรรม และการปรับตัวในระดับจิตส านึก ซึ่งการปรับตัวอย่างต่อเนื่องนี้อาจก่อให้เกิดแบบแผน

ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งขึ้นมาในระดับบุคคล เรียกว่า “วิถีชีวิต” (อมรา พงศาพิชญ์   

2534 อ้างถึงใน รัตนาภรณ์ ตังธนเศรษฐ์ 2554:7) 

(Linton 1954 อ้างถึงใน สนิท สมัครการ 2544:1) ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรม 

คือ วิถีชีวิตทั้งมวลของสังคมใดสังคมหนึ่ง 

ยศ สันตสมบัติ ได้ให้แนวคิดไว้ว่าวัฒนธรรมมิใช่พฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้ แต่เป็น

ระบบความเชื่อและค่านิยมทางสังคม ซึ่งอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมคือกฎระเบียบ

หรือมาตรฐานของพฤติกรรมที่คนในสังคมยอมรับ วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิต (way of life) ของคนใน

สังคม เป็นวิธีการด าเนินชีวิตของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง มีการเปลี่ยนแปลงและการสืบทอดจากคนรุ่น

หนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง 

สนิท สมัครการ (2545:45) ให้ความเห็นของวัฒนธรรมไว้ว่า หมายถึง วิถีชีวิต

ทั้งหมดของประชากรกลุ่มหนึ่งหรือสังคมหนึ่ง ซึ่งแสดงออกมาเป็นแบบแผนต่างๆ สืบเนื่องมาจากการ

เรียนรู้ของมนุษย์ แบบแผนทางวัฒนธรรมได้รับการรักษาไว้และถ่ายทอดกันเรื่อยมาจากชั่วอายุคน

หนึ่งไปยังชั่วอายุคนรุ่นต่อๆมา และในระหว่างนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างเป็นธรรมดา 
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สุพรรณี ไชยอ าพร และ สนิท สมัครการ (2545:46) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิต    

ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไว้ว่า ความเป็นสัตว์สังคมของมนุษย์ท าให้มนุษย์คิดสร้างกฎระเบียบในการอยู่

ร่วมกันในสังคมขึ้นมา เพ่ือให้การด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบกันมาก

เกินไป และในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน เพ่ือความเจริญก้าวหน้า

ของสังคมและความสุขส่วนบุคคล กฎระเบียบของสังคมนี้ในทางสังคมมานุษยวิทยา เรียกว่า 

“วัฒนธรรม” ซึ่งก็เท่ากับวิถีชีวิตทั้งมวลของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั่นเอง  

สุภางค์ จันทวานิช (2533 อ้างถึงใน รัตนาภรณ์ ตังธนเศรษฐ์ 2554:8) ได้ให้

ความหมายของวิถีชีวิตในฐานะของวัฒนธรรมไว้ว่า วัฒนธรรม หมายถึง  วิถีชีวิตและแบบแผน

พฤติกรรมที่คนกลุ่มหนึ่งใช้ร่วมกัน คือคนกลุ่มหนึ่งก็มีวิถีชีวิตแบบหนึ่ง ต่างกันก็ต่างวิถีชีวิต           

ต่างพฤติกรรม ต่างลักษณะการแสดงออกทางสังคม ซึ่งหากคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดมีวิถีชีวิต  ซึ่งเป็น

ลักษณะเฉพาะของกลุ่มที่แตกต่างจากคนกลุ่มอ่ืน ก็อาจกล่าวว่า คนกลุ่มนั้นมีวัฒนธรรมเฉพาะของตน 

สุนันท์ธนา แสนประเสริฐ (2540:11)ได้ให้ความหมายของวิถีชีวิตในแง่ของ

วัตถุประสงค์ในการด าเนินชีวิตไว้ว่า 

1.1 เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม 

1.2 เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม 

1.3 เพ่ือก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในสังคม 

ดังนั้นสรุปได้ว่าความหมายของ “วิถีชีวิต” คือ รูปแบบการด าเนินชีวิตประจ าวันของ

มนุษย์ ที่ต้องปรับตัวทั้งทางพฤติกรรมและระดับของจิตส านึกเพ่ือให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และอยู่ร่วมกัน

ในสังคมอย่างสงบสุข 

2. องค์ประกอบของวิถีชีวิต 

วิถีชีวิตประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ส่วน คือ (สุนันท์ธนา แสนประเสริฐ

2540:11) 
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2.1 ส่วนที่เป็นวัตถุ หมายถึง เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ใช้ในการด าเนินชีวิต ทั้งที่เป็น

การที่ได้จากธรรมชาติ การสืบทอดมาแต่คนยุคก่อนๆ หรือประดิษฐ์ คิดค้นขึ้นใหม่ ซึ่งจะเกิดขึ้นมาได้

มนุษย์ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และฝีมือความช านาญในการประดิษฐ์คิดค้นขึ้น 

2.2 ส่วนที่ไม่ใช่วัตถุ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

2.2.1 ส่วนที่เป็นระบบความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยมทางสังคม ซึ่งอยู่

เบื้องหลังพฤติกรรมของมนุษย์ หรือเป็นระบบคุณค่า คุณธรรม ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคม 

ตลอดจนส่วนที่เป็นผลรวมของความรู้ ลักษณะนิสัย แนวคิด และสติปัญญา 

2.2.2 ส่วนที่เป็นเทคนิควิธีการ วิธีในการด าเนินชีวิต แบบแผนพฤติกรรม      

ซึ่งรวมถึงวิธีการกิน วิธีการอยู่ วิธีแต่งกาย วิธีแสดงอารมณ์ วิธีสื่อความ วิธีจราจร และขนส่ง วิธีอยู่

รวมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจนวิธีแสวงหาความสุขทางใจ รวมความว่าเป็นวิธีปฏิบัติของมนุษย์ต่อ

ร่างกายและจิตใจของตนเอง ต่อมนุษย์ที่อยู่ร่วมสังคมด้วยกัน และต่อธรรมชาติแวดล้อม 

3. ลักษณะของวิถีชีวิต 

แบบแผนการด าเนินชีวิต หรือวิถีชีวิต เป็นสิ่งที่ยากจะมองเห็นหรือสังเกตเห็นได้

โดยตรง ตามปกติแล้วนักสังคมศาสตร์โดยทั่วไป จะศึกษาสังเกตพฤติกรรมของมนุษย์ที่ประพฤติ

ปฏิบัติต่อกัน แล้วพิจารณาหาหลักเกณฑ์หรือแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีต่อกัน            

(สนิท สมัครการ 2544:4) 

วิถีชีวิตของคนเกิดจากการเรียนรู้ มีการถ่ายทอดสืบต่อกันได้ และเป็นสิ่งที่

เปลี่ยนแปลงเสมอ ไม่หยุดนิ่ง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดจากกระบวนการภายในสังคม หรือเพ่ือ

ตอบสนองต่อสิ่งเปลี่ยนแปลงที่มาจากภายนอก (สุนันท์ธนา แสนประเสริฐ 2540:12) 

วิถีชีวิตของคนในสังคมหนึ่งๆ ครอบคลุมชีวิตมนุษย์ทุกด้าน ทั้งด้านการท ามาหา

กินเพ่ือเลี้ยงชีพ ด้านความเชื่อ ระบบการเมืองการปกครอง และสังคม องค์ประกอบของวิถีชีวิต เริ่ม

ตั้งต้นตั้งแต่ภายในจิตใจของคน มีค่านิยม คุณค่าทางจิตใจ คุณธรรม ลักษณะนิสัย แนวความคิด และ

สติปัญญา ออกมาจนถึงท่าที และวิถีปฏิบัติของมนุษย์ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจ และการปฏิบัติ

ของบุคคลต่อธรรมชาติ แวดล้อม (วันทนา คุมพสาโน 2544 อ้างถึงใน รัตนาภรณ์ ตังธนเศรษฐ์ 

2554:9) 
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แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม 

1. ความหมายของวัฒนธรรม 

 ค าว่า วัฒนธรรม ถอดศัพธ์มาจากภาษาอังกฤษว่า culture เป็นค าที่เกิดจาก

การรวมค า 2 ค าในลักษณะสมาสเข้าด้วยกัน คือ  

วัฒนะ หรือวัฒนา แปลว่า ความเจริญงอกงาม รุ่งเรือง ก้าวหน้า 

ส่วนค าว่า ธรรม    แปลว่า การกระท าหรือข้อที่ควรปฎิบัติ  

ความหมายของวัฒนธรรมได้มีการให้ความหมายไว้มากมาย ดังนี้ 

วัฒนธรรม หมายถึง ข้อก าหนดให้มนุษย์ปฎิบัติเพ่ือให้เกิดตวามเจริญงอกงาม   

ทั้งด้านกาย วาจา และใจไปพร้อมๆกัน จะมีเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ (พวงผกา ประเสริฐศิลป์ 

2543 อ้างถึงในคณาอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2550: 69) 

วัฒนธรรม คือ สิ่งที่มนุษย์เปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือผลิตสร้างข้ึน เพ่ือความเจริญ

งอกงามในวิถีชีวิตของมนุษย์ในส่วนรวมที่ถ่ายทอดกันได้ เลียนแบบกันได้ เอาอย่างกันได้ วัฒนธรรม

จึงเป็นสิ่งอันเป็นผลผลิตของส่วนรวมมนุษย์ที่ได้เรียนรู้จากคนสมัยก่อน และสิบต่อกันมาเป็นประเพณี 

วัฒนธรรมจึงเป็นทั้งความคิดเห็นหรือการกระท าของมนุษย์ ในส่วนรวมที่เป็นลักษณะเดียวกัน และ

ส าแดงให้ปรากฎเป็นภาษา ความเชื่อ ระเบียบ ประเพณี (พระยาอนุมานราชธน กองวัฒนธรรม 

กรมการศาสนา 2521 อ้างถึงใน วรวุธ สุวรรณฤทธิ์และคณะ 2547:47) 

วัฒนธรรม คือ ความเจริญงอกงามที่มนุษย์ทให้เกิดขึ้นหรือเรียกกันว่า “มรดก

ทางสังคม” เพราะวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้รับมาจากบรรพบุรุษและถ่ายทอดไปแก่อนุชน 

วัฒนธรรม คือ ปัญญา ความรู้สึก และกิริยาอาการที่มนุษย์ส าแดงออกให้เห็นสิ่ง

ต่างๆ และเป็นนิสัย ความประพฤติในส่วนร่วม ซึ่งไม่มีขึ้นเองตามธรรมชาติ สภาพแห่งความเจริญงอก

งาม และมีวิวัฒนาการความเจริญอยู่เรื่อย ถือเป็นมรดกแห่งสังคม เพราะมนุษย์เป็นทายาทรับช่วงไว้

เป็นจารีตประเพณีสืบต่อกันไว้ไม่ขาดตลอดจนเป็นวิถีชีวิตของสังคม ก่อให้เกิดความผาสุก ความเจริญ

ในชีวิต (ประภาศรี สีหออ าไพ 2546 อ้างถึงใน วรวุธ สุวรรณฤทธิ์และคณะ 2547:46) 

ดังนั้น วัฒนธรรม จึงหมายถึง ผลของกิจกรรม หรือการกระท าทุกอย่างที่สังคมได้

สร้างข้ึนมาจากความรู้และประสบการณ์ของคนในสังคมเดียวกัน และคนส่วนใหญ่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่   
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ดีงาม โดยสร้างกฎเกณฑ์ แบบแผน เพ่ือน าไปปฏิบัติให้เป็นไปตามรูปแบบเดียวกัน ทั้งนี้สมาชิกใน

สังคมไทยต่างยึดมั่นในคุณธรรม และศีลธรรมตามหลักของพระพุทธศาสนา เป็นการแสดงออกถึง

ความเจริญงอกงามในทุกๆด้าน ท าให้สังคมไทย มีความสมานสามัคคีกัน และอยู่ด้วยกันอย่างมีความ

สงบสุข มีการสืบทอดต่อกันไปจนเป็นมรดกทางสังคมของไทย (คณาอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 2550:70) 

2.ประเภทของวัฒนธรรม 

การแบ่งประเภทของวัฒนธรรมตามหลักทางด้านสังคมวิทยา ซึ่งเป็นที่ยอมรับ

โดยทั่วไป จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ตามลักษณะสภาพของสังคมในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งทั้ง            

2 ประเภทนี้จะต้องสอดคล้องเป็นเหตุผลต่อกัน แต่มีรู ปแบบที่มีลักษณะสวนทางกัน ดังนี้          

(คณาอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะ 2500:72-73) 

2.1 วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material culture) หมายถึง วัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม 

เป็นวัฒนธรรมที่สามารถสัมผัสได้        มีรูปร่าง หรือวัตถุอันเกิดจากสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งมนุษย์ได้คิดสร้าง

ขึ้นมา ตลอดจนผลงานในทางด้านศิลปกรรมของมนุษย์ด้วย เช่น สิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือน  

บ้านเรือน อาคารสิ่งก่อสร้าง รถยนตร์ ปากกา นาฬิกา ภาพวาด รูปปั้น เป็นต้น  

2.2 วัฒนธรรมทางจิตใจ หรือวัฒนธรรมที่ไม่เกี่ยวกับวัตถุ (Non – Material 

culture) หมายถึง แบบแผนในการด ารงชีวิต และเป็นแบบอย่างของการปฎิบัตหรือแนวทางแห่ง

ความคิด ความเชื่อในการอุดมการณ์ ศีลธรรมจรรยา ธรรมเนียม ประเพณี ปรัชญา กฏหมาย ภาษา

และพิธีการ ต่างๆ เป็นวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม เป็นวิถีการกระท าของมนุษย์      ถ้าหากมนุษย์ขาด

วัฒนธรรมทางจิตใจหรือวัฒนธรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุนี้แล้วก็จะมีสภาพไม่แตกต่างไปจากสัตว์ หา

ความเจริญมั่นคงในชีวิตไม่ได้ ไม่มีการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น มีแต่ความเสื่อมทั้งด้านศักดิ์ศรี การท างาน 

ความศรัทธาในหมู่คณะ ผู้บังคับบัญชาก็ไม่มี จึงเปรียบเสมือนกับตายทั้งเป็น หรือมีความรู้ท่วมหัวเอา

ตัวไม่รอดนั่นเอง คนเราต้องมีสติสัมปชัญญะ มีจิตใจแน่วแน่ ซื่อสัตย์ต่อตนเอง   ต่อครอบครัวและ

ผู้อื่น จึงถือว่าเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมทางด้านจิตใจ ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต 

3.ลักษณะของวัฒนธรรม 

3.1 วัฒนธรรมเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ 
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อธิบายได้ว่า “วัฒนธรรม” นั่นมีลักษณะเป็นแนวทางแห่งพฤติกรรมที่มีการ

เรียนรู้กันได้ (learned way of behavior) มิใช่เกิดชึ้นเองโดยปราศจากการเรียนรู้มาก่อน และ

ลักษณะอันนี้เองที่ท าให้มนุษย์แตกต่างไปจากสัตว์ กล่าวคือ พฤติกรรมส่วนใหญ่าของสัตว์ปราศ     

จากการเรียนรู้มาก่อน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่ของสัตว์เกิดจากการเร้าของ

สัญชาตญาณ (Instinct) ส่วนมนุษย์นั่นมีสมองอันทรงคุณภาพ จึงสามารถรู้จักคิด ถ่ายทอด และ

เรียนรู้ กระบวนการดังกล่าวเกิดข้ึนจากการที่บุคคลมีการติดต่อกับบุคคลอ่ืนในฐานะที่เป็นสมาชิกของ

สังคม เพราะฉะนั้นการเรียนรู้จึงเป็นลักษณะที่ส าคัญยิ่งของวัฒนธรรม (ดนัย ไชยโยธา 2546:103) 

3.2 วัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคม 

วัฒนธรรมเป็นผลของการถ่ายทอดและการเรียนรู้จากสมาชิกรุ่นหนึ่งไปสู่

สมาชิกรุ่นต่อไปการถ่ายทอดวัฒนธรรมไปสู่สมาชิกนั้น จะต้องใช้ระยะเวลายาวนาน เครื่องมือส าคัญ

ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมก็คือ การที่มนุษย์มีภาษาเป็นสื่อกลาง ภาจึงช่วยให้มนุษย์ได้แสดงความรู้สึก

และสามารถเข้าใจผู้อ่ืนได้ ช่วยให้การถ่ายทอดวัฒนธรรมสืบต่อมาเป็นมรดกทางสังคม 

3.3 วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิต หรือแบบแผนของการด าเนินชีวิตของมนุษย์ 

บุคคลที่เกิดในสังคมใดก็จะเรียนรู้วัฒนธรรมของสังคมนั้น วัฒนธรรมของแต่

ละสังคมมีความแตกต่างกัน ซึ่งไม่อาจน ามาเปรียบเทียบกันได้ว่าวัฒนธรรมใดดีกว่ากัน เพราะ

วัฒนธรรมแต่ละวัฒนธรรมย่อมมีความเหมาะสมตามสภาพแวดล้อมของแต่ละสังคม ซึ่งขึ้นอยู่กับ      

วิถีชีวิต (way of life) หรือแผนการด าเนินชีวิต (design for living) เช่น วัฒนธรรมไทยมีแบบ

แผนการด าเนินชีวิตในลักษณะหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกาย อาหารการกิน ความเป็นอยู่ 

วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นก็มีแบบแผนการด าเนินชีวิตในอีกลัษณะหนึ่งที่แตกต่างกันไปจากวัฒนธรรม

ไทย จึงกล่าวได้ว่า วิถีชีวิตของคนไทย คนญี่ปุ่นหรือชาติอื่นๆ จะมีวิถีชีวิตที่เป็นลักษณะของตัวเอง 

3.4 วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ 

จากที่มนุษย์คิดค้นสิ่งใหม่ๆหรือปรับปรุงของเดิมให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ที่เปลี่ยนแปลงไปจึงท าให้วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่น การประดิษฐ์รถยนตร์ ท าให้

ระยะเวลาในการติดต่อรวดเร็วขึ้น การขนส่งสินค้าและการให้บริการรวดเร็วขึ้น อันมีผลให้เกิดการ

สร้างถนนมากมาย และยังก่อให้เกิดผลต่อสังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย 
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3.5 วัฒนธรรมมีลักษณะเป็นการแสดงถึงรูปแบบของความคิด 

ในการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมเป็นผลมาจากการช่วยกัน

ก าหนดรูปแบบของความคิดในการแสดงพฤติกรรมของสมาชิก โดยสมาชิกรับรู้ร่วมกัน และประพฤติ

ปฎิบัติตามแนวคิดนั้น เช่น คนไทยพบหน้ากัน จะยกมือไหว้กันและกัน ส่วนชาวตะวันตกจะทักทาย

ด้วยการจับมือ 

3.6 วัฒนธรรมมิใช่เป็นของผู้ใดผู้หนึ่ง 

แต่วัฒนธรรมเป็นของส่วนรวม ซึ่งเกิดจากการที่มนุษย์อยู่ร่วมกัน และสร้าง

รูปแบบในการด าเนินชีวิตในสังคมร่วมกัน วัฒนธรรมจึงไม่ใช่สิ่งที่สมาชิกในสังคมคนใดคนหนึ่งยอมรับ

และถือปฎิบัติเท่านั้น(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2547:47-48) 

4. การถ่ายทอดวัฒนธรรม  

อมรา พงศาพิชญ์ (2552 อ้างถึงใน สุรภี แก้วยศ 2554:31-32) กล่าวไว้ว่า 
วัฒนธรรม คือระบบสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น มิใช่ระบบที่สร้างขึ้นโดยสัญชาติญาณ หมายความว่า 
วัฒนธรรมคือสิ่งที่มนุษย์ต้องเรียนรู้และจะต้องมีการถ่ายทอดวัฒนธรรม การถ่ายทอดวัฒนธรรมที่เห็น
ได้ชัดที่สุด คือ การที่พ่อแม่สอนลูกว่าอะไรควรท าอะไรไม่ควรท า การสอนนี้นอกจากเป็นการสอนถึง
พฤติกรรมแล้ว ยังเป็นการถ่ายทอดระบบสัญลักษณ์อีกด้วย การถ่ายทอดวัฒนธรรมโดยรวมก็คือ การ
สอนให้คนรุ่นหลังรู้ถึงระบบสัญลักษณ์ของสังคม ซึ่งได้เคยมีการตกลงกันไว้ว่า ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
มนุษย์ที่อยู่คนละสังคมย่อมมีวัฒนธรรมที่ต่างกัน เพราะต่างกลุ่มต่างก็มีข้อตกลงของกลุ่ม นอกจาก
มนุษย์จะถ่ายทอดวัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งแล้ว  มนุษย์เราอาจรับวัฒนธรรม
บางส่วนมาจากสังคมข้างเคียงได้  

ทั้งนี้ย่อมหมายความว่า วัฒนธรรมที่รับมาต้องไม่ขัดกับค่านิยมหลักของสังคม    
มีความสอดคล้องกับของเดิมอยู่แล้ว การรับวัฒนธรรมของสังคมอ่ืนมาในระยะแรก อาจเรียกได้ว่าเป็น
การยืมวัฒนธรรม แต่เมื่อนานไปการยืมก็กลายเป็นการรับ การยืมและการรับวัฒนธรรมจึงถือเป็น
จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม  

โดยสรุปแล้ว การถ่ายทอดวัฒนธรรมภายในสังคมเดียวกันคือการสืบทอด
วัฒนธรรมในแนวตั้ง จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ส่วนการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งไป   
สู่อีกสังคมหนึ่ง เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมในแนวนอนและเป็นการที่สังคมหนึ่งยอมรับวัฒนธรรมของ
สังคมอ่ืน โดยฝ่ายรับวัฒนธรรมใหม่ละทิ้งวัฒนธรรมของตนบางส่วน และท าให้เกิดการผสมกลมกลืน
ทางวัฒนธรรมจนท าให้สูญเสียเอกลักษณ์เดิม 
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แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 
1.ความหมายของพฤติกรรม 

 พฤติกรรมมีความสัมพันธ์โดยตรงเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร นักวิชาการได้ให้
ความหมายไว้ดังนี้ (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร 2546: 26) กล่าวว่า ในการรับสารนั้นผู้รับสารจะเป็นผู้เลือก
รับสารที่เป็นประโยชน์หรือสร้างความสนใจให้กับตนเอง ฉะนั้นปัจจัยส าคัญที่จะเป็นตัวก าหนด
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการส่งสารไปยังผู้รับสาร คือการเลือกสรรและการแสวงหาข่าวสาร 
ทั้งนี้ผู้เลือกสารจะมีกระบวนการเลือกรับสารที่แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ ความต้องการ     
ความเชื่อ และทัศนคติความรู้สึกนึกคิดที่ไม่เหมือนกัน ความหมายของการเปิดรับสื่อสามารถแยกได้
ตามพฤติกรรมการเปิดรับสารจากสื่อ ได้ให้ความหมายพฤติกรรมดังนี้ 

1.1 การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) การแสวงหาข้อมูลเพ่ือต้องการให้มี
ความคล้ายคลึงกับบุคคลอื่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งทั่วไป 

1.2 การเปิดรับข้อมูล (Information Receptivity) การเปิดรับสื่อ เพ่ือต้องการทราบ
ข้อมูลที่ตนเองสนใจอยากรู้ หากมีข่าวสารที่เก่ียวข้องกับที่ตนสนใจก็จะให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ 

1.3 การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) การเปิดรับสื่อเพราะต้องการ
ท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือการท าเพ่ือผ่อนคลาย 

2. ปัจจัยพื้นฐานในการเปิดรับสื่อ 

การรับข่าวสารมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข่าวสารตามแบบเฉพาะของแต่ละคน
แตกต่างกันไป สาเหตุที่ให้บุคคลหนึ่งได้มีการเลือกรับสื่อนั้น เกิดจากปัจจัยพ้ืนฐานหลายประการดังนี้
(พีระ จิรโสภณ, 2546: 45) 

2.1 ทัศนคติและค่านิยมของตนเอง จะมีอิทธิพลต่อการเลือก การตีความ และ      การ
จดจ า 

2.2 ความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆ สื่อมวลชนจึงถือความอยากรู้อยากเห็นเป็นหลัก
ส าคัญอย่างหนึ่งในการเสนอข่าวสาร โดยปกติมนุษยจ์ะอยากรู้อยากเห็นโดยเริ่มจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเอง
ที่สุดไปจนถึงสิ่งที่อยู่ห่างตนเองมากที่สุดตามล าดับ ทั้งนี้มนุษย์ก็ไม่ได้เลือกรับสื่อเฉพาะเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อมเท่านั้น แต่จะเปิดรับเพราะเป็นความอยากรู้อยากเห็นใน
สิ่งที่เกิดข้ึนในแง่ต่างๆ 

2.3 ประโยชน์ใช้สอยของตนเอง โดยพื้นฐานมนุษย์เป็นคนเห็นแก่ตัว ในฐานะที่เป็นผู้รับ
ข่าวสารจึงต้องการแสวงหาและใช้ข่าวสารบางอย่างที่จะใช้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง เพ่ือช่วยให้
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ความคิดของตนบรรลุผล และเสริมสร้างบารมี เพ่ือให้ได้ข่าวสารที่จะช่วยให้ตนเองได้รับความ
สะดวกสบาย รวมทั้งให้ได้ข่าวสารที่ท าให้ตนเองเกิดความสนุกสนานและได้รับความบันเทิง 

2.4 ประสบการณ์และนิสัยของผู้รับสาร เพราะผู้รับสารแต่ละคนจะมีนิสัยและการ
พัฒนาประสบการณ์ในการรับสารที่แตกต่างกัน 

2.5 ลักษณะของสื่อมวลชนโดยทั่วไป นอกจากองค์ประกอบเกี่ยวกับอายุเพศ การศึกษา 
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม หรือองค์ประกอบอ่ืนที่ไม่สามารถเห็นเด่นชัด เช่น ทัศนคติ 
ความหวัง ความกลัว ฯลฯ จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการใช้สื่อและสื่อมวลชนแต่ละ     อย่างก็มี 
ลักษณะเฉพาะที่ผู้รับข่าวสารแต่ละคนแสวงหาและที่ได้ประโยชน์ไม่เหมือนกัน ลักษณะเฉพาะของสื่อ
แต่ละอย่าง จึงมีส่วนที่ท าให้ผู้รับข่าวสารจากสื่อมวลชนมีองค์ประกอบแตกต่างกันไป ทั้งนี้ เพราะว่า
ผู้รับข่าวสารแต่ละคนย่อมจะเลือกเข้าหาลักษณะเฉพาะบางอย่างจากสื่อ ที่จะสนองความต้องการและ
ท าให้ตนเองเกิดความพึงพอใจจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของบุคคลในแต่ละคนนั้น ทัศนคติ
ของบุคคลมีความเกี่ยวข้องในการเปิดรับข่าวสาร โดยมีพ้ืนฐานจากความรู้และทัศนคติที่แตกต่างกัน 
เพราะความแตกต่างในการเปิดรับสื่อและความแตกต่าง ในการแปลความจากสารที่ตนได้รับ จึง
ก่อให้เกิดประสบการณ์ที่แตกต่างกัน อันมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล 

จะเห็นไดว้่าในการเปิดรับสื่อใดๆของผูรับสารนั้น มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องมากมาย ซ่ึง
นอกจากการเลือกเปิดรับสื่อต่างๆ ที่มีอยู่อย่างมากมายแล้ว ผู้รับสารยังมีโอกาสที่จะเลือกเปดรับหรือ
ไมเปดรับขาวสารต่างๆ ที่ส่งผ่านสื่อได้อีกดว้ย 

3. การเลือกรับสาร 

กระบวนการเลือกรับสาร (Selective Processes) เป็นตัวก าหนดความส าเร็จและความ
ล้มเหลวของการรับส่งสาร ซึ่งพบวา ผูรับสารจะกระท าการตางๆ เพ่ือใหเกิดความสอดคลองทาง
ความคิด กลาวคือ ผูรับสารจะเปดการสื่อสารที่สอดคลองกับทัศนคติและความสนใจของตน      ใน
ขณะเดียวกันจะหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ขัดแย้งกับตนเอง หรือแมเปิดรับก็จะรับรูและตีความสารให
เหมาะกับมุมมองของตน จึงกลาวไดวา แมผูรับสารจะเตรียมตัวมา   เปนอยางดี ใชสื่อที่มี
ประสิทธิภาพ แตก็ผลการสื่อสารอาจไมมีบรรลุผลส าเร็จเสมอไป เพราะผู รับสารแตละคนมี
กระบวนการเลือกรับสารที่แตกตางกันออกไปตามประสบการณความตองการ ความเชื่อ ทัศนคติ   
ของตน ฯลฯ 

กระบวนการเลือกรับสารเปรียบเสมือนเครื่องกรอง (Filters) ขาวสารในการรับรูซึ่ง 
ประกอบไปดวยการกลั่นกรอง 3 ชั้น ดวยกันคือ 
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3.1 เลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective Attention) 
หมายถึง แนวโน้มที่ผูรับสารจะเลือกสนใจหรือเปดรับขาวสารจากแหลงใดแหลงหนึ่ง      ที่มีอยูดวย
กันหลายแหลงตามเวลา ความสามารถที่จ ากัดในการรับสารและความพอใจในแหลงสาร    เชน การ
เลือกเปดโทรทัศนชองใดชองหนึ่ง การเลือกซื้อหนังสือพิมพฉบับใดฉบับหนึ่ง เปนตน        โดยมี 
แนวโน้มจะเปดตัวเองใหสื่อสารตามความคิดเห็นและความสนใจของตน และหลีกเลี่ยงไมสื่อสารในสิ่ง
ที่ไมสอดคลองกับความคิดเห็นและความสนใจของตน เมื่อไดรับขาวสารที่ไมสอดคลองกับความรู้ 
ความคิดเห็น ความเชื่อ คานิยมและทัศนคติของตนหรือของกลุม ก็จะไมสนใจขาวสารนั้นเลย อาจปิด
รับขาวสารหรือเปดรับแตไมใหความสนใจ  

ทั้งนี้เพราะโดยธรรมชาติแลวคนเรามีความตองการที่จะปกป้องรักษาและส่งเสริมความ
เป็นตัวเองและการรับขาวสารที่ไมสอดคล้องกับความรู้ ความ  เขาใจหรือทัศนคติเดิม จะท าใหผูรับ
สารเกิดภาวะทางจิตใจที่ไมสมดุลหรือมีความไมสบายใจ ที่เรียกวา Cognitive Dissonance ตาม
ทฤษฎีความไม่ลงรอยของความรูความเข้าใจ (Theory of Cognitive Dissonance) ของเฟสติงเจอร 
ดังนั้น บุคคลจึงหลีกเลี่ยงภาวะดังกลาวโดยการแสวงหาขาวสาร   หรือ เลือกสรรเฉพาะขาวที่ลงรอย
กับความคิดเดิมของตน ท าใหเขาสบายใจแตจะมีผลในการเป็น    แรงเสริมหรือสนับสนุนทัศนคติเดิม
นั้นใหคงอยู เชน ผู้ทีซ่ื้อผลิตภัณฑใดมาก็จะเปดรับ      ขาวสารที่   สนับสนุนผลิตภัณฑนั้น และไมเป
ดรับขาวสารที่บอกวาผลิตภัณฑนั้นมีขอเสียอยางไร เพ่ือไม่ใหตนเองรูสึกไมดีหรือผิดหวังกับการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑนั้น  

3.2 การเลือกรับรู้หรือเลือกตีความ (Selective Perception or Selective)     เปนก
ระบวนการกลั่นกรองในชั้นตอมา การรับรูเปนกระบวนการตีความหมายสิ่งที่เราพบเห็นในสิ่งแวดลอม 
ในความหมายทางนิเทศศาสตรนั้น การรับรูจะหมายถึงการที่ผูรับสารหรือผูบริโภคสื่อไดรับสารที่สงมา
จากผูสงสารหรือผูผลิต เพื่อเตรียมสารนั้นเขาสูกระบวนการตีความหมายตอไป กลาวคือ หลังจากผูรับ
สารเลือก    เปดรับขาวสารแหล่งใดแหลงหนึ่งแลวผานทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ผูรับสารจะเลือกรับรู
หรือตีความสารแตกตางกันและไมตรงกับความเปนจริงเสมอไป ขึ้นอยูกับอายุ แรงจูงใจ ความรู้ ความ
เขาใจ ความเชื่อ ทัศนคติ ประสบการณความตองการ หรือความรูสึกที่เกิดจากประสบการณในอดีต 
ระดับสติปญญา การสังเกตพิจารณา ทัศนคติความเชื่อ     คานิยม การคาดหวัง สภาวะจิตใจของ
ตนเองรูปแบบการด าเนินชีวิต ครอบครัวและกลุมสังคม ตลอดจนชนิดและธรรมชาติของสิ่งที่เราที่   
เขามากระตนุอวัยวะสัมผัสในขณะนั้นเปนตน  

ดังนั้น แมสารที่สงมาจะมีลักษณะเหมือนกัน แตความเขาใจของผูรับสารแตละคนอาจ
แตกตางกัน ออกไปและไมสอดคลองกับสารที่ผูสงสารตั้งใจสง ดวยสาเหตุตางๆเหลานี้ เชน คนสูบ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



27 

บุหรี่เมื่ออานบทความในหนังสือพิมพที่พูดถึงผล   รายของการสูบบุหรี่ วาจะท าใหเปนมะเร็งได้ก็
มักจะไมคอยเชื่อถือ คนที่เคยถูกสุนัขกัด เมื่อเห็นสุนัขก็จะเกิดการรับรูวาสุนัขเปนสัตวดุราย เป็นต้น 
อยางไรก็ตามการรับรูดังกลาวมักเกิดขึ้นโดยไมรูตัวหรือไมตั้งใจ แตมักเกิดจากสภาพรางกายหรือ
ความสามารถทางกายภาพของบุคคล (Individual Biology หรือ Physical Ability) การเรียนรูทาง
สังคมและวัฒนธรรม (Culture Training) และลักษณะทางจิตวิทยาของบุคคล ( Personal 
Psychology) นอกจากนี้การรับรูในลักษณะตางๆ ดังตอไปนี้อาจสงผลตอการสื่อสารได   เชนกัน 

3.2.1 การรับรูแบบเหมารวม (Stereotype) หรือการมองไมเห็นความแตกตาง คือ
มองวาสิ่งตางๆ เหลานั้นเหมือนกันหมด เชน มองวาผูหญิงทุกคนออนแอเหมือนกัน       ซึ่งมีสาเหตุ
มาจากธรรมชาติของคนที่มักจัดสิ่งตางๆ ออกเปนหมวดหมูเพ่ือใหงายตอการจดจ าโดย    ดูวาสิ่งใดมี
ลักษณะคลายกันก็จัดเขาไวเปนประเภทเดียวกัน การท าเชนนี้อยูเสมอจึงท าใหมองแตความเหมือน
หรือความคลายคลึงจนไมสามารถแยกแยะความแตกตางระหวางสิ่งตางๆไดทั้งสิ่งที่อยูในประเภท
เดียวกันก็มีเอกลักษณของตนที่แตกตางไปจากสิ่งอ่ืน ซึ่งท าใหเกิดทัศนคติ อคติ ความเชื่อและคานิยม
ที่มีอิทธิพลตอการสื่อสารได้ 

3.2.2 การรับรู้แบบมีอคติหรือความโน้มเอียง (Bias) คือการรับรูโดยไม่พิจารณา
จากขอมูลที่เปนจริงแตใชความรูสึกสวนตัวเปนเครื่องตัดสินความถูกผิดของขอมูล เชน     มองวา
เพ่ือนเปนฝายถูกเสมอและมองศัตรูว่าเปนฝายผิดเสมอ ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงไม่มีใคร        ท าผิด
ตลอดและไมมีใครท าถูกตลอด การรับรู เชนนี้  จึงเบี่ยงเบนขาวสารที่ได รับไปในทิศทางที่ตน         
พอใจเทา่นั้น 

3.2.3 การรับรู้แบบสุดขั้ว (Black or White) เป็นการมองหรือตัดสินอะไรอยาง
เด็ดขาด ไม่มีการประนีประนอม เห็นวาอะไรมีเพียง 2 ลักษณะซึ่งมีความแตกต่างกันอยางตรงข้ามไม่
มีจุดกึง่กลางระหว่างความแตกต่างทัง้ 2 ด้านนั้น เช่น มองวาคนไม่ดีคือ คนเลว คนไม่สวยคือคนขี้เหร ่
เป็นต้น การรับรูเชนนี้จะจ ากัดความคิดและสกัดก้ันทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา รวมทั้งท าให
ไมส่ามารถเปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากความคิดของตนได้ 

3.2.4 การรับรู้แบบแช่แข็ง (Freezing Retention) คือการที่เรายึดมั่นถือมั่นใน
ความคิดและความเชื่อของเราทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาเป็นการที่เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแลวจะรับรู้ในสถานะของสิ่งนั้นๆไมเปลี่ยนแปลง แม้ในความเป็น
จริงอาจมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วก็ตาม อาทิเห็นว่าสุนัขเป็นสัตวดุร้ายน่ากลัว แม้จะพบสุนัข
ป่วยหนัก ไม่มีเรี่ยวแรงก็ยังมองว่าน่ากลัวอยู่ 
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3.3 การเลือกจ า (Selective Retention)  

 ความจ าเป็นการรับรู้เรียนรู้และเก็บข่าวสารและประสบการณ์ต่างๆ ไว้ โดยสามารถ
ระลึกและน าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้ได้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์  ตางๆ เนื่องจากการรับรู้
สามารถคงอยู่ได้นาน ผู้รับสารจึงเลือกจดจ าสารเพียงบางส่วนเท่านั้น โดยมีแนวโนมเลือกจดจ าข
าวสารที่ไดรับมาเฉพาะส่วนที่ตรงกับความคิดความสนใจ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเทานั้น และจะลืมในส
วนที่ตนไมสนใจและไมเห็นดวยไป การเลือกจดจ าจึงเปรียบเสมือนเครื่องกรองขั้นสุดท้าย ที่มีผลต่อ
การส่งสารไปยังผู้รบัสารเพราะในบางครั้งข่าวสารอาจถูกปฏิเสธตั้งแต่ขั้นแรกโดยการไม่เลือกอ่าน ฟัง 
หรือชมสื่อนั้นๆ แต่ในกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้รับสารอาจพยายามตีความข่าวสารตามความเข้าใจหรือ
ความต้องการของตนเอง ซ่ึงหากข่าวสารมีความชัดเจนอยู่แล้ว  ผู้รับสารก็ไม่สามารถตีความแตกต่าง
กันออกไปได้ในท้ายที่สุด ผู้รับสารก็ยังมีโอกาสเลือกจดจ าเฉพาะบางส่วนที่ตนสนใจหรือตีความ
แตกต่างกันออกไปได้ 

จากการศึกษาของออลพอรต และโพสตแมน  พบว่าผู้รับสารมัก         ถายทอด
ข่าวสารไปยังคนอ่ืนๆ ไม่ครบถ้วน เหมือนที่รับมาเนื่องจากแต่ละคนเลือกจดจ าเฉพาะส่วนที่เห็นว่า
น่าสนใจเท่านั้น  ส่วนข่าวสารที่เหลือมักจะถูกลืมหรือไม่น ามาถ่ายทอดต่อ ทั้งนี้แคลปเปอร์ กล่าวว่า 
ความพร้อมที่จะจดจ าสาร มักเกิดขึ้นแก่คนที่สนใจและพร้อมจะเข้าใจและพร้อมที่จะลืมสาร เมื่อไม่
สนใจจะรับรู้และไม่พร้อมจะเข้าใจ ดังนั้นการเลือกจดจ าเนื้อหาสาระของสารที่เราไดรับ จึงเป็นการ
ช่วยเสริมใหทัศนคติหรือความเชื่อเดิมของเรา มีความม่ันคงมากข้ึน    และเปลี่ยนแปลงได้ยากข้ึน 

แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารข้างต้น ผู้ศึกษาจะท าการน าข้อมูลที่ได้
ดังกล่าว มาตีความและประยุกต์ เพ่ือปรับใช้ให้เข้ากับรายการสารคดีของผู้ศึกษา โดยเฉพาะในส่วน
ของการเปิดรับสารของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้รายการสารคดีของผู้ศึกษาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และ
เข้าใจในกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ณรงค์ อนุรักษ์ (2550 อ้างถึงใน กลิกา นิลโนรี 2555:13) ได้ศึกษา “โครงการส ารวจและ 
วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับชมรายการโทรทัศน์เพ่ือจัดตั้งบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม”ผลการศึกษาพบว่ารายการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมยังเป็นที่ต้องการรับชมอยู่ใน
อัตราส่วนในระดับสูงประชาชนต้องการให้รูปแบบรายการโทรทัศน์เพิ่มเนื้อหาสาระเรื่องการท่องเที่ยว
และวัฒนธรรมเพ่ือให้คนในสังคนได้ตระหนักและธ ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมการน าเสนอวัฒนธรรมต้องไม่
น่าเบื่อมีภาพและดนตรีที่ชวนติดตามรายการต้องไม่เครียดจนเกินไปสไตล์สบายๆ   ให้เข้ากับทุกเพศ
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ทุกวัยเป็นส าคัญ เพราะฉะนั้นทุกรายการที่ผลิตขึ้นมาควรเป็นรายการที่มีสาระให้ความรู้และความ
บันเทิงควบคู่กันไป 

ประเวศ วะสี (2532 อ้างถึงใน ปวีณ ควรแย้ม 2555:33) ในหนังสือวัฒนธรรมกับการ 
พัฒนา ได้กล่าวว่า วัฒนธรรม คือ พลังของสังคมทางภูมิปัญญา เพ่ือพัฒนาจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกับการปฏิบัติหรือวิถีชีวิตของชุมชนและสังคม อีกนัยหนึ่งกล่าวว่า 
วัฒนธรรม คือ การปฏิบัติหรือวิถีชีวิตที่สะท้อนภูมิปัญญาทางสังคมซึ่งได้มาจากประสบการณ์จริงและ
ถ่ายทอดสืบต่อกันมา 
 เว็บ http://www.mediamonitor.in.th ได้ท าการส ารวจเรื่อง วัยรุ่นกับสื่อ : ภาพสะท้อน 
อนาคตผู้ใหญ่ โดยการส ารวจจากวัยรุ่นที่เข้าการเสวนา ได้แก่ กลุ่มภาคอีสาน กลุ่มเพชรบุรี  กลุ่ม
กาญจนบุรี กลุ่มชลบุรี และกลุ่มกรุงเทพฯ ได้ผลสรุปในเรื่องของมุมมองของวัยรุ่นที่มีต่อสื่อต่อไปนี้ 

ในยุคแห่งสื่อทางเลือกในปัจจุบันสามารถเปิดช่องทางให้วัยรุ่นผลิตสื่อได้เอง    ซึ่งสื่อท่ีผลิต
จากวัยรุ่นสู่วัยรุ่นจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี เพราะคนผลิตและคนรับมีความคิดความ
ต้องการที่ตรงกันวัยรุ่น ได้สะท้อนมุมมองแบ่งออกมาได้ 2 ประเด็น สรุปได้ดงันี้ 

1.ภาพวัยรุน่ทีส่ะท้อนออกมาในสื่อเป็นอย่างไร 
กลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่มองว่าภาพวัยรุ่นที่สื่อสะท้อนออกมาไม่ใช่ภาพวัยรุ่นในความเป็น

จริงทั้งหมด สื่อน าธรรมชาติบางส่วนของวัยรุ่นมาต่อยอดทางความคิดเพ่ือสร้างกระแสนิยมจูงใจ
ให้เกิดการบริโภคสินค้า เช่น ใช้ความสนใจเรื่องรูปร่างหน้าตา การมีผิวขาวของวัยรุ่นมาเป็นจุด
ขายผลิตภัณฑ์ การน าเรื่องการเรียนของวัยรุ่นมาเป็นจุดขาย เครื่องดื่มบ ารุงสมองนอกจากนี้สื่อยัง
หยิบยกวัยรุ่นเพียงกลุ่มเดียวมาน าเสนอคือวัยรุ่นสวยหล่อหุ่นดี 
             ในขณะที่บางกลุ่มมองว่าภาพวัยรุ่นที่ปรากฏในสื่อไม่ได้สะท้อนภาพวัยรุ่นจริงๆ แต่
วัยรุ่นถูกเจ้าของธุรกิจน ามาใช้เป็นพรีเซนเตอร์ในการขายของ โดยการสร้างบุคลิก ลักษณะขึ้นมา 
ทั้งท่ีวัยรุ่นในความเป็นจริงอาจไม่ได้เป็นเช่นนั้น 
 

2.วัยรุ่นต้องการสื่อแบบไหนและควรใช้สื่ออย่างไรเพื่อให้เกิดความสุข (ในปัจจุบัน) 
             กลุ่มวัยรุ่นต้องการสื่อที่รายงานความจริงไม่น าเสนอข่าวสารด้านเดียว สื่อที่สนับสนุนและ
ส่งเสริมพัฒนาการและสามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจของวัยรุ่นได้อย่างหลากหลาย 
สื่อที่ให้ความบันเทิงควบคู่ไปกับสาระความรู้ ทั้งเรื่องของการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม สื่อที่ไม่มี
ความรุนแรง สื่อที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเป็นช่องทางให้กลุ่มที่มีจิตอาสาได้รวมตัวกนัเพื่อท า
ประโยชน์ให้แก่สังคม รวมถึงการสนับสนุนให้มีรายการปรึกษาปัญหาวัยรุ่นที่มีผู้ด าเนินรายการเป็น
วัยรุ่นด้วยกัน เหมือนพูดคุยปรึกษาปัญหากับเพ่ือนการที่วัยรุ่นส่วนใหญ่ติดเฟซบุ๊คเป็นเพราะเหงาไม่มี
เพ่ือนพูดคุย 
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             การใช้สื่อให้เกิดความสุขควรใช้เพ่ือเป็นช่องทางแสดงความสามารถของตนเองในทาง
สร้างสรรค์ และควบคุมระยะเวลาการเปิดรับสื่อให้เหมาะสม ไม่ใช้สื่อมากเกินไปจนเกิดการเสพติดสื่อ 
อีกท้ังวัยรุ่นควรมองสื่อให้ลึกถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของผู้ผลิตสื่อ มองเห็นแง่คิดและคติสอนใจต่างๆ
ที่แฝงมาในสื่อ ไม่ใช่เปิดรับเฉพาะความบันเทิงเท่านั้น 

 
ผลงานที่เกี่ยวข้อง 

1.  สารคดีท่องเที่ยว From Thai spective  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2-1 From Thai spective : MAE LANA เข้าถึงได้ที ่
ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=UikUMHf_iyw 
ชื่อตอน : From Thai spective : MAE LANA 
แนวคิด : ประสบการณ์ท่องเที่ยวประเทศไทยในมุมมองของชาวต่างชาติ 
เนื้อหา : ชาวต่างชาติที่มาเที่ยวที่แม่ละนา จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขาได้เรียนรู้วิถีชีวิต ทั้งความเป็นอยู่ 
การท านา การกินอยู่ และการร่วมพิธีถวายผ้าป่า  
กลวิธีการน าเสนอ : สารคดีท่องเที่ยวประเทศไทย ผ่านมุมมอง ประสบการณ์ของชาวต่างชาติ โดยให้
ชาวต่างชาติได้อาศัยอยู่ร่วมกับชาวบ้าน แล้วชาวบ้านก็ได้ ถ่ายทอดวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ อาชีพ การ
ท านา ด้านProduction มีการใช้ insert ธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมต่างๆ ช่วยเล่าเรื่องให้งานดู
น่าสนใจมากขึ้น รวมทั้งการจัดองค์ประกอบภาพที่ผ่านการคิด และสามารถถ่ายทอดความรู้สึกและ
อารมณ์ออกมาได้ดี 
จุดเด่น : การจัดองค์ประกอบของภาพ และมุมภาพได้ดี สวย น่าสนใจ สื่ออารมณ์ออกมาได้ดี การ
เลือกใช้มุมมองการเล่าโดยชาวต่างชาติ 
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2.สารคด ีTradiciones 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2-2 Tradiciones : La Guelaguetza : OAXACA เข้าถึงได้ที ่              
ที่มา : http://vimeo.com/31455014 
ชื่อตอน  : La Guelaguetza : OAXACA 
แนวคิด  : น าเสนอประเพณี พิธีกรรมในท่ีต่างๆ 
เนื้อหา   : การเล่าถึงงานประจ าปีในวัฒนธรรมของชนพ้ืนเมืองที่ประเทศเม็กซิโก ในเมืองโอซากา ซึ่ง
มีการเฉลิมฉลองเพ่ือบูชาเทพเจ้า โดยการมีการเต้นร าแบบดั้งเดิม แต่งกายแบบพ้ืนเมือง มีขบวน
พาเหรดที่สมบูรณ์แบบด้วยเครื่องดนตรีพื้นเมือง 
กลวิธีการน าเสนอ : สารคดีน าเสนอเรื่องของประเพณีในเมืองโอซากา ด้าน Production มีการจัด
องค์ประกอบภาพที่สื่ออารมณ์ของภาพได้ดี เข้ากับเนื้อเรื่อง ให้อารมณ์ความยิ่งใหญ่ 
จุดเด่น : การจัดองค์ประกอบของภาพ และมุมภาพได้ดี สวย น่าสนใจการสื่ออารมณ์ของภาพได้ดี 
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บทที่  3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การเก็บข้อมูลเป็นการวิจัยเพ่ือท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการการผลิตใน
หัวข้อเรื่อง “การผลิตสารคดีโทรทัศน์บอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น” ซึ่งท าให้ผู้ศึกษาสามารถน าข้อมูลที่
ได้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้กับสารคดีโทรทัศน์ชิ้นนี้ โดยมุ่งเน้นกระบวนการผลิต การถ่ายท า และ
เนื้อหา 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการวิจัย เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึงเรื่องระเบียบวิจัย รวมถึงการวางแผนผลิตชิ้นงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. รูปแบบในการศึกษาวิจัย 
ในการศึกษาสารคดีโทรทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตและพิธีกรรม

ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้เลือกใช้วิธีวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) มาใช้ในงานวิจัย ซึ่งเป็นการเก็บ

รวบรวมข้อมูลวิจัยที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการเตรียมการวางแผนก่อนการผลิตชิ้นงานจริง โดยผู้ศึกษา

เลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) เพ่ือเป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึกจากทาง

ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทั้งนี้จะน าข้อมูลไปเป็นแนวทาง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น 

และวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) มาใช้เป็นเครื่องหลักในการศึกษา หลังจากนั้นจึงน า

ข้อมูลที่ได้รวบรวมมาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการน าเสนอ แนวคิด และรูปแบบการผลิตสารคดี

โทรทัศน์บอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการผลิตสารคดีของผู้ศึกษา รวมถึง

มีการประเมินผลของสารคดีที่ผลิตขึ้นมาใหม่ ด้วยวิธีการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) เพ่ือเป็น

แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

ผู้ศึกษาได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานวิจัยเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นโดย   

แบ่งเป็น 2 ตอน 

1.การศึกษาวิจัยก่อนกระบวนการผลิตรายการ (Pre-Test) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก     

(In-Depth Interview) กับผู้ผลิตสารคดีในประเทศไทย และการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) 

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลและการศึกษาวิจัยต่อไป 
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2.การศึกษาวิจัยหลังกระบวนการผลิตรายการ (Post-Test) ด้วยวิธีการประเมินผลสารคดี

ทางโทรทัศน์ในลักษณะการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย 

2. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
2.1 ประชากร (Population) ในการศึกษาและผลิตสารคดีครั้งนี้ แบงเปน 4 กลุม     

ดังตอไปนี้ 
2.1.1 ประชากรที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามก่อนการผลิตรายการ (Pre-Test) คือกลุ่ม 

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 
2.1.3 ประชากรที่มีประสบการณ์ในการผลิตสารคดีและรายการสารคดี 
2.1.3 ประชากรที่เปนผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น และด้านมนุษยวิทยา 
2.1.4 ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผู้ที่ท าสนทนากลุ่ม (Focus Group)     หลังการ 

ผลิตสารคดี ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีให้สัมภาษณ์ 

2.2.1 กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดย
การใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประเมินรายการที่
ผลิตขึ้น ดังต่อไปนี้  

1) กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม หมายถึง กลุ่มประชากรที่รับชมสารคดี 
โทรทัศน์ ที่มีอายุ 15 – 25 ปี จ านวนทั้งสิ้น 100 คน  

2) กลุ่มตัวอย่างท่ีให้สัมภาษณ์ หมายถึง  

2.1) กลุ่มของผู้ผลิตสารคดีและรายการ ดังต่อไปนี้ 

- ซึง  ดวงมณี  executive producer / ผู้ก ากับ จากทรูปลูกปัญญา 

- ภูสิต  วัฒนะภราดร  ผู้ก ากับ จากบริษัท เธิร์ด อาย วิว จ ากัด 

การสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการผลิตรายการสารคดีและการ

สร้างสรรค์ภาพ ผู้ศึกษาจะท าการสัมภาษณ์ เพ่ือศึกษาหาข้อมูลเกี่ ยวกับการผลิตรายการสารคดี 

เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ของการถ่ายทอดเรื่องราวด้วยภาพ ในรูปแบบของสารคดี รวมถึงกระบวนการ

ท างาน ขั้นตอนการผลิต แนวคิด และข้อเสนอแนะในการผลิตสารคดีบอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือ

เป็นประโยชน์ต่อรายการสารคดีของผู้ศึกษา เพ่ือให้เกิดชิ้นงานที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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2.2) กลุ่มของผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของวัฒนธรรมและมนุษยวิทยา 

- อาจารย์ ศศิธร  ศิลป์วุฒยา   รักษาการรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  

คณะโบราณคดี ภาคมวิชานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวทางด้านมนุษวิทยาและวัฒนธรรม อาทิ นักวิชาการ

และชาวบ้านในท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้ศึกษาได้ทราบถึงความเป็นมา ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น

นั้นๆ โดยละเอียด เพ่ือที่ผู้ศึกษาจะสามารถเลือกประเด็นที่น่าสนใจมาน าเสนอผ่านเนื้อหาในรายการ

สารคด ี

3) กลุ่มตัวอย่างที่ท าการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) เพ่ือประเมินผลการ 

ผลิตสารคดีบอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น หมายถึง กลุ่มท่ีมีความสนใจในเรื่องสารคดีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

จ านวน 5 คน โดยท าการเปิดผลงานสารคดีที่ผลิตเสร็จแล้วให้กลุ่มตัวอย่างรับชม และสัมภาษณ์ถึง

ข้อเสนอแนะและความพึงพอใจจากการรับชมสารคดีบอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือการประเมินผล 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการศึกษาและการผลิตสารคดีบอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่

ใช้ในการศึกษาวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต
รายการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้ 

3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ มีดังนี้ 
1) แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการชม สารคดีวิถีชีวิต และ

ความต้องการด้านรูปแบบ เนื้อหา และลีลาการน าเสนอ สารคดีวิถีชีวิต ที่จะบอกเล่าวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ทั้งวิถีชีวิตและพิธีกรรม โดยมีแนวค าถาม ดังนี้ 

- ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
- ตอนที่2 การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการทางโทรทัศน์ 
- ตอนที่3 ความคิดเห็นต่อเนื้อหา รูปแบบ การน าเสนอของรายการสารคดีวิถี

ชีวิต ที่ก าลังจะผลิต 
2) แบบสัมภาษณ์ (Interview) ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ ผู้ผลิตรายการและสารคดี

และผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมและมนุษวิทยา 
2.1) แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้ผลิตรายการ (แบบสัมภาษณ์กลุ่มที่1) มีแนวค าถาม 

ดังนี้คือ 
2.1.1) ค าถามท่ัวไปเกี่ยวกับรายการสารคดีโทรทัศน์ในปัจจุบัน  
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- เกี่ยวกับรายการสารคดีท่ีเคยผลิตหรือก าลังผลิตอยู่  
- เกีย่วกับกลุ่มเป้าหมายของรายการสารคดีท่ีเคยผลิต  

2.1.2) ค าถามด้านเนื้อหารายการ  
- ลักษณะของเนื้อหารายการสารคดีที่ดี  
- วิธีการจัดการเนื้อหาของรายการสารคดีให้ออกมาอย่างสมบูรณ์  
- วิธีการปรับปรุงเนื้อหาให้ต่อเนื่องและให้สาระได้มากที่สุด 
- วิธีการเลือกประเด็นมาเขียนสคริปต์ ให้สารคดีดูน่าสนใจมากข้ึน  

2.1.3) ค าถามด้านรูปแบบการน าเสนอ  
- รูปแบบกลวิธีการน าเสนอสารคดีให้น่าสนใจหรือเหมาะสมกับเนื้อหา  
- กลวิธีในการน าเสนอเนื้อหาด้านวัฒนธรรม ทั้งวิถีชีวิตและพิธีกรรมให้ 

น่าสนใจ  
-.บุคลิกของผู้ด าเนินรายการสารคดีที่ดีและเทคนิคของพิธีกรที่เหมาะสมกับ 

รายการและดึงดูดผู้ชมให้ติดตาม  
- ปัญหาอุปสรรคท่ีพบในงานและแนวทางแก้ไขที่ถูกวิธี 

2.2) แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมและมนุษวิทยา(แบบสัมภาษณ์  
กลุ่มที ่2) มีแนวค าถามดังนี้ 

- ความหมายของวัฒนธรรมคืออะไร วิถีชีวิตและพิธีกรรมต่างๆ เกิดข้ึน 
อย่างไร 

- วัฒนธรรมทั้งวิถีชีวิตและพิธีกรรม ที่ยังมีการสืบทอดต่อกันมาในบางท้องถิ่น 
เท่านั้น เกิดจากอะไร และสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมความเชื่อของมนุษย์อย่างไร 

- วัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆที่ถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษส าคัญต่อการ 
ด าเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันของคนในท้องถิ่นอย่างไร  

- สิ่งใดที่เป็นตัวเชื่อมให้คนในท้องถิ่น อยู่ร่วมกันในการเป็นอยู่แบบเดิมๆ  
และยังด ารงไว้ซึ่งสิ่งที่ถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่สมัยก่อน  

-พิธีกรรมที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น เป็นปัจจัยหนึ่งที่หล่อหลอมคนอยู่ร่วมกันใน 
สังคม ถ้าวันหนึ่งไม่มีสิ่งเหล่านี้ จะส่งผลอะไรกับสังคม 

- คนในท้องถิ่นมีวิธีการอย่างไร ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษสู่รุ่น 
ลูกหลาน และในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดให้เข้ากับสังคมที่
เปลี่ยนไปอย่างไร 

- ถ้าวันหนึ่งไม่มีวัฒนธรรมต่างๆในท้องถิ่น จะเกิดอะไรขึ้นกับคนในท้องถิ่น  
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ  
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยให้ผู้ชมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผล

รายการที่ผลิตขึ้นเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ

สนทนาในหัวข้อความพึงพอใจและสิ่งที่ได้รับหลังจากการชมสารคดีบอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประกอบด้วยแนวค าถาม ดังต่อไปนี้  

- ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อรูปแบบของสารคดี 

- ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อเนื้อหาของสารคดี  

- ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อความสวยงามของภาพและแสงในสารคดี  

- ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอ 

- ประโยชน์ที่ได้รับภายหลังจากการชมสารคดี  

- ข้อเสนอแนะ  

4.ทดสอบเครื่องมือ 
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้เครื่องมือการวิจัยทั้งการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth 

Interview) และการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire)   ผู้ศึกษาจึงท าการทดสอบเครื่องมือ โดย

น าแนวค าถามส าหรับใช้ในการท าแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา 

เพ่ือน าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นค าถาม ความเหมาะสมของเนื้อหาและภาษาที่ใช้มาปรับปรุง

แก้ไข ก่อนท าการสัมภาษณ์ ส่วนการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) จะท าในหลังขั้นตอน     

Post-Production คือคัดเลือกบุคคลที่สนใจเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือชมสารคดีบอกเล่าวัฒนธรรม

ท้องถิ่นท่ีผลิตขึ้น พร้อมสอบถามค าติชม ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ 

5.ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาชิ้นงาน "การผลิตสารคดีโทรทัศน์บอกเล่าวัฒนธรรม

ท้องถิ่น" ซึ่งผู้ศึกษาใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวม

ข้อมูลก่อนการผลิตสารคดี และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินสารคดี ดังนี้ 
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1.ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตสารคดี 

ขัน้ตอนที่หนึ่ง ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล ค้นคว้าจากหนังสือ ต ารา 

และเอกสารทางด้านวิชาการ วิทยานิพนธ์และงานวิจัยต่างๆ รวมถึงบทความทางอินเตอร์เน็ต ที่มี

ความเกี่ยวข้องกับการผลิตสารคดีโทรทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งรูปแบบและเนื้อหาใน

รายการ เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการ 

ขั้นตอนที่สอง ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญ

ทางด้านการผลิตรายการ การวางแผนการผลิต การก ากับภาพ และ นักวิชาการทางด้านวัฒนธรรม

และมนุษวิทยา รวมถึงชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกมาพัฒนาต่อยอด

ทั้งในส่วนของรูปแบบรายการและเนื้อหารายการ 

ขั้นตอนที่สาม ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามให้ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้น

ไป อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จ านวนทั้งสิ้น 100 คน โดยได้น าผลการศึกษา 

ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางด้านเอกสาร ตลอดจนผลจากการวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหา มาเป็น

แนวทางในการสร้างแบบสอบถามความต้องการทั้งในด้านเนื้อหา รูปแบบ และการน าเสนอของสาร

คด ีเพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตสารคด ีให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

ขั้นตอนที่สี่ ผู้ศึกษาได้เตรียมการก่อนผลิตรายการ (Pre- Production) โดยการรวบรวม

ข้อมูลต่างๆที่ได้จากการท าวิจัย น ามาสรุปและวิเคราะห์ จัดท าโครงสร้าง Proposal ของรายการ 

รวมถึงเนื้อหาและรูปแบบของรายการ 

2.ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ 

ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน การผลิตสารคดีโทรทัศน์บอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น ต่อกลุ่ม

ตัวอย่าง 5 คน ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม ( Focus Group ) ในหัวข้อความพึงพอใจและประโยชน์ที่

ได้รับจากการชมสารคดีโทรทัศน์บอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการ

ประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา ตลอดจนภาพรวมของรายการ ซึ่งน าไปสู่การ

ปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
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6.ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการและกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้จด

บันทึกข้อมูลเพ่ือที่จะน ามาวิเคราะห์และผลิตชิ้นงาน ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งการผลิต

ชิ้นงานจะใช้ระยะเวลาในการผลิตประมาณ  3 เดือน เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการถ่ายท า (Pre-

Production) ขั้นตอนการถ่ายท า (Production) และ ขั้นตอนหลังการถ่ายท า(Post-Production)  

7.การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นจะแบ่งออกเป็นสองช่วง คือ การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิต

รายการและการวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการเพ่ือประเมินผล 

1.การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 

ขั้นตอนที่ 1 น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ( Interview ) มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลมา

ศึกษาและท าความเข้าใจกับข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์และน ามาวิเคราะห์ใช้เป็นแนวทางในการ

ผลิตรายการสารคดีและวางแผนพัฒนาชิ้นงานต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2 น าข้อมูลที่ได้จากการแจกแบบสอบถาม ( Questionnaire )  ของกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 50 คน เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของสารคดีบอกเล่าวัฒนธรรม

ท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอวิถีชีวิตและพิธีกรรมที่น่าสนใจ 

2.การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ 

น าข้อมูลที่ได้จากวิธีการสนทนาแบบกลุ่ม ( Focus Group ) จากกลุ่มเป้าหมายอายุ     

15-25 ปี ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับรวมถึงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะหลัง

การรับชมสารคด ีน ามาวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขรูปแบบรายการให้ตรงกับความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน 
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8. การน าเสนอข้อมูลและชิ้นงาน 

1.น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) ของกลุ่มตัวอย่าง

ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ผู้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวัฒนธรรมและมนุษยวิทยาและผลจากการแจก

แบบสอบถาม (Questionnaire)    

2.น าเสนอโครงร่าง (Proposal) ของสารคดี ประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของ

รายการ 

3.การน าเสนอบทรายการ (Script) เป็นโครงร่างบทในรายการ รวมถึงเพลงที่ใช้ประกอบ

ในแต่ละช่วงของรายการ 

4.การน าเสนอตารางการด าเนินการในการผลิตรายการ (Time Table) เพ่ือให้ทราบถึง

ระยะเวลาและเป้าหมายการผลิตรายการ ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลไปจนถึงการประเมินผลรายการ 

5.การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์ 

6.การน าเสนอผลการประเมินรายการจากกลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจและประโยชน์ที่รับจาก

การรับชมของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบเนื้อหาและลีลาการน าเสนอรายการ แล้วน าผลที่ได้มา

สรุปเป็นประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขรายการต่อไป 
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บทที่  4 

ประมวลผลวิจัย 
 

การศึกษาและผลิตสารคดีโทรทัศน์บอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น ใช้วิธีการศึกษาวิจัยแบบ
ประยุกต์(Applied Research) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา วิธีการน าเสนอ เพ่ือให้ได้แนวทาง
ในการผลิตสารคดีโทรทัศน์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดยแบ่งการ
น าเสนอผลการเก็บรวบรวม 

ข้อมูลก่อนการผลิตรายการออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ  
1. บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตสารคดีและรายการโทรทัศน์ จ านวน 2 ท่านและ

ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น และด้านมนุษวิทยา จ านวน 2 ท่าน 
2. ผลการท าแบบสอบถามเพ่ือส ารวจพฤติกรรมและความต้องการทางด้านรูปแบบและ

เนื้อหาของรายการจากกลุ่มเป้าหมาย จากแบบสอบถามจ านวน 110 ชุด  
3. การน าเสนอโครงสร้างและบทของสารคดีโทรทัศน์เรื่องการบอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น 

บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตสารคดีและรายการโทรทัศน์ จ านวน 2 ท่าน 
ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการท าสารคดี

วัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งได้ท าการสัมภาษณ์ จ านวน 2 ท่าน ดังนี้ 
1. คุณ ซึง  ดวงมณี  

executive producer / ผู้ก ากับ จากทรูปลูกป๎ญญา 
2. คุณ ภูสิต  วัฒนะภราดร   

โปรดิวเซอร์และผู้ก ากับ จากบริษัท เธิร์ด อาย วิว จ ากัด 
จากการสัมภาษณ์ คุณ ซึง ดวงมณี executive producer และผู้ก ากับ จากทรูปลูกป๎ญญา 

ได้ข้อสรุปดังนี้ 
การผลิตสารคดี รายการ ภาพยนตร์ หรือโฆษณา เรื่องราวต่างๆที่ถูกยกมาถ่ายทอด  

ล้วนเป็นเรื่องเก่าที่เคยมีคนถ่ายทอดไว้แล้ว เรื่องใหม่ๆคงไม่มีหรือถ้ามีก็นานๆทีจะปรากฎให้เห็น สิ่งที่

จะเป็นเครื่องชี้วัดความน่าสนใจให้กับงาน คือการเลือกประเด็น หรือมุมมองที่ต่างจากคนอ่ืน สิ่งนี่
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แหละคือคีย์เวิร์คส าคัญของงาน ซึ่งเป็นคอนเซปต์ที่ใช้ครอบคลุมงานทั้งหมด และเมื่อเรารู้โจทย์ของ

งานแล้วสิ่งต่อไปที่ควรคิดต่อคือกลุ่มเป้าหมาย เพราะเราต้องรู้ว่างานนี่ท าเพ่ือใคร ท าให้ใครรู้ เมื่อเรารู้

ว่ากลุ่มเป้าหมายหรือผู้ชมเป็นใคร เราก็จะรู้วิธีการน าเสนองานที่ตรงกับความชอบ ความสนใจของ

กลุ่มเป้าหมาย และสุดท้ายเราก็จะตั้งวัตถุประสงค์ของงานได้อย่างชัดเจน เมื่อผลงานออกมาก็เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ชมได้ตรงประเด็น 

การเลือกประเด็น ในการท างานหนึ่งชิ้น สิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของงานคือประเด็นที่ 
น ามาเล่าในรูปแบบการน าเสนอต่างๆ เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และบรรลุ

วัตถุประสงค์ของงานที่ตั้งไว้ ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจ และดึงดูดผู้ชมคือ เรื่องที่ใหม่หรือแปลกจากเดิมที่มี

อยู่ และนั่นก็ท าให้เราต้องตั้งโจทย์ให้กับงาน เพื่อเพ่ิมความน่าสนใจของงานให้มากขึ้น นอกจากเราจะ

เลือกใช่แง่มุม หรือมุมมองที่แปลกใหม่แล้ว เราจะต้องตั้งโจทย์ให้กับงาน เพ่ือให้รู้ว่าสิ่งที่เราต้องการ

ถ่ายทอดออกมานั้น ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของเราหรือไม่  

วิธีการคิด ในการท างานสารคดี ต้องคิดทุกอย่างให้เป็นล าดับ เริ่มต้นที่ประเด็นที่ 
เลือกมาน าเสนอ ต่อมาต้องทราบว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร มีความต้องการอะไร วัตถุประสงค์ของงาน

คืออะไร สิ่งเหล่านี้จะออกมาเป็นคอนเซปต์ของงาน เมื่อเราทราบล าดับไปแล้ว เวลาคิดงานก็จะต้อง

ย้อนกลับมาที่คอนเซปต์งานเสมอ เพ่ือไม่ให้เราลงประเด็นไป เพราะเวลาเรามีเวลากับงานชิ้นหนึ่ง

มากๆ เราจะหาข้อมูลต่างๆ มากขึ้น เช่น ผลวิจัย หรือreferent เพ่ือให้งานออกมาสมบูรณ์ที่สุด แต่

ป๎ญหาคือ เมื่อเราเจอสิ่งที่น่าสนใจและคิดว่าเหมาะกับงานมากเท่าไหร่ เราก็อาจจะลงประเด็นไปได้ 

จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะหันกลับมาดูคอนเซปต์และวัตถุประสงค์ของงานเสมอ เพ่ือไม่ให้เราหลง

ประเด็นของงานไป 

จากการสัมภาษณ์ คุณ ภูสิต  วัฒนะภราดร  โปรดิวเซอร์และผู้ก ากับ จากบริษัท เธิร์ด อาย 
วิว จ ากัด ได้ข้อสรุปดังนี้ 

กระบวนการท างานของงาน Thaispective (Mae Lana) ซึ่งเป็นรูปแบบการน าเสนอแบบ
สารคดีเพ่ือการท่องเที่ยว แต่ผ่านมุมมองของชาวต่างชาติ พูดถึงคุณจรูญ ชาวบ้านที่แม่ละนา เกี่ยวกับ
วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และอาชีพของชาวบ้านที่แม่ละนา เมื่อได้รับโจทย์มา การหาข้อมูลเป็นเรื่อง
ส าคัญมาก ทีมงานใช้เวลาในการหาข้อมูลที่ถูกต้องและเยอะพอสมควรก่อนที่จะลงพ้ืนที่ไปส ารวจ 
เพราะต้องเป็นหมู่บ้านที่สามารถพัฒนาต่อได้ และคนไม่รู้จักมากนัก เนื่องจากชาวต่างชาติชอบความ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



42 

 

สงบ และอีกอย่างคือ คอนเซปต์งาน ที่ว่าด้วยเวลาแห่งความสุขมันได้หยุดลงที่นี่ ชีวิตไม่เร่งรีบ 
สบายๆสงบๆ และพอได้ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูล สิ่งที่เราอยากรู้คือวิถีชีวิตเขาเป็นยังไง ท ามาหากิน
อะไร ค าตอบที่เราจะได้มากจากการที่เราต้องลงไปใช้ชีวิตแบบเขา กินอยู่กับเขา เพ่ือติดตามชีวิตของ
เขา และน ามาเขียนสคริปต์ 

วิธีการเขียนสคริปต์ ที่สามารถน ามาปรับใช้กับงาน คือการเขียนแบบแบ่งซีนว่าเหตุการณ์ใด
ต้องมาก่อนและหลัง และแต่ละซีนอยากให้พูดถึงเรื่องอะไร จะท าให้เรามีหลักในการถ่ายท าสารคดี
แบบติดตามวิถีชีวิตชาวบ้านมากข้ึน เทคนิคส าคัญคือ การเข้าไปคลุกคลีกับชาวบ้าน ให้เขาเห็นเราเป็น
ลูกเป็นหลาน เขาจะได้ไม่เกร็งกล้อง เวลาท างานก็จะง่ายขึ้น 

เทคนิคการถ่ายท า การท าสารคดีคือการถ่ายแบบไม่ให้ดูเซต ไม่ให้รู้ว่าเราจัดฉาก ควรมี
เทคนิคพูดคุยกับชาวบ้าน ไม่ให้ดูจริงจรัง นอกจากนี้ยังมีการใช้บรรยากาศและเวลาในการเชื่อม
สถานที่เข้าด้วยกัน เช่น ควันในหมู่บ้าน น้ าค้าง ไก่ขัน ต้นไม้ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก สิ่งเหล่านี้
เป็นตัวเชื่อมเรื่องราวของสารคดีให้เล่าเป็นเรื่องเดียวกับได้ดี แต่เราก็ต้องทราบว่าหมู่บ้านที่ไปท ามีมุม
ไหน คือมุมในช่วงเย็นที่ดี ที่ถ่ายออกมาแล้วได้บรรยากาศยามเย็นที่สวยงามและดูเป็นธรรมชาติที่สุด
โดยมีมุมที่ส าคัญในการถ่ายท าเลยอีกมุมหนึ่ง คือ มุมท็อปวิว เพ่ือให้เห็นภาพรวมทั้งหมู่บ้าน ซึ่งจะเป็น
ตัวที่คอยช่วยเราในการเชื่อมเรื่องแสงเรื่องเวลาได้ดี  และสามารถมาใส่เป็นช่วงบรรยากาศได้อีกด้วย 

 
บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น และด้านมนุษวิทยา    
จ านวน 2 ท่าน 

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการท าสารคดี
วัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งได้ท าการสัมภาษณ์ จ านวน 2 ท่าน ดังนี้ 

1. อาจารย์ ศศิธร  ศิลป์วุฒยา รักษาการรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะโบราณคดี  
ภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จากการสัมภาษณ์ อาจารย์ศศิธร  ศิลป์วุฒยา รักษาการรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

คณะโบราณคดี ภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ข้อสรุปดังนี้ 

วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิต(way of life) ของชาวบ้าน เปรียบได้กับโครงสร้างทางวัฒนธรรม 

ทั้งระบบการด ารงชีวิต ระบบความเชื่อ ระบบเครื่อญาติ และอ่ืนๆ ซึ่งอะไรก็ตามที่เป็นของคนใน

ชุมชนหรือมนุษย์สร้าง เป็นวัฒนธรรมทั้งสิ้น  
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มนุษย์ในอดีตใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ ค าอธิบายที่มนุษย์มีให้กับธรรมชาติ หรือสิ่งเหนือ

ธรรมชาติ นั่นมีมานานแล้ว มนุษย์จะอยู่กับสิ่งเหนือธรรมชาติได้ยังไง คือหมายถึงว่า เดิมทีเวลามนุษย์

พยายามหาค าอธิบาย การก าเนิดมนุษย์ ก าเนิดโลกหรือสิ่งเหนือธรรมชาติ สิ่งที่ท าให้สามารถอธิบาย

ค าถามเหล่านี้ได้อาจเป็นการสร้างต านานขึ้นมา เช่น คนเชื่อว่าแผ่นดินไหวเพราะ ปลาอานนท์พลิกตัว 

ซ่ึงเป็นสิ่งที่ชาวบ้านพยายามจะสร้างขึ้นมาเพ่ือจะตอบค าถาม นั่นคือการที่มนุษย์พยายามจะเข้าถึงสิ่ง

เหนือธรรมชาติ และมนุษย์จะควบคุมได้ก็ต้องสร้างจารีตประเพณี พิธีกรรมต่างๆ ขึ้นมาจ ากัด

ควบคุมดูแลสิ่งเหล่านี้ ดังนั้นจารีตประเพณี หรือพิธีกรรมต่างๆถูกสร้างขึ้นมา เพ่ือควบคุมสิ่งเหนือ

ธรรมชาติต่างๆ  

ทางมนุษย์วิทยาเชื่อว่า ประเพณี หรือพิธีกรรมส่วนใหญ่ เกิดขึ้นเพราะมีหน้าที่ทางสังคม

บางอย่าง เช่น สงกรานต์ ในสังคมจะมีค าว่าชนชั้นอยู่ และในวันสงกรานต์จะท าให้เด็กสามารถสาดน้ า

ใส่ผู้ใหญ่ได้ ดังนั้นประเพณี พิธีกรรมเหล่านี้ อาจสร้างขึ้นเพ่ือความสามัคคีในชุมชน การคลาย

ความเครียดในสังคม ดังนั้น ประเพณี พิธีกรรมนั้นมักจะมีการสืบต่อกันมา แต่ในบางท้องถิ่นพิธีกรรม

อาจจะหายไป เพราะหมดหน้าที่กับสังคมนั้น เช่น พิธีโล้ชิงช้า ดังนั้นพิธีกรรมใดที่ยังมีอยู่ แสดงว่ายังมี

หน้าที่ทางสังคม ดังนั้นการจะเกิดชุมชนหรือท าให้ชุมชนเกิดขึ้น และเมื่อเกิดขึ้นจะท าให้เกิดความ

สามัคคีกันในชุมชนหรือการสร้างส่วนร่วมต่างๆทางสังคมประเพณี พิธีกรรมนั้น ไม่ใช่แค่ความเชื่อ แต่

เป็นตัวส าคัญที่ท าให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้ เพราะพิธีกรรมจะท าให้คนมีความเชื่ อในบางสิ่ง

บางอย่างร่วมกัน ในการเป็นอยู่ ซึ่งในแง่มนุษย์วิทยาค่อนข้างไม่เชื่อว่าสังคมจะหยุดนิ่ง ทุกสังคม

จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา  

การที่สังคมเล็กๆ เช่น หมู่บ้านตามต่างจังหวัด เมื่อเทียบกับสังคมเมืองอย่างกรุงเทพ ที่มี

ความหลากหลายและมีโครงสร้างของการใช้ชีวิตมากกว่า แต่ในสังคมเล็กๆหรือตามท้องถิ่นนั่นจะมี

ความเป็นชุมชนมากกว่า เพราะมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหรือความเชื่อในสิ่งเดียวกันมากกว่าสังคมเมือง  

แม้กระทั่งในสังคมเมือง ที่มีความเชื่อด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิต

ต่างๆ เช่น ผี ที่ไม่สามารถพิสูจน์ แต่ในความเป็นจริง มนุษย์เราไม่สามารถตัดสิ่งเหนือธรรมชาติ เช่น 

ผี ออกไปได้ ซึ่งในสังคมใหญ่แบบนี้จะท าให้มนุษย์มีความตึงเครียดมาก มนุษย์จะมีความเป็นป๎จเจค
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บุคคลสูง พ้ืนที่ในการระบายความตรึงเครียดจะน้อย อยู่ในโลกส่วนตัวสูง จึงท าให้ตรึงเครียดมากกว่า

ในสังคมเล็กๆตามท้องถิ่น ดังนั้นพิธีกรรมประเพณี จะช่วยในเรื่องของพฤติกรรมทางสังคมได้ดีทีเดียว  

 
ผลการท าแบบสอบถาม เพื่อส ารวจพฤติกรรมและความต้องการทางด้านรูปแบบ และเนื้อหาของ
รายการจากกลุ่มเป้าหมาย จากแบบสอบถามจ านวน 110 ชุด  
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 เพศ 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-1 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกเพศ 

จากแผนภูมิ 4-1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิง มีจ านวนมากกว่า คิดเป็นร้อยละ 55 

ส่วนเพศชายคิดเป็นร้อยละ 45 
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1.2 อายุ 

 

 

 

ภาพที่ 4-2 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกช่วงอายุ 

จากภาพที่ 4-2 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 21-25 ปี มีจ านวนมากที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 36 , กลุ่ม

ตัวอย่างอายุ 25 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 9 และล าดับสุดท้ายคือ กลุ่มตัวอย่างอายุต่ ากว่า 15 ปี คิด

เป็นร้อยละ 0  

1.3 ระดับการศึกษา 

        

ภาพที่ 4-3 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา 

จากภาพที่ 4-3 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มี

จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษามัธยมตอนปลาย คิด
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เป็นร้อยละ 1 และกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1 และล าดับ

สุดท้ายคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษามัธยมตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 0  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับชมสารคดีโทรทัศน์ 
2.1 คุณรับชมสารคดีโทรทัศน์บ่อยแค่ไหน 

 
ภาพที่ 4-4 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีการรับชมสารคดีโทรทัศน์ใน 1 เดือน 

จากภาพที่ 4-4 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับชมสารคดีโทรทัศน์ เป็นจ านวน 2-4 

ครั้ง ต่อเดือน มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างรับชมสารคดีโทรทัศน์ 

เป็นจ านวน 1 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 32 และล าดับสุดท้าย คือ กลุ่มตัวอย่างรับชมสารคดี

โทรทัศน์ เป็นจ านวนมากกว่า 4 ครั้ง ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 30 

2.2 คุณรับชมสารคดีโทรทัศน์ผ่านช่องทางใด 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 4-5 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละเปรียบเทียบช่องทางในการรับชมสารคดีโทรทัศน์ของกลุ่ม
ตัวอย่าง 
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จากภาพที่ 4-5 แสดงให้เห็นว่าช่องทางในการรับชมสารคดีโทรทัศน์ ผ่านทางฟรีทีวี มี
จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมาคือ การรับชมสารคดีโทรทัศน์ ผ่านทางเคเบิ้ลทีวี คิด
เป็นร้อยละ 35 และล าดับสุดท้ายคือ การรับชมสารคดีโทรทัศน์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 
24 

2.3 ช่วงเวลาใดท่ีคุณรับชมสารคดีโทรทัศน์บ่อยที่สุด 
 
 
 

 
 
 

      

ภาพที่ 4-6 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของช่วงเวลาในการเปิดรับชมสารคดีโทรทัศน์ 

จากภาพที่ 4-6 แสดงให้เห็นว่าช่วงเวลาในการเปิดรับชมสารคดีโทรทัศน์ของกลุ่มตัวอย่าง 
เป็นเวลา20.00 – 02.00 นาฬิกา มีจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 72 รองลงมาคือ เวลา 17.00 – 
19.59 นาฬิกา คิดเป็นร้อยละ 24 ,เวลา 13.00 – 16.59 นาฬิกา คิดเป็นร้อยละ 12 และล าดับ
สุดท้ายคือ การเปิดรับชมสารคดีโทรทัศน์ของกลุ่มตัวอย่าง เป็นเวลา 06.00 – 09.59 นาฬิกาและ
เวลา 10.00 – 12.59 นาฬิกาคิดเป็นร้อยละ1 
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2.4 คุณชื่นชอบรูปแบบการน าเสนอสารคดีโทรทัศน์ประเภทใด 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-7 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของรูปแบบการน าเสนอสารคดีโทรทัศน์ 

จากภาพที่ 4-7 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการน าเสนอสารคดีโทรทัศน์ของกลุ่มตัวอย่าง เป็น
สารคดีท่องเที่ยว มีจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 18 รองลงมาคือ สารคดีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
คิดเป็นร้อยละ 14 ล าดับต่อมาคือ สารคดีชีวิตบุคคล, สารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตร์, มีพิธีกรด าเนิน
รายการ คิดเป็นร้อยละ 9รูปแบบการน าเสนอแบบไม่มีพิธีกรและแบบผสมผสาน คิดเป็นร้อยละ 8 
ส่วนสารคดีวิถีชีวิตและสารคดีทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 7 สารคดีเชิงวิเคราะห์และสารคดีเนื่องในโอกาส
พิเศษ คิดเป็นร้อยละ 3 และล าดับสุดท้ายคือ สารคดีเชิงข่าว และสารคดีรายงานเหตุการณ์ คิดเป็น
ร้อยละ 2 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับสารคดีบอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น 

3.1คุณคิดยังไงกับวัฒนธรรมต่างๆ ในท้องถิ่น เช่น วิถีชีวิตและพิธีกรรม ที่ยังคงมีการปฎิบัติ 
และสืบทอดต่อกันมาจนถึงป๎จจุบัน 

 
 

 

 

ภาพที่ 4-8 แสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อวัฒนธรรมต่างๆ ในท้องถิ่น 
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จากภาพที่ 4-8 แสดงให้เห็นว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อวัฒนธรรมต่างๆ ใน
ท้องถิ่น เชื่อว่าเป็นเรื่องโบราณเก่าแก่ น่านับถือ ควรปฎิบัติตามและอนุรักษ์ให้สืบทอดต่อไป , เป็น
เรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมาคือ เชื่อแต่ไม่ได้นับถือและ
ปฎิบัติตาม คิดเป็นร้อยละ 8 และล าดับสุดท้ายคือ คิดว่าเป็นเรื่องเก่าแก่ คร่ าครึก ไม่จ าเป็นต้อง
ปฎิบัติและสืบทอดต่อไป คิดเป็นร้อยละ 0 

3.2 หากมีการผลิตสารคดีโทรทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น น าเสนอเรื่องราว วิถีชีวิตและ 
พิธีกรรม ควรน าเสนอในรูปแบบใด 

 
ภาพที่ 4-9 แสดงรูปแบบการน าเสนอสารคดีโทรทัศน์เก่ียวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น  

จากภาพที่ 4-9 แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการน าเสนอสารคดีโทรทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรม 
ท้องถิ่น ที่กลุ่มตัวอย่างสนใจ เป็นลักษณะของวัฒนธรรม ทั้งวิถีชีวิตและพิธีกรรม มีจ านวนมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาคือ ความเป็นมาของวัฒนธรรมต่างๆในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 26 ต่อมา
เป็นขั้นตอนของพิธีกรรม คิดเป็นร้อยละ 17 ส่วนความคิดเห็นของชาวบ้านหรือผู้ร่วมพิธีกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 16 และล าดับสุดท้ายคือ ความคิดเห็นของผู้ท าพิธีกรรม เช่น พระ หมอผี คิดเป็นร้อยละ 10 
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3.3 คุณอยากเห็นการน าเสนอสารคดีโทรทัศน์บอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านมุมมองของใคร 

 

ภาพที่ 4-10 แสดงการเปรียบเทียบการน าเสนอสารคดีโทรทัศน์บอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น  ผ่าน
มุมมองใคร 

จากภาพที่ 4-10 แสดงให้เห็นว่า มุมมองของใครที่เหมาะแก่การน าเสนอสารคดีบอกเล่า
วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นลักษณะของวัฒนธรรม เป็นชาวบ้านในท้องถิ่น มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 33 รองลงมาคือ มุมมองคนเมืองและมุมมองคนดู คิดเป็นร้อยละ 23 ต่อมาเป็นมุมมองของผู้ท า
พิธีกรรม (พระ, หมอผี, หมอดู)คิดเป็นร้อยละ 12 และล าดับสุดท้ายคือ มุมมองของชาวต่างชาติ     
คิดเป็นร้อยละ 10 

3.4 พิธีกรรมในท้องถิ่นที่คุณอยากรับชมมากท่ีสุด (เรียงจากมากไปหาน้อย) 

3.4.1 พิธีกรรมเก่ียวกับการท ามาหากิน (เช่น พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกษตร พิธีผูก      
เขาควาย พิธีแรกนาขวัญฯลฯ)  

 

ภาพที ่4-11 แสดงการจัดล าดับพิธีกรรมการท ามาหากิน (เช่น พิธีกรรมเก่ียวกับการเกษตร พิธีผูกเขา
ควาย พิธีแรกนาขวัญฯลฯ) ของกลุ่มตัวอย่าง 
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3.4.2 พิธีกรรมเก่ียวกับการสร้างขวัญก าลังใจ (เช่น พิธีสืบชะตา พิธีบายศรีสู่ขวัญ     
พิธีบรวงสรวง ฯลฯ)  

 

ภาพที่ 4-12 แสดงการจัดล าดับพิธีกรรมเกี่ยวกับการสร้างขวัญก าลังใจ (เช่น พิธีสืบชะตา  พิธีบายศรี

สู่ขวัญ พิธีบรวงสรวง ฯลฯ) ของกลุ่มตัวอย่าง 

3.4.3 เกี่ยวกับการแสดงความกตัญํู (เช่น พิธีเลี้ยงผีปู่และย่าแสะ ตาลก๋วยสลาก ฯลฯ) 

 

ภาพที่ 4-13 แสดงการจัดล าดับพิธีกรรมเกี่ยวกับการแสดงความกตัญํู (เช่น พิธีเลี้ยงผีปู่  และย่าแสะ 

พิธีตาลก๋วยสลาก ฯลฯ)ของกลุ่มตัวอย่าง 
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3.4.4 พิธีกรรมเก่ียวกับความเชื่อ (เช่น พิธีถวายทานให้ผีเปรต พิธีปลูกสร้างประตู
หมู่บ้าน ฯลฯ)  

 

ภาพที่ 4-14 แสดงการจัดล าดับพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อ (เช่น พิธีถวายทานให้ผีเปรต  

พิธีปลูกสร้างประตูหมู่บ้าน ฯลฯ) ของกลุ่มตัวอย่าง 

3.4.5 พิธีกรรมเพ่ือการท่องเที่ยว (เช่น เลี้ยงโต๊ะจีนลิง วิ่งควาย ฯลฯ) 

 

ภาพที่ 4-15 แสดงการจัดล าดับพิธีกรรมเพ่ือการท่องเที่ยว (เช่น เลี้ยงโต๊ะจีนลิง วิ่งควาย ฯลฯ)ของ

กลุ่มตัวอย่าง 
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3.4.6 พิธีกรรมเก่ียวกับไสยศาสตร์ (เช่น พีธีไล่ผี การท าเสน่ห์ ฯลฯ) 

 

ภาพที่ 4-16 แสดงการจัดล าดับพิธีกรรมเกี่ยวกับไสยศาสตร์ (เช่น พีธีไล่ผี การท าเสน่ห์ ฯลฯ)ของกลุ่ม

ตัวอย่าง 

จากแผนภูมิที่ 4-11, 4-12, 4-13, 4-14, 4-15 และ 4-16 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างสนใจ 

พิธีกรรมเกี่ยวกับไสยศาสตร์ (เช่น พีธีไล่ผี การท าเสน่ห์  ) จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23 

รองลงมา คือ พิธีกรรมเกี่ยวกับการสร้างขวัญก าลังใจ (เช่น พิธีสืบชะตา พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีบรวง

สรวง) คิดเป็นร้อยละ 22       ล าดับที่ 3 คือ พิธีกรรมเกี่ยวกับการแสดงความกตัญํู (เช่น พิธีเลี้ยงผี

ปู่และย่าแสะ พิธีตาลก๋วยสลาก) คิดเป็นร้อยละ 31 ล าดับที่ 4 คือ พิธีกรรมเพ่ือการท่องเที่ยว (เช่น 

เลี้ยงโต๊ะจีนลิง วิ่งควาย) คิดเป็นร้อยละ 19 ล าดับที่ 5 คือ พิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อ (เช่น พิธีถวาย

ทานให้ผีเปรต พิธีปลูกสร้างประตูหมู่บ้าน)  คิดเป้นร้อยละ 16 และล าดับสุดท้าย คือ พิธีเกี่ยวกับการ

ท ามาหากิน (เช่น พิธีกรรมเก่ียวกับการเกษตร พิธีผูกเขาควาย พิธีแรกนาขวัญ) คิดเป็นร้อยละ 17 
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3.5 วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น คุณอยากรับชมอะไรมากท่ีสุด(เรียงจากมากไปหาน้อย) 
3.5.1 ความเป็นอยู่ 

 

ภาพที่ 4-17 แสดงการจัดล าดับความต้องการของกลุ่มตัวอย่างในการรับชมวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น

เกี่ยวกับความเป็นอยู่ 

3.5.2 อาชีพทางการเกษตร 

 

 

ภาพที่ 4-18 แสดงการจัดล าดับความต้องการของกลุ่มตัวอย่างในการรับชมวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น

เกี่ยวกับอาชีพทางการเกษตร 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



55 

 

3.5.3 อาชีพด้านอ่ืนๆ เช่น งานหัตถกรรม 

 

ภาพที่ 4-19 แสดงการจัดล าดับความต้องการของกลุ่มตัวอย่างในการรับชมวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น

เกี่ยวกับอาชีพด้านอ่ืนๆ เช่น งานหัตถกรรม 

3.5.4 สภาพแวดล้อม 

 

ภาพที่ 4-20 แสดงการจัดล าดับความต้องการของกลุ่มตัวอย่างในการรับชมวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น

เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 
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3.5.5 อาหาร การกิน 

 

ภาพที่ 4-21 แสดงการจัดล าดับความต้องการของกลุ่มตัวอย่างในการรับชมวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น

เกี่ยวกับอาหาร การกิน 

จากแผนภูมิ 4-17, 4-18, 4-19, 4-20 และ 4-21 แสดงให้เห็นว่าความต้องการของกลุ่ม

ตัวอย่าง ในการรับชมวิถีชีวิตของในท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างต้องการรับชม ความเป็นอยู่ จ านวนมากที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมา คือ อาหาร การกิน คิดเป็นร้อยละ 25 ล าดับที่ 3 คือ สภาพแวดล้อม คิด

เป็นร้อยละ 32 ล าดับที่ 4 คือ อาชีพทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 27 ส่วนล าดับสุดท้ายคือ อาชีพ

ด้านอื่นๆ เช่น หัตถกรรม คิดเป็นร้อยละ 24 

3.6 คุณอยากเห็นการน าเสนอวัฒนธรรมท้องถิ่นในส่วนของพีธีกรรมควรมีบทบาทมากน้อย
แค่ไหน และในรูปแบบใด 

- ในรูปแบบการหาค าตอบว่าการท าพิธีกรรมต่างๆ นั้นท าไปเพ่ืออะไร มีแนวคิด
อย่างไร และผลที่ได้นั้นมีผลทางจิตใจของคนในสังคมนั้นๆอย่างไร มากน้อยแค่ไหน 

- รูปแบบของคนเมืองที่เข้าไปมีส่วนร่วมในพิธีกรรมนั้นๆ โดยน าเสนอในแง่ของความ
คิดเห็นต่อพิธีกรรม 

- รูปแบบที่จะสื่อถึงเหตุและผลในความเชื่อ กล่าวคือ ทุกความเชื่อย่อมมีที่มาที่ไป เช่น 
จากสภาพแวดล้อม อันน ามาซึ่งแบบแผนหรือความเชื่อที่แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ 
การน าเสนอดังกล่าวสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันในคนแต่ละกลุ่ม 

- มีพิธีกรด าเนินเรื่อง พร้อมบอกเล่าความรู้วสึก ผ่านมุมมองใหม่ๆ ที่คนไม่ค่อยพบเจอ 
(เบื้องหลังของพิธีกรรม) อยากเห็นพิธีกรรมอะไรก็ได้ที่ไม่ค่อยได้เห็น หรือใกล้สูญ
หายจากวัฒนธรรมไทย 
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- ภาพยนตร์สารคดี ภาพสวยๆ น าเสนอสลับกับชีวิตของคนในท้องถิ่นและพิธีกร
ด าเนินเรื่องที่ท าพิธีกรรม 

3.7 ความยาวของรายการที่คุณคิดว่าเหมาะสม 

 

ภาพที่ 4-22 แสดงความยาวของรายการที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าเหมาะสม 

จากแผนภูมิ 4-22 แสดงให้เห็นว่าความยาวของรายการที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าเหมาะสม      

คือ เวลา 15-20 นาที มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมาคือ เวลา 20 นาทีขึ้นไปและ

เวลา 11-15 นาที คิดเป็นร้อยละ 21 และล าดับสุดท้ายคือเวลา 5-10 นาที คิดเป็นร้อยละ 14 

3.8 ช่องทางในการออกอากาศสารคดีโทรทัศน์นี้ที่คุณคิดว่าเหมาะสม  

 
ภาพที่ 4-23 แสดงช่องทางในการออกอากาศสารคดีโทรทัศน์นี้ที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าเหมาะสม 

จากแผนภูมิ 4-23 แสดงให้เห็นว่าช่องทางในการรับชมสารคดีโทรทัศน์ ผ่านทางฟรีทีวี  มี

จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมาคือ การรับชมสารคดีโทรทัศน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต คิด

เป็นร้อยละ 23 และล าดับสุดท้ายคือ การรับชมสารคดีโทรทัศน์ ผ่านทางเคเบิ้ลทีวี คิดเป็นร้อยละ 20 
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สรุปผลส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 18 – 25  ปี ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 
ในกรณีศึกษากลุ่มตัวอย่างอายุ 18 – 25  ปี จ านวน 110 คน ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 

สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 จากการวิเคราะห์ผลจากการท าแบบสอบถามข้างต้น สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างเป็น

กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเพศหญิง ร้อยละ 55 เพศชาย ร้อยละ 45 อายุระหว่าง 18-22 ปี เป็นนักเรียน และ 

นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี  

ส่วนที่ 2 จากการวิเคราะห์ผลจากการท าแบบสอบถามข้างต้น สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างเป็น

กลุ่มตัวอย่างท่ีรับชมสารคดีโทรทัศน์ผ่านช่องทางฟรีทีวี  เฉลี่ยรับชมสารคดีโทรทัศน์เฉลี่ย 2-4 ครั้งต่อ

เดือน ในช่วงเวลา 20.00 – 02.00 นาฬิกา 

ส่วนที่ 3 จากการวิเคราะห์ผลจากการท าแบบสอบถามข้างต้น สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างเป็น

กลุ่มที่เชื่อว่าเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลและเชื่อว่าเป็นเรื่องเก่าแก่

โบราณ น่าปฎิบัติตามและควรค่าแก่การอนุรักษ์ในสืบต่อไป กลุ่มตัวอย่างอยากเห็นสารคดีโทรทัศน์

บอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่น าเสนอผ่านมุมมองของชาวบ้านในท้องถิ่น ในความยาว 15-20 นาท ี

จากผลสรุปข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการออกแบบโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของสาร

คดีทั้งหมด ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเปิดรับชมสารคดีโทรทัศน์บอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น58 

และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในด้านรูปแบบการน าเสนอและเนื้อหาที่มีต่อการศึกษาและผลิต    

สารคด ี“บอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น” มากที่สุด 
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การน าเสนอโครงร่าง (Proposal) การผลิตสารคดีโทรทัศน์บอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ชื่อรายการ : ส.ป.ช ป๎น 

วัตถุประสงค์ :  

1.เพ่ือศึกษาและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งวิถีชีวิตและพิธีกรรม 

2.เพ่ือให้ผู้ชมรับรู้และเกิดความเข้าใจ คุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น 

Concept : การบอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น  ทั้งวิถีชีวิตและพิธีกรรม ผ่านมุมมองของวัยรุ่นในเมือง 

รูปแบบรายการ : สารคดีโทรทัศน์บอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น ด าเนินเรื่องผ่านมุมมองวัยรุ่นคนเมือง 

น าเสนอผ่านการพูดคุยและการเล่าเรื่องแบบภาพยนตร์สารคดี โดยแต่ละเทปจะเปลี่ยนท้องถิ่นและ

พิธีกรรมไปเรื่อยๆ 

ระยะเวลาในการออกอากาศ : 15 นาท ี

สถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศ : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

กลุ่มเป้าหมาย : วัยรุ่นอายุประมาณ 15 -25 ปีและกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงสร้าง : ภาพรวมของงานทั้งหมด จะเป็นเรื่องวิถีชีวิต 60% และพิธีกรรม 40% 

- ภาพโดยรวมของหมู่บ้าน 

- วิถีชีวิต : การเกษตร 

- วิถีชีวิต : ความเป็นอยู่ 

- วิถีชีวิต : การเตรียมตัวก่อนเข้าพิธีกรรม 

- พิธีกรรม : ตั้งแต่ไปจนถึงในวัด 

- พิธีกรรม : ที่แยกออกไป 3 แบบ คือ ของผีตาแฮก(ที่นา), บรรพบุรุษ, ผีไม่มีญาติ 

- มุมมองของผู้ด าเนินรายการ ที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งวิถีชีวิตและพิธีกรรมจะตัดสลับอยู่

ในเนื้อเรื่อง 
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Scene 1 : ภาพรวมของหมู่บ้าน : เล่าถึงบรรยากาศโดยรอบของหมู่บ้าน ทั้งสิ่งแวดล้อม 

ต่างๆ และทรัพยากรธรรมชาติรอบตัว แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องถิ่น 

- ทุ่งนา 

- คลองที่มีปลา 

- สัตว์เลี้ยง เช่น ควาย วัว ไก่ เป็ด  

- บ้านเรือน 

Scene 2 : อาชีพ : เล่าถึงอาชีพของชาวบ้าน จะมีการท าการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็จะมี 

การหารายได้เสริมจากการท าอาชีพอ่ืน  ซึ่งข้ึนอยู่กับความถนัดของแต่ละคน 

- ชาวบ้านท านา 

- การทอผ้า 

- มุมมองของผู้ด าเนินรายการ 

Scene 3 : ความเป็นอยู่ : เล่าถึงการด ารงชีวิตของชาวบ้าน ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิตที่ 

เรียบง่าย 

- ชาวบ้านให้อาหารสัตว์ 

- ชาวบ้านเลี้ยงลูก 

- คุณยายต าหมาก 

- มุมมองของผู้ด าเนินรายการต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นี่ 

Scene 4 : การเตรียมตัวก่อนเข้าพิธีกรรม 

- เริ่มจากวันขึ้น13ค่ า เดือน 10 จะมีการค่ัวข้าว ตัดใบตอง ตกปลา  

- วันขึ้น 14 เดือน 10 จะเริ่มห่อของใส่ในกระทง 

Scene 5 : พิธีบุญข้าวสาก : จะเล่าตั้งแต่เริ่มออกจากบ้าน ไปจนถึงในวัด 

- ชาวบ้านต่างพากันตื่นแต่เช้า ยกข้าวของเพ่ือไปท าบุญ 

- ชาวบ้านเรียกเพ่ือนบ้าน เพ่ือไปพร้อมกัน 

- ชาวบ้านเดินแห่กันมาเป็นขบวนเพื่อไปที่วัด 

- พระสวด เพื่ออุทิศบุญกุศล แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ผีตาแฮก และผีเปรต ผีไม่มีญาติ 
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Scene 6 : พิธีบุญข้าวสาก : จะเล่าถึงการนับถือ และความเชื่อในการด ารงชีวิต ที่จะระลึก

ถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ผีตาแฮกผู้ปกป้องที่นา และผีเปรตหรือผีไม่มีญาติ 

- ผู้ด าเนินรายการได้พูดคุยกับคุณลุงสาโรจน์ เกี่ยวกับพิธีบุญข้าวสาก 

- ชาวบ้านน าห่อข้าวจ านวนหนึ่งเพ่ือระลึกถึงบรรพบุรุษ  

- ชาวบ้านน าห่อข้าวจ านวนหนึ่งเพ่ือระลึกถึงบุญคุณของผีตาแฮก ที่ปกป้องที่นาของตน 

- ชาวบ้านน าห่อข้าวที่เหลือ ไปให้แก่ผีไม่มีญาติ 

- มุมมองของผู้ด าเนินรายการที่มีต่อวัฒนธรรมที่หมู่บ้านนี้ 
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บทที่  5 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาและการผลิต การผลิตสารคดีโทรทัศน์บอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้ใช้วิธีการวิจัย

ประเมินผล(Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผล ชิ้นงานสารคดีที่ผู้ศึกษาได้

ผลิตขึ้น ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากกลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจในเรื่องวัฒนธรรม

ท้องถิ่น จ านวน 5 คน ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการชมสารคดีโทรทัศน์บอก

เล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น รายการ ส.ป.ช ปัน” เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจ ความคิดเห็น และประโยชน์

ที่ได้รับจากการรับชมสารคดีของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจะน าไปสู่การสรุป และการอภิปรายรายงานการวิจัย 

ตลอดจนผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผล 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับ

จากการชม สารคดีโทรทัศน์บอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น รายการ ส.ป.ช ปัน” ของกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีความสนใจในเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น จ านวนทั้งสิ้น 5 ท่าน  

2. สรุปผลการประเมินประสิทธิผลของสารคดีโทรทัศน์บอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น รายการ 

ส.ป.ช ปัน 

ผลการประเมินประสิทธิผลสารคดีโทรทัศน์บอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่นรายการ ส.ป.ช ปัน 

ผลการวิเคราะห์ การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่

ได้รับจากการชมสารคดีโทรทัศน์บอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น รายการ ส.ป.ช ปัน” 

โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจในเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น จ านวนทั้งสิ้น 5 ท่าน มีดังต่อไปนี้ 

1. นาย ณัฐธีร์  อัครพลธนรักษ์ นักเรียน  อายุ 18 ปี 

2. นางสาว ทิพย์สุดา  เกษตร            นักศึกษา  อายุ 19 ปี 
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3. นาย วันชัย  ชัยวัฒนพร   นักศึกษา  อายุ 21 ปี 

4. นาย จักรพงศ์  ทบภักดิ์   นักศึกษา  อายุ 22 ปี 

5. นางสาว พิมพ์ชนก  บุณยรัตนะ พนักงานบริษัท            อายุ 23 ปี 

โดยใช้ข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม กลุ่ม (Focus Group) ซึ่งแบ่งค าถามออกเป็น 6 ส่วน  

ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อรูปแบบของสารคดี 

 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อเนื้อหาสารคดี 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อภาพของสารคดี 

 ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอของสารคดี 

 ส่วนที่ 5 ประโยชน์ที่ได้รับภายหลังจากการชมสารคดี 

 ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะ 

ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อรูปแบบของสารคดี 

ในด้านของรูปแบบสารคดี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในรูปแบบของ

สารคดี โดยให้เหตุผลว่า เป็นรูปแบบไม่ค่อยได้เห็น ที่เลือกใช้วัยรุ่นที่ไม่เคยรู้เรื่องราววิถีชีวิตและ

พิธีกรรม เข้าไปมีส่วนร่วมกับชาวบ้านจริงๆ รวมทั้งถ่ายอารมณ์ของชาวบ้านได้ดีท าให้เกิดความ

น่าสนใจ และผู้ชมอินไปกับเนื้อหา แต่อยากให้มีเสียงของชาวบ้านและให้ผู้ด าเนินรายการเข้าไปมีส่วน

ร่วมกับวิถีชาวบ้านมากกว่านี้ นอกจากนั้นความยาวของสารคดีก าลังพอเหมาะไม่มากไม่น้อยเกินไป 

ท าให้ผู้ชมตั้งใจรับชมและเข้าใจได้ 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อเนื้อหาสารคดี 

  ในด้านของสารคดี กลุ่มตัวอย่างได้รับความรู้และความเข้าใจ ในวัฒนธรรมท้องถิ่น

ทั้งวิถีชีวิตแลพิธีกรรมชุญข้าวสาก มีความพึงใจในเนื้อหา โดยให้เหตุผลว่าการเลือกประเด็นที่ดี ที่คน

กรุงเทพไม่ได้รู้จักและสัมผัสจริงๆ เช่น วิถีชวีิตโดยเฉพาะตอนท าข้าวต้มมัดที่มีรูปร่างต่างจากที่

กรุงเทพ และในส่วนของพิธีกรรมเลือกท่ีถ้าไม่ใช่คนในท้องถิ่นจริงๆ ก็จะไม่ค่อยรู้จักพิธีกรรมนี้ จึง

เหมาะแก่การน าเสนอให้แก่กลุ่มเป้าหมาย แต่ก็มีข้อเสนอในเรื่องของการน าเสนอเรื่องราวของ

พิธีกรรมตั้งแต่ดูฤกษ์ยาม เพื่อให้ข้อมูลที่ละเอียด ครบถ้วนมากข้ึน  
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ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อภาพและแสงของสารคดี 

  ในด้านของภาพและแสงของสารคดี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจ

ค่อนข้างมากต่อภาพและแสงของสารคดี โดยให้เหตุผลว่า มีการถ่ายภาพที่ออกมาสวย โดยเฉพาะฉาก

ธรรมชาติ และมีการถ่ายทอดอารมณ์ท้ังตัวผู้ด าเนินรายการ และชาวบ้านได้ดี ในส่วนของพิธีกรรม

น าเสนอได้สวยและเห็นทุกขั้นตอนของพิธีกรรมอย่างครบถ้วน อาจมีบางฉากท่ีมืดเกินไป แต่โดยรวม

ถือว่าภาพสวยมาก ซึ่งส่งผลให้สารคดีน่าสนใจมากข้ึน และกลุ่มเป้าหมายสามารถรับชมได้อย่าง

เพลิดเพลิน 

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอของสารคดี 

  ในด้านของวิธีการน าเสนอสารคดี กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจค่อนข้างดี โดยให้

เหตุผลว่า การน าเสนอในช่วงแรกและตอนจบ ที่มีการเชื่อมระหว่างภาพเมืองกับชนบทออกมาได้ดี 

และการเลือกใช้วัยรุ่นเข้าไปมีส่วนร่วมกับชาวบ้าน ท าให้ผู้รับชมรู้สึกเหมือนตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วม

ด้วยในหลายฉาก แต่มีบางท่านรู้สึกว่าเสียงบรรยายมากเกินไป ซึ่งโดยรวมถึอว่าลงตัวเหมาะสมกับสาร

คดี 

ส่วนที่ 5 ประโยชน์ที่ได้รับภายหลังจากการชมสารคดี 

  กลุ่มตัวอย่าง กล่าวว่าได้รับความรู้และความเข้าใจในเรื่องของวิถีชีวิตและพิธีกรรม

บุญข้าวสากมากข้ึน และมุมมองทางความคิดและทัศนคติที่เปลี่ยนไป รวมทั้งมีความคิดอยากให้

พิธีกรรมเรานี้ไม่หายไปและอยากให้อนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้รับรู้กันต่อไป 

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะ 

  ในส่วนของข้อเสนอแนะ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ชื่นชอบกับภาพรวมของสารคด ี

แต่ควรปรับแก้เรื่องของวิธีการน าเสนอให้มีความน่าสนใจมากข้ึน โดยให้พิธีมีความสดใสในการ

บรรยายมากข้ึน เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้ชม และอยากให้ชาวบ้านมีบทบาทมากข้ึน 
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
ในบทสุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาวิจัยได้สรุปภาพรวมของการวิจัยโครงสร้างการผลิตสารคดีโทรทัศน์

บอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งสรุปได้ผลการวิจัย สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ ในการท าการศึกษาวิจัยและผลิตในครั้งต่อไป 
สรุปผลการวิจัย 

จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยโครงการ การผลิตสารคดีโทรทัศน์บอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น     
ผู้ศึกษาได้ผลิตสารคดีโทรทัศน์และได้รับผลสรุปดังนี้ 

ผู้ศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการผลิตสารคดีโทรทัศน์ ในทุกขั้นตอนจนสามารถผลิตสารคดี
โทรทัศน์ออกมาเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์ตามการวางแผนและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือประเมินประสิทธิผลสาร
คดี ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการชมสารคดีโทรทัศน์บอกเล่าวัฒนธรรม
ท้องถิ่น รายการ ส.ป.ช ปัน” จากกลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น จ านวน 5 ท่าน ได้
ข้อสรุปดังนี้ 

รายการสารคดี ส.ป.ช ปัน เป็นรายการสารคดีบอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ให้ความรู้ ความ
เข้าใจ ควบคู่กับความบันเทิง โดยกลุ่มเป้าหมายคือวัยรุ่นและกลุ่มคนคนท่ีสนใจในเรื่องวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เห็นว่ารูปแบบของสารคดีมีความน่าสนใจที่เลือกประเด็นที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้มาน าเสนอ 
และเลือกใช้วัยรุ่นเป็นผู้เข้าไปส่วนร่วมกับชาวบ้านทั้งวิถีชีวิตและพิธีกรรม อีกท้ังเนื้อหาของสารคดี
ยังให้ความรู้ และความเข้าใจ พร้อมทั้งสอดแทรกข้อคิดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

ด้านภาพและแสง โดยรวมของรายการสารคดีมีภาพและแสงที่สวย และเป็นธรรมชาติ ภาพที่
สื่อออกมาอย่างครบถ้วนให้เห็นถึงวิถีชาวบ้าน และผู้ด าเนินรายการที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับชาวบ้าน
ทั้งในวิถีชีวิตและพิธีกรรม อาจมีบางฉากท่ีภาพมืดไปบ้าง แต่โดยรวมถือว่าดี 

โดยรวมของรายการสารคดี ส.ป.ช ปัน กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ แต่มีแนะน าให้แก้ไขใน
ส่วนของวิธีการน าเสนอ โดยให้ผู้ด าเนินรายการพูดเสียงบรรยายให้ดูสดใสมากขึ้น รวมทั้งให่ชาวบ้านมี
บทบาทมากข้ึนด้วย 
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อภิปรายผล 
ในการผลิตสารคดีโทรทัศน์บอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น รายการ ส.ป.ช ปัน มีความสอดคล้อง

กับแนวคิดทฤษฏี และกรอบแนวความคิด รวมถึงงานวิจัย ผลงานที่เก่ียวข้อง และค าแนะน าต่างๆ  
จากผู้มีประสบการณ์ในการผลิตสารคดี มีดังนี้ 

1. ด้านแนวคิดการผลิตสารคดีโทรทัศน์ โดยผู้ศึกษาได้ท าตามแนวคิด  และได้เข้าใจถึงการ 

สอดคล้องกันของขั้นตอนต่างๆ ทั้งข้ันตอนก่อนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และข้ันตอนหลังการผลิต 

เพ่ือให้สารคดีโทรทัศน์บอกเล่าวัฒนะรรมท้องถิ่นออกมาได้อย่างสมบูรณ์ 

- ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) 

ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งเอกสาร รายงาน

การวิจัยที่เก่ียวข้อง การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และรวมถึงคลิปวิดีโอจากต่างประเทศ เพ่ือน า

ข้อมูลมาวิเคราะห์ และจัดท าโครงร่างรายการขึ้นมา เพ่ือที่จะออกแบบ รูปแบบรายการ การเขียนบท 

วิธีการน าเสนอ เทคนิคการถ่ายท าต่างๆ มุมกล้อง จังหวะการตัดต่อ สถานที่ในการถ่ายท า รวมทั้งการ

ติดต่อประสานงานในส่วนต่างๆ ทั้งผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน และพิธีกร ซึ่งกระบวนเหล่านี้มีความส าคัญ

มาก ในการก าหนดทิศทางของสารคดีโทรทัศน์บอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น 

- ขั้นตอนการผลิต (Production) 

ผู้ศึกษาได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการนัดหมายคิวพิธีกร 

ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านให้ตรงกับวันที่จะมีการจัดพิธีกรรมข้ึน รวมถึงบุคลากรในการผลิตสารคดีและ

อุปกรณ์ในการถ่ายท า เพ่ือป้องกันความผิดพลาด ซึ่งจากการผลิตสารคดีชิ้นนี้ ได้เจอปัญหาและ

อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการถ่ายท ามากมาย แต่ได้มีการน าแนวคิดและค าแนะน าต่างๆในการ

ผลิตสารคดีโทรทัศน์ มาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น เพ่ือให้สารคดีโทรทัศน์บอกเล่า

วัฒนธรรมท้องถิ่นออกมาสมบูรณ์ที่สุด 

- ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) 

ขั้นตอนนี้ผู้ศึกษาได้ท าการท า Post script ตัดต่อและแก้ไขปัญหาเรื่องภาพและเสียงที่

เกิดข้ึนในขั้นตอนการผลิต ซึ่งผู้ศึกษาได้ท าการคัดเลือก Footage และล าดับเรื่องตาม Post script 

และ Mood and tone รวมถึงแนวคิดต่างๆที่ได้ท าการศึกษา รวบรวมและค้นคว้าข้อมูล ตามทิศทาง

ที่ก าหนดขึ้นในโครงร่างของรายการ  
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หลังจากการผลิตสารคดีโทรทัศน์บอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น ผู้ศึกษาได้ท าการทดลอง

ชิ้นงานนี้โดยการสนทนากลุ่มกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจใน

การรับชมสารคดีโทรทัศน์และทราบถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสารคดี อีกท้ังยังเป็นการ

ประเมินโครงการผลิตสารคดีโทรทัศน์บอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ ซึ่งการสนทนากลุ่มนั้น จะค านึงถึงองค์ประกอบของสารคดีโทรทัศน์ โดยผลการสนทนากลุ่ม 

ท าให้ผู้ศึกษาทราบว่ากลุ่มเป้าหมายคิดว่าสารคดีโทรทัศน์ตรงตามความต้องการของผู้ชม

กลุ่มเป้าหมายหรือไม่ และได้น าข้อเสนอแนะบางส่วนมาปรับปรุงสารคดี เพ่ือให้สารคดีตัวอย่างนี้

ออกมาสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

2. แนวคิดเกี่ยวกับวิถีชิวิต มีความสอดคล้องกับเนื้อหาของรายการที่ต้องการน าเสนอ และ 

ต้องการให้คนดูติดตามและเข้าใจวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ รวมถึงพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น 

3. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม มีความสอดคล้องกับรูปแบบรายการ โครงสร้างรายการและ 

เนื้อหารายการ ที่ต้องการน าเสนอให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจต่อสารคดี จึงท า

ให้ต้องศึกษาแนวคิดนี้ เพ่ือเป็นการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง 

4. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร มีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและ 

รูปแบบสารคดี เนื่องจากก าหนดทิศทางการเลือกเปิด และเลือกรับสื่อ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่น

และกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงเลือกช่องทางรับชมรายการสารคดีเกี่ยวกับวัฒนธรรม

ท้องถิ่นไว้ในช่อง Thai pbs เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยการเลือกและเปิดรับด้วย

ตัวของกลุ่มเป้าหมายเอง รวมถึงการจดจ าและให้ความสนใจกับสารคดี 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง 

กับสารคดีที่ผู้ศึกษาผลิตขึ้น ทั้งการตัดต่อ การล าดับเนื้อหา เป็นต้น 

6. ผลงานที่เก่ียวข้อง ผู้ศึกษาสามารถน าเทคนิคต่างๆ ในการน าเสนอ เช่น มุมภาพในการ 

ถ่ายท า จังหวะในการตัดต่อ ล าดับการเล่าเรื่อง รวมถึงเนื้อหา มาประยุกต์ใช้ในงานสารคดีที่ผลิตขึ้นได้

อย่างดี 

7. รายการสารคดี ส.ป.ช ปัน มีความสอดคล้องกับค าแนะน าจากผู้มีประสบการณ์ในการ 

ผลิตสารคดี ในขั้นตอนต่างๆ ทั้งข้ันตอนก่อนการผลิต โดยมีการวางรูปแบบรายการให้แตกต่างจาก

รายการที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน และให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนั้นในขั้นตอน
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การผลิตรายการ มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น รวมถึงการถ่ายท า การเลือกใช้มุมกล้องจาก   

ผู้ก ากับ และช่างภาพที่มีประสบการณ์ รวมถึงขั้นตอนหลังการผลิต ที่ได้รับค าแนะน าทั้งในเรื่องการท า 

postscript และการล าดับภาพในการตัดต่อ 

ปัญหาและอุสรรค 

ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตชิ้นงานตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

1. ขั้นตอนก่อนการผลิต 

ปัญหาของวันที่มีงานพิธีกรรมทื่ต้องหาให้อยู่ในช่วงเวลาในการถ่ายท า ซึ่งได้พิธีกรรมที่

จังหวัดสุรินทร์ ที่จัดงานตรงกับวันก่อนพรีเซ้นต์ก่อนการถ่ายท าประมาณ 1 สัปดาห์ ท าให้ต้องท าส่วน

ของขั้นตอนก่อนการผลิต ในส่วนของทรีตเม้นท์และสคริปต์ให้เสร็จก่อนก าหนด  

2. ขั้นตอนการผลิต 

ปัญหาของการเกิดอุทกภัยน้ าท่วมก่อนวันไปถ่ายท า จึงท าให้บริเวณรอบๆหมู่บ้านเกิดการ

เสียหาย รวมถึงการเกษตรของหมู่บ้าน จึงมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบางส่วน เพ่ือแก้ไขปัญหา   

เฉพาะหน้า 

ปัญหาจากอุปกรณ์ไมโครโฟนไร้สาย (wireless) ที่เกิดข้อผิดพลาดในการเก็บเสียง จึงท า

ให้เนื้อหาในช่วงของการทอผ้าใช้เสียงไม่ได้ช่วงแรกของขั้นตอนการทอผ้า 

ปัญหาของขั้นตอนพิธีกรรมที่มีการแบ่งแยกหลายส่วนที่ทางทีมงานไม่รู้ จึงเก็บภาพใน

บางส่วนได้ไม่ดีเท่าท่ีควร เนื่องจากไปช้าและเซ็ตเครื่องมือถ่ายท าไม่ทัน 

3. ขั้นตอนหลังการผลิต 

ปัญหาเสียงที่อัดมามีเสียงรบกวนเยอะ จึงท าให้ใช้เวลาในการแก้ไขและตัดต่อนาน 

ข้อเสนอะแนะ 

1. ควรศึกษา หาข้อมูลต่างๆในการคิดและวางแผนผลิตรายการสารคดี ที่มีความแตกต่าง 

จากรายการที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน เพ่ือให้รายการมีความน่าสนใจและไม่ซ้ าซาก จ าเจ 

2. ในขั้นตอนก่อนการผลิต ควรมีการวางแผนทั้งก่อนการถ่ายท า และตอนถ่ายท า ให้เป็น 

ระเบียบแบบแผน ครบถ้วนและถูกต้องตามรูปแบบและเนื้อหาที่วางแผนไว้ 
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3. ในขั้นตอนก่อนการผลิตควรมีการประสานงานกับทุกฝ่ายของรายการอย่างชัดเจน    เพ่ือ 

ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ทั้งในส่วนของทีมงาน ผู้ด าเนินรายการ รวมถึงอุปกรณ์ท่ีใช้ในการถ่ายท า 

4. ในเรื่องของการวางโครงร่างเนื้อหาสารคดี ควรสื่อสารให้ผู้รับชม เข้าใจง่าย และน าเสนอ 

ข้อมูล ความรู้ต่างๆ จากพ้ืนฐานก่อน เนื่องจากผู้รับชมมีพ้ืนฐานความรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจท าให้ผู้รับ

ชมไม่เข้าใจเนื้อหาที่ลึกเกินไป แต่เนื้อหาพ้ืนฐานที่สื่อสารให้แก่ผู้รับชม ต้องมีความกระชับ เพราะจะ

ท าให้ผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาอยู่แล้ว เกิดความเบื่อหน่ายได้ 

5. ในการผลิตสารคดี หรือรายการ ต่างต้องมีอุปสรรค ดังนั้นต้องรู้จักหาวิธีแก้ไขปัญหา 

ดังกล่าว เพื่อที่จะเรียนรู้เป็นบทเรียนและพร้อมรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตครั้งต่อไป 
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สนิท สมัครการและสุพรรณี ไชยอ าพร. วิธีการศึกษาสังคมมนุษย์กับตัวแบบส าหรับศึกษาสังคมไทย. 

กรุงเทพ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545.  

สุนันท์ธนา แสนประเสิรฐ. วิถชีีวิตของผู้ประกอบการค้าแผงลอยจ าหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมือง

ลพบุรี. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2540. 
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สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. การสื่อสารเพ่ือการจัดการ. กรุงเทพ : ประสิทธิภัณฑ์แอนด์พริ้นติ้ง, 2546 

สุรภ ีแก้วยศ.“การผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงวัฒนธรรมระหว่างวัยรุ่นไทยกับ
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สื่ออิเล็กทรอนิคส์ 

โครงการกลไกลสื่อมวลชนศึกษาเพ่ือสุขภาวะ มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา. ทีมงานมีเดียมอนิเตอร์. วัยรุ่น

กับสื่อ : ภาพสะท้อนในโลกอนาคต [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เข้าถึง

ได้จาก http://www.mediamonitor.in.th 
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ชุดค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้ผลิตรายการ (แบบสัมภาษณ์กลุ่มที่1) มีแนวค าถาม ดังนี้คือ 
1. ค าถามท่ัวไปเกี่ยวกับรายการสารคดีโทรทัศน์ในป๎จจุบัน  

- เกี่ยวกับรายการสารคดีท่ีเคยผลิตหรือก าลังผลิตอยู่  
- เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของรายการสารคดีท่ีเคยผลิต  

2. ค าถามด้านเนื้อหารายการ  
- ลักษณะของเนื้อหารายการสารคดีที่ดี  
- วิธีการจัดการเนื้อหาของรายการสารคดีให้ออกมาอย่างสมบูรณ์  
- วิธีการปรับปรุงเนื้อหาให้ต่อเนื่องและให้สาระได้มากที่สุด 
- วิธีการเลือกประเด็นมาเขียนสคริปต์ ให้สารคดีดูน่าสนใจมากข้ึน  

3. ค าถามด้านรูปแบบการน าเสนอ  
- รูปแบบกลวิธีการน าเสนอสารคดีให้น่าสนใจหรือเหมาะสมกับเนื้อหา  
- กลวิธีในการน าเสนอเนื้อหาด้านวัฒนธรรม ทั้งวิถีชีวิตและพิธีกรรมให้น่าสนใจ  
-.บุคลิกของผู้ด าเนินรายการสารคดีที่ดีและเทคนิคของพิธีกรที่เหมาะสมกับรายการและ 

ดึงดูดผู้ชมให้ติดตาม  
- ป๎ญหาอุปสรรคท่ีพบในงานและแนวทางแก้ไขที่ถูกวิธี 

แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมและมนุษวิทยา(แบบสัมภาษณ์กลุ่มที่ 2) มีแนวค าถาม
ดังนี้ 

- ความหมายของวัฒนธรรมคืออะไร วิถีชีวิตและพิธีกรรมต่างๆ เกิดข้ึนอย่างไร 
- วัฒนธรรมทั้งวิถีชีวิตและพิธีกรรม ที่ยังมีการสืบทอดต่อกันมาในบางท้องถิ่นเท่านั้น เกิดจาก

อะไร และสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมความเชื่อของมนุษย์อย่างไร 
- วัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆที่ถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและ

อยู่ร่วมกันของคนในท้องถิ่นอย่างไร  
- สิ่งใดที่เป็นตัวเชื่อมให้คนในท้องถิ่น อยู่ร่วมกันในการเป็นอยู่แบบเดิมๆ และยังด ารงไว้ซึ่งสิ่ง 

ที่ถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่สมัยก่อน  
-พิธีกรรมที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น เป็นป๎จจัยหนึ่งที่หล่อหลอมคนอยู่ร่วมกันในสังคม ถ้าวันหนึ่งไม่ 

มีสิ่งเหล่านี้ จะส่งผลอะไรกับสังคม 
- คนในท้องถิ่นมีวิธีการอย่างไร ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกหลาน และ 

ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างไร 
- ถ้าวันหนึ่งไม่มีวัฒนธรรมต่างๆในท้องถิ่น จะเกิดอะไรขึ้นกับคนในท้องถิ่น 
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แบบสอบถามส าหรับกลุม่เปาาหมาย 
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แบบสอบถามความคิดเหน็และความต้องการในการรับชมสารคดีโทรทัศน์ 

บอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิน่ 

ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลไปใช้ในการท าจุลนิพนธ์ 

ในหัวข้อ "การผลิตสารคดีโทรทัศน์บอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น" เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการท าจุลนิพนธ์

ระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ เอกวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึ่งข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการ

วิจัยของผู้ศึกษาเป็นอย่างมาก ผู้ศึกษาจึงใคร่ขอความร่วมมือของท่านในการตอบแบบสอบถามตาม

ความเป็นจริงเพ่ือเป็นการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ทั้งนี้ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณที่ท่านให้

ความกรุณาและสละเวลาในการตอบแบบสอบถามชุดนี้ 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 เพศ 

 ชาย       

 หญิง  

1.2 อายุ 

 ต่ ากว่า 15 ปี 

 15 – 20 ปี 

 21 – 25 ปี 

 25 ปีขึ้นไป 

1.3 ระดับการศึกษา 

 มัธยมศึกษาตอนต้น 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
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 สูงกว่าปริญญาตรี 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับชมสารคดีทางโทรทัศน์ 

  2.1 คุณรับชมสารคดีโทรทัศน์บ่อยแค่ไหน 

 1 ครั้ง/เดือน 

 2-4 ครั้ง/ต่อเดือน 

 มากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน 

 2.2คุณรับชมสารคดีโทรทัศน์ผ่านช่องทางใด 

 ฟรีทีวี (ช่อง3,5,7,9) 

 เคเบิ้ลทีวี 

 อินเตอร์เน็ต  

2.3 ช่วงเวลาใดท่ีคุณรับชมสารคดีโทรทัศน์บ่อยที่สุด 

 6:00 น. - 9:59 น. 

 10:00 น. - 12:59 น. 

 13:00 น. - 16:59 น. 

 17:00 น. - 19:59 น. 

 20:00 น. - 02:00 น. 

2.4 คุณชื่นชอบรูปแบบการน าเสนอสารคดีโทรทัศน์ประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ไม่มีพิธีด าเนินรายการ 

 มีพิธีกรด าเนินรายการ ( MC) 

 สารคดีเชิงวิเคราะห์ (Investigative Documentary) 

 สารคดีเชิงข่าว (News Documentary)  

 สารคดีท่ัวไป (General Feature)  
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 สารคดีเนื่องในโอกาสพิเศษ (Special Occasion Feature)  

 สารคดีท่องเที่ยว (Touring Feature) 

 สารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตร์ (Historical Feature) 

 สารคดีรายงานเหตุการณ์ 

 สารคดีชีวิตบุคคล 

 สารคดีวิถีชีวิต 

 สารคดีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ผสมผสาน ( Combination) 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับสารคดีโทรทัศน์บอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น 

3.1 คุณคิดยังไงกับวัฒนธรรมต่างๆในท้องถิ่น เช่น วิถีชีวิตและพิธีกรรม ที่ยังคงมีการปฎิบัติ

และสืบทอดต่อกันมาจนถึงป๎จจุบัน 

 เชื่อว่าเป็นเรื่องโบราณเก่าแก่ น่านับถือ ควรปฎิบัติตามและอนุรักษ์ให้สืบทอดต่อไป 

 เชื่อ แต่ไม่ได้นับถือและปฎิบัติตาม 

 เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล  

 เป็นเรื่องเก่าแก่ คร่ าครึ้ก ไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติและสืบทอดต่อไป 

3.2 หากมีการผลิตสารคดีโทรทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น น าเสนอเรื่องวิถีชีวิตและ

พิธีกรรม ควรน าเสนอในมุมมองแบบใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ความเป็นมาของวัฒนธรรมต่างๆในท้องถิ่น 

 ลักษณะของวัฒนธรรม ทั้งวิถีชีวิตและพิธีกรรม 

 ขั้นตอนของพิธีกรรม 

 ความคิดเห็นของชาวบ้านหรือผู้ร่วมพิธีกรรม 

 ความคิดเห็นของผู้ท าพิธีกรรม เช่น พระ หมอผี หมอดู หมอพร 
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3.3 คุณอยากเห็นการน าเสนอสารคดีโทรทัศนเก่ียวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านมุมมองของใคร 

 คนเมือง 

 ชาวบ้านในท้องถิ่น 

 ผู้ท าพิธีกรรม (พระ, หมอผี,  หมอดู) 

 ชาวต่างชาติ 

 มุมมองของคนดู (ไม่มีผู้ด าเนินรายการ) 

3.3 พิธีกรรมในท้องถิ่นที่คุณอยากรับชมมากท่ีสุด (เรียงจากมากไปหาน้อย) 

 พิธีกรรมเก่ียวกับการท ามาหากิน (อาทิ พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกษตร พิธีผูกเขาควาย  

พิธีแรกนาขวัญฯลฯ) 

 พิธีกรรมเก่ียวกับการสร้างขวัญก าลังใจ (อาทิ พิธีสืบชะตา พิธีบายศรีสู่ขวัญ  

พิธีบรวงสรวง ฯลฯ) 

 พิธีกรรมเกี่ยวกับการแสดงความกตัญํู (อาทิ พิธีเลี้ยงผีปู่และย่าแสะ พิธีตาลก๋วย 

สลาก ฯลฯ) 

 พิธีกรรมเก่ียวกับความเชื่อ (อาทิ พิธีถวายทานให้ผีเปรต พิธีปลูกสร้างประตูหมู่บ้าน) 

 พิธีกรรมเพ่ือการท่องเที่ยว (อาทิ เลี้ยงโต๊ะจีนลิง วิ่งควาย ฯลฯ) 

 พิธีกรรมเก่ียวกับไสยศาสตร์ (อาทิ พีธีไล่ผี การท าเสน่ห์ ฯลฯ) 

3.4 วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น คุณอยากรับชมอะไรมากท่ีสุด(เรียงจากมากไปหาน้อย) 

 ความเป็นอยู่ 

 อาชีพทางการเกษตร 

 อาชีพด้านอ่ืนๆ เช่น งานหัตถกรรม 

 สภาพแวดล้อม 

 อาหาร การกิน 
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 อ่ืนๆ ............................................................. .............................................................. 

3.5 คุณอยากเห็นการน าเสนอวัฒนธรรมท้องถิ่นในส่วนของพีธีกรรมควรมีบทบาทมากน้อยแค่ไหน 
และในรูปแบบใด 

...................................................................................................... ................................................... 

3.7 ความยาวของรายการที่คุณคิดว่าเหมาะสม 

 5 - 10 นาท ี

 11 – 15 นาที 

 15 - 20 นาที 

 20 นาทีขึ้นไป 

3.8 ช่องทางในการออกอากาศสารคดีโทรทัศน์นี้ที่คุณคิดว่าเหมาะสม  

 ฟรีทีวี (ช่อง 3,5,7,9) 

 เคเบิ้ลทีวี 

 อินเตอร์เน็ต 
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ชุดค าถามส าหรับการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) 
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ค าถามที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ  

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยให้ผู้ชมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผลรายการที่

ผลิตขึ้นเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการสนทนาใน

หัวข้อความพึงพอใจและสิ่งที่ได้รับหลังจากการชมสารคดีบอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น  ประกอบด้วย

แนวค าถาม ดังต่อไปนี้  

- ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อรูปแบบของสารคดี 

- ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อเนื้อหาของสารคดี  

- ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อความสวยงามของภาพและแสงในสารคดี  

- ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอ 

- ประโยชน์ที่ได้รับภายหลังจากการชมสารคดี  

- ข้อเสนอแนะ  
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