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 13530431: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง : การสรา้งสรรค์รายการวาไรต้ีท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุด  
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิจัย ซึ่งน าไปสู่การผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยว
ที่น าเสนอความเป็นที่สุด รายการ ทริปสุดทีน ในรูปแบบของรายการโทรทัศน์ ความยาว 30 นาท ีโดย
การศึกษาได้มุ่งเน้นการผลิตรายการโทรทัศน์ในทุกขั้นตอนการผลิต เริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ก่อนการผลิตรายการ (Pre-production) ด้วยการส ารวจและวิเคราะห์รายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์
และรายการที่เกี่ยวข้อง มีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ผลิตรายการท่องเที่ยว จ านวน 2 คน และมีส ารวจ
ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคลที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี ที่รักในการท่องเที่ยว จ านวน 
100 คน เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้งหมด มาจัดท าโครงร่างรายการ บทรายการโทรทัศน์ โดย
ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชนช่วยในการตรวจสอบด้านโครงสร้างและเนื้อหารายการ จากนั้นจึง
ด าเนินผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุด รายการ ทริปสุดทีน จ านวน 1 ตอน มี
ความยาว 30 นาที (Production and Post-Production) หลังจากผ่านขั้นตอนผลิตรายการแล้ว ผู้
ศึกษาได้จัดท าการประเมินผลรายการ โดยการเปิดรายการ ทริปสุดทีน และจัดท าประเมินแบบ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคลที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี จ านวน 5 คน 

ผลการศึกษาประเมินผลรายการ พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
และเนื้อหาของรายการ โดยให้เหตุผลว่ารายการมีเนื้อหาที่ให้ทั้งสาระที่เป็นประโยชน์และความ
บันเทิงต่อกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ดี อีกทั้งเนื้อหาของ
รายการดูไม่หนักจนเกินไป ในส่วนของรูปแบบการน าเสนอของรายการ มีการน าเสนอที่น่าสนใจ 
เพราะคาแรคเตอร์ของพิธีกรท าให้ผู้ชมอยากติดตามและตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้เลือกไว้  โดยการ
เลือกใช้ภาพ กราฟิก และดนตรีประกอบในการสร้างสีสันให้รายการน่าติดตาม ไม่รู้สึกน่าเบื่อ ดังนั้น
รายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุด รายการ ทริปสุดทีน จึงได้รับความชื่นชอบและความ
พึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี 
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ผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งกับความกรุณาและความ
ช่วยเหลือจาก ดร.ธ ารง รัตนภรานุเดช อาจารย์ผู้ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ที่ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าที่
ดี อีกทั้งยังเป็นก าลังใจให้สามารถผลิตผลงานได้อย่างเต็มความสามารถ นอกจากนี้ขอกราบ
ขอบพระคุณอาจารย์ผู้ที่เป็นคณะกรรมการในการตรวจจุลนิพนธ์ทั้ง 4 ท่าน อันได้แก่ อาจารย์สพชัย 
พาลพ่าย, อาจารย์พิชานนท์ วงศ์วิทยาเมธากุล, อาจารย์ณภัสสร์ เตลิงคพันธ์ และ อาจารย์ณัฐพงษ์ 
มงคลสวัสดิ์ ที่ให้ค าแนะน า เพื่อแก้ไขส่วนที่บกพร่อง จนท าให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยด ี

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทุกท่านที่ได้ประสิทธ์ประสาทวิชา ความรู้ จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 

ขอขอบคุณ คุณวรางคณิภา พวงธนะสาร ผู้ควบคุมการผลิตรายการ Happy Map และ 
รายการ Friend Trip และคุณฐากูร ศรีชุ่ม โปรดิวเซอร์ รายการสลัดมันส์ ที่คอยช่วยให้ค าแนะน าใน
การผลิตรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ รวมไปถึงให้หลักในการปฏิบัติงานที่ดี วิธีการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นระหว่างการถ่ายท า ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการผลิตรายการ และท าให้ส าเร็จไปได้ด้วยดี 

สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณ พ่อ แม่ บุคคลที่มีความส าคัญที่สุด โดยให้การสนับสนุนในทุกๆ 
ด้าน มอบความรัก การดูแล ให้ก าลังใจ และสนับสนุนในด้านการศึกษาจนท าให้ประสบความส าเร็จใน
วันนี้ รวมถึงญาติพี่น้อง ได้แก่ คุณย่า น้า อา ที่ให้ความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลืออย่างมากมายที่น่า
ประทับใจ และสนับสนุนตลอดทั้งการท าจุลนิพนธ์ในครั้งนี้ รวมไปถึงเพื่อนๆ ทุกคนที่ให้ความ
ช่วยเหลือในการผลิตรายการนี้ขึ้นมาจนเสร็จสมบูรณ์ และท าให้ผู้ศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ใน
ที่สุด 
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บทที่ 1 

บทน า 

ที่มาและความส าคญั 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry) มีความส าคัญต่อความเจริญก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างมาก และเป็นที่เชื่อกันว่าความส าคัญของการท่องเที่ยวจะมี
มากขึ้นในอนาคต เพราะการเดินทางท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมธรรมชาติของมนุษย์ ยิ่งมีความ
เจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่งก็ยิ่งท าให้การเดินทางท่องเที่ยว
เกิดขึ้นง่ายและขยายวงกว้างออกไป โดยมีวัตถุประสงค์ต่างๆ หลากหลาย อาทิเช่น เพื่อนันทนาการ 
เพื่อศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็น เพื่อธุรกิจ เป็นต้น อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงถือได้ว่าเป็น
พลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่แสดงบทบาทเด่นชัดในแต่ละปีที่ผ่านมา มีการช่วยกันผลักดันให้
อุตสาหกรรมนี้เคลื่อนไหวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง และช่วยกันเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจซึ่งน าไปสู่การจ้างงาน  สร้างอาชีพ  การกระจายรายได้และการลงทุนในธุรกิจ  

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้กลายมาเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
ระบบเศรษฐกิจของโลกไปแล้ว  เป็นที่ยอมรับกันว่าเกือบจะทุกประเทศในโลกนี้อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวได้เจริญเติบโตจนกลายมาเป็นสินค้าหลักในระบบการค้าระหว่างประเทศอย่างรวดเร็ว  และ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญอยู่ในระดับที่ 1-3 ของ 10 อันดับแรกใน
อุตสาหกรรมส าคัญของแต่ละประเทศอีกด้วย และสิ่งที่ผู้ศึกษาต้องการจะน าเสนอ คือ “การท่องเที่ยว
ไทย” ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมการบริการที่เจริญเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่
สร้างรายได้หลักให้กับประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2548 – 2550 นั้น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล ดังข้อมูลต่อไปนี ้
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ตารางที่ 1 ตารางสรุปสถิติรายได้การท่องเที่ยวประเทศไทย ปี 2554 
 

                 ปี พ.ศ. 
    รายการ 
 

2554 2553 

รายได้จากนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศ (ล้านบาท) 

776,217.20 592,794.09 

รายได้จากนักท่องเที่ยวชาว
ไทย (ล้านบาท) 

483,224.53 402,574.39 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เข้าถึงเมื่อ 22 กรกฎาคม 2556  
เข้าถึงได้จาก ttp://service.nso.go.th/nso/nsopublish/pubs/syb_54/SYB_54_T.pdf  

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีเอกลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างจากอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า
ประเภทอื่น เนื่องจากการบริโภคในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผู้บริโภคจะต้องเดินทางไปใช้บริการ
หรือสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยว ณ ถิ่นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ด้วยตัวเอง ซึ่งการท่องเที่ย วก็
เปรียบเหมือนผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่ง ที่ขายความสวยงาม ความรื่นรมย์ของสถานที่และบริการ รวมไปถึง
ความดีงามทางวัฒนธรรม จึงจ าเป็นต้องใช้การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมการขายให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย 

วรรณา วงษ์วานิช (2546, อ้างถึงใน สุเมธ ชัยไธสง 2551) กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ขยายตัวของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ปัจจัยหนึ่ง คือ การพัฒนาด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม ท า
ให้เกิดสื่อชนิดใหม่ๆ (New Media) ที่สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนและสะดวกรวดเร็ว ท าให้มนุษย์
สามารถรู้เห็นความเป็นไปของแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ไกลๆ และต้องการที่จะไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว
นั้นๆ ด้วยตัวเอง  

นอกจากนี้ วรรณา วงษ์วานิช (2546, อ้างถึงใน สุเมธ ชัยไธสง 2551) ยังกล่าวว่า ก่อนที่
นักท่องเที่ยวจะตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวใด นักท่องเที่ยวจะต้องรู้จักแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นเสียก่อน เช่น สิ่งน่าสนใจ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ประเพณีและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ 
สิ่งต่างๆเหล่านี้ นักท่องเที่ยวจะรู้ได้ก็ด้วยการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ออกไปให้แพร่หลาย นักท่องเที่ยว
ควรที่จะรับรู้ข่าวสารและข้อมูลบางอย่างที่จ าเป็น เช่น เรื่องเกี่ยวกับที่พัก, บริการน าเที่ยว, 
รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว, การเดินทาง, อัตราค่าใช้จ่ายในแต่ละช่วงเวลา ฯลฯ 

จะเห็นได้ว่า ปัจจัยหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้น คือ การให้ข้อมูลข่าวสารด้านการ
ท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเหมือนการเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยว และผู้ที่มีบทบาทส าคัญใน
การท าหน้าที่ดังกล่าว นั่นก็คือ “สื่อมวลชน (Mass Media)” ผู้ศึกษาจึงต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งใน
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การให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวและช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยขับเคลื่อนไปข้างหน้าเรื่อยๆ โดย
การสร้างสรรค์เป็นรายการที่น าเสนอทางโทรทัศน ์

“โทรทัศน์” เป็นสื่อประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญและมีบทบาทอย่างมากต่อสังคมไทยใน
ปัจจุบัน เพราะโทรทัศน์มีคุณสมบัติในด้านการเสนอภาพและเสียงที่สามารถให้ผู้ชมมีความคล้อยตาม
ได้มากว่าสื่อประเภทอื่นๆ และในบรรดาสื่อทั้งหลาย โทรทัศน์ถือเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงผู้ชมได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด โทรทัศน์จึงมีอิทธิพลมากในปัจจุบันและเข้าถึงผู้บริโภคหรือผู้ชมได้
อย่างกว้างขวาง ท าให้โทรทัศน์เป็นที่นิยมและในทุกครัวเรือนจะต้องมีโทรทัศน์เพื่อสร้างสุนทรีให้กับ
ตนเองและคนในครอบครัว โทรทัศน์จึงจัดเป็นประเภทของสื่อที่มีความใกล้ชิดกับคนดูมากที่สุด โดย
การเลือกชมของผู้ชมก็จะเลือกชมรายการที่ท าให้ประชาชนสามารถทราบข่าวสารและได้รับความ
บันเทิง ซึ่งในปัจจุบันรายการทางโทรทัศน์ถูกสร้างขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ชมเป็นจ านวน
มาก ไม่ว่าจะเป็นรายการข่าว รายการถ่ายทอดสด รายการสารคดี รายการนิตยสารทางโทรทัศน์ 
รายการปกิณกะบันเทิงหรือวาไรตี้ รายการเกมโชว์ รายการสนทนา รายการเรียลิตี้ รายการท่องเที่ยว 
และรายการแข่งขันตอบปัญหา ซึ่งในปัจจุบันพบรายการประเภทดังกล่าวมากมาย ดังนั้นจึงต้องท าให้
รายการมีจุดเด่นทั้งทางด้านเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอให้มีความน่าสนใจ มีความแตกต่าง และมี
ความหลากหลายในการน าเสนอ 

จากผลการศึกษาในโครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะของสังคม (Media Monitor) 
ในปี 2552 พบว่า สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีของประเทศไทย (ช่อง 3, 5, 7, 9, สทท. และทีวีไทย) มี
รายการโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวทั้งหมด 40 รายการ ซึ่งจะเห็นว่ารายการท่องเที่ยวเป็นรายการที่
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะการท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการ 
แต่ในแต่ละบุคคลก็จะมีการด าเนินชีวิต (Lifestyle) ที่แตกต่างกันออกไป จึงท าให้รายการประเภท
ท่องเที่ยวทางโทรทัศน์มีเนื้อหาและการน าเสนอที่แตกต่างกันไป เพื่อให้ตอบสนองความต้องการและ
การด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน ดั้งนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะผลิตรายการที่ผู้ชมให้ความ
สนใจเป็นอย่างมาก โดยจะผลิตในรูปแบบของรายการวาไรตี้ท่องเที่ยว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนหัน
มาท่องเที่ยวเมืองไทยมากขึ้น 

รายการวาไรตี้ (Variety Programme) เป็นรายการโทรทัศน์ที่รวมเอาความบันเทิง
หลากหลายชนิดไว้ในรายการเดียวกัน อาทิเช่น การสัมภาษณ์ การพูดคุย การบรรเลงดนตรี การแสดง
ตลกขบขัน การแสดงออกและการแสดงทักษะความสามารถต่างๆ ของดารานักแสดง แขกรับเชิญ ผู้
ร่วมรายการหรือแม้แต่ผู้ชมในห้องส่ง ดังนั้นรายการวาไรตี้จึงเป็นรายการที่ผู้ชมให้ความสนใจเพราะ
ผมชมจะได้รับความผ่อนคลายและความบันเทิงที่หลากหลาย ซึ่งในที่นี้จะน าเสนอรูปแบบรายการวา
ไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุดของสถานที่ท่องเที่ยว 
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จากการส ารวจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดอันดับความเป็นที่สุดของ
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยไว้ อาทิเช่น สถานที่ท่องเที่ยวที่สูงที่สุดในประเทศไทย อุทยานที่มี
ความเก่าแก่ที่สุดหรือมีพื้นที่กว้างที่สุด ปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุด สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยที่สุด ฯลฯ ซึ่ง
ผลการส ารวจนี้ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าสถานที่นั้นจะเป็นสถานที่ที่มีความเป็นที่สุดจริงๆ เสมอไป การ
น าเสนอออกมาในแบบนามธรรมนั้นจะไม่สามารถบอกได้ว่านี่คือที่สุด เพราะในแต่ละบุคคลจะมีการ
วัดความสวยงามหรืออะไรที่เป็นนามธรรมได้ด้วยความพึงพอใจของตนเอง ดังนั้น การน าเสนอ
รายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุดนี้ จะต้องเน้นการน าเสนอในแบบรูปธรรมเพื่อให้ผู้ชม
มองเห็นถึงความเป็นที่สุดและมีความสนใจที่จะไปสัมผัสความเป็นที่สุดนี้จริงๆ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ในองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะผลิตรายการ
ท่องเที่ยวที่เน้นให้ความบันเทิง มีการให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ตั้งแต่สภาพท้องถิ่น ความเป็นอยู่ 
ความรู้ทางภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี การเดินทาง ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวที่
น่าสนใจ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้ชม จึงเป็นที่มาของโครงการจุลนิพนธ์นี้ 
โดยจะน าเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์ในรูปแบบของรายการวาไรตี้ท่องเที่ยว และรูปแบบของรายการนี้
ต้องการที่จะจุดประกายให้ผู้ชมนั้นเกิดความสนใจที่จะไปท่องเที่ยวในสถานที่นั้นจริงๆ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาถึงรูปแบบและขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้

ท่องเที่ยว 
2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในทุกขั้นตอนของการผลิตรายการ 
3. เพื่อศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการท่องเที่ยว 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจลุนพินธ ์
 การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ ดังนี้ 
 ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ในรูปแบบของรายการวาไรตี้
ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุด มีความยาว 30 นาที โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุตั้งแต่ 18 – 30 
ปี ที่รักในการท่องเที่ยว ซึ่งจะมีเนื้อหารายการที่หลายหลาย ให้ทั้งสาระความรู้และความบันเทิงควบคู่
ไปด้วย โดยก าหนดขอบเขตในประเทศไทยเท่าน้ัน  
 การสร้างสรรค์รายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุด ส าหรับการออกอากาศทาง
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 21.30 – 22.00 น. 
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ขั้นตอนการศึกษา 
การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการน าเสนอในรูปแบบรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็น

ที่สุด เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเดินทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแนะน าให้เกิดการท่องเที่ยวและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้คนหันมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 5 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 : การศึกษาและวางแผนการวิจัย 
1. ศึกษาความนิยมในการเลือกรบัสื่อทางโทรทัศน์ประเภทรายการท่องเที่ยว 
2. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ เอกสารและสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประวัติของสถานที่

ต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการผลิตรายการ  
3. ศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการวาไรตี ้
4. ศึกษาพฤติกรรมการเลือกเปิดรับสื่อของวัยรุ่น 
5. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นที่สุดใน

ประเทศไทย 
ขั้นตอนที่ 2 : การด าเนินงานก่อนการผลิตรายการ (Pre-production) 

1. น าข้อมูลที่ได้รบัมาวิเคราะห์เพื่อเขียนรูปแบบรายการและจัดท า Proposal  
2. น าข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์เพื่อเขียนโครงร่างรูปแบบรายการ และบทออกอากาศ

ทางโทรทัศน์ 
3. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆเพื่อผลิตรายการ  
4. จัดหาผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ  

ขั้นตอนที ่3 : การด าเนินงานผลิตรายการ (Production)  
ลงพื้นที่ในการถ่ายท ารายการตามตารางการท างานที่วางแผนไว้  

ขั้นตอนที่ 4 : การด าเนินงานหลงัการผลติรายการ (Post-production) 
1. เข้ากระบวนการล าดับภาพและเสียง 
2. การจัดท าไตเต้ิล (Title) และกราฟิก (Graphic) ของรายการ 

ขั้นตอนที ่5 : การประเมินผล  
1. น าเสนอรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ที่ผลิตขึ้นต่อกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ

ประเมินผลงานและประสิทธิภาพของรายการที่ผลิตขึ้น 
2. วิเคราะห์ผลงาน สรุปและอภิปรายผลการศึกษาและผลการท างาน 
3. น าข้อมูลทั้งหมดรวบรวมเป็นรูปเล่ม พร้อมตัวอย่างรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่

น าเสนอความเป็นที่สุดที่เสร็จสมบูรณ์ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยว ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการถ่าย

ท า การถ่ายท า และหลังการถ่ายท า 
2. ทราบถึงวิธีการน าเสนอรายการวาไรตี้ท่องเที่ยว 
3. ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในช่วงเตรียมงาน ผลิตงานและประเมินผลงาน รวมไปถึง

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที และเป็นวิทยาทานแก่ผู้ที่สนใจท่านอื่น 
4. ท าให้กลุ่มเป้าหมายได้รับสารประโยชน์ไปพร้อมกับความบันเทิงที่ได้จากรายการวาไรตี้

ท่องเที่ยวและมีความสนใจที่จะไปท่องเที่ยวในสถานที่นั้นจริงๆ รวมไปถึงการร่วมกันหันมาอนุรักษ์
และส่งเสริมให้คนหันมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น 

นิยามศัพท ์
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry) หมายถึง การประกอบกิจกรรมด้วยการ
น าปัจจัยในการผลิตต่างๆ มาผลิตเพื่อบริการอย่างใดอย่างหนึ่งด้านการท่องเที่ยว ที่ก่อให้เกิดความ
สะดวกสบายหรือความพึงพอใจ และขายบริการด้านการท่องเที่ยวนั้นให้แก่ผู้เยี่ยมเยือน 

สื่อมวลชน (Mass Media) หมายถึง สื่อที่สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารจากบุคคลหนึ่ง
หรือจากองค์กรหนึ่ง ไปยังมวลชนจ านวนมากโดยเฉพาะประชาชนทั้งประเทศ ในเวลาอันรวดเร็ว 
ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ฯลฯ การเผยแพร่ในสื่อมวลชนส่วนหนึ่งต้อง
จ่ายเงินเพื่อซื้อเวลา ซื้อพื้นที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อย่างไรก็ตามองค์กรสามารถใช้สื่อมวลชน
แบบให้เปล่าได้ หากองค์กรนั้นมีเรื่องราวที่น่าสนใจแก่การเผยแพร่ หรือบังคับโดยข้อกฎหมาย 

 การด าเนินชีวิต (Lifestyle) หมายถึง วิถีการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคล โดยที่ลักษณะของ
พฤติกรรมต่างๆ จะเป็นตัวบ่งบอกถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตในแต่ละแบบ พฤติกรรมในการเข้าสังคม 
ในการบริโภค ในการหาความบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจ ใช้เวลาว่าง และการแต่งตัว ล้วนเป็น
ส่วนประกอบของรูปแบบการด าเนินชีวิต ซึ่งจะถูกด าเนินเป็นอุปนิสัย เป็นวิธีประจ าที่กระท าสิ่งต่างๆ 

 รายการวาไรตี้ (Variety Programme) หมายถึง เป็นรูปแบบรายการที่มุ่งเน้นน าเสนอ
ความบันเทิงหลายเรื่อง หลายรส โดยรายการวาไรตี้ไม่จ าเป็นต้องเชื่อมโยงหรือร้อยเรียงแต่ละช่วงแต่
ละตอนของรายการให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รายการวาไรตี้จึงมีความหลากหลายทั้งในด้านเนื้อหา
รายการ และรูปแบบการน าเสนอด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างความพึงพอใจ สร้างความสนุกสนาน
บันเทิงเริงใจให้กับกลุ่มผู้ชมรายการที่มีความชอบแตกต่างกัน 
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รายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุด หมายถึง รายการที่น าเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผลการส ารวจว่าเป็นสถานที่ที่มีความเป็นที่สุดในประเทศไทย โดยเน้น
การน าเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเป็นที่สุดในแบบรูปธรรม อาทิเช่น สูงที่สุด อุทยานที่ใหญ่ที่สุด 
เก่าที่สุด เป็นต้น 

   ส
ำนกัหอ
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บทที่ 2 

ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การสร้างสรรค์รายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุด ผู้
ศึกษาได้น าแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องมาศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการผลิตรายการดังต่อไปนี ้

แนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสาร 
- ความหมายของการสื่อสาร 
- องค์ประกอบและกระบวนการการสื่อสาร 
- แนวคิดกระบวนการการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way process) 
- แนวคิดกระบวนการการสื่อสารมวลชน (Mass communication process) 
- วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 
- หน้าที่ของการสื่อสาร 
- แนวคิดความส าเร็จในการสื่อสาร 

แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์รายการวิทยุโทรทัศน์ 
- ความหมายของการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน ์
- ความส าคัญของการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 
- ลักษณะของการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน ์
- แนวคิดเก่ียวกับการสื่อความหมายทางโทรทัศน์ 
- แนวคิดการเล่าเรื่องรายการปกิณกะ 

ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร 
- กระบวนการการเปิดรับสื่อ (Media Exposure process) 
- กระบวนการการเลือกรับสาร (Selective process) 
- ทฤษฎีการปลูกฝัง (Cultivate Theory) 

 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 
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แนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสาร 
 การสื่อสารเกิดจากแนวความคิดที่ว่าการสื่อสารเป็นกระบวนการหรือการแลกเปลี่ยน โดยมี
สาระส าคัญที่ว่าผู้สื่อสารท าหนที่ทั้งผู้ส่งและผู้รับข่าว ในขณะเดียวกันไมอาจระบุได้ว่าการสื่อสาร
เริม่ต้นและสิ้นสุดที่จุดใด เพราะถือว่าการสื่อสารมีลักษณะเป็นวงกลมและไมมีที่สิ้นสุด ผู้รับข่าวและผู้
ส่งข่าวนอกจากจะท าหน้าที่ทั้งการเข้ารหัสและถอดรหัสแล้ว ยังเป็นผู้ก่อให้เกิดข่าวสารและก าหนด
พฤติกรรม โดยแนวคิดและทฤษฎีมีต่อไปนี ้

1. ความหมายของการสื่อสาร 
การสื่อสาร (Communication) เป็นกระบวนการของมนุษย์ที่ต้องการถ่ายทอด (Transmit) 

เพื่อแลกเปลี่ยน (Share) ข่าวสาร (Information) ความคิด (Ideas) และทัศนคติ (Attitudes) 
ระหว่างกันเป็นกระบวนการที่สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งเป็น
กระบวนการที่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ คล็อด อี.แชลนอล และ วอเรน วีเวอร์ 
กล่าวถึงการสื่อสารว่า “ในที่นี้ ค าว่า การสื่อสาร มีความหมายกว้าง ครอบคลุมไปถึงการปฏิบัติ
ทั้งหมดที่จะท าให้จิตใจของบุคคลหนึ่ง มีผลกระทบถึงจิตใจของอีกคนหนึ่ง การปฏิบัติได้รวมไปถึง
พฤติกรรมทั้งหลายของมนุษย์ ได้แก่ การเขียน การพูด ดนตรี ศิลปะ รูปภาพ การละคร การระบ า” 
(ปรมะ สตะเวทิน 2540, อ้างถึงใน ภูริอร ตรีเนตรพิทักษ์ 2555) 

2. องค์ประกอบและกระบวนการการสื่อสาร 
ค าว่า “กระบวนการ” หมายถึง ปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา หรือ

กิจกรรมที่ต่อเนื่อง ดังนั้น กระบวนการการสื่อสาร คือ การสื่อสารที่มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลง 
(Changing) ต่อเนื่อง (Continuous) และต้องอาศัยการปรับตัว (Adaptive) ตลอดเวลา 
องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบของการสื่อสารจะมีความเกี่ยวข้องและมีผลกระทบซึ่งกันและกัน 
(แนวคิดหลักนิเทศศาสตร์ 2530) แม้ว่าการสื่อสารจะเป็นกระบวนการ แต่ก็ไม่ได้เป็นกระบวนการทาง
เดียว (One-way process) กล่าวคือ การสื่อสารของมนุษย์นั้นเป็นกระบวนการสองทาง (Two-way 
process) ซึ่งจะประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน คือ ผู้ส่งสารหรือผู้เข้ารหัส (Sender), ผู้รับ
สารหรือผู้ถอดรหัส (Receiver), สาร (Message) และช่องทางการสื่อสาร (Channel) 
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ภาพที่ 2 – 1 รูปแบบจ าลององค์ประกอบของการสื่อสาร (A model of the ingredients in 
Communication) หรือแบบจ าลอง SMCR ของ เดวิด เบอร์โล (Devid Berlo) 

ที่มา : วาสนา สมยา. แบบจ าลอง SMCR ของเบอร์โล เข้าถึงเมื่อ 24 กรกฎาคม 2556 เข้าถึงได้จาก 
http://www.learners.in.th/blogs/posts/281257 

แบบจ าลององค์ประกอบของการสื่อสาร (A model of the ingredients in 
Communication) ของ เดวิด เบอร์โล (Devid Berlo) จะแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของการ
สื่อสารและหน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบ คือ 

1. ผู้ส่งสาร (Source) คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ริเริ่มหรือเริ่มต้นส่งสารไปให้อีก
บุคคลหนึ่งจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม อีกนัยหนึ่ง ผู้ส่งสาร คือ ผู้กระตุ้น (Stimulus) ที่ท าให้เกิด
การตอบสนอง (Response) จากผู้รับสาร (แนวคิดหลักนิเทศศาสตร์ 2530, อ้างถึงใน ภูริอร ตรีเนตร
พิทักษ์ 2555) โดยปัจจัยของผู้ส่งสารประกอบด้วย สิ่งต่อไปนี ้

1. ทักษะในการสื่อสาร (Communication Skill) หมายถึง ความสามารถในการสื่อสาร 
ในการคิด ฟัง อ่าน เขียน พูด เป็นต้น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งสาร 

2. ทัศนคติ (Attitude) ผู้ส่งสารจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการส่งสาร ส่งข่าวสารและผู้รับสาร 
จะท าให้การส่งสารเกิดประสิทธิภาพ 

3. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ผู้ส่งสารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวสาร
เรื่องนั้นๆที่จะส่งไป มีความรู้เกี่ยวกับผู้ฟัง สถานการณ์ในขณะนั้น เพื่อการถ่ายทอดที่ชัดเจน และตรง
ประเด็นไปยังผู้รับสาร 

4. ระบบสังคม (Social system) หมายถึง การรู้ถึงสภาพสังคม เช่น ต าแหน่ง บทบาท 
หน้าที่ ของผู้ส่งสารและผู้รับสาร 

5. วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง ผู้ส่งสารทราบถึงลักษณะทางวัฒนธรรม เช่น ค่านิยม 
ความเช่ือ ของผู้ส่งสาร ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อผู้รับสาร 
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2. สาร (Message) หมายถึง สิ่งที่ผู้ส่งสารส่งไปให้ผู้รับสารในรูปของรหัส อันได้แก่ สัญญาณ 
(Signal) หรือสัญลักษณ์ (Symbol) หรือกลุ่มของสัญลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นในลักษณะที่มีความหมายต่อ
มนุษย์ และผู้รับสารสามารถเข้าใจความหมายของมันได้เมื่อมีการถอดความหมายของสัญญาณหรือ
สัญลักษณ์ออกมา สัญญาณหรือสัญลักษณ์ในที่นี้อาจเป็นค าพูด ตัวหนังสือ หรืออาจเป็นรูป
เครื่องหมายต่างๆ หรือกิริยาท่าทางต่างๆ ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงหรือถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก 
ความต้องการและวัตถุประสงค์ของผู้รับสาร ซึ่งสารก็คือ ภาษา (Language) ซึ่งจะท าหน้าที่เป็น
ตัวกลางที่ท าให้เกิดกลางตอบสนอง ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 

1. วัจนภาษา คือ ภาษาที่ใช้พูด เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน เป็นต้น 
2. อวัจนภาษา คือ ภาษาที่ไม่ใช้คาพูด เช่น การใช้สัญลักษณ์ หรืออากัปกิริยาต่างๆ  อัน

ได้แก่ การยิ้ม การขมวดคิ้ว การส่งเสียงโห่ร้อง เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ความหมายของสารนั้นอยู่ที่
การตีความของผู้รับสาร มิใช่อยู่ที่ตัวสารเอง โดยทั่วไปการตีความสารจะขึ้นอยู่กับพื้นความรู้ ตาม
ประสบการณ์ ความคาดหวัง อารมณ์ ความรู้สึก และสภาพแวดล้อมรอบตัวของผู้รับสาร 

3. ช่องทางสื่อการสื่อสาร (Channel) โดย เรโอ (Rao) กล่าวว่าช่องทางการสื่อสารมี
ลักษณะดังต่อไปน้ี 

1. ช่องทางที่เป็นหน่วยพลังงานมวลสาร (Matter – Energy unit) ประเภทหนึ่งที่เรียกว่า 
“สื่อ” (Medium) 

2. ช่องทางเป็นตัวนาส่งหน่วยพลังงานมวลสารซึ่งมีการจัดเป็นระเบียบแบบแผนที่เรียกว่า 
“สารสนเทศ” (Information) 

3. ช่องทางเป็นตัวเช่ือมระหว่างบุคคลที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมในกิจกรรมหนึ่ง  

และเดวิด เบอร์โล (Devid Berlo) ยังได้กล่าวไว้อีกว่า “สื่อ” มีความหมายอีก 3 ประการ คือ 
1. สื่อ คือ การเข้ารหัสและการถอดรหัส (Mode of encoding and decoding) 
2. สื่อ คือ สิ่งที่น าสาร (Message – Vihicle) เช่น คลื่นแสง, คลื่นเสียง, วิทยุ, โทรศัพท์

หนังสือพิมพ์ เป็นต้น โดยช่องทางเหล่านี้จะเน้นในเรื่องสื่อเทคโนโลย ี
3. สื่อ คือ พาหนะของสิ่งที่น าสาร (Vihicle – Carrier) เช่น อากาศ และน าสารไปสู่

ประสาทสัมผัสทั้งห้า อันได้แก่ การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การสัมผัส และการลิ้มรส 
ส าหรับความหมายโดยรวมช่องทางการสื่อสาร คือ ตัวกลางที่ช่วยในการน าส่งสารจากผู้ส่ง

สารไปยังผู้รับ โดยผ่านการเข้ารหัสและถอดรหัส ซึ่งช่องทางเปรียบเสมือนทางหรือพาหนะระหว่างผู้
ร่วมสื่อสาร โดยผ่านสิ่งน าสารทางเทคโนโลยีต่างๆ เช่น วิทยุ และโทรทัศน์ เป็นต้น (ภูริอร ตรีเนตร
พิทักษ์ 2555) 
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4. ผู้รับสาร (Receiver) คือ ผู้ที่รับสารจากบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลหนึ่ง เมื่อได้รับสาร
ผู้รับสารจะเกิดการตีความและตอบสนองจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม และจะส่งปฏิกิริยาตอบสนอง
กลับไปให้ผู้ส่งสาร โดยปัจจัยของผู้รับสารประกอบไปด้วย สิ่งต่อไปน้ี 

1. ทักษะในการสื่อสาร (Communication Skill) หมายถึง ผู้รับสารมีทักษะ
ความสามารถที่ดีในการรับสาร หรือข่าวสาร ในการฟัง อ่าน การใช้ประสาทต่าง 

2. ทัศนคติ (Attitude) ผู้รับสารจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ส่งสาร ตนเอง และสารความรู้ 
(Knowledge) หมายถึง ผู้รับสารจะต้องมีความรู้ต่อสารที่ส่งมา 

3. ระบบสังคม (Social system) หมายถึง การรู้ถึงสภาพสังคม เช่น ต าแหน่ง บทบาท 
หน้าที่ ของผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งอาจมีความแตกต่างกัน 

4. วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง ผู้รับสารทราบถึงลักษณะทางวัฒนธรรม 

จากรูปแบบจ าลององค์ประกอบของการสื่อสาร (A model of the ingredients in 
Communication) หรือ แบบจ าลอง SMCR ของ เดวิด เบอร์โล (Devid Berlo) จะท าให้เห็นถึง
ความส าคัญของปัจจัยต่างๆ มีผลท าให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ทักษะในการสื่อสาร ทัศนคติ 
ระดับความรู้ ระบบสังคมและวัฒนธรรม ที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารนั้นจ าเป็นที่จะต้องมีตรงกันเสมอและ
ความส าคัญของสารโดยทั่วไปคือ ภาษา (Language) ทั้งวัจนภาษา และอวัจนภาษา โดยสรุป การ
สื่อสาร คือ กระบวนการของการถ่ายทอดข่าวสาร (Message) จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง คือ 
จากผู้ส่งสาร (Source) ไปยังผู้รับสาร (Receiver) โดยผ่านสื่อ (Channel) 

3. แนวคิดกระบวนการการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way process) 
แม้ว่าการสื่อสารจะเป็นกระบวนการ แต่ก็ไม่ได้เป็นกระบวนการทางเดียว (One-way 

process) กล่าวคือ การสื่อสารของมนุษย์นั้นเป็น กระบวนการสองทาง (Two-way process) การ
สื่อสารของมนุษย์เป็นกระบวนการสองทาง (Two-way process) คือ ผู้ส่งสารจะส่งสารผ่านช่องทาง
ใดทางหนึ่งไปให้ผู้รับสารภายใต้สภาพแวดล้อมแห่งหนึ่ง ผู้รับสารจะตีความหมายของสาร และส่งสาร
หรือปฏิกิริยาตอบสนอง (Feedback) โดยผ่านช่องทางการสื่อสารทางใดทางหนึ่งไปให้ผู้ส่งสาร ซึ่ง
จะต้องตีความเช่นเดียวกัน ดังนั้นแต่ละคนจะท าหน้าที่เป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารได้ในเวลาเดียวกัน 
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ภาพที่ 2 – 2 รูปแบบจ าลองกระบวนการการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way process) 
ที่มา : ณรัฐ ประสุนิงค์.  รูปแบบจ าลองกระบวนการการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way process) 

เข้าถึงเมื่อ 24 กรกฎาคม 2556 เข้าถึงได้จาก naratcomputereducation.blogspot.com 

แบบจ าลองกระบวนการการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way process) อธิบายการสื่อสารที่
มีการสื่อสารกลับ (Feedback) โดยปกติแล้วการสื่อสารของมนุษย์นั้นมักจะมีลักษณะเป็นการโต้ตอบ
กัน กล่าวคือ เมื่อมีผู้พูดก็มีผู้ฟัง ผู้ฟังรู้สึกอย่างไรก็มีปฏิกิริยาตอบกลับมา แม้ว่าในการสื่อสารมวลชน
จะมีการสื่อสารกลับที่ล่าช้า (Delayed feedback) หรือโอกาสที่ผู้ส่งสารจะทราบการสื่อสารกลับมี
น้อย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการสื่อสารจะไม่ได้เกิดขึ้น หากผู้รับสารได้รับสารแล้วเกิดปฏิกิริยาอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง โดยมีการวิจัยต่างทางด้านพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น การส ารวจพฤติกรรม
ผู้บริโภค การส ารวจความนิยมรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ สามารถที่จะ
เพิ่มโอกาสของผู้ส่งสารที่จะทราบการสื่อสารกลับของผู้รับสารได้ ดังนั้น การสื่อสารกลับ (Feedback) 
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way process) นั้น จึงเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญของการสื่อสาร 

4. แนวคิดกระบวนการการสื่อสารมวลชน (Mass communication process) 
ปรมะ สตะเวทิน (2541, อ้างถึงใน ภูริอร ตรี เนตรพิทักษ์  2555) สรุปไว้ว่า “การ

สื่อสารมวลชนเป็นกระบวนการของการสื่อสารไปยังคนจ านวนมากในเวลาเดียวกัน  หรือในเวลาที่
ใกล้เคียงกัน โดยการอาศัยสื่อมวลชนเป็นสื่อ”  

อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ (2547, อ้างถึงใน ภูริอร ตรีเนตรพิทักษ์ 2555) กรมหมื่นนราธิปพงศ์
ประพันธ์ ได้เสนอไว้ว่า “การสื่อสาร” (communication) มารวมกับค าว่า “มวลชน” (mass) 
หมายถึง คนจ านวนมากๆ โดยคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ของราชบัณฑิตยสถานเอาค าว่า 
“สื่อสารมวลชน” มาใช้กับค าว่า “mass communication” หมายถึง สื่อสารไปสู่มวลชน 
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ภาพที่ 2 – 3 รูปแบบจ าลองกระบวนการการสื่อสารมวลชน (Mass communication process) 

ของเวสเลย์และแมคลีน (Bruce Westley and Malcolm MacLean) 
ที่มา : Grid G. แบบจ าลองการสือ่สารของเวสเลยแ์ละแมคลีน. เข้าถึงเมื่อ 24 กรกฎาคม 2556 

เข้าถงึได้จาก http://www.scribd.com/doc/14751836/Communication-Model-2 

จากแบบจ าลองกระบวนการการสื่อสารมวลชน (Mass communication process) เห็นได้
ว่า จากองค์ประกอบพบว่า มีหนึ่งองค์ประกอบที่เพ่ิมขึ้นมากจาก A (ผู้ส่งสาร) และ B (ผู้รับสาร) นั่นก็
คือ C ในที่นี้คือ สื่อมวลชน ที่เพิ่มเข้ามาในแบบจ าลองเพื่อท าหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้รับสารในการ
คัดเลือก ถ่ายทอด จากผู้ส่งสารให้ผู้รับสารรับทราบ อธิบายได้ว่า เมื่อผู้ส่งสาร (A) ต้องการที่จะแจ้ง
เหตุการณ์หนึ่ง (X) ซึ่งอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อม (X1,X2, X3,X4,….) ก็ส่งเป็นสาร (X') ผ่านสื่อมวลชน (C) 
จากนั้นสื่อมวลชนก็จะน าเสนอในรูปของข่าวสาร (X'') ไปยังมวลชนผู้รับสาร (B) ซึ่งการสื่อสารกลับ
เกิดขึ้นได้ 3 ทาง คือ 

1. การสื่อสารกลับจากมวลชนผู้รับสารไปยังผู้ส่งสาร (fBA) 
2. การสื่อสารกลับจากมวลชนผู้รับสารไปยังสื่อมวลชน (fBC) 
3. การสื่อสารกลับจากสื่อมวลชนไปยังผู้ส่งสาร (fCA) 
ดังนั้น จึงสามารถสรุปองค์ประกอบที่ส าคัญในกระบวนการสื่อสารมวลชนของเวสเลย์และ

แมคลีน ได้ 6 อย่าง คือ 
1. สิ่งแวดล้อม (X1,X2,X3,X4…… ) 
2. ผู้ส่งสาร (A) 
3. สาร (X') คือสารจากผู้ส่งสารไปยังสื่อมวลชน และ X'' คือ สารจากสื่อมวลชน และ X'' คือ 

สารจากสื่อมวลชนไปยังมวลชนผู้รับสาร 
4. สื่อมวลชน (C) เป็นตัวการที่เพิ่มขึ้นมาจากการสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นองค์ประกอบ

ส าคัญที่ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้รับสารในการคัดเลือกและถ่ายทอดสารจากสื่อมวลชนให้ผู้รับสาร
ทราบ โดยปกติแล้วจะท าหน้าที่เป็น ผู้น าความคิดเห็น ในชุมชนและสังคมทั้งหลาย 
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5. มวลชนผู้รับสาร (B) 
6. การสื่อสารกลับ (fBA, fBC, fCA) 

ประโยชน์ของการสื่อสารกลับ (Feedback) มี 2 ประการ คือ 
1. ท าให้ผู้ส่งสารทราบผลของการสื่อสารว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของตนหรือไม่เพียงใด ผู้รับสาร

ตีความหมายตรงกับความหมายที่ผู้ส่งสารตั้งใจ (Intended meaning) หรือไม ่
2. ควบคุมพฤติกรรมการสื่อสารในเวลาต่อมาของผู้ส่งสาร กล่าวคือ ผู้ส่งสารสามารถใช้การ

สื่อสารเพือ่ปรับปรุง แก้ไข หรือคงไว้ซึ่งเนื้อหาสาระ และวิธีการในการสื่อสารของตน 

ประเภทของการสื่อสารกลับ (Feedback) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี ้
1. การสื่อสารกลับทันที (Immediate feedback) คือ การสื่อสารที่ผู้รับสารมีปฏิกิริยาตอบ

กลับจากการรับสารจากผู้ส่งสารได้อย่างรวดเร็ว เช่น การสื่อสารระหว่างบุคคลที่เห็นหน้าค่าตากัน 
(Face to face) เป็นต้น ท าให้ผู้ส่งสารสามารถทราบการสื่อสารกลับได้ทันทีจากคาพูด น้ าเสียงและ
กิริยาท่าทางของผู้รับสาร 

2. การสื่อสารกลับที่ล่าช้า (Delayed feedback) คือ การสื่อสารที่ผู้ส่งสารสามารถรับ
ปฏิกิริยาตอบกลับจากผู้รับสารได้ช้า เช่น การส่งความคิดเห็นหรือค าตอบเข้ามาในรายการ ในอดีตจะ
ใช้รูปแบบของจดหมายหรือไปรษณียบัตร แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวไกลสามารถส่งข้อความเข้ามาใน
รายการได้ทันที แต่ไม่รวดเร็วเท่าการสื่อสารระหว่างบุคคล อีกทั้งยังไม่มีน้ าเสียง หรือกิริยาท่าทาง ท า
ให้การสื่อสารล่าช้า 

5. วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 
หน้าที่พื้นฐานของมนุษย์ในการท าการสื่อสารนั้นเกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อบุคคลในสังคม ต่อ

สิ่งแวดล้อมและต่อตนเอง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม ห รือการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการสื่อสารนั้นๆ ซึ่งการสื่อสาร เป็น
กระบวนการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ประกอบด้วยบุคคล 2 ฝ่าย คือ ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร ดังนั้น ในการ
พิจารณาเรื่อง วัตถุประสงค์ จึงต้องพิจารณา วัตถุประสงค์ของทั้งสองฝ่ายควบคู่กันไป 

วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร (Objective of sender) 
1. เพื่อแจ้งให้ทราบ (Inform) ในการกระท าการสื่อสารนั้น ผู้ส่งสารมีความต้องการที่จะบอก

กล่าวหรือชี้แจงข่าวสาร เรื่องราว เหตุการณ์ และข้อมูลให้ผู้รับสาร 
2. เพื่อสอนหรือให้การศึกษา (Teach or Educate) ผู้ส่งสารมีความต้องการที่จะสอนวิชา 

ความรู้ เรื่องราว ที่มีลักษณะเป็นวิชาการ เพื่อให้ผู้รับสารมีความรู้เพิ่มเติมจากเดิม 
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3. เพื่อสร้างความพอใจหรือเพื่อความบันเทิง (Please or Entertain) ผู้ส่งสารมีความ
ต้องการที่จะท าให้ผู้รับสารเกิดความพอใจ ความบันเทิงจากสารที่ตนเองส่งออกไป ไม่ว่าจะเป็นในรูป
ของการพูด การเขียน หรือการแสดงกิริยาท่าทางก็ตาม 

4. เพื่อเสนอ หรือชักจูงใจ (Propose or Persuade) ผู้ส่งสารได้เสนอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ต่อผู้รับ
สารและมีความต้องการชักจูงใจให้ผู้รับสารมีความคิดคล้อยตาม หรือยอมรับ ปฏิบัติตามการ
เสนอแนะของตน 

วัตถุประสงค์ของผู้รับสาร (Objective of receiver) 
1. เพื่อทราบ (Understand) ผู้รับสารมีความต้องการที่จะทราบเรื่องราว ข่าวสาร ข้อมูล

เหตุการณ์ที่มีผู้แจ้งหรือรายงาน ชี้แจงให้ทราบ 
2. เพื่อศึกษา (Learn) เป็นการแสวงหาความรู้ ของผู้รับสารจากการสื่อสาร 
3. เพื่อหาความพอใจ (Enjoy) ผู้รับสารมีความต้องการที่จะแสวงหาสิ่งที่สามารถมาช่วยสร้าง

ความบันเทิง และความสบายใจ ให้กับตนเอง 
4. เพื่อกระท าหรือตัดสินใจ (Dispose or Decide) ผู้รับสารท าการสื่อสาร เพื่อใช้ในการ

ตัดสินใจ หรือเพื่อท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

และเดวิค เบอร์โล (n.d., อ้างถึงใน ขนิษฐา ปาลโมกข์ 2543) ยังได้จ าแนกวัตถุประสงค์การ
สื่อสาร ออกเป็นอีก 2 ประเภท คือ 

1. วัตถุประสงค์ที่เกิดผลทันที (Consummatory purpose) เป็นวัตถุประสงค์ที่สารได้รับ
ความสาเร็จในการก่อให้เกิดผลต่อผู้รับสารตามที่ผู้ส่งสารต้องการเป็นผลที่เกิดขึ้นจากสารนั้นโดยตรง 
สารนั้นได้สร้างความพอใจเป็นรางวัลให้แก่ผู้รับสารทันทีทันใด ( Immediate reward) สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับสาร รับสารแล้วสามารถเข้าใจได้ทันที ซึ่งอาจตรงกับวัตถุประสงค์
ของผู้ส่งสารเช่นเดียวกัน เช่น การเสนอข่าวกีฬา ข่าวบันเทิง ข่าวอาชญากรรม ข่าวสังคม ละคร เป็น
ต้น เห็นได้ว่า เนื้อหาสาระของสารเช่นนี้มักเป็นเรื่องเบาๆ 

2. วัตถุประสงค์ใช้เป็นเครื่องมือ (Instrumented purpose) เป็นวัตถุประสงค์ที่หวังว่า ผู้รับ
สารจะใช้การสื่อสารนั้น เป็นเครื่องมือหรือเป็นข้อมูลเพื่อนาไปสู่การกระท าอย่างอื่นต่อไปในอนาคต 
การสื่อสารนั้นจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับสารได้ช้า (Delayed reward) เช่น การเสนอข่าว
เศรษฐกิจ ข่าวการเมือง ข่าวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดเป็นข่าวหนัก ซึ่งผู้รับสารจะต้องใช้
ความคิดวิเคราะห์ เพื่อท าความเข้าใจ และสามารถนาไปเล่าต่อให้ผู้อื่นฟัง เพื่อแดงให้ เห็นว่าตนมี
ความรู้ มีความเข้าใจ สามารถน าไปใช้เพ่ือแก้ปัญหาและวางแผนเพื่ออนาคตได้ 
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6. หน้าที่ของการสื่อสาร 
การสื่อสารมีความส าคัญและเป็นพื้นฐานของการมีปฏิกิริยาของมนุษย์ การสื่อสารนั้นจัดได้

ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญปัจจัยหนึ่งในชีวิตของมนุษย์นอกเหนือจากปัจจัยสี่ที่มีความจ าเป็นต่อความอยู่
รอดของมนุษย์ มนุษย์ต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการด า เนิน
กิจกรรมใดๆ ของตน และเพื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นๆ ในสังคมการสื่อสารเป็นพื้นฐานของการติดต่อของ
มนุษย์ และเป็นเครื่องมือส าคัญของกระบวนการสังคม ยิ่งสังคมมีความสลับซับซ้อนมาก และ
ประกอบด้วยคนจ านวนมากขึ้นเท่าใด การสื่อสารก็ยิ่งมีความสาคัญมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้เพราะการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสังคม จะน ามาซึ่งความสลับซับซ้อนหรือความสับสน
ต่าง ๆ จนอาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจและไม่แน่ใจแก่สมาชิกของสังคม ดังนั้นจึงต้องอาศัยการสื่อสาร
เป็นเครื่องมือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว หากจะพิจารณาถึงความสาคัญของการสื่อสารที่มีต่อมนุษย์
แล้วสามารถแบ่งได้ 5 ประการ คือ 

1. ความสาคัญต่อความเป็นสังคม การที่มนุษย์อยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นสังคม ตั้งแต่สังคม
ระดับเล็กคือ ครอบครัว ชุมชนเผ่าพันธุ์ ไปจนถึงการรวมตัวเป็นสังคมขนาดใหญ่ในระดับประเทศนั้น 
จ าเป็นต้องอาศัยการสื่อสารเป็นพื้นฐาน เพราะการสื่อสารท าให้เกิดความเข้าใจ และท าความตกลงกัน
ได้ มีการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างระเบียบของสังคมให้เป็นที่ยอมรับระหว่างสมาชิก ทั้งนี้เพื่อจะได้อยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุขเป็นสังคม กล่าวคือ การมีสังคมมนุษย์ต้องอาศัยการสื่อสาร สังคมมนุษย์เกิดจาก
การใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการจะรวมคนหลายๆคนให้มาอยู่รวมกัน 

2. ความส าคัญต่อชวีิตประจาวัน การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของ
คนเราเป็นอย่างมาก การสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่มใหญ่ การ
สื่อสารด้วยคาพูด การสื่อสารด้วยตัวหนังสือ การสื่อสารด้วยกิริยาท่าทางและการสื่ อสารมวลชน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เราท าประจ านั้น มีการสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ ไม่เว้นแม้กระทั่งเวลาเรานอน
หลับอยู่ หากเราฝันหรือละเมอเรื่องใดก็ตามนั่นก็ถือว่าเป็นการสื่อสารรูปแบบหนึ่งคือ การสื่อสาร
ภายในตัวบุคคล (Intrapersonal Communication) 

3. ความส าคัญต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจ ปัจจุบันวงการอุตสาหกรรม มีการปฏิวัติทางด้าน
เทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน ทาให้ต้องอาศัยการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งถือเป็นองค์กรหรือสถาบันที่จะต้องมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและประชาชนในทางตรงข้ามลูกจ้างของสถาบันเองก็จะมีการรวมตัวกันเป็น
องค์การในรูปของสหภาพแรงงาน เพื่อให้มีพลังต่อรองแสดงความต้องการของตนและ ชี้ข้อบกพร่อง
ของฝ่ายบริหาร นอกจากนั้นโรงงานอุตสาหกรรมยังเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกฝ่ายต่าง ๆ อีก
มากมายไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งของโรงงาน ผู้บริโภคสินค้า 
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เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล ฯลฯ ฉะนั้น การดาเนินงานหรือการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงงาน
อุตสาหกรรมย่อมมีผลกระทบต่อบุคคลเหล่านี้ไม่โดยตรงก็โดยอ้อม นอกจากนั้นสิ่งหนึ่งที่องค์กร
ต้องการก็คือ ความสนับสนุนและความร่วมมือจากบุคคลเหล่านั้น โดยองค์กรจะต้องสร้าง
ความสัมพันธ์กับบุคคลเหล่านี้ ด้วยการใช้วิธีกิจการด้านสื่อสารที่ เรียกว่า "การประชาสัมพันธ์" 
(Publicrelations) ในการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 
และยังสามารถตรวจสอบประชามติหรือความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่มีต่อองค์กรด้วย 

4. ความส าคัญต่อการปกครอง ไม่ว่าจะเป็นการปกครองในระบอบใดหรือการปกครองระดับ
ใด คือ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับชาติ ย่อมจะมีทั้งผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองหรือประชาชน 
ซึ่ งทั้ ง 2 ฝ่ายจ า เป็นต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สาคัญที่จะท า ให้สังคม
เจริญก้าวหน้าและประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินการปกครองของ
รัฐบาลจ าเป็นที่จะต้องเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจ จะได้เกิดความร่วมมือและ
ปฏิบัติตามนโยบายตลอดจนกฎเกณฑ์ที่รัฐบาลก าหนดไว้ นอกจากการเผยแพร่ข่าวสารแล้ว รัฐบาลยัง
จ าเป็นที่จะต้องรับทราบความรู้สึกนึกคิด ความต้องการหรือประชามติของประชาชนด้วย เพราะสิ่ง
เหล่านี้สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางการด าเนินนโยบายของรัฐบาลให้สอดคล้องกับประชามติในกรณี
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือน าไปใช้ควบคุมประชามติของประชาชนไม่ให้เบี่ยงเบน
หรือต่อต้านนโยบายของรัฐบาลในกรณีของการปกครองระบอบเผด็จการ 

5. ความส าคัญต่อการเมืองระหว่างประเทศ ในวงการเมืองระหว่างประเทศก็เช่นกัน ที่
จ าเป็นต้องอาศัยการสื่อสารเข้ามาเป็นปัจจัยที่สาคัญ คือ พัฒนาการของเทคโนโลยีทางการสื่อสาร
ต่างๆ สามารถช่วยท าให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดกันได้สะดวก
และรวดเร็ว ดังนั้นด้วยเหตุผลทางด้านการสื่อสารที่เจริญก้าวหน้าขึ้นและเหตุผลทางด้านการเมือง จึง
ท าให้สังคมโลกปัจจุบันเป็นสังคมที่แคบ เพราะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกนั่นเอง อนึ่งการ
ติดต่อสื่อสาร หรือการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และนโยบายการเมืองระหว่างประเทศ
ต่างๆ จึงจ าเป็นต้องมีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบด้านการสื่อสารโดยตรง เพื่อท าหน้าที่
เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับประเทศของตน สร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศอื่น ตลอดจนชักจูงให้ได้รับ
ความสนับสนุนจากประเทศอื่น และได้ศึกษาถึงความรู้สึกนึกคิดของประชาชนในประเทศอื่นที่มีต่อ
ประเทศของตน หน่วยงานส าคัญที่รับผิดชอบด้านการสื่อสารของการเมืองระหว่างประเทศก็คือ 
กระทรวงการต่างประเทศ และสถานฑูตต่างๆ ซึ่งจะเป็นผู้จัดการกับการสื่อสารให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับลักษณะทางจิตใจ สังคมและวัฒนธรรมของประชาชนชาติต่างๆ ที่มีความแตกต่างไปจาก
ประเทศของตน ทั้งนี้โดยอาศัยสื่อชนิดต่างๆ เช่น สถานีวิทยุ VOA หรือ Voice of America ของ
สหรัฐอเมริกา, สถานีวิทยุ BBC ของอังกฤษ, หนังสือพิมพ์เสรีภาพของสหรัฐอเมริกา และหนังสือ
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สหภาพโซเวียตของประเทศรัสเซีย เป็นต้น (ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ 2543 , อ้างถึงใน ภูริอร ตรีเนตร
พิทักษ์ 2555) 

7. แนวคิดความส าเร็จในการสื่อสาร 
การสื่อสารนอกจากจะเป็นกระบวนการของการใช้ภาษาแล้วยังเป็นกระบวนการทางสังคมที่

เกี่ยวข้องกับคนหลายฝ่ายที่แต่ละคนอาจสื่อความรู้สึก ความคิด ความเชื่อ ความรู้ความเข้าใจ และ
ทัศนคติของแต่ละคนและแต่ละเรื่อง การสื่อสารจะท าให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ได้รับรู้ความคิด ความ
ต้องการ และความคิดเห็นของกันและกัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่าง
เหมาะสม การสื่อสารที่ดีและประสบความสาเร็จนั้นผู้สื่อสารจะต้องมีทักษะการใช้สื่อที่ถูกต้องและดี 
เพื่อให้บุคคลอื่นรับรู้และเข้าใจความหมายที่ต้องการสื่อให้มากที่สุด 

การประเมินความส าเร็จของการสื่อสารที่เบททิ่งฮอส (Bettinghaus 1980, อ้างถึงใน ภูริอร 
ตรีเนตรพิทักษ์  2555) ท าให้ทราบว่าความคิด ความรู้สึกของทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารล้วนมี
ความส าคัญต่อความส าเร็จในการสื่อสารทั้งสิ้นโดย ได้ระบุไว้มี 3 ประการ คือ 

1. ความสอดคล้องกันระหว่างเจตนาของผู้ส่งสารกับพฤติกรรมของผู้รับสารในขณะนั้น เช่น 
เราต้องการพูดให้เขาเสียใจ แต่เราพูดแล้วเขาหัวเราะ แสดงว่าความสอดคล้องกันมีน้อยมาก 

2. ระดับความสอดคล้องของเจตนาของผู้ส่งสารกับพฤติกรรมของผู้รับสารในระยะต่อมา เช่น 
เราต้องการพูดเรื่องตลก แต่มี 3 คน หัวเราะ อีก 2 คนเฉยๆ และอีก 1 คนไม่สนใจเรา สิ่งเหล่านี้อาจ
ไม่ได้บ่งชี้ว่าการสื่อสารส าเร็จหรือไม่ หากขึ้นอยู่กับการตั้งเป้าหมายของผู้ส่งสารว่าแค่มีคนหัวเราะก็
บรรลุเป้าหมาย หรือต้องการให้คนหัวเราะและเข้าใจมุขทั้งหมด 

3. ระดับความยากง่ายในเรื่องที่สื่อสารของผู้ส่งสาร เช่น การชักชวนเพื่อนไปเล่นกีฬาที่เขา
ชอบและถนัดย่อมประสบความส าเร็จมากกว่าการชวนไปเล่นกีฬาที่เขาไม่ถนัด 

 จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารข้างต้นจะเห็นว่า การสื่อสารที่ดีจะต้องเป็นการสื่อสาร
ที่สามารถเข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งการตีความสารที่ได้รับจะแตกต่างกัน 
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคล โดยอาจมีการตีความการสื่อสารจากความเข้าใจและทัศนคติ
ของตนเอง ดังนั้นผู้ศึกษาจึงใช้ทฤษฎีดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการศึกษาและผลิตรายการทาง
โทรทัศน์ เพื่อให้ผู้ชมเกิดความคล้อยตามและมีความเข้าใจตรงกันในสิ่งที่ผู้ผลิตต้องการจะน าเสนอ 

แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์รายการวิทยุโทรทัศน์ 
รายการโทรทัศน์ที่ผู้ชมทางบ้านได้รับชมเป็นผลมาจากกระบวนการท างาน 3 กระบวนการ 

คือ กระบวนการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ และกระบวนการจัด
รายการโทรทัศน์ กระบวนการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เป็นกระบวนการแรกสุดของกระบวนการ
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ท างานเพื่อให้มีรายการโทรทัศน์มาออกอากาศ โดยการผลิตรายการโทรทัศน์จ าเป็นต้องค านึงถึงสิ่ง
ต่างๆ ดังต่อไปนี ้

1.  ความหมายของการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 
 “การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน”์ เป็นการท างานเกี่ยวกับ “การคิดและการวางแผน” ว่าจะ
ผลิตรายการอะไร ผลิตไปเพื่อให้ผู้ชมกลุ่มใดชม เพื่อวัตถุประสงค์อะไร และมีวิธีการน าเสนอรายการ
อย่างไร และจะต้องใช้ทรัพยากรการผลิตอะไรบ้าง 
 การคิดและการวางแผนเพื่อการสร้างสรรค์รายการจะเป็นการคิดอย่างเป็นระบบ เป็นเหตุ
เป็นผล โดยมีข้อมูลประกอบ มีการประเมินสถานการณ์และโอกาสความเป็นไปได้อย่างรอบด้าน จน
น าไปสู่การตัดสินใจเพื่อก าหนดเรื่องที่จะน าเสนอ แก่นรายการ รูปแบบรายการ และวิธีการน าเสนอ
รายการที่มีความเหมาะสมมากที่สุด 
 กล่าวคือการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เป็น “การวางแผนเพื่อน าไปสู่การผลิตรายการ
โทรทัศน์” ค าว่า การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Television 
Programme Creation 
 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ มีความแตกต่างจากการผลิตรายการโทรทัศน์และการจัด
รายการโทรทัศน์ การผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นกระบวนการท างานเกี่ยวกับการน า “ความคิด” ที่
ได้มาจากกระบวนการสร้างสรรค์รายการ ซึ่งปรากฏตามแผนปฏิบัติการผลิตรายการ ไปด าเนินการ
ผลิตให้เกิดเป็นรายการโทรทัศน์ขึ้นมาเพื่อน าไปออกอากาศ ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Television 
Programme Production ส่วนการจัดรายการโทรทัศน์เป็นกระบวนการท างานเกี่ยวกับการวาง
แผนการจัดตารางออกอากาศ การจัดหารายการมาออกอากาศ และการประเมินรายการ ตรงกับค าใน
ภาษาอังกฤษว่า Television Programming 
 หากเราจัดสิ่งที่คิดในการสร้างสรรค์รายการออกเป็นหมวดหมู่แล้วจะพบว่า การคิด
สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ จะประกอบด้วยการคิดและการวางแผนในเรื่องหลักๆ 7 เรื่อง ดังต่อไปน้ี 

1. เวลาออกอากาศ 
2. การก าหนดผู้ชมเป้าหมาย 
3. การก าหนดประเภทรายการ 
4. การก าหนดวัตถุประสงค์ของรายการ 
5. การก าหนดเน้ือหาและวิธีการน าเสนอรายการ 
6. การก าหนดแผนปฏิบัติการผลิตรายการ 
7. การเขียนบท 
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การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ เป็นขั้นตอนการท างานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวางแผน
เกี่ยวกับรายการที่จะผลิต ซึ่งแตกต่างจากการผลิตรายการ การสร้างสรรค์รายการเป็นขั้นตอนที่ต้อง
ท าก่อนการผลิตรายการ โดยมุ่งคิดว่าจะผลิตรายการอะไร ด้วยวิธีการน าเสนออย่างไร จะได้แผนการ
ปฏิบัติการผลิตรายการ (Implementation Plan) จากนั้นจึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายผลิตรายการที่จะน า
แผนไปด าเนินการผลิต 

กล่าวโดยสรุป การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ คือ การวางแผนเกี่ยวกับการท ารายการ
โทรทัศน์ในเรื่องประเภทและรูปแบบรายการ และวิธีการน าเสนอรายการ ตลอดจนการจัดท า
แผนปฏิบัติการผลิตรายการ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การวางแผนสร้างสรรค์รายการตาม
เวลาออกอากาศที่มีอยู่และการวางแผนสร้างสรรค์รายการที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเพ่ือน าเสนอต่อสถาน ี

2.  ความส าคัญของการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์  
 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ เป็นหัวใจของการท ารายการโทรทัศน์ เป็นสิ่งที่ท าให้รายการ
โทรทัศน์สามารถตอบสนองความพึงพอใจและให้ความสุขแก่ผู้ชมรายการโทรทัศน์ 
 การท างานผลิตใดๆ มีค ากล่าวว่า “Teamwork makes difference” หมายถึง การท างาน
เป็นทีมท าให้เกิดความแตกต่าง ด้านการสร้างสรรค์งานใดๆ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านวิทยาศาสตร์ หรือ
งานศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นหัวใจส าคัญของความส าเร็จในงานทุกชนิด ดังค ากล่าวที่ว่า 
“Creativeness makes difference” หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ท าให้เกิดความแตกต่าง งานใดๆ 
ที่ปราศจากการสร้างสรรค์ งานนั้นมักขาดความสุนทรีย์รส และมักมีคุณค่าน้อย เนื่องจากไม่มีความ
แตกต่าง ไม่มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ท าให้เกิดความซ้ าซากจ าเจ  
 ส าหรับงานด้านโทรทัศน์ยิ่งเห็นได้ชัดเจนว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นหัวใจส าคัญของการผลิต
รายการทุกประเภท ลองคิดเปรียบเทียบรายการโทรทัศน์ที่มีการสร้างสรรค์ที่ดีกับรายการโทรทัศน์ที่
ไม่ค่อยมีการสร้างสรรค์ เราจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน โดยสรุปการสร้างสรรค์รายการ
โทรทัศน์ต้องค านึงถึงความส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. การสร้างความน่าสนใจให้กับรายการ ( Interesting) รายการโทรทัศน์ที่มีการ
ออกแบบสร้างสรรค์อย่างพิถีพอถัน มีการดึงดูดความสนใจผู้ชมด้วยวิธีการต่างๆ มีการควบคุมอารมณ์
ความรู้สึกในการชมรายการ มีการจัดล าดับการน าเสนอเนื้อหาอย่างเหมาะสม มีการสอดแทรกสาระ
ความรู้ไว้อย่างกลมกลืน จะท าให้เกิดความรู้สึกอยากติดตามชมรายการ ท าให้รายการไม่น่าเบื่อ 

2. การสร้างแรงจูงใจในการชมรายการ (Motivation) การชมรายการโทรทัศน์ผู้ชม
สามารถเปลี่ยนช่องรายการได้เสมอ หากไม่มีแรงจูงใจในการชมแล้วอาจท าให้ไม่สามารถควบคุมความ
สนใจใจไว้ได้ตลอด รายการที่มีการสร้างสรรค์ที่ดี มีการสร้างแรงจูงใจอย่างเหมาะสม เช่น มีการสร้าง
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เงื่อนไขให้ผู้ชมอยากติดตามชมต่อไปว่าตัวละครเอกจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไร หรือใครจะเป็นผู้ชนะ
ได้รางวัลเงินล้าน จะช่วยจูงใจให้ผู้ชมติดตามชมรายการต่อไปเรื่อยๆ จนจบ 

3. การสร้างการมีส่วนรวมกับรายการ (Participation) รายการโทรทัศน์ที่มีการ
สร้างสรรค์ที่ดี ผู้สร้างสรรค์จะพยายามท าให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับรายการอยู่ตลอดเวลา การมีส่วนร่วมมี
ทั้งแบบโดยตรงและโดยอ้อม การมีส่วนร่วมโดยตรง เช่น การส่งข้อความสั้น (SMS: Shot Message) 
มีการร่วมโหวตหรือทายผลในรายการ การมีส่วนร่วมโดยอ้อม เช่น การท าให้ผู้ชมรู้สึกลุ้นไปกับผู้ร่วม
เล่นเกมว่าผู้เล่นจะท าสิ่งนั้นส าเร็จหรือไม่ จะชนะหรือไม่ จะดีรางวัลหรือไม่ 

4. การท าให้การถ่ายทอดเนื้อหามีประสิทธิภาพมากขึ้น (Convey Message) รายการ
ที่ต้องมีการถ่ายทอดเนื้อหา เช่น รายการเพื่อการเกษตร รายการเพื่อสุขภาพ รายการสอนท าอาหาร 
การถ่ายทอดเน้ือหาหากมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์น าเนื้อหามาเสนอด้วยมุมมอง ด้วยวิธีการน าเสนอ 
ด้วยวิธีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ จ าท าให้รายการถ่ายทอดเนื้อหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ชมเข้าใจ
ในสิ่งที่ต้องการจะสื่อได้ดีย่ิงขึน้ 

5. การท าให้การถ่ายทอดความรู้เป็นไปอย่างสนุกสนานไม่น่าเบื่อ (Exciting) คน
โดยทั่วไปนิยมใช้สื่อโทรทัศน์ในการแสวงหาความบันเทิงมากกว่าการแสวงหาความรู้ เรื่องจากเรื่อง
ความรู้เป็นเรื่องที่น่าเบื่อ เพราะในชีวิตประจ าวันคนเราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มาตลอดวันแล้วทั้งจาก
ห้องเรียน จากกว่าท างาน จากประสบการณ์ที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อม เมื่อน าความรู้มาถ่ายทอดทาง
โทรทัศน์มีการออกแบบสร้างสรรค์๕รายการดีๆ ก็จะช่วยให้สิ่งที่น่าเบื่อกลายเป็นสิ่งที่น่าต่ืนเต้น 

6. การตอบสนองความต้องการด้านอารมณ์และความรู้สึกของผู้ชม (Audience 
Needs Satisfaction) การชมรายการโทรทัศน์เป็นวิถีทางอย่างหนึ่งของคนในสังคมในการแสวงหา
การพักผ่อนหย่อนใจ การผ่อนคลายความตึงเครียดในชีวิตประจ าวัน ผู้ชมต้องการความรู้สึกตื่นเต้น 
ความรู้สึกเศร้าโศก ความรู้สึกสงสารเห็นอกเห็นใจ ความรู้สึกฮึกเหิมกล้าหาญ เพื่อน ามาใช้ในการผ่อน
คลายตวัเอง หรือกระตุ้นเร้าให้มีพลังต่อสู้ชีวิตต่อไป 

7. การสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับเนื้อหา (Added Value) ข้อมูลเนื้อหารายการที่ยังไม่ได้
ผ่านการสร้างสรรค์ เช่น ข้อมูลเรื่องชีวิตหรือธรรมชาติต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคมอาจมีคุณค่าระดับหนึ่ง แต่
เมื่อน าข้อมูลเหล่านั้นไปออกแบบสร้างสรรค์ใหม่ อาจท าเป็นรายการสารคดีชีวิตสัตว์และธรรมชาติ 
รายการตอบค าถาม ก็ท าให้ข้อมูลเดิมกลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านมูลค่าเพิ่มทางวิชาการ
และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

8. การพัฒนาทักษะการรับรู้ของผู้ชมรายการ (Audience Perception) การได้รับชม
รายการที่มีการสร้างสรรค์ที่ดี ช่วยเสริมสร้างสติปัญญา พัฒนาความรู้ให้แก่ผู้ชมรายการ ท าให้ผู้ชมได้
มีโอกาสคิดตามเรื่องที่น าเสนอ การเกิดความรู้สึกยับยั้งชั่งใจ การเกิดความรู้สึกส านึกรับผิดชอบต่อ
สังคมส่วนรวม การเกิดความคิดใหม่จากเรื่องที่ได้รับชม 
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9. การช่วยให้รายการข่าวสารบริการสาธารณะ (Public Service) ต่างๆ น่าสนใจมาก
ขึ้น รายการบริการสาธารณะ เช่น รายการพยากรณ์อากาศ รายการข่าวสารการจราจร โดยมากมัก
เป็นรายการที่น่าเบื่อผู้คนไม่ให้ความสนใจชม จนบางครั้งผู้ชมพลาดข่าวสารส าคัญ เช่น การเตือนภัย
เรื่องพายุ น้ าท่วม จนเกิดภัยแก่ตนเอง ถ้ามีการออกแบบการสร้างสรรค์รายการที่ดี เช่น มีการใช้
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก มีผู้ประกาศที่น่าสนใจชวนติดตาม ก็จะท าให้รายการนั้นเป็นที่น่าสนใจของผู้ชม
มากขึ้น  

10.  การช่วยให้รายการนั้นประสบความส าเร็จทางด้านการตลาด (Marketable) หรือ
ขายได้ การผลิตรายการเป็นงานที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง สถานีโทรทัศน์และบริษัทผู้ผลิตรายการจ าต้องมี
เงินสนับสนุนหรือได้รับค่าโฆษณามาเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน นั่นคือ ต้องท าให้รายการนั้นมี
ผู้ชมมาก เพื่อให้สามารถขายเวลาโฆษณาได้ เนื่องจากรายการโทรทัศน์มักมีรูปแบบซ้ าๆ กัน ท า
อย่างไรจึงจะท าให้รายการที่จะผลิตมีความแตกต่างจากรายการอื่น มีความน่าสนใจ มีพลังให้เกิดการ
ติดตามชมรายการต่อไป จึงจ าเป็นต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก 

3.  ลักษณะของการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 
 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์มีองค์ประกอบส าคัญ ที่ผู้สร้างสรรค์ควรจะต้องทราบเพื่อ
น าไปใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ รวม 7 ประการ ดังนี ้

1. ประเภทหรือแนวเรื่อง (Genre) เป็นการก าหนดว่ารายการที่จะสร้างสรรค์ขึ้นนั้นอยู่ใน
ประเภทใด เช่น ละครชีวิต (Drama) การแสดงโชว์ (The Show) ตลก (Comedy) การผจญภัย 
(Adventure) เรื่องเกี่ยวกับเด็ก (Children) เป็นต้น 

2. เรื่องราว (Story) เป็นการก าหนดว่าเรื่องราวที่จะน าเสนอนั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไร เช่น เรื่อง
ความแตกต่างระหว่างชนชั้น เรื่องความขัดแย้งทางอุดมการณ์ เรื่องความเชื่อของคน เรื่องความแปลก
ประหลาด เรื่องลึกลับสยองขวัญ เรื่องเกี่ยวกับคนมีชื่อเสียง เป็นต้น 

3. รูปแบบและวิธีการน าเสนอรายการ (Treatment and Presentation) เป็นการก าหนด
ว่ารายการที่สร้างสรรค์เรื่องราวขึ้นมานั้นจะใช้รูปแบบในการน าเสนออย่างไร จัดล าดับขั้นตอนการ
น าเสนออย่างไร น าเสนอโดยวิธีการอย่างไร 

4. ตัวละครและผู้น าเสนอ (Characters and Presenters) เป็นการสร้างตัวละครหลักใน
การด าเนินเรื่อง (Characterization) และการสร้างบุคลิกของผู้น าเสนอรายการ 

5. สถานที่ (Place) หมายถึง สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ตามเรื่องราว ถ้าเป็นรายการละครเรา
จะหมายถึง ฉาก (Scene) ที่เกิดการกระท าของตัวละคร ถ้าเป็นรายการข่าวจะหมายถึงสถานที่ที่เกิด
เหตุการณ์ (Location) เช่น บริเวณที่เกิดไฟไหม้ น้ าท่วม ที่เกิดเหตุอาชญากรรม เป็นต้น 
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6. เวลา (Time) หมายถึง เวลาที่เกิดจากกระท าหรือการแสดง เวลาในที่นี้แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ เวลาที่อ้างอิงตามเวลาของนาฬิกา (Time) กับเวลาที่หมายถึงเวลาความยาวของการ
แสดงหรือความยาวของรายการ (Duration) 

7. โทน (Tone) หมายถึง ภาพรวมของการสื่อความหมายทางอารมณ์และความรู้สึกกับผู้ชม
ภาพผ่านทางภาพ แสง สี เสียง ค าพูด การแสดง สัญลักษณ์หรือวิธีอื่น ที่ท าให้เกิดทิศทางของอารมณ์
และความรู้สึกในทางใดทางหนึ่งที่มีความหมาย 

4. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อความหมายทางโทรทัศน์  
“สื่อโทรทัศน์” เป็นสื่อที่จะต้องอาศัยการสื่อสารด้วยภาพเป็นหลัก ดังคากล่าวที่ว่า “ภาพ

หนึ่งภาพมีค่าเท่ากับค าพูดนับพันค า” (ชัยพล สุทธิโยธิน 2548: 163) ซึ่งเป็นคากล่าวที่สามารถน ามา
อธิบายถึงเรื่องการสื่อความหมายทางโทรทัศน์ได้ดี ในรายการบางรายการใช้เสียงบรรยายน้อยสุดหรือ
อาจไม่ใช้เลย แต่หากมีเพียงแต่ภาพและเสียงดนตรีประสามารถ ก็สามารถที่จะสื่อสารกับผู้ชมได้เป็น
อย่างดี เนื่องจากภาพได้ท าหน้าที่ในการสื่อความหมายอย่างครบถ้วนและเพียงพอแล้ว  

องค์ประกอบของการสื่อความหมายทางโทรทัศน์ ประกอบไปด้วย  
1. ภาพ (Vision) ภาพในรายการโทรทัศน์มีลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหว (Motion 

picture) ที่มีลักษณะของภาพดังนี ้ 
- ภาพบุคคล (Character) คือ ภาพคนหรือการกระท าของบุคคล  
- ภาพเหตุการณ์ (Events) คือ ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น ฝน พายุ 

เป็นต้น หรือเหตุการณ์อันเนื่องมาจากการกระท าของบุคคล เช่น การไล่จับคนร้าย  
- ภาพสถานที ่(Place) เช่น ห้องนอน ศาลาวัด สถานีต ารวจ เป็นต้น  
- ภาพวัตถุสิ่งของ (Object) เช่น แก้ว ปากกา เครื่องเสียง ฯลฯ  
- ภาพสัตว์ (Animal) 

และในแต่ละภาพองค์ประกอบในการถ่ายท า คือ การก าหนดขนาดภาพ (Shot)  

2. ขนาดภาพ (Shot) คือ การก าหนดขนาดของภาพที่ปรากฏบนจอโทรทัศน์ ซึ่งขนาด
ภาพสามารถแบ่งได ้8 ขนาด ดังนี ้ 

- ELS หรือ XLS: Extreme Long Shot การถ่ายภาพในระยะไกลสุด เหมาะส าหรับ
การน าเสนอในด้านสถานที่ เพื่อให้ผู้ชมได้เข้าใจ สภาพแวดล้อมได้ชัดเจน ภาพลักษณะนี้นิยมใช้เป็น
ฉากเปิดเรื่องหรือภาพเปิดตอน (Opening Scene or Establishing Shot) หรือเหตุการณ์ที่มีผู้แสดง
ต่างแสดงบทบาทอยู่เป็นจ านวนมากและเหมาะส าหรับการน าเสนอเนื้อหาที่ต้องการให้ทราบถึง
บทบาทของผู้แสดงในสถานที่ที่ค่อนข้างมีความส าคัญต่อเรื่องราว  
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- LS: Long Shot การถ่ายภาพระยะไกลซึ่งยังคงมองเห็นสถานที่ได้มากเพียงพอ ที่
ส าคัญ คือ สามารถระบุตัวผู้ แสดงได้ ลักษณะภาพของการถ่ายภาพคน คือ การถ่ายท าแบบเต็มตัว 
(Full Shot) ช่วยเพิ่มความเป็นตัวส าคัญของภาพ (Main idea) และช่วยท าให้ผู้ชมเข้าใจการแสดง
บทบาทได้ดีขึ้น อีกทั้งยังเข้าใจ สถานที่ได้ดีเช่นเดียวกัน  

- MLS: Medium Long Shot การถ่ายภาพระยะไกลปานกลาง เพราะสามารถให้
ภาพคนที่เป็นกึ่งกลางระหว่าง Long Shot กับ Medium Shot ภาพลักษณะนี้จัดภาพให้กรอบล่าง
ของภาพตัดตรงบริเวณเข่า อาจเรียกภาพนี้ว่า Knee Shot  

- MS: Medium Shot เป็นภาพกึ่งกลางลาตัว ซึ่งหมายถึงระดับเอวขึ้นไป เป็นภาพ
ที่สามารถเห็นสถานที่อยู่อีกมาก ดังนั้นหากใช้ภาพลักษณะนี้แสดงว่าสถานที่ที่ตัวละครยืนอยู่ยังมี
ความส าคัญในส่วนของของขนาดของคนก็สามารถเห็นรายละเอียดในการแสดงบทบาทได้มากขึ้น  

- MCU: Medium Close-up Shot ภาพระยะใกล้ปานกลาง คือ ประมาณระดับ
หน้าอกขึ้นไป ใช้เมื่อต้องการเน้นการแสดง บทบาทที่แสดงออกบนใบหน้าได้ดี แต่ยังคงมีรายละเอียด
ของร่างกายพอประมาณ ส่วนสถานที่นั้น ผู้ชมสามารถเข้าใจได้เพียงเล็กน้อย ซึ่งแสดงว่าไม่ได้เน้น
สถานที่เท่าที่ควร ขนาดของภาพลักษณะน้ีเหมาะสาหรับการถ่ายท าการสัมภาษณ ์ 

- CU: Close-up Shot เป็นภาพระยะใกล้ ในกรณีเป็นภาพคน หมายถึง การถ่ายท า
ในระดับไหล่ขึ้นไปเป็นการเน้น บทบาทที่แสดงออกทางสีหน้าได้ดี ไม่เน้นในส่วนของสถานที่ สามารถ
ใช้สาหรับการสัมภาษณ์ หรือระหว่างการสนทนาของตัวละครที่ต้องการความชัดเจนด้านบทบาท  

- BCU: Big Close-up Shot เป็นภาพใหญ่ ถ่ายท าระยะใกล้ เห็นบริเวณศีรษะหรือ
ใบหน้าทั้งหมด เน้นบทบาทที่ถ่ายทอด ด้านอารมณ์และความรู้สึกค่อนข้างมาก ในส่วนของสถานที่ไม่
มีความส าคัญ  

 - ECU หรือ XCU: Extreme Close-up Shot การจับภาพระยะใกล้เฉพาะอวัยวะ
เพียงบางส่วนของร่างกายเท่านั้น ภาพลักษณะนี้ต้องการเน้นเนื้อหาที่ส าคัญที่เกิดขึ้นกับอวัยวะส่วน
นั้นๆ เช่น จับภาพดวงตาที่มีน้าตาคลอ ซึ่งสามารถบอก ถึงอารมณ์ของผู้แสดงขณะนั้นได้ชัดเจนที่สุด 
หรือจับภาพมือขณะถือสิ่งของสิ่งหน่ึง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าของสิ่งนั้นมีความส าคัญ 

3. เสียง (Sound) เสียงในรายการโทรทัศน์ แบ่งออกเป็น 4ประเภท คือ 
 - เสียงบุคคลหรือเสียงพูด (Speech) คือ เสียงที่เกิดจากการพูดของบุคคลที่ปรากฏ

ตัวในรายการโทรทัศน์ อาทิเช่น นักแสดง พิธีกร 
 - เสียงจากเหตุการณ์ คือ เสียงที่ได้ยินจากสิ่งแวดล้อมโดยรอบหรือจากเหตุการณ์ที่

เกิดโดยธรรมชาติ เช่น เสียงการจราจรบนท้องถนน 
 - เสียงพิเศษ (Effect) คือ เสียงที่ให้ผลพิเศษทางเสียง ได้แก่ เสียงที่สร้างขึ้นเพื่อใช้

ประกอบการน าเสนอเรื่องเพ่ือสร้างอารมณ์ ความรู้สึกและความหมายของเรื่อง 
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 - เสียงดนตรี (Music) คือ เสียงที่เกิดจากการบรรเลงของเครื่องดนตรีทั้งหลาย 
รวมทั้งเสียงเพลงที่ได้มีการประกอบเพลงขึ้นมา 

4. การจัดล าดับเรื่อง (Sequence) คือ กระบวนการการสร้างสรรค์ (Creative) ที่
น าเอาภาพและเสียงที่ถ่ายท ามาจัดวางองค์ประกอบอย่างเหมาะสม มีการจัดเรียงล าดับเรื่องราว 
เนื้อหา และเหตุการณ์อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความหมายขึ้นในการรับรู้ของผู้ชม เช่น สร้าง
ความรู้สึกสงสาร เป็นต้น 

5. เวลา (Time) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการสื่อความหมาย ซึ่งสามารถ
แบ่งออกได้ดังต่อไปน้ี 

- เวลาในเหตุการณ์ (Time in action) คือ เวลาที่เกิดเหตุการณ์จริง โดยการอ้างอิง
ตามเวลาจากนาฬิกา 

- เวลาที่กาลังนาเสนอ (Time on the air) คือ เวลาที่รายการก าลังออกอากาศอยู ่
- เวลาปัจจุบัน (Present time) คือ เวลาที่ผู้สร้างสรรค์รายการก าหนดขึ้นโดย

ก าหนดให้เหตุการณ์ของเรื่องนั้นเป็นเวลาในปัจจุบันกาล 
- เวลาในอดีต (Past time) คือ เวลาที่ผู้สร้างสรรค์รายการก าหนดขึ้นโดยก าหนดให้

เหตุการณ์ของเรื่องนั้นเป็นเวลาในอดีตที่ผ่านมาแล้ว 
- เวลาในอนาคต (Future time) คือ เวลาที่ผู้สร้างสรรค์รายการก าหนดขึ้นโดย

ก าหนดให้เหตุการณ์ของเรื่องนั้นเป็นเวลาในอนาคตที่ยังไม่มาถึง 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์รายการวิทยุโทรทัศน์ข้างต้น สามารถน ามาเป็นความรู้
และแนวทางในการผลิตรายการได้ เพราะการผลิตรายการนั้นจะต้องค านึงถึงหลายๆ องค์ประกอบที่
ได้กล่าวไปในแนวคิดและทฤษฎีข้างต้นนี้แล้ว เพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายและสร้างสรรค์รายการ
ให้มีความน่าสนใจ มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่ดี รวมไปถึงองค์ประกอบแต่ละ
องค์ประกอบที่จะน าเสนอ ซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกเปิดรับสื่อและสารที่ผู้ส่งสารต้องการจะ
น าเสนอในการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการ เพื่อให้รายการมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์
ต่อสังคมมากที่สุด 

5. แนวคิดการเล่าเรื่องรายการปกิณกะ 
 รายการวาไรตี้ (Variety Show) หมายถึง รายการโทรทัศน์ที่รวมเอาความบันเทิงหลากหลาย
ชนิดไว้ในรายการเดียว อาทิ การสัมภาษณ์ การพูดคุย การบรรเลงดนตรี การแสดงตลกขบขัน การ
แสดงออก และการแสดงทักษะความสามารถแบบต่างๆ ของดารานักแสดง แขกรับเชิญ ผู้ร่วม
รายการหรือแม้แต่ผู้ชมในห้องส่ง รายการประเภทนี้ตรงกับที่ประเทศอังกฤษเรียกว่า รายการปกิณกะ
บันเทิง หรือ ไลท์ เอนเทอร์เทนเม้นท์ (Light Entertainment) ส าหรับในอเมริกาตรงกับรายการที่
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เรียกว่า “รายการปกิณกะบันเทิงหรือวาไรตี้ (Variety Programme)” (จ านง รังสิกุล 2529, อ้างถึง
ใน ภูริอร ตรีเนตรพิทักษ์ 2555) เช่น รายการตีสิบ รายการสมาคมชมดาว รายการสัญญามหาชน 
รายการบางกอกบางกอก 

 ปัจจุบันมีการน ารูปแบบรายการต่างๆ มาผสมกันเป็นรูปแบบรายการใหม่ เช่น รายการทอร์ก
โชว์วาไรตี้ เป็นรายการที่ยังคงมีการสัมภาษณ์พูดคุยเรื่องพื้นฐานหลักแต่มีการเพิ่มส่วนอื่นๆ เข้ามา
เพื่อสร้างความน่าสนใจ และตอบสนองความต้องการของผู้ชม เช่น เพิ่มช่วงการแสดงตลก เพิ่มช่วง
ถ่ายท านอกสถานที่ รายการเกมโชว์วาไรตี้ เป็นรายการที่พื้นฐานหลักยังคงเป็นการแข่งขัน แต่มีการ
เพิ่มส่วนอ่ืนๆ เข้า เพื่อสร้างความสนใจ เช่น แสดงตลก การแสดงความสามารถพิเศษ 

 การเล่าเรื่องราวของรายการวาไรตี้ มีแนวทางดังต่อไปน้ี 
1. ผู้เล่าเรื่อง (Narrator) ผู้เล่าเรื่องในรายการวาไรตี้ ได้แก่ พิธีกรหรือผู้ด าเนินรายการ ตรง

กับค าในภาษาอังกฤษว่า Host หมายถึง เจ้าบ้านที่คอยต้อนรับแขกที่มาเยือนอย่างอบอุ่น นอกจากนี้
แขกรับเชิญยังมีฐานะเป็นผู้เล่าเรื่องที่ส าคัญอีกคนหนึ่งในการให้ข้อมูลเรื่องต่างๆ 

2. เรื่องราว (Story) เรื่องราวที่น ามาเสนอในรายการวาไรตี้ เน้นความหลากหลาย (Variety) 
ของเรื่อง โดยมากมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับดนตรีและเพลง การแสดงตลก การแสดงศิลปวัฒนธรรม การ
เต้นร า การสัมภาษณ์ประสบการณ์ชีวิตของดารา นักร้อง ศิลปิน นักกีฬา บุคคลที่มีชื่อเสียง บุคคล
ส าคัญ 

3. การจัดล าดับเหตุการณ์ในการเล่าเรื่อง (Sequence) รายการวาไรตี้มักใช้เวลาในการ
น าเสนอประมาณ 1.30 ชั่วโมงถึง 2 ชั่วโมง คล้ายกับรายการเกมโชว์ แต่ต่างกันในเรื่องเหตุการณ์ที่
น าเสนอของแต่ละช่วง 

4. การตัดต่อล าดับภาพ มีผลต่อการเล่าเรื่องของรายการวาไรต้ีโชว์ โดยช่วยในการขยายส่วน
ที่น่าสนใจมาก ช่วยลดทอนส่วนที่น่าสนใจน้อย สร้างความเด่นให้แขกรับเชิญ สร้างอารมณ์และ
ความรู้สึกประทับใจ ชื่นชมที่มีต่อบุคคลหรือเหตุการณ์ ด้วยการท าภาพช้า (Slow Motion) เปิดเผย
แง่มุมที่คนไม่ค่อยเห็น เน้นย้ าประเด็นส าคัญ ด้วยการท าสกู๊ป การสาธิตขั้นตอนวิธีการท างานต่างๆ 
ด้วยการตัดภาพขั้นตอนการปฏิบัติมาให้ดู และซ้อนตัวอักษรอธิบายให้ความชัดเจน 

5. ประกอบรายการ ดนตรีประกอบรายการจะมีลักษณะคล้ายกับรายการเกมโชว์ แต่ไม่เน้น
การสร้างความตื่นเต้นเร้าใจเท่ากับรายการเกมโชว์ ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการสร้างความสุขความ
ประทับใจชื่นชมยินดีมากกว่า 
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ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร 
 การผลิตรายการโทรทัศน์จ าเป็นต้องมีการค านึงถึงกลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มผู้บริโภคสื่อ ว่ามี
การเปิดรับสื่อแบบใด ผู้ชมต้องการที่จะรับชมรายการประเภทไหน มีช่วงเวลาในการเลือกรับสื่อเวลา
ใด เพื่อเป็นการตอบสนองต่อผู้บริโภค โดยจะต้องมีข้อค านึงดังต่อไปน้ี 

1.  กระบวนการการเปิดรับสื่อ (Media Exposure process) 
การเปิดรับสื่อ (Media Exposure) คือ การที่ผู้บริโภคเลือกที่จะเปิดรับสื่อที่ตรงกับความ

ต้องการของตนเอง โดยจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองไม่ต้อง ไม่สนใจ และเห็นว่าไม่ส าคัญ ซึ่ง
การเปิดรับสื่อนั้น ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสื่อสาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในของผู้รับสาร 
เช่น ปัจจัยด้านจิตวิทยา และปัจจัยภายนอก เช่น โอกาสการเข้าถึงสื่อ (วิไล พิศาลชนะกุล 2551, อ้าง
ถึงใน ภูริอร ตรีเนตรพิทักษ์ 2555) ประกอบไปด้วย 

- การเข้าถึงสื่อเชิงกายภาพ (Physical Accessibility) เช่น ผู้รับสารอยู่ใกล้หรือไกลจากสื่อ 
- การเข้าถึงเชิงเศรษฐกิจ (Economic Accessibility) เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจที่เอื้ออ านวย

ต่อการซื้อข่าวสารหรือไม่ 
- การเข้าถึงเชิงสังคม วัฒนธรรม (Socio - Accessibility) เช่น อ่านออกเขียนได้ของผู้รับสาร 

ทั้งนี้ กระบวนการการเปิดรับสื่อจะส่งผลต่อกระบวนการการสื่อสาร เป็น 2 ลักษณะด้วยกัน คือ 
1. พฤติกรรมการรับสื่อเชิงเครื่องมือ (Instrumental viewing behavior) เป็นการเปิดรับ

สารที่ผู้รับสารตั้งใจ และเจาะจงที่จะเปิดรับ โดยมีจุดมุ่งหมายว่าจะน า เอาข่าวสารไปใช้ประโยชน์
บางอย่าง 

2. พฤติกรรมการรับสื่อเชิงพิธีกรรม (Ritualistic/Habitual viewing behavior) เป็นการ
เปิดรับที่ผู้รับสารไม่ได้มีเป้าหมายพิเศษ ไม่ได้ตั้งจุดมุ่งหมายเอาไว้ว่าจะน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อะไร 
เป็นการเปิดดู เพราะ ความเคยชิน ไม่ได้เจาะจงหรือคาดหวังอะไรเป็นพิเศษ 

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 
1. การแสวงหาข้อมูล (Information seeking) คือ การที่บุคคลแสวงหาข้อมูลข่าวสาร เพื่อ

ต้องการให้เรื่องใดเรื่องหนึ่งมีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง 
2. การเปิดรับข้อมูล (Information Receptivity) คือ การที่บุคคลเปิดรับข่าวสาร เพื่อ

ต้องการทราบข้อมูลที่ตนเองสนใจและอยากรู้ เช่น การเลือกรับชมรายการโทรทัศน์ที่ชื่นชอบ 
3. การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) คือ การที่บุคคลเปิดรับข่าวสาร 

เพื่อตอบสนองความต้องการกระท า หรือความต้องการเรียนรู้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเพื่อผ่อนคลาย
อารมณ์ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



29 

 

ผู้รับสารจะเลือกเปิดรับสื่อชนิดใด ขึ้นอยูก่ับเกณฑ์การเลือกสื่อ ดังนี้ 
1. เลือกสื่อที่สามารถจัดหามาได้ (Availability) คือ ผู้รับสารจะเลือกสื่อที่ไม่ต้องใช้ความ
พยายาม 
2. เลือกสื่อที่ตนสะดวกและนิยม (Convenience preference) ผู้รับสารจะเลือกสื่อตามที่

ตนเองสะดวกในสถานการณ์นั้นๆ เช่น บางคนชอบฟังข่าวจากวิทยุขณะขับรถ บางคนชอบฟังข่าวจะ
โทรทัศน์มากกว่าวิทยุในช่วงเวลาว่าง เป็นต้น 

3. เลือกสื่อตามความเคยชิน (Accustomed) ผู้รับสารบางคนไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงการรับสื่อ
ที่ตนเคยรับอยู ่

4. ลักษณะเฉพาะของสื่อ (Characteristic of media) คุณลักษณะของสื่อมีผลต่อการเลือก
สื่อของผู้รับสาร เช่น โทรทัศน์ สามารถท าให้เห็นภาพได้ตามจริง รู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์ มีความ
เร้าใจ ส่วนคนที่ไม่มีเวลา ก็มักจะรับสื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นส่วนใหญ่ในการรับข่าวสาร 

5. เลือกสื่อที่สอดคล้องกับตน (Consistency) ผู้รับสารจะเลือกสื่อที่สอดคล้องกับความรู้ 
ค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติของตน เช่น นักวิชาการ นักศึกษา นักปกครอง มักนิยมอ่านหนังสื่อ
พิมพ์ที่เสนอข่าวหนัก เช่น ข่าวเศรษฐกิจ เป็นต้น (การสื่อสารมวลชน 2540, อ้างถึงใน ภูริอร ตรีเนตร
พิทักษ์ 2555) 
 และกระบวนการเปิดรับสื่อ มักได้รับผลมาจาก กระบวนการการเลือกรับสาร เป็นผลกระทบ
ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้รับสารในการเลือกรับสารจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการเปิดรับ
สื่อและความต้องการของผู้รับสารอย่างแท้จริง 

2. กระบวนการการเลือกรับสาร (Selective process) 
 ในการเปิดรับข่าวสารใดๆ ก็ตาม ผู้รับสารจะมีกระบวนการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกันไป
ตามประสบการณ์ ตามความต้องการ ความเชื่อ ทัศนคติ ตามความรู้สึกนึกคิด และแรงจูงใจของผู้รับ
สาร ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งกระบวนการรับสาร ประกอบด้วยการกลั่นกรอง 3 ขั้น ดังนี้ 
 1. การเลือกเปิดรับหรือเลือกให้ความสนใจ (Selective Exposure or Selective 
Attention) แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็นหรือ
ความสนใจเดิมที่มีอยู่ และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความคิดเห็น
เดิมของตน ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ ความเข้าใจ หรือทัศนคติที่มีอยู่เดิม 
ก่อให้เกิดภาวะความไม่สมดุลทางจิตใจ (Cognitive Dissonance) โดยธรรมชาติของมนุษย์แล้ว ย่อม
มีความต้องการอย่างยิ่งที่จะปกป้องรักษาและส่งเสริมความคิดของตนเอง ( Self-concept) 
นอกจากนั้น การเลือกเปิดรับสื่อยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น 
ระดับการศึกษา รายได้ รวมทั้งศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมด้วย 
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 2. การเลือกรับรู้ หรือตีความ (Selective Perception or Selective Interpretation) เป็น
กระบวนการกลั่นกรองชั้นต่อมา เมื่อบุคคลเลือกเปิดรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง ผู้ส่งสารไม่
สามารถคาดเดาได้ว่า สารที่ส่งไปสู่ผู้รับนั้นจะได้ผลตามที่ต้องการหรือไม่ ผู้รับสารแต่ละคนอาจ
ตีความหมายข่าวสารชิ้นเดียวกันที่ส่งผ่านสื่อมวลชนไม่ตรงกัน ความหมายของข่าวสารที่ส่งไปจึงไม่ได้
อยู่ที่ตัวอักษร รูปภาพหรือค าพูด แต่อยู่ที่ผู้รับสารที่จะเลือกรับรู้ตามประสบการณ์ ความเชื่อ ความ
คาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะร่างกาย หรือสภาวะอารมณ์ในขณะนั้น เป็นต้น อย่างเช่น ในการชม
รายการโทรทัศน์ของบุคคลโดยทั่วไป จะเห็นว่า จะเลือกชมเพียงบางรายการหรือบางช่องที่ตนสนใจ
เท่านั้น และผู้รับสารอาจจะเลือกบิดเบือนข่าวสารให้เป็นไปตามที่ตนเองพอใจ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ทัศนคติ และความสนใจที่มีอยู่เดิม 
 3. การเลือกจดจ า (Selective Retention) ผู้รับสารจะเลือกจดจ าข่าวสารเฉพาะส่วนที่ตรง
กับความสนใจ ความต้องการ ทัศนคติ ความชอบ ตลอดจนค่านิยมของตนเองและมักจะลืมในส่วนที่
ตนเองไม่สนใจ หรือเรื่องที่ขัดแย้งกับความคิดเห็นของตนเอง ดังนั้นการเลือกจดจ า เนื้อหาของสารที่
ได้รับ จึงเป็นการช่วยเสริมทัศนคติหรือความเชื่อเดิมของผู้รับสารให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น 
 พฤติกรรมการเลือกรับข่าวสารของผู้รับสาร แสดงให้เห็นว่า ผู้ รับสารมีความกระตือรือร้น 
(Active Audience) ในการเปิดรับสื่อและเลือกใช้สื่อ และไม่ได้เป็นผู้รับสารที่เฉื่อยชา (Passive 
Audience) ที่รอรับสารทุกประเภทที่สื่อมวลชนส่งมาให้เพียงฝ่ายเดียว (Atom 2555) 

3. ทฤษฎีการปลูกฝัง (Cultivate Theory) 
 ศึกษาว่าการรับชมรายการจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิด ต่อโลกแห่งความ
เป็นจริงของผู้รับสารหรือไม่ อย่างไร ผลกระทบของการรับชมรายการจากโทรทัศน์อาจไม่เป็น
ผลกระทบโดยตรง (Indirect Effect) แต่มีผลกระทบระยะยาวต่อผู้รับสารซึ่งจะเกิดสะสมทีละเล็กที
ละน้อย ผลกระทบของการรับชมรายการจากสื่อโทรทัศน์เป็นผลกระทบต่อทัศนคติ (Attitudes) และ
ค่านิยม (Values) มากกว่าทางพฤติกรรม การรับชมรายการโทรทัศน์มากๆ (Heavy Viewers) จะ
สะสมและปลูกฝังทัศนคติของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์
มากกว่าความเป็นไปในโลกที่แท้จริง โดยเฉพาะความรุนแรงและก้าวร้าวซึ่งจะถูกปลูกฝังให้ผู้ชมบาง
คนกลัวความรุนแรงและก้าวร้าวไปเลย ผู้ที่ใช้เวลากับการชมโทรทัศน์มาก (Heavy Viewers) จะมี
มุมมองโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่ถูกเสนอในโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่ใช้เวลากับโทรทัศน์น้อยกว่า 
(Light Viewers) 
 ดังนั้นการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุด 
จ าเป็นที่จะต้องคัดสรรเนื้อหารายการและสิ่งที่จะน าเสนอ คือ ความเป็นที่สุดของสถานที่ท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย เพื่อจูงใจและดึงดูดความสนใจให้ผู้ชมติดตามชมรายการต่อไป  
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ผลงานที่เกี่ยวข้อง 

รายการ Happy Map แผนที่ความสุข 
ออกอากาศ : วันศุกร์  ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 
เวลา : 13.35 – 14.00 น.  ความยาว : 25 นาที 
Concept: ร่วมเดินทางตามหาความสุขไปกับ Happy Map แผนที่ความสุข เที่ยวสนกุ กิน

อร่อย นอนสบาย 
ประเภท : รายการวาไรตี้ท่องเที่ยว 
เนื้อหารายการ : รายการที่น าเสนอในรูปแบบการท่องเที่ยวให้ข้อมูลที่พักสุดหรูและกิจกรรม

ที่สนุกน่าสนใจ เป็นรายการท่องเที่ยวในประเทศไทย เป้าหมายเป็นกลุ่มแม่บ้าน เพื่อกระตุ้นแรง
บันดาลใจให้ผู้ชมมีความสนใจที่จะไปสถานที่นั้นจริงๆ และให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับรายการโดยการลุ้นค า
ใบ้เพื่อชิง Package ที่พักสุดหรูทุกๆ เดือน 

ช่วงที่ 1  
- ไตเต้ิล (Title) รายการ 
- วิธีการเดินทาง 
- พิธีกรเปิดรายการ โดย น็อตโตะ วรางคณิภา พวงธนะสาร 
- ค าใบ้ลุ้นรางวัลประจ าสัปดาห ์
- เปิดตัวแขกรับเชิญ / ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ 
- ไฮไลท์ (Hilight) ช่วงต่อไป 

ช่วงที่ 2  
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว 
- ไฮไลท์ (Hilight) ช่วงต่อไป 

ช่วงที่ 3 
- พาชม พาเล่น พาเที่ยว มีกิจกรรมเล็กๆ มาน าเสนอ 
- ประมวลภาพทั้งหมด 
- ปิดรายการ 

จากการที่ได้รับชมรายการพบว่า มีบางช่วงบางตอนที่มีการน าเสนอน่าเบื่อเกินไป อาจจะเป็น
เพราะการด าเนินรายการของพิธีกร หรืออัดเนื้อหาให้ผู้ชมมากเกินไป ทั้งนี้ ในด้านการผลิตรายการ 
ภาพนั้นให้ความรู้สึกสดใส มีบรรยากาศ และอารมณ์ของภาพ (Mood tone) ที่น่าสนใจ การถ่ายท า
รายการในบรรยากาศของธรรมชาติ ท าให้ดูสบายตาและอารมณ์ในเวลาด ู
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รายการสลัดมันส์ 
ออกอากาศ : วันอาทิตย์  ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 
เวลา : 23.40 – 24.00 น.  ความยาว : 20 นาที 
Concept: รายการท่องเที่ยวที่เป็นมากกว่าเที่ยว สนุกแบบไร้ขีดจ ากัด !! 
ประเภท : รายการวาไรตี้ท่องเที่ยว 
เนื้อหารายการ : รายการที่น าเสนอในรูปแบบการท่องเที่ยว ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่

ท่องเที่ยวนั้นๆ โดยมีการพาไปรู้จักกับสถานที่ประวัติศาสตร์ ไปเที่ยวในสถานที่เด็ดๆ ไปชิมอาหารสูตร
เด็ดของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ  

ช่วงที่ 1  
- ไตเต้ิล (Title) รายการ 
- Intro สถานที่ / วิธีการเดินทาง 
- พิธกีรเปิดรายการ โดย เอ๊าะ - กีรติ เทพธัญญ ์และ ฟรอยด์ - ณัฏฐพงษ์ ชาติ

พงศ์  
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ 
- ไฮไลท์ (Hilight) ช่วงต่อไป 

ช่วงที่ 2  
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว 
- ไฮไลท์ (Hilight) ช่วงต่อไป 

ช่วงที่ 3 
- แนะน าร้านอาหารเด็ดๆ เมนูโดนๆ 
- ประมวลภาพทั้งหมด 
- ปิดรายการ 

จากการที่ได้รับชมรายการพบว่า เป็นรายการที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายคือ วัยรุ่น มีการให้
ข้อมูลที่พอเหมาะ ไม่มาก ไม่น้อยเกินไป รวมถึงสไตล์ในการด าเนินรายการของพิธีกรที่มีความ
น่าสนใจ เรียกเสียงตลกได้ จึงท าให้รายการดูไม่น่าเบื่อ ซึ่งสามารถน ามาเป็นตัวอย่างในการผลิต
รายการวาไรตี้ท่องเที่ยวทั้งในด้านของเน้ือหารายการและสไตล์การน าเสนอ 
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บทที ่3 

ระเบียบวิธีวิจัย และการวางแผนก่อนการผลิตชิน้งาน 

การศึกษาเรื่อง “การสร้างสรรค์รายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุด” นั้นมีวิธี
การศึกษา 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนรายการวา
ไรตีท้่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

1. รูปแบบในการศึกษาวิจัย 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  
4. ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
5. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
6. การวิเคราะห์ข้อมูล  
7. การน าเสนอข้อมูล  
8. การวางแผนผลิตช้ินงาน 

1. รูปแบบในการศึกษาวิจัย 
การศึกษาและการผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุดในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้

ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) และการส ารวจจากแบบสอบถาม 
(Questionnaire) มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากนั้น จึงน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มา
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ส าหรับการวางแผนด าเนินการผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความ
เป็นที่สุด ให้สอดคล้องต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
ชิ้นงานให้ดียิ่งขึ้นไป 

ผู้ศึกษาได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการวิจัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น 
โดยรูปแบบการศึกษาจะแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี ้

1. การศึกษาวิจัยก่อนกระบวนการผลิตรายการ (Pre-Test) โดยการส ารวจข้อมูล ตลอดจน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลจากรายการโทรทัศน์และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง หลังจาก
นั้นสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับทางผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ และการส ารวจจาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มผู้ชมที่มีก าลังที่จะสามารถไป
ท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเอง โดยก าหนดเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี และกลุ่มผู้ชมที่รักใน
การท่องเที่ยวในการตอบแบบสอบถามจ านวน 100 คน เพื่อทราบถึงความต้องการของผู้ชม
กลุ่มเป้าหมายและใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลและการศึกษาวิจัยต่อไป 
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2. การศึกษาวิจัยหลังกระบวนการผลิตรายการ (Post-test) โดยการใช้วิธีการประเมินผล 
รายการวาไรตี้ท่องเที่ยวในลักษณะการสนทนากลุ่ม (Focus group) กับผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.1 ประชากร (Population) ในการศึกษาและผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความ

เป็นที่สุดในครั้งน้ี สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปน้ี 
- ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ คือ กลุ่มผู้ชมที่มีก าลังที่จะสามารถไป

ท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเอง โดยก าหนดเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี และกลุ่มผู้ชมที่รักใน
การท่องเที่ยว 

- ประชากรที่เป็นกลุ่มผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ คือ กลุ่มของผู้ผลิตรายการท่องเที่ยวทาง
โทรทัศน์ ซึ่งออกอากาศทางฟรีทีวี (Free TV)  

2.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

- กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม คือ กลุ่มผู้ชมที่มีก าลังที่จะสามารถไปท่องเที่ยวได้
ด้วยตัวเอง โดยก าหนดเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี และกลุ่มผู้ชมที่รักในการท่องเที่ยว 
จ านวนทั้งสิ้น 100 คน 

- กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ คือ กลุ่มของผู้ผลิตรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ ซึ่ง
ออกอากาศทาง ฟรีทีวี (Free TV) ทั้งหมด 3 รายการ ดังต่อไปน้ี 

- รายการแผนที่ความสุข (Happy Map) และ รายการเฟรนด์ทริป (Friend Trip) 
 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 
 คุณวรางคณิภา พวงธนะสาร (น็อตโตะ) 
 ผู้ควบคุมการผลิตรายการ Happy Map และ รายการ Friend Trip 
- รายการสลัดมันส์ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 
 คุณฐากูร ศรีชุ่ม 
 โปรดิวเซอร์รายการสลัดมันส ์

การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์นั้น จะสัมภาษณ์ความคิดเห็นและ
ข้อมูลเกี่ยวกับรายการท่องเที่ยวในปัจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดีเพื่อน าเสนอ 
การมีส่วนร่วมของผู้ชม ตลอดจนสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการท่องเที่ยวในปัจจุบัน และ
กลวิธีในการน าเสนอรูปแบบและเนื้อหาของรายการไปยังผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย 
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- กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประเมินผลรายการ คือ กลุ่มผู้ชมที่มีก าลังที่จะสามารถไป
ท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเอง โดยก าหนดเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี และกลุ่มผู้ชมที่รักใน
การท่องเที่ยว มาท าการสนทนากลุ่ม ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้จากการรับชม
รายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุด” เพื่อท าการประเมินผล
รายการ 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
ในการศึกษาและผลิต “รายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุด” ผู้ศึกษาได้ก าหนด

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ก่อนการผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ ดังนี้ 

3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ มีดังน้ี 
1. แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิต

รายการท่องเที่ยว โดยมีแนวค าถาม ดังน้ี 
- ค าถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการท่องเที่ยวในปัจจุบัน 
- ค าถามด้านเนื้อหาของรายการท่องเที่ยว 
- ค าถามด้านรูปแบบหรือวิธีการน าเสนอรายการท่องเที่ยว 
- ค าถามด้านพิธีกร/ผู้ด าเนินรายการ 
- ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการท่องเที่ยว 

2. แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้ศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการท่องเที่ยวและ
ความต้องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอของรายการวาไรตี้ท่องเที่ยว โดยมีแนวค าถาม 
ดังต่อไปน้ี 

- ตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
- ตอนที่ 2: ความต้องการด้านเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอรายการวาไรตี้

ท่องเที่ยว 
- ตอนที่ 3: ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รายการวาไรต้ีท่องเที่ยว 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ  
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผลรายการที่

ผลิตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุป และผลอภิปรายที่สมบูรณ์ โดยจะท าการสนทนาใน
หัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้จากการรับชมรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้
ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุด” ซึ่งจะใช้เทคนิคการฉายออก (Projective Technique) ซึ่ง
เทคนิคหนึ่งที่ช่วยค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจได้เป็นอย่างดี (Lawrence Soley and Aaron 
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Lee Smith: 2008) ท าให้ไดข้้อมูลทางดา้นความคิดเห็น ความพงึพอใจ และประโยชนท์ีไ่ด้รับจากการ
รับฟังรายการได้เป็นอยา่งดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น  จะประกอบด้วยแนวค าถาม ดังต่อไปนี ้

1. ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุด 
(Format) 

2. ความพึงพอใจต่อเนื้อหารายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุด (Content) 
3. ความพึงพอใจต่อการน าเสนอรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุด 

(Style) 
4. ความพึงพอใจต่อกราฟิก การตัดต่อ (Editing) ภาพ ดนตรีและเสียงประกอบของ

รายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุด (Music and Sound effect) 
5. ความพึงพอใจต่อภาพรวมรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุด 

(Overview) 

4. ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 

2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินผล
รายการ ดังต่อไปนี ้

4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา ค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูล จากหนังสือ เอกสาร 

และบทความต่างๆ ทางด้านวิชาการ จากหอสมุดและอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงวิทยานิพนธ์ ตลอดจน
งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์และรูปแบบการผลิตรายการท่องเที่ยว สัดส่วน
ของรายการโทรทัศน์ส าหรับในปัจจุบัน ตลอดจนรูปแบบและเนื้อหาในรายการซึ่งเป็นที่ต้องการของ
ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่
น าเสนอความเป็นที่สุด 

ขั้นตอนที่ 2 ผู้ศึกษาได้ท าการรับชมรายการประเภทรายการท่องเที่ยว ของสถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ทั้งสิ้น 3 รายการ ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งรับชม
ย้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์ของทางสถานี และเว็บไซต์รายการดูย้อนหลังต่างๆ ซึ่งมีการออกอากาศตาม
วันและเวลา ดังน้ี 

-  รายการแผนที่ความสุข (Happy Map) 
วันศุกร ์ความยาว 30 นาท ี

- รายการเฟรนด์ทริป (Friend Trip) 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ความยาว 30 นาท ี
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เพื่อน ามาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอที่เกิดขึ้นในรายการว่ามีลักษณะ
อย่างไรบ้าง โดยใช้แนวคิดด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้และรายการท่องเที่ยว
มาประกอบในการศึกษาวิเคราะห์ ค้นหากลวิธีการคัดเลือกเนื้อหา รูปแบบ และวิธีการน าเสนอของ
ผู้ผลิตรายการ ทั้งที่ดีและที่บกพร่อง หรือยังไม่ปรากฏในรายการ เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิต
รายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรต้ีท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุด 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - Depth Interview) เพื่อขอ
ข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการท่องเที่ยว จ านวน 3 รายการ ซึ่งได้
น าผลการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้านวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
วิเคราะห์เนื้อหาของรายการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับกลวิธี
ในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสาร ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการผลิต
รายการโทรทัศน์ประเภทรายการท่องเที่ยว แล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษา
วิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอ
ความเป็นที่สุด 

ขั้นตอนที่ 4 ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ชนิดให้กลุ่ม
ตัวอย่างกรอกค าตอบเอง (Self - Administered) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ชมที่มีก าลังที่จะสามารถไปท่องเที่ยว
ได้ด้วยตัวเอง โดยก าหนดเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี และกลุ่มผู้ชมที่รักในการ
ท่องเที่ยว จ านวนทั้งสิ้น 100 คน โดยได้น าผลการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตลอดจน
ผลจากการวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการ มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพื่อให้
ทราบถึงความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิต
รายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุด ให้สอดคล้องต่อความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

ขั้นตอนที่ 5 ผู้ศึกษาได้เตรียมการก่อนการผลิต (Pre - Production) โดยน าข้อมูล
ทั้งหมดที่วิเคราะห์รวบรวมได้ มาจัดท าโครงร่างรูปแบบของรายการ (Proposal) หาข้อมูลเพื่อเขียน
บทรายการ (Script) ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด 

4.2 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินผลรายการ 
ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน การผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่

น าเสนอความเป็นที่สุด ต่อกลุ่มเป้าหมายจ านวน 5 คน หลังจากการผลิตรายการเสร็จสิ้นแล้ว ด้วย
วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้จากการรับชม
รายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุด” ด้วยเทคนิคการฉายออก 
(Projective Technique) จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งใน
ด้านรูปแบบ เนื้อหา ผู้ด าเนินรายการ การน าเสนอภาพ ดนตรีที่ใช้ ตลอดจนภาพรวมของรายการ ซึ่ง
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จะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 

5. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่

ละส่วน ดังต่อไปนี ้ 
5.1 ผู้ศึกษาได้ท าการรับชมรายการท่องเที่ยว ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 

ทั้งสิ้น 3 รายการ ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งรับชมย้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์ของ
ทางสถานี และเว็บไซต์รายการดูย้อนหลังต่างๆ ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556  

5.2 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ เพื่อขอข้อมูลและความคิดเห็นจากทางผู้ผลิตรายการ
ท่องเที่ยว ทั้งหมด 3 รายการ ตั้งแตว่ันที่ 9 – 13 กันยายน พ.ศ.2556  

5.3 ผู้ศึกษาได้ท าการแจกแบบสอบถาม เพื่อท าการส ารวจด้านความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 100 คน ตั้งแต่วันที ่16 – 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 จากการกรอกแบบสอบถาม  

5.4 ผู้ศึกษามีการเตรียมการก่อนผลิตรายการ ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดท าโครงสร้าง
และโครงร่างรูปแบบของรายการ หาข้อมูลในเรื่องของเนื้อหา การเขียนบทรายการ การคัดเลือกเพลง
และดนตรีประกอบ ตั้งแต่วันที ่23 – 30 กันยายน พ.ศ. 2555  

5.5 ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลรายการ ผู้ศึกษาจะท าการสัมภาษณ์ สอบถามส าหรับการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) จ านวนทั้งสิ้น 5 คน หลังจากที่การผลิตรายการเสร็จสมบูรณ์แล้ว และ
น าข้อมูลที่ได้หลังจากการประเมินผลรายการ มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ระหว่างวันที่ 17 – 24 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2557  

6. การวิเคราะห์ข้อมูล  

ในการศึกษาและการผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปใช้ใน
การผลิตรายการ การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิต
รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ  

6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ  
 ขั้นตอนที่ 1 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการรับชมรายการโทรทัศน์ประเภท
รายการท่องเที่ยว จ านวนทั้งหมด 3 รายการ มาจ าแนกลักษณะของรูปแบบและเนื้อหา เพื่อวิเคราะห์
ให้เห็นถึงข้อดีและข้อบกพร่องที่สามารถน ามาปรับใช้ในการผลิตรายการได้ 

ขั้นตอนที่ 2 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) โดยการน าค าตอบของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการท่องเที่ยว จ านวน 3 
รายการ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียง มาศึกษาถึงกลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือก
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รูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตและผู้ด าเนินรายการใช้ในรายการโทรทัศน์ประเภทรายการ
ท่องเที่ยว รวมไปถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการโทรทัศนป์ระเภทรายการท่องเที่ยวทั้งหมด  

ขั้นตอนที่ 3 ผู้ศึกษาได้ท าการสรุป วิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ย จากกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง ส าหรับการตอบแบบสอบถาม เพื่อน าผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป  

6.2 การวิเคราะห์รายการหลังการผลิตรายการ  
 ผู้ศึกษาจะใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อท าการประเมินผลรายการที่ได้
ผลิตขึ้น โดยใช้เป็นกลุ่มตัวแทนจ านวนทั้งหมด 5 คน และน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น 
ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการ มาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนารายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได้มาก
ที่สุด 

7. การน าเสนอข้อมูล  
ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้ จาก

การวิเคราะห์ข้อมูลและการผลิตรายการ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอน
ก่อนการผลิตรายการ การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ การน าเสนอรายการที่
เสร็จสมบูรณ์ และการน าเสนอผลการประเมินรายการ ดังต่อไปนี ้ 

7.1  การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ  
 ข้อมูลในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางใน

การผลิตรายการ ดังต่อไปนี ้ 
ส่วนที่ 1 น าเสนอผลจากการวิเคราะห์รายการโทรทัศน์ประเภทรายการท่องเที่ยว

ทั้งหมด 3 รายการ เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบ เนื้อหา จุดเด่น จุดด้อย ความแตกต่างของแต่ละรายการ 
เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป 

ส่วนที่ 2 น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
interview) ของกลุ่มตัวอย่างผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการท่องเที่ยว จ านวน 2 ท่าน ตาม
ประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ประเภทรายการ
ท่องเที่ยวในปัจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสารของผู้ด าเนิน
รายการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการท่องเที่ยว เพื่อ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็น
ที่สุดต่อไป  

ส่วนที่ 3 น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ จ านวน 100 คน เพื่อให้ทราบถึงความต้องการด้าน
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รูปแบบและเนื้อหาของรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ท่องเที่ยว รวมถึงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการผลิตรายการ  

7.2 การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ  
ข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพื่อน ามาใช้ในการวาง

แผนการผลิตรายการ ดังต่อไปนี ้ 
ส่วนที่ 1 น าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ ซึ่งจะประกอบด้วย

องค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการน าเสนอที่จะท า
การผลิตขึ้นในแต่ละตอนของรายการ  

ส่วนที่ 2 น าเสนอบทรายการจ านวนทั้งสิ้น 3 ตอน ซึ่งจะประกอบด้วยบทพูดของผู้
ด าเนินรายการ รวมถึงดนตรีและเพลงประกอบในแต่ละช่วงของรายการ  

ส่วนที่ 3 น าเสนอตารางการด าเนินงาน ให้ทราบถึงขั้นตอนในการผลิตรายการ (Time 
Table) เพื่อให้ทราบถึงระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึง
การประเมินผลรายการ  

7.3 การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์  
 น าเสนอตัวรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุดที่

เสร็จสมบูรณ์ โดยมีความยาว 30 นาที จ านวนทั้งสิ้น 1 รายการ (ตอน) 

7.4 การน าเสนอผลการประเมินรายการ  
น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา ผู้ด าเนินรายการ รวมถึงการ
น าเสนอภาพ เทคนิคการตัดต่อ และดนตรีประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขรายการต่อไป 

8. การวางแผนการผลิตชิ้นงาน 
ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้จาก

การวิเคราะห์ข้อมูลและการผลิตรายการ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอน
ก่อนการผลิตรายการ การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ การน าเสนอรายการที่
เสร็จสมบูรณ์ และการน าเสนอผลการประเมินรายการ 

ข้อมูลในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
ผลิตรายการ ดังต่อไปนี้ 
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8.1 การน าเสนอข้อมูลก่อนการผลิต 
ส่วนที่ 1 น าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อให้ทราบ

ถึงระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผล
รายการ 

ส่วนที่ 2 น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In–Depth 
Interview) ของกลุ่มตัวอย่างผู้ผลิตสื่อด้านต่างๆ ตามประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ เพื่อให้ทราบถึง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการท่องเที่ยวในปัจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดีและ
เหมาะสม รวมไปถึงข้อแนะน าในการผลิตรายการ เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการวาไรตี้
ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุด 

ส่ วนที่  3 น า เ สนอผลการ เก็ บ ร วบรวมข้ อมู ล จ ากการตอบแบบสอบถาม 
(Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้ชมที่มีก าลังที่จะ
สามารถไปท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเอง โดยก าหนดเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี และกลุ่ม
ผู้ชมที่รักในการท่องเที่ยว จ านวนทั้งสิ้น 100 คน เพื่อให้ทราบถึงความต้องการด้านรูปแบบและ
เนื้อหาของรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ท่องเที่ยว รวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน
การผลิตรายการ  

ส่วนที่ 4 น าเสนอโครงสร้างรายการและโครงร่างรูปแบบ (Proposal) ของรายการ ซึ่ง
จะประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ หัวข้อเรื่อง ชื่อรายการ เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการ
น าเสนอ กลวิธีต่างๆ ที่จะท าการผลิตขึ้นในแต่ละตอนของรายการ 

ส่วนที่ 5 น าเสนอบทรายการ (Script) ซึ่งจะประกอบด้วยบทพูดของผู้ด าเนินรายการ   
VTR ประกอบต่างๆ รวมถึงดนตรีและเพลงประกอบในแต่ละช่วงของรายการ 

8.2 การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์ 
น าเสนอรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุด โดย

มีความยาว 30 นาท ีจ านวนทั้งสิ้น 1 รายการ (ตอน) 
8.3 การน าเสนอผลการประเมินรายการ 

ทดลองน าเสนอรายการ ในแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยมีตัวแทนจ านวน
ทั้งหมด 5 คน ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชม
รายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา ผู้ด าเนินรายการ ฉากประกอบ รวมถึงเพลงและ
ดนตรีประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพื่อมองหาปัญหาและข้อบกพร่อง ใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนารายการต่อไป 
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บทที ่4 

ผลการวิจัยและการน าเสนอชิ้นงาน 

  การศึกษาและผลิต “รายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่นําเสนอความเป็นที่สุด” ใช้วิธีการศึกษาและ
วิจัยแบบวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา วิธีการนําเสนอ ที่
ปรากฏในรายการวาไรตี้ท่องเที่ยว ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ผลิตรายการวาไรตี้
ท่องเที่ยว เพื่อให้ได้แนวทางในการผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ชมมากที่สุด โดยแบ่งการนําเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการออกเป็น 4 ขั้นตอน 
ดังนี้  

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
2. ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตและผู้ดําเนินรายการวาไรตี้ท่องเที่ยว  
3. ผลการสํารวจความต้องการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการวา

ไรตี้ท่องเที่ยว 
4. นําเสนอชิ้นงานรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่นําเสนอความเป็นที่สุด รายการ “ทริป สุด ทีน” 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการนําเสนอที่ปรากฏในรายการวาไรตี้

ท่องเที่ยว ผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหาและวิธีการนําเสนอ รวมไปถึง
การศึกษารูปแบบและเนื้อหาของรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ เป็นจํานวนทั้งสิ้น 2 รายการ 
ดังนี้  

1. รายการแผนที่ความสุข (Happy Map) 
2. รายการสลัดมันส์ 

ผู้ศึกษาจะทําการวิเคราะห์ แยกรายการวาไรตี้ท่องเที่ยว ออกเป็นแต่ละส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 รูปแบบ (Format) ของรายการ 
ส่วนที่ 2 เนื้อหา (Content) ของรายการ 
ส่วนที่ 3 ลีลาและวิธีการนําเสนอ (Style and Presentation) ของผู้ดําเนินรายการ 
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รายการแผนที่ความสุข (Happy Map) 
 รายการ “แผนที่ความสุข (Happy Map)” เป็นรายการโทรทัศน์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว โดยมีแนวความคิด (Concept) ของรายการ คือ “เที่ยวสนุก กินอร่อย นอนสบาย” โดย
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ทุกวันศุกร์ เวลา 14.55 – 15.25 น. มีผู้ดําเนิน
รายการคนเดียว คือ   คุณวรางคณิภา พวงธนะสาร (น็อตโตะ) และมีกลุ่มเป้าหมายหลักของรายการ 
คือ กลุ่มแม่บ้าน โดยมีลักษณะต่างๆ ของรายการ ดังนี ้

 รูปแบบ (Format) ของรายการ 
 รายการ “แผนที่ความสุข” เป็นรายการที่มีกานําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีผู้ดําเนินรายการคนเดียว คือ คุณวรางคณิภา พวงธนะสาร หรือ 
น็อตโตะ ซึ่งเนื้อหารายการก็จะมีการนําเสนอที่หลากหลาย ทั้งการพาไปเที่ยว พาไปกิน และพาไปดู
สถานที่พัก ภายใต้แนวความคิด (Concept) ของรายการที่ว่า “เที่ยวสนุก กินอร่อย นอนสบาย” 
 ในช่วงของการเปิดเข้ารายการช่วงแรก จะมีการนําไตเติล (Title) รายการมาเปิด จากนั้นจะ
เป็นการนําเสนอสิ่งที่น่าสนใจในสัปดาห์นั้นๆ เป็น Highlight เพื่อดึงดดูผู้ชมให้ติดตามชมรายการ และ
หลังจากนั้นพิธีกรก็จะมาพูดเปิดเข้ารายการ แนะนําสถานที่ท่องเที่ยว และ เป็น Highlight ในช่วงที่ 2 
 ในช่วงที่ 2 จะเป็นช่วงของการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวประจําสัปดาห์ โดยในบางสัปดาห์ทาง
รายการก็จะมีการเชิญแขกรับเชิญมาเป็นกูรูที่คอยให้ความรู้ แต่ในบางสัปดาห์ก็ไม่มี และจะดําเนิน
รายการด้วยพิธีกรหลักเพียงคนเดียว หลังจากนั้นจะมีการตัดเป็นภาพ Highlight ช่วงที่ 3 
 ในช่วงสุดท้ายจะเป็นช่วงของการแนะนําที่พักสุดหรูที่ทางรายการเลือกไว้ โดยจะมีการบอก
รายละเอียดของที่พัก ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง รูปแบบหรือสไตล์การตกแต่งของที่พัก รวมไปถึงการ
พาไปกินอาหารร้านที่ขึ้นชื่อ หรืนักท่องเที่ยวนิยมจะไปรับประทานกัน เมื่อเสร็จจากกิจกรรมทั้งหมด 
ก็จะเป็นช่วงบอกความประทับใจ โดยจะเป็นการนําเสนอภาพจากการท่องเที่ยวทั้งหมดและใช้เสียง
ภาคย์ (Voice Over) ในการบรรยายถึงความประทับใจ และพิธีกรพูดปิดรายการ 

 เนื้อหา (Content) ของรายการ 
เนื้อหารายการของรายการแผนที่ความสุข (Happy Map) จะมีเนื้อหาที่ตอบโจทย์กลุ่ม

แม่บ้าน โดยทางรายการจะมีการให้เนื้อหาที่เป็นข้อมูลที่เป็นสาระ และจะมีการแฝงความบันเทิงลงไป
ด้วย ซึ่งในแต่ละสัปดาห์ที่พาไปแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีธีมประจําสัปดาห์ให้เรารู้ว่าเรามาที่นี่
เพื่ออะไร มาทําอะไร ซึ่งในแต่ละช่วงก็จะมีการนําเสนอที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ
ท่องเที่ยว การกิน รวมไปถึงที่พักผ่อนที่มีความหรูหรา เพื่อให้เข้ากับแนวความคิด (Concept) ของ
รายการ มีการดึงดูดผู้ชมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายด้วยเกมคําใบ้ของแต่ละสัปดาห์ เพื่อชิงของรางวัลเป็นที่
พักสุดหรูที่ทางรายการได้เตรียมไว้ให้ โดยคําใบ้จะสอดแทรกในช่วงท้ายของแต่ละช่วง ในช่วงท้ายของ
รายการก็จะมีการมากล่าวความประทับใจของการมาท่องเที่ยวในสถานที่นี้ 
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ลีลาและวิธีการน าเสนอ (Style and Presentation) ของผู้ด าเนินรายการ 
 รายการแผนที่ความสุข (Happy Map) จะมี น็อตโตะ - วรางคณิภา พวงธนะสาร เป็นผู้
ดําเนินรายการเพียงคนเดียว ที่จะคอยแนะนําสถานที่ท่องเที่ยว ในบางสัปดาห์ก็จะมีแขกรับเชิญที่เป็น
ผู้รู้มาตอบด้วย ซึ่งบุคลิกภาพของผู้ดําเนินรายการก็จะมีความกระฉับกระเฉง ว่องไว พูดจาฉะฉาน มี
ความทะมัดทะแมง เพื่อให้เห็นว่าผู้ดําเนินรายการนี้เปรียบเสมือนนักท่องเที่ยวจริงๆ ไม่ใช่พิธีการที่มา
พูดตามสคริปท์ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะทําให้รายการดูสนุก ไม่น่าเบื่อ และสามารถทําให้ผู้ชม
เชื่อได้ว่าผู้ดําเนินรายการคนนี้จะถามแทนตัวผู้ชมได้ ให้ข้อมูลแก่ผู้ชมได้เป็นอย่างดี ซึ่งจากที่กล่าวมา
ทั้งหมดจะเห็นได้ว่าลีลาของผู้ดําเนินรายการก็มีผลต่อความนิยมของรายการด้วย 

รายการสลัดมันส์ 
รายการ “สลัดมันส์” เป็นรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยว

รวมไปถึงการนําเสนอวิถีชีวิตหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีแนวความคิด (Concept) ของรายการ คือ 
“รายการท่องเที่ยว ที่เป็นมากกว่าเที่ยว สนุกแบบไร้ขีดจํากัด” โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
กองทัพบก ช่อง 5 ทุกคืนวันอาทิตย์ เวลา 23.40 – 24.00 น. ผู้ดําเนินรายการจะสับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสมในแต่ละเทปในแต่ละสัปดาห์ คือ เอ๊าะ - กีรติ เทพธัญญ์, ฟรอยด์ - ณัฏฐพงษ์ ชาติพงศ์ และ 

แพร - พิมพ์ลดา ไชยปรีชาวิทย์ โดยมีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายหลักของรายการ คือ กลุ่มวัยรุ่น ซึ่งจะ
มีลักษณะต่างๆ ของรายการ ดังนี ้

รูปแบบ (Format) ของรายการ 
ในช่วงแรก หลังจากมีไตเติลรายการ ก็จะมีการขึ้นเป็นการเกริ่นก่อนว่าในแต่ละสัปดาห์ไป

ท่องเที่ยวที่ไหน มีพิธีกร คือ เอ๊าะ - กีรติ เทพธัญญ์, ฟรอยด์ - ณัฏฐพงษ์ ชาติพงศ์ และ แพร - พิมพ์
ลดา ไชยปรีชาวิทย์ ซึ่งในแต่ละสัปดาห์ก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามความเหมาะสม ซึ่งในแต่ละ
สัปดาห์จะมีพิธีกร 2 คน ก็จะมีการกล่าวเปิดรายการ ให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวนั้นคร่าวๆ หลังจาก
น้ันก็เป็น Highlight ในช่วงถัดไป 

ช่วงที่ 2 จะเป็นช่วงที่ให้ข้อมูลสถานที่อย่างเดียว ซึ่งก็ในแต่ละที่ก็จะมีกิจกรรมหรืออะไรที่
เป็นสิ่งที่สื่อถึงสถานที่นั้น ก็จะให้ผู้ดําเนินรายการทั้ง 2 คนลงพื้นที่ร่วมทํากิจกรรมนั้นด้วย และ
สุดท้ายเป็น Highlight ในช่วงสุดท้าย 

ช่วงสุดท้ายก็จะเป็นช่วงของการแนะนําอาหารที่เด็ดๆ โดนๆ ในย่านนั้นว่ามีอะไรบ้าง อาจจะ
มีวิธีการเดินทางไปที่ร้านอาหารแห่งนี้ด้วย แล้วก็จะเป็นประมวลภาพการท่องเที่ยวทั้งหมดและปิด
รายการ 
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เนื้อหา (Content) ของรายการ 
รายการที่นําเสนอในรูปแบบการท่องเที่ยว ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ พาไปรู้จัก

กับสถานที่ประวัติศาสตร์ ไปเที่ยวในสถานที่เด็ดๆ เรียนรู้วิถีชีวิตหรือไปชมพูมิปัญญาท้องถิ่น ลงไปทํา
กิจกรรมกับชาวบ้าน ไปชิมอาหารสูตรเด็ดของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ โดยผ่านมุมมองของวัยรุ่น 
เพื่อให้เนื้อหารายการทั้งหมดตรงกับแนวความคิดของรายการที่ว่า “รายการท่องเที่ยว ที่เป็นมากกว่า
เที่ยว สนุกแบบไร้ขีดจํากัด” 

ลีลาและวิธีการน าเสนอ (Style and Presentation) ของผู้ด าเนินรายการ 
รายการสลัดมันส์เป็นรายการที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่น รวมไปถึงวันที่เริ่มทํางาน ซึ่ งผู้

ดําเนินรายการจะมีบุคลิกที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จัก มีความเป็นตัวเองสูง สามารถเรียกเสียงหัวเราะ
หรือสามารถสร้างความบันเทิงให้กับกลุ่มผู้ชมที่เป็นวัยรุ่นได้ 

2. วิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตและผู้ด าเนินรายการวาไรตี้ท่องเที่ยว 
ผู้ศึกษาได้ทําการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิต

รายการวาไรตี้ท่องเที่ยว จากผู้ผลิตรายการแผนที่ความสุข (Happy Map), รายการ Friend Trip 
และรายการสลัดมันส์ จํานวน 2 ท่าน ดังนี ้

- รายการแผนที่ความสุข (Happy Map) ร่วมกับ รายการ Friend Trip 
 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 
 คุณวรางคณิภา พวงธนะสาร (น็อตโตะ) 
 ผู้ควบคุมการผลิตรายการ Happy Map และ รายการ Friend Trip 
- รายการสลัดมันส์ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 
 คุณฐากูร ศรีชุ่ม 
 โปรดิวเซอร์รายการสลัดมันส ์

ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหา กลวิธีใน
การสื่อสารของผู้ดําเนินรายการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการผลิตรายการโทรทัศน์
สําหรับครอบครัว และนําข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อนํามาใช้เป็นแนวทางในการ
ผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่นําเสนอความเป็นที่สุด “ทริป สุด ทีน” ผู้ศึกษาจึงได้ทําการวิเคราะห์
แยกบทสัมภาษณ์ของผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยว จํานวนทั้งสิ้น 3 รายการ และทําการสัมภาษณ์
ผู้ผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยว จํานวน 3 ท่าน โดยแบ่งคําถามออกเป็น 5 หัวข้อ โดยสรุปบท
สัมภาษณ์ทั้งหมด ได้ดังนี้ 
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1. ค าถามด้านภาพรวมและความนิยมของรายการท่องเที่ยวในปัจจุบัน 
คุณวรางคณิภา พวงธนะสาร กล่าวว่า ปัจจุบันรายการท่องเที่ยวมีจํานวนมากในประเทศ

ไทย มีทั้งที่คนที่ตั้งใจจะทําจริงๆ หรือมีแม้กระทั้งคนที่คิดว่าถ้าจะทํารายการสักอย่างหนึ่ง เลยคิดว่า
รายการท่องเที่ยวนี้ง่ายดี ซึ่งมันทําให้รายการท่องเที่ยวเกลื่อน แต่ก็มีทั้งรายการที่ดีและไม่ดีปะปนกัน
ไปแม้กระทั่งรายการเก่าๆ ที่มีถึงทุกวันนี้ก็มี ทุกวันนี้ต้องคิดพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะอย่างที่กล่าว
มาข้างต้นว่ารายการท่องเที่ยวนั้นมีเยอะ มีการแข่งขันกัน รายการใครดี รายการนั้นก็ได้ผู้สนับสนุน 
(Sponsor) เยอะ มันคือธุรกิจอย่างหนึ่งและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่แต่ละรายการนําเสนอก็
ซ้ําๆ กัน ดังนั้นเราจึงดึงมุมมองที่แตกต่างของคนแต่ละคนออกมานําเสนอ เพื่อให้รายการแปลกใหม่ 
และสามารถสู้กับรายการอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ ซึ่งรายการท่องเที่ยวที่ว่าดีก็อาจจะไม่โดน คือ คําว่า 
“ดี” กับ “โดน” มันต่างกัน ต้องมองถึงเศรษฐกิจ เพราะการท่องเที่ยวเป็นตัวที่จะดึงเศรษฐกิจ
ท่องเที่ยวให้ดีขึ้น  

คุณฐากูร ศรีชุ่ม กล่าวว่า รายการท่องเที่ยวในปัจจุบันมีเยอะมาก เนื่องจากว่าเทคโนโลยี
หรือเรื่องอุปกรณ์มันเอื้อต่อการผลิตมากกว่าเมื่อก่อน มันจึงง่ายต่อการผลิตรายการ เวลาไปที่ไหนเรา
ก็สามารถบันทึกภาพมาได้เลย ซึ่งในบางรายการก็มีเนื้อหารายการที่ดี บางรายการก็มีเนื้อหาที่ไป
เรื่อยๆ ซึ่งถ้าเรามีการวางแนวความคิดที่ดีก็จะทําให้รายการชัด บางรายการก็มันส์จนดูไม่รู้เรื่อง บาง
รายการข้อมูลก็มากไปจนน่าเบื่อ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องเป็นคนที่รู้จริงถ้าเราทําเรื่องของการท่องเที่ยว 
เพราะอาจจะทําให้ผู้ชมแย้งและอาจจะเกิดผลเสียต่อรายการได ้

2. ค าถามด้านกลุ่มเป้าหมายของรายการวาไรตี้ท่องเที่ยว 
คุณวรางคณิภา พวงธนะสาร กล่าวว่า “รายการแผนที่ความสุข (Happy Map)” เป็น

รายการที่ได้เวลาบังคับมา คือ เวลาออกอากาศวันศุกร์ เป็นรายการที่เราต้องขายกลุ่มแม่บ้าน ซึ่งมัน
ไม่ใช่เวลาไพรม์ไทม์ (Prime Time) ของทุกคน แต่เราต้องอยู่ให้ได้ เราต้องคิดแล้วว่าอะไรที่จะ
สามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของเรา เช่น แม่บ้านชอบของฟรี แม่บ้านเป็นคนที่คอยจับจ่ายเงิน 
รายการแผนที่ความสุขมีเรื่องกิน นอน และเที่ยวครบ จึงมีการแจกของรางวัลฟรี แต่ด้วยเศรษฐกิจ
ของประเทศกับการที่เราจะไปขออะไรฟรีๆ มาซึ่งมันยากแต่เราก็ต้องทําให้ได้ สิ่งที่เราตั้งใจตั้งแต่แรก
เลย คือ เราทําเพื่ออยากที่จะให้อะไรกับผู้ชมหรือกลุ่มเป้าหมายของเราจริงๆ โดยสิ่งที่เราเอามาดึงดูด
กลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นในส่วนของคําใบ้ที่จะนํามาลุ้นของรางวัลที่ทางรายการเตรียมไว้ให้ จะเห็นได้ว่า
การคิดรูปแบบรายการในทุกวันนี้ก็จะมาคิดเล่นๆ ไม่ได้ แต่เราต้องคํานึงถึงกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อให้
รายการยังสามารถอยู่ต่อไปได้ แต่ในส่วนของ “รายการ Friend Trip” เราจะเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็น
กลุ่มวัยรุ่น นักศึกษา ตลอดจนกลุ่มคนที่เริ่มทํางาน ซึ่งพอเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเราก็ต้องคิดถึงว่า 
กลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกมาส่วนใหญ่ต้องการอะไร เราก็มาคิดว่า วัยรุ่น คนรุ่นใหม่ ต้องการอะไรที่
แปลกใหม่ มุมมองของแต่ละคนมันก็ต่างกัน และสถานที่ท่องเที่ยวทุกวันนี้มันก็ซ้ําๆ เราจะนําเสนอ
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ยังไงให้น่าสนใจ เราเลยดึงมุมมองที่แตกต่าง เน้นความมันส์ สนุก ระหว่างพิธีกรกับแขกรับเชิญออกมา
นําเสนอ กลุ่มเป้าหมายต่างกัน สินค้าที่จะเข้ามาก็ต่างกัน เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เสพอะไรใหม่ และเป็น
การจับกลุ่มเป้าหมายเอาไว ้

คุณฐากูร ศรีชุม่ กล่าวว่า รายการของเราเป็นรายการที่กําหนดกลุ่มทุกเพศทุกวัย แต่กย็ัง
เน้นกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มนักศึกษาเป็นหลัง โดยมีวิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายจากเนื้อหาของรายการ จึง
อยากให้คนในกลุ่มนี้ดูและอยากให้รู้ว่างานเรามีตัวตน 

3. ค าถามด้านเนื้อหา รูปแบบและวิธีการน าเสนอของรายการท่องเที่ยว 
คุณวรางคณิภา พวงธนะสาร กล่าวว่า “รายการแผนที่ความสุข (Happy Map)” ทาง

ทีมเราตั้งใจทําจริงๆ คือ ทําเพื่อให้กับกลุ่มเป้าหมายจริงๆ ใน 3 ช่วง เราจะปล่อยอิสระ ไม่จําเป็นว่า
กินจะมาอยู่ในช่วงแรก อยู่ที่ว่าเนื้อหารายการในแต่ละเทปเราจะไปทําอะไรเป็นหลัก เอาอะไรเป็น
เกณฑ์หลักในเทปนั้น เรื่องกินมีอะไรอร่อย ที่พักหรูหรา ธรรมดาหรืออะไรก็แล้วแต่ เที่ยวไปเที่ยวที่
ไหน ได้อะไรจากการท่องเที่ยว ซึ่งรายการเราจะต้องนําเสนอให้ครบครัน เพื่อให้ตอบโจทย์แม่บ้าน 
บางทีกลุ่มเป้าหมายของเรานี้ไม่ได้สนใจที่จะดูแต่เค้าเปิดฟัง อาจจะเพราะกลุ่มแม่บ้านกําลังทํางาน
บ้านอยู่เลยฟังเอาแต่เสียง เราทําในเรื่องของวิชาการให้คนเข้าใจง่ายๆ เพราะว่าเป็นรายการบันเทิง 
พอบันเทิงก็จะสามารถดึงคนดูเข้ามาได้ ก็จะส่งผลในหลายๆ ด้านของรายการ เช่น ความนิยม 
(Rating) ก็จะมีผลต่อการขายและผู้สนับสนุน (Sponsor) ส่วน “รายการ Friend Trip” ไม่จําเป็นว่า
เราจะต้องมีเรื่องกินในบางที่ บางทีก็มีไปแต่กิน เนื้อหารายการจะมีความเป็นอิสระกว่า เพราะว่า คน
ที่ดูเป็นคนรุ่นใหม่และเปิดอิสระในเรื่องของมุมมองความคิด แต่จะต้องมีการนําเสนอในเรื่องมุมมอง
ของพิธีกรทั้ง 2 คนหรือแขกรับเชิญ ซึ่งในส่วนใหญ่ของรายการท่องเที่ยวในปัจจุบัน พิธีกร 2 คน
จะต้องเห็นด้วยกันทั้ง 2 คน ซึ่งจริงๆ อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างที่แต่ละคนที่มองไม่เหมือนกัน เวลา
ทํารายการในเรื่องของเนื้อหารายการนี้สําคัญมาก ซึ่งรายการนี้จะมีความอิสระมากกว่า แต่ในความ
อิสระเราจะต้องมีกรอบ เราก็จะมีชื่อธีม (Theme) ทุกครั้ง ซึ่งต้องคิดเนื้อหาให้มีความแตกต่าง ซึ่ง
อย่างที่กล่าวมาว่ามุมมองของแต่ละคนในการไปเที่ยวมันไม่เหมือนกัน ถ้าเราไปหลอกคนดูว่าที่นี่ดี ถึง
เวลาคนดูไปบ้างแล้วพบว่ามันไม่จริง รายการก็จะมีความเสียหาย ดังนั้น เราจึงเลือกนําความแตกต่าง
ของทั้ง 2 คนนี้มานําเสนอข้อเท็จจริงของการท่องเที่ยวในรายการ Friend Trip ซึ้งทั้งหมดทั้งมวลที่
กล่าวมาเรื่องเนื้อหารายการนี่สําคัญมาก เราหยุดคิดไม่ได้ เพราะรายการท่องเที่ยวนี้ก็เกิดขึ้นมาเยอะ
มากในปัจจุบัน ในส่วนของรูปแบบการนําเสนอ ทีมเราค่อนข้างจะเด็ดขาด เรามองถึงภาพที่จะออกมา 
อะไรไม่ดีไม่โดนเราตัดทิ้งทันที รายการแผนที่ความสุข (Happy Map) จะมีการนําเสนอภาพที่ละมุน
ละม่อมกว่า เน้นภาพสวย ทุกอย่างดูเป็นแบบแผน แต่ในทางกลับกัน รายการ Friend Trip จะเป็น
การนําเสนอภาพที่ฉับไว ตัดต่อให้ดูน่าสนใจตรงตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมายคือวัยรุ่น ในทุก
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อย่างของกระบวนการคิด ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหารายการ รูปแบบวิธีการนําเสนอ ในกระบวนการผลิต
รายการนี้สิ่งที่ต้องคํานึงเป็นอย่างแรกคือกลุ่มเป้าหมายที่เราได้วางไว ้

คุณฐากูร ศรีชุ่ม กล่าวว่า รายการเราเป็นในรูปแบบของการนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยว 
หรือสถานที่สําคัญของประเทศ โดยในแต่ละเทปจะมีการกําหนดธีมหรือถ้าไม่มีธีมเราก็จะใช้วิธีการ
กําหนดเส้นทาง เช่น เดือนทางเลาะไปตามตะเข็บขายแดนฝั่งตะวันตก เดินทางจากอันดามันมาอ่าว
ไทย เป็นต้น ต้องมีการตั้งเป้าหมายในการเดินทางและระหว่างทางมันมีอะไร แล้วอะไรที่มันเด่นพอจะ
เอามาเป็นลูกเล่นของรายการได้ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเราก็คิดมาว่า คนไทยเป็นคนชอบการท่องเที่ยว 
อะไรที่เป็นสิ่งเล็กๆ หรืออะไรที่รายการอื่นเค้าไม่เลือกที่จะเอามาเล่า แต่เราเลือกที่จะเรา มันมีเสน่ห์ที่
มันแฝงอยู่ในตัว 

4. ค าถามด้านพิธีกร/ผู้ด าเนินรายการ 

คุณวรางคณิภา พวงธนะสาร กล่าวว่า ในด้านของพิธีกรเราจะไม่คิดว่าตัวเราเป็นพิธีกร 
แต่จะคิดว่าตัวเราเป็นนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นตัวแทนในการถามคําถามให้กับผู้ชม อยากรู้อะไรก็ถาม 
เพราะการที่คิดว่าตัวเราเองเป็นพิธีกร คําว่าพิธีกร ก็จะต้องมีสคริปท์รายการ ซึ่งบางอย่างที่เราเขียน
ลงในสคริปท์เมื่อเราไปออกกองจริง เราอาจจะเจออะไรที่มากกว่าในสคริปท์ก็ได ้ 

คุณฐากูร ศรีชุม่ กล่าวว่า พิธีกรเราเลือกมาทําการแคสติ้งแค่คนเดียว เพราะรู้จักใน
บุคลิกภาพของพิธีกรคนนี้อยู่แล้ว จึงทําให้ไม่ยากต่อการค้นหาหรือคัดเลือกพิธีกร เค้ามีความรูส้ึกว่า
อยากจะทํารายการแบบน้ีอยู่แล้ว 

 

5. ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการท่องเที่ยว 
คุณวรางคณิภา พวงธนะสาร กล่าวว่า อุปสรรคที่จะต้องเจอสําหรับรายการท่องเที่ยว

เรื่องแรกเลยก็จะเป็นในเรื่องของ ดิน ฟ้า อากาศ อีกเรื่องก็คือเรื่องของความเป็นคนไทย ซึ่งจะไม่ค่อย
ได้รับการสนับสนุนการถ่ายทําเพ่ือเอาสิ่งดีๆ มานําเสนอ ต่างกับต่างประเทศที่เราไปถ่ายการท่องเที่ยว
ของต่างประเทศ ทุกคนให้การตอนรับเป็นอย่างดี สนับสนุนเราเป็นอย่างดี แต่ในบ้านเราไม่ใช่แบบนั้น 
ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคใหญ่เหมือนกัน หรือจะเป็นในส่วนของการตรวจสอบเทป ก็เป็นอุปสรรคใน
การนําเทปไปออกอากาศเหมือนกัน ซึ่งก็ไม่ทราบว่าเอาเกณฑ์อะไรมาวัด บางรายการแย่ๆ แต่ทําไมถึง
ยังได้ออกอากาศ แต่เราทําเพื่อทําเสนอการท่องเที่ยว เราต้องการจะให้จริงๆ แต่กลับไม่ได้รับการ
สนับสนุน ที่อย่างที่กล่าวไว้ อุปสรรคที่เรากลัวมาที่สุดก็เป็นในเรื่องของดิน ฟ้า อากาศ แต่ก็ต้องเป็น
สิ่งที่เรายอมรับ แต่มันก็ต้องมีสักที่ที่เราสามารถเลือกถ่ายได้ เราก็ต้องเลือกที่นําเสนอที่มันดีที่สุด
ออกมา ส่วนในเรื่องอุปสรรคของขั้นตอนหลังการถ่ายทํา (Post – Production) ก็น่าจะเป็นในเรื่อง
ของการใส่ผู้สนับสนุน (Sponsor) ที่เราต้องระวังมาก การตัดต่อปัญหาที่พบมากที่สุด เป็นปัญหาใน
เรื่องที่เราถ่ายมาเยอะ แต่ไม่รู้จะเลือกอะไร แต่เราก็มีการวางแผนไว้ว่าเราจะถ่ายอะไร แต่เมื่อเราไป
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ในสถานที่จริงๆ อย่างที่บอกว่ามันอาจจะเจออะไรที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่เราวางไว้ จึงอาจจะทําให้
เกิดปัญหานี้ แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ อย่างถ้าเราไปออกกองแล้วเจอฝน เราก็เก็บภาพมาเลยว่ามาเจอฝน 
ซึ่งอย่างที่บอกว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับ เรามาฝนตกมันอาจจะเป็นข้อมูลบอกให้คนดูก็ได้ว่าอย่า
มาช่วงนี้ ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราก็ควรปรับให้มันอยู่ในจุดที่มันควรจะปรับ 

คุณฐากูร ศรีชุ่ม กล่าวว่า เราต้องมีการวางแผน เช่น เราจะออกเรือแล้วถ้าฝนตก ภาพ
ออกมาก็คงจะไม่ดี แต่เราต้องเลือกมุมภาพที่ดีที่สุด ต้องคอยแก้ปัญหาหน้ากอง หรือจะพูดไปในบท
ของพิธีกรเลยว่าฝนตก เราไม่สามารถกําหนดเรื่องของธรรมชาติได้ แต่เราต้องบิดเรื่องให้มันดําเนิน
ต่อไปได้ ในส่วนของสถานที่เราก็จะหาข้อมูลจากเว็บไซด์คร่าวๆ ติดต่อสถานที่ เตรียมการทุกอย่าง
แล้ว แต่แต่เมื่อเวลาไปสถานที่จริงมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เห็น เราในฐานะโปรดิวเซอร์ของกองถ่าย เรา
ก็ต้องคิดไว้แล้วว่าถ้าเกิดปัญหานี้จะแก้ยัง ต้องคิดและวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้ว ในส่วนของขั้นตอนหลัง
การผลิต (Post - Production) ก็จะมีปัญหาที่ว่าเราถ่ายมาเยอะจนเกินไป แต่เรามีการวางแผนว่าจะ
ถ่ายแค่นี้พอ แต่ด้วยความเป็นรายการท่องเที่ยวเราต้องถ่ายให้สวย เวลาเจออะไรสวยๆ หน้ากองเราก็
ต้องเก็บๆ ภาพมาไว้กันไว้ มันก็จะเป็นปัญหากับทางฝ่ายตัดต่อที่จะต้องทํางานหนักขึ้น คิดให้มากขึ้น 
เพราะคนตัดต่อจะเป็นคนเล่าเรื่องคนสุดท้ายที่ต้องทําออกมาให้คนดูเข้าใจและถูกใจมากที่สุด 

การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตและผู้ด าเนินรายการวาไรตี้ท่องเที่ยว รายการแผนที่
ความสุข (Happy Map), รายการ Friend Trip และรายการสลัดมันส์ 

ในด้านภาพรวมและความนิยมของรายการท่องเที่ยวในปัจจุบัน พบว่า รายการท่องเที่ยวใน
ปัจจุบันมีค่อนข้างเยอะ ซึ่งทําให้มีรูปแบบของรายการท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆ บางรายการเนื้อหา
รายการก็ดีเข้าใจได้ง่ายและเป็นประโยชน์ แต่บางรายการเนื้อหารายการไม่ได้มีผลต่อดีต่อผู้ชมหรือ
สนุกจนหลุดกรอบจนดูไม่รู้เรื่อง แต่รายการท่องเที่ยวก็ยังคงได้รับความนิยม จึงมีอยู่มากในปัจจุบัน 
เพราะด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาทําให้เกิดรายการขึ้นมาเยอะ ส่งผลให้มีการแข่งขันสูงทางด้านการตลาด 

ในด้านกลุ่มเป้าหมายของรายการวาไรตี้ท่องเที่ยว พบว่า ในการวางกลุ่มเป้าหมายของ
รายการท่องเที่ยวจะต้องวางให้ตรงกับเนื้อหาของรายการ ต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราวางไว้ชอบอะไร
และไม่ชอบอะไร ต้องการอะไรสนใจอะไร และผลิตรายการเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้
รายการมีประสิทธิภาพและได้รับการตอบรับที่ดีที่สุด 

ในด้านเนื้อหา รูปแบบและวิธีการนําเสนอของรายการท่องเที่ยว พบว่า จะมีวิธีการคิด
สอดคล้องกับการกําหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด เนื้อหารายการท่องเที่ยวในปัจจุบันไม่
จําเป็นต้องเขียนเป็นสคริปท์ เพราะ อาจจะไปพบอะไรที่มากกว่าในสคริปท์ จึงนิยมให้ความอิสระกับ
เนื้อหารายการ แต่ต้องอยู่ในธีมที่กําหนดไว้ เพื่อไม่ให้งานหลุดกรอบ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลล้วนต้อง
คํานึงถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 
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ในด้านพิธีกรหรือผู้ดําเนินรายการ พบว่า ส่วนใหญ่จะเน้นให้ความเป็นอิสระแก่พิธีกร ไม่ให้
ติดสคริปท์มากจนเกินไป โดยมีวิธีการคิดว่าตัวพิธีกรนั้นไม่ใช่พิธีกร แต่เป็นนักท่องเที่ยว เพื่อให้เป็น
ตัวแทนของผู้ชมที่เวลาอยากรู้อะไรก็ถามเลย เห็นอะไรก็แชร์เลย ไม่ใช่ติดอยู่กับบทพูดในสคริปท์ ซึ่ง
จะสร้างความไมเป็นธรรมชาติกับตัวพิธีกรเอง 

ในด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการท่องเที่ยว พบว่า ปัญหาหลักของรายการ
ท่องเที่ยวในขั้นตอนของการผลิต (Production) ก็คือ เรื่องของดิน ฟ้า อากาศ ที่กําหนดไม่ได้ ซึ่ง
จะต้องมีวิธีการจัดการกับปัญหา โดยการปรับในจุดที่ควรจะปรับและควรจะเป็น เพื่อให้รายการ
ดําเนินต่อไปได้ จะไม่มีการยกกองหรือหยุดถ่าย โดยวิธีการเมื่อเกิดปัญหาส่วนใหญ่จะเพิ่มลงไปในบท
ของพิธีกร บอกเล่าไปเลยว่าเกิดเหตุการณ์นี้จริง ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลให้กับผู้ชมได ้

3. ผลการส ารวจความต้องการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการวาไรตี้
ท่องเที่ยว 

ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามชนิดให้กลุ่มตัวอย่างกรอกคําตอบเอง จาก
กลุ่มเป้าหมาย บุคคลที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี และกลุ่มผู้ชมที่รักในการท่องเที่ยว จํานวนทั้งสิ้น 
100 คน โดยที่ผู้ศึกษาได้นําคําตอบที่ได้มาประมวลผลทางสถิติเพื่อทราบถึงความต้องการทั้งในด้าน
เนื้อหาและรูปแบบของรายการ และนํามาเป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวา
ไรตีท้่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ศึกษาได้แจกแบบสอบถามผ่านทางระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.gmail.com 
โดยการแจกแบบสอบถามนั้นผู้ศึกษาได้เริ่มต้นจากการสุ่มตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่
ในช่วงอายุ 18 – 30 ปี และบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องของการท่องเที่ยว ทั้งหมดจํานวน 100 คน เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 9 – 11 กันยายน พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 วัน 

ผลการสํารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะ
แสดงผลออกมาดังตารางต่างๆ ต่อไปนี ้

ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระดับอายุ 
ระดับอายุของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. อายุ 15 – 18 ป ี  
2. อายุ 19 – 22 ป ี 
3. อายุ 23 – 26 ป ี  
4. อายุ 27 – 30 ป ี  
5. อายุ ตั้งแต่ 31 ปี ขึ้นไป 

10 
76 
8 
3 
3 

10 
76 
8 
3 
3 

รวม 100 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



51 

 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในระดับอายุ 19 – 22 ปี มีจํานวนมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 76 รองลงมา คือ ระดับอายุ 15 – 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 10 รองลงมา คือ ระดับอายุ 23 
– 26 ปี คิดเป็นร้อยละ 8 และน้อยที่สุด คือ ระดับอายุ 27 – 30 และอายุตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 3 

ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. มัธยมศึกษาตอนต้น  
2. มัธยมศึกษาตอนปลาย 
3. ปริญญาตรีหรอืเทียบเท่า 
4. สูงกว่าปริญญาตร ี

0 
10 
83 
7 

0 
10 
83 
7 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดอยู่ในระดับปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 83 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 10 
และระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 7 

ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามอาชีพ 
อาชีพของกลุม่ตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. นักเรียน/นักศึกษา  
2. รับราชการ/รัฐวิสาหกจิ 
3. พนักงานบริษัท 
4. แม่บ้าน 
5. อื่นๆ 

84 
3 
9 
0 
4 

84 
3 
9 
0 
4 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีอาชีพนักเรียนและนักศึกษามากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 84 รองลงมา คือ หนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 9 รองลงมา คือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิด
เป็นร้อยละ 9 และน้อยที่สุด คือ ประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 4 
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ตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 
รายได้เฉลี่ยตอ่เดือนของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ต่ ากว่า 10,000 บาท  
2. 10,001 – 20,000 บาท  
3. 20,001 – 30,000 บาท  
4. 30,001 – 40,000 บาท  
5. 40,001 – 50,000 บาท  
6. สูงกว่า 50,000 บาท 

70 
15 
13 
0 
2 
0 

70 
15 
13 
0 
2 
0 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีรายได้มากที่สุดอยู่ที่ ต่ํากว่า 10,000 บาท      
คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมา คือ มีรายได้อยู่ที่ 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15 รองลงมา 
คือ มีรายได้อยู่ที่ 20,001 – 30,000 คิดเป็นร้อยละ 13 และน้อยที่สุดมีรายได้อยู่ที่ 40,001 – 50,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 2  

ตารางที่ 6 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามความต้องการหรือความสนใจด้านรูปแบบ
การนําเสนอของรายการวาไรตี้ท่องเที่ยว 

ความต้องการหรือความสนใจในด้านรูปแบบการน าเสนอ 
ของกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. การสัมภาษณห์รือพูดคุยกับกูรูหรือผู้ที่ชํานาญใน
สถานที่ท่องเทีย่วนั้นๆ 

2. การน าเสนอขอ้มูลด้านที่พัก 
3. การนําเสนอร้านอาหาร 
4. การตอบคําถามเพื่อชิงของรางวัลจากทางรายการ 
5. การใช้ Graphic ในรายการ 
6. การใช้ Sound Effect สร้างอารมณ ์
7. อื่นๆ 

45 
 

64 
57 
12 
32 
25 
1 

19 
 

27 
24 
5 
14 
11 
0 

รวม 236 100 

จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความต้องการหรือความสนใจให้มีรูปแบบการ
นําเสนอข้อมูลด้านที่พักมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27 รองลงมา คือ การนําเสนอร้านอาหาร คิดเป็น
ร้อยละ 24 รองลงมา คือ การสัมภาษณ์หรือพูดคุยกับกูรูหรือผู้ที่ชํานาญในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ คิด
เป็นร้อยละ 19 รองลงมา คือ การใช้ Graphic ในรายการ คิดเป็นร้อยละ 14 รองลงมาคือ การใช้ 
Sound Effect สร้างอารมณ์ คิดเป็นร้อยละ 11 และน้อยที่สุด คือ การตอบคําถามเพื่อชิงของรางวัล
จากทางรายการ คิดเป็นร้อยละ 5 
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ตารางที่ 7 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามความต้องการหรือความสนใจด้านเพศของผู้
ดําเนินรายการวาไรตี้ท่องเที่ยว 

ความต้องการหรือความสนใจในเพศของผูด้ าเนนิรายการ 
ของกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ชาย – ชาย 
2. หญิง – หญิง 
3. ชาย – หญิง 
4. อื่นๆ 

73 
3 
14 
10 

73 
3 
14 
10 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความต้องการหรือความสนใจในเพศของผู้
ดําเนินรายการระหว่างพิธีกรเป็น ชาย – ชาย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73 รองลงมา คือ ชาย – หญิง 
คิดเป็นร้อยละ 14 รองลงมา คือ อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 10 เช่น การดําเนินรายการที่มีผู้ดําเนินรายการ
เป็นเพศที่ 3 และน้อยที่สุด คือ หญิง – หญิง คิดเป็นร้อยละ 3 

ตารางที่ 8 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามความต้องการหรือความสนใจด้านระยะเวลา
ในการออกอากาศของรายการวาไรตี้ท่องเที่ยว 

ความต้องการหรือสนใจด้านระยะเวลาในการออกอากาศ 
ของกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. 10 นาท ี
2. 15 นาท ี
3. 20 นาท ี
4. 25 นาท ี
5. 30 นาท ี
6. อื่นๆ 

4 
15 
25 
4 
48 
4 

4 
15 
25 
4 
48 
4 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความต้องการหรือสนใจให้ความยาวในการ
ออกอากาศของรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวมากที่สุด คือ 30 นาที คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมา คือ 20 
นาที คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมา คือ 15 นาที น้อยที่สุด คือ 10, 25 นาทีและอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 4 
เท่าๆ กัน 
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ตารางที่ 9 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามความต้องการหรือความสนใจวันในการรับชม
รายการวาไรตี้ท่องเที่ยว 

ความต้องการหรือความสนใจวันในการรับชม 
ของกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. วันจันทร ์
2. วันอังคาร 
3. วันพุธ 
4. วันพฤหัสบดี 
5. วันศุกร ์
6. วันเสาร ์
7. วันอาทิตย์ 

2 
0 
1 
3 
16 
48 
31 

2 
0 
1 
3 
16 
48 
31 

รวม 100 100 
จากตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความต้องการหรือความสนใจในการรับชม

รายการท่องเที่ยวในวันเสาร์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมา คือ วันอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 31 
รองลงมา คือ วันศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 16 รองลงมา คือ วัน พฤหัสบดี คิดเป็นร้อยละ 3 รองลงมา คือ 
วันจันทร์ คิดเป็นร้อยละ 2 และน้อยที่สุด คือ วันพุธ คิดเป็นร้อยละ 1 

ตารางที่ 10 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามความต้องการหรือความสนใจช่วงเวลาใน
รับชมรายการวาไรต้ีท่องเที่ยว 

ความต้องการ/สนใจช่วงเวลาในการรับชมของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. 09.00 – 12.00 น. 
2. 12.01 – 15.00 น. 
3. 15.01 – 18.00 น. 
4. 18.01 – 21.00 น. 
5. 21.01 – 00.00 น. 
6. อื่นๆ  

27 
23 
21 
8 
21 
0 

27 
23 
21 
8 
21 
0 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 10 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความต้องการหรือความสนใจในการรับชม
รายการท่องเที่ยว เวลา 09.00 – 12.00 น. มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27 รองลงมา คือ เวลา 12.01 – 
15.00 น. คิดเป็นร้อยละ 23 รองลงมา คือ เวลา 15.01 – 18.00 น. และ 21.01 – 00.00 น. คิดเป็น
ร้อยละ 21 เท่าๆ กัน และน้อยที่สุด คือ เวลา 18.01 – 21.00 น. คิดเป็นร้อยละ 8 
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จุดเด่นและเนื้อหารายการที่กลุ่มตัวอย่างต้องการเพิ่มเติมหรืออยากให้มีในรายการวาไรตี้
ท่องเที่ยวในปัจจุบัน 
 จุดเด่นของรายการท่องเที่ยวในปัจจุบัน 

1. นําเสนอสถานที่สวยงาม มีการออกไปสถานที่ที่คนทั่วไปไม่ค่อยไปท่องเที่ยว  
2. มีการทํากิจกรรมให้รู้สึกว่าน่าติดตามและอยากเข้าไปร่วมกิจกรรม 
3. มีการแนะนําเรือ่งอาหารเมนูเด็ดประจําพื้นที่หรือประจําจังหวัดนั้นๆ  
4. ความสวยของภาพทําให้ผู้ชมอยากติดตาม คล้อยตามและอยากจะไปท่องเที่ยวจริง  

เนื้อหารายการที่กลุ่มตัวอย่างต้องการ 
1. เส้นทางการท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหารที่ดีและโดนจริงๆ ไม่ใช่การมาหลอกคนด ู
2. อยากให้มีการแจกรางวัลและให้คนทางบ้านไปเที่ยวหรือมีส่วนร่วมกับรายการด้วย  
3. บอกงบประมาณในการท่องเที่ยวแต่ละที่ว่าควรประมาณค่าใช้จ่ายไว้เท่าใด โดยเพิ่ม

เป็นกราฟฟิค (Graphic) หรือสไตล ์(Style) ที่ดูแล้วเข้าใจง่ายๆ  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการเลือกเนื้อหาและรูปแบบรายการที่แปลกใหม่ ที่กลุ่ม
ตัวอย่างต้องการหรือสนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รายการวาไรตี้ท่องเที่ยว 

1. ควรนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ดังมาก โดยมีเน้ือหาในการเชิญชวนให้คนไปเที่ยว 
2. เน้นที่กลุ่มวัยรุ่นแบบไปเที่ยวกันเอง มีการคํานวณค่าใช้จ่ายคร่าวๆ ขึ้นเป็นกราฟฟิค

และควรมีการใช้เสียงประกอบ (Sound Effect)  
3. เนื้อหาที่นําเสนอควรมีความทันสมัย น่าติดตาม  
4. มีการดึงดูดความสนใจด้วยพิธีกรหรือสถานที ่ 
5. ควรเพ่ิมของรางวัลในรายการ เช่น กิจกรรมไปท่องเที่ยวกับทางรายการ บัตรกํานัลที่

พัก บัตรกํานัลอาหาร เพื่อเป็นแรงจูงใจในการติดตาม 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการ
วาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุด “ทริป สุด ทีน” 

รายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่นําเสนอความเป็นที่สุด รายการ “ทริป สุด ทีน” เป็นรายการ
ท่องเที่ยวสําหรับวัยรุ่น ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตามไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นผู้ชาย 2 คน ซึ่ง
ทางกลุ่มเป้าหมายก็เห็นด้วยว่าควรจะใช้พิธีกรคู่เป็นเพศชายทั้งคู่ ซึ่งรายการ “ทริป สุด ทีน” มีการ
วางคาแรคเตอร์ของพิธีกรไว้เป็นชายทั้งคู่อยู่แล้ว เพื่อให้เป็นรายการแบบลุยๆ ตามไลฟ์สไตล์ของ
ผู้ชาย 

ในด้านเนื้อหารายการกลุ่มเป้าหมายต้องการที่จะได้รับข้อมูลทางด้านที่พักมากที่สุดเป็น
อันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 27 รองลงมา คือ การนําเสนอร้านอาหาร, การสัมภาษณ์หรือพูดคุยกับกูรู
หรือผู้ที่ชํานาญในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ, การใช้ Graphic ในรายการ, การใช้ Sound Effect สร้าง
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อารมณ์ และการตอบคําถามเพื่อชิงของรางวัลจากทางรายการ  ตามลําดับ ทําให้สรุปได้ว่า
กลุ่มเป้าหมายเห็นว่าเรื่องที่พักมีความสําคัญต่อการท่องเที่ยวมาก จึงทําให้ทางผู้ศึกษาได้มาปรับใน
เรื่องของเนื้อหารายการ ให้ในเรื่องของที่พักมีความสําคัญมากขึ้น และให้ข้อมูลที่เป็นสาระกับผู้ชม
มากขึ้น 

ในส่วนของช่วงเวลาในการเปิดรับสื่อและความต้องการที่จะรับชมรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่
กลุ่มเป้าหมายสนใจ จะอยู่ในวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. แต่รายการ “ทริป สุด ทีน” มีการ
กําหนดวันออกอากาศเป็นวันศุกร์ เวลา 21.30 – 22.00 น. ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าเป็นเวลาที่กลุ่มนักเรียน 
นักศึกษา หรือบุคคลที่เริ่มทํางานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราจะนอนดึกและเปิดรับสื่อในช่วงเวลาที่
เรากําหนดและเนื่องจากวันศุกร์เป็นวันสิ้นสุดสัปดาห์ ไม่ว่าจะเรียนหรือทํางาน การเปิดรับชมรายการ 
“ทริป สุด ทีน” อาจจะสร้างแรงบันดาลใจหรือทําให้ผู้ชมมีความต้องการที่จะไปสถานที่ท่องเที่ยวที่
เรานําเสนอในวันหยุดสุดสัปดาห์ เราจึงวางแผนการออกอากาศไว้ตามที่กล่าวมาข้างต้น 
 ในด้านของความต้องการที่กลุ่มเป้าหมายต้องการเพิ่มเติมให้มีอยู่ในรายการท่องเที่ยว คือ 
การใช้กราฟฟิค (Graphic) และการใช้เสียงประกอบ (Sound Effect) ต่างๆ เพื่อให้ผู้ชมคล้อยตาม
และไม่ทําให้รายดูน่าเบื่อ ซึ่งทางผู้ศึกษาก็จะนําไปเพิ่มเติมลงในขั้นตอนหลังการผลิต (Post - 
Production) เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด  

4. การน าเสนอชิ้นงานรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุด รายการ “ทริป สุด ทีน” 
 ผู้ศึกษาได้วางแผนผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่นําเสนอความเป็นที่สุด รายการ“ทริป สุด 
ทีน” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

จัดทําโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ โดยมีองค์ประกอบต่างๆ ต่อไปนี ้ 
ชื่อรายการ :  ทริป สุด ทีน  
วัตถุประสงค ์ :  เพื่อนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่สุด 
กลุ่มเป้าหมาย  : บุคคลที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี ที่รักในการท่องเที่ยว 

  วันและเวลา :   วันอาทิตย์ เวลา 21.30 – 22.00 น. 
 ออกอากาศ :   สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 
 รูปแบบรายการ  :  วาไรตี้ท่องเที่ยว 

แนวคิดรายการ  :  รายการที่จะพาคุณไปสัมผัสกับความเป็นที่สุดของที่สุดในการกิน 
เที่ยว และผ่อนคลายไปกับไลฟ์สไตล์ของวัยมันส ์
 กรอบความคิด  :  สถานที่ท่องเทีย่วที่มีความเป็นที่สุด  
 เนื้อหารายการ  : นําเสนอเนื้อหารายการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่มีความเป็นที่สุด
ในประเทศไทย ผ่านไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) ของวัยรุ่น เพื่อให้ตอบสนองและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดี 
มีความทันสมัย โดยมีการนําเสนอในเรื่องของข้อมูลของสถานที่ในแต่ละที่ มีการนําเสนอในเรื่องของที่
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พัก ร้านอาหาร อาหารเมนูยอดนิยม และกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการ
ท่องเที่ยวสําหรับคนที่รักการท่องเที่ยวจริงๆ 
 ผู้ด าเนินรายการ :   ญอง - วุฒชิัย ตัง้หลักศิลาทอง 
   เจมส์ - ชาญสิทธิ์ สุวรรณเก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ญอง - วุฒชิัย ตั้งหลักศิลาทอง   เจมส์ - ชาญสิทธิ์ สุวรรณเก 

 โลโก้ประจ ารายการ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ด าเนินการเขียนบทรายการ (Script) : เขียนบทรายการในแต่ละตอน ซึ่งประกอบไป
ด้วยบทพูดของผู้ดําเนินรายการในแต่ละช่วง และมุมภาพต่างๆ ที่ใช้ในรายการ 
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บทโทรทัศน์ (Script) รายการ “ทริป สุด ทีน” 
ผู้ด าเนินรายการ : ญอง - วุฒิชัย ตั้งหลักศิลาทอง และ เจมส์ - ชาญสิทธิ์ สุวรรณเก 

ความยาว          : 30 นาท ี
วันและเวลา : ทุกวันศุกร์ เวลา 21.30 – 22.00 น. 
สถานีออกอากาศ : สถานวีิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 

ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 
1 Title รายการ เพลงประจํารายการ 15s 
2 Location: เกาะเต่า จ.สุราษฏร์ธานี 

Super: ญอง และ เจมส ์

LS/MS พิธีกร 
  

สวัสดีครับ (พรอ้มกัน) 
ญอง: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ 
ทริปสุดทีน (พร้อมกัน) 
ญอง: รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผสักับ
สถานที่ท่องเทีย่วที่มีความเป็น ที่สุด!! ของ 
ที่สุด!! ในประเทศไทย กับผม ญอง ครับ 
เจมส:์ และผมเจมส์ครับ 
ญอง: เมื่อกี้คณุบอกว่าไกลใช่ไหม  
เจมส:์ ใช่มันไกลมาก 
ญอง: ก็แน่นอนแหละครับ สถานที่ที่มี
ความเป็นที่สุด มันต้องแลกมาด้วยความ
ลําบากยากเข็ญ เพือ่ให้เข้าไปถึงแก่นของ
ความเป็นที่สุด  
เจมส:์ อ่าๆ (หน้าตาไม่ค่อยสนใจ) 
ญอง: แล้วเจมส์รู้มั้ยว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหน 
เจมส:์ เกาะเต่าครับ 
ญอง: ใช่แล้วครับ ฮู้ววว 
 

1.20
min 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 
3 Ins: ทัศนียภาพของเกาะเต่า Music Score 25s 
4 Location: เกาะเต่า จ.สุราษฏร์ธานี 

LS/MS พิธีกร 
 

ญอง: แล้วเจมส์รู้มั้ยครับว่าเกาะเต่ามันมี
ความเป็นที่สุดยังไง 
เจมส:์ รู้ ผมไปหาข้อมูลมาแล้ว 
ญอง: งั้นบอกคุณผู้ชมไปเลยครับ 
เจมส:์ เกาะเต่าเนี่ยเป็นเกาะที่มีระยะทาง
ห่างจากชายฝั่งมากที่สุดในประเทศไทย 
ซึ่งมีระยะทางห่างถึง 110 กิโลเมตรเลย 
ญอง: โอเค งั้นตอนนี้ผมว่าเราพาคุณผู้ชม
ไปดูวิธีการเดินทางกันก่อนดีกว่าครับ 

1 
min 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CG: แผนที่การเดินทาง VO (เจมส์): การเดินทางมาเกาะเต่านะ
ครับ มีให้เลือก 2 เส้นทาง คือ สามารถ
เลือกที่จะขึ้นเรอืได้ทั้งที่ จังหวัดชุมพรและ
จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ จากนั้นจะใช้
เวลาเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลไปที่เกาะ
เต่าประมาณ 2 ชั่วโมง – 2 ชั่วโมงครึ่ง
ครับ เพราะอย่างที่คุณผู้ชมทราบนะครับ
ว่า เกาะเต่าเป็นเกาะที่มีระยะทางห่างจาก
ชายฝั่งมากที่สุดในประเทศไทยนะครับ ซึ่ง
ก็มีระยะทางไกลถึง 110 กิโลเมตรครับ 
ดังนั้นเวลาในการเดินทางไปยังเกาะเต่า
เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยาวนานพอสมควรเลย
ครับ หรือคุณผู้ชมจะใช้บริการเรือนอนก็
ได้นะครับแต่จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 
8 – 9 ชั่วโมงเลยครับ เมื่อถึงเกาะเต่าแล้ว
นะครับเรือก็จะไปจอดที่ท่าเรือแม่หาด ซึ่ง
ค่าบริการท่านละ 600 บาทครับ 
 
 
 

1 
min 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 
6 Location: หาดทรายร ี

LS/MS พิธีกร 
 

ญอง: อย่างที่บอกครับว่าเกาะเต่าเป็น
เกาะที่มีระยะทางห่างจากชายฝั่งมากที่สุด 
แล้วด้วยความสวยงามอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
นะครับทําให้เกาะน้ีได้รับฉายาว่า เกาะ
สวาทหาดสวรรค์ ถ้าพร้อมแล้วเราพาคุณ
ผู้ชมไปดูความสวยงามกันเลยดีกว่าครับ 
เจมส:์ เดี๋ยวก่อนครับ ตอนนี้คุณยังไม่รู้ว่า
เรายืนอยู่ที่หาดที่มีความเป็นที่สุดอีกอย่าง
หนึ่งครับ นั่นก็คือ หาดทรายรี 

1.30
min 

7 Ins: หาดทราย/ภาพ 2 พิธีกรเล่น
กัน/ต้นมะพร้าว/คลื่นทะเล/
นักท่องเที่ยว 
ELS: พิธีกร 
Stop Motion: กระโดด 
 

VO (เจมส)์: หาดทรายรีเป็นหาดหน่ึงบน
เกาะเต่าที่ได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวมากๆ เลยครับ แล้วก็เหมาะ
กับการพักผ่อนมากๆ ด้วยครับ และความ
เป็นที่สุดของหาดทรายรีที่ผมกําลังจะบอก 
ก็คือ เป็นหาดทรายที่ยาวมีความยาวถึง 2 
กิโลเมตรเลยครับคุณผู้ชม หาดทรายรีจึง
ถูกจัดให้เป็นหาดทรายที่ยาวที่สุดในเกาะ
เต่านั่นเองครับ 

30s 

8 Location: หาดทรายรี, เกาะเต่า  
LS/MS พิธีกร 

เจมส+์ญอง: 120!! 121!! 122!!  
ญอง: พอแล้ว ตอนนี้เราเชื่อแล้วครับว่า
หาดน้ีมันยาวที่สุดจริงๆ เดินมาจนเมื่อย
แล้วครับ ผมวา่ไปพักกันก่อนดีกว่าครับ 

1 
min 

9 LS/MS พิธีกร VO (ญอง): คณุผู้ชมครับ และนี่ก็คือ
ความเป็นที่สุดของเกาะเต่าที่วัดจากทาง
สถิตินะครับ ในช่วงหน้าผมและเจมส์จะ
พาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับความเป็นที่สุด
อะไรน้ัน พักสักครู่เดียวครับ 
 
 
 

15s 

Key Scene - ออก Break 1  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 
Key Scene – เข้า Break 2  

10 Ins: ดุสิตบัญชา รีสอร์ท VO(ญอง): สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการ
ท่องเที่ยวนะครับคุณผู้ชม นัน่ก็คือ ในเรื่อง
ของที่พักนะครับที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญ 
และทําให้การท่องเที่ยวของผมและเจมส์
ครบสูตรครับ ซึ่งพวกเราก็ได้เลือก “ดุสิต 
บัญชา รีสอร์ท” ครับ ที่นี่มีการตกแต่งให้
กลมกลืนกับธรรมชาติได้อย่างลงตัวเลน
ครับ ซึ่งก็ถือวา่เป็นอีกหนึ่งความประทับใจ
ของผมและเจมส์ โดยเฉพาะห้องของพวก
เราครับพิเศษสุดๆ แต่จะพิเศษยังไงนั้น ไป
ชมกันเลย 

1.30
min 

11 Location: ดุสิตบัญชา รีสอร์ท, 
เกาะเต่า 
Ins. บรรยากาศรอบๆ ดุสิตบญัชารี
สอร์ท 
บรรยากาศภายในห้องพัก/วิว
ทิวทัศน์รอบหอ้งพัก 
LS/MS พิธีกร 
 
 

เจมส:์ ผมว่าเราเลือกที่ไม่ผิดนะญอง  
ญอง: ใช่ครับ คือคุณผู้ชมครบัเราเดินทาง
มาตั้งแต่เช้านะครับ ก่อนที่เราจะไปทํา
กิจกรรมก็ขอแวะเข้าที่พักหรูๆแบบนี้ครับ 
ดุสิตบัญชารีสอร์ท  
เจมส:์ ที่นี่มีสไตล์การตกแต่งที่หรูหรามาก 
ออกแบบให้ลูกค้าได้สัมผัสกับธรรมชาติ
จริงๆ ด้านหนา้มองออกไปจะเป็นเกาะ
นางยวน ห้องพักก็ใหญ่โตมาก ที่สุดจริงๆ 
ญอง: ที่สําคญัเป็นห้องนอนของพวกเรา  

1.30
min 

12 Ins: ห้องพัก/บรรยากาศรีสอร์ท Music Score 30s 
13 Location: ดุสิตบัญชา รีสอร์ท 

ELS/LS/MS สถานที+่พิธีกร 
เจมส:์ และตอนนี้ครับคุณผู้ชม เราอยู่กันที่
สระว่ายน้ําของดุสิตบัญชารีสอร์ทครับ ซึ่ง
พวกผมขอยกจุดนี้ให้เป็นจุดที่สุดของรี
สอร์ทแห่งนี้เลยครับ 
ญอง: ใช่แล้วครับ เป็นจุดที่สุดจริงๆครับ  
เพราะว่าเราสามารถมองเห็นวิวของเกาะ
นางยวนในขณะที่เรากําลังเล่นน้ําอยู่ครับ 

1.30
min 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 
13 

(ต่อ) 
 แล้วน้ําทะเลทีม่องลงไปก็ใสมากครับ ก็

เป็นเหตุผลที่เราต้องยกจุดนี้ให้เป็นจุดที่สุด
ของรีสอร์ทนี้ครับ 

 

14 Ins: บรรยากาศรอบและพิธีกรเล่น
นํ้า 

Music Score 30s 

15 
 

Location: นางยวนเทอเรส, ดุสิต
บัญชา 
LS/MS พิธีกร 
Ins: อาหารบนโต๊ะ/วิวเกาะนางยวน 

 

ญอง: ตอนนีเ้ราอยู่กันที่นางยวนเทอเรส 
ซึ่งเป็นร้านอาหารของดุสิตบัญชาครับ  
เจมส:์ ซึ่งตอนนี้เราจะมองเห็นเกาะนาง
ยวนและพระอาทิตย์ที่กําลังจะตกครับ 
ญอง: ใช่ครับ ได้ชมไปพร้อมกับทาน
อาหารอร่อยๆตรงนี้เลยครับ 
เจมส:์ แล้วตรงน้ีนะครับ นักทอ่งเที่ยวนิยม
มาขอแต่งงานกันครับ แล้วทีส่ําคัญตอบ
ตกลงกันทุกคูค่รับ 
ญอง: โอ้โห! ถือว่าเราได้ทานอาการกัน
แบบพิเศษสุดๆไปเลยครับ 

1.30
min 

16 Ins: 
- เมนูอาหาร 
- พิธีกรทานอาหาร 
- พระอาทิตย์ลับขอบฟ้า 

Music Score 1mi
n 

17 
 

Location: ชายหาด 
LS/MS พิธีกร 

เจมส:์ และตอนนี้ครับหลังจากที่เราอิ่ม
หนําสําราญกันที่นางยวนเทอเรสแล้ว คืน
นี้เราจะมาปิดท้ายกันด้วยปาร์ตี้ชิวๆริม
หาดครับ อย่าช้าทีครับคุณผูช้ม ไปกันเลย 

1mi
n 

18 Ins: คนเล่นไฟ/นักท่องเที่ยว/ญอง
และเจมส์ร่วมกิจกรรม 

- Music Score 
 
 
 
 

45s 

Key Scene – ออก Break 2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 
Key Scene – เข้า Break 3 

19 Ins: บรรยากาศบนเรือ Music Score 10s 
20 Location: บนเรือ 

LS/MS พิธีกร 
Ins: น้ําทะเล/นักท่องเที่ยว 

เจมส:์ ตอนนี้ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของ
รายการแล้วครับ 
ญอง: ใช่ครับ เราจะไปดําน้ํากันที่เกาะ
นางยวนนะครับ เป็นเกาะที่อยู่ใกล้ๆกับ
เกาะเต่า ตอนนี้อย่าช้าทีครับ ไปกันเลย 

1.30
min 

21 Ins:  
- พิธีกรเล่นน้ํา 
- ปลา/ปะการัง 

Music Score 1.30
mun 

22 Ins:  
- พิธีกรเดินทางไปขึ้นเกาะ

นางยวน 
- บรรยากาศบนเกาะ 
- นักท่องเที่ยว 

 
 

VO(ญอง): และตอนนี้ครับคุณผู้ชม  
เรา 2 คนกําลังมุ่งหน้าสู่ “เกาะนางยวน” 
นะครับ ก็ถือได้ว่านี่เป็นไฮไลท์ของเราใน
วันนี้เลย ซึ่งความสวยงามและความ
มหัศจรรย์ของที่นี่เนี่ย ติดอันดับโลกครับ 
ส่วนเกาะนี้จะมหัศจรรย์ยังไงนั้น อย่าช้าที
ครับคุณผู้ชม เดี๋ยวผมกับเจมส์ขออาสาพา
คุณผู้ชมไปสัมผัสกับความสวยงามบนเกาะ
นางยวนกันเลยครับ 

1 
min 

23 Location: เกาะนางยวน 
LS/MS พิธีกร 
 

ญอง: หลังจากที่เราดํานํ้ากันมาอย่าง
เหน็ดเหนื่อยแตก่็คุ้มมากสวยงามมาก 
ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับเจมส์ครับ 
เจมส:์ ตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะนางยวน ซึ่ง
เป็นเกาะที่มีหาดทรายเช่ือมกัน 3 เกาะ
แล้วเค้าก็เคร่งครัดเรื่องความสะอาดมากๆ
ด้วย เค้าห้ามเอาถุงพลาสติกขึ้นมาบน
เกาะเลยครับ แต่มันยังมีที่ทีส่วยกว่านี้อีก
ครับญอง นั่นกค็ือจุดชมวิวของเกาะนาง 
ยวนครับ 
ญอง: งั้นพาผมไปดูหน่อยครับ 

1.30
min 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 
23 

(ต่อ) 
 เจมส:์ ไปครับ  

24 Ins: ทัศนียภาพของเกาะนางยวน  VO (เจมส์): คุณผู้ชมครับ เมื่อเรามา
เยือนเกาะนางยวนทั้งทีนะครับ ก็พลาด
ไม่ได้ที่จะขึ้นไปบนจดุชมวิว ซึ่งจุดนี้จะ
มองเห็นวิวของเกาะนางยวนทั้งหมดครับ 
แต่ว่าระหว่างทางที่เราขึ้นมาเนี่ยมีฝนตก
ลงมา เราก็พยายามเก็บภาพมาให้คุณผู้ชม
ให้ได้มากที่สุด แต่รับรองว่าเมื่อคุณผู้ชมได้
ขึ้นไปแล้วหายเหนื่อยแน่นอนครับ เอาเป็น
ว่าตามผมขึ้นมาเลยครับ 

45s 

25 Location: จุดชมวิวเกาะนางยวน 
LS/MS พิธีกร 

ญอง: มาถึงตรงนี้ผมบอกเลยว่ามันคุ้มมาก
ครับคุณผู้ชม 
เจมส:์ คือมันสวยมาก ผมว่าเราอย่าพูด
มากเลยครับ ให้คุณผู้ชมเค้าไปชมเอง
ดีกว่าครับ 

30s 

26 Ins: วิวเกาะนางยวน/พิธีกร Music Score 30s 
27 Location: ชายหาด เกาะนางยวน 

LS/MS พิธีกร 
ญอง: สวยงามมากครับ คุ้มมากที่ผมได้มา 
เจมส:์ เป็นไง ผมบอกแล้ว ทีน่ี่คือที่สุดแล้ว
ครับญอง 
ญอง: เต็ม 10 ให้เท่าไหร่ครับ 
เจมส:์ เอาไป 11 

1 
min 

28 ELS/LS  
- พิธีกรอําลาเกาะนางยวน 
- ภาพบรรยากาศยามเย็น 

VO (ญอง): กถ็ึงเวลาที่เราต้องโบกมือลา
ให้กับเกาะนางยวนแล้วนะครับคุณผู้ชม 
ซึ่งผมและเจมส์ก็แบกความประทับใจ
กลับไปแทบไมไ่หวเลยครับ ผมเช่ือนะครับ
ว่าใครที่เคยมาแล้วก็ต้องอยากกลับมาอีก 
แน่ๆ เพราะว่าที่นี่ผมกล้าพูดได้เต็มปาก
เลยครับว่าที่นี่มันสุดยอดจริงๆครับ แต่ถ้า 
ให้ผมพูดอย่างเดียวคุณผู้ชมก็อาจจะยังไม ่

1 
min 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 
28 

(ต่อ) 
 เชื่อ ยังไงก็ลองมาสัมผัสกับความสวยงาม

ดูนะครับว่าที่นี่คือที่สุดอย่างที่ผมบอกจริง
รึป่าวครับ 

 

29 Location: ท่าเรือ 
LS/MS พิธีกร 

ญอง: สําหรับสัปดาห์นี้ทริปของเราก็สิน
สุดแค่นี้ครับ ถอืว่าเป็นทริปแบบสุดๆ อีกท
ริปนึงครับ  
เจมส:์ ใช่ครับ มารอดูกันว่าสัปดาห์หน้า
เราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปออกทริปแบบ
สุดๆที่ไหนรอตดิตามชม กับรายการ 
* ทริปสุดทีน (พร้อมกัน) 
เจมส:์ สําหรับวันนี ้
* สวัสดีครับ (พร้อมกัน) 

45s 

จบรายการ 
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บทที ่5 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็น
ที่สุด” รายการ ทริปสุดทีน ได้ใช้วิธีการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินผลชิ้นงานรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุดที่ผู้
ศึกษาได้ผลิตขึ้นด้วยวิธีการสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้จากการรับชม
รายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุด รายการ ทริปสุดทีน 
เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์รวมถึงข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการรับชม
รายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะน าไปสู่การสรุปและการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่
เสร็จสมบูรณ์  

โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี ้การน าเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ โดย
กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี ที่รักในการท่องเที่ยว  โดยใช้หลักการของ
ทฤษฎีการใช้สื่อเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลจะใช้สื่อเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตนเองด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไป  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการทริปสุดทีน  
1.  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและ

ประโยชน์ที่ได้จากการรับชมรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็น
ที่สุดรายการ ทริปสุดทีน” โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มบุคคลที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี ที่รักในการ
ท่องเที่ยว จ านวน 5 ท่าน  

2.  เปิดตัวอย่างรายการ ทริปสุดทีน ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับชมก่อนเริ่มการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการทริปสุดทีน  

เครื่องมือในการประเมนิประสิทธิผลรายการ  
เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยให้กลุ่มเป้าหมายรับชม

รายการ ทริปสุดทีน ซึ่งจะแบ่งข้อค าถามออกเป็น 5 ส่วนได้ ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ ทริปสุดทีน (Format)  
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหารายการ ทริปสุดทีน (Content) 
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการน าเสนอของรายการ ทริปสุดทีน (Style)  
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ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อกราฟิก การตัดต่อ (Editing) ภาพ ดนตรีและเสียงประกอบของ
รายการ ทริปสุดทีน ( Music and Sound effect )  

ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ ทริปสุดทนี (Overview)  

ผลการประเมินประสิทธิผลรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็น
ที่สุด รายการ ทริปสุดทีน  

ผลวิเคราะห์การสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้จากการรับชม
รายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุด รายการ ทริปสุดทีน” ของ
กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มบุคคลที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี ที่รักในการท่องเที่ยว 

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้
จากการรับชมรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุด รายการ ทริ
ปสุดทีน”เพื่อประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุระหว่าง 18 – 30 ปี จ านวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี ้ 

1. นายเจนนุวิชญ์ จิตต์นุพงศ ์
อายุ 19 ปี นักศึกษา คณะดุรยิางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. นางสาวนัดฐิดา อุตอามาตย ์
อายุ 21 ปี นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
สาขาวิชา ภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. นายจิตวิสุทธิ์ เขียวสะอาด 
อายุ 21 ปี นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
สาขาวิชา วิทยุและโทรทศัน์ มหาวิทยาลัยศลิปากร  

4. นายศุภสัณห์ ธนสมิทธิเวสน์ 
อายุ 22 ปี นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา 

5. นางสาวชนิตา หลิวประเสริฐ 
อายุ 22 ปี นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
สาขาวิชา วิทยุและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มบุคคลที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี 
เกี่ยวกับรูปแบบ (Format) ของรายการทริปสุดทีน  

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจในรูปแบบของรายการ กลุ่มตัวอย่างมีความชอบเป็น
ทุนเดิม เพราะเป็นกลุ่มที่รักในการท่องเที่ยวและชอบดูรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวอยู่แล้ว พอรู้ว่าเป็น
รายการท่องเที่ยวจึงอยากดู และกลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดของรูปแบบ
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รายการต่างๆ ในรายการอีกว่า มีการเรียงล าดับและการแบ่งช่วงรายการได้ดี ตั้งแต่ต้นจนจบ ดูแล้ว
เพลิน ดูแล้วอยากไปเที่ยวจริงๆ มีรูปแบบที่น่าสนใจ สนุกไปกับการท่องเที่ยวที่หาความเป็นที่สุดของ
แต่ละสถานที่ ซึ่งบางคนที่ไปท่องเที่ยวอาจไม่เคยรู้ รายการนี้จึงท าให้ได้รับทั้งสาระข้อมูลต่างๆ ไป
พร้อมกับความบันเทิงสนุกๆ 

ส่วนที ่ 2 ความคิดเหน็ของกลุ่มตัวอย่างที่เปน็กลุ่มบคุคลที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี 
เกี่ยวกับเนื้อหา (Content) ของรายการทริปสุดทีน 
 ในด้านเนื้อหา กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า รายการน าเสนอความหลากหลายได้ดี เนื้อหาที่
ให้ผู้ชมครบถ้วนดี ตั้งแต่การเดินทาง ที่พัก กิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นการให้เนื้อหาสาระที่ก าลังพอดีไม่
มากไม่น้อยจนเกินไป สามารถดูได้เรื่อยๆในขณะพักผ่อน  

กลุ่มตัวอย่างยังให้ค าแนะน าอีกว่า ถ้าจะให้มีความน่าสนใจมากขึ้น อาจจะไปพูดคุยกับ
ชาวบ้าน หรือนักท่องเที่ยวด้วย จะท าให้รายการมีชีวิตมากขึ้นอีกด้วย 

ส่วนที ่ 3 ความคิดเหน็ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มบคุคลที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี 
เกี่ยวกับการน าเสนอ (Style) ของรายการทริปสุดทีน 
 ในด้านการน าเสนอ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการน าเสนอ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
สถานที่หรือในส่วนของลักษณะของพิธีกรที่มีคาแรคเตอร์กวนๆ เป็นรายการที่ตอบโจทย์ของกลุ่ม
วัยรุ่นได้เป็นอย่างดี เป็นรายการท่องเที่ยวที่ดูแล้วไม่น่าเบื่อ ดูแล้วสนุก เพลิน อยากดูต่อจนจบ
รายการ มีรูปแบบการน าเสนอที่เป็นเอกลักษณ์ของรายการท่องเที่ยว 

กลุ่มตัวอย่างยังให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการน าเสนอในส่วนของพิธีกรอีกว่า สามารถท าให้มี
ความสนุกได้มากกว่านี้ ถ้าเป็นแบบกวนๆ หลุดโลก น่าจะท าให้ตัวรายการน่าสนใจและน่าติดตามมาก
ยิ่งขึ้น  

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มบุคคลที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี 
เกี่ยวกับ เกี่ยวกับกราฟิก การตัดต่อ (Editing) ภาพ ดนตรีและเสียงประกอบ (Music and 
Sound effect)ของรายการทริปสุดทีน 
 ในด้านการตัดต่อภาพและเสียงประกอบ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจและให้เหตุผลว่า 
จังหวะการตัดต่อค่อนข้างดี ตัดเข้ากับเพลงได้ดี ตัดสลับกับภาพนิ่งก็สมูทดี ดนตรีประกอบเหมาะกับ
เนื้อหาของรายการแล้ว กราฟฟิกมีสีสันและไม่มากไม่น้อยจนเกินไป ท าให้ไม่รกสายตา ลูกเล่นเยอะดี  

กลุ่มตัวอย่างยังให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการตัดต่อ การล าดับภาพและเสียงอีกว่า ถ้าหากเพิ่ม
หรือลดจังหวะในบางช่วงให้ยาวขึ้นหรือสั้นลงกว่านี้หรือให้คนดูได้อิ่มเอมกับความสวยงามของสถานที่
ต่างๆมากกว่านี้ก็น่าจะท าให้รายการน่าสนใจ 
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ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มบุคคลที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี 
เกี่ยวกับภาพรวม (Overview) ของรายการทริปสุดทีน 
 ในด้านภาพรวมของรายการท่องเที่ยว รายการ ทริปสุดทีน  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความเห็นว่า มีความพึงพอใจมาก เพราะเป็นรายการที่สนุก ไม่ว่าจะเรื่องของพิธีกร กราฟฟิค เสียง
ประกอบ โดยรวมคือท าให้คนดูรู้สึกสนุก และอยากไปเที่ยวที่นั่นจริงๆ และยังได้ทั้งสาระที่นักท่อง
เทียวซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายจะน าไปประกอบพิจารณาในการท่องเทียวแต่ละทริป ซึ่งการน าเสนอให้กับ
ผู้ชมภาพรวมมีการวางองค์ประกอบหลายๆ อย่างท าให้รายการดูลงตัวดี 

จากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการประเมินผลรายการ 
เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับจากการรับชมรายการ
ท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ ซึ่งจะน าไปสู่บทสรุปและการอภิปรายผลชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ 
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บทที ่6 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงานรายการ ในหัวข้อเรื่อง “การผลิตรายการโทรทัศน์ประเภท
รายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุด” เป็นการศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงาน ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอ ที่ปรากฏในรายการโทรทัศน์ส าหรับบุคคล
ที่รักในการท่องเที่ยว ศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ รวมถึงส ารวจพฤติกรรม
การรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไป และความต้องการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมาย ที่มี
ต่อรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุด เพื่อให้ได้แนวทางใน
การผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ตลอดจนประเมินผล
ชิ้นงานรายการ ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น ด้วยวิธีสนทนากลุ่ม ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาถึง
ผลการวิจัยดังกล่าวนั้น สามารถสรุป อภิปรายผล และอธิบายข้อเสนอแนะ ได้ดังนี ้ 

สรุปผลการวิจยั  
1. การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอที่ปรากฏในรายการท่องเที่ยว

ทางโทรทัศน์ ที่ออกอากาศทาง ฟรีทีวี (Free TV) จ านวน 3 รายการ  
จากการศึกษาวิเคราะห์ การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอที่เกิดขึ้นใน

รายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ ที่ออกอากาศทาง ฟรีทีวี (Free TV) อันได้แก่ รายการแผนที่ความสุข 
(Happy Map), รายการ Friend Trip และรายการ Friend Trip ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง 5 ที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติรวมทั้งรับชมย้อนหลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของทาง
สถานี และเว็บไซต์รายการดูย้อนหลังต่างๆ ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556  

ส่วนที ่1 รูปแบบ (Format) ของรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน ์ 
รูปแบบของรายการนั้น จะมีรูปแบบวาไรตี้ โชว์ (Variety Show) มีการน าเสนอเรื่องราว 

เนื้อหาที่หลากหลาย ที่มีทั้งสาระและความบันเทิงเพื่อกลุ่มเป้าหมายโดยตรง และส่วนใหญ่รูปแบบ
ของรายการจะมีการบอกเล่าเรื่องราวผ่านพิธีกร ผู้เชี่ยวชาญของด้านนั้นๆ หรือมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กัน โดยรูปแบบการน าเสนอในแต่ละรายการจะเน้นความทันสมัยของเนื้อหา และ
รูปแบบของรายการ แต่ด้านเนื้อหานั้นจะยังคงเน้นความน่าเชื่อในข้อเท็จจริงอยู่มาก ส่วนใหญ่อารมณ์
ของภาพ (Mood&Tone) ของรายการจะเป็นแบบ สดใส สนุกสนาน 
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การเลือกเพลง ในการน าเสนอในรายการ เนื่องจากเนื้อหารายการเป็นรายการที่มีอารมณ์สด
ในและสนุกสนาน เพราะฉะนั้นต้องเลือกใช้เพลงที่มีความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ และมีความเหมาะสม
กับเนื้อหาของรายการและภาพที่ปรากฏด้วย  

ส่วนที่ 2 เนื้อหา (Content) ของรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์  
รายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์นั้น มีการน าเสนอเนื้อหาที่มีลักษณะคล้ายกัน คือ มีการให้

เนื้อหาด้านความรู ้และความบันเทิง เนื้อหาทางด้านความรู้จะน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง และ
ค าแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย และการน าเสนอเนื้อหาส่วนใหญ่จะน าเสนอประเด็นที่
น่าสนใจ เช่น สถานที่เด่นๆ กิจกรรมที่เป็นที่นิยม เป็นต้น  

ส่วนที่ 3 ลีลาและวิธีการน าเสนอ (Style and Presentation) ของผู้ด าเนินรายการ  
ผู้ด าเนินรายการ จะต้องมีบุคลิกที่สามารถให้ความสนุกสนานไปกับการได้รับชมของผู้ชม มี

การใช้ภาษาที่ถูกต้องพูดจาฉะฉาน ฟังง่าย และให้ความรู้สึกเป็นกันเอง ทั้งนี้ส าเนียงภาษาและวิธีการ
พูดคุยต้องไม่เป็นทางการจนเกินไป และสามารถโน้มน้าวผู้ชมได ้การแสดงสีหน้า ท่าทาง มีส่วนส าคัญ
อย่างมาก เช่น การยิ้ม ท่านั่ง ท่ายืน เป็นต้น จะเห็นได้ว่า บุคลิกของผู้ด าเนินรายการ เป็นส่วนส าคัญ
ที่เกี่ยวกับการเสนอทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการต่อกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ชม 

2. การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ ที่ออกอากาศทาง   
ฟรีทีวี (Free TV) จ านวนทั้งสิ้น 2 ท่าน  

จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตรายการ
ท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ที่ออกอากาศทาง ฟรีทีวี (Free TV) อันได้แก่ รายการแผนที่ความสุข (Happy 
Map) รายการ Friend Trip และรายการ สลัดมันส์ ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 
ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมและความนิยมของรายการท่องเที่ยว  
ในด้านภาพรวมและความนิยมของรายการท่องเที่ยวในปัจจุบัน พบว่า รายการท่องเที่ยวใน

ปัจจุบันมีค่อนข้างเยอะ ซึ่งท าให้มีรูปแบบของรายการท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆ บางรายการเนื้อหา
รายการก็ดีเข้าใจได้ง่ายและเป็นประโยชน์ แต่บางรายการเนื้อหารายการไม่ได้มีผลต่อดีต่อผู้ชมหรือ
สนุกจนหลุดกรอบจนดูไม่รู้เรื่อง แต่รายการท่องเที่ยวก็ยังคงได้รับความนิยม จึงมีอยู่มากในปัจจุบัน 
เพราะด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาท าให้เกิดรายการขึ้นมาเยอะ ส่งผลให้มีการแข่งขันสูงทางด้านการตลาด 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของรายการท่องเที่ยว  
ในด้านกลุ่มเป้าหมายของรายการวาไรตี้ท่องเที่ยว พบว่า ในการวางกลุ่มเป้าหมายของ

รายการท่องเที่ยวจะต้องวางให้ตรงกับเนื้อหาของรายการ ต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราวางไว้ชอบอะไร
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และไม่ชอบอะไร ต้องการอะไรสนใจอะไร และผลิตรายการเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้
รายการมีประสิทธิภาพและได้รับการตอบรับที่ดีที่สุด 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะหรือรูปแบบการน าเสนอรายการท่องเที่ยว  
ในด้านเนื้อหา รูปแบบและวิธีการน าเสนอของรายการท่องเที่ยว พบว่า จะมีวิธีการคิด

สอดคล้องกับการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด เนื้อหารายการท่องเที่ยวในปัจจุบันไม่
จ าเป็นต้องเขียนเป็นสคริปท์ เพราะ อาจจะไปพบอะไรที่มากกว่าในสคริปท์ จึงนิยมให้ความอิสระกับ
เนื้อหารายการ แต่ต้องอยู่ในธีมที่ก าหนดไว้ เพื่อไม่ให้งานหลุดกรอบ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลล้วนต้อง
ค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะหรือบุคลิกของพิธีกรรายการท่องเที่ยว  
ในด้านพิธีกรหรือผู้ด าเนินรายการ พบว่า ส่วนใหญ่จะเน้นให้ความเป็นอิสระแก่พิธีกร ไม่ให้

ติดสคริปท์มากจนเกินไป โดยมีวิธีการคิดว่าตัวพิธีกรนั้นไม่ใช่พิธีกร แต่เป็นนักท่องเที่ยว เพื่อให้เป็น
ตัวแทนของผู้ชมที่เวลาอยากรู้อะไรก็ถามเลย เห็นอะไรก็แชร์เลย ไม่ใช่ติดอยู่กับบทพูดในสคริปท์ ซึ่ง
จะสร้างความไมเป็นธรรมชาติกับตัวพิธีกรเอง 

ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการท่องเที่ยว  
ในด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการท่องเที่ยว พบว่า ปัญหาหลักของรายการ

ท่องเที่ยวในขั้นตอนของการผลิต (Production) ก็คือ เรื่องของดิน ฟ้า อากาศ ที่ก าหนดไม่ได้ ซึ่ง
จะต้องมีวิธีการจัดการกับปัญหา โดยการปรับในจุดที่ควรจะปรับและควรจะเป็น เพื่อให้รายการ
ด าเนินต่อไปได้ จะไม่มีการยกกองหรือหยุดถ่าย โดยวิธีการเมื่อเกิดปัญหาส่วนใหญ่จะเพิ่มลงไปในบท
ของพิธีกร บอกเล่าไปเลยว่าเกิดเหตุการณ์นี้จริง ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลให้กับผู้ชมได้ 

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม เพื่อประเมินประสิทธิผลรายการ ในหัวข้อ 

“ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้จากการรับชมรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ท่องเที่ยว
ที่น าเสนอความเป็นที่สุด รายการ ทริปสุดทีน”  

ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลชิ้นงานรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ รายการ ทริปสุดทีน ที่ได้
ผลิตขึ้น ด้วยวิธีการสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้จากการรับชมรายการ
โทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุด รายการ ทริปสุดทีน” จากกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี ที่รักในการท่องเที่ยว สามารถสรุปผลได้ดังนี้  

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจในรูปแบบของรายการ กลุ่มตัวอย่างมีความชอบเป็น
ทุนเดิม เพราะเป็นกลุ่มที่รักในการท่องเที่ยวและชอบดูรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวอยู่แล้ว พอรู้ว่าเป็น
รายการท่องเที่ยวจึงอยากดู และกลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดของรูปแบบ
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รายการต่างๆ ในรายการอีกว่า มีการเรียงล าดับและการแบ่งช่วงรายการได้ดี ตั้งแต่ต้นจนจบ ดูแล้ว
เพลิน ดูแล้วอยากไปเที่ยวจริงๆ มีรูปแบบที่น่าสนใจ สนุกไปกับการท่องเที่ยวที่หาความเป็นที่สุดของ
แต่ละสถานที่ ซึ่งบางคนที่ไปท่องเที่ยวอาจไม่เคยรู้ รายการนี้จึงท าให้ได้รับทั้งสาระข้อมูลต่างๆ ไป
พร้อมกับความบันเทิงสนุกๆ ในด้านเนื้อหา กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า รายการน าเสนอความ
หลากหลายได้ดี เนื้อหาที่ให้ผู้ชมครบถ้วนดี ตั้งแต่การเดินทาง ที่พัก กิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นการให้
เนื้อหาสาระที่ก าลังพอดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไป สามารถดูได้เรื่อยๆในขณะพักผ่อน ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
ยังให้ค าแนะน าอีกว่า ถ้าจะให้มีความน่าสนใจมากขึ้น อาจจะไปพูดคุยกับชาวบ้าน หรือนักท่องเที่ยว
ด้วย จะท าให้รายการมีชีวิตมากขึ้นอีกด้วย 
 ในด้านการน าเสนอ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการน าเสนอ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
สถานที่หรือในส่วนของลักษณะของพิธีกรที่มีคาแรคเตอร์กวนๆ เป็นรายการที่ตอบโจทย์ของกลุ่ม
วัยรุ่นได้เป็นอย่างดี เป็นรายการท่องเที่ยวที่ดูแล้วไม่น่าเบื่อ ดูแล้วสนุก เพลิน อยากดูต่อจนจบ
รายการ มีรูปแบบการน าเสนอที่เป็นเอกลักษณ์ของรายการท่องเที่ยว ซึ่งกลุ่มตัวอย่างยังให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการน าเสนอในส่วนของพิธีกรอีกว่า สามารถท าให้มีความสนุกได้มากกว่านี้ ถ้าเป็นแบบกวนๆ 
หลุดโลก น่าจะท าให้ตัวรายการน่าสนใจและน่าติดตามมากยิ่งขึ้น  
 ในด้านการตัดต่อภาพและเสียงประกอบ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจและให้เหตุผลว่า 
จังหวะการตัดต่อค่อนข้างดี ตัดเข้ากับเพลงได้ดี ตัดสลับกับภาพนิ่งก็สมูทดี ดนตรีประกอบเหมาะกับ
เนื้อหาของรายการแล้ว กราฟฟิกมีสีสันและไม่มากไม่น้อยจนเกินไป ท าให้ไม่รกสายตา มีลูกเล่นเยอะ
ดี ซึ่งกลุ่มตัวอย่างยังให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการตัดต่อ การล าดับภาพและเสียงอีกว่า ถ้าหากเพิ่มหรือลด
จังหวะในบางช่วงให้ยาวขึ้นหรือสั้นลงกว่านี้หรือให้คนดูได้อิ่มเอมกับความสวยงามของสถานที่ต่างๆ
มากกว่านี้ก็น่าจะท าให้รายการน่าสนใจ 
 ในด้านภาพรวมของรายการท่องเที่ยว รายการ ทริปสุดทีน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความเห็นว่า มีความพึงพอใจมาก เพราะเป็นรายการที่สนุก ไม่ว่าจะเรื่องของพิธีกร กราฟฟิค เสียง
ประกอบ โดยรวมคือท าให้คนดูรู้สึกสนุก และอยากไปเที่ยวที่นั่นจริงๆ และยังได้ทั้งสาระที่นักท่อง
เทียวซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายจะน าไปประกอบพิจารณาในการท่องเทียวแต่ละทริป ซึ่งการน าเสนอให้กับ
ผู้ชมภาพรวมมีการวางองค์ประกอบหลายๆ อย่างท าให้รายการดูลงตัวดี 

อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 
1. สรุปผลการด าเนินงาน  

ในการผลิตชิ้นงานการสร้างสรรค์รายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุด รายการ    
“ทริปสุดทีน” มีขั้นตอนการด าเนินงาน คือ ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ ขั้นตอนการผลิตรายการ 
และขั้นตอนหลังผลิตรายการ โดยสรุปผลได้ ดังนี ้ 
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1.1 ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production) เป็นกระบวนการที่ต้องวางแผนใน
การผลิต ผู้ศึกษาท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลและสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือ บทความ 
นิตยสาร เอกสาร รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต จากนั้น เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ผลิตรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ หลังจากนั้น ผู้ศึกษา
ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เพื่อท าการคิดโครงร่างรายการ (Proposal) เพื่อให้ตรงกับ
ความตรงการของกลุ่มเป้าหมาย และในตอนท้ายนั้น ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ สอบถามคนในพื้นที่ ติดต่อสถานที่ถ่ายท า และเขียนบทรายการ(Script)  

1.2 ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production) สามารถผลิตรายการวาไรตีท่องเที่ยวที่
น าเสนอความเป็นที่สุด ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยอาศัยข้อมูลดังที่กล่าวมาใน
ข้างต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิต ซึ่งผู้ศึกษาสามารถทราบถึงกระบวนการในการผลิตรายการ
โทรทัศน์ การด าเนินงานการผลิต ปัญหา อุปสรรคในการผลิตและวิธีการแก้ไขในการผลิตจากผู้ผลิต
มือชาชีพหรือผู้ที่มีความช านาญในการผลิตรายการท่องเที่ยว เพื่อให้รายการออกมาสมบูรณ์ที่สุด  

1.3 ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ (Post-Production) หลังจากผลิตรายการวาไรตี้
ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุด รายการ “ทริปสุดทีน” ผู้ศึกษาได้ท าการทดสอบชิ้นงานนี้ โดยการ
สนทนากลุ่มกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อทราบความพึงพอใจในการรับชมรายการ
ท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ รวมไปถึงได้ทราบถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรายการวาไรตี้ท่องเที่ยว
ที่น าเสนอความเป็นที่สุด รายการ “ทริปสุดทีน” โดยผลการสนทนากลุ่มท าให้ผู้ศึกษาทราบว่า
กลุ่มเป้าหมายคิดว่ารายการสารคดีท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ตรงตามความต้องการผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย
หรือไม่ และได้น าข้อเสนอแนะบางส่วนไปปรับปรุงรายการ เพื่อให้รายการตัวอย่างนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

2. อภิปรายผลการด าเนินการ  

ในการผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุด มีความสอดคล้องกับแนวคิด 
และทฤษฎีที่ได้ศึกษาค้นคว้ามา ดังนี ้ 

2.1 แนวคิดด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ ส าหรับรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความ
เป็นที่สุดน้ัน ทุกกระบวนการต้ังแต่ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ ขั้นผลิตรายการและหลังผลิตรายการ 
มีความสอดคล้องกับแนวคิดการผลิตรายการโทรทัศน์เป็นอย่างมาก  

ซึ่งตั้งแต่กระบวนการแรก คือ ขั้นตอนก่อนผลิตรายการที่จะต้องศึกษาหาข้อมูล รวบรวม
ข้อมูลเพื่อใช้ในการผลิตรายการ ทั้งจากการหาข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็
น าข้อมูลมาเขียนโครงร่างรายการให้มีทิศทางรายการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อต่อยอดไปสู่กระบวนการผลิต
รายการ โดยกระบวนการก่อนการผลิตรายการเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก เพราะจะเป็นกรอบแนวความคิด
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ของผู้ผลิตว่าจะผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวออกมาในรูปแบบใด ซึ่งมีผลส าคัญต่อภาพรวมรายการที่
ผู้ชมจะจดจ าได้เมื่อออกอากาศ  

ขั้นตอนกระบวนการผลิตรายการก็ท าให้ได้เห็นว่า การถ่ายท าต้องมีการเตรียมความ
พร้อมเป็นอย่างดี เพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือท าให้เกิดความผิดพลาดให้น้อยที่สุด ซึ่งเมื่อได้ผลิต
รายการ   วาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุดแล้วนั้น ท าให้เห็นว่า ถึงแม้จะมีการตระเตรียม
ความพร้อมมากแค่ไหน ก็อาจจะเกิดเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา น าไปสู่บทเรียนที่จะเป็น
ประสบการณ์ในการเตรียมการผลิตรายการครั้งต่อไปว่าควรเพิ่มหรือแก้ไขส่วนใดบ้าง อีกทั้ง การได้ลง
พื้นที่ผลิตรายการยังเป็นกระบวนหนึ่งที่ท าให้ผู้ผลิตได้ใช้ทักษะ รู้จักการจัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ได้เป็นอย่างดี  

ขั้นตอนหลังผลิตรายการ ซึ่งเป็นกระบวนการตัดต่อที่จะมีความส าคัญอย่างมากอีกส่วน
หนึ่ง ซึ่งกระบวนการนี้ต้องใช้ความรู้และความสามารถอย่างมาก ที่จะต้องตัดต่อรายการออกมาให้ดี
และน าเสนอประเด็นที่ส าคัญและน่าสนใจให้แก่ผู้ชม  

นอกจากกระบวนการของขั้นตอนการตัดต่อแล้วนั้น ในกระบวนการหลังการผลิต
รายการยังมีกระบวนการส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ส าคัญต่อรายการ คือ การส ารวจความพึงพอใจจาก
กลุ่มเป้าหมายที่ทางรายการได้ก าหนดไว้ ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง เพื่อน าค าแนะน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงการผลิตรายการครั้งต่อไป  

ซึ่งการผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอความเป็นที่สุด รายการ “ทริปสุดทีน” 
เป็นไปตามกรอบความคิดว่าด้วยรายการประเภทวาไรตี้ จะต้องมีองค์ประกอบครอบคลุมทั้งเนื้อหาให้
ความรู้ และความบันเทิงควบคู่กันไป มีการน าเสนอองค์ประกอบรายการด้วยเทคนิคการถ่ายท า การ
ตัดต่อและการให้เพลงและเสียงประกอบในรายการ ซึ่งการผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่น าเสนอ
ความเป็นที่สุด รายการ “ทริปสุดทีน” มีองค์ประกอบที่ส าคัญนี้ผสมอยู่ในแต่ละช่วงของรายการ โดย
ค านึงจากค าแนะน าจากการสัมภาษณ์ (Interview) ผู้เชี่ยวชาญการผลิตรายการท่องเที่ยวทาง
โทรทัศน์และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นส าคัญ 

ปัญหาและอุปสรรค  
ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตชิ้นงานตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก ่ 
1. ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ  

ปัญหาหลักๆ ที่พบในขั้นตอนก่อนการผลิตนั้นก็เป็นในเรื่องของการก าหนดเนื้อหารายการ 
เพราะในการคิดหรือก าหนดรูปแบบ เนื้อหา รวมไปถึงวิธีการน าเสนอ พิธีกร สถานที่ที่ต้องค านึงถึง
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กลุ่มเป้าหมาย บางครั้งสิ่งที่เราคิดมันอาจไม่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย ท าให้เราต้องตัดหรือต้องเพิ่ม
ในบางส่วนให้มีความพอดี ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป 

2. ขั้นตอนผลิตรายการ 
ปัญหาและอุปสรรคส าคัญของขั้นตอนในการผลิตรายการท่องเที่ยว ก็เป็นในเรื่องของ

สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายท า แต่ในเรื่องของสภาพอากาศเป็นเรื่องของ
ธรรมชาติที่เราไม่สามารถบังคับอะไรได้ แต่ถึงอย่างไรการถ่ายท าก็ยังต้องด าเนินต่อไป ด้วยวิธีการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ และตลอดการถ่ายท าจะด าเนินไปให้ทันเวลา ท าให้การถ่ายท าค่อนข้างจะ
วุ่นวายและเก็บภาพมาได้ไม่เยอะนัก และยังเกิดฝนตกขณะถ่ายท าซึ่งท าให้ไม่สามารถถ่ายอะไรได้เลย 
และเราจะรอฝนหยุดแล้วค่อยถ่ายไม่ได้ เพราะว่าซื้อเป็นทริป ซึ่งก็ต้องค านึงถึงผู้ร่วมทริปและปัญหาที่
จะไม่ท าให้ลูกค้าท่านอ่ืนเดือดร้อน  

 
ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบันทึกเสียง ซึ่งเครื่องบันทึกเสียงจะตัดตลอดเวลาขณะ

ถ่ายท า ซึ่งท าให้บางช่วงบางตอนของรายนั้นเสียงค่อนข้างจะด้อยคุณภาพ เพราะมีการน าเครื่อง
บันทึกเสียงที่ได้จากโทรสับมือถือมาเป็นวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องเสียง 

ปัญหาเรื่องความต่อเนื่องของรายการ ซึ่งเมื่อมีการวางวันที่จะถ่าย วันไหน เวลาไหนจะ
ถ่ายช่วงไหน แต่ถึงจะมีการวางแผนดีขนาดไหนก็ท าให้เกิดความผิดพลาดกันได้ ซึ่งความผิดพลาดที่
พบก็คือในเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของพิธีกรในช่วงของงานปาร์ตี้ที่ต่อเนื่องจากการทานอาหาร 
ไม่มีความต่อเนื่องกัน จึงท าให้ต้องเสียงเวลากลับไปถ่ายงานปาร์ต้ีใหม่อีกครั้ง 

3. ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ 
อุปสรรคในขั้นตอนหลังการผลิตรายการ ก็เป็นในเรื่องของการตัดต่อ ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ใน

การตัดต่อไม่ค่อยเอื้ออ านวยสักเท่าไหร่ ท าให้การตัดต่อล่าช้า และตัวรายการจ าเป็นต้องมีกราฟฟิค 
ประกอบ เพราะเป็นรายการที่สนุก จึงต้องหาผู้ที่ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกราฟฟิคมาช่วยในเรื่องนี้ ท าให้
งานแบบสมบูรณ์ล่าช้าลงไปอีก 

ข้อเสนอแนะในการท าการศึกษาและผลิตครั้งต่อไป 
1. การเตรียมการก่อนการผลิต ควรมีการประสานงานกับทุกฝ่ายของรายการอย่างชัดเจน 

เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ทั้งในส่วนของผู้ด าเนินรายการ ทีมงาน บทรายการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ถ่ายท า  

2. การท างานในด้านการผลิตรายการ ผู้ศึกษาจ าเป็นต้องศึกษากระบวนการด าเนินงานเป็น
อย่างดี เพื่อไม่ให้งานเกิดความล่าช้าและเกิดอุปสรรคเพิ่มขึ้น 
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3. การเตรียมการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ต้องมีการเตรียมการอยู่ในขั้นตอนก่อน
การผลิต เพื่อเวลาที่ไปเจอปัญหาจริงๆ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาคิด และจะไม่ท าให้การด าเนินงานล่าช้า
ลงไปด้วย 

4. ด้านการผลิตรายการ ต้องวางแผนและควบคุมการใช้งบประมาณในการผลิต เพื่อไม่ให้
งบประมาณบานปลาย 

5. ควรจัดทีมที่ดูแลเรื่องอุปกรณ์โดยเฉพาะ เพราะจะช่วยในเรื่องการปะปนกันของอุปกรณ์
ในการถ่ายท าหรือสูญหายไปไหน  
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ภาคผนวก ก 
ขั้นตอนการด าเนินงานตัง้แต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 

จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 
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แผนการด าเนินงาน 
ต่อไปนี้เป็นการช้ีแจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
เดือน 

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ 

ศึกษาและวาง
แผนการวิจัย 

 
 
 

                               

ขั้นตอนการด าเนนิงานก่อนการผลิตรายการ (Pre-production) 

ก าหนดเนื้อหา 
รูปแบบรายการ
และการน าเสนอ 

 
 
 
 

                               

เขียนบทรายการ 
 
 

                               

จัดเตรียมสถานที่
และอุปกรณ์
ต่างๆเพื่อผลิต
รายการ 

 
 
 
 

                               

หาผู้ด าเนิน
รายการและแขก
รับเชิญ 

 
 
 

                               

ขั้นตอนการด าเนนิงานผลิตรายการ (Production) 

ด าเนินการผลิต 
 
 

                               

ขั้นตอนการด าเนนิงานหลงัการผลิตรายการ (Post-production) 
เข้ากระบวนการ
ล าดับภาพและ
เสียง 

 
 
 

                               

การจัดท าไตเติ้ล
และกราฟิก 

 
 
 

                               

ทดลองน าเสนอ 
 
 

                               

วิเคราะห์ผลงาน 
อภิปรายผล สรุป
การศึกษาและผล
การท างาน 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการวาไรตี้ทอ่งเที่ยว 

ทางโทรทัศน ์
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แบบสอบถามความคิดเหน็และความต้องการในการรับชมรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวทางโทรทัศน ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร 

ค าชี้แจง 
1. แบบสอบถามชุดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและความต้องการใน

การรับชมรายการโทรทัศน์ ในรูปแบบวาไรตี้ท่องเที่ยว จากกลุ่มเป้าหมายที่ เป็นผู้ช มในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาและน ามาสร้างสรรค์เนื้อหาและรูปแบบ
รายการให้มีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการของท่านต่อไป 

2. ค าตอบในแบบสอบถามนี้ จะน าไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาเท่าน้ัน ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อ
สวัสดิภาพของท่านแต่อย่างใด ดังนัน้จึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบค าถามทุกข้อตามความจริง 

3. ข้อมูลในการสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ตอนที่ 2 : ความต้องการด้านเน้ือหาและรูปแบบการน าเสนอรายการวาไรต้ีท่องเที่ยว 
ตอนที่ 3 : ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รายการวาไรต้ีท่องเที่ยว 

กรุณาใส่เครื่องหมาย   ลงในช่อง    ที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวและความคิดเห็นของท่านมาก
ที่สุด โดยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

1. อายุ 
 15 – 18 ปี  19 – 22 ปี  23 – 26 ปี  
 27 – 30 ปี  ตั้งแต่ 31 ปี ขึ้นไป 

2. ระดับการศึกษา 
 มัธยมศึกษา  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  สูงกว่าปริญญาตรี 

3. อาชีพ 
 นักเรียน/นักศึกษา  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  พนักงานบริษัท 
 ธุรกิจส่วนตัว  แม่บ้าน  อื่นๆ ระบุ........................... 

4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 ต่ ากว่า 10,000 บาท  10,000 – 20,000 บาท  20,001 – 30,000 บาท  
 30,001 – 40,000 บาท  40,001 – 50,000 บาท  สูงกว่า 50,000 บาท 

5. สถานภาพ 
 โสด  สมรส  หย่าร้าง/แยกกันอยู ่  
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ตอนที่ 2 : ความต้องการด้านเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอรายการวาไรตี้ท่องเที่ยว 

1. รูปแบบการน าเสนอรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่ท่านต้องการหรือสนใจ (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ) 
 การสัมภาษณ์หรือพูดคุยกับกูรูหรือผู้ที่ช านาญในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ 
 การน าเสนอข้อมูลด้านที่พัก 
 การน าเสนอรา้นอาหาร 
 การตอบค าถามเพื่อชิงของรางวัลจากทางรายการ 
 การใช้ Graphic ในรายการ 
 การใช้ Sound Effect สร้างอารมณ์ 
 เนื้อหาด้านอื่นๆ ระบุ................................................................................................................. 

2. ท่านต้องการให้รายการวาไรตี้ท่องเที่ยวมผีู้ด าเนินรายการเป็นเพศใด 
 ชาย – ชาย   หญิง – หญิง   ชาย – หญิง  
 ชาย – เพศที ่3   หญิง – เพศที่ 3  เพศที ่3 – เพศที่ 3  
 

3. ท่านต้องการให้ระยะเวลาการน าเสนอรายการวาไรตี้ท่องเที่ยว มีความยาวเท่าไหร่ 
 10 นาท ี  15 นาท ี  20 นาท ี  
 25 นาท ี  30 นาท ี  อื่นๆ ระบุ.................................. 

4. ท่านคิดว่าวันใด เหมาะสมกับช่วงเวลาในการรับชมรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวของท่านมากที่สุด 
 วันจันทร ์  วันอังคาร  วันพุธ    
 วันพฤหัสบด ี  วันศุกร ์  วันเสาร์   
 วันอาทิตย ์  

5. ท่านคิดว่าช่วงเวลาใด ที่เหมาะสมกับการออกอากาศและการเลือกรับชมรายการวาไรตี้
ท่องเที่ยวของท่านมากที่สุด 
 09.00 – 12.00 น.  12.01 – 15.00 น.  15.01 – 18.00 น. 
 18.01 – 21.00 น.  21.01 – 24.00 น.  อื่นๆ ระบุ.................................. 
 

6. ท่านคิดว่ารายการวาไรตี้ท่องเที่ยวในปัจจุบัน มีจุดเด่นในด้านใดบ้าง และมีเนื้อหาใดที่ท่าน
ต้องการเพิ่มเติมหรืออยากให้มีอยู่ในรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวในปัจจุบัน 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
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ตอนที่ 3 : ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รายการวาไรตี้ท่องเที่ยว 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการเลือกเนื้อหาและรูปแบบรายการที่แปลกใหม่ ที่ท่านต้องการหรือ
สนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รายการวาไรตี้ท่องเที่ยว 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
 

 
 

ขอขอบคุณทุกท่าน 
ส าหรับความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามครับ 
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