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จุลนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลลุวงดวยดี อันเน่ืองมาจากกําลังใจ ความรวมมือและความกรุณาจากผู

ที่เกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม ต้ังแตคณาจารยทุกทานในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ผูมอบวิชาความรู ความเมตตา ประสบการณในการทํางานและการใชชีวิตอันมีคา จนทําให

ศิษยคนน้ีสามารถสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไดสําเร็จ รวมถึงอาจารยผูซึ่งเปนคณะกรรมการ

ในการตรวจจุลนิพนธทุกทาน ไดแก ดร.วิทยา พานิชล้อเจริญ ท่านท่ี 2 คือ อาจารยดําเกิง ฐิตะปยะ

ศักด์ิ ทานที่ 3 คือ อาจารยฐานวดี สถิตยุทธการ ทานที่ 4 คือ ผูชวยศาสตราจารยเมธา เสรีธนาวงศ ผู

ซึ่งใหขอคิด คําแนะนํา เพื่อแกไขสวนที่บกพรองของจุลนิพนธฉบับน้ี และที่สําคัญที่สุด คือ อาจารยรุง

อรุณ ฉัตรวิฆเนศ อาจารยที่ปรึกษาผูซึ่งใหความชวยเหลือในทุกๆดาน ทั้งความรู แงคิด คําปรึกษาใน

การทํางาน และกําลังใจ จนทําใหจุลนิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยดี 

นอกจากน้ีจุลนิพนธเรื่องน้ีจะไมสามารถสําเร็จลุลวงไปได หากไมไดรับความชวยเหลือจาก

เพื่อนๆที่รักทุกคน ทุกกําลังใจ ความเสียสละและความชวยเหลือทั้งเบื้องหนาและเบื้องหลังการถาย

ทําทั้งหมด และขอขอบคุณ นายภูริคุณ วัฒนบูรณ ผูชวยเหลือในทุกๆเรื่องตลอดการทําโครงงานจุล

นิพนธ ทั้งดานการถายทํา การตัดตอ และกราฟก 

สดุท้ายนี ้ส่ิงสําคญัท่ีผู้ศกึษาจะละเลยมิได้ ขอกราบขอบพระคณุครอบครัวอนัเป็นท่ีรักย่ิง 

บคุคลผู้ซึ่งให้กําลงัใจอนัสําคญัเหนือส่ิงอ่ืนใด มอบความรัก ความอบอุ่น และเลีย้งลกูคนนีม้าจน

สําเร็จการศกึษา 
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บทที่  1 

บทนํา 

 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันคงปฏิเสธไมไดวาสัตวเลี้ยงไดเขามามีสวนสําคัญกับชีวิตของคนเรามากข้ึน 

เน่ืองจากวาสภาพสังคมของเราน้ันไดเปลี่ยนแปลงไป จากครอบครัวใหญที่มีสมาชิกหลายคนมาเปน

ครอบครัวเด่ียว จากสังคมชนบทมาเปนสงัคมเมือง เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนไปจากเดิมจึงมีผลตอสภาพ

จิตใจของคนทําใหเกิดความเหงาหรอืความเครียดข้ึนมาได สิ่งหน่ึงที่จะเขามาทดแทนและดูแลจิตใจได

ดีที่สุดก็นาจะเปนสัตวเลี้ยงตางๆ ไมวาจะเปน สุนัข แมว ปลา คําตอบหน่ึงซึ่งเปนที่ยอมรับคือวา การ

มีสัตวเลี้ยงเปนการตอกยํ้าความรูสึกตามธรรมชาติของคนวามีความรักและหวังดีตอสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 

สัตวเลี้ยงน้ันมีความสําคัญกับมนุษยมาชานานและนับวันสัตวเลี้ยงเหลาน้ีจะมีบทบาท 

มากข้ึนในฐานะเพื่อนที่อยูเคียงขางมนุษย สังเกตไดจากสื่อตางๆโดยเฉพาะที่เห็นไดชัดคือ ภาพยนตร

ที่หยิบยกเรื่องราวของสัตวเลี้ยงมาเผยแพร นําเสนอความนารักและความผูกพันของมนุษยกับสัตว

เลี้ยงออกมาใหผูชมมากมายหลายเรื่อง โดยเน้ือหาที่นําเสนอน้ันมีลักษณะเหมอืนกันคือ ใหผูชมเห็นถึง

ความรัก ความผูกพันของตัวเอกกับสัตวเลี้ยงของเขา อยางเชน ภาพยนตรเรื่อง Free Willy Trilogy 

(1993) บอกเลาเรื่องราวของเด็กผูชายกําพราเปนเพื่อนกับปลาวาฬเพชฌฆาตที่ถูกจับมาไวใน     

สวนสนุกที่กําลังจะลมละลายและตองการฆาปลาวาฬทิ้งเพื่อเอาเงินประกัน Hotel for Dogs (2009) 

ภาพยนตรที่นําเสนอเรื่องราวของเด็กกําพรากับการสรางโรงแรมใหสุนัขจรจัด Marley and Me จอม

ปวนหนาซื่อ (2009) ภาพยนตรเรื่องน้ีสรางจากหนังสือขายดี เรื่องราวเริ่มตนข้ึนเมื่อคูแตงงานใหมมี

ความคิดอยากจะมีสัตวเลี้ยงเพื่อซอมเอาไวเผื่อในวันขางหนาจะมีลูกไวฝกความรับผิดชอบของทั้งคู 

มารลียเปนหมาลาบราดอรตัวสุดทายของฟารม ขนาดที่เจาของฟารมบอกวามันเปนหมาที่ไมมีใคร

ตองการ และเรื่องปวนๆ ปนนารักของมันก็เริ่มข้ึนจากน้ัน ทั้งเหาหอนทั้งคืน ทําลายขาวของ ความ

ตะกละ แตตอนหลังก็กลับกลายมาเปนความผูกพันที่ยาวนานของครอบครัวจนถึงวันที่มันจากไป 

Hachi (2010) ภาพยนตรที่สรางมาจากเรื่องจริงที่ประเทศญี่ปุน เปนเรื่องของฮาจิโกะ สุนัขผูซื่อสัตย 

หลังจากที่เจานายเสียชีวิต ฮาจิโกะก็ยังคงไปรอเจานายที่สถานีรถไฟที่เดิมที่เคยไปรับสงเจานาย ทุก

วันเปนระยะเวลา 10 ป จนวันสุดทายที่ฮาจิโกะตายอยูที่สถานีรถไฟ นอกจากน้ียังมีภาพยนตรอีก

หลายเรื่องที่นําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับสัตวเลี้ยงที่ผูวิจัยไมไดกลาวถึง ซึ่งภาพยนตรเหลาน้ันลวนกลาวถึง

เรื่องราวของความผูกพันของคนกับสัตวเลี้ยงไดอยางนาซาบซึ้งใจเชนกัน 
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จากภาพยนตรเหลาน้ีสะทอนเรื่องราวทําใหเราเห็นไดวาสัตวเลี้ยงน้ันมีบทบาท มี

ความสําคัญ และผูกพันกับชีวิตของผูคนในปจจุบนั ซึ่งหากไตรตรองดูแลวประโยชนของสตัวเลี้ยงน้ันมี

มากมาย มากกวาการเลี้ยงไวเปนเพื่อนแกเหงา หรือเลี้ยงไวเฝาบาน มีสัตวเลี้ยงหลายชนิดที่สามารถ

ฝกฝนจนสามารถสรางประโยชนใหแกมนุษยไดอยางมากและทําใหเกิดเปนอาชีพที่สัตวเลี้ยงสามารถ

ทําได ยกตัวอยางเชน การเปนนักแสดง อยางที่เห็นในภาพยนตรและละครโทรทัศนตางๆเปนจํานวน

มากในตางประเทศ อั๊กกี้นองหมาแจกรัสเซลลเทอรเรีย วัย 10 ป ถือเปน "นองหมาดารา" ของวงการ

ดาราสุนัขในฮอลลีวูดที่เปนดาวจรสัแสงตัวหน่ึง แถมยังมีรางวัลทางการแสดงการันตีดวยการรบัรางวัล

ปาลมทองคําสําหรับสุนัขหรือ Palm Dog มาแลว หลังฝากผลงานการแสดงเรื่องสุดทายไวกับ

ภาพยนตรยอดเย่ียมแหงป "ดิ อารททิส" (The Artist) ที่ควารางวัลออสการไปไดถึง 5 รางวัล เมื่อปที่

ผานมาอั๊กกี้ไดประกาศอําลาวงการภาพยนตรไปเปนที่เรียบรอยแลวโดยการประทับรอยเทาเปนที่

ระลึกที่ the Grauman's Chinese Theatre เมืองลอสแอนเจลิส มลรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยมีแฟนคลับของเจาอั๊กกี้มารวมแสดงความยินดีกันอยางลนหลาม หรือจะเปนสัตว

เลี้ยงบําบัด (Animal Therapy) ซึ่งปจจุบันการใชสัตวบําบัดถือเปนศาสตรที่กําลังไดรับความสนใจ

เปนอยางมากและมีความนิยมแพรหลายเพิ่มมากข้ึนๆ โดยไดรับการยอมรับวาสามารถนํามาใช

ประโยชนในทางการแพทยเพื่อใชบําบัดรักษาอาการเจ็บปวยของมนุษยไดอยางเปนผลดี โดยสัตวที่

นิยมนํามาใชในการบําบัดรักษามีทั้งสัตวเลี้ยงและสัตวใชงานทั่วไปไดแก สุนัข แมว ปลา มา ซึ่งสัตว 

แตละตัวสามารถใชบําบัดรักษาอาการเจ็บไขไดปวยของคนเราได  

นักกายภาพบําบัดจะนําสุนัขเขามาฝกเพื่อชวยผูปวยที่เปนโรคอัมพาตและอัมพฤกษ โดย

การใหไดออกกําลังบรหิารกลามเน้ือแขนและขาที่ออนแรง การนําแมวมาชวยในการบําบัดรักษาผูปวย

โดยมีการนําแมวมาฝกใหนวดคนชราที่มีความเมื่อยลาของกลามเน้ือรางกาย หรือจะเปนการบําบัด

ดวยปลา ซึ่งมักใชปลามาทําสปาโดยมีจุดประสงคชวยใหผูปวยไดผอนคลายและกําจัดสิ่งสกปรกที่เทา

ที่เปนบอเกิดแหงเช้ือโรคทั้งหลาย การบําบัดโรคโดยนิยมนําปลาการา ปลาเอสพี มาใช ปลาเหลาน้ี

สามารถดูดเอาเซลลผิวหนังที่ตาย แบคทีเรียและเช้ือราที่กอใหเกิดกลิ่นอับที่เทาออกไปได อีกทั้ง

นํ้าลายของปลายังปลอย Enzyme Diathanol ออกมา ซึ่งเอนไซมน้ีทําหนาที่ชวยกระตุนผิวใหเกิด

เซลลใหมและชวยซอมแซมเซลลผิวเกาที่สึกหรอ ทําใหชวยใหผิวมีความชุมช่ืนข้ึน จึงลดรอยแตกที่สน

เทาไดเปนอยางดี นอกจากน้ีปจจุบันมีการนํามามาฝกในการชวยบําบัดเด็กที่สมาธิสั้นและเด็ก     

ออทิสติก การบําบัดดวยมาจะชวยในเรื่องของการทรงตัวบนหลังมาจึงชวยควบคุมในเรื่องการ

เคลื่อนไหวรางกายไดอยางดีเพราะเด็กออทิสติกสวนใหญมักอยูไมคอยน่ิง การใหเขาไดอยูบนหลังมา

จะชวยลดความวุนวาย ความกาวราวและชวยฝกจิตใจใหสงบ มีสมาธิไดมากย่ิงข้ึน เมื่อทําไดจะทําให

มีความเช่ือมั่นในตนเองและมีความภาคภูมิใจในตนเองเพิ่มมากข้ึน (ดร.แพง ชินพงศ: ASTV ผูจัดการ

ออนไลน) 
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สําหรับประเทศไทยไดมีการนํามามาใชบําบัดอยางจริงจังแลว ในบางหนวยงาน เชน ที่

กรมการสัตวทหารบก ไดจัดใหมีโครงการอาชาบําบัดเพื่อชวยบําบัดเยาวชนที่มีความผิดปกติ พิการ

ทางรางกาย จิตใจและอารมณ หรือเยาวชนที่มีปญหาดานสขุภาพอื่นๆ เชน โครงสรางรางกายผิดปกติ 

สมาธิสั้น เด็กออทิสติก โดยนํามาของชมรมนักกีฬาข่ีมากรมการสัตวทหารบกมาใชในการบําบัดโรค

ตางๆ หรืออยางที่สถาบันราชานุกูลและบานพักคนชราบางแหงไดมีการทดลองใชสัตวเลี้ยงบําบัดกับ

ผูปวยทางจิตและคนชราที่โรงพยาบาลกลวยนํ้าไทและโรงพยาบาลกรุงเทพเลือกใชสุนัขในการบําบัด

คนชรา รักษาผูปวยอัมพฤกษ อัมพาต และนอกจากสัตวเลี้ยงบําบัดแลว ยังมีสัตวเลี้ยงที่ประกอบ

อาชีพอีกหลายหลายประเภท เชน สุนัขตํารวจ สุนัขกับเพลิง สัตวเลี้ยงที่เปนนักแสดง หรือแมกระทั่ง

ลิงนักเก็บมะพราว เปนตน 

การใชสัตวบําบัดเปนอีกทางเลือกหน่ึงในการรักษาฟนฟูและเยียวยาผูมีอาการเจ็บปวย 

หรือมีปญหาเกี่ยวกับรางกาย จิตใจ อารมณ บทความที่เขียนข้ึนโดยคุณหมอ พีท เวดเดอรเบิรน ซึ่ง

เปนสัตวแพทยชาวไอรแลนดผูมีช่ือเสียงลงไวในหนังสือพิมพไอริช อินดิเพนเดนท ซึ่งพรรณนาถึงพลัง

แหงการเยียวยารักษาของแมวและสุนัข โดยกลาววา สัตวเลี้ยงมีคุณประโยชนตอสุขภาพคนเราอยาง

ย่ิงจนนาที่จะจัดไวสําหรับหมอเขียนใบสั่งแกคนไข เน่ืองจากพบหลักฐานวาทั้งแมวและสุนัขใหผล

ดีกวายาหลายๆขนานที่ใชกันอยูทุกวันน้ี สัตวเลี้ยงมีบทบาทในอันที่จะพัฒนาความเปนอยูของคนเรา

ดานสุขภาพในทุกๆวัยใหดีข้ึนทั้งทางรางกายและจิตใจโดยเฉพาะอยางย่ิงในผูสูงวัย  

ไมนานมาน้ี ดับบลิน เอสพีซีเอ แอนด โฮม อินสเตต ซีเนียรแคร (Dublin SPCA and 

Home Instead Senior Care) ไดริเริ่มโครงการใหม โดยจัดการนําเอาประโยชนจากการเอาสัตว

เลี้ยงเปนเพื่อนคูชีวิตแกผูสูงอายุ โดยไมกอผลเสียเปนภาระแกผูสูงอายุเหลาน้ันอันเน่ืองมาจากการ

ตองเปนเจาของสัตวเลี้ยงอยางถาวรแตอยางใด แตสําหรับคนปกติที่มีความแข็งแรงดีก็สามารถใชสัตว

มาชวยทําใหเกิดประโยชนมากมายได อยางนอยการที่เราเลี้ยงสุนัขหรือแมวซักตัวไวเปนเพื่อนก็ชวย

ทําใหเราหายเหงา ผอนคลายความเครียด สรางสมาธิใหสงบ ทําใหอารมณดี อีกทั้งการที่เราใหความ

รักและความเมตตากับสัตวที่เราเลี้ยง เราก็จะไดเพื่อนที่ซื่อสัตยที่รักเราแคน้ีก็มากพอแลว ซึ่งผูวิจัย

เล็งเห็นถึงความสําคัญของสัตวเลีย้งทีป่จจุบนัมีบทบาทและมีความสําคัญกับชีวิตผูคนมากข้ึน จึงอยาก

นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสัตวที่มีการประกอบอาชีพตางๆใหเกิดประโยชนมากกวาการนํามาเลี้ยงเปน

เพื่อนเลนหรือเลี้ยงไวเพื่อเฝาบาน โดยจะนําเสนอเปนรายการสารคดีมีความยาว 15 นาที 
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วัตถุประสงค 

จากที่มาและความสําคัญของปญหาที่ ไดกลาวไปแลวขางตนน้ันผู วิจัยไดกําหนด

วัตถุประสงคการศึกษา ไว 2 ประการดวยกัน คือ  

1. เพื่อศึกษาแนวทางการผลิตรายการโทรทัศนในรูปแบบของสารคดีนําเสนอเรื่องราว

เบื้องหลังการนําสัตวมาประกอบอาชีพ 

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่มีรายการโทรทัศนในรูปแบบสารคดี

นําเสนอเรื่องราวเบื้องหลังการนําสัตวมาประกอบอาชีพ 

 

เปาหมายขอบเขตของโครงการ 

ทดลองผลิตรายการโทรทัศนในรูปแบบของสารคดีเพื่อนําเสนอเบื้องหลังชีวิตของสัตวใน

อาชีพตางๆ โดยจะทําการศึกษาในดานการทํารายการสารคดี การนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับสัตวเลี้ยง  

ถายทําจริงเพียงแค 1 ช้ินงาน ความยาว 15 นาทีกลุมเปาหมาย คือ บุคคลทั่วไป ไมวาจะอายุนอย

หรือมากก็สามารถรับชมได 

 

ขั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษาคนควาจากตํารา หนังสือ และเอกสารตางๆ เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎี รวมถึง 

สํารวจขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2. ศึกษาหาขอมูลที่เกี่ยวของกับการผลิตรายการสารคดีที่เกี่ยวกับสัตว และ ศึกษา

รูปแบบการนําเสนอรายการตางๆทางรายการโทรทัศน 

3. ข้ันตอนการเตรียมการผลิต (Pre-production) 

 - เก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย 

 - คิดรูปแบบเน้ือหาและการนําเสนอออกมาเปนโครงราง จัดทําบทรายการ อุปกรณที่

เกี่ยวของ และสถานที่ ที่ตองใชในการผลิต 

4. ข้ันตอนการผลิตรายการ (Production) การถายทํารายการในสถานที่ตางๆ 

5. ข้ันตอนการดําเนินงานหลังจากการผลิตรายการ (Post-production) การตัดตอและ 

กราฟก 

6. สรุปผลการดําเนินงาน 
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แผนการดําเนินงาน 

 

ตอไปน้ีเปนการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 

ตารางที่ 1-1    ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของ         

2. วิเคราะหขอมูลเพื่อผลิตช้ินงาน อางอิง/หา Reference         

3. ศึกษาขั้นตอนและวิธีการฝกส ัตว / ติดตอผูเช่ียวชาญ-

สถานที่ 
        

4. กําหนดอารมณและโทนสี / มุมกลอง         

5. วางแผนการถายทํา         

6. ถายทํารายการสารคดีนําเสนอเรื่องราวเบื้องหลังการนํา

สัตวมาประกอบอาชีพ 

        

7. ตัดตอช้ินงาน         

8. สรุปผลการดําเนินงาน         

9. จัดทําเอกสาร         

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  ทราบถึงข้ันตอนการผลิตรายการโทรทัศนประเภทสารคดี 

2. ทราบถึงข้ึนตอนการผลิตรายการที่เกี่ยวกับสัตว วิธีการนําเสนอที่เหมาะสม และ

สามารถตอบโจทยกลุมเปาหมายได 
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นิยามศัพท 

 

รายการสารคดี หมายถึง รายการที่มีเจตนาเบื้องตนเพื่อรายงานเรื่องที่เปนความจริง มิใช

เกิดจากจินตนาการ ใหสาระ ขอเท็จจริง ความรูแบบมีความคิดสรางสรรค โดยสารคดีที่ดีตองใหอะไร

ที่ใหมกับผูรับสาร อาจเปนขอมูลใหม เรื่องที่ไมเคยเปดเผยมากอนหรือเปนความคิดเห็นใหม 

 

อาชีพสัตว หมายถึง สัตวที่มีการประกอบอาชีพเหมือนกับมนุษย เกิดจากการฝกฝนของผู

ฝกรวมกับความสามารถของสัตว โดยกอใหเกิดประโยชนแกผูอื่น 

 

เบ้ืองหลัง หมายถึง เรื่องราวที่ไมเคยเปดเผย เปนการนําเสนอในดานของการใชชีวิต การ

ฝกฝน ความเปนอยูของสัตวชนิดน้ันๆ ไมใชสิ่งที่ผูชมเห็นจากเรื่องราวเบื้องหนาที่ปรากฏออกสูสายตา

คนภายนอก 

 

 

   ส
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บทที่  2 

ทบทวนวรรณกรรมและผลงานที่เกี่ยวของ 

 

การศึกษา “การสรางสรรครายการสารคดีนําเสนอเรื่องราวเบื้องหลังการนําสัตวมา

ประกอบอาชีพ” ผูวิจัยไดนําทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของเพื่อนํามาประกอบในการวิเคราะหดังน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ  

- แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการสารคดี  

- แนวคิดเรื่องความสัมพันธของมนุษยกับสัตวเลี้ยง 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.3 ผลงานที่เกี่ยวของ  

 - ผลการศึกษาวิเคราะหรายการหรือสารคดีที่นําเสนอเกี่ยวกับสัตว 

  

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

 

แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการสารคดี 

รายการสารคดี Documentary หมายถึง รายการที่มีเจตนาเบื้องตนเพื่อรายงานเรื่องที่

เปนความจริง มิใชเกิดจากจินตนาการ เรียบเรียงอยางสละสลวย โดยเนนองคประกอบของความ

สนใจของมนุษยมากกวาองคประกอบของความสด และมีวัตถุประสงคเพื่อใหความรู ความผอนคลาย

ตอผูชมในเวลาเดียวกัน 

สารคดี แปลวา การดําเนินเรื่องทั้งหมดหรือการเสนอเรื่องราวโดยละเอียด รายการ    

สารคดีถือเปนรายการประเภทหน่ึงที่มุงเนนการนําเสนอสาระความรูอยางเต็มเปยม สารคดีถือเปน

เครื่องตอบสนองความอยากรูอยากเห็นของผูชม เพื่อที่จะใหรายละเอียดของขาวหรือเลาเรื่องราวที่

นาสนใจใหผูชมไดรูไดเขาใจอยางแจมแจง จุดที่ทําใหรายการสารคดีแตกตางจากรายการประเภทอื่นๆ

ก็คือ สารคดีจะมุงเนนนําเสนอเน้ือหาหรือประเด็นใดประเด็นหน่ึงอยางลึกซึ้งเพียงเรื่องเดียวเทาน้ัน 

แตวิธีการนําเสนอ (Program Presentation) อาจมีไดหลายแบบ (Variety) คละกันไป  

(จุมพล รอดคําดี, 2525, อางใน ณรรฐพงษ ผูภักดี, 2545) 

ในป พ.ศ.2526 กิจการโทรทัศนไดขยายตัวอยางรวดเร็ว ดวยความเจริญกาวหนาทาง

เทคโนโลยีและความเจริญเติบโตของภาวะเศรษฐกิจ เน้ือหาและประเภทของรายการจึงมีมากข้ึนเพื่อ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่แตกตางกันออกไป จากปจจัยดังกลาวทําใหเกิดกลุมผูผลิต

   ส
ำนกัหอ
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รายการสารคดีที่เปนผูอยูในแวดวงสื่อมวลชน จัดต้ังบริษัทผลิตรายการโทรทัศนเล็กๆผลิตรายการ 

สารคดีที่มีคุณภาพ เชน  สันติธร หุตาคม (โจย บางจาก) ผูซึ่งความสนใจและรักการเดินทาง ไดรับการ

ชักชวนจากผูบริหารชอง5 จึงเริ่มหันมาผลิตรายการสารคดี “หลายชีวิต” ตอมาเปลี่ยนเปนรายการ 

“สองโลก” ซึ่งมีเน้ือหาเกี่ยวกับวิถีของประชาชน รวมทั้งการเดินทางแสวงหาสิ่งใหมๆ และสุชาดี มณี-

วงศ เปนอีกผูหน่ึงที่ชนะเลิศการเขียนบทภาพยนตรสารคดีชุด “พญาแถน” ซึ่งเปนสารคดีเกี่ยวกับ

ความเช่ือของคนอีสานเรื่องการขอฝน ซึ่งไดรับความนิยมอยางมาก ตอจากน้ันจึงเกิดแรงบันดาลใจ

และความคิดริเริ่มที่จะผลิตสารคดีมีประโยชน ใหสาระตอประชาชนอยางตอเน่ือง และนับเปน

จุดเริ่มตนของรายการสารคดี “กระจกหกดาน” ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความรูรอบตัวพรอมทั้งสอดแทรก

คติธรรมเพื่อกระตุนเตือนการดํารงชีวิตของคนและยังคงออกอากาศมาถึงปจจุบัน  

หลังจากน้ันธุรกิจสื่อสารมวลชนไดเติบโตข้ึน ทําใหมีรายการสารคดีเกิดข้ึนมากมาย ทั้ง

รายการสั้นๆ 1 นาที ไปจนถึงรายการที่มีความยาว 1 ช่ัวโมง ซึ่งตอมาในชวงพ.ศ.2534 - 2537 การ

แขงขันในการผลิตรายการสารคดีมีมากข้ึน โดยองคกรธุรกิจไดเริ่มใหการสนับสนุนการผลิตรายการ

สารคดีเพื่อสงเสริมภาพลักษณของตนเอง ในขณะที่หนวยงานของรัฐเองก็มุงโฆษณาประชาสัมพันธ

ผลงานอยางมาก ทําใหมีปริมานรายการสารคดีมากข้ึนเปนทวีคูณ แตตอมาไมนานเกิดวิกฤตทาง

เศรษฐกิจ ธุรกิจการผลิตรายการสารคดีเริ่มประสบปญหา ถูกลดเวลา ประกอบกับย่ิงรายการยาว งบ

ประมานในการผลิตก็มาก คาซื้อเวลาออกอากาศแพง รายการสารคดีจึงมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา

ในการนําเสนอใหสั้นลงจาก 30 - 60 นาที เหลือเพียง 1 - 5 นาที เชน รายการ “โลกสีนํ้าเงิน”ของ

บริษัท พาโนรามา ด็อกคิวเมนทารี่ จํากัด 

 

ลักษณะของสารคดี 

รายการสารคดี จะมีลักษณะที่สําคัญ คือ 

1. ตองเปนเร่ืองเดียวตลอดรายการ เชน ถาจะผลิตสารคดีเรื่องนํ้า เน้ือหาทั้งหมดก็จะ  

ตองเกี่ยวกับนํ้า โดยอาจจะเริ่มดวยกําเนิดของนํ้า สภาพของนํ้าดีนํ้าเสีย ประโยชนของนํ้า เปนตน    

สวนที่จะเนนเน้ือหาสวนใดก็ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการผลิต 

2. เปนขอเท็จจริงท้ังหมด การเสนอสารคดีจะตองคนควาจากแหลงขอมูลตางๆเพื่อนํามา

ใชประกอบรายการใหมเีน้ือหาครอบคลุมทุกแงทกุมุม โดยเน้ือหาสาระเหลาน้ันจะตองเปนจริงทั้งหมด

และสามารถอางอิงได 

3. เปนการเลาโดยละเอียดดวยเทคนิคการนําเสนอในรูปแบบตางๆกัน เชน ละครสั้น 

การบรรยาย การสนทนาสั้น หรือแมแตเพลงและดนตรีมาผสมกันโดยเรียงลําดับเน้ือหาใหเหมาะกับ

รูปแบบตางๆโดยไมขัดหู เพื่อจูงใจผู ฟ งใหสนใจติดตามฟงต้ังแตตนจนจบ อยางไรก็ตามก็มีขอ     

เสนอแนะวาสําหรับรายการสารคดีน้ันควรจะใชเสียงจริง หรือเสียงที่ทําใหเกิดจินตภาพมากกวาการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



9 

 

บรรยายจึงจะทําใหผูฟงเกิดอารมณคลอยตามไดมาก 

รายการสารคดีที่ไดรับความช่ืนชอบจากผูชมสวนใหญ มักจะเปนรายการสารคดีที่ผลิต

จากตางประเทศ และไดรับการยอมรับโดยทั่วไปอยางกวางขวาง เชน รายการสารคดีของ Discovery 

Channel เปนตน ซึ่งสถานีโทรทัศนที่นําเสนอรายการประเภทน้ีมักจะปรากฏอยูในรูปแบบของ

สถานีโทรทัศนที่บอกรับสมาชิก หรือ Cable TV ทําใหไมใชทุกคนที่จะมีโอกาสรับชมรายการประเภท

น้ีได แตสถานีโทรทัศนชอง 9 อ.ส.ม.ท.ไดนํารายการสารคดีคุณภาพระดับโลกจากเนช่ันแนล จีโอ

กราฟก (National Geographic) มาเผยแพรใหกับผูชมภายใตช่ือรายการ “สํารวจโลกกับ National 

Geographic” ออกอากาศครั้งแรกปพ.ศ.2543 สํารวจโลก “รูในสิ่งที่ไมเคยรู” คนพบสิ่งใหมๆ     

สารคดีระดับโลก ชีวิตสัตว ธรรมชาติ ประวัติศาสตร เรียนรูแหลงอารยธรรมของโลก โดยวัตถุประสงค

ของรายการ มุงหมายใหผูชมโดยเฉพาะกลุมนักศึกษาไดใชรายการเสมือนเปนหนังสืออานนอกเวลา 

เพื่อเปนที่คนควาหาความรูใหมๆนอกเหนือจากการรับชมเพื่อความบันเทิง และรายการยังเหมาะกับ

กลุมผูชมที่เปนครอบครัว พอบาน แมบาน เพื่อเสริมความรูนอกจากประสบการณในชีวิต หลังจากที่

ไดรับความนิยมอยางมากก็ไดมีการนําสารคดีสัตวของตางประเทศอีกมากมายเขามาฉายใหผูชมทาง

รายการตางๆมาจนถึงปจจุบัน เชน รายการทองโลกกวาง ทางชอง Thai PBS รายการมหัศจรรยสัตว

โลก (อดีตรายการแดนสนธยา) ทางชอง 9 อ.ส.ม.ท. 

สารคดีเปนรูปแบบที่ปรากฏในสื่อหลายประเภท ในสวนของสารคดีโทรทัศนมีการใหคํา

จํากัดความวาหมายถึง “รายการประเภทหน่ึงซึ่งนําเสนอขอมูลเสนอขอมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึง

โดยละเอียดต้ังแตตนจนจบโดยยึดหลักความเปนจริง ในขณะเดียวกันก็อาศัยเทคนิคตางๆหลาย

รูปแบบมาผสมผสานกัน เพื่อใหเกิดจินตภาพที่ดีและจูงใจผูชมใหสนใจ อาทิ รูปแบบการบรรยาย บท

สัมภาษณ บทสนทนา การใหดนตรีและเสียงประกอบอื่นๆ เพื่อเสริมความหมายใหสมบูรณใหแกภาพ

ที่ปรากฏทางจอโทรทัศน เปนตน น่ันคือนอกจากจะมุงเสนอขอเท็จจริงแกผูชมแลว ยังมีความ

พยายามในการสรางจินตนาการปะปนอยูดวย” (ลัดดาวัลย กําแพงแกว, 2539) 

 

คุณลักษณะของรายการสารคดี 

1. มีความคิดเห็น บทที่มีประสิทธิภาพยอมตองการการแสดงความคิดเห็นเพื่อชวย

สนับสนุนเน้ือหาใหดูเปนหน่ึงเดียว เชน การสัมภาษณเพื่อขอความคิดเห็นจากผูรวมเหตุการณ 

ผูเห็นเหตุการณ เพื่อใหไดรายละเอียดของเรื่องและความรูสึกตอเรื่องน้ันๆในหลายมุมมองมากข้ึน ซึ่ง

ความคิดเห็นน้ันหมายถึงการมองเรื่องราวจากมุมมองของใครสักคน อาจเปนหน่ึงในผูรวมเหตุการณ

หรือของผูรายงานเองก็ได สิ่งที่สําคัญคือ ตองนําเสนอความคิดเห็นน้ันอยางรอบคอบ โดยอาศัย

พื้นฐานของความเปนภาวะวิสัยเปนกลาง มีหลักฐาน (Walter, 1994, อางใน วารี อัศวเกียรติรักษา, 

2542) , (Kriwaczek, 1997, อางใน วารี อัศวเกียรติรักษา, 2542) ซึ่งคําวา ภาวะวิสัยน้ันหมายถึงวา 
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ผูเขียนบทสารคดีไมควรปลอยใหความคิดเห็นสวนตัวตอเรื่องที่เขียนมามีผลตอความยุติธรรมของ

ผูเขียนเอง โดยตองเสนอประเด็นแตละแงมุมดวยมุมมองที่เปนจริง ในสวนของความมีอคติน้ันเปน

ผลเสียตอทั้งผูผลิตและเน้ือหาของสารคดี เพราะถาขาดความรูสึกรับผิดชอบตอความถูกตอง อาจจะ

เกิดลักษณะของการนําเสนอขอเท็จจริงเพียงครึ่งเดียว กลายเปนการนําเสนอความจริงจากมุมมอง

ของผูสรางเอง (Swallow, 1956, อางใน วารี อัศวเกียรติรักษา, 2542) จึงควรใหมีความหลากหลาย

เทาที่จะเปนไปได บางรายการตรวจสอบเรื่องผานมุมมองของบุคคลหลายคนที่ไดรับผลกระทบจาก

ทิศทางที่ตางกัน ทําใหรายการมีความนาสนใจมากข้ึน  

2. มีความเก่ียวพันกับผูชม สิ่งที่ทําใหผูชมพึงพอใจมากที่สุด คือการสรางความเกี่ยวของ 

ดังน้ันสารคดีนอกจากจะบรรจุขอมลู ความสําคัญและคุณคาใหแกผูชมกลุมเปาหมายแลว ยังตองสราง

ความรูสึกดานอารมณ เพื่อจูงใจเขาสูประเด็นและทําใหรูสึกมีสวนรวมในเรื่อง แมวาจะเปนการมีสวน

รวมแบบรูสึกแทนคนอื่นก็ตาม การสรางความเกี่ยวพันใหบรรลุผลใหมากที่สุดคือการเผยใหผูชมได

เห็นบุคคลจริง สถานที่จริง และเหตุการณที่เกี่ยวของในเรื่อง ไดยินเสียงจริงของผูมีสวนรวมเขาไป

เกี่ยวของดวย เชน ในหองปฏิบัติการ หองทดสอบ สิ่งที่ผูชมไดชมจากความเปนจริง นอกเหนือไปจาก

การพยายามสรางความรูสึกรวมแลวเรื่องที่นําเสนอน้ันก็ควรเปนเรื่องที่มีความสําคัญ สรางผลกระทบ 

หรือเปนประโยชนกับผูชมมีความใกลชิดกับผูชมไมวาจะโดยทางตัวบุคคล หรือสถานที่ก็แลวแต ซึ่งจะ

เปนตัวเพิ่มความเกี่ยวพันกับผูชมนอกจากการพยายามสรางความรูสึกรวม 

3. อางอิงได สารคดีมิใชเกิดจากการคิดสรางเรื่องราวข้ึนมา จึงเขียนบทเพื่อนําไปถายทํา 

แตควรมีความคลายคลึงกับขาวที่บันทึกเรื่องราวจากเหตุการณจริงหรือสถานที่จริง แลวจึงคอยมา

คัดเลือกภาพหรือตอนที่เหมาะสมกอนเผยแพร แตก็มิไดหมายความวาการใชบทจะเกิดข้ึนไมได การ

เขียนบทจะเขามามีบทบาทสําคัญก็ตอเมื่อมีตัวแสดง เชน พิธีกร หรือใชในกรณีกับทีมงานฝายผลิตที่

จําเปนตองมีการถายทําใหม อาจเน่ืองจากไมไดภาพที่ตองการหรือมีสิ่งผิดพลาดเกิดข้ึน แนนอนวา

ยอมไมสามารถเรียกเหตุการณที่ผานไปแลวใหกลับมาได ผูผลิตสามารถสรางเรื่องหรือสิ่งเลียนแบบ

ข้ึนมาโดยมีขอแมวาการสรางข้ึนใหมน้ีตองซื่อสัตยกับเรื่องหรือสถานการณเดิม มิใชทําไปเพื่อ

สนับสนุนความตองการอยางจงใจของผูผลิต แตการผลิตในทายที่สุดแลวยอมตองอาศัยเทคนิคการ 

ตัดตอซึ่งแตเดิมน้ันไมมีการยอมรับ แตปจจุบันผูผลิตสามารถใชไดตราบเทาที่ไมมีการบิดเบือน

ขอเท็จจริง เพราะการตัดตอชวยทําใหสารคดีมีความดึงดูดใจมากย่ิงข้ึน และยังกระตุนใหผูชมมี

ประสบการณตอสิ่งที่เห็นอยูราวกับเปนผูรวมเหตุการณเอง (Kriwaczek, 1997, อางใน วารี อัศว-

เกียรติรักษา, 2542)  
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4. ความสมบูรณ สารคดีควรมีความสมบูรณในดานของเน้ือหาและอารมณ น่ันคือสารคดี

ควรมีมิติของมันเองดวย ซึ่งไดแก              

4.1 มิติดานกวาง คือ การเสนอเรื่องราวที่สําคัญๆอยางรอบดานเกี่ยวกับขอมูลที ่     

นํามาเสนอ  

4.2 มิติดานยาว คือ การเสนอเรื่องราวทีทําใหเห็นและเขาใจพัฒนาการของเรื่องน้ันๆจาก

อดีตสูปจจุบัน ลําดับการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่กําลังเผชิญหนาอยู 

4.3 มิติดานลึก คือ การเสนอเรื่องราวที่ลึกลงไปในจิตวิญญาณของคนที่มีความผูกพันอยู

กับสิ่งที่กําลังนําเสนอ ซึ่งจะกอใหเกิดอารมณดานใดดานหน่ึงแกผูชม เชน ต่ืนเตน ยินดี หรือความ

ตระหนักอยางใดอยางหน่ึง (ธีรภาพ โลหิตกุล, 2531)  

 นอกจากที่กลาวมายังมีลักษณะบางอยางที่ผูผลิตสารคดีควรพิจารณา คือไมควรกลาว

ช้ีนําผูชม อยาบอกผูชมวาปญหาคืออะไร หรือควรรูสึกหรอืเช่ือตามประเด็นที่นําเสนอ แตควรแสดงให

เห็นมากกวาแสดงใหเหน็ถึงปญหา ขอสรุปที่มีการเสนอแนะข้ึนมา น่ันคือปลอยใหภาพแสดงความจริง

ใหปรากฏดวยตัวของมันเอง การแสดงพยานหลักฐานใหเห็นดีกวาการรายงานหรือบรรยายใหผูชม

ทราบ ซึ่งจะมีผลตอความนาเช่ือถือดวย (ธีรภาพ โลหิตกุล, 2531) 

 

ประเภทของสารคดี 

ในการผลิตรายการสารคดีสั้น เน้ือหาและเทคนิคในการผลิตเปนสวนสําคัญอยางย่ิง บาง

เรื่องมีเน้ือหาสาระสลับซับซอน แตบางเรื่องก็ไมยุงยากสามารถติดตามรับฟงไดงายๆ ดังน้ันจึงสรุปได 

วาสารคดีน้ันจะแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

 

1. สารคดีแบบเบาสมอง (Feature)  

สารคดีชนิดน้ีไมตองการเน้ือหาละเอียดลึกซึ้งและหนักสมองนัก เสนอเพียงเรื่องราว

กวางๆพอเขาใจดวยรูปแบบที่คอนขางจะใหความบันเทิง เชน ละคร สนทนา บทความ เปนตน และ

เสียงประกอบก็อาจจะสรางข้ึนเลยีนแบบของจริงหรือใชเสียงจริงไดก็ย่ิงดี สารคดีชนิดน้ี ไดแก สารคดี

ทั่วไป สารคดีเน่ืองในโอกาสพิเศษ สารคดีทองเที่ยว และสารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร 

1.1 สารคดีทั่วไป (General Feature) สารคดีประเภทน้ีมีเน้ือหาเปดกวาง ไมเฉพาะ

เจาะจงวาจะตองเปนเรื่องของมนุษย พืช สัตว สิ่งของ สุดแลวแตผูผลิตรายการจะหยิบยกเรื่องใดๆที่

เห็นวาอยูในความสนใจของประชาชน ใหความรูหรือใหประโยชนแกผูฟง โดยมีจุดประสงคที่จะใหเกิด

ความประทับใจหรือจูงใจใหคลอยตามเรื่องราวที่นํามาเสนอน้ันหรือใหความรูในเรื่องใดเรื่องหน่ึงตาม

โอกาส  
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การผลิตรายการสารคดีประเภทสารคดีทั่วไปน้ี ผูผลิตก็จะตองรวบรวมขอมูลทั้งจาก

เอกสาร จากบุคคล และบางคราวอาจจําเปนตองสรางเสียงประกอบ หรือนําเสียงจริงมาประกอบเพื่อ

ใหดูสมจริง และจูงใจผูฟงไดคลอยตามไดมากย่ิงข้ึน 

1.2 สารคดีเน่ืองในโอกาสพิเศษ (Special Occasion Feature) สารคดีประเภทน้ี

สามารถผลิตไดในทุกโอกาสที่เปนพิเศษ ไมวาจะเปนเรื่องบุคคล ประเพณี วันสําคัญตางๆ เปนตน 

เพื่อใหความรู และความบันเทิงแกผู ฟงเปนสําคัญ ซึ่งขอมูลตางๆเหลาน้ีสามารถคนไดไมยากนัก

เพราะสวนใหญจะมีเปนประจําป เชน สารคดีเรื่องวันตนไมแหงชาติ เรื่องเทศกาลวิสาขบูชา เรื่อง

ประเพณีรดนํ้าดําหัว หรือสารคดีเรื่องวันเสียงปนแตก เปนตน สารคดีประเภทน้ีมุงที่จะปลูกฝงความ

สามัคคี ความซาบซึ้งในความเปนชาติ หรือจูงใจใหรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามตอไป 

1.3 สารคดีทองเที่ยว (Touring Feature) รายการที่เสนอเน้ือหาเกี่ยวกับการทองเที่ยว

น้ันจะสามารถมองเห็นไดเดนชัดเพราะเน้ือหาจะเนนในเรื่องรายการทองเที่ยวไปในสถานที่ตางๆ 

ขณะเดียวกันก็ประมวลประวัติความเปนมาของสถานที่รวมถึงจุดที่นาสนใจ วิธีเดินทาง คาใชจาย ที่

พัก และสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เปนการใหขอมูลทุกดานแกผูฟงซึ่งอาจสนใจเดินทางไปเที่ยวได 

ผูผลิตรายการสารคดีทองเทีย่วน้ีจะตองพยายามพรรณนาเพือ่จูงใจใหผูฟงคลอยตามและเกิดภาพทัศน

อยางแจมชัด เพื่อเดินทางไปทองเที่ยวยังสถานที่ดังกลาวในโอกาสตอไปดวย เชน สารคดีเรื่องไปเที่ยว

เกาะเสม็ดกันเถอะ เรื่องเชียงใหม เมืองสวรรค หรือเรื่องเขาคอวันน้ี เปนตน 

1.4 สารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร (Historical Feature)  สารคดีประเภทน้ีจะเลาถึงเรือ่ง

ที่เกิดในอดีตวาเกิดข้ึนอยางไร เหตุการณเปนอยางไรอยางคราวๆ หรืออาจจะเปนเกร็ดประวัติศาสตร

ตอนใดตอนหน่ึง เชน เรื่องของนายขนมตม ซึ่งมีฝมือในทางมวยไทยเปนที่เลื่องลือ หรือเรื่องสะพาน

ขามแมนํ้าแควอันเปนสวนหน่ึงของเรื่องราวที่เกิดข้ึนในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตน การนําเอา

เรื่องราวในประวัติศาสตรมาทําเปนสารคดีสั้นเชนน้ี เปนการทบทวนเหตุการณโดยใชรูปแบบในการ

นําเสนอที่ไมหนักสมองและใชเวลาในการนําเสนอไมยาวนักประมาณ 10 - 15 นาที 

 

2. สารคดีแบบเขมขน (Documentary) 

สารคดีชนิดน้ีมีเน้ือหาสาระในขอเท็จจริงที่ละเอียดลึกซึ้งทุกแงทุกมุม แตละตอนจะใช

รูปแบบในการผลิตที่คอนขางจริงจัง เพื่อใหสารคดีเรื่องน้ันนาเช่ือถือ สวนใหญจะใชวิธีสัมภาษณ 

บรรยาย รายงานนอกสถานที่ สนทนา และใชเสียงประกอบจากเสียงจริงที่บันทึกไว ลักษณะของ  

สารคดีชนิดน้ีจะใหความรูอยางเต็มที่ ดังน้ันจึงตองเปนรายการที่คอนขางยาวประมาณ 30 นาที และ

จะตองดึงดูดความสนใจของผูฟงดวยเทคนิคการผลิตที่มีเสียงจริงประกอบใหมากที่สุด สารคดีชนิดน้ี

ไดแก สารคดีเชิงวิเคราะหและสารคดีเชิงขาว 
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2.1 สารคดีเชิงวิเคราะห  (Investigative Documentary) สารคดีประเภทน้ีจะมีเน้ือหา

ละเอียดลึกซึ้งในปญหาตางๆที่เกิดข้ึน หรือขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพชีวิตความเปนอยู และในตอนทาย

ของรายการ ผูผลิตรายการก็มักจะทิ้งเน้ือหาเรื่องราวที่อาจจะเปนไปในอนาคตใหผูฟงไดคิดตอไป 

ตัวอยางเชน สารคดีเรื่องมลภาวะในประเทศไทย เน้ือหาที่จะนําเสนอก็จะครอบคลุมถึงลักษณะความ

เปนอยูของคนในประเทศไทย อาชีพ ผลที่เกิดจากการประกอบอาชีพในแงของสภาวะตางๆ อันตราย

ที่เกิดจากสภาวะน้ัน แนวโนมของมลภาวะในอีก 5 - 10 ปขางหนา แนวทางแกไขเปนตน จุดประสงค 

ของการผลิตสารคดีเรื่องน้ีก็เพื่อเปนการเตือนใหประชาชนสังวรในเรื่องของอันตรายจากมลภาวะ

และรวมกันแกไข  

2.2 สารคดีเชิงขาว (News Documentary) โดยทั่วไปแลวแตละวันจะมีขาวเกิดข้ึนใน  

แงมุมตางๆ บางขาวเปนที่สนใจของประชาชน ดังน้ัน การหยิบยกเอาขาวใดขาวหน่ึงซึ่งประชาชน

สนใจมาผลิตเปนสารคดีเชิงขาวก็เทากับจะตองคนเบื้องหนาเบื้องหลังของขาวน้ันมาเผยแพรโดย

ละเอียด และหากขาวน้ันยังไมเสร็จสิ้นยังไมยุติ ผูผลิตรายการก็จะตองทิ้งทายแบบปลายเปด ใหผูฟง

ไดคาดคะเนเอาเองวาจะจบลงในแบบใด หรือเปนการย่ัวยุผูฟงใหสนใจติดตามขาวน้ันตอไปอีก และ

หากขาวดังกลาวเปนลักษณะความขัดแยงของ 2 ฝาย เน้ือหาที่นํามาเสนอก็ตองกลาวถึงสาเหตุความ  

เปนมาวามีขอเท็จจิงอยางไร วิเคราะหปญหาหลายๆดานของสาเหตุน้ัน และสรุปขอคิดเห็นในเชิง

วิเคราะหวิจารณและช้ีใหเห็นขอเท็จจรงิทกุแงทุกมุมอยางเปนกลาง อยางไรก็ตามสารคดีเชิงขาวเชนน้ี

ไมนิยมนําเอาขาวที่จบสิ้นไปแลวมาผลิตรายการ ลักษณะของสารคดีประเภทน้ีจะมีสวนคลายกับ  

สารคดีเชิงวิเคราะห จะตางกันตรงที่วาสารคดีเชิงขาวจะนําเอาเรื่องที่เปนขาวและเปนที่วิพากษ-

วิจารณของประชาชนมาขยายผลและใหขอมูลแกผูฟงเพื่อความเขาใจและสามารถติดตามขาวน้ัน     

ตอไปได (คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ, 2555) 

 

จากแนวคิดในเรื่องของการผลติสารคดี ทําใหทราบถึงลักษณะที่สําคัญของรายการสารคดี

คือ จะตองเปนเรื่องเดียวตลอดรายการ เน้ือหาภายในรายการจะตองเปนขอเท็จจริงทั้งหมด และเลา

โดยละเอียดดวยวิธีการนําเสนอในรูปแบบตางๆกัน เชน การบรรยาย ละครสั้น หรือการสนทนาสั้น 

เปนตน ทราบถึงคุณลักษณะของรายการสารคดีซึ่งประกอบดวย ความคิดเห็นซึ่งเปนการนําเสนอ

เรื่องราวจากมุมมองที่เปนจริงของใครคนหน่ึงอยางเปนกลางและมีหลักฐานจะตองมีความเกี่ยวพันกับ

ผูชม คือการทําใหผูชมรูสึกมีสวนรวมในเรื่อง ใหผูชมไดเห็นสถานที่จริง บุคคลจริง และเหตุการณจริง 

ตองอางอิงไดมิใชเกิดจากการสรางเรื่องราวข้ึนมา สามารถเขียนบทไดแตจะตองคลายคลึงกับความ

เปนจริงมากที่สุด มีความสมบูรณในดานของเน้ือหาและอารมณควบคูกัน และจากประเภทของ

รายการสารคดีน้ัน รายการสารคดีแบบเบาสมอง เปนประเภทของรายการสารคดีที่มีลักษณะ

เหมาะสมกับเน้ือหาของรายการที่ตองการจะนําเสนอเกี่ยวกับเบื้องหลังการนําสัตวมาประกอบอาชีพ  
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นําเสนอเรื่องราวที่ไมหนักสมองมากนักและเนนใหความบันเทิงควบคูไปกับความรู ขอมูลในเบื้องตน

ผูวิจัยจะนําไปเปนแนวทางในข้ันตอนการเตรียมการกอนการผลิตรายการ การวางรูปแบบรายการ 

การเขียนบทรายการสารคดี ข้ันตอนในการผลิตรายการสารคดีเบาสมอง ในรูปแบบของสารคดีทั่วไป 

(General Feature) โดยเน้ือหาของรายการจะนําเสนอความรู ขอเท็จจริง รวมกับความบันเทิง 

เพื่อใหรายการซึ่งมีเน้ือหาเกี่ยวกับนําเสนอเรื่องราวเบื้องหลายการนําสัตวมาประกอบอาชีพเปน

รายการที่สามารถใหความรูและความบันเทิง ความสนุกสนานไปพรอมๆกัน 

 

แนวคิดเร่ืองความสัมพันธของมนุษยกับสัตวเลี้ยง 

สิ่งที่นาสนใจอีกประการหน่ึงในการศึกษาเชิงสัตวภูมิศาสตรคือ การศึกษาวาที่ไหนบางที่

มนุษยใชประโยชนจากสัตว ใชเมื่อไร และอยางไร ซึ่งอยางนอยสัตวจะใหประโยชนแกมนุษย 3 

ประการดวยกันคือ  

1. ใชเปนอาหารและวัตถุดิบในอุตสาหกรรม  

2. ใชเปนสัตวพาหนะ  

3. เปนสัตวเลี้ยงเปนเพื่อนและเปนผูรวมงาน 

มนุษยสนใจสัตวในยุคแรกๆ ในฐานเปนผูลาที่หิวกระหายเน้ือสัตวสดๆ ถือวาเปนอาหาร

หลักของมนุษยดึกดําบรรพ มนุษยยุคดึกดําบรรพลาสัตวโดยการใชหอก คันธนูและลูกธนู เบ็ดตกปลา 

กับดักสัตว จนเมื่อเขาสูยุคหินใหมมนุษยเริ่มรูจักเลี้ยงสัตว สัตวที่เลี้ยงไดแก วัว แกะและหมู แตยัง

ไมไดอยูในรูปของการทําฟารม ตอมามนุษยขยายการเลี้ยงสัตวในรูปแบบของฟารม เพราะมนุษย

คนพบวาการเลี้ยงสัตวน้ัน มนุษยจะไดอาหารตางๆ เชน เน้ือ นม ไข และวัตถุดิบเพื่อการอุตสาหกรรม

หรือหัตถกรรม เชน หนัง ขน (เสน) ขน (ปุย) กระดูก เขา ซึ่งมนุษยสามารถใชประโยชนได

นานาประการ รวมทั้งทําเปนผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ เชน เนยเหลว เนยแข็ง และผลิตวัสดุใหม เชน 

หนัง และเสนใยเพื่อการทอ ดังน้ันตอมาสัตวจึงมีความสําคัญมากข้ึนในฐานะของอาหาร เครื่องนุงหม 

และวัสดุอยางอื่น เชน พลังงาน วัสดุหลอลื่น นอกจากน้ียังมีการใชสัตวเพื่อเปนตนกําลังในการทํางาน 

การลากไถ ลากเกวียน เปนตน 

เมื่อเวลาย่ิงผานไปมนุษยเรียนรูที่จะใชประโยชนจากสัตวมากย่ิงข้ึน สัตวไมวาจะมีขนาด

เล็กหรือใหญตางเปนประโยชนตอมนุษยไมทางใดก็ทางหน่ึง เชน แมลงตนกระบองเพชรใชทําสีแดง 

กลิ่นจากตัวชะมดใชผสมทําเครื่องสําอาง หอยบางชนิดใหมุข เปลือกหอยใชทําเครื่องประดับได 

ฟองนํ้าใหฟองนํ้าสําหรับใชในการอาบนํ้า เปนตน 

นอกจากน้ันมนุษยใชสัตวเปนพาหนะเพือ่เปนตนกําลงัในการชักลาก หรือลากจูงเครื่องมือ

หรือยานพาหนะ หรือไมก็ใชข่ีโดยตรง สัตวที่ใชเปนพาหนะทั้งหมดเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ทั้งน้ี

เพราะวาสัตวเลี้ยงลูกดวยนมเปนสัตวที่มีความแข็งแรง มีกําลังมาก สามารถลากจูงพาหนะที่มีนํ้าหนัก
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มากได สัตวเมื่อถูกฝกใหเปนสัตวพาหนะอุปนิสัยจะเปลี่ยนไป สัตวจะเช่ือฟงคน สามารถเขาใจคําสั่งที่

จําเปนได สัตวที่สามารถเขาใจคําสั่งจากมนุษยไดดีก็ไดแก ชาง สุนัข อูฐ ควาย วัว มา สัตวพวกน้ีเมื่อ

ไดรับการฝกแลว จะลดความดุรายความกาวราวลงไปมาก 

เมื่อพิจารณาจากวิวัฒนาการของมนุษย การที่มนุษยรูจักฝกสัตวมาใชงานนับเปนการ

ปฏิวัติครั้งสําคัญของมนุษยครั้งหน่ึงในประวัติศาสตรกอนที่มนุษยจะรูจักประดิษฐเครื่องจักรกลข้ึนมา

ใช สัตวน้ันนอกจากมนุษยจะฝกเพื่อใหเปนสัตวพาหนะแลวมนุษยยังฝกสัตวบางชนิดใหเปนผูรวมงาน

ได เชน สุนัข ใชชวยลาสัตว ชวยเลี้ยงสัตว หรือเฝาฝูงสัตว เปนตน ในแตละทองถ่ินจะมีสัตวพาหนะ

ตางชนิดกันไป เชน เขตรอนช้ืนใชควายและวัว เขตรอนแหงใชอูฐ เขตทุงหญา เชน ทุงสเต็บ ทุงแพรรี่

ใชมาในที่สูง เชน ธิเบตใชจามรี พวกฮินดูใชชาง อินเดียแดงในอเมริกาใตใชตัวยามา พวกแลกใชกวาง

เรนเดียร พวกเอสกิโมใชสุนัข บางพื้นที่ที่เปนพื้นที่เขตภูเขามีความลาดชันสูงใชลาหรือพอเปนสัตว

พาหนะ (http://www.baanjomyut.com, 2555) 

ปจจุบันการนําสัตวมาชวยในการประกอบอาชีพเปนเรื่องธรรมชาติของมนุษย แตสิ่งที่

นาสนใจที่เกิดข้ึนคือ สิ่งเหลาน้ีกอใหเกิดอาชีพของสัตวข้ึน โดยอาชีพของสัตวเกิดจากพรสวรรคของ

สัตวแตละตัว หรือการฝกสอนของมนุษยเพื่อใหเกิดประโยชนทั้งการหารายไดและการชวยเหลือผูอื่น 

ซึ่งอาชีพของสัตวน้ันมีหลากหลายรูปแบบ 

หากเอยถึงเรื่องอาชีพของสัตว หลายคนคงนึกถึงนองหมาดารา นักแสดง สต้ันทด็อก เปน

อาชีพที่ทํารายไดอยางมากใหกับทั้งสุนัขและเจาของ เชน สุนัขเจาของรางวัลเวทีโกลเดน โกลบ หรือ

รางวัลลูกโลกทองคํา ครั้งที่ 69 จากเรื่อง The Artist เปนสุนัขช่ืออั้กกี้ พันธุ แจ็ก รัซเซล เทอรเรีย วัย 

9 ป ไดรับการเสนอช่ือเขาชิงในสาขาการแสดงสุนัขยอดเย่ียมจากภาพยนตร ถึง 2 เรื่อง คือ The 

Artist และ Water For Elephants หรือจะเปนสุนัขตํารวจที่คอยดมกลิ่นหาหลักฐานตามตัวผูราย

หรือสารเสพติด ซึ่งทั้ง 2 อาชีพดูสมบุกสมบันไมนอย แตนอกจาก 2 อาชีพดังกลาวแลว ยังมีอีกหลาย

อาชีพที่สัตวสามารถทําได อีกทั้งยังหารายไดไดอีกดวย และที่สําคัญงานเหลาน้ันยังเปนงานที่

ชวยเหลือทั้งคนและชวยเหลือสุนัขดวยกันเอง  เชน 

 

1. สุนัขนักดับเพลิง  

หนาที่ของนองหมานักดับเพลิงไมใชการเดินลุยไฟเขาไปชวยผูประสบภัย เพราะจะเปน

อันตรายตอชีวิต รวมทั้งระบบหายใจของพวกเขา แตพวกเขาจะมีหนาที่ดูแลหลังจากการดับเพลิง

เสร็จสิ้นแลวเพื่อตามหาผูที่ยังติดอยูในอาคารสถานที่ อยางไรก็ตามงานของพวกเขาก็ไมไดจบลงเพียง

เทาน้ัน การทํางานของพวกเขายังรวมไปถึงการใหความรูกับเรื่องเกี่ยวกับปองกันภัยและการเอาตัว

รอดจากไฟไหมไดอีกดวย โดยสุนัขที่ทํางานเปนสุนัขนักดับเพลิงได ตองไดรับการทดสอบจากสมาคม

พัฒนาพันธุสุนัข (The kennel club) ของประเทศน้ันๆเสียกอน ในประเทศสหรัฐอเมริกา สุนัขที่
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ทํางานอยูในหนวยงานดับเพลิงจะมีหนาที่คอยใหความรูเกี่ยวกับการหนีไฟตามสถานที่ตางๆ เชน 

โรงเรียน พิพิธภัณฑ หรือตามงานกิจกรรมตางๆ โดยการสาธิตการดับเพลิงใหเด็กๆ ต้ังแตจําลอง

สถานการณไฟไหม ข้ันตอนการหยุดอยางมีสติ หมอบ กลิ้งตัวกับพื้นและคลานหนีไฟ ซึ่งการนําสุนัข

มาชวยใหความรูในการหนีไฟทําใหเด็กๆจํากฎตางๆ ไดอยางแมนยํา และมีสมาธิจดตออยูกับการ

สาธิตไดมากกวาน่ังฟงเจาหนาที่บรรยาย นอกจากน้ียังมีการใหความรูเกี่ยวกับการปองกันไฟไหมสดๆ

ผานทางสไคป (Skype) อีกดวย คุณครูสามารถเปดใหนักเรียนดูผานคอมพิวเตอรได 

 

2. สัตวเลี้ยงบําบัด (Animal Therapy) 

การรักษาโรคในปจจุบันมีวิธีการแตกตางกันไปทั้งการรักษาโรคชนิดเดียวกันหรือตางชนิด 

ซึ่งข้ึนอยูกับแตละบุคคลเน่ืองจากความแตกตางหลากหลายน้ีเองทําใหเกิดการรักษาแบบทางเลือกที่

ใหผลดีไปไมนอยกวาการรักษาแบบปกติ และการใชวิธีสัตวบําบัดหรือ Animal Therapy ก็เปนอีก

หน่ึงการแพทยทางเลอืกทีไ่ดรับความสนใจจากทางซีกโลกตะวันตกมากข้ึนในชวงไมกี่ทศวรรษที่ผานมา 

เพื่อใชในทางการแพทยใหเกิดคุณประโยชนตอการบําบัดผูปวยโรคตางๆ เชน ชวยดานจิตใจของผูปวย

โรคทางจิตเวช เด็กออทิสติก ชวยบําบัดโรคภัยที่เกี่ยวกับกลามเน้ือ เปนตน 

จริงๆแลวการใชสัตวบําบัดน้ันถือเปนวิธีหน่ึงของการแพทยแผนโบราณที่นํามาใชในการ

รักษาและบรรเทาโรคภัยไขเจ็บได เชน การใชปลิงดูดเลือดชวยรักษาอาการเลือดแข็งตัวผิดปกติ

ภายหลังการผาตัด หรือจะเปนการใชหนอนแมลงวันในการชวยทําความสะอาดแผลเนา เปนตน 

นอกจากน้ันยังมีโรคบางประเภท เชน โรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงก็มีการนําสัตวมาชวยในการรักษา

ทางการแพทยเชนเดียวกันโดยการนําเอาปลาเงินปลาทองมาชวยคลายเครียดใหกับผูปวยใน

สหรัฐอเมริกา ที่ตุรกีมีการทดลองนําปลาสไตรเกอรและลิกเกอร มาชวยรักษาผูปวยโรคสะเก็ดเงิน โดย

ปลอยลงในอางนํ้าแรกลางแจงตามอุณหภูมิที่ควบคุมและใหปลาแทะบริเวณที่เปนผื่นคันของผูปวยให

คอยๆหลุดออก คลายๆกับที่จังหวัดกาญจนบุรีบานเราก็มีการรักษาดวยสัตวบําบัดดวยเชนกัน แตของ

เราใชปลาหมอนับหมื่นตัวปลอยลงบอนํ้าพุรอนซึ่งปลาหมอเหลาน้ีไดรับการฝกจนสามารถตอดกิน

เซลลผิวหนังทีเ่สือ่มสภาพหรอืผวิที่เปนสะเก็ดเงินออกไปไดและยังชวยกระตุนใหเลือดไหลเวียนไดดีข้ึน 

ที่กลาวมาทั้งหมดน้ันเปนเพียงการใชสัตวบําบัดรักษาโรคภัยจากภายนอกเทาน้ันยังมีการ

รักษาอีกรูปแบบหน่ึงที่นาสนใจ น่ันคือการบําบัดรักษาทางดานจิตใจ หรือผูปวยที่มีปญหาดานจิตเวช 

นึกถึงเวลาที่เราดูโชวการแสดงของสัตว หรือแมแตการที่เราไดเลนกับสัตวของเรา ทั้งสุนัข แมว 

กระตาย หรือแมแตหนูตัวเล็ก สามารถทําใหเรารูสกึเพลิดเพลิน บําบัดความทุกขที่เรามีอยูใหจางลงได

สุขภาพจิตดีข้ึนเพราะความนารักนาเอ็นดูความสบายใจจากการแสดงออกอยางใสซื่อของสัตวจึง

สามารถชวยบําบัดความเครียดได ดวยเหตุน้ีจึงไดมีการศึกษานําสัตวมาใชในการบําบัดรักษาผูที่

ประสบปญหาดานจิตเวช หรืออยางนอยก็นํามาเพื่อชวยฟนฟูสภาพจิตใจในชวงที่รางกายเจ็บปวยใหมี
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สุขภาพจิตที่ดีข้ึนยกตัวอยางเชน คนสูงอายุหรือคนปวยที่มีปญหาดานกลามเน้ือเมื่อไดเลนกับสัตว

เลี้ยงหรือสัมผัสดวยการแปรงขน ใหอาหาร หรือจูงสัตวเลี้ยงเดินเลนก็เปนการฝกพัฒนาการของ

กลามเน้ือไปพรอมกบั  การบําบัดจิตใจใหแจมใสไมเครียดแมแตคนไขที่ปวยหนักลุกจากเตียงไมไดการ

ไดเห็นหรือสัมผัสกับสัตวเลี้ยงตัวโปรดจะชวยใหลืมความเจ็บปวดจากโรครายและยืดเวลาการอยูบน

โลกน้ีใหนานข้ึน 

สําหรับประเทศไทยสตัวบําบัดยังถือเปนเรื่องใหมของวงการแพทยทางเลือกของไทยถึงแม

จะยังไมมีหนวยงานดูแลและพัฒนาการบําบัดแบบน้ีอยางชัดเจนแตก็มีหลายหนวยงานไดเลือก

นําไปใชรักษาบางแลว อยางเชน ที่สถาบันราชานุกูลและบานพักคนชรา มีการทดลองใชสัตวเลี้ยง

บําบัดกับผูปวยทางจิตและคนชรา หนวยงานตํารวจใชมาในการบําบัดเด็กพิเศษหรือออทิสติก หรือที่

โรงพยาบาลกลวยนํ้าไท เลือกใชสุนัขในการบําบัดคนชรา โรงพยาบาลกรุงเทพก็ใชสุนัขชวย

บําบัดรักษาผูปวยอัมพฤกษ-อัมพาต ในการขยับแขนหรือขา เชน การโยนของไปแลวใหสุนัขว่ิงไปคาบ

กลับมา การลูบคล้ํา เปนตน ซึ่งการรักษาดวยวิธีการเหลาน้ี นอกจากจะชวยบําบัดดานกายภาพได

แลวยังชวยใหผูปวยมีอารมณแจมใสข้ึนอีกดวย แตสําหรับคนธรรมดาที่ไมไดเจ็บปวยก็สามารถมีสัตว

เลี้ยงไวเปนเพื่อนบําบัดจิตใจคลายทุกขไดเหมือนกัน 

นพ.ทวีศักด์ิ สิริรัตนเลขา จากคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุน แฮปป โฮม คลินิก ใหขอมูลวา 

วิธีการนําสัตวมาใชบําบัดน้ันมีอยูหลายโปรแกรมโดยทั่วไปจะคัดเลือกสัตวที่นํามาบําบัด โดยดูจาก

ธรรมชาติของสัตวที่มีการตอบสนองทางอารมณคอนขางดีเปนหลัก เชน อาจเปนสัตวที่เราพบเจอใน

ชีวิตประจําวันบอยและคุนเคยอยางสุนัขแตก็ตองเลือกพันธุดวยเชนพันธุที่มีความคลองตัว มีการ

ตอบสนองตอคนคอนขางดี เชน สุนัขพันธุ "ลาบราดอร" หรือ "โกลเดนทรีทรีฟเวอร" ซึ่งจะพบวาใน 

ตางประเทศนิยมนําสุนัข 2 พันธุน้ีมาใชบําบัดใหแกผูปวยมากที่สุด สําหรับผูปวยที่มีอาการซึมเศรา

ตอง ผานการบําบัดทั้งการกินยาและบําบัดทางจิต แตสิ่งที่คนไขจะตองกลับไปทําเองคือจะตองหา

กิจกรรมทําในชีวิตประจําวัน ตองไมอยูเฉยๆ เพราะฉะน้ันการนําสัตวมาชวยโดยใหเขาเลี้ยงสุนัข ดูแล

สุนัข คนไขก็จะมีกิจกรรมเขามามีความผูกพัน ถือเปนสิ่งที่เขามาเสริมใหสภาพอารมณดีข้ึน 

นอกจากน้ียังมี "อาชาบําบัด" ปฏิสัมพันธบนหลังมาหรือศาสตรแหงการข่ีมาเพื่อบําบดัเพือ่

ฟนฟูประสิทธิภาพกลามเน้ือ เริ่มแพรหลายในยุโรปและอเมริกาเหนือต้ังแตป ค.ศ.1960 เปนตนมา 

รศ.กรกฎ เห็นแสงวิไล อาจารยภาควิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

กลาววา สําหรับประเทศไทยเพิ่งจะนําวิธีการน้ีมาใชกับผูปวยไดไมนานและไมแพรหลายมากนัก     

นักกายภาพบําบัดและครูฝกจะสอนใหผูปวยที่มีปญหาเรื่องกลามเน้ือและการทรงตัวข่ีมา เพราะมา

ชวยในเรื่องการทรงตัวไดดีและจะใชไดผลดีมากกับเด็กพิเศษที่มีความผิดปกติทางดานระบบการ

เคลื่อนไหวของกลามเน้ือและขอตอ เชน โรคสมองพิการ (CP) ในการบําบัดน้ัน เมื่อเด็กข้ึนไปอยูบน

หลังมา เด็กที่มีปญหาดานการทรงตัวก็จะสามารถจัดทารางกายใหสมมาตรกันมากข้ึนโดยอัตโนมัติ 
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เด็กที่มีอาการตึงตัวของกลามเน้ือผิดปกติก็จะชวยลดอาการเกร็งลงไดมาก เรียกไดวาเปน

สัญชาตญาณความอยูรอดของมนุษยที่พยายามรักษาสมดุลตัวเองไมใหตกจากหลังมาก็เปนได 

(หนังสือพิมพขาวสดออนไลน, วันที่ 4 กรกฎาคม 2549 ปที่ 16 ฉบับที่ 5696 หนา 2) 

 

3. สุนัขนักสังคมสงเคราะห 

อาชีพนักสังคมสงเคราะหมองดูเผินๆ อาจดูคลายๆกับอาชีพนักบําบัดเพราะเปนการทํา

อะไรใหแกผูคน แตในการแบงประเภทของทางสมาคมพัฒนาพันธุสุนัข งานสังคมสงเคราะหของสุนัข

จะเนนไปในเชิงการทํากิจกรรมเพื่อสังคมเปนหลัก โดยมีจุดมุงหมายใหเกิดความสนุกสนาน หรือเปน

กลยุทธที่ทําใหเกิดการเปลีย่นแปลงในสงัคม อยางเชน การไปหองสมุดเพือ่ใหเด็กๆอานหนังสอืใหสุนัข

ฟง ถือเปนการทํากิจกรรมการสอนใหเด็กๆหัดอานหนังสือ อีกทั้งยังชวยสรางความใกลชิดใหเด็กๆได

ผูกพันกับสุนัขมากข้ึนดวย โดยที่สุนัขทุกตัวที่จะมาทํากิจกรรมรวมกับเด็กๆไดตองเปนสุนัขที่ผานการ

ทดสอบจากสมาคมพัฒนาพันธุสุนัขแลวไดรับการรับรองแลววาเปนสุนัขที่ดี  

 

4. สุนัขจิตกร 

จากคอลัมน Daily Dog สุนัขตาบอดวาดภาพขายชวยเพื่อนสุนัข แสดงเห็นถึงความนาทึ่ง 

ของฮอลลี่ สุนัขพันธุดัชชุนที่แมจะตาบอดก็สามารถสรางสรรคงานศิลปะไดอยางยอดเย่ียม งานศิลปะ

ของฮอลลี่ขายดี แถมรายไดที่ไดจากการขายงานศิลปะเจาของของฮอลลี่ยังมอบใหเปนการกุศลแก

สถานพักพิงสุนัข ซึ่งนอกจากคนจะไดเห็นงานศิลปะที่สวยงามแลว สุนัขตัวอื่นๆยังไดรับการชวยเหลือ

อีกดวย 

ตอมาไมนานก็มีขาวสุนัขอีกตัวหน่ึงที่เปนจิตรกรดังเกิดข้ึนอีกในโลกอินเตอรเน็ต ออกทีวี

โดงดังมาก และลงนิตยสารสุนัขของอเมริกา นาแปลกตรงที่นองมาตัวน้ีพิการดวยโรคสะโพกเคลื่อน

และตาบอดหน่ึงขาง สุนัขตัวน้ันก็คือ พิเพอร นองหมาพันธุอิงลิช บูลด็อก พิเพอรเปนจิตรกรที่

สามารถสรางสรรคผลงานขายไดถึง 200 ภาพภายในเวลา 7 เดือน แถมยังมีนิทรรศการเปนของ

ตัวเองดวย และรายไดสวนหน่ึงมอบใหแกการกุศลเชนกัน ถึงแมไรดวงตาก็สามารถสรางงานศิลปะได 

เพราะพวกเขาวาดภาพดวยหัวใจ นอกจากน้ันยังมี แซมมี่ หรือ แซม สุนัขวัย 6 ขวบ ในรัฐแมรี่แลนด 

สหรัฐอเมริกา นองหมาจิตกรเอก ซึ่งเคยเปนสุนัขชวยชีวิตกอนมาเปนนักวาด แซมชอบการวาดภาพ

เปนชีวิตจิตใจ และจะใชเวลาในการวาดภาพอยางมีความสุขวันละหลายช่ัวโมง เทคนิคการวาดภาพ

ของแซมน้ันมักจะเริ่มวาดดวยการลงสีเขมกอนเสมอจากน้ันจึงตามดวยสีที่ออนกวา นางแมรี่ ซึ่งเปน

เจาของ "Shore Service Dogs" ในรัฐแมรี่แลนดและเปนเจาของแซมเผยประวัติของแซมกอนหนาที่

จะกลายเปนนองหมาจิตรกรเอก 4 ขา เมื่อ 4 ปกอนเธอนําแซมมาเลี้ยงเพื่อฝกใหเปนสุนัขชวยชีวิต 
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(service dog) แตหลังจากน้ันไมนานเธอเริ่มมีปญหาที่แขนขวาจนไมสามารถใชการไดระยะหน่ึงและ

ไมสามารถฝกเจาแซมตอได เธอเลยตัดสินใจเลี้ยงเจาแซมไวใหเปนผูชวยภายในบาน 

สวนสาเหตุที่นางแมรี่เริ่มสอนใหแซมรูจักวาดภาพน้ัน เธอไดแรงบันดาลใจมาจากการที่

เธอเคยเห็นขาวการนําสัตวอยางปลาโลมาและชางในทีวีมาสาธิตการวาดภาพ บวกกับเธอเองก็มี

ทักษะในการเปนผูฝกสอนสนัุข และประสบการณที่เคยทํางานดานศิลปะในอดีตมากอน ดวยเหตุน้ีเอง 

เธอจึงไดเริ่มฝกสอนเจาแซมใหลองวาดภาพ ทําใหทุกวันน้ีคาใชจายในการเปดศูนยฝกสุนัข "Shore 

Service Dogs" ของแมรี่สวนหน่ึงก็มาจากการขายภาพศิลปะของแซมที่ทั้งเธอและแซมชวยกันหามา

และไดรับเกียรติใหไปต้ังแสดงโชวในแกลลอรี่ดังๆหลายแหงที่กรุงนิวยอรค โดยที่ลาสุดภาพผลงาน

ของแซมขายไดราคาสูงสุดมีมูลคาถึง 1,700 เหรียญสหรัฐ หรือกวา 5.6 หมื่นบาทเลยทีเดียว โดย

ลูกคาบางคนซื้อภาพวาดของเจาแซมไปเปนของขวัญวันเกิด ในขณะที่มีนักสะสมคนหน่ึงลงทุน

เดินทางมาจากชิคาโกเพื่อซื้อผลงานภาพวาดของแซมไปเก็บสะสมโดยเฉพาะ 

 

5.สัตวเลี้ยงนายแบบ  

หลายปที่ผานมามีนองหมาหลายตัวโดงดังผานทางโลกไซเบอร ไมวาจะเฟซบุค

(Facebook) หรือ ยูทูป(Youtube) แตงตัวนารักชวนใหคนคลั่งไคลเขาไปกดไลคกดแชร ซึ่งบางตัวก็มี

การนําภาพความนารักออกมาเปนการดคอลเล็กช่ันตางๆ เพื่อทํารายได และใหประโยชนทางใจแก

ผูคน จนกลายเปนอาชีพอยางเชน รูฟโอ และ เดนิลี สุนัขสัญชาติอเมริกา ที่แตงตัวหลากหลายสีสัน 

จัดจาน ใสวิก ใสแวนตา หรือแมแตใสฟนปลอม เพื่อถายรูปทําโปสการด เขียนคําอวยพรดีๆ มอบ

ความสุขใหผูคน ทําสงขายตามเว็บไซด เฟซบุค หรือตามสถานพยาบาลตางๆ โดยรายไดที่ไดจาก  

การขายโปสการด ก็จะนําเอาไปทําการกุศลใหแกสถานสงเคราะหพักพิงสุนัข หรือกองทุนสุนัข             

ที่ปวยเปนมะเร็ง โดยสามารถเขามาไปดูไดที่ เ ว็บไซด  www.rufiosrumblings.com และ 

www.denalithedog.com (doglike.com) 

 

เห็นไดชัดวาอาชีพของสัตวน้ันไดรับความสนใจไมนอยจากผูคนที่พบเห็น และกอใหเกิด

ประโยชน ความสุข แกเพื่อนรวมโลกดวยกัน แตไมมีใครทราบเรื่องราวความเปนมากอนที่สัตว

เหลาน้ันจะมีอาชีพที่นาสนใจเปนของตัวเอง เรื่องราวของการฝกฝน ความผูกพันกับผูฝกสอนที่อาจ

เปนเพียงครูหรือเพื่อนรูใจ อุปสรรคตางๆที่ตองพบเจอในการฝก ซึ่งนอกจากสุนัขแลวยังมีสัตวอีก

หลายชนิดที่มีอาชีพเปนของตัวเอง ในประเทศไทยเองก็พบเห็นไดไมยาก ยกตัวอยางเชน  
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มาตํารวจ 

ตํารวจมาไทยมีหนาที่หลักๆคือการถวายความปลอดภัย เรียกสั้นๆวา "รปภ." ซึ่งตํารวจมา

จะมีหนาที่ข่ีมาตรวจตรารอบบริเวณพระตําหนักจิตรลดารโหฐานในยามที่พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวประทับอยู เทา น้ัน นอกจากน้ียังมีหนาที่ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมใน

กรุงเทพมหานครฯดวย ตามสวนสาธารณะตางๆก็จะมีชุดสายตรวจตํารวจมาคอยตรวจตรา ใหความ

อุนใจกับพี่นองประชาชน โดยทํางานกันตลอด 24 ชม. สําหรับประเทศที่เจริญแลว จะใชมาในกิจการ

ตํารวจกันแทบทุกประเทศ เพราะไมมีมลภาวะ ไมเปลืองนํ้ามัน เสียงเงียบ และที่สําคัญยังเปนจุด

สนใจของนักทองเที่ยวดวย ในประเทศไทยเราเคยใชมาในการปราบจลาจลมาแลว 

ในปจจุบัน กองกํากับการมาก็มีชุดสายตรวจรถยนตภายในพื้นที่กรงุเทพมหานคร ซึ่งมีผลงาน

การจับกุมอยูบอยครัง้ และตอนน้ีก็มีโครงการ "มามีชีวิต พิชิตมาเม็ด" ซึ่งเปนการจัดมาออกไปใหเด็กๆ

ไดสัมผัสเพื่อจิตใจที่ออนโยนและความรูสึกเปนมิตรกับตํารวจ 

 

ลิงยอดนักเก็บมะพราว 

ในปพ.ศ.2509 คุณสมพร แซโคว ไดเปดโรงเรียนฝกลิงโดยสอนใหลิงปนตนไม และเก็บ

มะพราว ในขณะที่พอแมของเขามีอาชีพทําสวนมะพราว จึงสังเกตเห็นหลาย ๆ ครั้งวาเมื่อมีการจาง

เก็บมะพราว คนที่นําลิงมาเก็บมะพราวมักจะตีลิงอยูเปนประจํา (เพราะลิงเก็บมะพราวที่ยังไมแกลง

มาและอูงาน ทะลายหน่ึงมี 5 ใบ พอเก็บได 3 ใบก็ว่ิงลงมา) คุณสมพรจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะฝกลิง

โดยไมถูกทรมาน ลิงที่ชาวสวนภาคใตของไทยนิยมเลี้ยงไวเก็บมะพราวคือลิงกังลําตัวของลิงกังปกคลุม

ดวยขนสั้นๆสีเทาหรือมีสีนํ้าตาล หนาคอนขางยาวขนบนหัวสั้น และข้ึนวนเปนกนหอย ขนที่แกมและ

ที่ขมับจะข้ึนช้ีไปทางหลังและเฉียงข้ึนเล็กนอย ขนทางดานใตทองสีจะจางกวาขนบนหลังและมีสีเกือบ

ขาว สิ่งแรกที่ครูจะตองปฏิบั ติก็ คือการสรางความคุนเคยกับลิงและใหลิงไดมีความสุขกับ

สภาพแวดลอมใหมๆ สิ่งน้ีถือเปนสวนหน่ึงของข้ันตอนการฝกลิงที่มีความสําคัญและยาก ครูตองดูแล

เอาใจใสและไมทํารายลิง ข้ันตอนการฝกเบื้องตนเริ่มตนการฝกโดยการใชรางหมุนมะพราวเปน

อุปกรณการสอนโดยใสเหล็กเขาไปที่แกนกลางสําหรับใหลูกมะพราวยึดติดในแกนน้ีไดและเริ่มการ

หมุนมะพราว ใหนักเรียนลิงไดดูเปนตัวอยาง หลังจากที่ทําอยางน้ีเพียงไมนานทําใหลิงเกิดความ  

อยากรูอยากเห็นและอยากที่จะเลนหมุนมะพราวดวยกัน เมื่อลิงเกิดความคุนเคยและมีความไวใจครู

ตอมาครูก็สามารถเขาใกลชิดลิง แลวก็จับมือลิงใหหมุนมะพราวดวยกัน เหมือนกับครูจับมือเด็กให

เขียนหนังสือ ลิงกังตัวผูที่ไดรับการฝกหัดมาแลวอยางดีสามารถเก็บมะพราวไดประมาณวันละ 1,000 

- 1,500 ลูก ขณะที่ลิงกังตัวเมียสามารถเก็บไดประมาณวันละ 600 ลูก 
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นกพิราบนักสื่อสาร 

เปนนกพื้นบาน ซึ่งไดรับการเพาะเลี้ยงดวยจุดประสงคตางๆกันมากวา 3,000 ป สืบเช้ือ

สายมาจาก Rock Dove หรือ Rock Pigeon ซึ่งอาศัยอยูตามหนาผาหิน และแตกแขนงสายพันธุ 

รูปลักษณไปตามทองถ่ินตางๆทั่วทั้งทวีปยุโรปและเอเชีย มีช่ือทางวิทยาศาสตร คือ Columba Livia 

สําหรับในประเทศไทยนกพื้นบานเหลาน้ี ไดแก นกพิราบตามทองไรทองนา ซึ่งตอมาไดปรับตัวเขามา

อยูในเมือง ตามอาคารบานเรือน วัดวาอารามตางๆ และอีกชนิดหน่ึงที่รูจักกันดีก็คือ นกเขาที่ม ี   

เสียงขันที่ไพเราะ 

นกพิราบพันธสื่อสารที่มีสีขาวลวน ดูสวยงามและโดดเดน โดยเฉพาะอยางย่ิงในขณะที่

กําลังบินอยูบนทองฟาในวันที่ทองฟาสดใส หากบินเกาะกลุมกันเปนฝูงก็ย่ิงทําใหดูสวยงามย่ิงข้ึนไปอีก 

นกพิราบสีขาวเกิดจากการ ผาเหลาและเปนลักษณะดอย ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศใน

แถบยุโรปมีผูเพาะเลี้ยงและปรับปรุงสายพันธุนกพิราบสีขาวลวนหลายราย แตละรายจะมีนกพิราบ

ขาวในสตอกต้ังแต 300 - 400 ตัวข้ึนไป โดยมีจุดประสงคในการเพาะเลี้ยง 2 ประการ คือ เพี่อการ

แขงขันบินทางไกล และเพี่อเปนนกปลอยในโอกาสพิเศษตางๆ เชน งานมงคลสมรส พิธีเปดการ

แขงขันกีฬา เปนตน นกพิราบ      ขาวสยาม เปนนกพิราบพันธุสื่อสารสีขาวลวนที่ไดรับการพัฒนา

สายพันธุข้ึนมาใหมโดยคนไทย จากจุดออนของนกพิราบขาวที่มีดวงตาเปนสีดําทึบ ไดรับการปรับปรุง

ลักษณะสีของดวงตาใหมีสีสดใสและหลากหลาย เชน  สีแดง สีชมพู สีเงิน สีสม และสีเหลืองทําให

นกพิราบขาวสยามสวยเดนกวานกพิราบขาวทั่วๆไป และขณะน้ีเปนที่ยอมรับของผูเพาะเลี้ยงนกพิราบ

จากทั่วทุกมุมโลกแลววา นกพิราบขาวสยาม เปนนกพิราบขาวพันธุสื่อสารที่สวยที่สุดในโลก ผล

สืบเน่ืองจากการศึกษาคนควาของผูเช่ียวชาญในหนวยงานกองทัพบกอเมริกัน หนวยงานบริการทาง

ทหารของอังกฤษและเบลเยียม รวมทั้งของบรรดานักเพาะเลี้ยงภาคเอกชนตางๆในระหวาง

สงครามโลกครั้ง 1 และ 2 เพื่อใหไดพันธุที่ดีของนกพิราบสื่อสารน้ัน ไดกอใหเกิดสายพันธุนกพิราบ

ลูกผสมแบบใหมเพิ่มข้ึนจํานวนมากมีรูปรางสีสันแปลกๆ จัดเปนประเภทของนกพิราบแฟนซีที่

สวยงามและเปนที่นิยมกนัมากในวงการนักเลี้ยงนกพิราบ สวนผลโดยตรงจากการคัดเลือกพันธุแลวฝก

เพื่อจัดเตรียมใหไดนกพิราบสื่อสารที่ดีตามเปาหมายน้ัน ไดเกิดกิจกรรมของนกพิราบ แขงตาม

เปาหมายและความนิยม เชน ประเภทระยะทาง ความเร็วและ ทิศทาง เปนตน มีสวนชวยใหนัก

เพาะเลี้ยงสามารถขายนกทําเงินรายได จํานวนมากอีกทางหน่ึงดวย               

แมวาในปจจุบันนกพิราบสือ่สารจะหมดความจําเปนลงสืบเน่ืองมาจากการพฒันาทางดาน

เทคโนโลยีการสื่อสาร แตก็ยังมีกลุมบุคคลผูนิยมเลี้ยงนกพิราบแขงระดับชาติทั้งในประเทศไทยและ

ตางประเทศและจัดต้ังเปนสมาคมและสหพนัธกีฬาแขงนกพิราบอยูเปนจํานวนมาก รวมทั้งจัดใหมีการ

แขงขันกันอยูเสมอ นับเปนวิธีการหน่ึงที่ชวยใหมีการอนุรักษนกพิราบสายพันธุดีมีสมรรถภาพในการ

บินสูง ซึ่งอาจมีความจําเปนใชประโยชนในอนาคตอีกก็ได 
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จากแนวคิดเบื้องตนทําใหผูวิจัยทราบถึงความสัมพันธที่มีระหวางมนุษยกับสัตวเลี้ยง เพื่อ

นําไปเปนแนวทางในการวางแผนข้ันตอนกอนการผลิต คิดโครงสรางรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับ

ประโยชนและความสําคัญของสัตวใหตรงกับความสนใจของผูชมและสามารถนําเสนอความผูกพันของ

มนุษยกับสัตวใหออกมาอยางเปนธรรมชาติและเขาถึงอารมณของผูชมมากที่สุด รวมถึงการเขียนบท

รายการในสิ่งที่ตองการนําเสนอเกีย่วกับสตัวโดยคัดเลือกเรือ่งราวที่นาสนใจในแตละตอน เพื่อนําเสนอ

ขอมูลที่เกี่ยวกับสัตวที่แปลกใหมและนาสนใจ ใหเหมาะสมกับรูปแบบรายการและกลุมเปาหมาย 

 

2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

1. งานวิจัยเร่ือง จุดมุงหมาย เน้ือหา และวิธีการนําเสนอในการสื่อสารผานรายการ

สารคดีสั้นทางโทรทัศน โดย ณัชชา วานิชอังกูร (2548)  

งานวิจัยเรื่องน้ีวิจัยข้ึนเพื่อทราบถึงจุดมุงหมายที่แทจริงขององคกรผูตองการทําการ

สื่อสารผานรายการสารคดีสั้นทางโทรทัศน โดยกลาวถึงเรื่องราวความเปนมาของการกําเนิดโทรทัศน

และจุดเริ่มตน การเติบโต การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนําเสนอไปตามยุคสมัย          

ของรายการสารคดีทางโทรทัศน เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับรายการสารคดีสั้นทางโทรทัศนความยาว 

1 - 3 นาที ที่แพรภาพทางสถานีโทรทัศนชอง 3 5 7 9 11 ต้ังแตวันที่ 6 มกราคม - 30 มิถุนายน      

พ.ศ. 2545 ทําใหทราบถึงความเปนมาของรายการสารคดี วิธีการสื่อสารในรูปแบบของรายการสาร

คดีสั้นแกผูชมและวิธีการนําเสนอที่แตกตางกันไปตามผลที่คาดหวังวาจะไดรับจากการผลิตรายการ

งานวิจัยเรื่องน้ี ทําใหเขาใจวัตถุประสงคในการผลิตรายการสารคดีมากข้ึน การนําเสนอรายการให

เหมาะสมกับความเปนรายการสารคดี  

จากการศึกษางานวิจัยเรื่องน้ีทําใหผูวิจัยทราบถึงความเปนมาและการพัฒนาของรายการ

สารคดี ทําใหเขาใจความเปนรายการสารคดีอยางลึกซึ้งและเขาใจการสื่อสารกับผูชมที่รับชมรายการ

สารคดีวาผูชมที่รับชมรายการสารคดีน้ันตองการความรูที่แปลกใหม และนาต่ืนตาต่ืนใจ โดย

องคประกอบหลายอยางที่สามารถดึงดูดใจใหเปนสารคดีที่ไดรับความนิยมได ทั้งบทที่ใชถายทํา ความ

สวยงามของภาพ การตัดตอ ใหเปนรายการสารคดีที่ดีได 

 

2. งานวิจัยเร่ือง การตอบสนองของผูรับสารท่ีมีตอรายการสารคดี “สํารวจโลก” โดย 

ณรรฐพงษ ผูภักดีวงศ (2545) 

งานวิจัยเรื่องน้ีกลาวถึงรายการสํารวจโลกกับ National Geographic ซึ่งเปนหน่ึงใน

รายการสารคดีที่ไดรับความนิยมจากผูชมทั่วประเทศ จากความเปนรายการสารคดีจากตางประเทศที่

มีคุณภาพรายการแรกๆที่ออกอากาศในประเทศไทย กลาวถึงเรื่องราวของมนุษย สัตว และธรรมชาติ 
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ความเปนไปของสิ่งมีชีวิตบนโลก โดยเนนขอมูลเน้ือหารวมกับภาพที่สวยงามในการนําเสนอ ทําให

ไดรับความสนใจจากผูชมจํานวนมาก สามารถข้ึนอันดับ 1 รายการยอดฮิตที่สามารถดึงสวนแบงผูชม

จากละครภาคคํ่าได และถือเปนรายการที่มีผูชมมากที่สุดของชอง 9  

จากการศึกษางานวิจัยเรื่องน้ี ทําใหผูวิจัยทราบไดวาในอดีตความนิยมที่ผูชมมีตอรายการ

ประเภทสารคดีน้ันมีสัดสวนเปนจํานวนมากเมื่อเทียบกับรายการประเภทอื่น โดยจุดเดนของรายการ

สารคดีสํารวจโลกน้ันคือ ขอมูลความรูที่กวางไกล แปลกใหมสําหรับผูชมในประเทศไทย การถายทํา

ดวยภาพที่สวยงามถายทอดเรื่องราวของสัตวและสิ่งมีชีวิตที่ไมเคยพบเห็นมากอน ทําใหรายการไดรับ

ความนิยมอยางมาก ซึ่งสามารถนําเทคนิคในการสรางจุดเดนที่ผูรับสารตอบสนองตอรายการสารคดีน้ี 

ไปปรับใชใหเขากับหัวขอที่ผูวิจัยตองการจะศึกษาใหเหมาะสมกับความเปนรายการสารคดีที่เกี่ยวกับ

สัตว โดยนําเสนอสิ่งที่เปนความรูแปลกใหมใหกับผูชม ประกอบกับภาพการถายทําที่นาสนใจ ใช

เทคนิคการตัดตอที่ทําใหรายการสามารถดึงดูดใจผูชมได 

 

2.3 ผลงานท่ีเก่ียวของ  

 

ผลการศึกษาวิเคราะหรายการท่ีนําเสนอเก่ียวกับสัตวเลี้ยง 

จากการศึกษาและรับชมรายการเกี่ยวกับสัตวทั้งที่ออกรายการอยูในปจจุบันและยกเลิก

การออกอากาศไปแลว จึงไดทําการศึกษา วิเคราะหเน้ือหาสาระและรูปแบบของรายการที่เคยมีมาได

ดังน้ี 

 

1. รายการ Pet Lover by Jerhigh 

ทาง True Visions 7 และ วันอาทิตย 12.00 น. ทาง True Visions 8 เปนรายการที่

ออกอากาศอยูในปจจุบัน เปนรายการเดียวที่มีผูคนรูจักและรับชมมากพอสมควร ความยาวของ

รายการ 30 นาที เปนการถายรายการนอกสถานที่ทั้งหมด มีผูดําเนินรายการ 1 คน คือ ภคมน บุณ-

ยะภูติ หรือลูกโปง AF4 และสุนัขของตนเองอีก 4 ตัว สายพันธุชิวาวา รายการแบงออกเปน 3 ชวง 

คือชวงแรก บอกเลาขาวสาร กิจกรรมเกี่ยวกับสุนัข ชวงที่ 2 ดารากับสุนัขตัวโปรด เปนการพูดคุยกับ

ดาราและสุนัขตัวโปรด เลาถึงความเปนมาของสุนัขที่เลี้ยง พฤติกรรมของสุนัข ความประทับใจที่

เกิดข้ึนในการเลี้ยงสุนัข เปนตน เปนการพูดคุยแบบ One Way Communication ไมมีพิธีกรรวมน่ัง

พูดคุยดวย ชวงที่ 3 เปนชวงแนะนําสายพันธุ หรือฟารมสุนัข รานคาอุปกรณตางๆ รวมถึงเสื้อผา 

เครื่องประดับของสุนัขดวย จากการรับชมและวิเคราะหรายการน้ี เปนรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับ

ขอมูลขาวสาร ประชาสัมพันธเรื่องตางๆที่เกี่ยวของกับสุนัข และนําเสนอมุมการเลี้ยงสุนัขในรูปแบบ

ตางๆ เปนรายการสาระบันเทิงเกี่ยวกับสัตวเลี้ยงออกอากาศทุกวันเสารเวลา 10.30 น. 
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ประเด็นปญหาและเรื่องที่กําลังไดรับความนิยมมานําเสนอในแตละสัปดาห มีการนําเสนอ

เรื่องราวที่หลากหลายของสัตวเลี้ยง แตยังคงมีขอบกพรองอยูหลายประการ คือ รายการเปนรายการ

ที่ผลิตข้ึนมาเพื่อจุดประสงคดานการตลาดมากกวาที่จะนําเสนอสารประโยชนเกี่ยวกับสุนัข 

ผูสนับสนุนหลัก คือ ผูผลิตและจําหนายอาหารและขนมสุนัขJerhigh ซึ่งมีการโฆษณาสินคาอยูตลอด

ทั้งรายการ ในชวงของดารากับสุนัขตัวโปรด เนนการใชบุคคลมีช่ือเสียงมาชวยใหรายการมีความสนใจ

มากข้ึน ประเด็นคําถามที่เขียนข้ึนมาเปนการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป ไมเจาะลึกไปในเรื่องใดเรื่อง

หน่ึงอยางเต็มที่  

 

2. รายการสัตวเลี้ยงแสนรัก 

เปนรายการเกี่ยวกับสัตวเลี้ยง ช่ือรายการ "สัตวเลี้ยงแสนรัก" (Pet Daishuugou! 

Pochitama) ที่ออกอากาศทาง True Visions (ทรูวิชช่ันส ชอง 15) ซึ่งดารานําในรายการในชวง  

"ทริปของคนรักสุนัข" ก็จะเปนเจา "Daisuke" หรือ "ไดสุเกะคุง" ที่จะคอยเที่ยวไปกับเจาของ (มัตสึ- 

โมโต  ฮิเดกิ) ในเมืองตางๆจุดเดนของรายการ คือ การพาสุนัขไปทองเที่ยวตามจังหวัดตางๆ แวะตาม

สถานที่ที่นาสนใจ และไปยังบานตางๆที่เลี้ยงสัตวเลี้ยง ใหสัตวเลี้ยงเหลาน้ันแสดงความสามารถของ

ตัวเองใหผูชมไดรับชม แสดงใหเห็นถึงความนารักของสตัว ความรักที่คนเลี้ยงและสัตวมีใหกัน รายการ

ไดรับความนิยมมากจากผูชมจนออกมาเปนหลายซีซั่น ผูชมดูแลวมีความสุขจากทั้งความสนุกของ

รายการและความนารักของสัตว แตปจจุบันรายการไดยกเลิกการออกอากาศไปแลว 

ขอดีของรายการคือ เปนรายการที่สามารถเขาถึงผูชมไดงายเพราะสิ่งที่รายการนําเสนอ

น้ันเปนเรื่องใกลตัวของผูชมแตสอดแทรกความนารักและความสามารที่แตกตางออกไปของสัตวแตละ

ตัว รวมถึงการไปทองเทีย่วตามสถานที่ตางๆที่สวยงามในประเทศญี่ปุนโดยมีสัตวเลี้ยงคูใจไปดวย สวน

ขอเสียของรายการคือมีสัตวไมกี่ชนิดที่ออกอากาศในรายการ ยกตัวอยางเชน สุนัขและแมว เปน

สวนมาก ในภายหลังเน้ือหารายการจึงไมสามารถดึงดูดใจไดเทาที่ควร เนนที่การทองเที่ยวมากกวา 

 

3. รายการทองโลกกวาง 

เปนรายการที่นําเอาสารคดีเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตหลากหลายเรื่องราวทั้งเกี่ยวกับสัตว วิถีชีวิต

มนุษย และธรรมชาติ มารวบรวมออกอากาศเปนตอนๆโดยออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่15 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ทุกวันจันทร - ศุกร เวลา 18.00 -19.00 น. ทางชอง Thai PBS ดําเนิน

รายการโดย ณรรฐพงษ ผูภักดีวงศ จุดเดนของรายการคือ ความหลากหลายของเน้ือหารายการที่

นํามานําเสนอใหผูชมเปนสิ่งแปลกใหมที่ยังไมคอยมีคนรูจัก ทําใหไดรับความสนใจจากผูชมสามารถ

ออกอากาศมาจนถึงปจจุบัน แตขอเสียของรายการคือ เปนรายการสารคดีที่เหมือนกับรายการสารคดี

ทั่วไปที่นําเอาสารคดีของตางประเทศมาออกอากาศ รูปแบบรายการจึงคอนขางมีลักษณะที่จําเจ    
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ถึงเน้ือหาจะแปลกใหมแตวิธีการนําเสนอและรูปแบบรายการน้ันเหมือนรายการสารคดีเดิมๆทีเ่คยมมีา 

พิธีกรมีหนาที่แคเปดและปดรายการ รวมถึงกราฟกรายการที่ดูไมนาสนใจ 

จากการศึกษาทําใหทราบไดวาเวลาน้ันไมไดเปนปจจัยในการออกรายการที่เกี่ยวกับสัตว 

เพราะเปนรายการที่สามารถดูไดทุกเพศทุกวัย จึงทําใหรายการสามารถออกอากาศเวลาใดก็ได สวน

ในดานของพิธีกรจะใชรูปแบบที่แตกตางกันตามวิธีการนําเสนอเน้ือหารายการ Pet Lover by 

Jerhigh เปนรายการวาไรต้ีที่ตองการความสดใสเพื่อใหเขากับความนารักของสัตวและสถานที่ที่ถาย

ทําคือหางสรรพสินคาตางๆ รายการสัตวเลี้ยงแสนรักเปนรายการที่ตองออกไปทองเที่ยวกับสัตวเลี้ยง 

ใชความแข็งแรง กระฉับกระเฉงคลองแคลว ควบคุมสุนัขตัวใหญได จึงเลือกใชพิธีกรผูชาย สวน

รายการทองโลกกวาง เปนรายการสารคดีที่จริงจัง แตใชพิธีกรเพียงแคเปดปดรายการ จึงใชพิธีกร

ผูชายมาดําเนินรายการใหเขากับรูปแบบของรายการ จากการวิเคราะหแลวผูวิจัยจึงเลือกใชพิธีกร

ผูชายเพื่อใหเขากับรูปแบบและเน้ือหารายการ นอกจากน้ียังทําใหทราบวารายการสัตวที่ออกอากาศ

อยูมีรูปแบบไปในทางวาไรต้ี หรือสารคดีแบบเนนขอมูล จึงอยากนําเสนอรายการสารคดีเกี่ยวกับสัตว

ที่เบาสมอง เนนใหเห็นถึงเบื้องหลังความนารักและความสามารถของสัตว 

 

ตารางท่ี 2-1 ตารางการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผลงานท่ีเก่ียวของ 

รายการ ขอมูลทั่วไปของรายการโทรทัศนที่ทําการศึกษา 

วันและเวลา 

ออกอากาศ 

รูปแบบ

พิธีกร 

รูปแบบรายการ ประเภทเนื้อหาของ

รายการ 

จุดเดนใน

รายการ 

Pet 

Lover by 

Jirhigh 

วั นอ าทิ ต ย 

เวลา 12.00-

12.30 น. 

พิ ธี ก ร

หญิง 

รายการบันทึกเทปเปน

รายการวาไรตี้ ถายทํา

นอกสถานที่ที่ เ ก่ียวกับ

สุนัข 

ชวงแรกบอกเลาขาวสาร 

ชวงที่2 ดารากับสุนัขตัว

โปรด ชวงที่3 เปนชวง

แนะ นําสายพัน ธุ ห รื อ

ฟารมสุนัข  

คว าม ร า เ ริ ง

ของพิธีกรและ

ค ว า ม น า รั ก

ข อ ง สุ นั ข ใ น 

รายการ 

ร า ย ก า ร

สัตว เ ล้ีย ง

แสนรัก 

วั น จั น ท ร -

พุ ธ  เ ว ล า 

23.00น. 

พิ ธี ก ร

ชาย 

ร า ย ก า ร บั น ทึ ก เ ท ป 

ออกไปตามเมืองตางๆ 

เปนรายการสัตวผสมกับ

รายการทองเที่ยว 

พิธีกรพาสุนัขคูใจออกไป 

ทองเที่ยวตางจังหวัด ไป

ตามสถานที่ต างๆและ

ค น ห า สั ต ว เ ล้ี ย ง ที่ มี

ความสามารถ 

ค ว า ม เ ป น

ธรรมชาติของ

พิธีกรกับสัตว

เล้ียงคูใจ 

ร า ย ก า ร

ท อ ง โ ล ก

กวาง 

วั น จั น ท ร -

ศุกร   เวลา 

18.00-

19.00 น. 

พิ ธี ก ร

ชาย 

รายการบันทึ ก เทปที่

นํ า เ อ า ส า ร ค ดี จ า ก

ตางประเทศมานําเสนอ 

สาร คดี เ ก่ี ย ว กับ สั ต ว 

ปรากฏการณธรรมชาติ 

และ ส่ิ งมี ชี วิต อ่ืนๆบน

โลก 

ความรู ใหม ๆ 

ความตื่นตาตื่น

ใจจากขอมูลที่

นําเสนอ 
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บทที่  3 

ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการผลติรายการ 

 

การศึกษาในหัวขอเรื่อง “การสรางสรรครายการสารคดีเพื่อนําเสนอเรื่องราวเบื้องหลัง

การนําสัตวมาประกอบอาชีพ” เปนการศึกษาเพื่อสรางสรรคสารคดีที่นําเสนอเรือ่งราวเบื้องหลังอาชีพ

ตางๆของสัตวที่นาสนใจและเปนเรื่องราวของการเลี้ยงและการฝกฝน ประโยชนจากการประกอบ

อาชีพของสัตว และมีการวิจัยที่มุงเนนในเรื่องของการสํารวจความคิดเห็นของกลุมเปาหมายที่เปน 

กลุมคนทั่วไป 

 

รูปแบบในการศึกษาวิจัย 

ผูวิจัยไดเลือกรูปแบบการวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยในเชิงปริมาณจะมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการกรอกแบบสอบถาม

ของกลุมเปาหมาย รวบรวมขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและประมวลผลออกมาเพื่อใหไดมาซึ่งผลลัพธที่

แสดงถึงความตองการของกลุมเปาหมายและสามารถสรางสรรครายการที่ตอบสนองตอความตองการ

น้ันๆไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และในเชิงคุณภาพจะมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ

บุคคลที่เกี่ยวของถึงเรื่องตางๆที่มีประโยชนในดานของเน้ือหา รูปแบบ และดานอื่นๆ เพื่อนํามา

ประยุกตใชใหเหมาะสม  

 

แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

 

1. แหลงขอมูลเอกสาร  

ไดจากการศึกษาขอมูลจากเอกสาร บทความแนวคิด ทฤษฎีตางๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนสมบูรณและเปนไปตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 

 

2. แหลงขอมูลบุคคล 

2.1 ไดจากการแจกแบบสอบถามกลุ มตัวอยางเพื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุ มตัว

อยางวามีความคิดเห็นอยางไรกับประเด็นในเรื่องของรูปแบบรายการ เน้ือหาของรายการ เพื่อนํามา

วิเคราะหใหชัดเจนย่ิงข้ึนในการผลิตสารคดีใหตามความตองการของกลุมเปาหมาย 
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2.2 ไดจากการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ เพื่อสอบถามขอมูลในเรื่องของขอมูลทั่วไปในดาน

เน้ือหา รูปแบบ รวมไปถึงเทคนิคในเรื่องตางๆเพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมที่สุด 

2.3 ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมตัวอยางที่เปนผูประเมินผลรายการ หมายถึง 

กลุมคนทั่วไปไมจํากัดอายุ 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร (Population) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งน้ีคือ ประชากรที่เปนผูผลิต

รายการทางโทรทัศน แบงเปน 2 กลุมดังตอไปน้ี 

1.  ประชากรท่ีเปนผูผลิตรายการทางโทรทัศน หมายถึง ผูผลิตรายการโทรทัศน 

2. ประชากรท่ีเปนกลุมเปาหมายในการสํารวจและประเมินผลรายการ หมายถึง 

ประชาชนท่ัวไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล 

2.1 กลุมตัวอยาง (Sampling) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งน้ี เก็บขอมูลโดยใช

วิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งแบงออกเปน 3 กลุมคือ กลุม

ตัวอยางที่ใหสัมภาษณ (Interview) กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) และกลุม

ตัวอยางที่เปนผูประเมินผลรายการดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) ดังตอไปน้ี 

 

2.1.1 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ (Interview) หมายถึง ผูผลิตรายการโทรทัศน และ

ผูเช่ียวชาญในเรื่องของสัตว ดังตอไปน้ี 

1) คุณลาวา เยาวสิทธ์ิ ผูผลิตรายการ The Animal Lulla คนไดพักสัตวไดเที่ยว 

บริษัท มาถูกทาง โปรดักช่ัน จํากัด 

2) รอยตํารวจตรีเบญจพล ไทยบุญเรือง ตําแหนงครูฝกสุนัขตํารวจประจํากอง

กํากับการสุนัขและ มาตํารวจ 

3) รองศาสตราจารย นายสัตวแพทยปานเทพ รัตนากร คณบดี คณะสัตวแพทย-

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

การสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนซึ่งมีเน้ือหาเกี่ยวกับสัตว ผูวิจัยจะสัมภาษณความ

คิดเห็นและขอมูลเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน กลวิธีในการเขียนบท และการถายทํา เพื่อเปน

ประโยชนในการผลิตรายการใหสามารถตรงกับความสนใจของผูชม ตลอดจนสัมภาษณถึงผูเช่ียวชาญ

ในการเลี้ยงสัตวและฝกสัตวใหสามารถทําประโยชนได เพื่อเปนประโยชนในการเก็บรวบรวมขอมูลอัน

เปนประโยชนตอการกําหนดแนวทางของเน้ือหารายการตอไป 
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2.1.2 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) หมายถึง กลุมผูชมทั่วไป 

อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวน 100 คน โดยแบงเปนผูหญิง 50 คน และผูชาย 

50 คน 

 

2.1.3 กลุมตัวอยางที่เปนผูประเมินผลรายการดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) 

หมายถึง กลุมผูชมทั่วไป อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 10 คน โดยเปด

ผลงานที่ไดทําการผลิตเสร็จสมบูรณแลวใหกลุมตัวอยางรับชม และสัมภาษณถึงขอเสนอแนะและ

ความพึงพอใจที่ไดรับจากการรับชมรายการสารคดีนําเสนอเรื่องราวเบื้องหลังการนําสัตวมาประกอบ

อาชีพ เพื่อทําการประเมินรายการตอไป 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

1. การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารหรือบทความและสื่อตางๆทาง

อินเตอรเน็ต โดยการคนควา และศึกษาขอมูลจากเอกสาร บทความ คลิปวิดีโอและภาพน่ิงที่เกี่ยวของ

ที่ปรากฏอยูบนอินเตอรเน็ต แลวนํามาวิเคราะหเพื่อใชเปนกรอบในการทําวิจัย 

 

2. การเก็บรวบรวมขอมูลประเภทบุคคล เปนการเก็บขอมูลจากการจัดทําแบบสอบถาม

เพื่อสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติของกลุมเปาหมายที่จําเปนตอการวิจัย และการสัมภาษณบุคคลที่

เกี่ยวของเพื่อขอขอมูล คําแนะนําที่จําเปน และคาดวาจะมีประโยชนตอผูวิจัยในการจัดทํา 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ีจะแบงออกเปน 2 สวน คือ ข้ันตอนกอนการผลิตและ

หลังการผลิต 

 

1. ขั้นตอนกอนการผลิต 

แบงออกเปน 2 สวนคือ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ  

 

1.1 การวิจัยเชิงปริมาณ เปนการจัดทําแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อสํารวจความ

คิดเห็นของกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน โดยวิธีการสรางแบบสอบถามไดจากการศึกษาแหลงขอมูล

เอกสารและการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในสวนของแบบสอบถามจะมีการจัดทําโดยแบงออก

เปนหมวดหมูตามวัตถุประสงคที่ตองการดังน้ี  
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม     

สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับการเปดรับสื่อ       

สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมตอการรับชมสารคดี   

สวนที่ 4 ความตองการเกี่ยวกับเน้ือหาของรายการที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับสัตว    

สวนที่ 5 ขอเสนอแนะเพื่อที่จะนําผลสรุปของแบบสอบถามมาใชประโยชนในการสราง

สรรคการผลิตรายการเพื่อใหตรงและสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายใหได

มากที่สุด 

 

1.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการคิดคําถามเพื่อไปสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับเรื่องที่

ผูวิจัยตองการศึกษาโดยในการสัมภาษณ โดยจะสัมภาษณทั้งหมด 3 ทาน 

1) คุณลาวา เยาวสิทธ์ิ ผูผลิตรายการ The Animal Lulla คนไดพักสัตวไดเที่ยว 

บริษัท มาถูกทาง โปรดักช่ัน จํากัด 

2) รอยตํารวจตรีเบญจพล ไทยบุญเรือง ตําแหนงครูฝกสุนัขตํารวจประจํากอง

กํากับการสุนัขและ มาตํารวจ 

3) รองศาสตราจารย นายสัตวแพทยปานเทพ รัตนากร คณบดี คณะสัตวแพทย-

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

โดยคําถามที่ใชในการสัมภาษณแตละคนก็จะแตกตางกันออกไปตามความเหมาะสม

คําถามสําหรับ คุณลาวา เยาวสิทธ์ิ ผูผลิตรายการ The Animal Lulla คนไดพักสัตวไดเที่ยว คือ 

- รายการที่นําเสนอเกี่ยวกับสัตว ควรนําเสนออยางไรใหนาสนใจ 

- การถายทําเกี่ยวกับสัตวแตกตางจากการถายคนอยางไร 

- มีเทคนิคอยางไรในการถายสัตวใหออกมานาสนใจและสามารถสื่ออารมณความรูสึกได 

- ควรใชเทคนิคในดานการตัดตออยางไรใหนาสนใจและเหมาะสมกับการเปนรายการ 

 

คําถามสําหรับ รอยตํารวจตรีเบญจพล ไทยบุญเรือง ตําแหนงครูฝกสุนัขตํารวจประจํา

กองกํากับการสุนัขและ มาตํารวจ คือ 

- การฝกสัตวมีขอดีและมีประโยชนอยางไร 

- ความยากงายของการฝกสัตวแตละตัวที่มีนิสัยตางกัน 

- กวาสัตวจะสามารถเรียนรู ฝกฝนไดสําเร็จตองผานอุปสรรคอะไรบาง 
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คําถามสําหรับ รองศาสตราจารย นายสัตวแพทยปานเทพ รัตนากร คณะสัตวแพทย-

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล คือ 

- สัตวสามารถเรียนรูสิ่งตางๆจากมนุษยไดมากนอยแคไหน 

- คิดอยางไรกับคําที่วาสัตวก็มีอาชีพได 

- คิดวาสัตวเมื่อไดรับการฝกฝนแลวจะสามารถประกอบอาชีพเชน นักแสดง ตํารวจ      

นักบําบัดไดดีหรือไม 

 - การที่สัตวมีอาชีพน้ันเปนประโยชนอยางไร 

 - คิดวารายการสัตวควรใหประโยชนหรือความรูอะไรแกผูชมบาง 

 

เพื่อที่จะนําผลสมัภาษณและเทคนิคที่ไดมาใชประโยชนในการสรางสรรคในการผลิต รายการ 

เพื่อใหเกิดความนาสนใจใหมากที่สุด 

 

2. ขั้นตอนหลังการผลิต 

การประเมินผลหลังจากการผลิตจะใชการสัมภาษณเชิงลึก (In–depth Interview) จาก

กลุมเปาหมายจํานวน 10 คน โดยใหกลุมตัวอยางเปนผูประเมินสารคดีที่ผลิตข้ึน เพื่อใหไดขอมูลทาง

ดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับจากการรับชมสารคดี เพื่อนําไปสูการปรับปรุง

แกไขบทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ  

 

การทดสอบเคร่ืองมือ 

เมื่อสรางแบบสอบถามแลวจะมีการทดสอบเครื่องมือดวยการใหผูเช่ียวชาญดานการทํา

วิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา แลวนํามาปรับปรุงแกไข จากน้ันจึงนําแบบสอบถามไป

ทดสอบกับกลุมตัวอยาง 

สําหรับคําถามที่ใชในการสัมภาษณกลุมตัวอยางน้ัน ผูวิจัยไดต้ังคําถามพรอมกับนําไป

ปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อที่จะนํามาแกไข ปรับปรุง ใหไดคําถามที่เหมาะสมและเขาใจงาย 

 

ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาและผลิตรายการในครัง้น้ี ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบงออกเปน 

2 ข้ันตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินผล

สารคดี ดังตอไปน้ี 
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1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ     

1.1 ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาเก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือและเอกสารทางดาน

วิชาการ บทความตางๆทางอินเตอรเน็ต สัมภาษณผู เกี่ยวของ ตลอดจนศึกษางานวิจัยตางๆที่

เกี่ยวของกับเน้ือหารายการ เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการสรางสรรคสารคดีเกี่ยวกับเบื้องหลังการ

นําสัตวมาประกอบอาชีพ 

1.2 ผูวิจัยไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม จัดทําแบบสอบถามที่มีเน้ือหาคําถามที่ผูวิจัยตอง

การวิจัย และต้ังคําถามที่จะใชในการสัมภาษณ แลวจึงออกไปสาํรวจความคิดเหน็ของกลุมตัวอยาง ซึ่ง

เปนกลุ มประชากรจํานวนทั้งสิ้น 100 คน โดยไดนําผลการศึกษาคนควารวบรวมขอมูลทางดาน 

เอกสาร ตลอดจนผลจากการวิเคราะหรูปแบบและเน้ือหาสารคดีมาเปนแนวทางในการสรางแบบ

สอบถาม เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการเปดรับและความตองการทั้งในดานเน้ือหาและรูปแบบของ

รายการ เพื่อเปนแนวทางในการสรางสรรครายการใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย  

ตอไป 

1.3 ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณเชิงลึก โดยการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ

บุคคลที่เกี่ยวของกับสัตวเลี้ยงในเรื่องของการฝกและการถายทําจํานวน 3 ทานแลวนําผลที่ไดมา      

วิเคราะหเพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับการสรางสรรคสารคดีและเพื่อนําไปพัฒนาในข้ันตอน

ตอไป 

1.4 ผูวิจัยไดเตรียมการกอนการผลิตรายการ (Pre-production) โดยนําขอมูลทั้งหมดที่   

วิเคราะหรวบรวมไดมาจัดทําโครงสรางและโครงรางรูปแบบของสารคดี (Proposal) หาขอมูลเพื่อ

เขียนบทรายการ (Script) ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตรายการทั้งหมด 

 

2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลรายการ 

ผูวิจัยจะนําเสนอผลงาน “การสรางสรรคสารคดีเกี่ยวกับเบื้องหลังการนําสัตวมาประกอบ

อาชีพ” ตอกลุมเปาหมายจํานวน 10 คน หลังจากการผลิตสารคดีเสร็จสิ้นแลวดวยวิธีการสัมภาษณ

เชิงลึก (In-depth Interview) จากน้ันจึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผลการประเมินรายการที่ผลิตข้ึน 

ทั้งในดานรูปแบบ เน้ือหา เทคนิคการนําเสนอ เทคนิคการถายทํา ตลอดจนภาพรวมของรายการ ซึ่ง

จะนําไปสู การปรับปรุงแกไขช้ินงานใหสอดคล องกับความตองการและความพึงพอใจของ             

กลุมเปาหมายมากที่สุด 
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ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลใน 

แตละสวน ดังตอไปน้ี 

1. ผูวิจัยไดทําการแจกแบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นของกลุมเปาหมายจํานวน 

100 คน ซึ่งไดกําหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลไวระหวางเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 

2. ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณเพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากบุคคลที่กลาวไวขางตน 

(กอนการผลิตรายการสารคดี) จํานวน 3 ทาน ในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 

3. ผูวิจัยจะทําการสัมภาษณเพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง (หลังการ

ผลิตรายการสารคดี) จํานวน 10 คน ในชวงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปใชในการ

ผลิตสารคดี โดยใชสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) เปนสถิติพื้นฐานที่นําเสนอในการรวบรวม

ขอมูล แจกแจงขอมูล และการบรรยายคุณลักษณะของขอมูล โดยผลที่ไดจะสรุปบรรยายคุณลักษณะ

ของกลุมตัวอยางที่ศึกษา ซึ่งจะแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2  สวน คือ การวิเคราะหขอมูลกอน

การผลิตรายการ และการวิเคราะหขอมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังตอไปน้ี 

 

1. การวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ 

1.1 ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติข้ันพื้นฐาน โดยนําคําตอบที่กลุมตัวอยางตอบ

ในแบบสอบถามมาทําการคํานวณผลทางสถิติเพื่อหาคาเฉลี่ยและแจกแจงความถ่ีดาน พฤติกรรมการ

เปดรับ ตลอดจนความตองการดานรูปแบบและเน้ือหาของรายการ รวมถึงการนําความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะมาใชพิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการ 

1.2 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In–depth Interview) โดย

การนําความคิดเห็นที่ไดจากการสัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาศึกษาถึงกลวิธีในการสื่อสารและ

การคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาทั้งหมดที่ผูผลิตรายการใชในรายการ ซึ่งการวิเคราะหในประเด็นน้ีจะ

อาศัยแนวคิดดานกระบวนการสื่อสารมาประกอบใชในการวิเคราะห แลวนํามาสรุปตามประเด็นที่ต้ัง

ไว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการตอไป 

 

2. การวิเคราะหขอมูลหลังจากการผลิตรายการ  

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In–depth Interview) เพื่อ

ประเมินผลรายการที่ไดผลิตข้ึนโดยนําความคิดเห็นที่ไดทั้งหมดของกลุมเปาหมายมาศึกษาวิเคราะห
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เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงรายการสารคดีใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของ

กลุมเปาหมายใหมากที่สุด 

 

การนําเสนอขอมูลและชิ้นงาน 

ในการศึกษาและผลิตสารคดีในครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการนําเสนอขอมูลและช้ินงานที่ไดจาก

การวิเคราะหขอมลูและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 ข้ันตอน ไดแก 

 

1. การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 

 ขอมูลในข้ันตอนกอนการผลิตรายการน้ัน เก็บรวบรวมข้ึนเพื่อนํามาใชเปนแนวทางใน

การผลิตรายการ ดังตอไปน้ี  

1.1 นําเสนอรูปแบบ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอของการสรางสรรคสารคดีเกี่ยวกับ

เบื้องหลังการนําสัตวมาประกอบอาชีพ      

1.2 นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) ของ 

กลุมตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายของรายการจํานวน 100 คน เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการเปด 

รับชมรายการสารคดีของกลุมเปาหมาย ตลอดจนความตองการดานรูปแบบและเน้ือหาของรายการ

สารคดี รวมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการผลิตรายการ 

1.3 นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In–depth Interview) 

ตามประเด็นคําถามที่กําหนดไวเพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางสรรครายการสารคดี

เกี่ยวกับเบื้องหลังการนําสัตวมาประกอบอาชีพ เทคนิคการถายทําและขอคิดเห็นอื่นๆ เพื่อนํามาใช

เปนแนวทางในการสรางสรรคสารคดีเกี่ยวกับเบื้องหลังการนําสัตวมาประกอบอาชีพ 

 

2. การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ  

ขอมูลในข้ันตอนเตรียมการผลติรายการน้ันเก็บรวบรวมข้ึนเพื่อนํามาใชในการวางแผนการ

ผลิตรายการ ดังตอไปน้ี 

2.1 นําเสนอโครงสรางและโครงรางรูปแบบ (Proposal) ทุกสวนของสารคดี ตลอดจนช่ือ 

รายการสารคดี โลโก เน้ือหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทําการผลิตข้ึนในแตละตอน 

2.2 นําเสนอบทสารคดี (Script) 1 ตอน ซึ่งจะประกอบดวยประเด็นและบทพูดของ       

ผูดําเนินรายการสารคดี 

2.3 นําเสนอตารางการดําเนินงานในการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึง

ระยะเวลาและเปาหมายการดําเนินงาน ต้ังแตการเก็บรวบรวมขอมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายการ

สารคดี 
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3. การนําเสนอสารคดีท่ีเสร็จสมบูรณ  

 

4. การนําเสนอผลการประเมินรายการ  

นําเสนอผลการประเมินสารคดีที่ไดจากกลุมตัวอยาง ดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-

depth Interview) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับจากการรับชม

สารคดีของกลุมเปาหมายในดานรูปแบบ เน้ือหา เทคนิคการนําเสนอ เทคนิคการถายทํา ตลอดจน

ภาพรวมของรายการ แลวนําผลที่ไดมาสรุปตามประเด็นเพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข

รายการสารคดีตอไป 
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บทที่  4 

การผลิตรายการ 

 

การทําวิจัยเบื้องตนผูวิจัยไดเลือกใชเครื่องมือในการทําวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง

คุณภาพ โดยนําผลที่ไดไปวิเคราะหเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางสรรครายการสารคดีนําเสนอ

เรื่องราวเบื้องหลังการนําสัตวมาประกอบอาชีพ โดยแบงการนําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลกอน

การผลิตออกเปน 2 ข้ันตอน คือ ผลที่ไดมาจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับการฝกสัตวและ   

การถายทําจํานวน 3 คนและผลอีกสวนหน่ึงคือมาจากการเก็บรวบรวมขอมลูของบุคลากรที่อายุ 20 ป 

ข้ึนไปจํานวน 100 คน โดยวิธีแจกแบบสอบถามไดรับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 100 ชุด 

 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิต 

1. บทวิเคราะหการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) บุคคลซึ่งเกี่ยวของกับ

การฝกและการถายทํารายการสัตวจํานวน 3 คน 

2. ผลจากการสํารวจพฤติกรรมการใชสื่อและทัศนคติที่มีตอเน้ือหาในเรื่องเกี่ยวกับสัตว 

ของกลุมเปาหมายและความตองการในดานรูปแบบการนําเสนอเน้ือหาจากแบบสอบถามจํานวน  

100 ชุด 

3. การนําเสนอช้ินงานรายการสารคดีนําเสนอเรื่องราวเบื้องหลังการนําสัตวมา     

ประกอบอาชีพ 

 

ผลการวิจัย 

1. บทวิเคราะหการสัมภาษณแบบเจาะลึกบุคคลซึ่งเก่ียวของกับการฝกและการถายทํา

รายการสัตวจํานวน 3 คน 

ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิต

สารคดีที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการนําสัตวมาประกอบอาชีพจากผูที่มีสวนเกี่ยวของกับสัตวในเรื่องของ

ความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงและรักษาสัตว การฝกและการถายทําที่เกี่ยวกับสัตวจึงมีสวนเกี่ยวของกับ  

จุลนิพนธของผูศึกษา ซึ่งไดทําการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของจํานวน 3 ทานดังน้ี 

1.1 คุณลาวา เยาวสิทธ์ิ ผูผลิตรายการ The Animal Lulla คนไดพักสัตวไดเที่ยว บริษัท 

มาถูกทาง โปรดักช่ัน จํากัด 
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1.2 รอยตํารวจตรีเบญจพล ไทยบุญเรือง ตําแหนงครูฝกสุนัขตํารวจประจํากองกํากับการ

สุนัขและ มาตํารวจ 

1.3 รองศาสตราจารย นายสัตวแพทยปานเทพ รัตนากร คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยมหิดล ผูเคยทํารายการวิทยุเกี่ยวกับสัตวช่ือ หมอเฮเสธฮา และมีความรูเกี่ยวกับสัตวทั้ง

สัตวเลี้ยงและสัตวปา 

โดยเน้ือหาในการสัมภาษณจะเปนการสัมภาษณ เชิงลึกเกี่ยวกับหนาที่การทํางานที่

เกี่ยวของกับสัตว 

 

บทสัมภาษณ 

1.1 คุณลาวา เยาวสิทธิ์ ผูผลิตรายการ The Animal Lulla คนไดพักสัตวไดเที่ยว 

ออกอากาศทางชอง True Visions และเจาของบริษัท มาถูกทาง โปรดักช่ัน จํากัด เมื่อวันที่ 20 

สิงหาคม พ.ศ.2556 

 

ดานเน้ือหา 

กลาววา ในการถายทํารายการตองอาศัยขอมูลการเรียนรู คอยๆลองผิดลองถูกเพื่อหาสิ่ง

ที่เหมาะสมที่สุดกับรายการเรา รายการตองทําใหผูชมอยูกับรายการของเราใหได ถึงแมวาจะเปลี่ยน

ชองไปรับชมรายการอื่น แตก็ยอนกลับมาดูรายการของเรา หรือใหผูชมไดรับรูวามีรายการของเราและ

จดจําไดวามีรายการน้ีอยูดวย   

 

ดานเทคนิค 

ในการถายรายการที่เกี่ยวกับสัตวตองมีการเตรียมพรอม รูจักการลําดับภาพไวในสมอง 

เพราะการถายทําสัตวอยางรายการ The Animal Lulla ที่ถายเกี่ยวกับสุนัขจะตองใชความรวดเร็ว

มาก ไมวาสัตวจะทําอะไรก็ตองเตรียมพรอมที่จะกดอัดภาพตลอดเวลา เพราะเราไมสามารถบังคับ

สัตวไดทุกอยางเหมือนกับมนุษย การที่เรามีการลําดับภาพไวจะชวยใหเราเรียบเรียงภาพที่จะถายได

งายข้ึนและจะทําใหข้ันตอน Post-production มีความงายมากข้ึน ถาสัตวทําอะไรเกินกวาที่เราคิดไว 

มันจะชวยใหรายการเรานาสนใจมากย่ิงข้ึน ถาเราสามารถนําภาพเหลาน้ันมาเสนอใหกับผูชมได และ

เวลาถายทําเราตองพยายามจับทิศทาง การเคลื่อนไหวของสัตวใหได เพราะเมื่อเราเรียนรูจังหวะการ

เคลื่อนไหวของสัตวแลว โอกาสที่จะถายภาพออกมาไดสวยและมีความชัดก็จะมากข้ึน ทําใหไดภาพที่

ออกมานาสนใจ การใชเพลงก็เปนองคประกอบที่สําคัญอยางหน่ึง ตองหาเพลงที่เขากับรายการของ

เราใหเจอ เพลงจะชวยใหรายการของเรานาสนใจและสนุกไดมากข้ึน 
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จุดเดนของรายการสัตวที่ทําใหรายการดูนาสนใจคือ การมีสัตวในรายการจะชวยดึงดูด

ผูชมใหรับชมรายการของเราจากความนารักของสัตวได แตเราก็ตองใชวิธีการนําเสนอเน้ือหารายการ

ใหนาสนใจ และการที่สัตวไมสามารถพูดเปนภาษามนุษยได มันกลับทําใหเวลาเรามีการถายทอด

ความคิด สนทนากับสัตวกลับทําใหเกิดความนารักนาเอ็นดูข้ึนมา รายการสัตวที่จะสามารถดึงดูดผูชม

ไดดีคือ จะตองนําเสนอมุมมองที่ตางจากคนอื่นไดและสามารถแสดงใหเห็นถึงจุดเดนของสัตวชนิด

น้ันๆไดดี นําเสนอความนารักนาเอ็นดูออกมาใหผูชมไดเห็น 

“เราสามารถใช Sound Effect กับ Graphic และ Emotion ตางๆก็สามารถชวยเสริม

ความนารักของสัตวไดมากข้ึน โดยการถายสัตวน้ันการเนนใหเห็น Reaction ของสัตวเปนสิ่งที่จะทํา

ใหรายการสามารถถายทอดใหเห็นถึงอารมณของสัตวในการทําสิ่งตางๆไดมากข้ึนและยังสามารถใช

ภาพที่เรา Insert มาตัดสลับใหไมเกิดการกาวกระโดดของภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนสถานที่”  

(ลาวา เยาวสิทธ, สัมภาษณ, วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2556)  

ในตอนจบคุณลาวา เยาวสิทธ์ิไดใหขอคิดวา “กลองๆนึงสามารถมองไดหลายมุม และ

คนเราก็ไมไดมองกลองใบเดียวกันแลวเห็นเหมือนกันไปหมด เราจะถายทอดออกมาอยางไรใหมันมี

หลายมุมมอง นําเสนอในมุมมองที่คนอื่นไมเห็น นําเสนออยางไรใหแตกตาง ไมใชแบบที่ทุกคนเขาใจ

ไปซะทีเดียว ฉีกมุมมองเดิมๆออกไป” 

 

1.2 รอยตํารวจตรีเบญจพล ไทยบุญเรือง ตําแหนงครูฝกสุนัขตํารวจประจํากองกํากับ

การสุนัขและ มาตํารวจ 

 

ดานเน้ือหา  

รอยตํารวจตรีเบญจพล ไทยบุญเรือง กลาววา กองกํากับการสุนัขตํารวจกอต้ังมาต้ังแต

พ.ศ. 2497 โดยพล.ต.อ.เผา ศรียานนท อธิบดีกรมตํารวจสมัยน้ัน ปจจุบันสุนัขในสังกัดตอนน้ีมี

ทั้งหมด40ตัว สวนมากเปนพันธุเยอรมันเชพเพิรด อัลเซเชียน และลาบราดอร หนาที่หลักของสุนัข

ตํารวจที่ถูกฝกข้ึนมาคือ เพื่อชวยตํารวจในการปฏิบัติหนาที่ โดยหนาที่ของสุนัขเหลาน้ีแบงออกเปน4

สายงานคือ 1) สุนัขคนหาวัตถุระเบิด 2) สุนัขแยกกลิ่นของกลาง 3) สะกดรอยติดตามคนราย 4) สุนัข

คนหาวัตถุระเบิด การที่จะใหสุนัขแตละสายงานเขาปฏิบัติงานจะตองผานการฝกพื้นฐาน ในข้ันแรก 

เปนการฝกเช่ือฟงคําสั่งเบื้องตน เชน การชิดน่ัง หมอบคอย โดยจะจบหลักสูตรพื้นฐาน จะใชเวลา

ทั้งหมด3เดือน หลังจากน้ันพอสุนัขเช่ือฟงเจาของแลว เราจึงจะแยกสายงานออกไปโดยดูตามความ

เหมาะสมและความถนัดของสุนัขแตละตัว และจะแยกออกไปตามสายงาน เชน ตัวที่มีลักษณะชอบ

เลนอยางสุนัขพันธุ ลาบราดอร มีความข้ีเลน ไมดุรายกาวราว ก็จะนําไปฝกใหคนหายาเสพติดหรือ

คนหาวัตถุระเบิด ซึ่งตองใชความสามารถในการดมสูง ในการฝกน้ันก็จะใชของเลนของสุนัขในการฝก 
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เชน นําไปอบใหเปนกลิ่นยาเสพติดแลวนํามาใหสุนัขเลนและเขาไปคนหา สวนสุนัขติดตามคนราย

จะตองเปนสุนัขที่มีรปูรางคอนขางใหญอยางเชน สุนัขพันธุเยอรมันเชพเพิรดหรืออัลเซเชียน เพราะถา

หากระหวางปฏิบัติหนาที่ติดตามรองรอยคนรายและมีการเผชิญหนากับคนรายจะตองมีการตอสูหรือ

การกัดเกิดข้ึน ในการฝกน้ันก็จะใชอุปกรณ เชน นํารองเทามาใหสุนัขดม1ขางเพื่อใหจดจํากลิ่นและ

ติดตามรอยเทาของคนราย พอเจอคนรายก็จะสั่งสุนัขใหจูโจม การเลือกสุนัขแตละสายงานจึง

จําเปนตองใหเหมาะสมกับภารกิจที่ตองทํา สุนัขโดยสวนมากจะผานข้ึนตอนพื้นฐานหมด สวนใน

ข้ันตอนการฝกตามสายงานจะตองใชเวลาตอจากข้ันตอนการฝกพื้นฐานไปอีก 3 เดือน พอครบ

ระยะเวลาก็จะมีการทดสอบวาสุนัขผานหรือไมผาน และจะออกใบประกาศใหกับสุนัขที่ผานวา

สามารถปฏิบัติหนาที่ไดแลว หากตัวไหนที่ไมผานก็จะนําไปฝกใหมหรืออาจจะลองเปลี่ยนสายงาน

ใหกับสุนัข และหลังจากน้ันจะมีการติดยศ ใหกับสุนัขโดยจะมียศ3ระดับ คือ ยศตรี ยศโท ยศเอก 

สุนัขที่ไดยศเอกสวนมากจะมีอายุ 8 - 9 ป และหลังจากน้ันก็จะปลดเกษียณเน่ืองจากไมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ไดแลวเพราะมีอายุมาก และจะมีการประมูลนําไปใหผูอื่นเลี้ยงตอไป โดยสุนัขที่นํามาฝก

น้ันจะตองมีอายุต้ังแต1ปข้ึนไป เพราะตองการสุนัขที่สามารถปฏิบัติงานไดเลยเมื่อผานข้ันตอนการฝก

สําเร็จแลว หลังจากการฝกทุกวัน สุนัขตองไปพบสัตวแพทยเพื่อทําการตรวจรางกายและฉีดวัคซีนหาก

ครบกําหนด โดยผูที่ดูแลหนาที่ตรงน้ีคือผูบังคับสุนัข หรือ ผบส. เรียกไดวาเปนเจาของสุนัข คอยดูแล

สุนัขทั้งเรื่อง การกิน การอาบนํ้า ความเปนอยูของสุนัขก็จะมีความผูกพนักับสนัุขมาก โดยจะดูแลสุนัข

ต้ังแต 1ตัว - 4ตัว ตอผูบังคับสุนัข1คน 

 

 

1.3 รองศาสตราจารย นายสัตวแพทยปานเทพ รัตนากร คณบดี คณะสัตวแพทย-

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

ดานเน้ือหา 

รองศาสตราจารย นายสัตวแพทยปานเทพ รัตนากร กลาววา การฝกสัตวโดยเฉพาะสุนัข

ที่ตองมีความใกลชิดกับมนุษย สัตวเองก็ตองเรียนรูวาจะอยูรวมกันอยางไรกับสังคมมนุษย เราจึง

จําเปนที่จะตองสอนใหเคารูวาอะไรที่จะทําใหอยูกับสังคมมนุษยได เพราะฉะน้ันการเลี้ยงสัตว

โดยเฉพาะอยางย่ิงสุนัขจะตองมีการฝกอยางนอยก็คือ ในเรื่องของการเรียนรูข้ันพื้นฐาน เชน การกิน 

การใชพื้นที่ และการขับถาย แตการฝกสัตวในสวนสัตวก็จะฝกคนละวัตถุประสงคกัน เปนการฝกเพื่อ

ใชในการแสดงหรือฝกใหคุนชินกับสภาพแวดลอม โดยการฝกสัตวแตละชนิดก็จะแตกตางกันไปตาม

ประเภทของสัตวและกิจกรรม วัตถุประสงคของผูเลี้ยง โดยการฝกที่ถูกตองคือการฝกโดยการใช

พฤติกรรมของสัตวน้ันเปนหลักในการฝก จึงไมใชสิ่งที่ฝนนิสัยของสตัวทั้งหมด และควรเปนการฝกโดย
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การใหสิ่งตอบแทน ใหรางวัลแกสัตวมากกวาการลงโทษ รวมถึงการฝกสัตวจะตองไมพิสดารหรือเปน

อันตรายตอสัตว การฝกสัตวปาแนนอนวาจะแตกตางจากการฝกสัตวเลี้ยงเพราะเปนสัตวที่ถูกพัฒนา

มาใหกลายเปนสัตวเลี้ยง สามารถอยูกับคนโดยไดไมตองคํานึงถึงการกลับคืนสูธรรมชาติ การฝก   

สัตวปาใหฝนกับธรรมชาติน้ันเปนสิ่งที่ไมพึงประสงค  

ในเรื่องของการนําสัตวมาใชในการทํางานอยางเชน การบําบัดผูปวย หรือตางประเทศ 

เรียกวา Animal Therapy ในตางประเทศจะมีการนําศาสตรประเภทน้ีมาใชมากข้ึน สวนในประเทศ

ไทยเองก็มีบางแหงก็เปนการลอกเลียนกันมาโดยที่บางคนก็ทําโดยไมไดศึกษาในเรื่องของพื้นฐานของ

หลักวิชาหรือความปลอดภัย เปนศาสตรอยางหน่ึงที่ตองมีการเรียนรูและถายทอดมา ตองเปนสิ่งที่

พิสูจนไดอยูบนพื้นฐานของความถูกตองของหลักวิชาการ 

 

ดานเทคนิค 

จุดขายของรายการสัตวที่ทําใหคนสนใจคือ ตองใหขอมูลสาระควบคูกับความบันเทิง เปน

ขอมูลทางวิชาการที่ทําใหผูชมเขาถึงและเขาใจไดงาย ผสมรวมกับความสนุกสนาน ขณะเดียวกันก็

อาจจะนําไปเช่ือมโยงกับเหตุการณตางๆในปจจุบนัที่ผูคนประสบพบเจอ พูดในเรื่องของความเห็นของ

สังคม ช้ีนําสังคมในทางที่ถูกตอง ใหขอมูลอีกดานหน่ึงกับผูชม ใหผูชมไดวิเคราะห พิจารณาขอมูลที่

ไดรับผานการนําเสนอของรายการโดยใชความบันเทิงและความเปนมิตร  

 

2.  ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม จํานวน 100 ชุด 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเพื่อการวิจัยสําหรับการศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อ

และทัศนคติที่มีตอเน้ือหาในการผลิตจํานวน 100 ชุดและขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหและแปลผลโดย

การแสดงผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 6 สวนไดแก 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับการเปดรับสื่อ 

สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมตอการรับชมสารคดี 

สวนที่ 4 ความตองการเกี่ยวกับเน้ือหาของรายการที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับสัตว 

สวนที่ 5 ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบของรายการสารคดีนําเสนอเรื่องราวเบื้องหลังการ

นําสัตวมาประกอบอาชีพ 

สวนที่ 6 ขอเสนอแนะ 
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 4–1 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 50 50 

หญิง 50 50 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4–1 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายและเพศหญิง แบงเปน

เพศละรอยละ50 

 

ตารางที่ 4–2 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามชวงอายุ 

อาย ุ จํานวน รอยละ 

20 – 24 ป 55 55 

25 – 29 ป 23 23 

30 – 34 ป 12 12 

35 – 40 ป 6 6 

40 ปขึ้นไป 4 4 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4–2 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุอยูในชวง 20 - 24 

ป คิดเปนรอยละ 55 รองลงมาคือ ชวงอายุ 25 - 29 ป คิดเปนรอยละ 23 และชวงอายุ 30-34 ป คิด    

เปนรอยละ 12 ชวงอายุ 35 – 40 ป คิดเปนรอยละ 6 และชวงอายุ 40 ปข้ึนไปคิดเปนรอยละ 4

ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาผูทําแบบสอบถามน้ีสวนมากจะเปนกลุมวัยรุนที่ เปนผูใหขอมูลใน

แบบสอบถาม สงผลใหรูปแบบรายการสารคดีจะทําใหมีการนําเสนอในแนวทางที่สนุกสนานมากกวา

เนนไปทางดานเน้ือหาที่หดหูและซีเรียสเพื่อใหสอดคลองกับกลุมอายุของผูใหขอมูล 
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ตารางที่ 4–3 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามที่อยู 

ท่ีอยู จํานวน รอยละ 

กรุงเทพฯและปริมณฑล 86 86 

ภาคกลาง 9 9 

ภาคเหนือ 3 3 

ภาคตะวันออก 1 1 

ภาคตะวันตก 0 0 

ภาคใต 1 1 

ภาคอีสาน 0 0 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4–3 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอาศัยอยูในเขตกรุงเทพฯ

และปริมณฑลคิดเปนรอยละ 86 รองลงมาคือภาคกลางคิดเปนรอยละ 9 ภาคเหนือคิดเปนรอยละ 3 

ภาคใตคิดเปนรอยละ 1 ตามลําดับแสดงใหเห็นวาผูที่รับชมรายการสวนมากจะอาศัยอยูในเขต

กรุงเทพฯและปรมิณฑลซึ่งรูปแบบรายการและชองทางการรับชมจะมีความแตกตางออกไปจากผูชมที่

อาศัยอยูตางจังหวัดอยางเชนเรตต้ิงของรายการทางชอง 3 จะมีเรตต้ิงจากผูชมที่อาศัยอยูในกรุงเทพฯ

และปริมณฑลมากกวาผูชมที่อยูตางจังหวัดโดยเน้ือหาของรายการอาจจะมีการนําเสนออาชีพของสัตว

ที่อยูในตางจังหวัดมากข้ึนเพื่อใหผูชมไดรับขอมูลที่แปลกใหม 

 

ตารางที่ 4–4 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามการศึกษา 

การศึกษา จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 5 5 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 92 92 

ปริญญาโท 3 3 

ปริญญาเอก 0 0 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4 – 4 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาอยูที่ระดับ 

ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 92 รองลงมาคือตํ่ากวากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 5 และมีการศึกษา

อยูที่ระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 3 ตามลําดับ ผูชมรายการสวนมากจะมีการศึกษาอยูในระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา ดังน้ันการนําเสนอเน้ือหาของรายการจึงควรมีเน้ือหาที่ไมซับซอนมาก 

สามารถเขาใจไดงาย 
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ตารางที่ 4–5 แสดงจํานวนจําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน รอยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 52 52 

รับจาง 6 6 

ขาราชการ 12 12 

พนักงานประจํา 20 20 

ธุรกิจสวนตัว 10 10 

อ่ืนๆ 0 0 

รวม  100 100 

จากตารางที่ 4–5 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพเปนนักเรียน

นักศึกษา คิดเปนรอยละ 52 พนักงานประจํา คิดเปนรอยละ 20 ขาราชการ คิดเปนรอยละ 12 ธุรกิจ

สวนตัว คิดเปนรอยละ 10 และรับจาง คิดเปนรอยละ 6 ตามลําดับ การนําเสนอเน้ือหาของรายการจึง

ควรเนน ไปที่ความนารักสดใสใหเขากับอาชีพในขอมูลของผูตอบแบบสอบถามซึ่งสวนมากเปน

นักเรียนนักศึกษา 

 

ตารางที่ 4–6 แสดงจํานวนจําแนกตามงานอดิเรก 

งานอดิเรก จํานวน 

ดูโทรทัศน/ภาพยนตร 70 

ฟงเพลง 64 

เลนอินเตอรเน็ต 89 

เลี้ยงสัตว 24 

ปลูกตนไม 9 

อานหนังสือ 32 

ทองเท่ียว 40 

อ่ืนๆ 7 

รวม 335 

หมายเหตุ ผูทําแบบสอบถามสามารถเลือกชองทําเครื่องหมายมากกวาหน่ึงชอง 

จากตารางที่4 – 6 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีงานอดิเรกคือเลน 

อินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ89 รองลงมาคือดูโทรทัศนและภาพยตร คิดเปนรอยละ70 ฟงเพลง คิด

เปนรอยละ64ทองเที่ยว คิดเปนรอยละ 40 เลี้ยงสัตว คิดเปนรอยละ 24 อื่นๆ เชน เลนเกม หรือ         

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



43 

 

ออกกําลังกาย เปนตน คิดเปนรอยละ 7 โดยผูวิจัยจึงอยากทําการนําเสนอในมุมมองของสัตวที่

แตกตางไปจากเดิมเพื่อใหสามารถดึงดูดกลุมคนที่ไมสนใจในเรื่องของการเลี้ยงสัตว ใหเห็นถึง

ความสําคัญในเรื่องของสัตวมากข้ึน 

 

ผลสรุปเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

1) ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 50 และเปนเพศชายคิดเปนรอยละ 50            

2) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ20 – 24 ปมากทีสุ่ด คิดเปนรอยละ55                            

3) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอาศัยอยูในเขตกรงุเทพและปริมณฑล คิดเปนรอยละ 86             

4) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาอยูที่ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 92                   

5) ผูตอบแบบสอบถาม  สวนใหญมีอาชีพเปนนักเรียนนักศึกษาคิดเปนรอยละ 52                 

6) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีงานอดิเรกคือเลนอินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 89 

 

สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับการเปดรับสื่อ 

ตารางที่ 4–7 แสดงจํานวนและรอยละของสื่อที่เขาถึง 

สื่อ จํานวน รอยละ 

โทรทัศน 22 22 

อินเตอรเน็ต 78 78 

วิทยุ 0 0 

อ่ืนๆ 0 0 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4–7 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเขาถึงสื่อที่เปน 

อินเตอรเน็ต มากที่สุดคิดเปนรอยละ 78 และรองลงมาคือโทรทัศนคิดเปนรอยละ 22 ตามลําดับ เห็น

ไดชัดวากลุมผูตอบแบบสอบถามสวนมากจะเปดรับสื่ออินเตอรเน็ต เน่ืองดวยเหตุผลที่วากลุมผูตอบ

แบบสอบถามอยูในชวงของวัยรุนซึ่งเปนวัยที่เปดรับสื่อชนิดน้ีมากที่สุดผูวิจัยจึงเห็นวาหากเราทํา

รายการโทรทัศนที่นาสนใจและแปลกใหมจะสามารถดึงดูดใหผูที่หันไปใชการเสพสื่อจากอินเตอรเน็ต

ใหกลับมาชมรายการจากโทรทัศนไดมากข้ึน 

 

 

 

 

   ส
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ตารางที่ 4–8 แสดงจํานวนและรอยละของความถ่ีในการเขาถึงสื่อในแตละวัน 

จํานวนชั่วโมง จํานวน รอยละ 

1-2 ชั่วโมง/วัน 5 5 

3-5 ชั่วโมง/วัน 42 42 

5 ชัว่โมงขึ้นไป/วัน 53 53 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4–8 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเขาถึงสื่อวันละ 5 ช่ัวโมง

ข้ึนไปมากที่สุดคิดเปนรอยละ 53 รองลงมาคือ 3 - 4 ช่ัวโมงคิดเปนรอยละ 42 และวันละ 1 - 2 

ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 5 ตามลําดับจากการสํารวจทําใหเราไดเห็นวาผูคนในปจจุบันโดยเฉพาะวัยรุน

ในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑลมีการเขาถึงสื่อในแตละวันเปนจํานวนมากไมตํ่ากวา3ช่ัวโมงตอวันดังน้ัน

สื่อจึงเรียกไดวาเปนสวนหน่ึงที่สําคัญของชีวิตผูคนในยุคปจจุบัน 

 

ตารางที่ 4–9 แสดงจํานวนและรอยละของชวงเวลาในการเปดรับสื่อ 

ชวงเวลา จํานวน รอยละ 

06.00 น. - 10.00 น. 0 0 

10.01 น. - 14.00 น. 3 3 

14.01 น. – 18.00 น. 6 6 

18.01 น. – 22.00 น. 52 52 

22.01 น. – 02.00 น. 39 39 

02.01 น. – 06.00 น. 0 0 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4–9 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชเขาถึงสื่อชวงเวลา 

18.01 น. - 22.00 น. คิดเปนรอยละ 52 รองลงมาคือชวงเวลา22.01 น. – 02.00 น. คิดเปนรอยละ 

39ชวงเวลา14.01 น. – 18.00 น. คิดเปนรอยละ 6 และชวงเวลา 10.01 น. -14.00 น. คิดเปนรอยละ 

3 ตามลําดับเห็นไดวากลุมเปาหมายเปดรับสื่อในชวงเวลาต้ังแต 18.01 น. – 22.00 น. มากที่สุดโดย

สามารถนําเวลาที่ไดดังกลาวมาวิเคราะหหาเวลาในการออกอากาศของรายการได 
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ตารางที่ 4–10 แสดงจํานวนและรอยละของชองที่เปดรับมากที่สุด 

ชอง จํานวน รอยละ 

ชอง3 77 77 

ชอง5 2 2 

ชอง7 2 2 

ชอง9 3 3 

ชองTPBS 4 4 

เคเบิลทีวี 10 10 

อ่ืนๆ 2 2 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4–10 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปดรับชอง 3 มากที่สุด 

คิดเปนรอยละ 77 รองลงมาคือเคเบิลทีวีคิดเปนรอยละ 10ตอมาคือชอง TPBS คิดเปนรอยละ 2 ชอง 

9 คิดเปนรอยละ3 ชอง 5 คิดเปนรอยละ 2 และอื่นๆคือ HBO และ Cartoon Network รอยละ2 

ตามลําดับ 

เน่ืองดวยแบบสอบถามชุดน้ีกลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถามอาศัยอยูในเขตกรุงเทพฯ

และปริมณฑลมีแนวโนมในการรับชมรายการทางชอง3มากกวาชองฟรีทีวีอื่นๆ 

 

ผลสรุปเก่ียวกับการเปดรับสื่อ 

1) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเขาถึงสือ่ที่เปนอินเตอรเน็ต มากที่สุดคิดเปนรอยละ 78 

2) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเขาถึงสือ่วันละ 5 ช่ัวโมงข้ึนไปมากทีสุ่ดคิดเปนรอยละ 53 

3) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชเขาถึงสื่อชวงเวลา 18.01 น. - 22.00 น. คิดเปนรอยละ77 

4) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปดรับชอง 3 มากที่สุดคิดเปนรอยละ 74 

 

สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมตอการรับชมสารคดี 

ตารางที่ 4–11 แสดงจํานวนของประเภทสารคดีที่นาสนใจในปจจุบัน 

ประเภทสารคดี จํานวน 

สารคดีทองเท่ียว 60 

สารคดีสัตวโลก 50 

สารคดีประวัติศาสตร 33 

สารคดีชีวประวัติคนดัง 28 

   ส
ำนกัหอ
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อ่ืนๆ 0 

รวม 171 

หมายเหตุ ผูทําแบบสอบถามสามารถเลือกชองทําเครื่องหมายมากกวาหน่ึงชอง 

จากตารางที่ 4–11 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสนใจสารคดีทองเที่ยว

มากที่สุดคิดเปนรอยละ 35 รองลงมาคือสารคดีสัตวโลกคิดเปนรอยละ 29สารคดีประวัติศาสตรคิด

เปนรอยละ 19สารคดีชีวประวัติคนดังคิดเปนรอยละ 16 ตามลําดับเห็นไดจากผลสํารวจแบบสอบถาม

จากกลุมเปาหมายวาสารคดีเกี่ยวกับสัตวไดรับความสนใจจากผูตอบแบบสอบถามอยูเปนจํานวนมาก

ถึงรอยละ29 ถึงแมจะสูงไมเทาสารคดีทองเที่ยวก็ตามจึงคาดวาหากรายการที่ตองการจะศึกษาเกิดข้ึน

น้ันจะมีกลุมคนในจํานวนน้ีที่ตอบวาสนใจสารคดีสัตวโลกจะเปนผูชมรายการและจะสามารถดึงดูด

ผูชมที่สนใจสารคดีประเภทอื่นๆใหมาชมรายการได 

 

ตารางที่ 4–12 แสดงจํานวนและของชวงเวลาที่รับสื่อประเภทสารคดีมากที่สุด 

ชวงเวลา จํานวน รอยละ 

06.00 น. - 10.00 น. 2 2 

10.01 น. - 14.00 น. 19 19 

14.01 น. – 18.00 น. 0 0 

18.01 น. – 22.00 น. 54 54 

22.01 น. – 02.00 น. 24 24 

02.01 น. – 06.00 น. 1 1 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4–12 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับชมสื่อประเภทสารคดี

มากที่สุดคือ 18.01 น. - 22.00 น. คิดเปนรอยละ 54 รองลงมาคือชวงเวลา22.01 น. – 02.00 น.คิด

เปนรอยละ 24ชวงเวลา10.01-14.00 คิดเปนรอยละ 19 และชวงเวลา02.01 น. – 06.00 น. คิดเปน

รอยละ 1 ตามลําดับจากผลสํารวจสามารถเห็นไดวาการรับรูการฉายรายการสารคดีจากผูชมที่เคยชม

รายการสารคดีคือชวงเวลา 18.01 น. – 22.00 น. ผูวิจัยจึงเห็นวาเปนชวงเวลาที่เหมาะสมในการฉาย

รายการประเภทสารคดีเพราะผูชมที่ชมรายการสารคดีจะรับชมรายการประเภทสารคดีในชวงเวลาน้ี 
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ตารางที่ 4–13 แสดงจํานวนของสิ่งที่สรางความสนใจในสารคดี 

สิ่งท่ีสรางความสนใจ จํานวน 

มีประเด็น / หัวขอท่ีนาสนใจ 79 

มีเทคนิคการนําเสนอท่ีนาสนใจ 56 

มีการถายภาพท่ีสวยงาม 60 

อ่ืนๆ 4 

รวม 199 

หมายเหตุ ผูทําแบบสอบถามสามารถเลือกชองทําเครื่องหมายมากกวาหน่ึงชอง 

จากตารางที่ 4–13 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสนใจในเรื่องของ

ประเด็น/หัวขอ มากที่สุดคิดเปนรอยละ 40 รองลงมาคือมีการถายภาพที่สวยงามคิดเปนรอยละ 30 มี

เทคนิคการนําเสนอที่นาสนใจคิดเปนรอยละ 28 และอื่นๆคิดเปนรอยละ 2 ตามลําดับจากผลสํารวจ

จึงเห็นไดวากลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในเรื่องของประเด็นและหัวขอที่นาสนใจ

มากที่สุดรายการที่ผูวิจัยตองการจะผลิตจึงจะเนนไปที่ความนาสนใจของเน้ือหาเปนอันดับแรก

รองลงมาคือความสวยงามของภาพและเทคนิคในการนําเสนอ 

 

ตารางที่ 4–14 แสดงจํานวนและรอยละของการความสนใจที่มตีอสารคดีเกี่ยวกับเบือ้งหลังการนําสตัว

มาประกอบอาชีพ 

ความสนใจ จํานวน รอยละ 

สนใจ 66 66 

เฉยๆ 31 31 

ไมสนใจ 3 3 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4–14 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรูสึกสนใจในสารคดี

เกี่ยวกับเบื้องหลังอาชีพสัตวมากที่สุดคิดเปนรอยละ 66 รองลงมาคือรูสึกเฉยๆคิดเปนรอยละ 31และ

ไมสนใจคิดเปนรอยละ 3 ตามลําดับจากผลสํารวจเห็นไดวาจํานวนของผูที่สนใจเกี่ยวกับรายการสาร

คดีนําเสนอเรื่องราวเบื้องหลังอาชีพสัตวมีจํานวนถึงรอยละ 66 ซึ่งเปนจํานวนที่คอนขางมากทําให

แนใจไดวาหากผลิตรายการออกมาแลวจะมีกลุมคนที่มีความสนใจจะรับชมรายการ 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



48 

 

ตารางที่ 4–15 แสดงจํานวนของเหตุผลที่เลือกรับชมสารคดีเกี่ยวกับเบื้องหลังการนําสัตวมาประกอบ

อาชีพ 

ความสนใจ จํานวน 

เปนประเด็น/หัวขอแปลกใหมนาสนใจ 41 

อยากเห็นเบ้ืองหลังความสามารถของสัตวท่ี สามารถ

ประกอบเปนอาชีพได 

58 

มีความสนใจในเร่ืองเก่ียวกับสัตวทุกประเภทอยูแลว 33 

อ่ืนๆ 2 

หมายเหตุ ผูทําแบบสอบถามสามารถเลอืกชองทาํเครื่องหมายมากกวาหน่ึงชอง (จากจํานวน 66 คนที่

ตอบวาสนใจในตารางที่ 4–14)  

จากตารางที่ 4–15 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสนใจเพราะอยากเห็น

เบื้องหลังความสามารถของสัตวที่สามารถประกอบเปนอาชีพไดคิดเปนรอยละ 43 รองลงมาคือเปน

ประเด็น/หัวขอที่แปลกใหมนาสนใจคิดเปนรอยละ 31 มีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับสัตวทุกประเภท

อยูแลวคิดเปนรอยละ 25 และอื่นๆคิดเปนรอยละ 1 ตามลําดับเห็นไดจากแบบสอบถามวา

กลุมเปาหมายที่สนใจตองการจะรับชมรายการสารคดีนําเสนอเรื่องราวเบื้องหลังอาชีพสัตวมีความ

สนใจที่จะรับชมรายการเน่ืองจากตองการเห็นเบื้องหลังความสามารถของสัตวที่สามารถประกอบเปน

อาชีพไดมากที่สุด 

 

ตารางที่ 4–16 แสดงจํานวนและรอยละของเหตุผลที่ไมเลือกรับชมสารคดีเกี่ยวกับเบื้องหลัง การนํา

สัตวมาประกอบอาชีพ 

เหตุผลท่ีไมเลือกรับชม จํานวน 

ไมเปนประเด็น/หัวขอแปลกใหมนาสนใจ 0 

ไมชอบการนําเสนอในรูปแบบของสารคดี 3 

ไมสนใจในเร่ืองของสัตว 0 

อ่ืนๆ 0 

หมายเหตุผูทําแบบสอบถามสามารถเลือกชองทําเครื่องหมายมากกวาหน่ึงชอง (จากจํานวน 3 คนที่

ตอบวาไมสนใจในตารางที่ 4-14) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที่ 4–16 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดที่ไมสนใจเพราะไมชอบ

การนําเสนอในรูปแบบของสารคดีคิดเปนรอยละ 100 จากผลสํารวจเห็นไดวาผูที่ตอบวาไมสนใจใน

รายการสารคดีนําเสนอเรื่องราวเบื้องหลังอาชีพสัตวเปนเพราะไมชอบที่รายการนําเสนอในรูปแบบ

สารคดี ซึ่งอาจดูแลวนาเบื่อหรือซ้ําจําเจในแบบที่รายการสารคดีทั่วไปนําเสนอผูวิจัยจึงตองการจะทํา

ใหรายการสารคดีนําเสนอเรื่องราวเบื้องหลังอาชีพสัตวเปนสารคดีที่ใหทั้งขอมูลความรูและความ

สนุกสนานนาสนใจควบคูไปดวย 

 

ผลสรุปเก่ียวกับทัศนคติและพฤติกรรมตอการรับชมสารคดี 

1) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสนใจสารคดีทองเที่ยวมากที่สุดคิดเปนรอยละ 35 

2) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับชมสื่อประเภทสารคดีมากที่สุดคือ 18.01 น. - 22.00 น. 

คิดเปนรอยละ 54 

3) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรูสึกสนใจในสารคดีเกี่ยวกับเบื้องหลังอาชีพสัตวมากที่สุดคิด       

เปนรอยละ 66 

4) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสนใจเพราะอยากเห็นเบื้องหลังความสามารถของสัตวที่สามารถ

ประกอบเปนอาชีพไดคิดเปนรอยละ 43 

5) ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดที่ไมสนใจเพราะไมชอบการนําเสนอในรูปแบบของสารคดีคิดเปน   

รอยละ100 

 

สวนที่ 4 ความตองการเกี่ยวกับเน้ือหาของรายการที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับสัตว 

ตารางที่ 4–17 แสดงจํานวนของหัวขอที่คิดวานําเสนอในสารคดีเกี่ยวกับเบื้องหลังการนําสัตวมา

ประกอบอาชีพ 

หัวขอ จํานวน 

การใชชีวิตความเปนอยูของสัตว 58 

ขั้นตอนการฝกสัตว 70 

การกาวไปสูการประกอบอาชีพของสัตว 38 

สถานท่ีฝกสัตว 29 

ภาพเหตุการณหรือสถานการณจริงในการพบเจอ 

อุปสรรคตางๆในการฝก 

70 

อ่ืนๆ 12 

รวม 277 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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หมายเหตุ ผูทําแบบสอบถามสามารถเลือกชองทําเครื่องหมายมากกวาหน่ึงชอง 

จากตารางที่ 4–17 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสนใจการนําเสนอ

เกี่ยวกับ ข้ันตอนการฝกสัตว และภาพเหตุการณหรือสถานการณจริงในการพบเจออุปสรรคตางๆใน

การฝก มากที่สุด คิดเปนรอยละ 26 รองลงมาคือ การใชชีวิตความเปนอยูของสัตว คิดเปนรอยละ 22

การกาวไปสูการประกอบอาชีพของสัตว คิดเปนรอยละ 14 สถานที่ฝกสัตว คิดเปนรอยละ 29 และ

อื่นๆ คิดเปนรอยละ 1 ตามลําดับ  

จากผลสํารวจกลุมเปาหมายที่สนใจในรายการสารคดีนําเสนอเรื่องราวเบื้องหลังการนํา

สัตวมาประกอบอาชีพ เพราะสนใจในขอมูลเกี่ยวกับข้ันตอนของการฝกสัตว และการไดเห็นภาพ

สถานการณจริงในการฝก ผูวิจัยจึงจะใสขอมูลในหัวขอดังกลาวเขาไปในรายการอยางละเอียดมาก

ย่ิงข้ึน 

 

ตารางที่ 4–18 แสดงจํานวนและรอยละของรูปแบบการนําเสนอที่นาสนใจ 

รูปแบบการนําเสนอ จํานวน รอยละ 

มีพิธีกรเลาใหฟง 10 10 

เจ าของ/ผู ฝ กสอนเปนผู เล าให      

ฟงเอง 

51 51 

ภาพประกอบพรอมเสยีงพูด 38 38 

อ่ืนๆ 1 1 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4–18 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสนใจรูปแบบการนําเสนอ

เปนเจาของ/ผูฝกสอนเปนผูเลาใหฟงเองคิดเปนรอยละ 51 รองลงมาคือภาพประกอบพรอมเสียงพูด

คิดเปนรอยละ 38 มีพิธีกรเลาใหฟงคิดเปนรอยละ 10 และอื่นๆคือมีพิธีกรเลาใหฟงรวมกับ

ภาพประกอบพรอมเสียงพูดคิดเปนรอยละ 1 ตามลําดับจากผลสํารวจเห็นไดวากลุมเปาหมายที่ตอบ

แบบสอบถามตองการรูปแบบการนําเสนอที่ใหเจาของ/ผูฝกสอนสัตวเปนผูบรรยายและเลาเรื่องราว

ตางๆเกี่ยวกับสัตวผูวิจัยจึงจะนําความตองการของกลุมเปาหมายไปใชในการกําหนดรูปแบบรายการ

โดยจะใหเรื่องราวถูกบอกเลาโดยเจาของหรือผูฝกสอนสัตว 
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ตารางที่ 4–19 แสดงจํานวนและรอยละความยาวในการออกอากาศที่เหมาะสม 

ความยาวในการออกอากาศ จํานวน รอยละ 

10 นาที 10 10 

15 นาที 53 53 

20 นาที 33 33 

อ่ืนๆ 4 4 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4–19 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาความยาว 15 นาที

เปนความยาวในการออกอากาศที่เหมาะสมที่สุดคิดเปนรอยละ 53 รองลงมาคือ 20 นาทีคิดเปนรอย

ละ 33 ความยาว 10 นาทีคิดเปนรอยละ 10 และอื่นๆคือ 30 - 60 นาทีคิดเปนรอยละ 4 ตามลําดับ

ผูวิจัยจึงทําผลการสํารวจไปใชในการกําหนดความยาวของรายการ 

 

ตารางที่ 4–20 แสดงจํานวนและรอยละของความเห็นในการออกอากาศทางชองที่เหมาะสม 

ชอง จํานวน รอยละ 

ชอง3 26 26 

ชอง5 0 0 

ชอง7 2 2 

ชอง9 25 25 

ชองTPBS 28 28 

เคเบิลทีวี 18 18 

อ่ืนๆ 1 1 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4–20 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวารายการสารคดี

นําเสนอเกี่ยวกับเบื้องหลังการนําสัตวมาประกอบอาชีพควรนําเสนอโดยการออกอากาศทางชอง 

TPBS มากที่สุด คิดเปนรอยละ 28 รองลงมาคือชอง 3 คิดเปนรอยละ 26 ชอง 9 คิดเปนรอยละ 25

ชองเคเบิลทีวี คิดเปนรอยละ 18 ชอง 7 คิดเปนรอยละ 2 และอื่นๆ คือชองไหนก็ได คิดเปนรอยละ 1 

ตามลําดับ โดยสาเหตุที่ผูตอบแบบสอบถามคิดวาชองTPBSเหมาะกับรูปแบบของรายการเพราะเปน

ชองที่เปดกวางใหกับรายการที่มีสาระใหความรูและความสนุกสนาน มีความหลากหลายในเรื่องของ

การนําเสนอรายการสารคดีมากกวาชองอื่นๆ 
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ตารางที่ 4–21 แสดงใหเห็นถึงชวงเวลาที่คิดวาควรออกอากาศรายการ 

ชวงเวลา จํานวน รอยละ 

06.00 น. - 10.00 น. 4 4 

10.01 น. - 14.00 น. 17 17 

14.01 น. – 18.00 น. 26 26 

18.01 น. – 22.00 น. 37 37 

22.01 น. – 02.00 น. 14 14 

02.01 น. – 06.00 น. 2 2 

รวม 100 100 

จากตารางที่4–21 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวา รายการสารคดี

นําเสนอเรื่องราวเบื้องหลังการนําสัตวมาประกอบอาชีพ ควรออกอากาศในเวลา 18.01 น. – 22.00 

น.มากที่สุด คิดเปนรอยละ 37 รองลงมาคือ 14.01 น. – 18.00 น.คิดเปนรอยละ 26 ตอมาคือ

ชวงเวลา 10.01 น. - 14.00 น.คิดเปนรอยละ 17 ชวงเวลา 22.01 น. – 02.00 น.คิดเปนรอยละ 14 

ชวงเวลา 06.00 น.- 10.00 น. คิดเปนรอยละ 4 และชวงเวลา 02.01 น.– 06.00 น. คิดเปนรอยละ 2 

ตามลําดับ ผูวิจัยจึงเห็นวารายการสารคดีนําเสนอเรื่องราวเบื้องหลังการนําสัตวมาประกอบอาชีพที่

ผูวิจัยตองการนําเสนอ ควรออกอากาศอยูในชวงเวลา 18.01 น. – 22.00 น.มากที่สุด เพื่อให

สอดคลองกับความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย 

 

ผลสรุปเก่ียวกับความตองการเก่ียวกับเน้ือหาของรายการท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับสัตว 

1) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสนใจการนําเสนอเกี่ยวกับข้ันตอนการฝกสัตวและภาพเหตุการณหรือ

สถานการณจริงในการพบเจออุปสรรคตางๆในการฝกมากที่สุดคิดเปนรอยละ 26 

2) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสนใจรปูแบบการนําเสนอเปนเจาของ/ผูฝกสอนเปนผูเลาใหฟงเองคิด

เปนรอยละ 51 

3) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาความยาว 15 นาทีเปนความยาวในการออกอากาศ 

ที่เหมาะสมที่สุดคิดเปนรอยละ 53 

4) เห็นวารายการสารคดีนําเสนอเกี่ยวกับเบือ้งหลงัอาชีพสัตวควรนําเสนอโดยการออกอากาศทางชอง 

TPBS มากที่สุดคิดเปนรอยละ 28 

5) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวารายการควรออกอากาศชวงเวลา 18.01 น.–22.00 น. มากที่สุด

คิดเปนรอยละ 37 
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สวนที่ 5 ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบของรายการสารคดีนําเสนอเรื่องราวเบื้องหลังการนําสัตวมา

ประกอบอาชีพ 

ตารางที่ 4–22 แสดงใหเห็นถึงอารมณและโทนสี ของรายการที่คิดวาควรจะเปน 

อารมณและโทนสี จํานวน รอยละ 

มีความสดใส นารัก 52 52 

ซีเรียส จริงจัง ใชสีพ้ืนๆ เรียบๆ 7 7 

ตลกขบขันใสสีสันท่ีหลากหลาย 24 24 

อ่ืนๆ 17 17 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4–22 แสดงใหเห็นถึงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามวา อารมณและ

โทนสีของรายการที่ควรจะเปน มากที่สุดคือในรูปแบบของความสดใส นารัก คิดเปนรอยละ 52 และ

อื่นๆ เชน ใชโทนสีที่อบอุน คิดเปนรอยละ 17 ตอมาคือแบบตลกขบขัน มีการใชสีสันที่หลากหลาย 

คิดเปนรอยละ 24 และในรูปแบบจริงจัง เนนการใชสีเรียบๆ คิดเปนรอยละ 7 ผูวิจัยจึงเห็นวารายการ

ควรมีอารมณและโทนสีที่เนนไปในทางที่มีความสดใส นารัก แสดงใหเห็นถึงความสดใสและนารักของ

สัตว เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย 

 

ตารางที่ 4–23 แสดงใหเห็นถึงเทคนิคพิเศษที่คิดวาควรนํามาใชในการนําเสนอในรายการ 

เทคนิคพิเศษ จํานวน รอยละ 

มี Infographic แนะนําอาชีพของ

สัตว 

21 21 

มี Motion Graphic เชน เวลาถาย

สัตว มีการขึ้นกลองขอความใสคําพูด 

ความคิดของสัตว 

 
 

55 55 

มีการพากยเสียงใหสัตว 23 23 

อ่ืนๆ 1 1 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4–23 แสดงใหเห็นวาความตองการของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับในเรื่อง

ของความคิดเห็นในการใชเทคนิคพิเศษในรายการ การมี Motion Graphic เชน เวลาถายสัตว มีการ

ข้ึนกลองขอความใสคําพูด ความคิดของสัตวมีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 55 รองลงมาคือ การ

   ส
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พากยเสียงใหสัตว คิดเปนรอยละ 23 มี Infographic แนะนําอาชีพของสัตวคิดเปนรอยละ 21 และ

อื่นๆ เชน มีการตูนเปนสัตวชนิดน้ันๆออกมาพูด คิดเปนรอยละ 1 ผูวิจัยจึงเห็นวาการมี Motion 

Graphic ในรายการมาใชเปนจุดสนใจของรายการน้ันเหมาะสมที่สุด สวนเทคนิคพิเศษอื่นๆอาจมีการ

นําเอามาใชบางตามความเหมาะสม 

 

ตารางที่ 4–24 แสดงใหเห็นความเห็นวาในรายการควรมีพิธีกรหรือไม 

พิธีกร จํานวน รอยละ 

ม ี 50 50 

ไมมี ใชการนําเสนอแบบภาพกับเสียงบรรยาย 

ผูฝกหรือเจาของเปนผูเลาดําเนินเร่ืองราว 

50 50 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4–24 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นในเรื่องของการมี

พิธีกรวา ควรมีและไมมี มีความเห็นเปนจํานวนที่เทากันคือรอยละ 50 ผูวิจัยจึงนําขอมูลที่ไดมาเปน

การตัดสินใจ ในการนําเสนอพิธีกรของรายการ 

 

ตารางที่ 4–25 แสดงใหเห็นถึงความคิดเห็นในเรื่องเพศของพิธีกร สําหรับผูที่ตอบวาควรมีพิธีกร 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 24 48 

หญิง 20 38 

เพศท่ี 3 6 13 

รวม 50 100 

จากตารางที่ 4–25 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามที่มีความเห็นวาควรมีพิธีกร คิดวา

ควรมีพิธีกรชาย เปนจํานวนมากที่สุด คือรอยละ 48 พิธีกรหญิง คิดเปนรอยละ 38 และเพศที่ 3 คิด

เปนรอยละ 13 ผูวิจัยจึงเห็นวาหากรายการมีพิธีกรควรที่จะใชพิธีกรที่เปนผูชายใหเหมาะสมกับ

รูปแบบของรายการในเรื่องของการอาศัยความทะมัดทะแมงและคลองตัว  
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ตารางที่ 4–26 แสดงใหเห็นถึงความคิดเห็นในเรื่องของจํานวนของพิธีกร สําหรับผูที่ตอบวาควรมี

พิธีกร 

จํานวนพิธีกร จํานวน รอยละ 

1 คน 35 70 

2 คน 15 30 

รวม 50 100 

จากตารางที่ 4–26 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามที่มีความเห็นวาควรมีพิธีกร คิดวา

พิธีกรควรมี เพียงคนเดียว มากที่สุด คิดเปนรอยละ 70 และ 2 คน คิดเปนรอยละ 30 ผูวิจัยเห็นวา

รายการสมควรมีพิธีกรเพียงแคคนเดียวตามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม เพราะการถายสัตว

ตองอาศัยความ รวดเร็วและคลองตัว หากมีพิธีกรหลายคนอาจจะทําใหเกิดความสับสนและยุงยากใน

การถายทํามากกวามีพิธีกรเพียงแคคนเดียว 

 

ตารางที่ 4–27 แสดงใหเห็นถึงความคิดเห็นในเรื่องของรูปแบบของพิธีกร สําหรับผูที่ตอบวาควรมี

พิธีกร 

รูปแบบพิธีกร จํานวน รอยละ 

พิธีกรชายคนเดียว 19 38 

พิธีกรหญิงคนเดียว 11 21 

พิธีกรเพศท่ี3 คนเดียว 4 8 

พิธีกรชาย 2 คน 0 0 

พิธีกรหญิง 2 คน 2 6 

พิธีกรชาย 1 คน หญิง 1 คน 12 23 

อ่ืนๆ 2 4 

รวม 50 100 

จากตารางที่  4–27 แสดงใหเห็นวาความตองการของผูตอบแบบสอบถามที่ตองการใหมี

พิธีกร คิดวารูปแบบพิธีกรควรเปนพิธีกรชายคนเดียวมากที่สุด คิดเปนรอยละ 38 รองลงมาคือ พิธีกร

ชาย 1 คน หญิง 1 คน คิดเปนรอยละ 23 พิธีกรหญิงคนเดียว คิดเปนรอยละ 21 พิธีกรเพศที่ 3 คน

เดียว คิดเปนรอยละ 8 และอื่นๆ คือ พิธีกรเพศที่ 3 จํานวน 3 คน และ พิธีกรเพศที่ 3 จํานวน 1คน 

พิธีกรชายอีก 1คน คิดเปนรอยละ 4  
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ตารางที่ 4–28 แสดงใหเห็นถึงความคิดเห็นในเรือ่งของบุคลิกของพิธีกร สําหรับผูที่ตอบวาควรมีพิธีกร 

บุคลิกของพิธีกร จํานวน รอยละ 

สนุกสนาน สดใส พูดเกง 43 83 

เขรงขรึม จริงจัง ดูมีภูมิฐาน 3 8 

นักวิชาการ ดูมีความรูในเร่ือง      

ท่ีนําเสนอ 

2 6 

อ่ืนๆ 2 4 

รวม 50 100 

จากตารางที่ 4–28 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามที่ตองการใหมีพิธีกร มีความคิดเห็นวา

พิธีกรควรเปนคนที่สนุกสนาน สดใส พูดเกงมากที่สุด คิดเปนรอยละ 83 รองลงมาคือมีความเขรงขรึม 

จริงจัง ดูมีภูมิฐาน คิดเปนรอยละ 8 เปนนักวิชาการ ดูมีความรูในเรื่องที่นําเสนอ คิดเปนรอยละ 6 

และอื่นๆ คือ เปนคนที่รักสัตว และตองเปนคนที่สนุกสนาน ควบคูกับมีความรู คิดเปนรอยละ 4 

ดังน้ันผูวิจัยจึงเห็นวา หากรายการตองการเนนใหเห็นความนารักนาเอ็นดูของสัตว พิธีกรควรที่จะตอง

เปนผูนําเสนอความสนุก และความนารักของสัตวโดยที่บุคลิกจะตองสดใส ราเริง ใหเขากับอารมณ

และโทนส ี

 

ตารางที่ 4–29 แสดงถึงช่ือรายการที่คิดวาเหมาะสมกับรายการ 

ชื่อรายการ จํานวน รอยละ 

Animals’ Careers 57 57 

Behind the Scene 15 15 

เ ป ด โ ล ก ก า ร นํ า สั ต ว ม า

ประกอบอาชีพ 

22 22 

อ่ืนๆ 6 6 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4–29 แสดงถึงความเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับช่ือของรายการ 

โดยช่ือที่มีผูเลือกสูงสุดคือ Animals’ Careers คิดเปนรอยละ 57 รองลงมาคือ เปดโลกการนําสัตวมา

ประกอบอาชีพ คิดเปนรอยละ 22 ช่ือ Behind the Scene คิดเปนรอยละ 15 และอื่นๆ เชน 1) เปด

โลกแสนซน 2) สัตวเลี้ยงนารัก 3) My Best Friends 4) Pet Trainer 5) Pet Eiei 6) Animal 

House คิดเปนรอยละ 6 ผูวิจัยจึงเห็นวาช่ือ Animals’ Careers เหมาะสมกับเน้ือหาของรายการมาก

ที่สุดเพราะสามารถ สื่อถึงเน้ือหารายการได และจากความคิดเห็นของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 

   ส
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ตารางที่ 4–30 แสดงถึงความคิดเห็นในการแบงชวงของรายการ หากรายการมีความยาว15นาที 

ชวง จํานวน รอยละ 

มีชวงเดียว 18 18 

มี 2 ชวง 50 50 

มี 3 ชวง 32 32 

อ่ืนๆ 0 0 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4–30 แสดงใหเห็นถึงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามวาหากรายการมี   

ความยาว 15 นาที ควรแบงรายการออกเปน 2 ชวงมากที่สุด คิดเปนรอยละ 50 รองลงมาคือแบงเปน

3 ชวง คิดเปนรอยละ 32 และมีชวงเดียว คิดเปนรอยละ 18 ผูวิจัยจึงวิเคราะหและแบงรายการ

ออกเปน 2 ชวงคือ เปดรายการ นําเสนอเน้ือหา และชวงที่ 2 คือ สรุปรายการ 

 

ตารางที่ 4–31 แสดงถึงความสนใจในเน้ือหารายการเทปแรกที่อยากรับชม 

เน้ือหา จํานวน รอยละ 

สุนัขตํารวจผูเสียสละ 25 25 

มาตํารวจ 2 2 

ปลาหมอสีบําบัด 4 4 

ลิงยอดนักเก็บมะพราว 3 3 

อาชาบําบัด 2 2 

โลมาโชว 9 9 

ชางนักจิตกร 3 3 

นกพิราบสื่อสาร 7 7 

กระบือบําบัด 2 2 

สัตวเลี้ยงนายแบบ 14 14 

อาสาสมัครสุนัขกูภัย 7 7 

สุนัขชวยเหลือผูพิการ 10 10 

สุนัขบําบัดจิตใจ 8 8 

สุนัขบําบัดผูปวยอัมพฤกษ-อัมพาต  
 

4 4 

รวม 100 100 
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จากตารางที่ 4–31 แสดงใหเห็นถึงเน้ือหารายการเทปแรกที่ผูตอบแบบสอบถามมีความสนใจ

ในการ รับชมมากที่สุดคือ สุนัขตํารวจ คิดเปนรอยละ 25 รองลงมาคือ สัตวเลี้ยงนายแบบ คิดเปนรอย

ละ 14, สุนัขชวยเหลือผูพิการ คิดเปนรอยละ 10 โลมาโชว คิดเปนรอยละ 9 สุนัขบําบัดจิตใจ คิดเปน

รอยละ 8 อาสาสุนัขกูภัยและนกพิราบสื่อสาร คิดเปนรอยละ 7 สุนัขบําบัดผูปวยอัมพฤกษ-อัมพาต

และปลาหมอสีบําบัด คิดเปนรอยละ 4 ชางนักจิตกรและลิงยอดนักเก็บมะพราว คิดเปนรอยละ 3 มา

ตํารวจ อาชาบําบัดและกระบือบําบัด คิดเปนรอยละ 2 ผูวิจัยจึงเห็นวาในเทปแรกควรนําเสนอ

รายการในตอนของสุนัขตํารวจ ตามความสนใจของผูตอบแบบสอบถาม อีกทั้งสุนัขตํารวจยังเปน

อาชีพที่เสียสละเพื่อมนุษยและกอใหเกิดประโยชนตอสังคมอยางมากมาย 

 

ตารางที่ 4–32 สถานที่ที่คิดวาควรใชถายรายการ 

สถานท่ี จํานวน รอยละ 

โลเคชั่นจริง 95 95 

ในสตูดิโอ 3 3 

อ่ืนๆ 2 2 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4–32 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามคิดวารายการควรถายทําในโลเคช่ัน

จริง คิดเปนรอยละ 95 รองลงมาคือในสตูดิโอคิดเปนรอยละ 3 และอื่นๆ คือ ถายทําทั้งโลเคช่ันจริง

และ ในสตูดิโอ คิดเปนรอยละ 2 ผูวิจัยจึงเห็นวารายการควรถายทําในสถานที่จริงตามความคิดเห็น

ของผูตอบแบบสอบถาม เพื่อใหเห็นถึงความสมจริงของการฝกและความเปนอยูของสัตว 

 

ผลสรุปแบบสอบถามเร่ืองของความตองการเก่ียวกับรูปแบบของรายการสารคดีนําเสนอเร่ืองราว

เบ้ืองหลังการนําสัตวมาประกอบอาชีพ 

1) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดเห็นวาอารมณและโทนสีของรายการ ควรมีความสดใสนารัก   

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 52      

2) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเห็นวาเทคนิคพิเศษที่ควรทํามาใชในการนําเสนอ คือการใช 

Motion Graphic บอกเลาความรูสึกนึกคิดของสัตวมากที่สุด คิดเปนรอยละ 55 

3) ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวารายการควรมีพิธีกร หรือไมมีพิธีกร เปนจํานวนเทากัน      

คือ รอยละ 50 

4) ผูตอบแบบสอบถามที่คิดวาควรมีพิธีกร สวนใหญคิดวาพิธีกรควรเปนเพศชายมากที่สุด คิดเปน 

รอยละ 48 
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5) ผูตอบแบบสอบถามที่คิดวาควรมีพิธีกร สวนใหญคิดวาพิธีกรควรมีคนเดียวมากที่สุด คิดเปน    

รอยละ 70 

6) ผูตอบแบบสอบถามที่คิดวาควรมีพิธีกร สวนใหญคิดวารูปแบบพิธีกรควรเปนพิธีกร ชายเด่ียว    

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 38 

7) ผูตอบแบบสอบถามที่คิดวาควรมีพิธีกร สวนใหญมีความเห็นวาพิธีกรควรมีบุคลิกที่สนุกสนาน 

สดใส และพูดเกงมากที่สุด คิดเปนรอยละ 83 

8) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นในเรื่องของช่ือรายการวา ช่ือ Animals’ Careers เปน

ช่ือที่เหมาะสมที่สุด คิดเปนรอยละ 57 

9) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นในเรื่องของชวงรายการวา หากรายการมีความยาว 15

นาที รายการควรมีทั้งหมด2ชวงคิดเปนรอยละ 50 

10) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวาในเทปแรก เน้ือหาที่สนใจใหรายการมานําเสนอ 

มากที่สุดคือ สุนัขตํารวจ คิดเปนรอยละ 25 

11) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นในเรื่องของสถานที่ถายทําวา ควรใชสถานที่จริง ใน

การถายทํามากที่สุด คิดเปนรอยละ 95 

 

สวนที่ 6 ขอเสนอแนะ 

กลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการสารคดีเกี่ยวกับเบื้องหลังการนําสัตวมา

ประกอบอาชีพ โดยสรุปไดดังตอไปน้ี 

1. ดานเน้ือหา กลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะวาควรมีการนําเสนอเน้ือหาในดานของการ

นําสัตวที่ถูก ทอดทิ้งมาฝกใหสามารถมีอาชีพไดเพื่อใหเกิดประโยชน นําเสนอข้ันตอนการฝกสัตวต้ังแต

แรกเริ่มจากสัตว ที่ไมเคยฝกมากอน ใหเห็นถึงข้ันตอนการฝกจริงๆ อาจนําเสนอขอมูลที่ผูชมไมเคยรู

และนึกไมถึง และมีการใชเสียงพากยแทนความคิดของสัตวเหลาน้ัน  

2. ดานรูปแบบการนําเสนอ กลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะวาควรนําเสนอเลาเรื่องราว

ไมใหนาเบื่อ เหมือนกับสารคดีทั่วไป ประกอบกับภาพที่สวยงาม 

 

จากผลสรุปขางตน ผูวิจัยนํามาใชในการออกแบบรูปแบบและเน้ือหาของสารคดี เพื่อให

เกิดความนาสนใจและตอบสนองกลุมเปาหมายไดดีย่ิงข้ึน 
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สรุปผลสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 20 ปขึ้นไปท่ีอาศัยอยูในประเทศไทย 

ในกรณีศึกษากลุมตัวอยางอายุ 20 ปข้ึนไปจํานวน 100 คน ที่อาศัยอยูในประเทศไทย 

สามารถสรุปผลไดดังตอไปน้ี 

 

สวนท่ี 1 จากการวิเคราะหผลจากการทําแบบสอบถามขางตนสรุปไดวากลุมตัวอยางเปนกลุมตัวอยาง 

ที่เปนเพศชายรอยละ 50 และเพศหญิงรอยละ 50 อายุระหวาง 20 – 24 ป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพ 

และปริมณฑลการศึกษาระดับปริญญาตรีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา งานอดิเรกคือการเลนอินเตอรเน็ต 

 

สวนท่ี 2 จากการวิเคราะหผลจากการทําแบบสอบถามขางตนสรุปไดวากลุมตัวอยางเปนกลุมตัวอยาง

ที่ใชอินเตอรเน็ต มากที่สุดเฉลี่ยวันละประมาณ 5 ช่ัวโมงข้ึนไปและเปดรับสื่อในชวงเวลา 18.02 น. -

22.00 น. และรับชมรายการโทรทัศนทางชอง 3 

 

สวนท่ี 3 จากการวิเคราะหผลจากการทําแบบสอบถามขางตนสรุปไดวากลุมตัวอยางเปนกลุมตัวอยาง

ที่สนใจในสารคดีเกี่ยวกับสัตวเปนอันดับที่สองรองจากสารคดีทองเที่ยวใหความสําคัญในเรื่องของ

ประเด็นและหัวขอของการนําเสนอและรูสึกสนใจในสารคดีเกี่ยวกับเบื้องหลังอาชีพสัตวเพราะอยาก

เห็นเบื้องหลังความสามารถของสัตวที่สามารถประกอบเปนอาชีพได แตในสวนที่ไมสนใจรับชมเพราะ 

ไมชอบการนําเสนอในรูปแบบของสารคดี 

 

สวนท่ี 4 จากการวิเคราะหผลจากการทําแบบสอบถามขางตนสรุปไดวา กลุมตัวอยางเปนกลุมตัว    

อยางที่สนใจการนําเสนอเกี่ยวกับข้ันตอนการฝกสัตวและภาพเหตุการณหรือสถานการณจริงในการ

พบเจออุปสรรคตางๆในการฝกฝนสัตวในรูปแบบของการนําเสนอที่เจาของ/ผูฝ กสอน เปนผู เลาให ฟ

งเองมีความยาวในการนําเสนอ 15 นาที และออกอากาศทางชอง TPBS 

 

สวนท่ี 5 จากการวิเคราะหแบบสอบถามขั้นตนสรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คิดเห็นวา

อารมณและโทนสีของรายการควรมีความสดใสนารักมากที่สุด เทคนิคพิเศษที่ควรทํามาใชในการ

นําเสนอคือการใช Motion Graphic บอกเลาความรูสึกนึกคิดของสัตวมีความคิดเห็นวารายการควรมี

พิธีกร หรือไมมีพิธีกร เปนจํานวนเทากัน ในสวนของผูตอบแบบสอบถามที่คิดวาควรมีพิธีกร สวนใหญ

คิดวาพิธีกรควรเปนพิธีกรชายเด่ียว มีบุคลิกที่สนุกสนาน สดใส ช่ือรายการที่คิดวาเหมาะสมคือช่ือวา 

Animals’ Careers หากรายการมีความยาว 15 นาที รายการควรแบงเปน 2 ชวงซึ่งในเทปแรก 

เน้ือหาที่สนใจใหรายการมานําเสนอมากที่สุดคือ สุนัขตํารวจ และควรใชสถานที่จริงในการถายทํา 
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จากผลสรุปที่ไดจากแบบสอบถาม คําตอบจากกลุมเปาหมายทําใหผูวิจัยสามารถวาง

โครงสราง และรูปแบบของรายการ ใหตอบโจทยความตองการของกลุมเปาหมาย โดยรายการสารคดี

นําเสนอเรื่องราวเบื้องหลังการนําสัตวมาประกอบอาชีพ จะใชช่ือรายการวา Animals’ Careers เปน

รายการที่มีความยาว 15 นาที รายการแบงออกเปน 2 ชวงคือ ชวงที่1จะเปดรายการ นําเสนอเน้ือหา 

ชวงที่ 2 จะสรุปเน้ือหาทั้งหมดและปดรายการ โดยรูปแบบการนําเสนอจะไมมีพิธีกร ใชเสียงบรรยาย

ประกอบภาพ และใหผูฝกสอนหรือ เจาของสัตวเปนผูเลาเรื่องราว โดยอารมณและโทนสีของรายการ

จะเนนความสดใส นารัก เพื่อสื่อถึงความนารักของสัตว และเนนใหเห็นการฝกและสถานการณตางๆที่

สัตวจะตองพบเจอ ในเรื่องของการฝกและความเปนอยู ความผูกพันที่มีตอผูฝกหรือเจาของ เปนการ

ถายทอดผานผูที่ฝกสัตว หรืออยูรวมกับสัตวจริงๆ เปนบุคคลที่รูจักสัตวตัวน้ันๆดีที่สุด และจะใหเห็น

ถึงมุมมองที่วาสัตวเหลาน้ันมีความสุขหรือไมจากการประกอบอาชีพ โดยรายการจะมีความยาว

ทั้งหมด 15 นาที ออกอากาศทางชอง Thai PBS เวลา 18.30 น. – 18.45 น. 

 

โครงสรางรายการ 

 

ชื่อรายการ: Animals’ Careers 

 

ประเภทรายการ: รายการสารคดี  

 

โลโกรายการ: 

 

 

 

 

วัตถุประสงคของรายการ: 

1. เพื่อนําเสนอความสามารถของสัตวที่เปนไดมากกวาสัตวเลี้ยง 

2. เพื่อใหผูชมไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเบื้องหลังการฝกฝนทักษะของสัตว 

กอใหเกิดประโยชนตางๆมากมาย 
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แกนรายการ (Theme): สัตวเองก็สามารถชวยมนุษยในการประกอบอาชีพซึ่งกอใหเกิดผล 

ประโยชนได 

 

แนวความคิด(Concept): เรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังการนําสัตวมาประกอบอาชีพที่ยังไมเคย 

มีใครรูมากอน 

 

อารมณและโทนสี: เนนความสดใส นารัก ใชสีสันสดใสเพื่อใหสื่อถึงความนารักของสัตว 

 

กลุมเปาหมาย: บุคคลทั่วไป  

 

ชองทางการนําเสนอ: ออกอากาศทางโทรทัศนชอง TPBS ชวงเวลา 18.30 น. – 18.45 น. 

ทุกวันอาทิตย 

 

รูปแบบรายการ: เปนรายการสารคดีนําเสนอเรื่องราวเบื้องหลังการนําสัตวมาประกอบอาชีพ 

 

รูปแบบการนําเสนอ วิธีการนําเสนอ: เปนสารคดีที่พิธีกรจะเปนผูบรรยายโดยใชเสียงเพียงอยางเดียว

และการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของและใชเสียงบรรยายในการดําเนินรายการ เพื่อใหเกิดความหลากหลาย

และความนาสนใจ เนนใหเห็นความรูในขอมูล และความผูกพันกับสัตว เพราะเปนการถายทอดผาน  

ผูที่เคยมีประสบการณในเรื่องหรือประเด็นที่จะนําเสนอโดยตรง นําเสนอรายการแบงเปน 2 ชวง เปด

รายการ นําเสนอเน้ือหารายการ และชวงทายคือสรุปรายการ 

 

โครงสรางรายการ: นําเสนอเน้ือหาและภาพที่เกี่ยวของกับเบื้องหลังการนําสัตวมาประกอบอาชีพ 

ภายในระยะเวลา 15 นาที ซึ่งประกอบไปดวยเน้ือหาสาระในแตละชวง โดยจะแบงออกเปน 2 ชวง 

 

ชวงท่ี 1 เปนชวงเปดรายการ เกริ่นถึงเน้ือหารายการที่จะนําเสนอในวันน้ี เปดตัวสัตวและ

ผูฝก บอกขอมูลสัตวและผูฝกคราวๆ นําเสนอเรื่องราวเน้ือหาเกี่ยวกับประวัติของสัตว การฝกสัตว 

แสดงใหเห็นถึงความสามารถของสัตว และติดตามการใชชีวิตและความเปนอยูของสัตวนําเสนอใหถึง

อุปสรรคในการฝก 

 

ชวงท่ี 2 สรุปเน้ือหาทั้งหมดและปดรายการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



63 

 

ตารางที่ 4-33 แสดง Script รายการ 

เปดรายการชวงที่1  

Title รายการ เพลง 

VTR สถานการณการปฏิบัติหนาที่ของสุนัข

ตํารวจ 

คุณผูชมครับ แนนอนวาคุณผูชมอาจจะเคย เห็น

ภาพเหตุการณเหลาน้ีตามรายการโทรทัศน หรือ

ตามโซเชียลเน็ตเ วิรค การปฎิบัติหนาที่  การ

เสียสละชีวิตของเพื่อนมนุษย เพื่อความถูกตอง 

ในฐานะสุนัข ผูพิทักษสันติราษฎร แตคุณรูหรือไม

ครับวา เบื้องหลังชีวิตของพวกเขาน้ันเปนอยางไร 

เราจะพาทานผูชมไปดูเบื้องหลังการทํางาน ของ

พวกเคากันครับ กับ Animals’ Careers ตอน

สุนัขตํารวจ 

สถานที่กองกํากับการสุนัขตํารวจ เห็นสุนัข 

กําลังถูกฝก 

เพลงประกอบ 

สัมภาษณรอยตํารวจตรีเบญจพล ไทยบุญเรือง 

ตัดสลับภาพสุนัขกําลังถูกฝก 

แนะนําตัวเองและพูดถึงความเปนมาของกอง 

กํากับการสุนัขตํารวจ  

รอยตํารวจตรีเบญจพล ไทยบุญเรือง กลาวถึงวีรกรรมของสุนัขตํารวจที่นาช่ืนชม และ 

รอยตํารวจตรีเบญจพล ไทยบุญเรือง พาไปพบ

กับผูบังคับสุนัข (ผบส.) และสุนัขที่ อยูในสังกัด 

ข้ึนกราฟกแนะนําตัว 

ผูบังคับสุนัขแนะนําตัวเองและสุนัขในสังกัด 
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VTR แนะนําสุนัข ตัดสลับกับการสัมภาษณ ผูบังคับ

สุนัข 

ผูบังคับสุนัขพูดถึงประวัติคราวๆของสุนัข 

นิสัย และหนาที่ในสายงาน 

พาไปดูเพื่อนๆในโรงเลี้ยง เห็นการ นอน การให

อาหาร การอาบนํ้า การพาสุนัขไปตรวจสุภาพ ให

เ ห็ นความสั มพันธ ขอ งสุ นั ขและผู ดู แล  เห็ น 

ความรูสึกของสุนัขที่ไดรับการดูแล 

ผูบังคับสุนัขอธิบายเรื่องความเปนอยูของสนัุข 

โดยจะใหสุนัขมีบทบาทในการเลาดวยเชน 

การข้ึน Motion Graphic หรือการพากย

เสียง 

ตัดภาพมาที่ VTR การฝกสุนัข ดนตรีประกอบ 

ใหผูบังคับสุนัข พาสุนัขมาที่สถานที่ฝก เปดตัว ครู

ฝกสนัุข สายงานฝกสุนัขติดตามคนราย 

ข้ึนกราฟกแนะนําครูฝก 

 

สถานการณ จํ าลองการ ติดตามคนร าย  เห็ น

พฤติกรรมของสุนัขในการปฏิบัติหนาที่ และเห็น

กิริยาของสุนัขเมื่อจับผูรายไดสําเร็จ 

เสียง VO บรรยายเรื่องราว 

สัมภาษณครูฝกเกี่ยวกับเรื่องของการฝก ตัดสลับกับ

การภาพฝกสุนัขในข้ันตอนตางๆ 

ครูฝกอธิบายถึงข้ันตอนการฝกสุนัข 

แสดงใหเห็นถึงอุปสรรคที่เจอในการฝก เชน สุนัข

ด้ือ หรือสุนัขไมมีสมาธิ โดยเนนใหเห็น กิริยาทาทาง

ของสุนัข รวมกับการใช Motion Graphic ใหเห็น

วาครูฝกมีวิธีจัดการกับสุนัข อยางไร 

 

เห็นภาพการมอบยศใหกับสุนัข เสียง VO อธิบายการมอบยศใหกับสุนัข 

ปดชวงที่1 ข้ึนโลโกรายการ  
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เขาสูชวงที่ 2  

Title รายการ เพลง 

VTR ใหเห็นภาพรวมของสุนัขในการฝกสุนัข ตํารวจ 

เห็นสีหนาของสุนัข ที่กําลังมีความสุข และ เห็นสุนัข

ที่ชราแลว 

ทานผูชมคงเห็นการใชชีวิตความเปนอยูของ 

เหลาสุนัขตํารวจแลวใชไหมครับ แลวหลงัจาก

ที่ พวกเขาหมดหนาที่แลว ชีวิตพวกเขาจะ

เปนอยางไรตอไป 

สัมภาษณผูที่รับสุ นัขตํารวจที่ปลดเกษียณแลว 

ประมูลเพื่อนํามาเลี้ยงดูและใหเคาเฝาบาน 

ตัดสลับภาพสุนัขตํารวจที่ปลดเกษียณแลว เห็นชีวิต

ความเปนอยู การกิน การนอน การใชชีวิต 

เลาวาทําไมถึงประมูล แลวหลังจากนําสุนัขมา 

เลี้ยงแลวเปนอยางไรบาง ตอนน้ีมีความ

ผูกพัน กับเคาอยางไร 

 

VO ทานผูชมคงไดเห็นแลวใชไหมครับวา 

เบื้อง หลังของอาชีพสุ นัขตํารวจน้ันเปน

อยางไรบาง และในสัปดาหหนาเราจะพาทาน

ไปชมเบื้องหลัง สัตวอาชีพไหน อยาลืม

ติดตามชมนะครับ สําหรับวันน้ี สวัสดีครับ 

End Credit เพลง 
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บทที่  5 

การประเมินผลรายการ 

 

การสรางสรรคและผลิตรายการประเภทสารคดีนําเสนอเรื่องราวเบื้องหลังการนําสัตวมา

ประกอบอาชีพ “Animals’ Careers” ไดใชวิธีการวิจัยประเมินผลดวยการสัมภาษณเชิงลึกกับ

กลุมเปาหมายซึ่ง กลุมเปาหมายเปนบุคคลทั่วไปที่อาศัยอยูในประเทศไทย ไมจํากัดเพศและวัย 

จํานวน 10 คน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหประเมินผลงานของผูวิจัยวามีความพึงพอใจในช้ินงานมาก

นอยเพียงใดและอยางไร รวมไปถึงประโยชนที่ไดรับจากการรับชมช้ินงาน ซึ่งจะนําไปสูการสรุปผลการ

ประเมินรายการตอไป โดยผูวิจัยไดทําการผลิตรายการ “Animals’ Careers” มีความยาว 15 นาที

โดยในเทปแรกที่ผูวิจัยไดผลิตน้ันไดนําเสนอเกี่ยวกับเบื้องหลังอาชีพสุนัขตํารวจ 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลรายการ “Animals’ Careers” 

1. เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมาย หลังจากสงช้ินงานให

กลุมเปาหมาย เปนบุคคลทั่วไปไมจํากัดเพศและวัย จํานวน 10 คนไดรับชม 

2. สรุปผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ “Animals’ Careers” 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผลรายการ 

เครื่องมือที่ใชเปนคําถามในการสัมภาษณเชิงลึก แบงคําถามออกเปน 6 สวน โดยจะ

คํานึงถึงองคประกอบ ของรายการโทรทัศนโดยแบงได ดังน้ี 

สวนที่ 1 ความคิดเห็นตอรูปแบบ และเน้ือหาของรายการ Animals’ Careers   

สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอการถายทําภาพและเสียงของรายการ Animals’ Careers   

สวนที่ 3 ความคิดเห็นตอเทคนิคการตัดตอ กราฟกของรายการ Animals’ Careers   

สวนที่ 4 ประโยชนที่ไดรับหลังจากการรับชมรายการ Animals’ Careers   

สวนที่ 5 ความคิดเห็นตอภาพรวมของรายการ Animals’ Careers 

สวนที่  6 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขรายการ        

Animals’ Careers ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ผลการประเมินประสิทธิผลรายการโทรทัศน “Animals’ Careers” 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหการสัมภาษณเชิงลึกเพื่อเปนการประเมินผลงานที่ผลิตข้ึน ทําให

ไดขอมูลของกลุมเปาหมาย บุคคลทั่วไป ไมจํากัดเพศและวัย จํานวน 10 คน ดังน้ี 

1) นางวรรลี ทศพร อายุ 49 ป อาชีพ แมบาน 

2) นางสาวกชกร พรหมเมือง อายุ 28 ป อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

3) นางสาวธัญญาภรณ เรืองฉาง อายุ 26 ป อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 

4) นางสาวนิธินันท เหลืองโชคอํานวย อายุ 26 ป อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 

5) นางสาวบุษกร จินดาโสด อายุ 21 ป อาชีพ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

6) นายธีรศักด์ิ เจริญรัตน อายุ 22 ป อาชีพ นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

7) นายวุฒิชัย นาธรรมเจริญ อายุ 35 ป อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน  

8) นายนพพล สกุลรัตนศักด์ิ อายุ 34 ป อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 

9) นายประธาน ไกรวิลาศณรงค อายุ 37 ป อาชีพ วิศวกร โยธา 

 

โดยการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับความคิดเห็น ความพึงพอใจในการรับชมรายการและ

ประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการของกลุมเปาหมายแบงเปน 6 สวน ดังน้ี 

 

สวนท่ี1 ความพึงพอใจตอรูปแบบและเน้ือหาของสารคดี 

1.1 ทานรูสึกพึงพอใจในรูปแบบของรายการสารคดี Animals’ Careers หรือไม เพราะเหตุใด 

ผูใหสัมภาษณไดแสดงความคิดเห็นวา พึงพอใจ เพราะรายการเปนสารคดีใหสาระความรู 

แตมีการใชกราฟกมาประกอบภาพ ซึ่งทําใหเขาใจเน้ือหามากข้ึน และชวยสงเสริมใหรายการนาสนใจ

อีกดวย นอกจากน้ียังมีการใสเพลงและเสียงประกอบที่เหมาะสมกับเน้ือหารายการ ทําใหคนดูรูสึก

รวมไปกับรายการและรูสกึประทับใจ  รปูแบบรายการเชิงสารคดีทําใหชมไดไมติดขัด ไดรับความรู จบ

รายการไดอยางไมมีขอสงสัย “รายการมีรูปแบบที่นาสนใจดี การเปนรายการสารคดีที่นํากราฟกมา

ประกอบทําใหเขาใจงายมากข้ึน” (นายวุฒิชัย นาธรรมเจริญ, สัมภาษณ, วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2557) 

 

1.2 ทานรูสึกพึงพอใจในเน้ือหาของรายการ Animals’ Careers หรือไม เพราะเหตุใด 

ผูใหสัมภาษณไดแสดงความคิดเห็นวา พึงพอใจ เน่ืองจากมีสาระนาสนใจ เปนการนํา

ความรูดานที่บุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของกับสายงานน้ันนํามาเสนอ ใหผูอื่นไดรับความรูเกี่ยวกับเบื้องหลัง

ของอาชีพสัตวที่เราเคยเห็นแคเวลาออกทวีีเพียงเล็กนอยไมเคยรูถึงวาการฝกฝน ความเปนอยูของสัตว

วาเปนมายังไง รายการน้ีนําเสนอในจุดที่เปนสาระความรูไดดีและเช่ือวาอีกหลายคนยังคงไมทราบ

ขอมูลตางๆที่รายการนําเสนอมากอน อยางเชนวามีการใหลําดับยศของสุนัขดวย “ทําใหทราบวา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



68 

 

เรื่องราวเบื้องหลังของการนํานองหมามาฝกใหสามารถชวยเหลือตํารวจไดอยางไรบาง เปนความรูใหม

ที่ไมเคยทราบมากอน วาเขาฝกกันอยางไรและนองหมาเหลาน้ันใชชีวิตตางจากนองหมาที่เลี้ยงตาม

บานอยางไรบาง” (นางสาวธัญญาภรณ เรืองฉาง, สัมภาษณ, วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2556) 

 

1.3 ทานคิดวาเน้ือหารายการ Animals’ Careers ตรงกับความสนใจของทานหรือไม เพราะเหตุใด 

ผูใหสัมภาษณไดแสดงความคิดเห็นวา คอนขางตรง ไดเห็นหรือไดชมเรื่องราวของสัตวใน

มุมมองที่ตางออกไป และทําใหไดรับทั้งความบันเทงิ เพลิดเพลิน สาระความรู เพิ่มข้ึนไปอีกโดยเฉพาะ

ผูชมที่ชอบเลี้ยงสัตว หรือมีความสนใจในการรับชมรายการ ประเภทสารคดี จะตรงกับความสนใจของ

ผูชมมากกวาบุคคลทั่วไปที่ไมไดช่ืนชอบการเลีย้งสตัว แตก็สามารถ รับชมเพื่อความเพลิดเพลินและรับ

ความรูที่ไมเคยทราบมากอน “คนที่ชอบสัตวจะใหความสนใจมาก เพราะความรักและความเอ็นดูที่มี

ใหกับสัตว จะสามารถดึงดูดใจไดงาย แตสําหรับคนที่ไมไดเลี้ยงสัตวก็จะไดความรูใหมๆที่นาสนใจดี” 

(นางวรรลี ทศพร, สัมภาษณ, วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2556)  

 

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอความสวยงามในเร่ืองของการถายทําภาพและเสียงของสารคดี 

2.1 ทานรูสึกพึงพอใจตอภาพจากการถายทํารายการหรือไม เพราะเหตุใด 

ผูใหสัมภาษณไดแสดงความคิดเห็นวา พึงพอใจ เพราะการถายทํามีหลากหลายแบบ 

หลายมุมกลอง ทําใหสามารถนําเสนอภาพกิจกรรม ของสัตวไดหลากหลายอารมณความรูสึก ไม

ซ้ําซากนาเบื่อ “ในการถายภาพเคลื่อนไหวทําไดดี แตตอนที่ใหสุนัขติดกลองควรทําใหเครื่องติดต้ังมี

ความมั่งคงกวาน้ี ทั้งสวนการสัมภาษณ และภาพประกอบการอธิบาย สามารถถายออกมาในมุมกลอง

ที่ดี แตนาจะมีมุมกวางใหเห็นภาพรวมๆตอนฝกดวย” (นายประธาน ไกรวิลาศณรงค, สัมภาษณ, 

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2556) 

 

2.2 ทานรูสึกพึงพอใจตอเสยีงพากยเสยีงSound effect และเสียงดนตรีประกอบหรอืไม เพราะเหตุใด 

ผูใหสัมภาษณไดแสดงความคิดเห็นวา เสียงเพลงและเสียงประกอบคอนขางสงเสริมให

เน้ือหาและตัวรายการนาสนใจมีความลงตัวกับบรรยากาศแตละชวง ทําใหสนุก และนาติดตามได 

เสียงผูบรรยายหลกัการบันทกึเสยีงยังไมดีเทาที่ควร คอนขางเบา ถูกเสียงเพลงและเสียงประกอบกลบ

หมด  “ดนตรีเขากับรายการไดดี แตเสียงผูบรรยายยังไมคมชัดเทาไหร ตองต้ังใจฟงและยังดูฝนๆพูด

อยู ไมคอยเปนธรรมชาติ” (นางสาวบุษกร จินดาโสด, สัมภาษณ, วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2556) 
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สวนท่ี 3 ความพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอ เทคนิคการตัดตอและกราฟก 

3.1 ทานพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการ Animals' Careers หรือไม เพราะเหตุใด 

ผูใหสัมภาษณไดแสดงความคิดเห็นวา พึงพอใจ เพราะ มีการใหความรูในชวงของการ

สัมภาษณ และการนําเสนอภาพการฝกก็ชวยสนับสนุนเน้ือหาไดดี ทําใหเขาใจงายมากข้ึน “ช่ืนชอบ

วิธีการนําเสนอที่ใชสลับภาพระหวางคนที่เปนผูปฏิบัติงาน และ สัตวทําใหเขาใจเรื่องราวไดงายข้ึน 

เปนการนําเสนอขอมูลที่เขาถึงไดงาย เขาใจงาย ไมมีศัพทเทคนิคมากนักจึงทําใหเขาใจงาย” (นาย

ประธาน ไกรวิลาศณรงค, สัมภาษณ, วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2556) 

 

3.2 ทานพึงพอใจในเทคนิคการตัดตอ และรูปแบบกราฟกในรายการหรือไม เพราะเหตุใด 

ผูใหสัมภาษณไดแสดงความคิดเห็นวา ตัดตอรายการไดดี แบงแตละชวงและการนําเสนอ

ขอมูลไดลงตัว การตัดตอภาพและเสียงผสมผสานกนัทําใหเขาใจภาพตรงกบัเสียง เขาใจในสารที่จะสื่อ

ไดดี การใชกราฟกก็ชวยทําใหรายการนาสนใจและเปนจุดเดนในรายการได “มีเทคนิค ลูกเลนพอควร 

ทําใหรายการนาสนใจย่ิงข้ึน” (นายนพพล สกุลรัตนศักด์ิ, สัมภาษณ, วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2556) 

 

สวนท่ี 4 ประโยชนท่ีไดรับหลังจากการรับชม 

ผูใหสัมภาษณไดแสดงความคิดเห็นวา รายการนําเสนอในรูปแบบสารคดีที่ใหสาระความ

รูอยูแลว และนอกจากน้ันยังไดรับความสนุกเพลิดเพลิน ประทับใจในรายการดวย ไดทราบวิธีการฝก 

รับความรูดานสุนัขตํารวจ การทํางาน การฝกฝนสุนัข ไดเรียนรูชีวิตของสุนัขตํารวจ การฝกฝน การ

ปฏิบัติหนาที่ ชีวิตความเปนอยู ไดรับความรูเพิ่มอยางเชน การคนหาวัตถุระเบิด ซึ่งผูชมเคยสงสัยวา

เคาฝกกันอยางไร“รายการทําใหรูสึกถึงความสําคัญของการนําสัตวมาฝก และการตอบแทนดวยการ

ดูแลดวยความรัก เอาใจใส ทําใหสามารถอยูรวมกัน เกื้อกูลกันไดอยางมีความสุข” (นางสาวกชกร 

พรหมเมือง, สัมภาษณ, วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2556) 

 

สวนท่ี 5 ความคิดเห็นตอภาพรวมของสารคดี 

ผูใหสัมภาษณไดแสดงความคิดเห็นวา ภาพรวมมีการนําเสนอดี ดูสนุก นาสนใจ และทํา

ใหอยากรูวาเทปตอไปจะเปนอาชีพอะไร มีการสลับกับการสัมภาษณ ขอมูลละเอียด เน้ือหารายการ

กระชับไดขอมูลคอนขางครบถวนในเวลาที่กําหนด สามารถรวบรวมขอมูลสําหรับสุนัขตํารวจไดอยาง

ครบถวน และชวงเวลาที่นานไมไดเปนอุปสรรคตอการรับชม เพราะเน้ือหาไมตึงเกินไป จัดออกมาได

นาติดตามดี“รายการดูแลวสนุก สุนัขที่นํามาเสนอมีความนารัก ภาพรวมกับเน้ือหาไดลงตัวดี ดู

นาสนใจตลอดรายการและไดขอมูลที่ครบถวนดี” (นางวรรลี ทศพร, สัมภาษณ,วันที่ 28 ธันวาคม 

พ.ศ.2556) 
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สวนท่ี 6 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ผูใหสัมภาษณไดแสดงความคิดเห็นวา เสียงพากยถามีควรใสใหโดดเดนกวาน้ี ในจังหวะที่

เหมาะสมอาจไมตองมีเสียงพากยก็ไดใชกราฟกแบบPop Up เดงมาเหมือนในชวงแรกๆแทนก็ได การ

ใสเสียง Effect บางชวงถูกเสียงดนตรีประกอบกลบ ทําใหไดยินไมชัดเจน อาจมีกราฟกเปนPop Up

ค่ันแตละข้ันตอน “ดนตรีเขากับรายการไดดี แตเสียงผูบรรยายยังไมคมชัดเทาไหร ตองต้ังใจฟงและยัง

ดูฝนพูดอยู ไมคอยเปนธรรมชาติ” (นางสาวบุษกร จินดาโสด, สัมภาษณ, วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.

2556) 

ความอยูรอดของรายการหากนําเสนอเรื่องราวทุกอยางที่เกี่ยวกับสัตวหมดแลว อาจจะ

ตองถูกยกเลิกไปในระยะเวลาอันสั้นเน่ืองจากเน้ือหาที่นํามาถายทําอาจมีไมเพียงพอ“หากเกิดรายการ

นําอาชีพที่มีสัตวมานําเสนอหมดแลว รายการจะดําเนินตอไปอยางไร เพราะอาชีพของสัตวเอง

คอนขางอยูในวงที่จํากัด อาจจะทําใหรายการน้ีไมสามารถนําเสนอไดอยางยาวนาน” (นายธีรศักด์ิ 

เจริญรัตน, สัมภาษณ, วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2557) 

 

 

 

 

 

   ส
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สมุดกลาง



 

บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาเรื่อง "การสรางสรรครายการสารคดีนําเสนอเรื่องราวเบื้องหลังการนําสัตวมา

ประกอบอาชีพ" มีวัตถุประสงค ข้ันตอนการศึกษา และผลการศึกษาวิจัย โดยสรุปดังน้ี 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาแนวทางการผลิตรายการโทรทัศนในรูปแบบของสารคดีนําเสนอเรื่องราว

เบื้องหลังการนําสัตวมาประกอบอาชีพ 

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่มีรายการโทรทัศนในรูปแบบสารคดี

นําเสนอเรื่องราวเบื้องหลังการนําสัตวมาประกอบอาชีพ 

 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

การสรางสรรครายการสารคดีนําเสนอเกี่ยวกับเบื้องหลังการนําสัตวมาประกอบอาชีพ    

ถายทําจริง 1 ตอนคือ สุนัขตํารวจ โดยมีความยาว 15 นาที/ตอน กลุมเปาหมาย คือ บุคคลทั่วไป  

 

ขั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษาคนควาจากตํารา หนังสือ และเอกสารตางๆ เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎี รวมถึง 

สํารวจขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2. ศึกษาหาขอมูลที่เกี่ยวของกับการผลิตรายการสารคดีที่เกี่ยวกับสัตว และ ศึกษา

รูปแบบการนําเสนอรายการตางๆทางรายการโทรทัศน 

3. ข้ันตอนการเตรียมการผลิต (Pre-production) 

- เก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย 

- คิดรูปแบบเน้ือหาและการนําเสนอออกมาเปนโครงราง จัดทําบทรายการ เตรียม

อุปกรณที่เกี่ยวของ และสถานที่ที่ตองใชในการผลิต 

4. ข้ันตอนการผลิตรายการ (Production) การถายทํารายการในสถานที่ตางๆ 

5. ข้ันตอนการดําเนินงานหลังจากการผลิตรายการ (Post-production) การตัดตอ    

และกราฟก 

6. สรุปผลการดําเนินงาน 
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ประชากรกลุมตัวอยาง 

การศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณในครั้งน้ี ประชากรคือ บุคคลทั่วไปโดยการแจกแบบสอบถาม

จํานวน 100 ชุด 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ีจะแบงออกเปน 2 สวน คือ ในสวนของการวิจัยเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ  

 

1.การวิจัยเชิงปริมาณ เปนการจัดทําแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อสํารวจความ

คิดเห็นของกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน โดยวิธีการสรางแบบสอบถามไดจากการศึกษาแหลงขอมูล

เอกสารและการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในสวนของแบบสอบถามจะมีการจัดทําโดยแบงออก

เปนหมวดหมูตามวัตถุประสงคที่ตองการดังน้ี  

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม     

สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับการเปดรับสื่อ       

สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมตอการรับชมสารคดี   

สวนที่ 4 ความตองการเกี่ยวกับเน้ือหาของรายการที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับสัตว    

สวนที่ 5 ขอเสนอแนะเพื่อที่จะนําผลสรุปของแบบสอบถามมาใชประโยชนในการสราง

สรรคการผลิตรายการเพื่อใหตรงและสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายใหได

มากที่สุด 

 

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการคิดคําถามเพื่อไปสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับเรื่องที่  

ผูศึกษาตองการศึกษาโดยในการสัมภาษณ จะสัมภาษณทั้งหมด 3 ทาน 

1) คุณลาวา เยาวสิทธ์ิ โปรดิวเซอรรายการ The Animal Lulla คนไดพักสัตวไดเที่ยว 

บริษัท มาถูกทาง โปรดักช่ัน จํากัด 

2) รอยตํารวจตรีเบญจพล ไทยบุญเรือง ตําแหนงครูฝกสุนัขตํารวจประจํากองกํากับการ

สุนัขและ มาตํารวจ 

3) รองศาสตราจารย นายสัตวแพทยปานเทพ รัตนากร คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดลผูเคยทํารายการวิทยุเกี่ยวกับสัตวช่ือ หมอเฮเสธฮา และมีความรูเกี่ยวกับสัตวทั้ง

สัตวเลี้ยงและสัตวปา 

โดยคําถามที่ใชในการสัมภาษณแตละคนก็จะแตกตางกันออกไปตามความเหมาะสม

เพื่อที่จะนําผลสัมภาษณและเทคนิคที่ไดมา นํามาใชประโยชนในการสรางสรรคในการผลิตรายการ 
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เพื่อใหเกิดความนาสนใจใหมากที่สุด 

 

ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ข้ันตอนแรก - ศึกษาเอกสารบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ข้ันตอนที่สอง - จัดทําแบบสอบถามที่มีเน้ือหาคําถามที่ผูศึกษาตองการจะวิจัย และต้ัง 

คําถามที่จะใชในการสัมภาษณ แลวจึงออกไปสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 

ข้ันตอนที่สาม - เก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะหเพื่อนําไปพัฒนา    

ตอไปที่ไดจากการสํารวจจะคิดออกมาเปนเชิงสถิติแบบรอยละ 

 

แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

1. แหล งขอมูลเอกสาร ไดจากการศึกษาขอมูลจากเอกสารบทความแนวคิดทฤษฎีตางๆ 

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนสมบูรณ และเปนไปตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 

2. แหล งขอมูลบุคคล 

2.1 ไดจากการแจกแบบสอบถามกลุ มตัวอยางเพื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุ ม    

ตัวอยางวามีความคิดเห็นอยางไรกับประเด็นในเรื่องของรูปแบบรายการ เน้ือหาของรายการ เพื่อ

นํามาวิเคราะหใหชัดเจนย่ิงข้ึนในการผลิตสารคดีใหตามความตองการของกลุมเปาหมาย 

2.2 ไดจากการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ เพื่อสอบถามขอมูลในเรื่องของขอมูลทั่วไปในดาน

เน้ือหา รูปแบบ รวมไปถึงเทคนิคในเรื่องตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมที่สุด 

 

สรุปผลการวิจัย 

การผลิตรายการสารคดีนําเสนอเรื่องราวเบื้องหลังการนําสัตวมาประกอบอาชีพ ในสวน

ของสรุปผลการดําเนินงานน้ันประกอบดวย 2 สวน คือ เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ต้ังแต

ข้ันกอนการผลิตรายการ (Pre-Production) ข้ันผลิตรายการ  )Production (  และข้ันหลังการผลิต

รายการ (Post-Production) โดยผลการดําเนินงานทั้งหมดเปนดังน้ี 

 

1. ขั้นกอนผลิตรายการ 

เปนข้ันตอนในการจัดเตรียมทุกอยางกอนการผลิต ต้ังแตการศึกษาคนควาหาขอมูลที่มี

ความเหมาะสมและนาสนใจ ติดตอประสานงาน เตรียมอุปกรณและติดตอทีมงานในการถายทํา จัด

ตารางเวลาและวางแผนงานทั้งหมดกอนการข้ันตอนผลติรายการ ต้ังแตเขียนบทจนถึงการไปดูสถานที่

ถายทําลวงหนาเพื่อวางมุมกลอง เพื่อใหไดมุมภาพที่สวยงามและแปลกใหม โดยในสวนของการดําเนิน

เรื่อง จะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวเบื้องหลังการนําสุนัขมาฝกใหเปนสุนัขตํารวจ บอกเลาถึงข้ึนตอน
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การฝก ชีวิตความเปนอยู รางวัลที่มอบใหกับความเสียสละและความกลาหาญของสุนัขซึ่งรับใช

ประเทศชาติ และแสดงใหเห็นถึงมุมความนารักของสุนัขตํารวจที่ผูกพันกับผูเลี้ยงและครูฝก โดย

ทั้งหมดน้ีจะเลาผานผูเลี้ยงหรือผูฝกสอน เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและเปนธรรมชาติที่สุด  

1.1 การคนควาขอมูล คนควาขอมูลที่เกี่ยวของและนํามาเปนแนวทางในการสรางสรรค

รายการจากสื่อสิ่งพิมพตางๆ ทั้งหนังสือ บทความ เอกสาร งานวิจัยตางๆ รวมถึงขอมูลจาก

อินเตอรเน็ต แลวจึงนํามาวิเคราะหขอมูลทั้งหมดเพื่อผลิตเปนโครงสรางรายการ (Proposal) เพื่อให

ตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายที่กําหนดไว 

1.2 การเก็บรวบรวมขอมูล โดยการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมฝนการ

รับชมรายการสารคดีสัตวจากกลุมเปาหมาย และการสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่เกี่ยวของในดานของการ

ผลิตรายการที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับสัตว เพื่อใหสามารถผลิตรายการออกมาไดตรงตามความตองการของ

กลุมเปาหมาย 

1.2.1 การสํารวจขอมูลในเรื่องของความตองการในดานของรูปแบบและเน้ือหาเกี่ยวกับ

รายการสารคดีนําเสนอเรื่องราวเบื้องหลังการนําสัตวมาประกอบอาชีพ จากกลุมเปาหมายที่กําหนด 

โดยผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด ซึ่งสามารถสรุปผลไดดังน้ี 

สวนท่ี 1 จากการวิเคราะหผลจากการทําแบบสอบถามขางตนสรุปไดวากลุมตัวอยางเปน

กลุมตัวอยางที่เปนเพศชายรอยละ 50 และเพศหญิงรอยละ 50 อายุระหวาง 20 – 24 ป อาศัยอยูใน

เขตกรุงเทพและปริมณฑลการศึกษาระดับปริญญาตรีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา งานอดิเรกคือการเลน 

Internet 

 

สวนท่ี 2 จากการวิเคราะหผลจากการทําแบบสอบถามขางตนสรุปไดวากลุมตัวอยางเปน

กลุมตัวอยางที่ใช Internet มากที่สุดเฉลี่ยวันละประมาณ 5 ช่ัวโมงข้ึนไปและเปดรับสื่อในชวงเวลา 

18.02 น. - 22.00 น. และรับชมรายการโทรทัศนทางชอง 3เปนสวนมาก 

 

สวนท่ี 3 จากการวิเคราะหผลจากการทําแบบสอบถามขางตนสรุปไดวากลุมตัวอยางเปน

กลุมตัวอยางที่สนใจในสารคดีเกี่ยวกับสัตวเปนอันดับที่สองรองจากสารคดีทองเที่ยวใหความสําคัญใน

เรื่องของประเด็นและหัวขอของการนําเสนอและรูสึกสนใจในสารคดีเกี่ยวกับเบื้องหลังการนําสัตวมา

ประกอบอาชีพ เพราะอยากเห็นเบื้องหลังความสามารถของสัตวที่สามารถประกอบเปนอาชีพได แต

ในสวนที่ไมสนใจรับชมเพราะไมชอบการนําเสนอในรูปแบบของสารคดี    

 

สวนท่ี 4 จากการวิเคราะหผลจากการทําแบบสอบถามขางตน สรุปไดวากลุมตัวอยาง   

เปนกลุมตัวอยางที่สนใจการนําเสนอเกี่ยวกับข้ันตอนการฝกสัตวเลี้ยงและภาพเหตุการณหรือ
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สถานการณจริงในการพบเจออุปสรรคตางๆในการฝกฝนสัตวเลี้ยงในรูปแบบของการนําเสนอที ่     

เจาของ/ผูฝกสอน เปนผูเลาใหฟงเองมีความยาวในการนําเสนอ 15 นาที และออกอากาศทางชอง 

TPBS 

 

สวนท่ี 5 จากการวิเคราะหแบบสอบถามขั้นตนสรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

คิดเห็นวา อารมณและโทนสีของรายการควรมีความสดใสนารักมากที่สุด เทคนิคพิเศษที่ควรทํามาใช

ในการนําเสนอคือการใช Motion Graphic บอกเลาความรูสึกนึกคิดของสัตวมีความคิดเห็นวา

รายการควรมีพิธีกร หรือไมมีพิธีกร เปนจํานวนเทากัน ในสวนของผูตอบแบบสอบถามที่คิดวาควรมี

พิธีกร สวนใหญคิดวาพิธีกรควรเปนพิธีกรชายเด่ียว มีบุคลิกที่สนุกสนาน สดใส ช่ือรายการที่คิดวา

เหมาะสมคือช่ือวา Animals’ Careers หากรายการมีความยาว15นาที รายการควรแบงเปน2ชวงซึ่ง

ในเทปแรก เน้ือหาที่สนใจใหรายการมานําเสนอมากที่สุดคือ สุนัขตํารวจ และควรใชสถานที่จริงใน

การถายทํา 

จากผลสรุปที่ไดจากแบบสอบถาม คําตอบจากกลุมเปาหมายทําใหผูวิจัยสามารถวาง

โครงสราง และรูปแบบของรายการ ใหตอบโจทยความตองการของกลุมเปาหมาย โดยรายการสารคดี

นําเสนอเรื่องราวเบื้องหลังการนําสัตวมาประกอบอาชีพ จะใชช่ือรายการวา Animals’ Careers เปน

รายการที่มีความยาว15 นาที รายการแบงออกเปน 2 ชวงคือ ชวงที่ 1 จะเปดรายการ นําเสนอเน้ือหา 

ชวงที่ 2 จะสรุปเน้ือหาทั้งหมด และปดรายการ โดยรูปแบบการนําเสนอจะใชเสียงบรรยายประกอบ

ภาพ และใหผูฝกสอนหรือ เจาของสัตวเปนผูเลาเรื่องราว โดยอารมณและโทนสีของรายการจะเนน

ความสดใส นารัก เพื่อสื่อถึงความนารักของสัตว และเนนใหเห็นการฝกและสถานการณตางๆที่สัตว

จะตองพบเจอ ในเรื่องของการฝกและความเปนอยู ความผูกพันที่มีตอผูฝกหรือเจาของ เปนการ

ถายทอดผานผูที่ฝกสัตว หรืออยูรวมกับสัตวจริงๆ เปนบุคคลที่รูจักสัตวตัวน้ันๆดีที่สุด และจะใหเห็น

ถึงมุมมองที่วาสัตวเหลาน้ัน มีความสุขหรือไมจากการประกอบอาชีพ โดยรายการจะมีความยาว

ทั้งหมด 15 นาที ออกอากาศทางชอง TPBS เวลา 18.30 น. – 18.45 น. 

 

1.2.2 การสัมภาษณแบบเชิงลึก การสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่เกี่ยวของในดานของการผลิต

รายการที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับสัตวจํานวน 3 ทาน โดยไดขอมูลโดยสรุปวา ในการถายรายการที่เกี่ยวกับ

สัตวตองมีการเตรียมพรอม รูจักการลําดับภาพไวในสมอง เพราะการถายทําสัตวจะตองใชความ

รวดเร็วมาก ไมวาสัตวจะทําอะไรก็ตองเตรียมพรอมที่จะกดอัดภาพตลอดเวลา เพราะเราไมสามารถ

บังคับสัตวไดทุกอยางเหมือนกับมนุษย การที่เรามีการลําดับภาพไวจะชวยใหเราเรียบเรียงภาพที่จะ

ถายไดงายข้ึนและจะทําใหข้ันตอน Post-Production มีความงายมากข้ึน เวลาถายทําเราตอง

พยายามจับทิศทางการเคลื่อนไหวของสัตวใหได เพราะเมื่อเราเรียนรูจังหวะการเคลื่อนไหวของ    
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สัตวแลว โอกาสที่จะถายภาพออกมาไดสวยและมีความชัดก็จะมากข้ึน ทําใหไดภาพที่ออกมานาสนใจ 

การใชเพลงก็เปนองคประกอบที่สําคัญอยางหน่ึงตองหาเพลงที่เขากับรายการของเราใหเจอ เพลงจะ

ชวยใหรายการของเรานาสนใจและสนุกไดมากข้ึน 

จุดเดนของรายการสัตวที่ทําใหรายการดูนาสนใจคือ การมีสัตวในรายการจะชวยดึงดูด

ผูชมใหรับชมรายการของเราจากความนารักของสัตวได แตเราก็ตองใชวิธีการนําเสนอเน้ือหา รายการ

ใหนาสนใจ และการที่สัตวไมสามารถพูดเปนภาษามนุษยได มันกลับทําใหเวลาเรามีการถายทอด

ความคิด สนทนากับสัตวกลับทําใหเกิดความนารักนาเอ็นดูข้ึนมา และเรายังสามารถใช Sound 

Effect กับ Graphic และ Emotion ตางๆก็สามารถชวยเสริมความนารักของสัตวไดมากข้ึน โดยการ

ถายสัตวน้ันการเนนใหเห็น Reaction ของสัตวเปนสิ่งที่จะทําใหรายการสามารถถายทอดใหเห็นถึง

อารมณของสัตวในการทําสิ่งตางๆไดมากข้ึน 

1.2.3 การรางเคาโครงรางรายการ โดยนําเอาขอมูลที่รวบรวมไดทั้งหมดมาวิเคราะหเพื่อ

วางโครงรางรายการ (Proposal) โดยเพิ่มความคิดสรางสรรคเพิ่มเติมเขาไปใหรายการมีความแปลก

ใหมและแตกตางจากรายการอื่นๆ  

 

1.2.4 การคัดเลือกขอมูลและเขียนบทรายการ โดยใชขอมูลที่ไดจากการทําแบบสอบถาม

ของกลุมเปาหมาย โดยเลือกใชหัวขอที่กลุมเปาหมายสนใจมากที่สุดมาใชในการผลิตเทปแรกของ

รายการ ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จะนําเสนอในเทปแรกโดยการคนหาขอมูลเบื้องตนจากแหลงขอมูล

และสัมภาษณผูที่เกี่ยวของในการใหขอมูลถายทําเทปแรก 

 

1.2.5 วางแผนการถายทํา หลังจากที่วางโครงรางรายการและไดบทรายการเปนที่

เรียบรอยแลว ผูวิจัยจึงเริ่มวางแผนในการถายทําทั้งหมด โดยกําหนดเวลา สถานที่ในการถายทํา 

รวมถึงนัดแนะทีมงาน 

 

2. ขั้นผลิตรายการ 

เปนข้ันตอนในการถายทํารายการ ในสวนของการถายทําและมุมกลองที่เลือกใชน้ันจะถูก

กําหนดใหไปควบคูกัน เพราะการวางเฟรมภาพแตละเฟรมน้ัน ตองคํานึงถึงอิริยาบถของสุนัขและ

สถานที่ดวย การต้ังคากลองก็เปนสิ่งสําคัญ การถายทําสุนัขจําเปนตองใชกลองหลายตัว เพื่อให

สามารถเก็บภาพสุนัขซึ่งมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาและเราไมสามารถกําหนดทิศทางการเคลื่อนไหว

ของสุนัขได ทําใหอาจมีการหลุดโฟกัสกลองเกิดข้ึนบอยครั้ง การต้ังคากลองจึงจําเปนตองต้ังคากลอง

แตละตัวใหเทากันทั้งหมดเพื่อใหสะดวกในข้ันตอนการตัดตอ ในการดําเนินงานเปนไปตามที่กําหนด
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แตมีการไปถายเพื่อเก็บภาพเพิ่มเติมเพราะเน่ืองจากการฝกเปนไปดวยความรวดเร็ว ภายในระยะเวลา

สั้นๆ ทําใหการเก็บภาพทั้งหมดในชวงเวลาสั้นๆน้ันคอนขางยาก ภาพที่ไดออกมาจึงไมครบถวนตาม

ความตองการในเน้ือหาที่จะนําเสนอจึงตองไปถายเพิ่ม 

 

3. ขั้นหลังผลิตรายการ  

เปนข้ันตอนในการลําดับภาพ เสียงและกราฟกในรายการ ลงเสียงพากย ปรับสีและเสียง

เพื่อใหรายการออกมาสมบูรณที่สุด ซึ่งผลการดําเนินงานในข้ันตอนน้ีคอนขางตองใชเวลา เพราะภาพ

ที่ไดจากการถายทําน้ันไมตรงตามบท (Script) เทาใดนัก เน่ืองจากเราไมสามารถกําหนดใหผูฝกหรือ

สุนัขพูดหรือทําตามได เพราะความเปนรายการสารคดีจําเปนที่จะตองนําเสนอภาพจริงๆที่เกิดข้ึน ไม

เนนการปรุงแตงหรือยัดเยียดความคิดใหกับผูชม ทําใหตองมีการวางแผนการตัดตอใหม เพื่อใหได 

รายการที่สามารถตอบโจทยผูชมใหไดมากที่สุด 

 

3.1 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม เพื่อประเมินประสิทธิผลรายการในหัวขอ 

“ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการสารคดีนําเสนอเรื่องราวเบื้องหลังการนํา

สัตวมาประกอบอาชีพ” 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหสนทนากลุมเพื่อเปนการประเมินผลรายการที่ผลิตข้ึน เพื่อเก็บ

ขอมูลความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการของกลุมเปาหมายจํานวนทั้งสิ้น 10 

ทาน เพื่อนํามาเปนประโยชนในการแกไขขอผิดพลาดของรายการที่ผลิตข้ึน โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 

สวนท่ี1 ความพึงพอใจตอรูปแบบและเน้ือหาของสารคดี 

รายการเปนสารคดีใหสาระความรู แตมีการใชกราฟกมาประกอบภาพ ซึ่งทําใหเขาใจ

เน้ือหามากข้ึน และชวยสงเสริมใหรายการนาสนใจอีกดวย นอกจากน้ียังมีการใสเพลงและเสียง

ประกอบที่เหมาะสมกับเน้ือหารายการ ทําใหคนดูรูสึกรวมไปกับรายการและรูสึกประทับใจ รูปแบบ

รายการเชิงสารคดีทําใหชมไดไมติดขัด เปนการนําความรูดานที่บุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของกับสายงานน้ัน

นํามาเสนอใหผูอื่นไดรับความรูเกี่ยวกับเบื้องหลังของอาชีพสัตวที่เราเคยเห็นแคเวลาออกทีวีเพียง

เล็กนอยไมเคยรูถึงวาการฝกฝน ความเปนอยูของสัตววาเปนมายังไง รายการน้ีนําเสนอในจุดที่เปน

สาระความรูไดดีและเช่ือวาอีกหลายคนยังคงไมทราบขอมูลตางๆที่รายการนําเสนอมากอน 

 

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอความสวยงามในเรื่องของการถายทํา ภาพและเสียงของสารคดี 

การถายทํามีหลากหลายแบบ หลายมุมกลอง ทําใหสามารถนําเสนอภาพกิจกรรมของสตัว

ไดหลากหลายอารมณความรูสึก ไมซ้ําซากนาเบื่อ ในการถายภาพเคลื่อนไหวทําไดดี แตตอนที่ใหสุนัข
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ติดกลองควรทําใหเครื่องติดต้ังมีความมั่งคงกวาน้ี ทั้งสวนการสัมภาษณ และภาพประกอบการอธิบาย 

สามารถถายออกมาในมุมกลองที่ดี แตนาจะมีมุมกวางใหเห็นภาพรวมๆตอนฝกดวย 

เสียงเพลงและเสียงประกอบคอนขางสงเสริมใหเน้ือหาและตัวรายการนาสนใจมีความลง

ตัวกับบรรยากาศแตละชวง ทําใหสนุก และนาติดตามได เสียงผูบรรยายหลักการบันทึกเสียงยังไมดี

เทาที่ควร คอนขางเบา ถูกเสียงเพลงและเสียงประกอบกลบหมด   

 

สวนท่ี 3 ความพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอ เทคนิคการตัดตอและกราฟก 

มีการใหความรูในชวงของการสัมภาษณ และการนําเสนอภาพการฝกก็ชวยสนับสนุน

เน้ือหาไดดี ทําใหเขาใจงายมากข้ึน ช่ืนชอบวิธีการนําเสนอที่ใชสลับภาพระหวางคนที่เปนผูปฏิบัติงาน

กับสัตวทําใหเขาใจเรื่องราวไดงายข้ึน เปนการนําเสนอขอมูลที่ เขาถึงไดงาย เขาใจงาย ไมมี

ศัพทเทคนิคมากนักจึงทําใหเขาใจงาย ตัดตอรายการไดดี แบงแตละชวงและการนําเสนอขอมูลไดลง

ตัว การตัดตอภาพและเสียงผสมผสานกันทําใหเขาใจภาพตรงกับเสยีง เขาใจในสารที่จะสื่อไดดี การใช

กราฟกก็ชวยทําใหรายการนาสนใจและเปนจุดเดนในรายการได มีเทคนิค ลูกเลนพอควร ทําให

รายการนาสนใจย่ิงข้ึน  

 

สวนท่ี 4 ประโยชนที่ไดรับหลังจากการรับชม 

รายการนําเสนอในรูปแบบสารคดีที่ใหสาระความรูอยูแลว และนอกจากน้ันยังไดรับความ

สนุกเพลิดเพลิน ประทับใจในรายการดวย ไดทราบวิธีการฝก การทํางาน การปฏิบัติหนาที่ ชีวิตความ

เปนอยู  

 

สวนท่ี 5 ความคิดเห็นตอภาพรวมของสารคดี 

ภาพรวมมีการนําเสนอดี ดูสนุก นาสนใจ และทําใหอยากรูวาเทปตอไปจะเปนอาชีพอะไร 

มีการสลับกับการสัมภาษณ ขอมูลละเอียด เน้ือหารายการกระชับไดขอมูลคอนขางครบถวนในเวลาที่

กําหนด สามารถรวบรวมขอมูลสําหรับสุนัขตํารวจไดอยางครบถวน และชวงเวลาที่นาน ไมไดเปน

อุปสรรคตอการรับชม เพราะเน้ือหาไมตึงเกินไป จัดออกมาไดนาติดตาม 

 

สวนท่ี 6 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

เสียงพากยถามีควรใสใหโดดเดนกวาน้ี ในจังหวะที่เหมาะสมอาจไมตองมีเสียงพากยก็ได

ใชกราฟกแบบ Pop Up เดงมาเหมือนในชวงแรกๆแทนก็ได การใสเสียง Effect บางชวงถูก

เสียงดนตรีประกอบกลบ ทําใหไดยินไมชัดเจน อาจมีกราฟกเปน Pop Up ค่ันแตละข้ันตอนความอยู

รอดของรายการหากนําเสนอเรื่องราวทุกอยางที่เกี่ยวกับสัตวหมดแลว อาจจะตองถูกยกเลิกไปใน
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ระยะเวลาอันสั้นเน่ืองจากเน้ือหาที่นํามาถายทําอาจมีไมเพียงพอ 

 

อภิปรายผล 

การอภิปรายผลน้ัน สามารถแบงไดเปน 2 สวน คือ อภิปรายผลดานการศึกษาและ 

อภิปรายผลการดําเนินงาน ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

 

1. อภิปรายผลการศึกษา 

ในการสรางสรรครายการสารคดีนําเสนอเกีย่วกับเบือ้งหลังการนําสัตวมาประกอบอาชีพน้ี 

มีสวนเกี่ยวของกับแนวคิดและทฤษฎีตางๆดังน้ี 

 

1.1 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการนําเสนอ 

จากแนวคิดเรื่องรูปแบบรายการวิทยุโทรทัศน ในเรื่องของรายการสารคดี รูปแบบหน่ึงที่

นําเสนอจากเรื่องจริงมีเจตนาเบื้องตนเพื่อรายงานเรื่องที่เปนความจริง มิใชเกิดจากจินตนาการ เรียบ

เรียงอยางสละสลวย และมีวัตถุประสงคเพื่อใหความรู ความผอนคลายตอผูชมในเวลาเดียวกัน  

ผูศึกษาจึงตองมีการวางแผนในการผลิตข้ันตอนตางๆวา ทําอยางไรที่จะทําใหสารคดีนาสนใจ ดึงดูด  

ผูชมได สามารถใหทั้งความรูและความบันเทิงไปพรอมๆกัน 

จากแนวคิดในเรื่องของการผลิตสารคดี ทําใหทราบวาวัตถุประสงคของรายการสารคดี

มุงเนนใหความรูมากกวาความบันเทิง ขอมูลในเบื้องตนผูวิจัยจะนําไปเปนแนวทางในการวางรูปแบบ

รายการ ข้ันตอนในการผลิตรายการสารคดีนําเสนอความรู ขอเท็จจริงกับความบันเทิง การทํารายการ

สารคดีนําเสนอเรื่องราวเบื้องหลังการนําสัตวมาประกอบอาชีพ จึงมุงมั่นและต้ังใจที่จะนําเสนอ

เรื่องราวออกมาบนพื้นฐานของความเปนจริงมากที่สุด ประกอบกับการสอดแทรกความบันเทิงจาก

การตัดตอภาพและเสียง รวมถึงการใชกราฟกเขามาชวยสรางความนารัก นาดึงดูดใจสารคดีถือเปน

เครื่องตอบสนองความอยากรูอยากเห็นของผูชม เพื่อที่จะใหรายละเอียดของขาวหรือเลาเรื่องราวที่

นาสนใจใหผูชมไดรูไดเขาใจอยางแจมแจง จุดที่ทําใหรายการสารคดีแตกตางจากรายการประเภทอื่นๆ

ก็คือ สารคดีจะมุงเนนนําเสนอเน้ือหาหรือประเด็นใดประเด็นหน่ึงอยางลึกซึ้งเพียงเรื่องเดียวเทาน้ัน 

แตวิธีการนําเสนอ (Program Presentation) อาจมีไดหลายแบบ (Variety) คละกันไป ผูวิจัยจึงทํา

การวิจัยและเลือกรายการสารคดีแบบเบาสมอง สารคดีชนิดน้ีไมตองการเน้ือหาละเอียดลึกซึ้งและ

หนักสมองนักไมยัดเยียดความรูใหกับผูชมมากนัก แตจะสอดแทรกความสนุกและความบันเทิง เสนอ

เพียงเรื่องราวกวางๆพอเขาใจดวยรูปแบบที่คอนขางจะใหความบันเทิง เพื่อใหเกิดความผอนคลายใน

การรับชม ไมตึงเครียดเกินไป โดยนําเสนอเรื่องราวแตละหัวขอตอ 1 ตอน โดยแตละตอนจะมีความ

ยาว 15 นาที ซึ่งหลังจากการสรางสรรครายการเสร็จสิ้นพบวา รายการสารคดีลักษณะน้ีสามารถ
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เขาถึงกลุมเปาหมายไดดี กลุมเปาหมายสามารถเขาใจเน้ือหารายการ เขาถึงอารมณและสิ่งที่รายการ

ตองการจะนําเสนอไดเปนอยางดี 

 

1.2 แนวคิดเรื่องความสัมพันธของมนุษยกับสัตวเลี้ยง  

สิ่งที่นาสนใจอีกประการหน่ึงในการศึกษาเชิงสัตวภูมิศาสตร คือการศึกษาวาที่ไหนบางที่ 

มนุษยใชประโยชนจากสัตว ใชเมื่อไร และอยางไรเมื่อเวลาย่ิงผานไปมนุษยเรียนรูที่จะใชประโยชนจาก

สัตวมากย่ิงข้ึน สัตวไมวาจะมีขนาดเล็กหรือไม ตางเปนประโยชนตอมนุษยไมทางใดก็ทางหน่ึงปจจุบัน

การนําสัตวมาประกอบอาชีพ เปนเรื่องธรรมชาติ ของมนุษย แตสิ่งที่นาสนใจที่เกิดข้ึนคือ การนําสัตว

มาประกอบอาชีพเกิดจากพรสวรรคของสัตวแตละตัว หรือการฝกสอนของมนุษยเพื่อใหเกิดประโยชน

ทั้งการหารายไดและการชวยเหลือผูอื่น ทําใหการนําสัตวมาประกอบอาชีพน้ันมีหลากหลายรูปแบบ

วัตถุประสงคและหลากหลายอาชีพเห็นไดชัดวาอาชีพของสัตวน้ันไดรับความสนใจไมนอยจากผูคนที่

พบเห็น และกอใหเกิดประโยชน ความสุข แกเพื่อนรวมโลกดวยกัน แตไมมีใครทราบเรื่องราวความ

เปนมากอนที่สัตวเหลาน้ันจะมีอาชีพที่นาสนใจเปนของตัวเอง เรื่องราวของการฝกฝน ความผูกพันกับ

ผูฝกสอนที่อาจเปนเพียงครูหรือเพื่อนรูใจ อุปสรรคตางๆที่ตองพบเจอในการฝก ซึ่งนอกจากสุนัขแลว

ยังมีสัตวอีกหลายชนิดที่มีอาชีพเปนของตัวเอง ในประเทศไทยเองก็พบเห็นไดไมยาก 

ผูวิจัยจึงทําการวิจัยและเลอืก “สุนัขตํารวจ” จากผลสํารวจสวนใหญ มาเปนตอนแรกของ

รายการ Animals’ Careers นําเสนอเรื่องราวเบื้องหลังการนําสัตวมาประกอบอาชีพ ซึ่ง “สุนัข

ตํารวจ” เปนอาชีพที่กลุมเปาหมายรับรูวามีอยู แตไมทราบถึงเรื่องราวความเปนมาของสุนัขตํารวจ

เหลาน้ี อีกทั้งสุนัขเปนสัตวที่มีความสัมพันธกับมนุษยในฐานะเพื่อนมาชานาน การนําเสนอเรื่องราว

ของการนําสุนัขมาฝกเพื่อชวยเหลือตํารวจน้ันสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดไมยาก โดยเฉพาะกลุม

คนที่รักสัตว 

จากข้ึนตอนการถายทํารายการ ทําใหทราบถึงความสัมพันธของมนุษยกับสัตวเลี้ยงมาก

ข้ึน ความผูกพัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เปนเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน เห็นไดจากคนที่เปนครู

ฝกและผูบังคับสุนัข ที่จะตองอยูกับสุนัขทุกวัน ซึ่งหากเปนคนที่ไมมีจิตเมตตา หรือไมรักสัตวน้ัน ไม

สามารถทําอาชีพครูฝกสุนัขและผูบังคับสุนัขไดแนนอน เพราะสุนัขถึงจะเปนสุนัขฝกใหทํางาน ไมใช

สุนัขที่เลี้ยงตามบาน แตพวกเขาก็ตองการความรักความเอาใจใสเหมือนกับสัตวเลี้ยงทั่วไป หากย่ิงมี

ความผูกพันกันมากเทาไหร ก็สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานคูกันระหวางสุนัขกับผูฝกมาก

เทาน้ัน การนําเสนอเรื่องราวในสวนน้ีจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะแสดงใหเห็นถึงขอดีของการนําสัตวมาฝกให

ชวยงานมนุษยไดนอกจากการเปนสัตวเลี้ยงซึ่งเลี้ยงไวแกเหงาเพียงอยางเดียว 
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1.3 อางอิงรายการตนแบบหรือรายการที่เกี่ยวของจากรายการตนแบบ 

จากการศึกษารายการตนแบบทั้งรายการวาไรต้ีสัตวเลี้ยง และรายการสารคดีสัตว ผูวิจัย

จึงนํารายการเหลาน้ันมาวิเคราะหขอดีขอเสียของรายการแตละรายการ ทั้งในเรื่องของเน้ือหารายการ 

พิธีกร การตัดตอทั้งภาพและเสียง พยายามมองหาชองวางของแตละรายการที่ขาดหายไป นํามา   

ประยุกตใชในสารคดีในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอ เทคนิคดานกราฟกรวมถึงเทคนิคการเลาเรื่อง 

รวมกับแบบสอบถามจากกลุมเปาหมายทั้งหมด 100 คน วามีขอคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับเน้ือหาของ

รายการที่จะผลิต นํามารวมกันเพื่อใหเกิดเปนรายการใหมที่มีความนาสนใจ และสนองความตองการ

ของกลุมเปาหมายไดมากที่สุด เชน ใหผู ฝกสอนหรือเจาของเปนผูดําเนินรายการเอง และใชเสียง

พากยบรรยายประกอบ เพราะผูเลี้ยงหรือผูฝกเปนผูที่มีความรูดีในเรื่องที่จะนําเสนอมากที่สุด และ   

เนนในเรื่องของภาพที่มีความสวยงาม มุมกลองที่แปลกใหมจากการใชกลองติดที่หลังของสุนัข เพื่อให

ภาพที่ออกมาสามารถเนนความนารักของสุนัขและดึงดูดผูชมไดดวย 

 

2. อภิปรายผลการดําเนินงาน 

ในการสรางสรรครายการสารคดีนําเสนอเกี่ยวกับเบื้องหลังการนําสัตวมาประกอบอาชีพ 

มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

 

2.1 ปญหาและอุปสรรคในการผลิตผลงาน 

ในการสรุปผลการดําเนินงานน้ันเปนการสรปุผลของการทํางานทั้งหมด ต้ังแตข้ันตอนกอน

การผลิตรายการ ข้ันตอนผลิตรายการ และข้ันตอนหลังผลิตรายการ โดยผลการดําเนินงานและ

อุปสรรคทั้งหมดเปนดังน้ี 

 

2.1.1 ข้ันตอนกอนการผลิตรายการ ในข้ันตอนกอนการผลิตรายการ เปนข้ันตอนที่ตอง  

คนควาขอมูล ประสานงานและเตรยีมอุปกรณสาํหรบัการถายทํา วางแผนการทํางานทั้งหมด เพื่อที่จะ

ทําการผลิตรายการในข้ันตอนตอไป ซึ่งในข้ันตอนน้ีพบอุปสรรคเล็กนอยในเรื่องของงการติดตอขอ

ความรวมมือจากหนวยงานของรัฐบาลซึ่งคอยขางยุงยาก แตก็สามารถดําเนินงานไปไดอยางราบรื่น 

 

2.2.2 ข้ันตอนการผลิต ในการผลิตผลงานน้ันผูศึกษาไดพบกับปญหาและอุปสรรคในการ

ทํางาน รวมถึงเรียนรูวิธีการแกไขปญหาตางๆจากการทํางานเพื่อไมใหเกิดอุปสรรคข้ึนอีก 

1) การฝกสุนัขของกองกํากับการสุนัขและมาตํารวจ จะฝกทุกเชาต้ังแตเวลา 9.00 น. โดย

ระยะเวลาในการฝกแตละวันจะใชระยะเวลาต้ังแตประมานครึ่งช่ัวโมงถึง 1 ช่ัวโมง เน่ืองจากวันแรกที่

ถายทํามีความเขาใจผิดในเรื่องของเวลาในการฝก ทําใหผูวิจัยไปถึงที่ฝกไมตรงกับระยะเวลาของการ

   ส
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ฝก จึงถายทํามาเทาที่จะทําไดและทําการติดตอเพื่อขอถายทําอีก1วัน สวนในวันถายทําวันที่ 2 ทุก

อยางดําเนินไปไดดวยดี แตจากการที่วางแผนไววามีกลองในการถายทําทั้งหมด 3 ตัว ผูชวยถายภาพ 

คนหน่ึงมาไมทัน ทําใหเก็บภาพไดจากกลองแค 2 ตัวเทาน้ัน รวมถึงตองควบคุมการถายภาพบนหลัง

สุนัข จากการใชกลอง Action Cam ทําใหคอนขางเกิดปญหาในเรื่องของการเก็บภาพทั้งหมดใน

ระยะเวลาสั้นๆ ของการฝก อีกทั้งในวันน้ันมีสุนัขเขาฝกเยอะทําใหไมสามารถเก็บภาพทั้งหมดได และ

ยังตองรีบไปเก็บภาพการเขาตรวจสุขภาพของสุนัขอีก จึงตองติดตอขอถายอีก 1 วัน 

2) การใชกลองหลายตัวในการถายทําอาจทําใหเกิดปญหาการทับไลนกลองกันเอง ตอง

พูดคุยวางแผนกันอยางรอบคอบ เพราะเมื่อถายมามีหลาย Shot ที่ติดกลองตัวอื่นเขามา ทําใหไม

สามารถใช Footage น้ันได 

3) การถายทําเกี่ยวกับสถานที่ราชการน้ันคอนขางมีขอจํากัดเยอะ ทําใหบางชวงของ

รายการไมสามารถนําเสนอตามบท (Script) ที่คิดในตอนแรกได จึงตองมีการปรับเปลี่ยนและแกไข

ปญหาเฉพาะหนา เพื่อใหไดสิ่งนาสนใจอื่นๆมาทดแทนสวนที่ไมสามารถถายทําได อยางเชน ไม

สามารถขอเก็บภาพเวลาออกปฏิบัติหนาที่ไดเน่ืองจากในชวงเวลาที่ถายทํายังไมมีงานเขามา หรือ

เน้ือหาบางสวนเปนความลับของทางราชการไมสามารถเผยแพรได 

4) การใหสัมภาษณของผูใหสัมภาษณ เน่ืองจากผูใหสัมภาษณน้ันไมคุนเคยกับการถาย

ทํางานสัมภาษณหรือถามตอบในการใหขอมูลความคิดเห็น จึงมีความไมเปนธรรมชาติในคําพูด มีการ

พูดติดขัดวกวนไปมาบาง และการเลาเรื่องไมคอยนาสนใจเทาที่ควร 

5) การถายทําสุนัขน้ันยากกวาการถายคน เพราะสุนัขมีการเคลื่อนไหวที่เร็วกวา ตอง

อาศัยความรวดเร็วในการถายมาก และเราไมสามารถควบคุมใหสุนัขปฏิบัติตามคําสั่งไดตลอดเวลาทํา

ใหมีการหลุดโฟกัสเกิดข้ึน จึงจําเปนที่จะตองถายเก็บภาพไปใหไดมากที่สุด เพื่อที่จะสามารถนําไปใช

ทดแทน Footage ที่ผิดพลาดในการถายได 

 

2.2.3 ข้ันตอนหลังการผลิต ในเรื่องของการตัดตอ พบปญหาเพียงเล็กนอย เน่ืองจากการ

ใชกลองหลายตัว ถายทําใหไดFootage มาเปนจํานวนมาก ตองใชเวลาในการคัดเลือกฟุตคอนขาง

นาน เน่ืองจากตอนถายตองใชความรวดเร็ว ตองถายเก็บภาพอยางตอเน่ือง ไมสามารถเลือกดูกอนได

วาFootageไหนดีหรือไมดี และพบปญหาในเรื่องของภาพที่ไดจากกลอง Action Cam มีการสั่น

คอนขางเยอะ เน่ืองจากตองติดกลองบนหลังของสุนัขทําใหเลือกใชภาพไดนอย 
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ขอเสนอแนะ 

1. ในการถายทําที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับสัตวไมเฉพาะแคสุนัขเทาน้ันตองอาศัยสมาธิและความ

วองไว คลองแคลวในการถาย เพราะสัตวมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาและสามารถเดาทิศทางการ

เคลื่อนไหวไดยาก 

2. การถายสัตวควรถายแบบชัดลึก หรือใชเลนสกลองที่มี Depth of Field  

3. ในการถายทําที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับสัตวควรเผื่อเวลาหรือคิวสํารองไวเผื่อเกิดขอผิดพลาด

หรือปญหาที่ทําใหตองหยุดการถายทํา และควรถายเก็บฟุตเทจสํารองเผื่อไว เพราะบางFootage

สามารถตัดใชไดเพียงบางสวนหรืออาจใชไมไดเลย  

4. ในการถายทํารายการที่เกี่ยวกับสัตวน้ัน ควรจะมีความชอบเกี่ยวกับสัตวเปนพื้นฐาน

เพื่อเปนผลดี ในการเลือกเน้ือหาขอมูลและภาพที่จะนําเสนอใหกับผูชม สามารถดึงมุมความนารักและ

ความนาสนใจของสัตวออกมาไดในมุมมองของเราที่อาจจะเหมือนหรือแตกตางจากคนอื่นๆทําให

รายการเรามีความนาสนใจมากย่ิงข้ึน และเพื่อใหคนดูคลอยตามไปกับความนารักของสัตวที่เรา

ตองการจะนําเสนอได 
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ภาคผนวก ก. 

ตัวอยางแบบสอบถามจุลนิพนธเร่ือง  

“การสรางสรรครายการสารคดีนําเสนอเร่ืองราวเบื้องหลัง 

การนําสัตวมาประกอบอาชีพ” 
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แบบสอบถามจุลนิพนธเร่ือง “การสรางสรรครายการสารคดีนําเสนอเร่ืองราวเบ้ืองหลัง 

การนําสัตวมาประกอบอาชีพ” 

ใชสอบถามกลุมเปาหมาย ไมจํากัดอาย ุจํานวน 100 คน 

________________________________________________________________ 

 

 

- แบงตามหมวดหมูของวัตถุประสงค 

 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับการเปดรับสื่อ 

สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมตอการรับชมสารคดี 

สวนที่ 4 ความตองการเกี่ยวกับเน้ือหาของรายการที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับสัตว 

สวนที่ 5 ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบของรายการสารคดีนําเสนอเรื่องราวเบื้องหลังการนําสัตวมา

ประกอบอาชีพ 

สวนที่ 6 ขอเสนอแนะ 
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ตัวอยางแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยสําหรับการศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อและทัศนคติท่ีมีตอเน้ือ

หาในการผลิตรายการสารคดี 

หมายเหตุ : แบบสอบถามชุดน้ีจัดทําข้ึนเพื่อเปนสวนหน่ึงของโครงการจุลนิพนธเรื่องการสรางสรรค

รายการสารคดีนําเสนอเรื่องราวเบื้องหลังของการนําสัตวมาประกอบอาชีพ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม  

1.1 เพศ * 

หญิง  

ชาย  

1.2 อายุ *  

20 - 29 ป 

30 - 34 ป  

35 - 40 ป  

40 ปข้ึนไป 

1.3 ท่ีอยู *  

กรุงเทพฯและปริมณฑล  ภาคกลาง  

ภาคเหนือ     ภาคตะวันออก  

ภาคตะวันตก    ภาคใต 

ภาคอีสาน 

1.4 การศึกษา *  

ตํ่ากวาปริญญาตรี   ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  

   ส
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ปริญญาโท    ปริญญาเอก 

1.5 อาชีพ *  

นักเรียน / นักศึกษา   รับจาง 

ขาราชการ     พนักงานประจํา 

ธุรกิจสวนตัว    อื่นๆ โปรดระบุ .......... 

1.6 งานอดิเรก * (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ดูโทรทัศน / ภาพยนตร  ฟงเพลง 

เลน Internet    เลี้ยงสัตว  

ปลูกตนไม     อานหนังสือ 

ทองเที่ยว    ทําอาหาร 

อื่นๆ โปรดระบุ .......... 

 

สวนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับการเปดรับสื่อ 

2.1ทานเปดรับสื่อจากสิ่งใดมากท่ีสุด *  

โทรทัศน 

Internet  

วิทยุ 

อื่นๆ โปรดระบุ .......... 

2.2 ความถ่ีในการเขาถึงสื่อในแตละวัน *  

1-2 ช่ัวโมง / วัน 
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3-5 ช่ัวโมง / วัน 

5 ช่ัวโมงข้ึนไป / วัน 

2.3 ชวงเวลาในการเปดรับสื่อ *  

6.01 น. – 10.00 น.   10.01 น. – 14.00 น. 

14.01 น. – 18.00 น.   18.01 น. – 22.00 น. 

22.01 น. - 02.00น.   02.01 น. – 6.00 น. 

2.4 ชองใดท่ีทานรับชมบอยท่ีสุด *  

ชอง 3  ชอง 5 

ชอง 7  ชอง 9 

ชอง TPBS  อื่นๆ โปรดระบุ .......... 

 

สวนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับทัศนคติและพฤติกรรมตอการรับชมสารคดี 

3.1 ทานคิดวาสารคดีประเภทไหนท่ีนาสนใจในปจจุบัน * (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

สารคดีทองเที่ยว  สารคดีสัตวโลก  

สารคดีประวัติศาสตร  สารคดีชีวประวัติคนดัง 

อื่นๆ โปรดระบุ ..........  

3.2 ทานคิดวาสิ่งใดในสารคดีท่ีสามารถสรางความสนใจแกทาน * (ตอบไดมากกวา1ขอ) 

มีประเด็น /หัวขอที่นาสนใจ  มีเทคนิคการนําเสนอที่นาสนใจ  

มีการถายภาพที่สวยงาม           อื่นๆ โปรดระบุ .......... 
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3.3 ถามีสารคดีเก่ียวกับเบ้ืองหลังการนําสัตวมาประกอบอาชีพทานสนใจรับชมหรือไม*  

สนใจ (ไปขอ3.4) 

เฉยๆ (ไปขอ3.4) 

ไมสนใจ (ขามไปขอ3.5) 

3.4 เหตุผลท่ีเลือกรับชมสารคดีเก่ียวกับเบ้ืองหลังการนําสัตวมาประกอบอาชีพ* (ตอบไดมากกวา

1 ขอ) 

เปนประเด็น / หัวขอที่แปลกใหม นาสนใจ  

อยากเห็นเบื้อหลังความสามารถของสัตวที่สามารถประกอบเปนอาชีพได 

อื่นๆ โปรดระบุ ..........  

3.5 เหตุผลท่ีไมเลือกรับชมสารคดีเก่ียวกับเบ้ืองหลังการนําสัตวมาประกอบอาชีพ*   (ตอบได

มากกวา 1 ขอ) 

ประเด็น / หัวขอไมนาสนใจ  

ไมชอบการนําเสนอในรูปแบบของสารคดี  

ไมสนใจในเรื่องของสัตวเลี้ยง 

อื่นๆ โปรดระบุ .......... 

 

สวนท่ี 4 ความตองการเก่ียวกับเน้ือหาของรายการท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับสัตว 

4.1 ทานคิดวาสารคดีท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับเบ้ืองหลังการนําสัตวมาประกอบอาชีพ ควรนําเสนอ

เก่ียวกับเร่ืองอะไรบาง* (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

กลาวถึงการใชชีวิต ความเปนอยูของสัตว 

ข้ันตอนการฝกสัตว 
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การกาวไปสูการประกอบอาชีพของสัตว 

สถานที่ฝกสอนสัตว 

ภาพเหตุการณสถานการณจริง จริงในการใชชีวิต และอุปสรรคตางๆ 

อื่นๆ โปรดระบุ .......... 

4.2 ทานอยากรับชมสารคดีเก่ียวกับสุนัขท่ีชวยเหลือสังคมในรูปแบบใด *  

มีพิธีกรเลาใหฟง 

เจาของ / ผูฝกเปนผูเลาใหฟงเอง  

ภาพประกอบพรอมเสียงพูด 

 อื่นๆ โปรดระบุ ......... 

4.3 ทานคิดวาความยาวของสารคดีเก่ียวกับสุนัขท่ีชวยเหลือสังคม ควรมีความยาวในการ 

ออกอากาศเทาใด * 

ความยาว 10 นาที  

ความยาว 15 นาที  

ความยาว 20 นาที  

อื่นๆ โปรดระบุ .......... 

 

สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข. 

คําถามท่ีใชในการสัมภาษณ 
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ในสวนของการวิจัยเชิงคุณภาพจะเปนการคิดคําถามเพื่อไปสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับ

เรื่องที่ผูศึกษาตองการศึกษาโดยในการสัมภาษณจะสัมภาษณทั้งหมด 3 ทาน  

1. คุณลาวา เยาวสิทธ์ิ ผูผลิตรายการ The Animal Lulla คนไดพักสัตวไดเที่ยว บริษัท 

มาถูกทาง โปรดักช่ัน จํากัด 

2. รอยตํารวจตรีเบญจพล ไทยบุญเรือง ตําแหนงครูฝกสุนัขตํารวจประจํากองกํากับการ

สุนัขและมาตํารวจ 

3. รองศาสตราจารย นายสัตวแพทยปานเทพ รัตนากร คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 โดยคําถามที่ใชในการสัมภาษณแตละคนก็จะแตกตางกันออกไปตามความเหมาะสมคําถาม

สําหรับ คุณลาวา เยาวสิทธ์ิ ผูผลิตรายการ The Animal Lulla คนไดพักสัตวไดเที่ยว คือ 

 - รายการที่นําเสนอเกี่ยวกับสัตว ควรนําเสนออยางไรใหนาสนใจ 

- การถายทําเกี่ยวกับสัตวแตกตางจากการถายคนอยางไร 

- มีเทคนิคอยางไรในการถายสัตวใหออกมานาสนใจและสามารถสื่ออารมณความรูสึกได 

- ควรใชเทคนิคในดานการตัดตออยางไรใหนาสนใจและเหมาะสมกับการเปนรายการ 

คําถามสําหรับ รอยตํารวจตรีเบญจพล ไทยบุญเรือง ตําแหนงครูฝกสุนัขตํารวจประจํากอง

กํากับการสุนัขและ มาตํารวจ คือ 

 - การฝกสัตวมีขอดีและมีประโยชนอยางไร 

- ความยากงายของการฝกสัตวแตละตัวที่มีนิสัยตางกัน 

- กวาสัตวจะสามารถเรียนรู ฝกฝนไดสําเร็จตองผานอุปสรรคอะไรบาง 

คําถามสําหรับ รองศาสตราจารย นายสัตวแพทยปานเทพ รัตนากร คณะสัตวแพทย-

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล คือ 

 - สัตวสามารถเรียนรูสิ่งตางๆจากมนุษยไดมากนอยแคไหน 
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- คิดอยางไรกับคําที่วาสัตวก็มีอาชีพได 

- คิดวาสัตวเมื่อไดรับการฝกฝนแลวจะสามารถประกอบอาชีพเชน นักแสดง, ตํารวจ, นักบําบัดไดดี

หรือไม 

 - การที่สัตวมีอาชีพน้ันเปนประโยชนอยางไร 

 -คิดวารายการสัตวควรใหประโยชนหรือความรูอะไรแกผูชมบาง 

    ส
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