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13530447: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง: การผลิตวีดีทัศน์น าเสนอมหาวิทยาลัยศิลปากร  

จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ “การผลิตวีดีทัศน์น าเสนอมหาวิทยาลัยศิลปากร” 
โดยมีการสนทนากลุ่มกับผู้ชมกลุ่มเป้าหมายท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 5 คน มีสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้
ท่ีมีความเข้าใจในตัวมหาวิทยาลัยศิลปากร และอธิการบดีของมหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนี้ยังมี
การวิเคราะห์ วีดีโอท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราห์มาจัดท ารายละเอียดของวีดีทัศน์
น าเสนอมหาวิทยาลัย วิธีการเล่าเรื่องด้วยวีดีโอ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ชมและทดลองผลิต
รายการสารคดีท่ีผู้ชมสามารถเข้าถึงมุมมองต่างๆของมหาวิทยาลัยศิลปกรได้ 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มเป้าหมายต้องการให้วีดีทัศน์น าเสนอมหาวิทยาลัยศิลปากรน าเสนอใน
ด้านของเอกลักษณ์ความเป็นอยู่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีจุดเด่นแตกต่างจากของ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ จากผลวิจัยดังกล่าวมานี้ ผู้ศึกษาได้น ามาผลิตเป็นช้ินงานรายการ “ในรั้วศิลปากร” 
ในรูปแบบสารคดีท่องเท่ียว ท่ีน าเสนอชีวิตความเป็นอยู่ภายในรั้วศิลปากร โดยใช้วีดีโอในการเล่าเรื่อง 
ในแต่วิทยาเขต และแต่ละคณะ ซึ่งจะมีจุดเด่นท่ีแตกต่างกัน และจากการผลิตช้ินงานผู้ศึกษาได้ท าการ
สนทนากลุ่มกับผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย โดยผลการวิจัยพบว่าช้ินงานรายการ “ในรั้วศิลปากร” ผู้ชม
กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในระดับหนึ่ง เพราะตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปีการศึกษา 2556 
ลายมือช่ือนักศึกษา.............................................................................................................................. 
ลายมืออาจารย์ท่ีปรึกษาจุลนิพนธ์....................................................................................................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



กิตติกรรมประกาศ  

 
จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาจากอาจารย์สมศักด์ิ ชาติน้ า

เพ็ชร ซึ่งเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาจุลนิพนธ์ท่ีให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อข้าพเจ้า รวมท้ังท่ีอาจารย์รัชตา อุจจ์ศรี อาจารย์กิติมาภรณ์ จิตราทร อาจารย์นิธิ วติวุฒิพงศ์
อาจารย์คริสโตเฟอร์ วอชิงตัน ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่
ข้าพเจ้า ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของ
ทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่านท่ีให้ความรู้ ค าแนะน า และประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง และคณาจารย์
รวมท้ังบุคลากรทุกท่านท่ีเกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยท่ีเอื้อเฟื้อสถานท่ีในการถ่ายท าจนส าเร็จลุล่วง จน
ท าให้จุลนิพนธ์ฉบับประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารย์ท่ีอบรมส่ังสอน แนะน า ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา 
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บทท่ี  1 

บทน ำ 
 

ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
หากพูดถึงมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ หรือมหาวิทยาลัยแห่งศิลปะของไทย ช่ือ

มหาวิทยาลัยศิลปากรก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นอันดับแรกๆ ปฏิ เสธไม่ได้ว่าภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรนั้นถูกส่ังสมมาอย่างยาวนาน และเป็นท่ีกล่าวขานด้านงานศิลป์และเป็น 1 ใน 5 
ของมหาวิทยาลัยท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศไทย เนื่องจากประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรนั้นถือก าเนิดจากโรงเรียนปราณีตศิลปกรรม สังกัดกรมศิลปากร ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี7 และได้พัฒนาขึ้นเป็นล าดับจนเป็นโรงเรียนศิลปากร 
จนเมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2486 พระยาอนุมานราชธนร่วมกับศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี พัฒนา
หลักสูตรจนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาขั้นสูงทาง
ศิลปะของชาติ จึงได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งแรกในประเทศไทย มีการจัดต้ังคณะจิตรกรรม
และประติมากรรม ขึ้นเป็นคณะวิชาแรก (ปัจจุบันคือ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์) ใน
ปี พ.ศ. 2498 อาจารย์ศิลป์ผลักดันให้เกิดคณะวิชาใหม่ คือ คณะสถาปัตยกรรมไทย ซึ่งมี พระพรหม
พิจิตร (อู๋ ลาภานนท์) เป็นผู้ก่อต้ัง (ซึ่งต่อมาได้ปรับหลักสูตรและเปล่ียนช่ือเป็นคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์) ส่วนคณะอื่นๆท่ีตามมาอย่างคณะโบราณคดี ถูกวางรากฐานโดยหลวงบริบาล บุรีภัณฑ์ และ
ต่อมาจึงมี คณะมัณฑนศิลป์ซึ่งแยกตัวออกมาจากคณะจิตรกรรมฯ จากนั้นได้ขยายพื้นท่ีมหาวิทยาลัย
โดยได้จัดซื้อท่ีดินวังท่าพระซึ่งอยู่ติดกับท่ีต้ังเดิมจากทายาทสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติ
วงศ์ จนกลายมาเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตวังท่าพระอย่างท่ีเรียกกันในปัจจุบัน  

ซึ่งเมื่อมาถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากรแตกแขนงสาขาวิชาออกมาอย่างมากมายจน
ครอบคลุมทุกสาชาวิชา เริ่มจากสาขาอักษรศาสตร์ท่ี ได้รับการจัดต้ั งขึ้นเป็นล าดับ ท่ี 5 โดย 
ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ซึ่งขณะนั้นด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
นับเป็นคณะวิชาแรกของวิทยาเขตแห่งใหม่ นั่นคือ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
ต่อมาได้มีการจัดต้ังสาขาวิชาใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนี้คณะศึกษาศาสตร์ในปี พ.ศ. 2513 คณะ
วิทยาศาสตร์ในปี พ.ศ. 2515 คณะเภสัชศาสตร์ในปี พ.ศ. 2529 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในปี 
พ.ศ. 2535 (ปัจจุบันเปล่ียนช่ือเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) และคณะสัตว
ศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรในปีพ.ศ. 2544 (เปิดการเรียนการสอนรวมกับคณะวิทยาศาสตร์)
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ตามล าดับ นอกเหนือจากนี้ระหว่างปีพ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยได้จัดต้ังคณะดุริยางคศาสตร์
ขึ้น เนื่องในวโรกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา
ครบ36พรรษา ในวันท่ี2 เมษายน พ.ศ. 2536 และเพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีความสมบูรณ์ทางด้าน
ศิลปะมากยิ่งขึ้น โดยจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรท่ีส านักงานอธิการบดีตล่ิงชัน  จากนั้น
มหาวิทยาลัยจึงได้มีมติก่อตั้งวิทยาเขตใหม่เพื่อรองรับการขยายตัว ของมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยมี
มติเลือกอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี หรือ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท่ีเรียกกันในปัจจุบันโดยเกิด
คณะวิทยาการจัดการขึ้นในปีพ.ศ. 2545เป็น คณะสาขาวิชาแรกของวิทยาเขต จากนั้นคณะสัตว
ศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรจึงได้ย้ายมาเปิดการเรียนการสอน เต็มรูปแบบท่ีวิทยาเขตนี้ และตาม
ด้วยการจัดต้ัง คณะเทคโนโลยีสารเทศและการส่ือสาร ในปีพ.ศ. 2546 

จะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยศิลปากรนั้นเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีสาขาวิชาให้เลือกอย่าง
หลากหลายและครอบคลุมความต้องการของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีประสงค์จะศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา แต่จากภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยท่ีขึ้นช่ือลือชาเรื่องงานศิลป์ซึ่งเห็นได้จากผล
ส ารวจจากเว็บไซต์ Eduzones เว็บไซต์ส าหรับการศึกษาต่อยอดนิยม ผลส ารวจในด้านสาขาวิชาท่ี
เกี่ยวกับงานศิลป์ ภาษา สถาปัตย์ นั้นความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศิลปากรติดอันดับ 1 ใน 
5 อย่างยิ่งในด้านจิตรกรรม และสถาปัตย์ท่ีมีเปอร์เซ็นต์สูงถึง 40 เปอร์เซ็นต์ และนอกจากนั้นยังมี
ยอดการแอดมิชช่ันในแต่ละปีเป็นตัวการันตี แต่ถึงกระนั้นประชาชนบางท่านท่ียังคงติดภาพลักษณ์
เก่าๆซึ่งยังไม่ทราบว่ามหาวิทยาลัยศิลปากรมีการเปิดหลักสูตรเพื่อรองรับความต้องการการศึกษาต่อ
อย่างมากมายหลากหลาย 

ดังนั้นผู้ศึกษาในฐานะศิษย์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้จึงอยากน าเสนอวิดีโอท่ีจะพรีเซนท์
มหาวิทยาลัยศิลปากรในแง่มุมต่างๆจากคณะหลากหลายคณะ หลากหลายวิทยาเขตท่ีประกอบกัน
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จากวิทยาเขตท่ีอยู่แยกกันนั้นล้วนมี การใช้ชีวิต การเรียนรู้ การเติบโตของ
นักศึกษาท่ีจะกลายเป็นบัณฑิตในอนาคตแตกต่างกันออกไป แต่หนึ่งส่ิงท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากรนั้นมีเหมือนกันคือสายเลือดเขียวเวอร์ริเดียน ซึ่งเป็นสีของน้ าทะเลระดับลึกท่ีสุดของ
มหาสมุทร เปรียบเสมือนเลือดท่ีเข้มข้นถูกปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งไม่ว่าเราจะอยู่ท่ีไหนเราก็มีความเป็น
ศิลปากรเหมือนกัน ค าท่ีเราท่องได้ขึ้นใจก็คือค าๆเดียวกันนั่นคือ “Ars longa vita brevis ศิลปะยืน
ยาว ชีวิตส้ัน”  

ซึ่งวิดีโอน าเสนอช้ินนี้จึงจะถูกสร้างขึ้นเพื่อเปิดมุมมองของมหาวิทยาลัยศิลปากรเนื่องจาก
วิดีโอน าเสนอเป็นส่ือท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งการน าเสนอด้วย “วิดีโอ” พบว่า เป็นรูปแบบในส่ือสาร
และบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้อย่างอิสระ ไม่จ ากัด นอกจากนี้หากรูปแบบของวิดีโอท่ีน าเสนอมีความ
เหมาะสมและได้รับท่ีนิยม ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้วิดีโอติดอยู่ในอันดับต้นๆของการแสดงผลบนเสิร์
ชเอนจินมากถึง 53% อีกท้ังปัจจุบันวิดีโอยังเป็นกิจกรรมท่ีก าลังได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่ม

   ส
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/2_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2536
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2545
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2546
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ผู้บริโภค ผลการส ารวจพบว่าในแต่ละเดือนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตหมดเวลาไปกับการชมคลิปบน 
Youtube คิดเป็นระยะเวลารวมกันมากถึง 2,900 ล้านช่ัวโมงต่อเดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุค
ปัจจุบันท่ีคนหันมาเสพส่ือต่างๆจากอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมาก อุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อกับส่ือเหล่านี้อย่าง 
สมาร์ทโฟน (Smart phone) ก็กลายเป็นส่ิงจ าเป็นในชีวิตประจ าวันของคนทุกคนไปเสียแล้ว จากผล
ส ารวจของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของ
เยาวชนในหัวข้อ “ชีวิตประจ าวันของเยาวชนในยุคส่ือออนไลน์” โดยเก็บข้อมูลจากเยาวชนใน
กรุงเทพฯและปริมณฑล จ านวน 1,186 คน พบว่าอุปกรณ์ท่ีเยาวชนใช้ส าหรับการเข้าถึงส่ือออนไลน์ 

ในปัจจุบันมากท่ีสุดคือ มือถือ/Smart phone ร้อยละ 69.4 รองลงมาคือ Computer / 
notebook ร้อยละ 25.3 และ Tablet (iPad/Galaxy Tab ฯลฯ) ร้อยละ 5.3 ส่วนเวลาท่ีเยาวชนอยู่
กับส่ือออนไลน์ / สังคมออนไลน์ เฉล่ียต่อวันมากท่ีสุด คือประมาณ 3-4 ช่ัวโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 
32.6 รองลงมาคือ ประมาณ 1-2ช่ัวโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 19.7 และประมาณ 5-6 ช่ัวโมงต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ 17.1ซึ่งนอกจากกลุ่มเยาวชนแล้วกลุ่มบุคคลท่ัวไปในปัจจุบันนี้ก็หันเข้ามาใช้ส่ือ
ออนไลน์กันเป็นจ านวนมาก ดังนั้นการสร้างสรรค์วิดีโอน าเสนอมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยการจัดท า
เป็นรูปแบบวิดีโอน าเสนอเพื่อตอบสนองต่อโลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งสะดวกต่อการรับชมและซึมซับ
มุมมองต่างๆของมหาวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็วและเต็มท่ี ดังนั้นวิดีโอน าเสนอช้ินนี้จึงถูกผลิตให้แก่
ประชาชนท่ัวไปได้รับชม รวมถึงท้ังศิษย์และไม่ใช่ศิษย์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ให้ได้สัมผัสกับ
บรรยากาศจากวิทยาเขตท้ังหมดและคณะวิชาอันหลากหลายซึ่งมาประกอบกันเป็นมหาวิทยาลัย
ศิลปากร มหาวิทยาลัยแห่งสุนทรียศิลป์ของไทย  

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อถ่ายทอดภาพในมุมมองต่างๆของหาวิทยาลัยศิลปากรให้ผู้ชมท่ัวไปได้สัมผัสและ
ได้รู้จักมหาวิทยาลัยแห่งนี้มากยิ่งขึ้นทั้งในด้านศิลป์ และด้านวิทย์ 

2. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตวิดีโอน าเสนอ 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อวิดีโอน าเสนอมหาวิทยาลัยศิลปากร  

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 

ทดลองผลิตวิดีโอน าเสนอมหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 1 โดยการด าเนินเรื่องด้วยภาพ 
ความยาว 3-4  นาที โดยกลุ่มเป้าหมายคือบุคคลท่ัวไปและกลุ่มนักเรียนนักศึกษา  

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขั้นตอนกำรศึกษำ 
1. ศึกษาค้นคว้าจากต ารา หนังสือ และเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมา  

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร การจัดต้ังคณะและวิทยาเขตต่างๆ   
2. ศึกษามุมมองของบุคคลท่ัวไปท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย ศึกษามุมมองของคณบดีจากทุก

แขนงวิชาภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร  
3. ขั้นตอนการเตรียมการผลิต (Pre-Production) 
   - คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอ (Proposal) 
   - สัมภาษณ์คณบดีจากคณะต่างๆ  
        - จัดท า Shooting Board ในการถ่ายท า ติดต่อขอสถานท่ี  
4. ขั้นตอนการผลิต (Production) 
   - การถ่ายท าวิดีโอน าเสนอจากวิทยาเขตต่างๆ  
5. ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิต (Post-Production) 
   - การตัดต่อและใส่เสียงดนตรีประกอบ  
6. ทดลองน าเสนอเพื่อประเมินผลกับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 10 ตัวอย่างเพื่อน าผลได้มา

ปรับปรุงและพัฒนาช้ินงานต่อไป  
 

แผนกำรด ำเนินงำน 
ต่อไปนี้เป็นการช้ีแจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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ตารางท่ี 1    ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์           

ศึกษาหาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตสารคดีสา
คดีน าเสนอมหาวิทยาลัยศิลปากร 

          

ขั้นตอนการเตรียมการผลิต           

ขั้นตอนการผลิต           

ขั้นตอนการด าเนินงานหลังการผลิต           

สรุปผล           

จัดท าเอกสาร           

 

      
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ผู้ชมได้สัมผัส รับรู้ และรู้จักมหาวิทยาลัยศิลปากรมากยิ่งขึ้น  
2. เรียนรู้กระบวนการผลิตวิดีโอน าเสนอ  
3. มุมมองจากคณะต่างๆได้รับความสนใจจากผู้ชมมากยิ่งขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทท่ี  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องการผลิตวีดีทัศน์น าเสนอมหาวิทยาลัยศิลปากร ยั่งยืน ผู้ศึกษาได้น า

แนวคิดทฤษฎีตลอดจนงานวิจัยท่ีมีความเกี่ยวข้องมาศึกษาและวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ผลิตรายการดังต่อไปนี้ 

 
 

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับรูปแบบรายการ 

 ทฤษฎีและแนวคิดในการศึกษาเพื่อผลิตวีดีทัศน์น าเสนอมหาวิทยาลัยศิลปากรในประเทศ
ไทยโดยมุ่งเน้นกระบวนการผลิต การถ่ายท า และเนื้อหา และการล าดับภาพมีดังนี้  

 
1. แนวคิดการผลิตสารคดีโทรทัศน์ 

1.1. ความหมายของสารคดี 

สารคดี คือ การน าเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ท่ีเป็นเรื่องจริง เคยเกิดขึ้นจริง มีอยู่จริง โดยมีการ
เตรียม การหาข้อมูล เรียบเรียง ภาพและเสียงให้ออกมามีความน่าสนใจและสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถ
ท าให้ผู้ดูเกิดความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ร่วมและได้แง่คิดซึ่งผู้ชมท่ีดูจบแล้วสามารถน าไปคิดต่อได้ 
โดยยึดหลักส าคัญของงานสารคดี ท่ีต้องถ่ายทอดความจริงอย่างสร้างสรรค์และให้มีผลต่อความรู้สึก
นึกคิดและอารมณ์ร่วมของผู้ชม ซึ่งผู้ผลิตสารคดีต้องตอบค าถามก่อนท่ีจะท ารายการสารคดีให้ได้
ก่อน คือ ท าไปเพื่ออะไร ท าไปให้ใครดู และดูแล้วจะได้อะไร เพื่อท่ีจะก าหนดแนวคิด รูปแบบการ
น าเสนอท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และเทคนิคการน าเสนอ 

 
1.2. ประเภทของสารคดี 
สารคดีนั้นมีการจ าแนกแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามสาระส าคัญของสารคดีนั้นๆ อยู่

หลายแบบ ดังต่อไปนี้ 

   ส
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      1.2.1 สารคดีสาระความรู้ (General Feature) คือ สารคดีท่ีผู้เขียนมุ่งแสดงข้อคิด
เป็นหลัก เป็นกระแสความริเริ่มหรือพัฒนาตนเองและสังคมให้ดีขึ้นในรูปแบบการน าเสนอแบบบอก
เล่า แนะน า ส่ังสอน หรือใช้วิธีประมวลกรอบความคิดต่าง ๆ เสนอแก่ผู้อ่าน 

 
      1.2.2 สารคดีเชิงข่าว (News Documentary) คือ การน าเสนอข่าวในรูปแบบสาร

คดี คือถ่ายทอดเรื่องท่ีเขียนขึ้นจากเค้าความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ โดยสามารถหยิบยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งของเรื่องมาเขียนก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องเล่าให้ครบองค์ประกอบเช่นข่าว 

 
      1.2.3 สารคดีเชิงวิเคราะห์ (Documentary) โดยสารคดีชนิดนี้จะมีเนื้อหาท่ีค่อนข้าง

ละเอียดลึกซึ้งเจาะจงลงไปในปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น และในตอนท้ายของรายการ ผู้ผลิตรายการก็
มักจะทิ้งเนื้อหาเรื่องราวที่อาจจะเป็นไปในอนาคตให้ผู้ฟังได้คิดต่อไป  

 
      1.2.4 สารคดีเนื่องในโอกาสพิเศษ (Special Occasion Feature) สารคดีประเภทนี้

สามารถผลิตได้ในทุกโอกาสท่ีเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคคล ประเพณี วันส าคัญต่าง ๆ เป็นต้น 
เพื่อให้ความรู้และความบันเทิงแก่ผู้ฟังเป็นส าคัญ ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้สามารถค้นได้ไม่ยากนัก 
เพราะส่วนใหญ่จะมีเป็นประจ าปี สารคดีประเภทนี้มุ่งท่ีจะปลูกฝังความสามัคคี ความซาบซึ้งในความ 
เป็นชาติ หรือจูงใจให้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามต่อไป และเนื้อหาท่ีน ามาประกอบกันเป็น
สารคดีเนื่องในโอกาสพิเศษเช่นนี้ก็จะต้องมีส่วนท่ีช้ีทางให้ผู้ฟังผู้ชมได้เกิดแนวความคิดดังกล่าวด้วย 

 
      1.2.5  สารคดีท่องเท่ียว (Touring Feature) เป็นสารคดีท่ีเล่าเรื่องเกี่ยวกับการ

เดินทางไปท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆ มุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการเดินทาง ภูมิศาสตร์ ความ
เป็นอยู่ของผู้คน ขนบธรรมเนียมประเพณี และยังรวมปลีกย่อยอีกด้วย อย่างเช่น คู่มือนักเดินทาง ท่ี
พักอาศัย ศูนย์อาหาร และท่ีขาดไม่ได้คือสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญ นอกจากนี้ผู้เขียนมักให้ข้อสังเกต
และแสดงทัศนะต่อส่ิงท่ีพบเห็นไว้ด้วย จะสังเกตได้ว่า สารคดีท่องเท่ียวจ านวนไม่น้อย ท่ีน าเท่ียวใน
สถานท่ีเดียวกัน แต่ผู้เขียนก็สามารถน าเสนอเรื่องราวท่ีน่าสนใจในแง่มุมท่ีต่างกัน และบรรยากาศท่ี
แตกต่างกัน 

 
 
      1.2.6 สารคดีชีวประวัติ (Biography) เป็นสารคดีท่ีน าเสนอเกี่ยวกับด้านบุคคลจริง 

พฤติกรรม จะเน้นเขียนด้านบุคลิกภาพ ความรู้ ตลอดจนผลงานต่างๆท่ีน่าสนใจเพื่อน าประวัติชีวิต
นั้นมาศึกษาแง่มุมต่างๆ 
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1.3. รูปแบบของสารคดี การน าเสนอสารคดีให้ดูน่าสนใจนั้น จะต้องเลือกรูปแบบในการ

น าเสนอให้เหมาะสม เช่นการใช้วีดีโอสถานท่ีจริง ในการเล่าเรื่อง หรือการสัมภาษณ์ หรือใช้เทคนิค
ผสมผสาน เป็นต้น 

 
1.4. การใช้ภาษาและถ้อยค า การเขียนบทสารคดีให้ได้ภาษาท่ีสละสลวย ผู้เขียนต้อง

ฝึกฝนและ หมั่นเขียนบ่อยๆ เขียนแล้ว หม่ันตรวจสอบ ว่าคนอื่นอ่านงานของเราแล้วเป็นอย่างไร ฟัง
เสียงสะท้อน แล้วปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆ นอกจากนี้ ยังควรเป็นผู้อ่านท่ีดี การอ่านมากจะเป็นการ
เสริมทักษะ การเขียนไปในตัว และจะเป็น แรงผลักดันให้เรารู้สึกอยากเขียน ข้อคิดส าคัญคือ ใน
ฐานะผู้ผลิตส่ือทุกๆ วันควรเปิดรับส่ือ ทุกด้าน ท้ังการอ่าน ฟัง และดูเพราะ โลกยุคสารสนเทศ ท่ีไร้
พรมแดนเช่นทุกวันนี้งานส่ือก้าวกระโดดจนแทบตามไม่ทัน ใครคิดว่าอ่านมามากแล้ว ดูมาเยอะแล้ว
ฟังจนเบ่ือแล้ว ก็เท่ากับก าลังน าพาตนเอง ถอยหลัง ไปเรื่อยๆ นั่นเอง 

 
1.5. การเลือกใช้มุมกล้องลักษณะต่างๆ 
ขนาดภาพจัดว่าเป็นส่ิงท่ีส าคัญมากอย่างหนึ่งในการถ่ายท าสารคดี เพราะภาพสามารถ

ถ่ายทอดความรู้สึก บอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับผู้ชมได้เข้าใจถึงเนื้อหา ขนาดภาพจึงเป็นตัวก าหนด
ส่ิงท่ีต้องการน าเสนอ ว่าต้องการให้ผู้ชมเห็นหรือไม่เห็นส่ิงใดในฉาก องค์ประกอบต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้น
จากผู้สร้างสารคดี ท่ีจะเลือกตั้งกล้องในมุมใด ระยะห่างจากส่ิงท่ีถ่ายเท่าใด และใช้ภาพขนาดใดเป็น
ตัวบอกเล่าเรื่อง ขนาดภาพจึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นมากท่ีจะต้องเรียนรู้พอๆกับเรื่องอื่น ในการผลิตสารคดี 

 
1.6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนการผลิตสารคดีโดยท่ัวไปนั้น ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 
1.6.1 ข้ันตอนการผลิต (Pre - Production) 
ภายหลังจากได้รับมอบหมายงานการผลิตสารคดีแล้ว ผู้ผลิตสารคดีจะต้องเริ่มด าเนินการ

ปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
 

วางแผนการผลิตสารคดีเพื่อก าหนดรูปแบบและเนื้อหา และการน าเสนอสารคดี ซ่ึงแบ่งย่อยได้
อีกดังต่อไปนี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

9 

 

- ประชุมหารือร่วมกับบุคลากรผู้รับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวาง
กรอบแนวคิดตามข้อก าหนดท่ีมีขีดจ ากัด ท้ังงบประมาณ เครื่องมือ บุคลากร สถานท่ี ภาวะ
เศรษฐกิจ และส่ิงอ านวยความสะดวก ท้ังนี้เพื่อความสะดวก ราบรื่นในการถ่ายท าสารคดี 

 
- ก าหนดเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ท้ังเอกสาร 

ต าราจากห้องสมุด รายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ท เว็บไซด์ และผู้เช่ียวชาญ
แต่ละด้าน 

 
- ก าหนดแก่นเรื่อง (Theme) และวัตถุประสงค์ของสารคดี เพื่อให้เกิดความชัดเจนและ

สอดคล้องกับความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 
 
- ก าหนดรูปแบบและสร้างสรรค์สารคดี เพื่อให้การน าเสนอมีความน่าสนใจเหมาะสมกับ

เนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย 
 
 

ขั้นตอนการเขียนบท ซ่ึงเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้  
- การหาข้อมูล แหล่งข้อมูลอาจได้จากข้อมูลท่ีเป็นเอกสาร ข้อมูลภาพ และวัสดุ หรือ

ข้อมูล จากบุคคล (ท่ีมีความน่าเช่ือถือ) ไม่ว่าจะเป็นแหล่งข้อมูลประเภทใดก็ตามส่ิงส าคัญ คือ หา
แหล่งข้อมูลท่ีถูกต้อง กับเรื่องให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะหาได้ ต้ังค าถาม ข้อสงสัยกับข้อมูลนั้น ๆ ต้อง
ซักถามให้มากท่ีสุด จนแน่ใจว่าไม่มี ข้อสงสัยใด ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ข้อมูลท่ี กว้าง - ลึก – ถูกต้อง
ท่ีสุด  

- การจับประเด็น การพิจารณาว่าจะจับประเด็นไหนมาใช้ในงานเขียนแต่ละช้ิน  ให้
ค านึงถึง แนวคิดของรายการหรือของงาน (Concept) ข้อมูลช้ินเดียวกันอาจท าได้หลายรายการ 
หรือแตกเป็นงานต่าง ๆ กันได้ ขึ้นอยู่กับแนวคิด (Concept) ของรายการว่าก าหนดไว้อย่างไร 
ความส าคัญของประเด็น อะไรเป็นหลัก อะไรเป็นรอง ข้อมูลท่ีหามาได้ท้ังหมดสามารถแยกแยะ
ออกมาได้เป็นประเด็นต่าง ๆ กัน เมื่อเลือกประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับรายการได้แล้ว ต้องคิดด้วยว่า
ประเด็นส าคัญใดบ้างท่ีต้องใช้ ประเด็นรอง ๆ ลงไป ข้อใดท่ีควรใช้ร่วมด้วย และประเด็นปลีกย่อยใด
ท่ีตัดท้ิงได้ 

 
- การวางโครงเรื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดกรอบความคิดในการน าเสนอ เพื่อให้การ

วางแผนการผลิตเป็นไปได้อย่างถูกต้องและรอบคอบ เพื่อความเข้าใจท่ีตรงกันของทีมงาน และ เพื่อ
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ความสะดวกในการพัฒนาบทสารคดี โดยการวางโครงเรื่องต้องมีแก่นเรื่อง (Theme) ท่ีชัดเจน และ
เดินเรื่องท้ังหมด อยู่บนแก่นเรื่องนั้น และไม่จ าเป็นท่ีจะต้องเสนอในรูปแบบการบรรยายล้วนเสมอไป 
ควรน ารูปแบบเทคนิคการน าเสนอแบบอื่นมาใช้ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม จะช่วยท าให้เรื่องมีมติให้
ติดตาม 

 
- การเขียนบทการท าสารคดี ไม่ว่าเป็นรายการหรืองานผลิตทางด้านนี้ต้องเข้าใจว่าการ

เขียนบทเป็นงานเขียนเพื่อเล่าเรื่องควบคู่ไปกับภาพ เมื่อเขียนบทต้องคิดถึงด้านภาพ (SHOT) เสมอ
ว่าภาพสามารถเล่าเรื่องอะไรได้บ้าง ภาพเล่าเรื่องได้ชัดเจนหรือไม่ และเมื่อเขียนบท ควรย้อนกลับไป
อ่านทบทวนเป็นระยะ เพื่อเป็นการเล่าเรื่อง มีความต่อเนื่องสละสลวยในการเรียบ เรียงเรื่อง  

 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เมื่อเราได้บทสารคดีมาแล้ว จะท าให้เราทราบว่าแก่นหลักของเรื่องคืออะไร ขั้นตอนต่อไป

คือการก าหนดสถานท่ีถ่ายท า/ ส ารวจสถานท่ี/ จัดเตรียมอุปกรณ์ถ่ายท า โดยการตระเตรียมอุปกรณ์ 
เพื่อการบันทึกภาพตามตารางเวลา (Schedule) ท่ีก าหนดไว้ รวมท้ังก าหนดสถานท่ี ท่ีจะใช้ในการ
บันทึกภาพ ท้ังนี้การเตรียมแผนการถ่ายท าไว้ก่อนยังช่วยทางด้านตารางเวลา ว่าเราถ่ายท ามาถึงขั้น
ไหนแล้วเพื่อประเมิณปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าไว้ก่อนอีกด้วย 

 
การเตรียมสถานที่  

สถานท่ีจริง (On Location) ผู้ผลิตจะต้องดูแลเรื่องการควบคุมแสงสว่าง และการควบคุม
เสียงรบกวนให้น้อยลง การเตรียมอุปกรณ์การผลิตในการถ่ายท า ณ สถานท่ีจริง ผู้ผลิตต้อง
ตรวจสอบความพร้อมด้านกล้อง เทป ไมค์ ไฟ การเตรียมการด้านเสียงแสง ควรมีการทดสอบ ท้ัง
แสงเสียงให้พร้อมก่อนบันทึกรายการ 

 
 

การเตรียมความพร้อมก่อนถ่ายท า  
ผู้ผลิตรายการจะต้องตรวจสอบความพร้อมทุกด้าน โดยดูจากกระดาษบันทึก ซึ่งเรียกว่า 

Fact Sheet หรือ Facility Sheet ซึ่งผู้ผลิตรายการจะจดรายละเอียด และข้อความ ท่ีจ าเป็นด้าน
วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือบุคลากรด้านเทคนิคด้านการแสดงคนงานและอื่นๆนอกจากนี้ ผู้ผลิตรายการ
จะต้องตรวจสอบตารางการปฏิบัติงานรวมทั้งตารางเวลาท่ีก าหนดในการปฏิบัติงานเรียงตามล าดับ
และก าหนดเวลาท่ีบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ จะเข้าประจ าหน้าท่ีท้ังหมด ผู้ผลิตสารคดีจะต้องตรวจสอบ
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ตารางการถ่ายท าว่าในวันท่ีถ่ายและมีใครต้องมาเข้าฉากบ้างช่วงเช้าหรือบ่าย เวลาเท่าใด ซึ่งตาราง
ถ่ายท า(Shooting Schedule)นี้มีไว้เพื่อช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพประหยัดเวลาผู้แสดง
ประหยัดคนงานและอุปกรณ์พิเศษอื่นๆ 

 
1.6.2ขั้นผลิตรายการ (Production) 
การปฏิบัติงานการก ากับและถ่ายท าสารคดีต้องเริ่มจากการฝึกซ้อมผู้ผลิตสารคดีจะ

ก าหนดตารางฝึกซ้อมไว้ล่วงหน้าโดยระบุวันเวลาสถานท่ี ให้กับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องมาซ้อมส าหรับ
สารคดีท่ีมีความซับซ้อนมากก็ควรจะต้องซ้อมก่อนวันผลิตสารคดีและบุคลากรส าคัญๆ ผู้ก ากับ
รายการผู้ช่วยก ากับรายการผู้ก ากับเวทีฝ่ายช่างภาพฝ่ายเสียงฝ่ายแสงและฝ่ายอื่นๆจะต้องมาซ้อม 
เพื่อให้เข้าใจตรงกันโดยตลอด 

การถ่ายท ารายการเป็นขั้นตอนท่ีจะท าการบันทึกภาพต่างๆตามเนื้อหาท่ีก าหนดในบท
โทรทัศน์ แต่ก่อนท่ีจะถึงเวลาท าการบันทึกภาพผู้ก ากับรายการควรตรวจสอบส่ิงต่างๆว่าเรียบร้อย
และพร้อมท่ีจะถ่ายท าหรือไม่โดยเฉพาะการตรวจสอบเรื่องของมุมภาพต าแหน่งภาพกับมุมของฉาก
รวมไปจนถึงเรื่องของสีความคมชัดความถูกต้องและในกรณีท่ีเป็นการบันทึกภาพเมื่อท าการ
บันทึกภาพเสร็จแล้วควรจะมีการRewindเทปเพื่อเช็คดูภาพท่ีบันทึกไปนั้นว่ามีความคมชัดและ
ถูกต้องหรือไม่มีอะไรบกพร่องไหม หากพบส่ิงบกพร่องก็จะได้บันทึกถ่ายท าใหม่ทันที 

 
1.6.3ขั้นหลังการผลิต (Post-Production) 
การด าเนินงานหลังการถ่ายท าผลิตสารคดี เป็นกระบวนการท้ายสุดของการผลิตสารคดี

เป็นการเอาเทปท้ังหมดท่ีบันทึกภาพมาคัดเลือกภาพท่ีดีท่ีสุดแล้วตัดต่อเข้าด้วยกันซึ่งผู้ท าการตัดต่อ
จะต้องเข้าใจบทสารคดีนั้นเป็นอย่างดีในบางกรณีผู้เขียนบทความอาจมาควบคุมการตัดต่อ หรือท า
หน้าท่ีเป็นผู้ตัดต่อเองก็ได้เมื่อผู้ตัดต่อเข้าใจบทว่ากล่าวถึงอะไรมีล าดับข้ันตอนความเป็นมาของ
เรื่องราวอย่างไรแล้วจึงลงมือท าการตัดต่อซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญมากการเรียงล าดับ
ความส าคัญของเนื้อเรื่องต้ังแต่ต้นจนจบต้องมีความประณีตพิถีพิถันเพื่อให้เนื้อเรื่องออกมาได้ตามบท
โทรทัศน์ก าหนดและได้อารมณ์ของเรื่องราวนั้นอยา่งสมบูรณ์ มีความน่าสนใจและน่าติดตามด้วย 
การตัดต่อภาพอาจมีการน าเอาเทคนิคภาพมาพลิกแพลงได้หลังจากท่ีตัดต่อภาพและบันทึกเสียงทุก
อย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วก็น าเอาเทปท่ีสมบูรณ์แล้วส่งให้กับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายตรวจสอบ(กบว. ของสถานี
ฯ) เพื่อท าการตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข ก่อนน าเผยแพร่ออกอากาศต่อไปนี้ มีไว้เพือ่
ช่วยให้การท างานมี ประสิทธิภาพประหยัดเวลาผู้แสดงประหยัดคนงานและอุปกรณ์พิเศษอื่น ๆ 
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1.7. การประเมินรายการ  
การประเมินผลรายการเพื่อให้ได้ข้อมูลมาปรับปรุงรายการให้เหมาะสม ทันสมัย ตรงกับ

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การท างานเป็นทีม (Team Work) พร้อมด้วยการวางแผนท่ีดี จึง
นับเป็นหัวใจส าคัญของการผลิตรายการ ความส าเร็จของรายการเกิดจากการร่วมแสดงความคิด ร่วม
แรงร่วมพลังของบุคคลหลาย ๆ ฝ่าย ทุก ๆ คนมีความส าคัญเท่าเทียมกัน และต่างก็มีความช านาญ 
กันในคนละเรื่อง  

 
 

2. แนวคิดเร่ืองการเคลื่อนไหวในภาพยนตร์และการตัดต่อล าดับภาพในฉากที่มีการเคลื่อนไหว  
1. การเคล่ือนไหวในภาพยนตร์  
การประกอบภาพโดยค านึงถึงการเคล่ือนไหวนั้นถอืได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญท่ีสุดส าหรับการ

ถ่ายท าภาพยนตร์เพราะภาพยนตร์สามารถส่ือให้ผู้ดูรู้สึกถึงการเคล่ือนไหวและในขณะเดียวกันยัง
สามารถแสดงการเคล่ือนไหวให้ประจักษ์ต่อสายตาผู้ดูไปพร้อมกัน  

การเคล่ือนไหวมีความงามในตัวของมันเอง และยังก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกในด้าน
ต่างๆ แก่ผู้ดูด้วย การเคล่ือนไหวอาจเกิดจากการท่ีประกอบภาพให้สายตาผู้ดูเคล่ือนท่ีจากจุดหนึ่งไป
ยังอีกจุดหนึ่งหรือเกิดจากการท่ีผู้ดูติดตามมองซับเจ็คท่ีเคล่ือนท่ีจริงๆ การกวาดสายตาจากจุดหนึ่งไป
ยังอีกจุดหนึ่งก็ดี การมองตามซับเจ็คท่ีเคล่ือนท่ีจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งก็ดี จะก่อให้เกิดเส้น
จินตนาการเหมือนการประกอบภาพด้วยเส้นสายต่างๆท่ีได้กล่าวมาแล้ว การเคล่ือนไหวหรือการ
เคล่ือนท่ีท่ีเกิดขึ้นบนจอภาพยนตร์นี้ อาจจะเปล่ียนไปภายในช็อตเดียวกันหรือเปล่ียนระหว่างช็อต
หลายๆ ช็อตก็ได้ ท้ังนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับอารมณ์  จังหวะ และลักษณะของการแสดง ส่วน
ความหมายของการเคล่ือนไหวชนิดต่างๆสามารถอธิบายได้ดังนี้  

การเคล่ือนไหวในแนวนอนจะบง่บอกถึงการเดินทางและพลังของการเคล่ือนไหว 
นอกจากนั้น เราควรรู้ว่าการเคล่ือนท่ีจากซ้ายไปขวาจะง่ายต่อการติดตามดู เพราะการเคล่ือนท่ีท่ีดู
เป็นธรรมชาติและราบรื่นกว่าการเคล่ือนท่ีจากขวาไปซ้าย ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะผู้ดูส่วนใหญ่เคยชินกับ
การอ่านหนังสือจากซ้ายไปขวา การมองตามการเคล่ือนท่ีจากซ้ายไปขวาจึงไม่ต้องใช้ความพยายาม
ฝืนธรรมชาติ แต่เนื่องจากการเคล่ือนท่ีจากขวาไปซ้ายนั้นขัดธรรมชาติจึงท าให้การเคล่ือนท่ีใน
ทิศทางนี้ดูมีพลังมากกว่า  

การเคล่ือนท่ีสูงขึ้นในแนวต้ังแสดงถึงความทะเยอทะยาน การยกยอ ความปิติยินดี ความ
เจริญเติบโต และ การถูกปลดปล่อย และเนื่องจากการเคล่ือนท่ีในแนวตั้งให้ความรู้สึกสูงสง่าจึงอาจ
ใช้ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับทางศาสนา นอกจากนั้น ความรู้สึกสบาย อิสระ ความสุข ความร่าเริง ก็
สามารถแสดงด้วยการเคล่ือนไหวในลักษณะนี้ 
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ในทางตรงกันข้าม การเคล่ือนไหวลงในแนวดิ่ง แสดงน้ าหนัก อันตราย พลังของการชน 
กระแทกหรือบีบค้ัน เช่น การไหลลงของน้ าตก ดังนั้น การบันทึกภาพเรือท่ีล่องไปตามแก่งท่ีอันตราย 
ควรประกอบภาพให้มีการเคล่ือนไหวไปในแนวดิ่งเหมือนเรือพุ่งมาจากด้านบนจะให้ความรู้สึกท่ี
หวาดเสียวได้ดี นอกจากนั้นการเคล่ือนไหวในลักษณะนี้ยังให้ความรู้สึกเศร้า ใกล้อันตรายความตาย
และความหายนะได้ด้วย  

การเคล่ือนไหวในแนวเฉียงมีพลังมากท่ีสุด จะแสดงถึงการต่อต้านความแข็งกร้าว ความตึง
เครียดอ านาจและการข่มขู่เอาชนะด้วยพลังอ านาจ เช่นการเคล่ือนพลเข้าหากันในฉากรบ การ
เคล่ือนไหวในแนวเฉียงนี้สามารถใช้ในภาพท่ีไม่มีการเคล่ือนท่ีจริง แต่ใช้มุมกล้องท่ีเอียง เพื่อสร้าง
เส้นแนวเฉียงจากรูปทรงของซัปเจ็คเอง เช่น ตึกเอียง รูปป้ันต้ังเอียง ตัวแสดงยืนเอียง ท้ังนี้เพื่อสร้าง
อารมณ์บางอย่างให้รุนแรงขึ้น  

นอกจากนั้นเส้นเฉียงท่ีพุ่งขึ้นทางขวาแสดงถึงการเคล่ือนท่ีสูงขึ้น เช่น การปีนเขา ควรให้
ทิศทางการปีนเฉียงขึ้นทางขวา ส่วนเส้นเฉียงท่ีพุ่งลงทางขวาแสดงถึงการเคล่ือนท่ีต่ าลง เช่น ของ
กล้ิงตกลงข้างล่าง  

ส าหรับเส้นเฉียงท่ีหยักเหมือนเส้นสายฟ้าจะให้ความรู้สึกรวดเร็วและน่ากลัว เส้นเฉียงท่ีตัด
กันแสดงความต่อต้านพลังตรงกันข้ามกัน ยกตัวอย่างเช่น ดาบท่ีฟาดฟันกันในสนามรบ  

ส าหรับการเคล่ือนไหวเป็นเส้นคดโค้งให้ความรู้สึกของความน่ากลัวน าไปสู่อันตราย เช่น งู
ท่ีเล้ือยคดเค้ียวไปมา แต่การเคล่ือนท่ีเป็นวงกลมหรือหมุนไปรอบๆ จะให้ความรู้สึกช่ืนบาน เช่น การ
เต้นระบ า นอกจากนั้น การเคล่ือนท่ีเป็นวงกลมอาจจะแสดงถึงพลังเครื่องจักรกล เช่น วงล้อของ
เครื่องจักรในโรงงานท่ีก าลังท างาน ล้อรถยนต์ท่ีก าลังแล่นบนถนน  

การเคล่ือนไหวกลับไปกลับมาแสดงถึงความซ้ าซากความบึกบึน ทรหด เช่น ในฉากคุก ถ้า
ให้คนคุกเดินกลับไปกลับมาจะให้ความรู้สึกอึดอัดน่าเบ่ือกว่านั่งอยู่เฉยๆ  

ส่วนการเคล่ือนท่ีเป็นขั้นๆ ลงมาท าให้เกิดความรู้สึกสดช่ืน สนุกสนาน และให้ความรู้สึก
บางเบาและกระดอนเหมือนลูกบอลท่ีโยนลงมา เช่นเด็กน้อยท่ีร่าเริงกระโดดก้าวโหย่งเป็นจังหวะ 

การเคล่ือนไหวท่ีกระจายออกจากจุดศูนย์กลาง เช่น ระลอกน้ าท่ีเกิดจาการโยนก้อนหินลง
ในบ่ออาจจะแสดงถึงพลัง หรืออาจแสดงถึงการเติบโตจากตรงกลางออกรอบด้าน นอกจากนั้น การ
เคล่ือนท่ีจากจุดศูนย์กลางอาจแสดงถึงความต่ืนตระหนก เช่น การจลาจลของฝูงชนท่ีแตกฮือจาก
ศูนย์กลางภาพ  

ข้อสังเกตอีกประการคือ การเคล่ือนท่ีหยุดๆ ไม่ต่อเนื่อง หรือการเคล่ือนท่ีท่ีเปล่ียนทิศทาง
จะสามารถดึงความสนใจของผู้ดูได้ดีกว่าการเคล่ือนท่ีท่ีสม่ าเสมอและไปในทิศทางเดียวกันตลอดเวลา  

ส่วนการเคล่ือนท่ีเข้าหาผู้ดูจะท าให้ซับเจ็คมีขนาดท่ีใหญ่ขึ้นและจะน่าสนใจกว่าการ
เคล่ือนท่ีออกห่างจากผู้ดูท่ีซับเจ็คจะมีขนาดเล็กลง 
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ต าแหน่งการเคล่ือนไหวยังเป็นปัจจัยหนึ่งในการวางต าแหน่งจุดสนใจของภาพด้วย โดยท่ี
ตัวแสดงสามารถสร้างความเด่นหรือดึงความสนใจของผู้ดูด้วยตนเอง โดยอาศัยการอยู่ในต าแหน่งท่ี
เด่นกว่า การเคล่ือนไหวท่ีเด่นกว่า การแสดงท่ีเด่นกว่า เราสามารถใช้ส่ิงเหล่านี้เปล่ียนความสนใจ
ของคนดูในขณะการแสดงด าเนินไปอย่างไม่ยากนัก 

เราอาจประกอบภาพให้ตัวแสดงอยู่ในต าแหน่งท่ีเป็นจุดเด่นต้ังแต่ต้นหรืออาจจะ
ก าหนดให้ตัวแสดงเคล่ือนท่ีเข้าไปในต าแหน่งท่ีเด่นในขณะท่ีการแสดงด าเนินไป ซึ่งเป็นการเปล่ียน
ความสนใจของผู้ดูให้ติดตามการเคล่ือนท่ีนั้น เช่น ตัวแสดงอาจจะเคล่ือนท่ีจากต าแหน่งเดิมท่ีอยู่ฉาก
หลังท่ีสว่างเพื่อให้มองเห็นตัวแสดงตัวนั้นเด่นขึ้นหรือตัวแสดงอาจจะใช้วิธียืนขึ้นเพื่อเพิ่มความสูงหรือ
เดินเข้าหากล้องเพื่อเพิ่มขนาด การเปล่ียนต าแหน่งของตัวแสดงนี ้ถ้ากระท าอย่างทันทีทันใดใน
ขณะท่ีตัวแสดงอื่นๆอยู่นิ่งกับท่ี จะท าให้ผู้ดูพุ่งความสนใจไปท่ีตัวแสดงตัวนั้นมากยิ่งขึ้น  

ผลจากการศึกษาแนวคิดเรื่องการเคล่ือนไหวในงานภาพยนตร์ผู้ศึกษาสามารถเรียนรู้ถึง
การควบคุมการก ากับการเคล่ือนไหวเพื่อให้ได้ความรู้สึกของภาพท่ีแสดงออกมาในลักษณะของการ
เคล่ือนไหวในรูปแบบต่างๆดังกล่าวมาข้างต้น ซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะของการเล่นกีฬาประเภท
เอ็กซ์ตรีมในท่าทางต่างๆ และยังสามารถสร้างความน่าสนใจในการก าหนดการเคล่ือนไหวให้อยู่ใน
ต าแหน่งท่ีเป็นจุดสนใจของภาพอีกด้วย 

 
2. การตัดต่อล าดับภาพในฉากท่ีมีการเคล่ือนไหว  

2.1 ความหมายของการตัดล าดับภาพ  
การตัดต่อล าดับภาพหมายถึงการท่ีผู้ตัดต่อน าเวิร์คพรินต์ส าหรับตัดต่อมาเรียงแต่ละช็อต

และแต่ละฉากให้เข้ากันอย่างต่อเนื่องและกลมกลืนจนสามารถบอกเรื่องท่ีผู้ตัดต่อ ผู้ก ากับภาพยนตร์
หรือผู้อ านวยการสร้างต้องการจะส่ือสารกับผู้ดู โดยค านึงถึงความยาว จังหวะ อารมณ์ เพื่อให้
ภาพยนตร์บอกเรื่องราวอย่างกลมกลืนและเป็นเอกภาพ ผู้ดูได้ความรู้สึก ได้ความสนุกสนานหรือได้
อารมณ์อย่างอื่นตามท่ีผู้ตัดต่อก าหนดไว้   

2.2 ความส าคัญของการตัดต่อภาพยนตร์  
- การตัดต่อภาพยนตร์มีความส าคัญในด้านท าให้ผู้ดูเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในเรื่อง  
ภาพยนตร์จะน าผู้ดูไม่ว่าจะนั่งตรงไหนเข้าไปใกล้กับเหตุการณ์โดยการใช้ภาพไกล ผู้ดูไม่

ต้องลุกจากท่ีนั่ง แต่จะเห็นภาพเหตุการณ์ได้โดยเทคนิคของการตัดต่อ  
- มีความส าคัญในด้านการสร้างอารมณ์ให้แก่ผู้ดูตามท่ีผู้ตัดต่อต้องการจะให้เป็น 
นั่นคือผู้ตัดต่อใช้ไวยากรณ์และภาษาของภาพยนตร์ในการตัดต่อภาพ เช่นถ้าต้องการให้ผู้

ดูมีความรู้สึกเปล่าเปล่ียวเดียวดาย จะใช้ภาพใกล้ๆใส่ดนตรีเศร้าๆ หรือไม่มีเสียงใดๆ เลย สีในภาพ
จะเป็นสีแห้งๆ การเปล่ียนอารมณ์ของผู้ดูจากอารมณ์หนึ่งไปสู่อารมณ์หนึ่ง ก็มีความส าคัญมากเช่น
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การเปล่ียนภาพจากถ่ายไกลไปเป็นปานกลางหรือใกล้ไปเลย ถ้าใช้เวลาส้ันๆ โดยการตัดเข้าไปหา
เรื่องนั้นเลยจะให้อารมณ์อีกอย่างหนึ่ง แต่ถ้าการเปล่ียนภาพด้วยการใช้ภาพจางซ้อน(Dissolve) ท่ี
นุ่มนวลจะให้อารมณ์อีกอย่าง หรือการใช้ไทม์แลปหรือการถ่ายย่นเวลาจะให้ผู้ดูเฝ้าดูถึงกระบวนการ
ท่ีดอกไม้เบ่งบาน ก็จะให้อารมณ์อีกแบบหนึ่ง 

2.3 การตัดต่อฉากท่ีมีการเคล่ือนไหว ภาพยนตร์เป็นการถ่ายภาพท่ีมีการการเคล่ือนไหว 
ภาพท่ีไม่เคล่ือนไหวโดยธรรมชาติ เช่น อาคาร สถานท่ี แต่เมื่อเป็นภาพยนตร์แล้วจะดูมีการ
เคล่ือนไหว การเคล่ือนไหวในภาพยนตร์ม ี3 ประเภท คือ  

2.3.1 ผู้แสดงเคล่ือนไหว ผู้แสดงท่ีเคล่ือนไหวหน้ากล้องนั้นจะท้ังคน สัตว์หรือ
ยานพาหนะผู้แสดงเหล่านั้นจะเคล่ือนไหวในทิศทางท่ีก าหนด  

2.3.2 กล้องเคล่ือนไหว การถ่ายภาพยนตร์บางครั้งกล้องต้องเคล่ือนไหวด้วย เช่น 
แพน คือ การส่ายกล้องจากซ้ายไปขวา ทิลท์ คือ การแหงนกล้องขึ้นหรือกดกล้องลงต่ า ดอลล่ี เป็น
การเล่ือนกล้องเข้าหาส่ิงท่ีถ่ายหรือถอยออกจากส่ิงท่ีถ่ายอยู่กับท่ี การตัดต่อช็อตท่ีกล้องเคล่ือนไหว
เช่นนี้ จะตัดระหว่างกล้องท่ียังเคล่ือนไหวอยู่ไม่ได้ ต้องตัดหลังจากท่ีกล้องหยุดแล้ว 

2.3.3 ท้ังผู้แสดงและกล้องเคล่ือนไหวพร้อมกัน ไปตามๆกัน การเคล่ือนไหวประเภทนี้ 
คือการเคล่ือนกล้องไปตามการแสดงของผู้แสดง ไม่ว่าจะเป็นการเคล่ือนไหวไปตามแนวนอนแบบ
เส้นขอบฟ้า หรือการเคล่ือนไหวกล้องน าหน้าผู้แสดง เช่นพระเอกข่ีม้าวิ่ง กล้องก็เคล่ือนท่ีน าหน้าผู้
แสดง ส่วนทิศทางของการเคล่ือนไหวในจอภาพยนตร์นั้น ม ี2 ลักษณะ คือ  

- ทิศทางท่ีมีผู้แสดงเคล่ือนไหว เรียกว่า ไดนามิคไดเรคช่ัน  
- ทิศทางท่ีผู้แสดงไม่เคล่ือนไหว เป็นเพียงทิศทางการมองของผู้แสดงเรียกว่า 

สแต-ติค ไดเรคช่ัน 
2.4 ทิศทางท่ีมีผู้แสดงเคล่ือนไหว เรียกว่า ไดนามิคไดเรคช่ัน  
ไดนามิคไดเรคช่ันนั้นได้แก่ การเคล่ือนไหวจากมุมได้มุมหนึ่งของจอตามทิศทางท่ีก าหนด

เช่น ถ้าเป็นการเคล่ือนจากเหนือไปใต้ ภาพจะก าหนดให้เคล่ือนท่ีจากมุมด้านบนจอภาพมายังมุม
ด้านล่าง หรือถ้าจะเริ่มเดินไปทางต่างถิ่น ภาพจะเคล่ือนไหวจากมุมด้านขวาของจอภาพ ถ้าจะกลับ
บ้าน ภาพจะเคล่ือนไหวจากมุมด้านขวาของจอมาด้านซ้าย เป็นต้น และอีกทิศทางหนึ่งท่ีก าหนดไว้
ในภาพยนตร์คือ“ทิศทางกลาง” (neutral direction) เป็นทิศทางท่ีผู้แสดงเคล่ือนไหวตรงๆ เข้าหา
กล้อง หรือเคล่ือนไหวตรงๆ ออกห่างจากกล้อง ทิศทางตรงนี้ มีประโยชน์ในการเช่ือมตอนท่ีผู้แสดง
จะเปล่ียนทิศทาง เช่นว่า ผู้แสดงเดินจากมุมขวาด้านบนเดินลงมาถึงตรงกลางจอ ตัดเป็น “ทิศทาง
กลาง” ตรงหน้าแล้วเปล่ียนทิศทางเป็นเดินไปทางซ้ายให้เห็นต่อเนื่องอย่างนี้ ผู้ดูจะไม่หลง คือไม่งง
ว่า การแสดงท าไมเปล่ียนทิศทางอย่างไม่มีเหตุผลอย่างนั้น 
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การตัดต่อภาพท่ีมีการเคล่ือนไหวนี้ มีกฎควรค านึงอยู่ว่า ไม่ว่าการเคล่ือนไหวนั้นจะเริ่มขึ้น
จากมุมไหนจากทิศทางไหน ตัองตัดต่อรกัษาทิศทางนั้นตลอดช็อต แม้ว่ามุมกล้องจะเปล่ียนไปก็ตาม 
แต่ทิศทางยังคงเป็นไปในทิศทางเดิมเสมอ  

การก าหนดทิศทางเดินของผู้แสดงมีความเกี่ยวเนื่องกับการเริ่มต้นและการส้ินสุดของการ
แสดงด้วย เช่นถ้าขบวนการเดินทางเริ่มจากซ้ายไปขวา ผู้ดูจะมีความรู้สึกว่าขบวนนั้นเดินทางจาก
บ้านมุ่งไปข้างหน้า เมื่อจะแสดงขบวนเดียวกันนั้นกลับบ้านต้องเปล่ียนทิศทางการเดินทาง จากขวา
ไปซ้าย เป็นต้น  

ถ้าช็อตท่ีผู้แสดงตรงเข้ามาหากล้อง อาจจะวิ่งข้ามกล้องไปหรือวิ่งมาเพียงเฉียด ๆ กล้อง
แล้วออกนอกเฟรมไป การออกนอกเฟรม ยังต้องรักษาทิศทางเดิมด้วย 

การเคล่ือนไหวในภาพยนตร์อาจจะไม่ต้องเริ่มภายในเฟรมก็ได้ อาจจะเริ่มจากนอกเฟรม
แล้วการเคล่ือนไหวนั้นเข้ามาในเฟรมจากมุมใดมุมหนึ่งแล้วออกจากเฟรมในมุมตรงข้ามเสมอ ถ้าการ
เคล่ือนไหวเริ่มเข้ามาในเฟรมจากมุมซ้ายเคล่ือนไหวข้ามเฟรมออกไปด้านขวาภาพต่อไปหรือช็อตต่อ
ไปต้องเริ่มให้การเคล่ือนไหวนั้นเข้ามาด้านซ้ายอีก แล้วเคล่ือนไหวต่อไปออกด้านขวามืออีกจนจบ แต่
ถ้าหากมีความจ าเป็นหรือแสดงจบแล้วจะกลับท่ีเดิม ต้องมีภาพเช่ือมตรงจุดเริ่มเปล่ียนมุมหรือ
เปล่ียนทิศทางให้เห็นบนจอแล้วให้ผู้แสดงหมุนกลับทิศทางตรงกันข้าม ถ้าไม่เช่นนั้นผู้ดูจะงงมาก จะ
ไม่เข้าใจว่าช็อตแรกนั้น การเคล่ือนไหวเริ่มเข้ามาทางซ้ายอยู่ๆ ก็ออกไปทางซ้ายทางเดิมโดยไม่มี
อะไรบอกเลยได้อย่างไร 

การตัดต่อภาพเคล่ือนไหวนี้ ถ้ามีเหตุการณ์สองอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันมาจากคนละทิศทาง 
ต้องใช้วิธีตัดต่อแบบคู่ขนานท่ี เช่น ขบวนทหารม้าของทางราชการเริ่มเคล่ือนไหวเข้ามาทางด้าน
ซ้ายมือมาตรงกลางเฟรม ตัดไป เป็นขบวนม้าต่อสู้เคล่ือนไหวมาจากด้านขวาของเฟรม มุ่งเข้ามาเป็น
การปะทะกัน การตัดต่อแบบนี้ผู้ดูจะไม่งง จะเข้าใจว่าเป็นการเข้าปะทะกันของสองฝ่าย  

จากแนวคิดเรื่องการตัดต่อล าดับภาพในฉากท่ีมีการเคล่ือนไหวนี้เป็นส่วนท่ีผู้ ศึกษาจะ
น าไปใช้ในการตัดต่อผลงานการถ่ายท าสารคดีน าเสนอมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อสร้างความหมาย
หรืออารมณ์ในตัวผลงานให้มีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 
3. แนวคิดการเลือกเปิดรับและการเลือกรับสื่อ  

การส่ือสารเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตมนุษย์ มนุษย์เป็นสัตว์
สังคมท่ีต้องอาศัยการแลกเปล่ียนความรู้ ข่าวสาร และประสบการณ์ซึ่งกันและกันท้ังนี้เพื่อจะได้มี
ความเข้าใจ จูงใจหรือมีอิทธิพลต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน การท่ีจะบรรลุส่ิงเหล่านี้ได้จ าเป็นต้องอาศัย
การส่ือสาร  
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การส่ือสารของมนุษย์กระท าเพื่อแบ่งปันข่าวสาร (An Act of Sharing) กันนั่นเองและ
การแบ่งปันข่าวสารระหว่างกันนี้จะก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งจะน าไปสู่การตัดสินใจและ
กระท ากิจกรรมท่ีประสานสอดคล้องกัน  

3.1. องค์ประกอบท่ีส าคัญของการส่ือสาร คือ ผลของการส่ือสารซึ่งเกิดหลังจากการ
ส่ือสารทุกครั้ง มักจะเกิดผลในเรื่องต่าง ๆ เป็นการก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมของผู้รับสาร ผลของการส่ือสารจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับตัวผู้รับสารเป็นส าคัญ ซึ่งเป็น
ปัจจัยท่ีมีผลต่อองค์ประกอบในเรื่องตัวผู้รับสารท่ีส าคัญประการหนึ่ง คือ กระบวนการเลือกรับสาร 
(Selective process) ของมนุษย์ ซึ่ง ได้แบ่งขั้นตอนการเปิดรับข่าวสารไว้ ดังนี้  

3.1.1 การเลือกเปิดรับ  (Selective Exposure) บุคคลจะเลือกเปิดรับส่ือและ
ข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ตามความสนใจและความต้องการเพื่อน ามาใช้ เพื่อน ามาแก้ปัญหา หรือ
สนองความต้องการของตน 

3.1.2 การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) นอกจากจะเลือกเปิดรับสาร
แล้วบุคคลยังเลือกให้ความสนใจเฉพาะข่าวสารท่ีสอดคล้องกับทัศนคติและความเช่ือดั้งเดิมของตน  

3.1.3 การเลือกรับรู้ (Selective Perception) บุคคลจะเลือกรับรู้ หรือ เลือก
ตีความข่าวสารท่ีได้รับไปในทางท่ีสอดคล้องกับทัศนคติและประสบการณ์ท่ีมีอยู่ก่อน ในกรณีท่ี
ข่าวสารได้รับมาใหม่มีความขัดแย้งกับทัศนคติและความเช่ือดั้งเดิม บุคคลมักจะบิดเบือนข่าวสารนั้น
เพื่อให้สอดคล้องกับทัศนคติและความเช่ือของตน  

3.1.4 การเลือกจดจ า (Selective Retention) หลังจากท่ีบุคคลเลือกรับ เลือกให้
ความสนใจ และเลือกตีความข่าวสารไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกับทัศนคติและความเช่ือของตนแล้ว 
บุคคลยังจะเลือกจดจ าเนื้อหาสาระของสารในส่วนท่ีต้องการจ าเข้าไปเก็บไว้ในประสบการณ์ 
เพื่อท่ีจะมาใช้ในโอกาสต่อไป และจะพยายามลืมในส่วนท่ีต้องการจะลืม 

กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้ว่า บุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารมาก ยิ่งมีหูตากว้างไกล มีความรู้ความ
เข้าใจในสภาพแวดล้อม และเป็นคนท่ีทันสมัย ทันเหตุการณ์มากกว่าบุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารน้อย  

ส่ือมวลชนนั้นครอบคลุมถึงส่ือห้าประเภท คือ หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ วิทยุนิตยสาร และ
โทรทัศน์ เหตุนี้ดัชนีในการวัดการเปิดรับส่ือมวลชนในความหมายของพวกเขาจึงต้อง 

ประกอบด้วยจ านวนรายการวิทยุท่ีรับฟังต่อสัปดาห์ การอ่านหนังสือพิมพ์ต่อสัปดาห์ 
ภาพยนตร์ท่ีดูต่อปี และอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ส าหรับส่ือโทรทัศน์นี้สอดคล้องกับความคิดเห็นของ
แคลปเปอร์ ท่ีกล่าวว่า ถ้าคนถูกจ ากัดให้เลือกรับส่ือใดส่ือหนึ่ง โทรทัศน์น่าจะเป็นส่ือท่ีคนต้องการ
มากท่ีสุดและเห็นว่าเป็นส่ือท่ีน่าเช่ือถือมากท่ีสุด 

ลักษณะทางสังคมของผู้เปิดรับข่าวสาร จะประกอบไปด้วยลักษณะทางสังคมได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ ชาติพันธุ์ ศาสนา และภูมิล าเนาต่างกันจะแสดงพฤติกรรมการ
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ส่ือสารแตกต่างกัน พฤติกรรมการส่ือสารเหล่านี้ได้แก่ การเปิดรับส่ือ ความพอใจในส่ือ และอุปนิสัย
การใช้ส่ือ  

3.2. องค์ประกอบท่ีมีบทบาทส าคัญต่อการเลือกสรรสารของมนุษย์  
3.2.1 ประสบการณ์ ท าให้ผู้รับสารแสวงหาข่าวสารแตกต่างกัน  
3.2.2. การประเมินสาร ประโยชน์ของข่าวสาร ผู้รับสารแสวงหาข่าวสารเพื่อสนอง

จุดประสงค์ของตนอย่างใดอย่างหนึ่ง  
3.2.3. ภูมิหลังต่างกัน ท าให้มีความสนใจต่างกัน  
3.2.4. การศึกษาและสภาพแวดล้อมท าให้มีความแตกต่างในการเลือกรับส่ือและ

เนื้อหาข่าวสาร 
3.2.5. ความสามารถในการรับสารเกี่ยวกับสภาพร่างกายและจิตใจ ท าให้พฤติกรรม

การเปิดรับข่าวสารแตกต่างกัน  
3.2.6. บุคลิกภาพ มีผลต่อการเปล่ียนแปลงทัศนคติการโน้มน้าวจิตใจและพฤติกรรม

ของผู้รับสาร  
3.2.7. สภาพทางอารมณ์ของผู้รับสาร ท าให้ผู้รับสารเข้าใจหรือเป็นอุปสรรคต่อ

ความเข้าใจความหมายของข่าวสารได้  
3.2.8. ทัศนคติเป็นตัวก าหนดท่าทีของการรับข่าวสาร และตอบสนองต่อส่ิงเร้าหรือ

ข่าวสารท่ีได้พบ  
จากทฤษฎีการเปิดรับข่าวสารนี้ท าให้ทราบว่า ผู้รับสารมีกระบวนการในการเลือกรับสาร

อย่างไร และผู้รับสารมีความแตกต่างกัน ท าให้มีความสนใจท่ีจะเลือกเปิดรับสารแตกต่างกัน ซึ่งจะ
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง จึงสามารถน าไปประยุกต์กับส่ือท่ีผู้ศึกษาต้องการท่ีจะน าเสนอ
กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
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ผลงานที่เก่ียวข้อง 
 

1. ตัวอย่างวีดีทัศน์ Studying at Oxford University 
สารคดีน าเสนอมหาวิทยาลัย Oxford ต้ังแต่สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย สภาพ

การเรียนการสอน ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย Oxford บุคคลส าคัญต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัย Oxford รวมไปถึงสภาพชีวิตนักศึกษาและกิจกรรมท่ีท าภายในรั้วมหาวิทยาลัยอีกด้วย  

 
ข้อดี  เป็นสารคดีท่ีมีบทพูด บทสัมภาษณ์ ประกอบกับเนื้อหา ท าให้เข้าใจประวัติความ

เป็นมาของมหาวิทยาลัย Oxford เป็นอย่างดี  
 
ข้อเสีย เนื่องจากมีบทพูดมากเกินไป ท าให้อาจจะน่าเบ่ือในบางช่วง  
 

 
ภาพท่ี 2-1, 2-2 จากวีดีทัศน์ Studying at Oxford University 

(http://www.youtube.com/watch?v=vxAU88LxLis) 
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บทท่ี  3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
ระเบียบการวิจัยเป็นการวิจัยเพื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการการผลิตวีดี

ทัศน์น าเสนอมหาวิทยาลัยศิลปกร ท าให้ผู้จัดท าสามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้กับ
งานสารคดีช้ินนี้ โดยมุ่งเน้นกระบวนการผลิต การถ่ายท า และเนื้อหา 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้เลือกรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
และ น าผลท่ีได้มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาวีดีทัศน์ช้ินนี้ ท้ังในส่วนของเนื้อหา ขั้นตอนการผลิต รวมถึง
เทคนิคการถ่ายท าต่างๆ  

 
3.1 รูปแบบในการศึกษาวิจัย  

การศึกษาเรื่องการผลิตวีดีทัศน์น าเสนอมหาวิทยาลัยศิลปกร  ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้น าวิธีวิจัย
แบบประยุกต์ (Applied Research) ซึ่งเป็นการวิจัยท่ีมุ่งน าผลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติเพื่อ
ผลิตช้ินงาน โดยผู้จัดท า ได้ท าการศึกษาทฤษฎีแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาวิดีโอของมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
และการสัมภาษณ์ (Interview) มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลท่ี
รวบรวมได้มาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ส าหรับการวางแผนด าเนินการผลิต  การก าหนดรูปแบบ ให้
สอดคล้องกับความต้องการ ความพึงพอใจและกลุ่มเป้าหมาย รวมท้ังท าการประเมินผลด้วยวิธีการ
สนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) เพื่อเป็นแนวทางในการสรุปผลการศึกษาและความพึงพอใจของ
กลุ่มตัวอย่าง  

 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

3.2.1. ประชากร (Population) ในการศึกษาและการผลิตสารคดีครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 3 
กลุ่มดังต่อไปนี้  

- ประชากรท่ีเป็นผู้ท่ีมีความเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอย่างดี 
- ประชากรผู้ท่ีมีข้อมูลความเข้าใจในแต่ละคณะของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอย่างดี  
- ประชากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของการรับชมสารคดีนี้ คือ กลุ่มวัยรุ่น อายุ 15-25 ปี 
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2. กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ในการศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม  

2.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีให้สัมภาษณ์ท่ีมีความเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอย่างดี 
ได้แก่  

 
- อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช  
ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2516 ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

, พ . ศ .  2524 Master of Architecture Illinois Institute of Technology, Chicago USA 
ต าแหน่งหน้าท่ีการงานด้านบริหาร ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันรัชชภาคย์  

 
การสัมภาษณ์ผู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอย่างดีนั้น ผู้ศึกษาจะ

สัมภาษณ์ข้อมูล แนวคิด และความคิดเห็น  รวมถึงข้อเสนอแนะในการผลิตวีดีทัศน์น าเสนอ
มหาวิทยาลัยศิลปกร เพื่อเป็นประโยชน์ในการน ามาปรับใช้กับช้ินงาน  ตลอดจนสัมภาษณ์ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตช้ินงานในปัจจุบัน ขั้นตอนการผลิต ต้ังแต่กระบวนการคิดเรื่อง การถ่ายท า 
เนื้อหาท่ีอยากน าเสนอ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและได้ช้ินงานท่ีสมบูรณ์  

 
2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีให้สัมภาษณ์ผู้ท่ีมีข้อมูลความเข้าใจในแต่ละคณะของมหาวิทยาลัย

ศิลปากรเป็นอย่างดี ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นคณบดีของแต่ละคณะเพื่อท่ีจะได้ข้อมูลในเชิงลึกของแต่ละ
คณะได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีดังนี้ 

- คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ อาจารย์อ ามฤทธิ์ ชูสุวรรณ 
- คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รศ.ดร. ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล 
- รักษาราชการแทน คณบดีคณะโบราณคดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว 
- คณบดีคณะมัณฑนศิลป ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพงษ์ ตรีตรง 
- คณบดีคณะอักษรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ส าเนียงงาม 
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์รองศาสตราจารย์ ดร. สืบสกุล อยู่ยืนยง 
- คณบดีคณะเภสัชศาสตร์รองศาสตราจารย์ ดร. จุไรรัตน์ นันทานิช 
- คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ อาจารย์ ด าริห์ บรรณวิทยกิจ  
 
2.3 กลุ่มตัวอย่างท่ีท าการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus group) เพื่อประเมินผลงาน หมายถึง 

กลุ่มตัวอย่าง อายุระหว่าง 13-23 ปี จ านวน 10 คน โดยท าการเปิดผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์แล้วให้
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กลุ่มเป้าหมายรับชม และสัมภาษณ์ถึงข้อเสนอแนะ ความพึงพอใจ และเข้าใจถึงสัญลักษณ์ต่างๆใน
สารคดี และเห็นถึงส่ิงท่ีช้ินงานต้องการจะส่ือออกมาและน ามาท าผลการประเมิณ   

 
 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในการศึกษาและผลิตวีดีทัศน์น าเสนอมหาวิทยาลัยศิลปกรผู้

ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือในการศึกษาวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interviews) และเครื่องมือท่ี
ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้  

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต ซึ่งก็คือการท าการสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-Depth Interview) กับผู้ท่ีมีประสบการณ์กับมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอย่างดี และ ผู้ท่ีมีข้อมูล
ความเข้าใจในแต่ละคณะของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอย่างดีโดยมีแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น2 
ฉบับดังต่อไปนี้ 

1. แบบสัมภาษณ์แบบ (Interview) ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้มีข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรเป็นอย่างดี โดยมีแนวค าถามดังนี้  

 
- วิสัยทัศน์ หรือเป้าหมายท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยมุ่งไปให้ถึง 
- การวางต าแหน่ง (positioning) มหาวิทยาลัยศิลปากร วางไว้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยอย่างไร 
- มีโครงการใหม่ๆท่ีจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้หรือไม่  
- ความร่วมมือกับต่างประเทศ  
- จุดเด่นของมหาลัยศิลปากร  
- ภาพท่ีเหมาะจะใช้เป็นสัญลักษณ์ของ มศก  
- ส่ิงของท่ีจัดเป็นของโบราณอันทรงคุณค่าของ มศก 
- ส่ิงท่ีคงอยู่สืบทอดมาตลอด ๗๐ ปีท่ีผ่านมา 
 
2. แบบสัมภาษณ์ (Interview) ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ท่ีมีข้อมูลความเข้าใจในแต่ละคณะ

ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอย่างดี โดยมีแนวค าถามดังนี้ 
 
- เมื่อพูดถึงคณะ…จะนึกถึง 
- เมื่อพูดถึงคณะ…มหาวิทยาลัยศิลปากรจะนึกถึงอะไร 
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- ผลงานวิจัยเด่นหรือผลงานทางวิชาการเด่นของคณะฯ 
- ผลงานดีเด่นของคณะฯ 
- ส่ิงท่ีเป็นจุดเด่นหรือเป็นความภูมิใจของคณะฯ 
- ผลงานดีเด่นของนักศึกษา 
- จุลนิพนธ์ที่น่าสนใจ 
- ศิษย์เก่าท่ีมีช่ือเสียง 
 

3.4 การทดสอบเคร่ืองมือ 

 ส าหรับค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีประสบการณ์นั้น ผู้ศึกษาได้ต้ัง
ประเด็นค าถามและน าไปเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อท่ีจะได้น ามาปรับปรุง แก้ไข ให้เหมาะสมและ
เข้าใจง่าย ตรงประเด็นกับงานของผู้ศึกษาเพื่อท่ีจะน าค าตอบมาประยุกต๋ใช้เป็นแนวทางในการผลิต
ผลงานสารคดีน าเสนอมหาวิทยาลัยศิลปกร ส่วนการสนทนากลุ่ม (Focus group) นั้น ผู้ศึกษาท า
หลังจากท่ีผลิตผลงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยให้กลุ่มเป้าหมายรับชมผลงานและร่วมพูดคุย ติชมถึง
ผลงานของผู้ศึกษาเพื่อรับความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย 

 
 

3.5 ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา “การผลิตวิดีทัศน์น าเสนอมหาวิทยาลัยศิลปากร” นั้นผู้

ศึกษาได้ด าเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นท่ีหนึ่ง ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น จากบทความทางอินเทอร์เน็ต 

รวมท้ังข้อมูลข่าวสาร สถิติต่างๆเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากรท้ังในอดีตและปัจจุบัน และจากต ารา

ประวัติศาสตร์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผู้ศึกษายังศึกษารูปแบบของสารคดีต่างๆท้ังในอินเทอร์เน็ต

และโทรทัศน์ ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งการศึกษาช้ินงานหรือข้อมูลท้ังหมดดังท่ีกล่าวมานั้น เป็นการศึกษาเพื่อ

น ามาวิเคราะห์และน าไปพัฒนาประยุกต์ใช้ในการผลิตสารคดีน าเสนอมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป  

ขั้นท่ีสอง ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) กับผู้ท่ีมีความเข้าใจ

มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอย่างดี และคณบดีของแต่ละคณะ ซึ่งค าถามท่ีใช้จะเป็นค าถามปลายเปิด 

(Open-end Question) และเจาะลึก เพื่อให้ได้ค าตอบท่ีหลากหลาย ผู้ศึกษาจะท าการบันทึกเสียง
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ของการสนทนาลงในเครื่องบันทึกเสียง เพื่อน ามาวิเคราะห์และจับประเด็นไปใช้ในการพัฒนาช้ินงาน 

และน ามาท าเป็นแนวทางในการสร้างสารคดีรวมถึงค าแนะน า ข้อคิดเห็นจากผู้ผลิตและน าผลท่ีได้ไป

วิเคราะห์เพื่อน าไปใช้ในการผลิตวีดีทัศน์น าเสนอมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป 

ขั้นท่ีสาม การ Focus Group จะท าในหลังขั้นตอน Post-production คือคัดเลือกกลุ่ม

วัยรุ่นในช่วงอายุ13-23 ปี มารับชมวิดีโอสารคดีและพูดคุย ติชมผลงานว่าเป็นอย่างไรเพื่อน าไปสู่การ

ปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลท่ีสมบูรณ์ โดยจะท าการสนทนา ในหัวข้อความคิดเห็นและ

ความพึงพอใจ รวมถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากการชมวีดีทัศน์น าเสนอมหาวิทยาลัยศิลปกร ซึ่งมีแนว

ค าถามดังต่อไปนี้  

- ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อรูปแบบของวิดีโอ  
- ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อเนื้อหาของวิดีโอ 
- ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อความสวยงามของภาพและแสงในวิดีโอ  
- ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอและเทคนิคพิเศษ  
- ประโยชน์ท่ีได้รับภายหลังจากการชมวิดีโอน าเสนอ 
- ข้อเสนอแนะ 
 

3.6 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
ในการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกนั้น ( In-Dept Interview) ผู้ศึกษาใช้ระยะเวลาในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลท้ังหมด 3 สัปดาห์ ส่วนการประเมินผลงาน ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) 
ของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 10 คน นั้น ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังหมดประมาณ 1
สัปดาห์ 

 
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาและการผลิตวีดีทัศน์ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปใช้ใน
การผลิตวิดีทัศน์ การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตวิดีโอ
และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิต  

 
3.7.1. การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตวิดีโอ  
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ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจาการสัมภาษณ์ (Interview) โดยการน าบทสัมภาษณ์ของ

ผู้ท่ีมีความเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากร  และ ศิษย์เก่าศิลปากรท่ีมี ช่ือเสียงท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียง และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบและเนื้อหารวมถึงเทคนิคในการ
น าเสนอท้ังหมด ซึ่งจะน ามาวิเคราะห์และใช้ในการผลิตวีดีทัศน์น าเสนอมหาวิทยาลัยศิลปกร   

 
3.7.2. การวิเคราะห์รายการหลังการผลิตรายการ  
ผู้ศึกษาจะใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อประเมินผลรายการท่ีได้ผลิตขึ้น โดย

น าค าตอบท่ีได้ ท้ังในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ท่ีได้รับจากการรับชมรายการของ
กลุ่มตัวอย่าง มาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงวีดีทัศน์ให้ดีขึ้นในภายภาคหน้า  

 
 
 

3.8 การน าเสนอข้อมูลและช้ินงาน 

การศึกษาและผลิตวิดีทัศน์สารคดีครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและช้ินงานท่ีได้

จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการผลิตผลงานสตอปโมช่ัน ตามล าดับดังนี้ 

3.8.1 น าเสนอข้อมูลท่ีได้จากการอ่านการค้นคว้า และผลวิเคราะห์ท่ีได้จากการเก็บ

รวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

3.8.2 น าเสนอวิดีโอสารคดีน าเสนอมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีผลิตได้ไปเสนอกลุ่มเป้าหมาย  

3.8.3 น าเสนอผลการประเมินการผลิตวีดีทัศน์น าเสนอมหาวิทยาลัยศิลปากรในการเล่า

เรื่องราวที่ได้จากกลุ่มเป้าหมาย  
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บทท่ี 4 

ประมวลผลวิจัย 
 

ผลการศึกษาและผลิตงานในหัวข้อ “การผลิตวีดีทัศน์น าเสนอมหาวิทยาลัยศิลปากร” โดย
ใช้การศึกษาวิจัยแบบวิเคราะห์จากผลงานท่ีเคยมีมาก่อนหน้าในอินเทอร์เน็ต ตลอดจนศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์กับผู้ท่ีมีความ) ผู้ท่ีมีความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็น
อย่างดี และ คณบดีของคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยในศิลปากร โดยผู้ศึกษาได้เลือกใช้เครื่องมือในการ
วิจัยคือการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ และได้น าผลการวิจัยนั้นมาวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตผลงานสารคดีน าเสนอมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้เกิดความสอน
คล้องต่อความต้องการของผู้ศึกษาและกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด โดยผลจากการวิจับการสัมภาษณ์เชิง
ลึกมีดังนี้   

 
การวิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้ที่มีความรู้เก่ียวกับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรเป็นอย่างดี และ คณบดีของคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยในศิลปากร 8ท่าน  

จากการได้เก็บรวบรวมข้อมูล ท้ังทาง ทฤษฎี คลิปวิดีโอท่ีเกี่ยวข้องแล้ว จึงได้มีการ
สัมภาษณ์ท้ังจากผู้มีข้อมูล ความเข้าใจเกี่ยวกับคณะฯต่างๆของมหาวิทยาลัยศิลปากร 8 ท่าน โดยจะ
น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ในด้านของเนื้อหา แนวคิด รวมถึงข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่างๆ มา
วิเคราะห์และจะท าการวางแผนการผลิตเพื่อน าไปปรับใช้ในขั้นตอนต่อไป โดยพบว่าผลจากการ
วิเคราะห์มีดังต่อไปนี้  

 
การวิเคราะห์คลิปวิดีโอที่เก่ียวข้อง  

จากการท่ีผู้ศึกษาได้ศึกษาถึงคลิปวิดีโอต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง พบว่าคลิปวีดีโอต่างๆท่ีน าเสนอ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ท้ังในและต่างประเทศ มีการใช้รูปแบบการน าเสนอ และเนื้อหาท่ีน่าสนใจ จึง
น าความรู้ และเทคนิคต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในงาน จุลนิพนธ์ ช้ินนี ้ 

  
การสัมภาษณ์ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ 2 กลุ่ม คือการสัมภาษณ์กับผู้มีข้อมูลความเข้าใจ

เกี่ยวกับคณะฯต่างๆของมหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 8 ท่าน และ อธิการบดีของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
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การสัมภาษณ์กับผู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับคณะฯต่างๆของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์กับผู้มีข้อมูล ความเข้าใจเกี่ยวกับคณะฯต่างๆของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นคณบดีของแต่ละคณะฯ จ านวน 8 ท่าน ดังต่อไปนี้  
    -  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร  
    รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล 

 
-    คณบดีคณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว 
 
-    คณบดีคณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพงษ์ ตรีตรง 
 
-    คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อาจารย์ ด าริห์ บรรณวิทยกิจ  
 
-    คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
อาจารย์อ ามฤทธิ์ ชูสุวรรณ 
 
-   คณบดีคณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ดร.สมชาย ส าเนียงงาม 
 
-   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ดร. จุไรรัตน์ นันทานิช 
 

- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  รศ.ดร. สืบสกุล อยู่ยืนยง 

 
 
ท้ังนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น ในเรื่องรูปแบบเนื้อหา กลวิธีการน าเสนอ โดย

เนื้อหาในการสัมภาษณ์มีดังนี้  
-     ส่ิงท่ีท าให้แต่ละคณะฯของมหาวิทยาลัยศิลปากรแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

28 

-     ผลงานวิจัยเด่นหรือผลงานทางวิชาการเด่นของแต่ละคณะฯ 
-     ส่ิงท่ีเป็นจุดเด่นหรือเป็นความภูมิใจของแต่ละคณะฯ 
-     เป้าหมายสูงสุดของแต่ละคณะฯ 
-     ส่ิงท่ีอยากปลูกฝังไว้ในจิตใจคนท่ัวไปเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของคณะฯต่างๆใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
-     โครงการเด่นใหม่ๆท่ีจะเกิดขึ้น 
-     ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ียาวนานท่ีสืบต่อกันมา 
 
 

จากการสัมภาษณ์ดร. ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล ส าเร็จการศึกษาจากสถ.บ., มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2524), M.L.A., Texas A & M University, U.S.A. (2531), Master of Architecture and 
Urban Design, Washington University, U.S.A. (2532) ปัจจุบันด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ข้อสรุปดังนี้  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความเช่ียวชาญทางด้านสถาปัตย-
กรรมไทยมากกว่าท่ีอื่น ท่ีนี่มีศิลปินแห่งชาติท่ีเช่ียวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมมาสอนให้ความรู้แก่
นักศึกษาโดยตรง นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรจะมีจุดเด่นคือ ขยัน 
ไม่เกี่ยงว่าจะได้เงินมากหรือน้อย เพราะนักศึกษาท่ีนี่รักท่ีจะท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ นักศึกษาท่ีนี่
จะมีการเรียนรู้ตลอดเวลา เพราะมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตวังท่าพระต้ังอยู่ในวังเก่าและอยู่ใกล้
กับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จึงเกิดการเรียนรู้สัดส่วนต่างๆของสถาปัตยกรรมไทยตลอดเวลา  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีผลงานโดดเด่นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม, ได้รับผลงานวิจัยดีเด่นแห่งชาติและได้รับรางวัลเกี่ยวกับผลงานของกรมพระยานริศรา-
นุวัดติวงศ์  

ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น ได้เตรียมพร้อมท่ีจะเปิดรับส่ิงใหม่ๆท่ีจะเข้ามาถึงในอนาคต 
โดยเฉพาะการเปิดอาเซียนเสรีหรือ(AEC) โดยทางคณะได้มีการวางแผนให้ลูกศิษย์ร่วมท างานกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ และจะมีการเชิญผู้เช่ียวชาญทางด้านสีน้ าระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่น มา
จัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา 

 
 

จากการสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว ซ่ึงมีผลงานวิจัยเก่ียวกับทางโบราณคดี
ดังนี้ ศรีเทพ: การศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีงานส ารวจโบราณสถานและ
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แหล่งโบราณคดี ฯลฯ, ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง คณบดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้
ข้อสรุปดังนี้ 

เมื่อพูดถึงมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว อีกคณะหนึ่งท่ีขาดไม่ได้เลยคือคณะโบราณคดี 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้นเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทยท่ีมีการเปิดการเรียนการสอน
ในวิชาโบราณคดี และต้ังช่ือว่าคณะโบราณคดี ทางคณะนี้จะเป็นการบูรณาการศาสตร์ต่างๆท่ี
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ท้ังหมด มนุษยวิทยา กลุ่มชนต่างๆ รวมถึงภาษาท้ังตะวันตกและตะวันออกซึ่งจะ
แตกต่างกับท่ีอื่น เช่นภาษา ทมิฬ , บาลี, ฮินดู ไปจนถึงกัมพูชา และคณะโบราณคดีได้ศึกษา
วัฒนธรรมต่างๆเพื่อท่ีจะอนุรักษ์วัฒนธรรมเหล่านั้นให้อยู่สืบต่อไป 

ในปี พ.ศ. 2558 เป็นปีท่ีเปิดเสรีอาเซียน ทางคณะโบราณคดียังต้ังเป้าหมายไว้ว่า ต้องเป็น
ท่ีหนึ่งในด้านการจัดการวัฒนธรรม และการศึกษาเกี่ยวกับโบราณคดีของอาเซียนอีกด้วย คณะ
โบราณคดีต้องเป็นผู้น าทางด้านการท่องเท่ียว เป็นมัคคุเทศน์ของอาเซียน เพื่อให้ประเทศอื่นพูดว่า 
"ถ้าพูดถึงการท่องเท่ียว พูดถึงวัฒนธรรม ต้องนึกถึงโบราณคดีศิลปากร" 

นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเคยศึกษาอยู่ท่ีคณะ
โบราณคดีอีกด้วย 

 
 

จากการสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพงษ์ ตรีตรง เป็นผู้ ก่อต้ังทีมงาน IDEAL ONE 
,INTERIOR & ARCHITECTURE DESIGN, และทีมงาน DESIGN CHANNEL MULTIMEDIA ท า
รายการโทรทั ศน์  เก่ี ยว กับ  Architecture & Interior Design ภายใต้ชื่ อ“ อยู่ สบ าย ”
ออกอากาศทาง NATION CHANNEL ปัจจุบันด ารงต าแหน่ ง  คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ข้อสรุปดังนี้ 

คณะมัณฑนศิลป์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้นถือว่าเป็นคณะท่ีเก่าแก่ มีการเรียนการสอน
มากท่ีสุดในประเทศไทย เป็นอันดับต้นๆของทวีปเอเชีย และเป็นคณะท่ีผลิตบุคลากรของโลก และท่ี
ขาดไม่ได้คือคณะมัณฑนศิลป์มีรากฐานวัฒนธรรมของประเทศไทย ต้องการให้นักศึกษาท างานเพื่อ
ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าส่ิงต่างๆ และทางคณะยังปลูกฝังว่า การออกแบบไม่จ าเป็นต้องท าได้เฉพาะคนท่ี
เรียนมัณฑนศิลป์ แต่สามารถประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้กับคนทุกอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นหมอ นัก
ธนาคาร หรือแม้กระท่ังนักกฎหมายก็ตาม 

นอกจากนี้ทางคณะได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้จัดต้ังโครงการ Creative Economy จากส านัก
นายกเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย 
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จากการสัมภาษณ์อาจารย์ ด าริห์ บรรณวิทยกิจ  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง คณบดีคณะดุริยางค
ศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ข้อสรุปดังนี้ 

คณะดุริยางค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรนี้นอกจากจะสอนให้นักศึกษาเล่นดนตรีตามท่ีคณะ
ดุริยางค์ท่ัวไปสอน ยังปลูกฝังให้นักศึกษาท่ีนี่แตกต่างจากท่ีอื่น ให้เน้นความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังให้มี
ความคิดนอกกรอบจากส่ิงท่ีเรียนอยู่ คณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรจะเพิ่มการเรียนการ
สอนเกี่ยวกับแนวทาง พื้นฐาน ทางศิลปะ เป็นจุดท่ีท าให้คิดออกนอกจากกรอบท่ีนักศึกษาเคยมีอยู่ 
คณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรจ าเป็นต้องเป็นผู้น าทางด้านดนตรีของอาเซียน จะคอยสอน
นักศึกษาไม่ให้เดินตามรอยชนชาติตะวันตก ไม่จ าเป็นต้องเล่นดนตรีคลาสสิกท่ีเหมือนชาติตะวันตก 
แต่จะท าให้ได้เท่ากัน และต่อยอดโดยการน าวัฒนธรรมของประเทศไทยมาผสมผสานให้เข้ากันอีกด้วย  

คณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรจะสร้างมาตรฐานของการเรียนการสอนทางด้าน
ดนตรีให้สูงยิ่งขึ้น ให้แข่งกันกับระดับโลกได้ อย่างเช่นท่ีทางคณะฯได้ชนะเลิศรางวัลเกี่ยวกับการผลิต
ดนตรีท่ีจะเปิดต้อนรับอาเซียนเสรี(AEC)  ท่ีทางกรมอาเซียน ของทุกประเทศได้จัดประกวด โดยเพลง
ท่ีอาจารย์ของทางคณะได้ส่งประกวดนั้น มีช่ือว่า “The Asian way” โดยได้ชนะรางวัลชนะเลิศ และ
ได้รับแต่งต้ังให้เป็นเพลงประจ าชาติอาเซียน  

 
 
 

จากการสัมภาษณ์ ดร.สมชาย ส าเนียงงาม ส าเร็จการศึกษาจาก คณะอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(ภาษาไทย)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบัน
ด ารงต าแหน่ง คณบดีคณะอักษรมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ข้อสรุปดังนี้ 

คณะอักษรศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น ได้ผลิตนักศึกษาท่ีมีความรู้มากกว่าแค่
ภาษาต่างๆ นักศึกษาท่ีคณะนี้จึงไม่ใช่แค่นักศึกษาท่ีเรียนเฉพาะคณะอักษรศาสตร์ แต่เป็นอักษร
ศาสตร์บวกกับศิลปะเข้าไปด้วย หรือจะเรียกได้ว่า อักษรศิลปากรคือชีวิตท่ีเกี่ยวข้องกับอักษรและ
ศิลปะ เพราะตัวอักษรเป็นแสงแห่งปัญญาและชีวิตนักศึกษาท่ีนี่มีความหลากหลาย ท้ังสาขา วิชาท่ี
เรียนมีมาก แต่ส่ิงหนึ่งท่ีเป็นเอกลักษณ์คือความเป็นหนึ่งเดียวกัน 

นอกจากนี้แล้วคณะอักษรศาสตร์ยังมีเรียนวิชาอื่นๆอีกด้วย เช่น ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
และอื่นๆ  

หลักสูตรของคณะอักษรศาสตร์ท่ีศิลปากรนั้นมีหลักสูตรเด่นคือเอเชียศึกษา** เป็นหลักสูตร
ท่ีมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียโดยจะเรียนภาษาท่ี3 คือจีน เกาหลี ญี่ปุ่น และจะมีท่ี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

31 

พิเศษคือส่ือสาร ทางคณะอยากให้สังคมต่างๆมองว่า อย่าคิดว่าคณะอักษรเรียนไปเพื่ออะไร เพราะ
คณะนี้คือขุมทรัพย์ทางปัญญา ไม่ได้ให้ความรู้ท่ีน าไปใช้ช่วยชีวิตคนเหมือนหมอ แต่ให้ความเป็นมนุษย์
และน าไปหล่อเล้ียงชีวิตได้ 

 
 

จากการสัมภาษณ์ดร. จุไรรัตน์ นันทานิช ซ่ึงเป็นผู้จัดท าชุดโครงการวิจัย การพัฒนาไคโตซานนา
โน/ไมโครแคปซูลส าหรับน าส่งยาสู่ล าไส้ใหญ่ , มิถุนายน 2549 - พฤษภาคม 2554 ฯลฯ ปัจจุบัน
ด ารงต าแหน่ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ข้อสรุปดังนี้ 

ในความเป็นจริงแล้ว ศิลปะกับวิทยาศาสตร์สามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี นักศึกษาคณะ
เภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้นมีความอาร์ทอยู่ในตัวเสมอ สามารถสังเกตุได้ง่ายโดยเฉพาะ
เวลานักศึกษาท ากิจกรรมต่างๆร่วมกัน นักศึกษาท่ีนี่จะมีอารมณ์ศิลปินเป็นพิเศษ และทางคณะยัง
จัดการให้มีอาจาร์ยจากคณะมัณฑณศิลป์มาเอื้อเฟื้อสอนวิชาออกแบบเพื่อสร้างพื้นฐานทางศิลปะ
ให้กับนักศึกษาอีกด้วย ด้านศิลปะท่ีเรียนนั้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากเช่น การออกแบบ
ภาชนะใส่ยา สีของภาชนะและอื่นๆ  

ท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้นจะมีสวนสมุนไพร ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนวิชาจัดสวนเพื่อ
สามารถสร้างสวนสมุนไพรเองได้อีกด้วย การเรียนการสอนของท่ีคณะนี้จะค่อนข้างหนัก ท้ังนี้เพื่อให้
ได้ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพท่ีดีเพื่อตัวนักศึกษาเอง และเพื่อไม่ให้นักศึกษาเครียดจนเกินไป จึงมี
การแบ่งโซนห้องใกล้ชิดธรรมชาติให้กับนักศึกาอีกด้วย  

 

 
จากการสัมภาษณ์ ดร. สืบสกุล อยู่ยืนยง ส าเร็จการศึกษาจาก กศ.บ. (ฟิสิกส์, เกียรตินิยม), 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2525) , วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยมหิดล 
( 2528), Ph.D. (Applied Mathematics in Geophysics), Curtin University of 
Technology, Perth, Australia (2540) ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ข้อสรุปดังนี้ 

คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น ในความเป็นจริงไม่ได้มาตรฐานต่ ากว่าคณะ
วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอื่นๆเลย เพียงแต่ไม่ได้มีการโฆษณาท่ีผ่านมาจึงท าให้คนส่วนมากไม่
ค่อยได้ยินช่ือคณะวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรนี้ จุดเด่นของคณะวิทยาศาสตร์นี้คือมี
มาตรฐานท่ีสูงกว่าท่ีอื่นมาก อาจารย์ท่ีมาสอนนักศึกษานั้นเป็นอาจารย์ท่ีจบจากต่างประเทศ เฉพาะ
ทางมาสอนนักศึกษาโดยตรง ท าให้เด็กท่ีเรียนท่ีนี่ได้ความรู้เชิงเจาะลึกมากกว่าท่ีอื่น 

โครงการต่างๆท่ีทางคณะได้ท าขึ้นมานั้นมีหลักๆเลยคือ การน าผลงานทางวิทยาศาสตร์มา
ใช้แบบประยุกต์กับชุมชนเช่นโครงงานพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทนอื่นๆ ทางมหาวิทยาลัยได้
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มีการร่วมมือกับNASA วิจัยช้ันบรรยากาศ วิจัยเก่ยวกับรังสีต่างๆท่ีส่งผลกระทบต่อผิวหนังมนุษย์ และ
ทางคณะยังติดต่อขอใช้ข้อมูลดาวเทียมจากประเทศจีนอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีผลงานเกี่ยวกับการน า
แกลบมาเผาได้กลายเป็นวัสดุท่ีใช้ในการท าโซล่าเซลล์ ซึ่งโดยปกติจะใช้ทรายท า จากการเผาแกลบนั้น
จะได้ซิลิกอน ซึ่งมีลักษณะรูปร่างและโครงสร้างคล้ายคลึงกับพลอยอีกด้วย 

ทางคณะจึงต้องการให้มุมมองของสังคมภายนอกเกี่ยวกับทางคณะวิทยาศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรนั้นเป็นไปในทางท่ีดีขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของพลังงาน , การสังเคราะห์สี ซึ่งทาง
คณะมีความเช่ียวชาญเป็นพิเศษ 

จากการสัมภาษณ์ คณบดีท้ัง8 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ท่ีรู้ข้อมูลท่ีค่อนข้างละเอียดของแต่ละคณะท า
ให้ผู้ศึกษาได้ข้อมูลเชิงลึกของแต่ละคณะค่อนข้างชัดเจน อาธิเช่น จุดเด่นของแต่ละคณะท่ีต้องการจะ
ให้สังคมภายนอกมองเข้ามาเป็นเช่นไร ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆภายในคณะ ซึ่งผู้ศึกษา
สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาของผลงานเพื่อการสร้างสรรค์ช้ินงานท่ีจะตอบสนอง
ต่อจุดมุ่งหมายมากท่ีสุด 

 
การสัมภาษณ์กับผู้มีความเก่ียวกับมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอยา่งดี 

 
จากการสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2516 ปริญญา
ตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร , พ.ศ. 2524 Master of Architecture 
Illinois Institute of Technology, Chicago USA ต าแหน่ งหน้าที่ ในปัจจุบัน  อธิการบ ดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ข้อสรุปดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ หรือเป้าหมายท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยมุ่งไปให้ถึง  ต้องการให้มหาวิทยาลัย
ศิลปากรนั้น เตรียมพร้อมส าหรับการเปิด AEC, ประยุกต์ใช้ศิลปะในการท างานด้านอื่นๆด้าน ไม่
จ าเป็นจะต้องเป็นงานทางด้านศิลปะอย่างเดียว โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้นได้มีการร่วมงานกับ
ต่างประเทศบ่อยครั้ง ซึ่งจุดเด่นของมหาวิทยาลัยศิลปากรเลย นั้นคือเป็นมหาวิทยาลัยศิลปะ ส่ิงท่ีมีค่า
มันสืบทอดผ่านมาหลายยุคสมัย และสืบทอดผ่านมา70ปี  
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การน าเสนอโครงร่าง (Proposal) 
 
ชื่อสารคดี : ในรั้วศิลปากร  
วัตถุประสงค์ : 1. ให้บุคคลท่ัวไปได้รู้จักมหาวิทยาลัยศิลปากรในมุมมองของนักศึกษา 
          2. เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
   3. เพื่อน าเสนอมหาวิทยาลัยศิลปากรให้แก่ชาติอื่นๆในอาเซียนต้อนรับการ

เปิดประเทศอาเซียนเสรี  
 
Concept: ในรั้วศิลปากร เป็นสารคดีท่ีบอกเล่าถึงส่ิงต่างๆภายในรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากร 
Theme: ความภูมิใจท่ีได้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

รูปแบบสารคดี : สารคดีน าเสนอมหาวทิยาลยัศิลปากร  
ระยะเวลาในการออกอากาศ : 4 นาที 
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บทท่ี 5 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาและการผลิต การสร้างสรรค์สารคดีกีฬาเอ็กซ์ตรีมในประเทศไทย ได้ใช้วิธีการ 

วิจัยประเมินผล (Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผล ช้ินงานสารคดีท่ี ผู้ศึกษา
ได้ผลิตขึ้น ด้วยวิธี การสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความสนใจในกีฬา จ านวน 
10 คน ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ท่ีได้รับจากการชมสารคดีน าเสนอมหาวิทยาลัย
ศิลปากร” เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ท่ีได้รับจากการรับชมรายการ
ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจะน าไปสู่การสรุปและการอภิปรายรายงานวิจัยตลอดจนผลิตช้ินงานท่ีเสร็จ
สมบูรณ์ 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผล 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ท่ีได้รับ
จากการชมสารคดีน าเสนอมหาวิทยาลัยศิลปากร” ของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี 
จ านวนท้ังส้ิน 5 ท่าน 

2. สรุปผลการประเมินประสิทธิผลของสารคดีแนะน ามหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

 ผลการประเมินประสิทธิผลรายการสารคดีแนะน ามหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผลการวิเคราะห์ การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์

ท่ีได้รับจากการชมสารคดีน าเสนอมหาวิทยาลัยศิลปากร” 
โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความสนใจในมหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวนท้ังส้ิน 5 ท่าน มีดังต่อไปนี้ 
 
นางสาว   วรวีร์ ธีระวิสุทธิ์กุล                            22ปี    นักศึกษา  
นาย        โจนัส สุขกุล                                   23ปี    นักศึกษา 
นางสาว   ณัฐธิดา ประภาภิรมย์กุล                     22ปี    นักศึกษา 
นาย        ชานน ก าจร                                   21ปี    นักศึกษา 
นาย        อัตถสิทธิ์ โซ่เจริญธรรม                      21ปี    นักศึกษา 
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โดยใช้ข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม(Focus Group) ซ่ึงแบ่งค าถามออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อรูปแบบของสารคดี 
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อเนื้อหาของสารคดี 
ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นและความเข้าใจถึงสัญลักษณ์ของแต่ละคณะหรือแต่ละหมวดหมู่ 
ส่วนท่ี 4 ประโยชน์ท่ีได้รับภายหลังจากการชมสารคดี 
ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะ 
 

ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อรูปแบบของสารคดี 
ในด้านรูปแบบรายการแบบสารคดีท่ีใช้ภาพในการเล่าเรื่องนั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มี

ความพึงพอใจในแต่ละช่วงของรายการ โดยให้เหตุผลว่า เป็นรายการท่ีมีภาพสวยและดนตรีเพราะ
ประกอบกัน อีกท้ังยังใช้ภาพในการเล่าเรื่องของแต่ละคณะได้กลมกลืน  

 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อเนื้อหาของสารคดี 

ในด้านเนื้อหาของรายการ ถึงแม้ไม่มีบทพูดแต่สามารถเข้าใจหมวดหมู่ของรายการ ได้บ้าง 
แต่ยังมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง เนื่องจากบางท่าน ให้ความเห็นว่า เนื้อหาของบางคณะนั้นมี
น้อยเกินไป และผู้รับชมบางคนอาจยังไม่รู้และไม่เข้าใจดีพอ จึงควรมีข้อมูลความรู้ให้ผู้รับชมรับรู้ใน
ระดับพื้นฐานก่อน เพื่อท่ีจะเข้าใจได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นการล าดับเนื้อหาของรายการสาร
คดี ยังไม่ต่อเนื่องเท่าท่ีควร แต่โดยรวมแล้วถือว่าดี 

 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและความเข้าใจถึงสัญลักษณ์ของแต่ละคณะหรือแต่ละหมวดหมู่ 

ในด้านความเข้าใจถึงสัญลักษณ์ของแต่ละคณะหรือแต่ละหมวดหมู่นั้น ส่วนมากเข้าใจทันที
ท่ีเห็น สัญลักษณ์ของแต่ละคณะ ซึ่งโดยส่วนมากจะมีป้ายเขียนบอกไว้ชัดเจน และแต่ละคณะท าได้มี
เอกลักษณ์ชัดเจน ถึงแม้ว่าจะมีบางส่วนท่ีคล้ายกัน เช่นฉากในห้องแล็ปทดลองของคณะวิทยาศาสตร์ 
และคณะเภสัชศาสตร์ แต่ก็ไม่เหมือนกันท้ังหมด  

 
ส่วนที่ 4 ประโยชน์ที่ได้รับภายหลังจากการชมสารคดีน าเสนอมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ส าหรับประโยชน์ท่ีได้รับหลังจากชมสารคดีชุดนี้แล้ว โดยรวมแปลกใจกับคณะอื่นๆของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เช่น บางคนไม่รู้มาก่อนว่ามหาวิทยาลัยศิลปากรมีห้องแล็ปทดลอง หรือมี
ห้องปฏิบั ติการของคณะวิศวะกรรมท่ีค่อนข้างใหญ่ โต และบางส่วนท่ีไม่ ได้ศึกษาอยู่ภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากรก็มีทัศนคติเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากรในแง่มุมท่ีดีขึ้น  
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ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 
ในส่วนของข้อเสนอแนะ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ช่ืนชอบกับภาพรวมของสารคดี แต่ควร

ปรับแต่งการเล่าเรื่องให้มีเนื้อหามากขึ้น เพื่อให้ผู้ชมท่ีไม่เคยรู้จักมหาวิทยาลัยศิลปากรมาก่อนได้เข้าใจ
ถึงความเป็นศิลปากรมากขึ้น 
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บทท่ี 6 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 

 ในบทสุดท้ายนี้ผู้ศึกษาวิจัยได้สรุปภาพรวมของการวิจัยโครงการ การผลิตวีดีทัศน์น าเสนอ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึ่ งได้สรุปผลการวิจัย  ผลการด าเนินงาน  ปัญหาและอุปสรรค  และ
ข้อเสนอแนะในการท าการศึกษาวิจัยและผลิตในครั้งต่อไป 

 
 
 

 สรุปผลการวิจัย  
จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยโครงการ การผลิตวีดีทัศน์น าเสนอมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้

ศึกษาได้ผลิตสารคดีและได้รับผลสรุปดังนี้  
ผู้ศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ ในทุกขั้นตอนจนสามารถผลิต

สารคดีออกมาเป็นชิ้นงานท่ีสมบูรณ์ตามการวางแผนและวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
จากการวิเคราะห์ ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ( Focus Group) เพื่อประเมินประสิทธิผล

สารคดี ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ท่ี ได้รับจากการชมวีดีทัศน์น าเสนอมหาวิทยาลัย
ศิลปากร” จากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุต้ังแต่ 13- 21 ปี จ านวน 10 ท่าน ได้ข้อสรุปดังนี้ 

วีดีทัศน์น าเสนอมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นรายการสารคดีน าเสนอมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี
เล่าเรื่องด้วยภาพ แสดงให้ เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ภายในรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนช่วงอายุ 13 – 25 ปี รูปแบบรายการจะน าเสนอถึงคณะต่างๆ ได้อย่าง
น่าสนใจ อีกท้ังใช้การด าเนินเรื่องแบบไม่มีพิธีกร ท าให้มีความแตกต่างจากสารคดีน าเสนอศิลปากร
อื่นๆท่ีเคยมีมา ความยาวของรายการอยู่ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ทางด้านเนื้อหา ได้สอดแทรก
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าไว้ด้วย ท าให้เข้าใจในความเป็นศิลปากรมากขึ้น 

การถ่ายท า แสง และสี ท่ีมีคุณภาพ ส่งผลให้สารคดีมีความน่าสนใจ และน่าติดตาม ส่งผล
ให้อารมณ์ของผู้รับชม สนุกและต่ืนเต้นตามไปด้วย นอกจากนั้น การใช้กราฟิก และเทคนิคการ
น าเสนอต่างๆ ท่ีมีความเหมาะสม และลงตัว ช่วยส่งเสริมความน่าสนใจของภาพรวมมากขึ้น 
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โดยภาพรวมของรายการสารคดีน าเสนอมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจ แต่แนะน าให้ใส่เนื้อหามากกว่านี้ และบางคณะมีการน าเสนอท่ีน้อยจนเกินไป 

 
อภิปรายผลการด าเนินงาน 

ในการผลิตวีดีทัศน์น าเสนอมหาวิทยาลัยศิลปากร มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีและ
กรอบแนวความคิด รวมถึงงานวิจัย ผลงานท่ีเกี่ยวข้อง และค าแนะน าต่างๆจากผู้มี 

ประสบการณ์ในการผลิตสารคดี มีดังนี้ 
1. ด้านแนวคิดการผลิตสารคดีโทรทัศน์ โดยผู้ศึกษาได้ท าตามแนวคิด และทราบถึงความ 
สอดคล้องในขั้นตอนต่างๆ ท้ังขั้นตอนก่อนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และขั้นตอนหลังการ

ผลิต เพื่อให้สารคดีน าเสนอมหาวิทยาลัยศิลปากร ออกมาสมบูรณ์ 
ขั้นตอนก่อนการผลิต ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
และรวมถึงคลิปวีดีโอจากต่างประเทศ เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์  รวมไปถึงการสัมภาษณ์

บุคลากรท่ีมีความรู้และเข้าใจในตัวมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอย่างดี เพื่อน าข้อมูลมา และจัดท าโครง
ร่างรายการขึ้นเพื่อท่ีจะออกแบบ รูปแบบรายการ การเขียนบท เทคนิคการถ่ายท าต่างๆ มุมกล้อง 
สถานท่ีในการถ่ายท า รวมท้ังการติดต่อประสานงานในส่วนต่างๆ เพื่อท่ีจะขอเข้าไปถ่ายท าให้ห้อง
แลปขณะท่ีมีการปฎิบัติงาน ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังสูงกว่าปรกติ จึงต้องเตรียมตัวมาค่อนข้างดีใน
การเข้าไปถ่ายท า ซึ่งกระบวนการเหล่านี้มีความส าคัญมากในการก าหนดทิศทางของรายการสารคดี
น าเสนอมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ขั้นตอนการผลิต ผู้ศึกษาได้เตรียมความพร้อมต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของ
อุปกรณ์และสถานท่ีต่างๆในการถ่ายท า และบุคลากรในการผลิตสารคดี เพื่อป้องกันความผิดพลาดซึ่ง
จากการผลิตสารคดี ได้เจอปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการถ่ายท า แต่ได้น าแนวคิดการ
ผลิตสารคดีโทรทัศน์ มาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีเกิดขึ้นได้ 

ขั้นตอนหลังการผลิต ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้ศึกษาท าการตัดต่อ และแก้ไขปัญหาเรื่องของภาพ 
และเสียงท่ีเกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิต ซึ่งผู้ศึกษาท าการการคัดเลือก Footage และล าดับ

เรื่องตามรูปแบบ และ Mood and tone รวมถึงแนวคิดต่างๆท่ีได้ท าการศึกษา รวบรวมและค้นคว้า
ขึ้น ตามทิศทางท่ีก าหนดขึ้นในโครงร่างของรายการ และปรับปรุงแก้ไขในส่วนของค าแนะน าจากการ
ประเมินของกลุ่มตัวอย่าง 

2. แนวคิดเรื่องการเคล่ือนไหวในภาพยนตร์และการตัดต่อล าดับภาพในฉากท่ีมีการ 
เคล่ือนไหว ซึ่งรายการของผู้ศึกษามีความสอดคล้องกับแนวคิดเนื่องด้วยเป็นการถ่ายท าสาร

คดีน าเสนอมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องการพรีเซ้นให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาของมหาวิทยาลัย จึงเลือก
ท่ีจะใช้ภาพเคล่ือนไหวในการตัดต่อ ท าให้เห็นการเคล่ือนไหวของนักแสดง และกล้อง ในทิศทางต่างๆ 
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ท่ีสามารถถ่ายทอดอารมณ์ท่ีแตกต่างกัน โดยผู้ศึกษาได้ล าดับภาพให้สนุก, ไม่น่าเบื่อไปกับสารคดี
น าเสนอมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
3. แนวคิดการเลือกเปิดรับและการเลือกรับส่ือ มีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและ

รูปแบบของสารคดี เนื่องจากการก าหนดทิศทางการเลือกรับชม และเลือกรับส่ือ โดยกลุ่มเป้าหมาย
เป็นกลุ่มคนท่ีมีความสนใจในกีฬา จึงเลือกช่องทางการรับชม รายการสารคดีกีฬาเอ็กซ์ตรีมนี้ไว้ในช่อง 
True Sports เพื่ อ ให้ก ลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยการเลือกและเปิดรับด้วยตัว
กลุ่มเป้าหมายเอง รวมถึงการจดจ าและให้ความสนใจกับรายการ 

4. วีดีทัศน์ Studying at Oxford University 
ได้แนวคิด มุมกล้องและเทคนิคการถ่ายท าหลายๆส่วน จากงานวิดีทัศน์ช้ินนี้ ท้ังยังน า

ไอเดียท่ีใช้ภาพเล่าเรื่องมาจากวิดีทัศน์ช้ินนี้อีกด้วย 
 
 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตช้ินงานตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
1. ข้ันตอนก่อนการผลิต 
ปัญหาการนัดคิวขอสัมภาษณ์คณบดีของแต่ละคณะเป็นไปได้อย่างยากล าบาก เนื่องจากติด

ปัญหาทางการเมือง ท าให้ก าหนดการในการถ่ายท าล่าช้ากว่าก าหนด ต้องจัดท าตารางการถ่ายท าใหม่
ท้ังหมด 

2. ข้ันตอนการผลิต 
อุปกรณ์ช ารุดขณะถ่ายท า ท าให้ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการใช้มือล็อคกล้องแทน

ตัวน็อตท่ีหายไป จึงเกิดปัญหาวิดีโอท่ีถ่ายมาบางไฟล์ใช้งานไม่ได้ และจึงแก้ปัญหาโดยการถ่ายหลายๆ
ครั้งเผ่ือครั้งท่ีเสียหายตลอดทุกครั้ง  

3. ข้ันตอนหลังการผลิต 
ปัญหาวีดีโอบางช้ินท่ีถ่ายมาส่ัน เนื่องจากอุปกรณ์ช ารุด ซึ่งได้แก้ไขปัญหาโดยการใช้ 

Software ท่ีแก้ไขปัญหาเรื่องภาพส่ัน โดยต้องแก้ไขทีละ Footage ส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการตัดต่อ
นานขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรวางแผนการถ่ายท าให้มีเวลาเหลือเผ่ือเกินก าหนดทุกครั้งให้แน่ใจว่าช้ินงานจะ

ออกมาทันก่อนเวลาไม่ไปรบกวนเวลาในส่วนอื่น  
2. ควรศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับรายการสารคดีท่ีแตกต่างจากสารคดีท่ีพบเห็นได้ท่ัวไปใน

ปัจจุบัน เพื่อให้รายการดึงดูด น่าสนใจมากขึ้น 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

1. การสัมภาษณ์ (Interview) ท่ีใช้ส าหรับสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์และมีความรู้เกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีแนวค าถามดังนี้ 

-     ส่ิงท่ีท าให้แต่ละคณะฯของมหาวิทยาลัยศิลปากรแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
 
-     ผลงานวิจัยเด่นหรือผลงานทางวิชาการเด่นของแต่ละคณะฯ 
 
-     ส่ิงท่ีเป็นจุดเด่นหรือเป็นความภูมิใจของแต่ละคณะฯ 
 
-     เป้าหมายสูงสุดของแต่ละคณะฯ 
 
-     ส่ิงท่ีอยากปลูกฝังไว้ในจิตใจคนท่ัวไปเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของคณะฯต่างๆใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
-     โครงการเด่นใหม่ๆท่ีจะเกิดขึ้น 
 
-     ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ียาวนานท่ีสืบต่อกันมา 
 

 

 

2. แบบสนทนากลุ่ม 

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยให้ผู้ชมกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประเมินผลของรายการท่ี

ผลิตขึ้น เพื่อการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา จากการสรุปผลและอภิปรายผลท่ีสมบูรณ์ โดยจะท าการ

สนทนา ในหัวข้อ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความพึงพอใจ รวมถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากการชม

การสร้างสรรค์สารคดีโทรทัศน์น าเสนอมหาวิทยาลัยศิลปากรในประเทศไทย ซึ่งมีแนวค าถาม

ดังต่อไปนี้ 
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- ความคิดเห็น ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อรูปแบบของสารคดี 

- ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อเนื้อหาของสารคดี 

- ความคิดเห็นและความเข้าใจถึงสัญลักษณ์ของแต่ละคณะหรือแต่ละหมวดหมู่ 

- ประโยชน์ท่ีได้รับภายหลังจากการชมสารคดี 

- ข้อเสนอแนะ 
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