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13530466 : สาขาวิชานิเทศศาสตร  
เร่ือง: การสรางสรรครายการสารคดทีองเทีย่วนําเสนอสถานทีท่องเทีย่วในประเทศไทยทีค่ลาย
ตางประเทศ 
 

จุลนิพนธฉบับน้ีมีวัตถปุระสงคเพ่ือศึกษารายการสารคดทีองเที่ยวนําเสนอสถานทีท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยที่คลายตางประเทศ โดยมีการสํารวจจากแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางอายุ 18-35 ป 
จํานวน 106 คนและการสนทนากลุมกับกลุมตัวอยางจํานวน 5 คน นอกจากน้ียังมีการสัมภาษณแบบ
เจาะลึกกับผูผลิตและผูดําเนินรายการทางโทรทัศนจํานวน 2 รายการ เพ่ือนําขอมูลที่ไดจากการ
วิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดรายการ บทรายการโทรทัศน และผลิตชิ้นงานรายการสารคดีทองเที่ยว 
ความยาวรายการ 30 นาที โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสรรครายการสารคดีทองเที่ยวนําเสนอสถานที่
ทองเที่ยวในประเทศไทยทีค่ลายตางประเทศใหตรงตามความตองการของผูชมและทดลองผลติรายการ
โทรทัศน ซ่ึงผูชมรายการสามารถทองเที่ยวตามสถานที่ที่รายการไดนําเสนอได 

ผลการศึกษาพบวา กลุมเปาหมายตองการใหรายการสารคดีทองเที่ยวนําเสนอสถานที่
ทองเที่ยวในประเทศไทยนําเสนอขอมูลที่ถูกตอง ละเอียด จําเปน นําไปใชไดจริงในการทองเที่ยว ควร
ทําใหผูชมรูสึกวาสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยนั้นก็สําคัญและนาสนใจ สะทอนใหเห็นภาพความ
เปนจริงของสถานที่ ไมควรเนนวาสถานที่เหมือนตางประเทศมากเกินไป จนทําใหผูชมรูสึกวาสถานที่
ทองเที่ยวในประเทศของเราเปนเพียงสถานที่ทีบ่ังเอิญหรือจงใจทําใหคลายตางประเทศเทาน้ัน จากผล
การศึกษาที่ไดกลาวมาน้ัน ผูศึกษาไดนํามาผลิตเปนชิ้นงานรายการ “WE CAN GO” ในรูปแบบ
รายการสารคดีทองเที่ยว โดยจะพาไปทองเที่ยวสถานที่ทองเที่ยวที่มีสไตล กลิ่นอายที่คลายกับ
ตางประเทศที่มีอยูในประเทศไทย และจากการผลิตชิ้นงานผูศึกษาไดทําการสนทนากลุมกับผูชม
เปาหมาย โดยผลการวิจัยพบวา ชิ้นงานรายการ “WE CAN GO” กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอ
ภาพรวมของรายการ ทําใหรูวาประเทศไทยก็มีสถานที่ดีๆ ไมจําเปนที่ตองเสียเงินเยอะเพ่ือที่จะไป
ตางประเทศ  และทําใหผูชมรายการอยากจะไปทองเที่ย วตาม ตรงตามความตองการของ
กลุมเปาหมายและเปนไปตามวัตถุประสงคที่ผูศึกษาไดตั้งไว 
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กิตติกรรมประกาศ  

 
จุลนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยด ีเพราะไดรับความกรุณาจาก ดร.ธํารง รัตนภรานุเดชซ่ึง

เปนอาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธที่ใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอ
ขาพเจา รวมทั้งอาจารยสพชัย พาลพาย,อาจารยพิชานนท วงศวิทยาเมธากุล,อาจารยณภัสสร เตลิงค
พันธ,อาจารยณัฐพงษ มงคงสวัสดิ์ที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และขอเสนอแนะที่เปนประโยชน
แกขาพเจา สงผลใหจุลนิพนธฉบับนี้ถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณา
ของทุกทานเปนอยางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคายิ่ง จนทําใหศิษยคนน้ี
ประสบความสําเร็จไดดวยดี 

ขอขอบพระคุณผูที่มีสวนรวมและใหความชวยเหลือในทุกๆดาน ไมวาจะเปนทั้งแรงกาย
และแรงใจกับผลงานชิ้นน้ีตั้งแตตนจนจบ ขอบคุณโดนัท ดนุพลและนองตั้มที่ไปชวยถายใหถึงระนอง 
ขอบคุณพ่ีไอซที่ไปชวยกอง ขอบคุณพ่ีแนน ฌาณิตาที่เปนพิธีกรและทําทุกอยางให ขอบคุณทราย ชนิ
ตาสําหรับการชวยเหลือตอนทําเลม ขอบคุณเมย พัชรีภรณที่ชวยใหคําปรึกษาระหวางทําจุลนิพนธใน
หลายๆเร่ือง ขอบคุณนองบี นองรหัสที่แสนนารักที่คอยชวยเหลือพี่เสมอและขอบคุณเพื่อนๆที่มีสวน
รวมทุกคนที่ไมไดกลาวชื่อ หากไมมีทุกทาน คงไมมีจุลนิพนธฉบับน้ีขึ้นมาได 

 คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดียิ่งเสมอมา 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ที่มาและความสําคัญของปญหา  

ปจจุบันการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมบริการที่มีบทบาทสําคัญมากในระบบเศรษฐกิจ
โลก เพราะคิดเปนมูลคาสูงถึงประมาณ 1 ใน 3 ของภาคการคาบริการรวมของโลก และกอใหเกิด
ประโยชนตอประเทศตางๆมากมาย โดยเฉพาะการสรางรายไดที่เปนเงินตราตางประเทศใหกับ
ประเทศเปนมูลคาไมใชนอย รวมถึงชวยเพ่ิมพูนการจางงานดวย 

จากผลโพลสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ที่มีตอการเดินทางทองเที่ยว โดยสํารวจ
จากประชาชนทั่วไป จํานวน 1,200 ตัวอยางทั่วประเทศ ระหวางวันที่ 4–8 กุมภาพันธ 2556 ของการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทยและมหาวิทยาลัยหอการคาไทย พบวา ทัศนะของคนไทยตอความคุมคาใน
การเดินทางทองเที่ยวระหวางในประเทศและตางประเทศ รอยละ 49.1 เห็นวาความคุมคาพอๆ กัน  
สวนเร่ืองคาใชจายในการทองเที่ยวตอคร้ัง รอยละ 51.8 เห็นวาเมืองไทยใชจายนอยกวา  เม่ือใหเลือก
ไปเที่ยวตางประเทศที่มีคาใชจายใกลเคียงกับประเทศไทย สรุปไดวาคนไทยยังชื่นชอบทองเที่ยวใน
ประเทศไทย  จากจุดแข็งเร่ืองความคุมคาในการทองเที่ยว  อีกทั้งในป 2555 ที่ผานมา มีการเติบโต
จากฐานรายไดที่เพ่ิมขึ้น ทําใหอํานาจการใชจายเพ่ิมสูงขึน้ จํานวนวันหยุดยาวเพ่ิมขึน้ทําใหมีความถี่ใน
การเดินทางมากขึ้น อยางไรก็ตามสิ่งที่นักทองเที่ยวไทยถวิลหา คือ  อากาศบริสุทธิ์ ความสมบูรณของ
ธรรมชาติ การทองเที่ยวตามรอยภาพยนตร การทองเที่ยวตามแหลงลึกลับทางจิตวิญญาณหรือสิ่ง
เหนือธรรมชาติ และการทองเที่ยวตามแหลงชนบท ดูวิถีชีวิต (ธนวรรธน พลวิชัย 2555) 
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามมากหลายแหง  ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
และที่เกิดขึ้นจากฝมือการสรางของมนุษย สถานที่ทองเที่ยวหลายแหงที่มีลักษณะและรูปแบบคลาย
กับสถานที่ทองเที่ยวในตางประเทศ เชน เกาะพยาม จังหวัดระนอง งดงามดวยนํ้าทะเลสีเขียว ใส
สะอาด ประดับดวยรีสอรทที่ถูกสรางปกหมุดอยูกลางทะเล  ทําใหไดรับสมญานามวา “มัลดีฟส
เมืองไทย” ฟารมแกะ Swiss Sheep Farm อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ที่มนุษยสรางขึ้นใหมี
บรรยากาศของประเทศสวิสเซอรแลนดทั้งสภาพอากาศ และทําเลที่ถูกโอบลอมดวยทิวเขา
สลับซับซอนสีเขียวชอุม หรือ Palio (ปาลิโอ) หน่ึงใน Landmark ของเขาใหญ จ.นครราชสีมา ซ่ึงได
จําลองอาคารบานเรือนมาจากหมูบาน ทัสคานี (Tuscany) ในประเทศอิตาลี เปนตน 

การสงเสริมการทองเที่ยวสามารถทําไดหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนนิตยสารหรือสื่อ
โฆษณาตางๆ แตสิ่งที่สามารถทําใหเกิดการกระตุนผู รับสารไดมากที่สุดคือสื่อโทรทัศน เ ม่ือ
เปรียบเทียบกับสื่อประเภทอ่ืนๆเนื่องจากเคร่ืองรับโทรทัศนมีใชอยางกวางขวาง สามารถเขาถึงคนได
งาย ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสถานะการศึกษา รวมทั้งยังมีอิทธิพลตอการใชประสาทสัมผัสในการรับรู
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ทั้งรูปและเสียง เพราะอวัยวะรับรูที่มนุษยใชมากที่สุด คือ ตา รอยละ 75 รองลงมาคือ หู รอยละ 13 
ดังน้ันการดูโทรทัศนเราจึงใชประสาทสัมผัสในการรับรูถึงรอยละ88 แสดงใหเห็นวาสื่อโทรทัศนมี
อิทธิพลตอความนึกคดิของเราไดมากกวาสื่ออ่ืนๆ นอกจากน้ันความรวดเร็วของดาวเทียม ดังที่ เกรียง
ศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2543) กลาววา การมีอยูของโทรทัศนเปนการยนยอระยะเวลาการเดินทาง
ระหวางกันใหเหลือเพียงเศษเสี้ยววินาที สิ่งที่แพรภาพออกไปจะสามารถรับไดพรอมกันทั่วประเทศ 
แมจะอยูตางสถานที่กันแตก็สามารถรับรูไดในสิ่งเดียวกัน รายการสารคดีทองเที่ยวทางโทรทัศน จึง
เปนสื่อที่สามารถทําใหผูชมมีอรรถรสในการรับชม เมื่อไดเห็นภาพผานประสาทสัมผัสในการรับรูมาก
ที่สุด (มนัสวินี จันทะเลิศ 2548: 16) 

รายการสารคดีทองเที่ยวทางโทรทัศนเปรียบเสมือนตัวแทนนําผูชมไปยังแหลงทองเที่ยว
ตางๆ โดยจะนําเสนอขอมูลเชิงลึกของสถานที่ทองเที่ยว ถายทอดบรรยากาศ สภาวะที่เปนจริง เม่ือ
ผูชมไดรับชมรายการที่นําเสนอขอมูลที่นาสนใจ จึงเปนสิ่งจูงใจใหผูชมออกไปทองเที่ยวตามที่รายการ
ไดนําเสนอ ซ่ึงรายการสารคดีทองเที่ยวทางโทรทัศนในประเทศไทย มีรูปแบบการนําเสนออยูไมมาก
นัก สวนใหญจะเปนการนําเสนอแบบพาเที่ยวสถานที่ที่นาสนใจทั่วประเทศ ดูวิถีชีวิตของคนทองถิ่น  

ดวยเหตุผลขางตน ผูศึกษาไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการทองเที่ยวซึ่ง
กอใหเกิดเงินหมุนเวียนในประเทศเปนจํานวนมาก ทั้งยังเปนการประชาสัมพันธประเทศใหเปนที่รูจัก 
จึงมีความสนใจที่จะผลิตรายการสารคดทีองเที่ยวที่นําเสนอสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยที่ลักษณะ 
รูปแบบ คลายกับสถานที่ในตางประเทศ มุงเนนไปที่การนําเสนอเน้ือหาและใหขอมูลเชิงลึกของ
สถานที่ โดยมีกลุมเปาหมายที่เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยและวัยทํางาน เน่ืองจากเปนวัยที่มีกําลังใน
การใชจายเพื่อการทองเที่ยว  
 
วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตและสรางสรรครายการโทรทัศนประเภทสารคดทีองเที่ยว 
2.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่มีตอการทองเที่ยวสถานที่ทองเที่ยวใน

ประเทศไทยที่คลายตางประเทศ 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

ศึกษาการผลิตรายการรูปแบบสารคดีทองเที่ยวที่นําเสนอการทองเที่ยวในอีกรูปแบบกับ
สถานที่ทองเที่ยวที่มีสไตล กลิ่นอายที่คลายกับตางประเทศที่มีอยูในประเทศไทย โดยจะสอดแทรก
ขอมูล รายละเอียดที่สําคัญ ที่สามารถนําไปใชไดจริงในการทองเที่ยว กลุมเปาหมายหลักอายุ 18-35 
ป รายการมีความยาว 30 นาที ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ทุกวันเสาร 
เวลา เวลา 22.05-22.35 น. 
 
ข้ันตอนการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังนี้ เปนการนําเสนอในรูปแบบรายการสารคดีทองเที่ยวนําเสนอสถานที่
ทองเที่ยวในประเทศไทยที่คลายตางประเทศ  โดยแบงการศึกษาออกเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 : การศึกษาและวางแผนการวิจัย 
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1.  ศึกษาความนิยมในการเลือกรับสื่อทางโทรทัศนประเภทรายการสารคดีทองเที่ยว 
2.  ศึกษาคนควาขอมูลจากหนังสือ เอกสาร และสื่อตางๆ เพ่ือใชประกอบในการผลิต

รายการ 
3.  ศึกษาหาขอมูลที่เก่ียวของกับการผลิตรายการสารคดีทองเที่ยว 
4.  ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยที่คลาย

ตางประเทศ 
ข้ันตอนที่ 2 : การดําเนินงานกอนการผลิตรายการ (Pre-Production) 
1.  นําขอมูลที่ไดรับมาวิเคราะหเพ่ือเขียนรูปแบบรายการและจัดทํา Proposal 
2.  นําขอมูลที่ไดรับมาวิเคราะหเพ่ือเขียนโครงรางรูปแบบรายการ และบทออกอากาศ

ทางโทรทัศน 
3.  จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณตางๆเพ่ือผลิตรายการ 
4.  จัดหาผูดําเนินรายการและแขกรับเชิญ 
ข้ันตอนที ่3 : การดําเนินงานผลิตรายการ (Production) 
ลงพ้ืนที่ในการถายทํารายการตามตารางการทํางานที่วางแผนไว 
ข้ันตอนที่ 4 : การดําเนินงานหลังการผลิตรายการ (Post-Production) 
1.  เขากระบวนการลําดับภาพและเสียง 
2.  การจัดทําไตเติ้ล (Title) และกราฟก (Graphic) ของรายการ 
ข้ันตอนที ่5 : การประเมินผล 
1.  นําเสนอรายการสารคดีทองเที่ยวทางโทรทัศนที่ไดผลิตขึ้นตอกลุมเปาหมาย เพ่ือ

ประเมินผลงานและประสิทธิภาพของรายการที่ผลิตขึ้น 
2.  วิเคราะหผลงาน สรุปและอภิปรายผลการศึกษาและผลการทํางาน 
3.  นําขอมูลทั้งหมดรวบรวมเปนรูปเลม พรอมตัวอยางรายการสารคดีทองเที่ยวนําเสนอ

สถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยที่คลายตางประเทศ 
 
แผนการดําเนินงาน 

ตอไปน้ีเปนการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 1-1 ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 
 

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
เดือน 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
ศึกษาและวาง
แผนการวิจัย 

                                

ขั้นตอนการดําเนินงานกอนการผลิตรายการ (Pre-Production) 
กําหนดเน้ือหา 
รูปแบบรายการ
และการ
นําเสนอ 
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ตารางที่ 1-1 ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน (ตอ)  
 

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
เดือน 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
จัดทําโครงราง
รายการ 
(Proposal) 

                                

จัดทําบท
รายการ 

                                

จัดเตรียม
สถานที่และ
อุปกรณตางๆ 
เพื่อผลิต
รายการ 

                                

ขั้นตอนการดําเนินงานผลิตรายการ (Production) 
ดําเนินการผลิต                                 
ขั้นตอนการดําเนินงานหลังการผลิตรายการ (Post-Production) 
เขากระบวน 
การตัดตอและ
ทํากราฟก 

                                

นําเสนอ
รายการตอ
กลุมเปาหมาย
และประเมินผล 

                                

สรุปผลการ
ดําเนินงาน 

                                

 
ผลที่คาดวาจะไดรับ  

1.  ทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนประเภทสารคด ีตั้งแตขัน้ตอน
กอนการถายทํา การถายทํา และหลังการถายทํา ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตางๆ 

2.  เพ่ือเปนแนวทางในการผลิตรายการทองเที่ยวทางโทรทัศนประเภทอ่ืนในอนาคต 
3.  สามารถสรางสรรครายการทองเที่ยวทางโทรทศัน เพ่ือตอบสนองความตองการของ

กลุมเปาหมายได 
 
นิยามศัพท 

รายการสารคด ีหมายถึง รูปแบบรายการที่บอกเลาเร่ืองราว ใหสาระ ขอเท็จจริง หรือ
ความรู แบบมีความคิดสรางสรรค มุงใหผูชมมีแรงบันดาลใจ เกิดประโยชนแกผูชม 
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สถานที่ทองเที่ยวที่คลายตางประเทศ หมายถึง สถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติหรือที่
มนุษยสรางขึ้นในประเทศไทยที่ มีสไตล กลิ่นอาย ลักษณะบางประการที่คลายกับสถานที่ใน
ตางประเทศ ไมใชการจําลองหรือคัดลอกสถานที่น้ันมาทุกประการ เชน La Toscana บานผาปก 
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี รีสอรทที่มีภูมิประเทศคลายคลึงกับบรรยากาศของ Tuscany เมือง
ชนบทในอิตาลีตอนกลาง โดยจับเอาลักษณะเดนของ Tuscana ที่นาสนใจมาออกแบบใหมและสราง
เปนรีสอรทเปนตน 
 
 
    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



บทที่ 2 
 

ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง การสรางสรรครายการสารคดีทองเที่ยวนําเสนอสถานที่ทองเที่ยว
ในประเทศไทยที่คลายกับตางประเทศ ผูศึกษาไดนําแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่มีความ
เกี่ยวของมาศึกษาและวิเคราะห เพ่ือใชเปนแนวทางในการผลิตรายการดังตอไปนี้ 

1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ือสารมวลชน 
1.1 ประเภทของสื่อมวลชน 
1.2 บทบาทหนาที่ของสื่อมวลชน 
1.3 คุณสมบัติของสื่อมวลชน 
1.4 องคประกอบของกระบวนการสื่อสาร 
1.5 อิทธิพลของสื่อสารมวลชน 

2.  แนวคิดและหลักการผลิตสารคดี 
2.1 คําจํากัดความของสารคดี 
2.2 หลักสําคัญของงานสารคดี 
2.3 ประเภทของสารคดี 
2.4 รายการสารคดีทองเที่ยวทางโทรทัศน 

3.  แนวคิดการวิเคราะหผูรับสาร 
3.1 การจําแนกประเภทผูรับสาร 
3.2 แบบการวิเคราะหผูรับสาร 

4.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปดรับส่ือและขาวสาร 
4.1 กระบวนการเลือกสรรขาวสาร 
4.2 พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร 
4.3 ปจจัยพ้ืนฐานในการเปดรับสื่อ 

5.  ผลงานที่เกี่ยวของ 
 
1.  แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน  

การสื่อสารมวลชน เปนกระบวนการสงขาวสาร ความรูสึกนึกคิด ไปยังคนจํานวนมาก 
ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา Mass Communication Mass หมายถึง มวลชน หรือประชาชนผูรับ
สารทั่วไป ซึ่งมีจํานวนมาก สวนคําวา Communication หมายถึง การสื่อสารหรือการสื่อความหมาย 
ดังน้ันความหมายโดยทั่วไปของการสื่อสารมวลชน จึงหมายถึงการสื่อสารหรือการสื่อความหมาย
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ระหวางกลุมบุคคล หรือองคกรหน่ึง กับ ประชาชนทั่วไป เปนกระบวนการสื่อสารที่มีความซับซอน 
เนื่องจากมีองคประกอบที่เก่ียวของหลายอยาง มีปริมาณของขาวสารมาก จําเปนตองใชเคร่ืองมือ 
บุคลากร หรือสื่อ (Media) ที่มีประสิทธิภาพสูงเพียงพอ ที่จะนําขาวสารไปถึงผูรับจํานวนมาก สื่อที่ใช
เปนตัวกลางในการสงขาวสารของการสื่อสารมวลชน จึงเรียกวา สื่อมวลชน (Mass Media) (อนันต
ธนา อังกินันทน และเก้ือกูล คุปรัตน 2532: 7, อางถึงใน วาริ คุณาวรปญญา 2553) 

 
1.1 ประเภทของสื่อมวลชน 

สื่อที่ใชในการสื่อสารมวลชน หรือที่ เ รียกวา สื่อมวลชน ไดแก หนังสือพิมพ 
ภาพยนตรวิทยุ โทรทัศน และสิ่งพิมพตางๆ (ปรมะ สตะเวทิน 2526: 127) ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค 
พรหมวงศ จําแนกสื่อมวลชนไวครอบคลุมสื่อ 6 ประเภท คือ (ชัยยงค พรหมวงศ 2525: 270) 

1.1.1 สิ่งพิมพ ไดแก หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร หนังสือ และสิ่งตีพิมพประเภท
อ่ืนๆ 

1.1.2 ภาพยนตร ทั้งภาพยนตรเ ร่ือง ภาพยนตรสารคดี และภาพยนตรทาง
การศึกษาบางประเภท 

1.1.3 วิทยุกระจายเสียง ไดแกวิทยุที่สงรายการออกอากาศ ทั้งระบบ AM และ FM 
รวมไปถึงระบบเสียงตามสาย 

1.1.4 วิทยุโทรทัศน เปนสื่อทางภาพและทางเสียงที่เผยแพรออกไป ทั้งประเภท
ออกอากาศและสงตามสาย 

1.1.5 สื่อสารโทรคมนาคม เปนผลจากความกาวหนาดานเทคโนโลยี มีการสง
ขอความ เสียง ภาพ ตัวพิมพ สัญลักษณตางๆ ไดหลากหลาย ครอบคลุมกิจการสื่อสารผานดาวเทียม 
โทรภาพ โทรพิมพ 

1.1.6 สื่อวัสดุบันทึก ไดแกเทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ แผนบันทึกเสียง แผน
บันทึกภาพ ซ่ึงกลายเปนสือ่มวลชน เพราะเทคโนโลยีที่กาวหนาทําใหสามารถผลิตเผยแพรไดมากและ
รวดเร็ว 

 
1.2 บทบาทหนาที่ของสื่อมวลชน 

ในสภาพสังคมยุคปจจุบันที่อาจเ รียกไดวาเปน  สังคมยุคสื่อสาร ซึ่งความ
เจริญกาวหนาหรือความอยูรอดของสังคมขึ้นอยูกับคนในสังคมไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองทันเวลา 
และปรับตัวไดอยางเหมาะสม สื่อมวลชนตางๆ จึงมีบทบาทสําคัญในการเสนอขาวสารที่เปนประโยชน
ตอสังคม ตลอดจนชี้นําความคิดของคนในสังคมดวยสื่อมวลชนแตละชนิดมีลักษณะและคุณสมบัติที่
แตกตางกัน 

 
1.3 คุณสมบัติของสื่อมวลชน 

สื่อมวลชนแตละประเภท มีคุณสมบัติในดานตางๆ ที่แตกตางกันและเปนปจจัย
กําหนดลักษณะ รูปแบบของขาวสารที่จะสงไปดวย คุณสมบัติที่แตกตางกันดังกลาว ทําใหสื่อมวลชน
แตละประเภทมีลักษณะเฉพาะตัว มีความเหมาะสมที่จะนําไปใชเสนอความรูขาวสารแตกตางกัน ทั้งน้ี
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เปนไปตามลักษณะของขาวสาร ผูรับ และองคประกอบอื่นๆ เชนเวลา ระยะทาง สภาพแวดลอม 
งบประมาณ เปนตน สื่อมวลชนแตละอยาง มีขอดี และขอจํากัดที่ไมเหมือนกัน เราจึงไมอาจระบุวา 
สื่อมวลชนชนิดหนึ่งดีกวาสื่อมวลชนอีกชนิดหนึ่ง จนกวาจะไดมีการพิจารณาองคประกอบ และ
คุณสมบัติดานตางๆ ของสื่อมวลชน 

 
1.4 องคประกอบของกระบวนการสื่อสาร 

องคประกอบที่สําคัญของการสื่อสาร มี 4 ประการ ดังน้ี  
1.4.1 ผูสงสาร (Sender) หรือ แหลงสาร (Source) หมายถึง บุคคล กลุมบุคคล 

หรือ หนวยงานที่ทําหนาที่ในการสงสาร หรือเปนแหลงกําเนิดสาร ที่เปนผูเร่ิมตนสงสารดวยการแปล
สารน้ันใหอยูในรูปของสัญลักษณที่มนุษยสรางขึ้นแทนความคิด ไดแก ภาษาและอากัปกิริยาตางๆ 
เพ่ือสื่อสารความคิด ความรูสึก ขาวสาร ความตองการและวัตถุประสงคของตนไปยังผูรับสารดวย
วิธีการใดๆ หรือสงผานชองทางใดก็ตาม จะโดยตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม เชน ผูพูด ผูเขียน กวี ศิลปน 
นักจัดรายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องคการ สถาบัน สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน กอง
บรรณาธิการหนังสือพิมพ หนวยงานของรัฐ บริษัท สถาบันสื่อมวลชน เปนตน 

คุณสมบัติของผูสงสาร 
- เปนผูที่มีเจตนาแนชัดที่จะใหผูอ่ืนรับรูจุดประสงคของตนในการสงสาร 

แสดงความคิดเห็น หรือวิจารณ ฯลฯ 
- เปนผูที่มีความรู ความเขาใจในเนื้อหาของสารที่ตองการจะสื่อออกไปเปน

อยางดี 
- เปนผูที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความนาเชื่อถือ แคลวคลองเปดเผยจริงใจ 

และมีความรับผิดชอบ ในฐานะเปนผูสงสาร 
- เปนผูที่สามารถเขาใจความพรอมและความสามารถในการรับสารของผูรับ

สาร 
- เปนผูรูจักเลือกใชกลวิธีที่เหมาะสมในการสงสารหรือนําเสนอสาร 

1.4.2 สาร (Message) หมายถึง เร่ืองราวที่มีความหมาย หรือสิ่งตางๆ ที่อาจอยูใน
รูปของขอมูล ความรู ความคิด ความตองการ อารมณ ฯลฯ ซ่ึงถายทอดจากผูสงสารไปยังผูรับสารให
ไดรับรู และแสดงออกมาโดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณใดๆ ที่สามารถทําใหเกิดการรับรูรวมกันได  
เชน ขอความที่พูด ขอความที่เขียน บทเพลงที่รอง รูปที่วาด เร่ืองราวที่อาน ทาทางที่สื่อความหมาย  
เปนตน 

- รหัสสาร (Message Code)ไดแก ภาษา สัญลักษณ หรือสัญญาณที่มนุษย
ใชเพ่ือแสดงออกแทนความรู ความคิด อารมณ หรือความรูสึกตางๆ 

- เน้ือหาของสาร (Message Content) หมายถึง บรรดาความรู ความคิด
และประสบการณที่ผูสงสารตองการจะถายทอดเพ่ือการรับรูรวมกัน แลกเปลี่ยนเพื่อความเขาใจ
รวมกันหรือโตตอบกัน 
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- การจัดสาร (Message Treatment) หมายถึง การรวบรวมเน้ือหาของสาร 
แลวนํามาเรียบเรียงใหเปนไปอยางมีระบบ เพ่ือใหไดใจความตามเน้ือหา ที่ตองการดวยการเลือก ใช
รหัสสารที่เหมาะสม 

1.4.3 สื่อ หรือชองทาง (Media or Channel) เปนองคประกอบที่สําคัญอีกประการ
หนึ่งในการสื่อสาร หมายถึง สิ่งที่เปนพาหนะของสาร ทําหนาที่นําสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร ผูสง
สารตองอาศัยสื่อหรือชองทางทําหนาที่นําสารไปสูผูรับสาร 

1.4.4 ผูรับสาร (Receiver) หมายถึง บุคคล กลุมบุคคล หรือมวลชนที่รับเร่ืองราว
ขาวสาร จากผูสงสารและแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) ตอผูสงสาร หรือสงสารตอไปถึงผูรับ
สารคนอื่นๆ ตามจุดมุงหมายของผูสงสาร เชน ผูเขารวมประชุม ผูฟงรายการวิทยุ กลุมผูฟงการ
อภิปราย ผูอานบทความจากหนังสือพิมพ เปนตน 

 
1.5 อิทธิพลของสื่อสารมวลชน 

1.5.1 อิทธิพลดานตางๆ ของสื่อมวลชน 
- อิทธิพลตอการซ้ือของประชาชน 
- อิทธิพลทางการเมือง 
- อิทธิพลตอเด็ก 
- อิทธิพลตอรสนิยม 
- อิทธิพลดานความบันเทิง 
- อิทธิพลตอความกาวราวรุนแรง 
- อิทธิพลดานการศึกษา 
- อิทธิพลตอประชามติ 
- อิทธิพลตอกระบวนการกลอมเกลาสังคม (Socialization) 

1.5.2 ระดับของอิทธิพลที่มีตอประชาชน 
ผลการศึกษาวิจัยเก่ียวกับอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีตอประชาชน ปรากฏผล

ใกลเคียงกันวา สื่อมวลชนไมใชอิทธิพลโดยตรง แตเปนอิทธิพลโดยออม เพราะมีปจจัยที่สกัดก้ัน ไดแก 
1) ความมีใจโนมเอียงของผูรับสาร (Predispositions) คือ การที่ประชาชน

ติดตอสือ่สารกัน เปนสมาชิกของสถาบันทางสงัคมตางๆ มีความคิดเหน็ ทัศนคติ และมีความโนมเอียง
ที่จะประพฤติอยางใดอยางหน่ึงอยูกอน จากสถาบันที่เปนสมาชิก เมื่อสัมผัสกับสื่อมวลชน ก็นําเอา
ทัศนคติ คานิยมและพฤติกรรมน้ันมาดวย 

2) การเลือกของผูรับสาร (Selective Process) หมายถึง การเลือกในการ
สื่อสาร (Selectivity in Communication) ไดแก 

- การเลือกรับหรือการเลือกใช (Selective Exposure) 
- การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) 
- การเลือกรับรูและการเลือกตีความหมาย (Selective Perception and 

Interpretation) 
- การเลือกจดจํา (Selective Retention) 
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3) อิทธิพลของบุคคล (Personal Influence) 
อิทธิพลของบุคคลเปนไปโดยออม เนื่องจากขาวสารจากสื่อมวลชนไมไดไป

ถึงประชาชนทั่วไป ในทันทีตองผานขั้นตอนอยางนอยที่สุด 2 ขั้นตอน มีบุคคลเปนตัวแทรก ทําหนาที่
ในการถายทอดขาวสารไปยังประชาชนคนอ่ืนๆ ในชุมชนหรือสังคม 

 
จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนที่กลาวมาขางตน การสื่อสารที่ดีและบรรลุ

เปาหมายมีปจจัยหลายอยางทีผู่สงสารจะตองตระหนักถงึเพ่ือใหผูรับสารไดรับสารอยางถกูตองตามทีผู่
สงสารตองการจะสื่อ ดังน้ันผูศึกษาจึงนําแนวคิดของทฤษฎีดังกลาวมาใชประโยชนในการสื่อสารตอ
กลุมผูรับสารหรือกลุมเปาหมายของรายการสารคดทีองเที่ยวของผูศึกษา เพื่อที่จะสามารถสื่อสารและ
ผลิตรายการใหตรงตามความตองการของกลุมเปาหมายและบรรลุวัตถุประสงคของรายการ 
 
2.  แนวคิดและหลักการผลิตสารคดี 

2.1 คําจํากัดความของสารคดี 
สารคดี คือ การนําเสนอเร่ืองราวตางๆ ที่เปนเร่ืองจริง เคยเกิดขึ้นจริง มีอยูจริง โดย

มีการเตรียม การหาขอมูล เรียบเรียง ภาพและเสียงใหออกมามีความนาสนใจและสรางสรรค ซึ่ง
สามารถทําใหผูชมไดรับสาระความรู เกิดความรูสึกนึกคดิและอารมณรวมตามวัตถปุระสงคและเนื้อหา
ที่กําหนดไวในสารคดี 

 
2.2 หลักสําคัญของงานสารคดี 

- ตองถายทอดความจริงอยางสรางสรรค 
- ตองใหมีผลตอความรูสึกนึกคิดและอารมณรวมของผูชม 

 
2.3 ประเภทของสารคดี 

2.3.1 สารคดีสาระความรู (General Feature) คือ ความเรียงที่ผูเขียนมุงแสดง
ขอคิดเปนหลกั ขอคิดอันเปนขอคิดของชีวิต เปนกระแสความริเร่ิมหรือพัฒนาตนเองและสังคมใหดขีึ้น
ในรูปแบบการนําเสนอแบบบอกเลา แนะนํา สั่งสอน หรือใชวิธีประมวลกรอบความคิดตางๆ เสนอแก
ผูอาน 

2.3.2 สารคดีเชิงขาว (News Documentary) คือ การนําเสนอขาวในรูปแบบสาร
คดี คือ เลาเร่ืองในรูปแบบวรรณศิลป ถายทอดเร่ืองที่เขียนขึ้นจากเคาความจริง ไมใชจากจินตนาการ 
โดยสามารถหยิบยกสวนใดสวนหน่ึงของเร่ืองมาเขียนก็ได ไมจําเปนตองเลาใหครบองคประกอบเชน
ขาว 

2.3.3 สารคดีเชิงวิเคราะห (Documentary) สารคดีประเภทน้ีจะมีเน้ือหาละเอียด
ลึกซ้ึงในปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นหรือขอเท็จจริงเก่ียวกับสภาพชีวิตความเปนอยู และในตอนทาของ
รายการ ผูผลิตรายการก็มักจะทิ้งเ น้ือหาเร่ืองราวที่อาจจะเปนไปในอนาคตใหผูฟงไดคิดตอไป 
ตัวอยางเชน สารคดีเร่ืองมลภาวะในประเทศไทย เนื้อหาที่จะนําเสนอก็จะครอบคลุมถึงลักษณะความ
เปนอยูของคนในประเทศไทย อาชีพ ผลที่เกิดจากการประกอบอาชีพในแงของสภาวะตางๆ อันตราย
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ที่เกิดจากสภาวะน้ัน แนวโนมของมลภาวะในอีก 5-10 ปขางหนา แนวทางแกไข เปนตน จุดประสงค
ของการผลิตสารคดีเร่ืองน้ีก็เพ่ือเปนการเตือนใหประชาชนสังวรในเร่ืองของอันตรายจากมลภาวะและ
รวมกันแกไขดังน้ี เปนตน 

2.3.4 สารคดีเนื่องในโอกาสพิเศษ (Special Occasion Feature)  สารคดีประเภท
น้ีสามารถผลิตไดในทุกโอกาสที่เปนพิเศษ ไมวาจะเปนเร่ืองบุคคล ประเพณี วันสําคัญตางๆ เปนตน 
เพ่ือใหความรูและความบันเทิงแกผูฟงเปนสําคัญ ซึ่งขอมูลตางๆ เหลาน้ีสามารถคนไดไมยากนัก 
เพราะสวนใหญจะมีเปนประจําป เชน สารคดีเร่ืองวันตนไมแหงชาติ เร่ืองเทศกาลวิสาขบูชา เร่ือง
ประเพณีรดนํ้าดําหัว หรือสารคดีเร่ืองวันเสียงปนแตก เปนตน สารคดีประเภทน้ีมุงที่จะปลูกฝงความ
สามัคคี ความซาบซึ้งในความเปนชาติ หรือจูงใจใหรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามตอไปและ
เนื้อหาที่นํามาประกอบกันเปนสารคดีเนื่องในโอกาสพิเศษเชนนี้ก็จะตองมีสวนที่ชี้ทางใหผูฟงผูชมได
เกิดแนวความคิดดังกลาวดวย 

2.3.5 สารคดีทองเที่ยว (Touring Feature) เปนสารคดีที่เลาเร่ืองราวการเดินทาง
ไปในสถานที่ตางๆ มุงใหความรูแกผูอานในดานภมิูศาสตร ประวัติศาสตร โบราณคดี ความเปนอยูของ
ผูคน ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยมและวัฒนธรรมรวมทั้งรายละเอียดปลีกยอยที่เปนคูมือนัก
เดินทาง เชน การเดินทาง ที่พัก อาหาร สถานที่สําคัญ ฯลฯ นอกจากน้ีผูเขียนมักใหขอสังเกตและ
แสดงทัศนะตอสิ่งที่พบเห็นไวดวย จะสังเกตไดวา สารคดีทองเที่ยวจํานวนไมนอยที่นําเที่ยวในสถานที่
เดียวกัน แตผูเขียนก็สามารถ นําเสนอเร่ืองราวที่นาสนใจในแงมุมที่ตางกันและบรรยากาศที่แตกตาง
กัน ทั้งน้ี เพราะผูเขียนแตละคนมีความเปนตัวของตัวเอง ในการเสนอโลกทัศนและลีลา ภาษา ทําให
ผูอื่นสนุกสนานและไดรูจักสถานที่นั้นอยางละเอียด ดวยทัศนะลีลา นํ้าเสียง และแงมุม  ที่ผูเขียน
นําเสนอไวตางๆ กัน ตัวอยางสารคดี เชน “ย่ําแดนมังกร” พระราชนิพนธของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี “ไปเยี่ยมอามาที่เมืองจีน” ของ ไมตรี ลิมปชาติ เปนตน 

2.3.6 สารคดีเชิงนิเวศ (Eco-Documentary) 
2.3.7 สารคดีชีวประวัติ (Biography) เปนงานเขียนที่กลาวถึงเ ร่ืองราวและ

พฤติกรรมของบคุคลจริง จะเขียนเนนดานบุคลกิภาพ ความรู และความคิดเหน็ในดานตางๆ ตลอดจน
นาสนใจเพ่ือนําประวัติชีวิตนั้นมาศึกษาแงมมุตางๆ หาเปนงานเขียนที่ผูอ่ืนเขียนเรียกวา ชีวประวัติ แต
หากผูเขียนเขียนเร่ืองราวชีวิตตอนเองเรียกวาอัตชีวประวัติ 

 
2.4 รายการสารคดีทองเที่ยวทางโทรทัศน 

รายการสารคดีทองเที่ยวเปนรายการเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวโดยการแนะนํา 
เสนอแนะและชี้ใหเห็นความสวยงามของสถานที่ตามธรรมชาติ ความประทับใจที่เกิดขึ้น ณ สถานที่
น้ันๆ ซึ่งอาจรวมไปถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเปนอยู ประวัติศาสตร ความเปนมาของ
สิ่งเหลาน้ัน โดยรายการสารคดีเพ่ือการทองเที่ยวสามารถแบงประเภท ไดเปน 3 หลักใหญคือ 

2.4.1 สรางขึ้นเพ่ือชักชวนใหกระทําในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เชน ชักชวนใหไปเที่ยวงาน
เทศกาลตามจังหวัดตางๆ 

2.4.2 สรางขึ้นเพ่ือสนับสนุนในเร่ืองที่เปนประโยชนเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เชน การขอ
ความชวยเหลือในการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมรดกของชาต ิ
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2.4.3 สรางขึ้นเพ่ือสนับสนุนใหทํากิจกรรมตางๆ เชน การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
การทองเที่ยว การรักษาความสะอาดของสิง่แวดลอมทางธรรมชาต ิฯลฯ (นิทัศน อิทธิพงษ 2533: 13) 
กระบวนการผลิตรายการสารคดีเพ่ือการทองเที่ยวทางโทรทัศนมีขั้นตอนการผลิตอยู 3 ขั้นตอน 
ดังตอไปนี้ (นิทัศน อิทธิพงษ 2533: 16–24) 

1) การเตรียมการกอนการผลิต (Pre-Production) 
- การพิจารณาเร่ือง 
- การศึกษาขอมูลและกําหนดเน้ือหา (Subject Research) 
- การเขียนบท 
- การประสานงาน 
- การเตรียมอุปกรณ และทีมงานในการถายทํา 

2) ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production) 
การดําเนินการในการผลิต หรือขั้นตอนการถายทํา เปนขั้นตอนที่สําคัญ

ที่สุดขั้นตอนหนึ่งของขบวนการการดาํเนินงานทัง้หมดเปนขัน้ตอนที่ละเอียดออน เพราะเปนขั้นตอนที่
ตองใชการสรางสรรคทางศลิปะอยางเตม็ที่ และเปนขั้นตอนทีเ่ปนงานหนักตองใชศาสตรและศิลปตอง
ใชทั้งแรงงานและสมองลงไปพรอมๆ กันดังน้ันความสําเร็จของขั้นตอนน้ีก็ขึ้นอยูกับความรวมมือของ
คนในทีมงานทุกคน ซึ่งในบางคร้ังก็ตองทํางานแขงกับเวลา การรวมมือกันทํางาน เปนทีมอยางมี
ประสิทธิภาพเทานั้นที่จะทําใหการดําเนินงานในขั้นน้ีสามารถสรางผลงานที่ดีออกมาได 

ขั้นตอนในการถายทาํ เร่ิมตั้งแตเม่ือดนิทางไปถึงสถานที่ทีไ่ดกําหนดไวตาม
ตารางการถายทํา และไดติดตอประสานงานกับทางจังหวัดน้ันเรียบรอยแลว สิ่งแรกที่ทีมงานจะตอง
ทําคือออกสํารวจสถานที่ที่ถายทําไดโดยรอบ เพ่ือสังเกต ทําความเขาใจและคุนเคยกับสถานที่นั้นกอน 
โดยปกติผูเขียนบทจะนัดแนะกับตากลองใหเรียบรอยวาตนตองการภาพในลักษณะใดบาง เพ่ือเปน
แนวทางใหกับตากลองในการเลือกมุมภาพขนาดภาพไดอยางเหมาะสม เม่ือมีการนัดแนะและตกลง
กันเปนที่เรียบรอยแลว ทางฝายเทคนิคและชางภาพก็จะเตรียมอุปกรณใหพรอมสําหรับการถายทํา
และลงมือทันทีตามกําหนดเวลาที่ไดวางไว 

3) กระบวนการหลังการถายทํา (Post-Production) 
หลังการที่ไดถายทําตามแผนที่กาํหนด และรายละเอียดตางๆ จนหมดแลว

ก็จะเดินทางกลับเพ่ือนําเทปมาตัดตอ แตกอนที่จะนําเทปมาตัดตอน้ันผูเขียนบท และเจาหนาที่ทํา
หนาที่ตัดตอจะตองนําเทปที่ไดไปถายทําทุกช็อต (Shot) มาตรวจดูตั้งแตตนจนจบทุกมวน เพ่ือเปน
การตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึงวาไดภาพครบตามที่ตองการหรือไมและผูเขียนบทจะไดนําขอมูลตางๆ มา
เรียบเรียงบทใหมอีกคร้ังหนึ่งจากเคาโครงของบทเดิม เพ่ือใหไดเปนบทบรรยายที่สมบูรณ สําหรับการ
บันทึกเสียงตอไป 

- การบันทึกเสียง 
- การตัดตอและลําดับภาพ 

 
จากที่กลาวมาขางตนน้ัน ผูศึกษาไดศึกษาและรวบรวมขอมูลแนวคิดและหลักการผลิต

สารคดี ประกอบดวย คําจํากัดความของสารคดี หลักสําคัญของงานสารคดี ประเภทของสารคดี 
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ขั้นตอนการผลิตสารคดี เพ่ือชวยในการจําแนกประเภทสารคดี เปนแนวทางในการดําเนินงานตาม
ขั้นตอนของการผลิตสารคดีใหถูกตองและใชเปนแนวทางในการสรางสรรคและผลิตรายการเพ่ือให
ตอบสนองกับวัตถุประสงคและกลุมเปาหมายที่ไดตั้งไว 
 
3.  แนวคิดการวิเคราะหผูรับสาร 

ผูรับสารในการสื่อสารนั้น อาจมีความหมายถึงบุคคลคนเดียว (Individual) เชน ผูฟง
ของการสนทนาของบุคคล 2 คน  หรืออาจมีความหมายถึงกลุมบุคคล (Group) เชน กลุมผูฟงการ
บรรยายหรือกลุมผูชมการแสดง เปนตน และอาจหมายถึงมวลชน (Mass) ได เชน ผูชมรายการ
โทรทัศน ผูฟงรายการวิทยุหรือผูอานหนังสือพิมพ เปนตน (พรทิพย วรกิจโภคาทร 2532: 288, อาง
ถึงใน ออมทิพย เมฆรักษาวนิช) กลุมผูรับสารอาจจะมีอิทธิพลตอการทํางานของสื่อไดทั้งทางตรงและ
ทางออม อิทธิพลของกลุมผูรับสารโดยทางตรงก็คือการแสดงความคิดเห็นในทางชื่นชอบหรือติเตียน
ตอรายการตางๆสวนอิทธิพลทางออมก็คือจํานวนของผูรับสารในแตละรายการที่จะทราบไดจากการ
ทําสํารวจความนิยมของผูชม (Rating) อันมีผลทําใหมีผูอุปถัมภรายการน้ันมากขึ้น และสงผลตอเน่ือง
ใหรายการน้ันสามารถดํารงอยูไดและยังจะไดชวงเวลาดีๆ ในการนําเสนอ (กาญจนา แกวเทพ 2541: 
193, อางถึงใน ออมทิพย เมฆรักษาวนิช) 

 
3.1 การจําแนกประเภทผูรับสาร 

พรทิพย วรกิจโภคาทร (2532: 295-302, อางถึงใน ออมทิพย เมฆรักษาวนิช) 
จําแนกประเภทของผูรับสารเปน 3 ประเภทคือ 

3.1.1 ประเภทของผูรับสารจําแนกตามลักษณะของการสื่อสาร ซึ่งแบงไดเปน 4 
ลักษณะ คือ 

1) ผูรับสารในการสื่อสารระหวางบุคคล ผูรับสารลักษณะน้ีอาจจะเปนผูที่เปน
ฝายรับขาวสารประเภทเดียวที่ไมคอยมีอิทธิพลในการสื่อสารหรือมีอิทธิพลมากในการสื่อสาร ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับลักษณะของการสื่อสารวาจะเปนการบอกกลาวหรือใหความรู การซักถามหรือสัมภาษณ 
การแลกเปลี่ยนความรูและทัศนคติ อยางไรก็ตามไมวาผูรับสารจะมีอิทธิพลตอการสื่อสารลักษณะน้ี
มากหรือนอย ประสิทธิภาพในการสื่อสารยังขึ้นอยูกับการเขารหัส (Encoding) ของผูสงสารและการ
ถอดรหัส (Decoding) ของผูรับสารดวย 

2) ผูรับสารในการสื่อสารกลุมเล็ก การสื่อสารลักษณะน้ีจะคลายกับการ
สื่อสารระหวางบุคคล แตการสื่อสารกลุมเล็กจะมีผูรับสารจํานวนมากขึ้น ปกติจะมีประมาณ 5-9 คน 
(หรือมากนอยกวาจํานวนน้ีเล็กนอย) ผูรับสารของการสื่อสารลักษณะน้ีมีคุณสมบัติที่เหมือนกัน 
(Homogeneous) หรือแตกตางกัน (Heterogeneous) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับเงื่อนไขของการสื่อสารวา มี
ลักษณะเปนการบอกกลาวหรือใหความรูหรือการสื่อสารที่มีลักษณะแลกเปลี่ยนความรูและทัศนคติ 

3) ผูรับสารในการสื่อสารสาธารณชน ลักษณะของการสื่อสารประเภทน้ีจะมี
ผูรับสารจํานวนมากตั้งแต 30-40 คนไปจนถึงพันๆ คน แลวแตสถานการณของการสื่อสารนั้นๆ ดังน้ัน 
โอกาสที่ผูรับสารจะแสดงปฏิกิริยาโตตอบจึงอยูในขอบเขตจํากัด กลาวคือผูรับสารจะสามารถ
แสดงออกไดดวยการตบมือ หัวเราะ หรือใหความสนใจ แตการแสดงปฏิกิริยาโตตอบที่ลึกซ้ึง หรือการ
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แลกเปลี่ยนความรูหรือทัศนคติน้ันมีนอยมาก ดังน้ันประสิทธิภาพในการสื่อสารจึงขึ้นอยูกับผูสงสาร
เปนสําคัญ และยังมีความผันแปรไปตามจุดมุงหมายของการสื่อสารดวย 

4) ผูรับสารในการสื่อสารมวลชน ผูรับสารในการสื่อสารประเภทนี้มีลักษณะ
เดน 3 ประการ คือ 

- มีความแตกตางกัน เน่ืองจากสื่อสารมวลชนครอบคลุมผูรับสารได
กวางไกลและไมสามารถจะสรางขอบเขตจํากัดการสื่อสารเพ่ือผูรับสารกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะได 
จึงทําใหมี ผูรับสารจํานวนมากและแนนอนวาจะตองสงผลไปยังผูรับสารที่มีความแตกตางกันทั้งเพศ 
อาชีพ อายุ สถานที่ สถานะทางสังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ 

- ไมรูจักกัน สื่อสารมวลชนอาศัยสื่อมวลชน (Mass Media) เปนสื่อกลาง
ในการสื่อสารทําใหผูรับสารและผูสงสารไมพบหนากัน โอกาสที่จะทําความรูจักกันจึงมีนอย 

- มีขอจํากัดในการแสดงออก จากการที่ผูรับสารในการสื่อสารประเภทน้ีมี
จํานวนมากและมีความหลากหลายแตกตางกัน ดังนั้นโอกาสในการแสดงความคิดเห็นหรือมีปฏิกิริยา
โตกลับ (Feedback) ตอการสื่อสารจึงมีนอยมาก 

3.1.2 ประเภทผูรับสารจําแนกตามผลกระทบของการสื่อสาร 
ผลกระทบของการสื่อสารทําใหสามารถจําแนกผู รับสารออกไดเปน 2 

ประเภท คือ 
1) ผูรับสารที่เปนผูถูกกระทํา (Passive Receiver) หมายถึงผูรับสารที่มีการ

เปลี่ยนแปลงทางดานความรู ความเขาใจ ทัศนคติ และพฤติกรรม เนื่องจากการสื่อสาร ซ่ึงอาจเกิดผล
ของการเปลี่ยนแปลงโดยตรงทันทีหรือโดยทางออมและใชเวลาก็ได 

แนวความคิดเก่ียวกับผูรับสารที่มีลักษณะเปนผูถูกกระทําน้ี เร่ิมตั้งแตตน
คริสตศตวรรษที่ 20 โดยทฤษฎีเข็มฉีดยา (Hypodermic Needle Theory) หรือเปนที่รูจักกันวา
ทฤษฎีกระสุนปน (Bullet Theory) ซ่ึงกลาววาการสื่อสารมีพลังที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงความคิด 
ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมของคนได 

2) ผูรับสารที่เปนผูกระทํา (Active Receiver) หมายถึงผูรับสารที่มีอิทธิพล
ในการกําหนดการสื่อสารได เชน กําหนดผูสงสาร กําหนดขาวสารและกําหนดสื่อ เปนตน 

แนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะของผูรับสารกลุมน้ี เกิดขึ้นจากการศึกษา
คนควาและขอเท็จจริงที่วาผูรับสารไมไดเปนผูถูกกระทําเสมอไป และการสื่อสารไมมีผลหรือมีอิทธิพล
ตอทัศนคติและพฤติกรรมของผูรับสารดวย 

3.1.3 ประเภทของผูรับสารจําแนกตามกลุมเปาหมายของการสื่อสาร 
ความเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ประจวบกับ

วิวัฒนาการทางดานเทคโนโลยีและวิทยาการการสื่อสารสมัยใหม เปนเหตุใหการสื่อสารในปจจุบันมี
ความซับซอนมากขึ้น และผลที่ไดอยางหน่ึงจากการเปลี่ยนแปลงเชนนี้คือมีการจําแนก ผูรับสาร
ออกเปน 2 ประเภท คือ 

1) ผูรับสารที่เปนกลุมเปาหมาย (Target Audience) ซึ่งมีลักษณะเดน ดังน้ี 
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- มีจํานวนที่คาดคะเนได (Predictable Size) กลาวคือ เม่ือผูสงสารมี
จุดมุงหมายในการสื่อสารเพ่ือบุคคลกลุมหนึ่งกลุมใดแลว เขาก็พอจะคาดคะเนไดวาบุคคลกลุมน้ีมี
จํานวนประมาณเทาไร 

- มีลักษณะที่เหมือนกัน (Homogeneous) กลาวคืออาจมีลักษณะ
ทางดานประชากรศาสตรที่เหมือนกัน หรืออยางนอยจะตองมีความสนใจขาวสารรวมกัน 

- มีความเห็นที่เปนที่ยอมรับ (Accepted Expression) ในเม่ือจุดมุงหมาย
ของการสื่อสารเพ่ือกลุมเปาหมายน้ี   ดังน้ันขอคิดเหน็ขอเสนอแนะ คําติชมหรือปฏิกิริยาโตตอบในรูป
ตางๆ มักเปนที่ยอมรับในการพิจารณา 

2) ผูรับสารทั่วไป (General Audience) แตกตางจากผูรับสารที่เปน
กลุมเปาหมาย ดังน้ี 

- มีจํานวนที่คาดคะเนไมได (Unpredictable Size) คือไมสามารถทราบ
จํานวนที่แนนอนชัดเจนของผูรับสารได โดยเฉพาะการสื่อสารมวลชน 

- มีลักษณะที่แตกตางกัน (Heterogeneous) เน่ืองจากผูรับสารทั่วไปมี
จํานวนมาก จึงมีความหลากหลายแตกตางกันในตัวแปรทางดานประชากรศาสตร ความสนใจ ความ
เชื่อ คานิยม ฯลฯ 

- มีขอจํากัดในการแสดงความคิดเห็น (Limited Expression) เนื่องจาก
ไมใชกลุมเปาหมายโดยตรง ถึงแมจะมีปฏิกิริยาโตตอบมาบาง ปฏิกิริยาดังกลาวมักจะไมมีความหมาย
ตอผูสงสารมาก ยกเวนในกรณีที่มีปฏิกิริยาโตตอบมากๆ และเปนกลุม 

Clause (1968, อางถึงใน ออมทิพย เมฆรักษาวนิช) ใชเกณฑเร่ือง “การรับสาร
อยางจริงๆ” มาเปนเกณฑในการแบงประเภทผูรับสารเปน 4 ประเภท คือ 

1.  กลุมผูรับสารที่ถูกคาดวาจะสามารถครอบคลุมการสงสารไปได (Potential 
Public) เชน การประมาณการของสถานีโทรทัศนวามีกําลังสูง ครอบคลุมพื้นที่ในก่ีจังหวัดหรือตัวเลข
ครัวเรือนที่มีจํานวนเคร่ืองรับวิทย ุ

2.  กลุมผูรับสารที่เปดรับสารน้ันจริงๆ (Effective Public) ไดแก จํานวนคนที่ซื้อ
หนังสือพิมพอาน เปดวิทยุรับฟง เปดโทรทัศนดูรายการจริงๆ 

3.  กลุมผูรับสารที่เปดรับแตเน้ือหาเฉพาะๆ แบบประจํารายการ (Particular 
Message Public) ไดแก ผูฟงรายการเพลงของสถานีวิทยุ ผูที่ชมรายการละครโทรทัศน ดังที่มีการ
สํารวจความนิยมกันอยูเปนประจํา 

4.  กลุมผูรับสารที่ไดรับผลอยางแทจริงจากสื่อ (Actually Affected Public) ไดแก 
กลุมผูรับสารกลุมพิเศษที่มีความสัมพันธที่เปนลักษณะเฉพาะกับสื่อ ซ่ึงเราอาจจะศึกษาไดจาก
พฤติกรรมผูรับสารหลายอยาง เชน การเขียนจดหมายเขาไปแสดงความคดิเห็น การเขารวมกิจกรรมที่
รายการวิทยุจัด เปนตน 

Mc Quail (1997: 26-36, อางถึงใน ออมทิพย เมฆรักษาวนิช) ไดจําแนกประเภท
ของผูรับสาร โดยใชเกณฑทางสังคมและเกณฑของสื่อเอง เปน 3 ประเภท ดังน้ี 

1.  ผูรับสารที่เปนกลุมสังคม หรือสาธารณชน (The Au-dience as Group or 
Public) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



16 
 

ผูรับสาร คือกลุมหรือสาธารณชนซ่ึงมีความเปนกลุม และมีเอกลักษณกอนที่จะ
มาเปนผูชม  ในสังคมสมัยใหมการแบงแยกกลุมตางๆ รวมทั้งการนิยามกลุมที่เปนกลุมผูชมเปนเร่ืองที่
ยาก อยางไรก็ตามยังพอมีกลุมที่สามารถกําหนดความเปนกลุมได 2 กลุม คือ กลุมการเมืองกับกลุม
ศาสนา เชน การผลิตหนังสือพิมพประจํากลุมการเมืองกับกลุมศาสนาหรือกลุมที่ไปทํากจิกรรมที่โบสถ  
ซ่ึงผลิตขึน้เพ่ือสื่อสารกันภายในกลุมหรือนอกกลุม โดยอาจจะมีวัตถุประสงคในการสรรหาสมาชิกใหม
หรือการเผยแพรแนวความคิดของกลุมไปสูภายนอก 

การจําแนกประเภทผูรับสารแบบนี้มีความหลากหลาย ตัวอยางเชน พรรค
คอมมิวนิสต หรือสิ่งพิมพของพรรคคอมมิวนิสตในรัสเซีย ซ่ึงความจริงแลวไมไดเปนสิ่งตีพิมพสําหรับ
มวลชนแตเปนสิ่งพิมพสําหรับสมาชิกในกลุม 

ขณะน้ีอินเตอรเน็ตเปนเทคโนโลยีใหมลาสุดที่ใชในการสื่อสารกับกลุมใดกลุม
หนึ่ง 

2.  ผูรับสารที่เปนกลุมสนใจ (The Gratification Set as Audience) 
การที่ผูรับสารอาจจะจัดกลุมกันเองตามความสนใจหรือความตองการตางๆ 

แลวแตเร่ือง กลุมตางๆ ประกอบดวยสมาชิกซึ่งอาจจะไมมีอะไรรวมกันอยู นอกจากความสนใจเฉพาะ
เร่ืองเฉพาะเวลาเทาน้ัน 

ทั้งน้ี การกําหนดผูรับสารจะกําหนดจากความสนใจรวมกันมากกวาลักษณะ
ประจําตัวของสมาชิกของกลุม น่ันคือจะมองผูรับสารตามความสนใจรวมกัน ไมมองตามลักษณะสวน
บุคคล 

3.  การมองผูรับสารตามสื่อ (The Medium Audience) 
เปนการนิยามผูรับสารตามสื่อ เชน โทรทัศน ภาพยนตร สิ่งพิมพตางๆ เปนการ

กําหนดตามพฤตกิรรมของผูรับสาร เชน นักดูภาพยนตร นักอาน นักดูโทรทัศน ซึ่งไมยากที่จะกําหนด
ผูรับสารตามสื่อเหลานี้ ทั้งน้ีอาจจะถือวาผูรับสารประเภทนี้เปนมวลชนจริงๆ เพราะประกอบดวยผูคน
ที่หลากหลาย 

4.  ผูรับสารที่กําหนดดวยชองทางหรือเนื้อหา (Au-diences Defined by 
Channel or Content) 

อาจจะมีการกําหนดกลุมผูรับสารวาเปนกลุมผูอานหนังสือเลมหน่ึง หรือผูชม
ภาพยนตรเร่ืองหน่ึงหรือผูฟงรายการวิทย ุรายการหนึ่ง การกําหนดผูชมประเภทน้ีงายกวาประเภทอื่น 
และมีความหมายในเชงิการตลาด (Marketing) ที่ชัดพอสมควร การกําหนดกลุม ผูรับสารตามแนวคิด
น้ีอาจจะเปนการกําหนดกลุมผูรับสารที่มีประโยชนมากกวาวิธีอื่นและเปนวิธีที่มีประโยชนในทาง
ปฏิบัติและเชิงการตลาดที่ชัดเจนและปฏิบัติไดทันที ตัวอยางเชน อาจจะมีผูชมประจําของชองใดชอง
หนึ่งหรือรายการใดรายการหน่ึงซึ่งงายตอการวัด อาจจะมีกลุมผูชมตามประเภทของเร่ือง ประเภท
ของขาว ประเภทของกีฬา ตามตัวนักแสดง นักรอง นักเขียนก็ได อันนําไปสูการเปนผูรับสารประจํา
รายการ ประจํานักแสดง ประจําคน และคนที่เปนสมาชิกกลุมผูรับสารประจําน้ันจะมีพฤติกรรม
เฉพาะกลุม การแตงกายเฉพาะกลุม การพูดเฉพาะกลุม การใชสื่อเฉพาะกลุม อาจจะถือวากลุมผูรับ
สารประจําวัน เปนกลุมทางสังคมก็ได หรือเปนกลุมที่ถูกสรางขึ้นมาโดยสื่อมวลชนแตการพัฒนากลุม
ผูรับสารประจํารายการน้ันไมสามารถทํานายได 
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3.2 แบบการวิเคราะหผูรับสาร 
แบบการวิเคราะหผูรับสารมีหลายแบบ เชน แบบการวิเคราะหผูรับสารที่ใชทฤษฎี

การมองผูรับสารอยาง Active หรือ Passive หรืออาจแบงตามคํานิยามผูรับสาร นอกจากน้ีกาญจนา 
แกวเทพ (2541: 178-189, อางถึงใน ออมทิพย เมฆรักษาวนิช) ไดนําเสนอแบบการวิเคราะหผูรับสาร
เพ่ือใหสะดวกตอการนําไปใชงานในภาคปฏิบัติซ่ึงแบงได 3 แนวทาง ดังนี้ 

3.2.1 แบงตามลักษณะเกณฑของประชากร (Demo-graphic Aspect) อันเปน
วิธีการทีเ่รามักจะพบในงานวิจัยโดยทั่วไป ตัวแปรดานประชากรที่นิยมนํามาใช คือ อายุ ภูมิลําเนา 
การศึกษา เพศ ฐานะเศรษฐกิจ (รายได) 

3.2.2 แบงตามคุณลักษณะดานจิตวิทยา (Psychological Aspect) ตัวแปรที่
นํามาใชสวนใหญจะเปนเร่ืองบุคลิกภาพแบบตางๆ แบบแผนวิธีคิด ลักษณะทางอารมณ สําหรับ
แนวทางนี้ในระยะเวลาตอมาไดพัฒนามาเปนเกณฑในเร่ืองวิถีการใชชีวิต (Lifestyle) ซึ่งกําลังเปนที่
นิยมอยูในปจจุบัน 

3.2.3 ใชเกณฑเร่ืองการแสวงหาขาวสารของผูรับสาร (Information Acquisition)  
เกณฑน้ีเปนการพัฒนามาจากแนวคิดเร่ืองการใชประโยชนและความพึงพอใจในการรับสาร (Uses 
and Gratifications Approach) 

ทั้งน้ีแตละแนวทางมีรายละเอียดดังนี้ 
3.2.1 การวิเคราะหผูรับสารแบงตามลักษณะเกณฑของประชากร 

ในการวิจัยสาขานิเทศศาสตรนั้นตัวแปรดานประชากรที่นิยมนํามาใชมีอยู 5 
ตัว คือ อายุ การศึกษา รายได องคประกอบครัวเรือน (เชน ลักษณะครอบครัวเดี่ยว/ครอบครัวขยาย) 
และลักษณะอาชีพ 

มีขอนาสังเกตวา เนื่องจากการนําเอาตัวแปรดานประชากรมาใชนั้น ตัวแปร
เหลาน้ีจะมีฐานะเปนตัวแปรตน (An-Tecedent Variable) ในกรอบการวิจัย  และมักจะถูกนํามาใช
แบบยอมรับกนัโดยปริยาย (Take it for granted) เชน นํามาหาความสัมพันธระหวางตัวแปรเหลาน้ี
กับดานการสื่อสาร แตหากพบหรือไมพบความสัมพันธ ก็ไมคอยมีคําอธิบายวาเพราะเหตุใดจึงเปน
เชนน้ัน จึงเทากับเปนการใชตัวแปรดานประชากรอยางไมคุมคา และยังไมคอยบุกเบิกความเขาใจใน
เร่ืองตัวแปรดานประชากรมากนัก ในปจจุบันน้ีสําหรับตัวแปรเร่ือง “เพศ” (Gender) ไดเร่ิมมีการ
บุกเบิกทําความเขาใจมากกวาตัวแปรอ่ืนๆ 

1) ตัวแปรเร่ือง “อายุ” 
ในบรรดาตัวแปรทั้งหลายดานประชากรนั้น ตัวแปร “อายุ” เปนตัวแปรที่

คอนขางมีความสําคัญอยางมาก ทั้งนี้เพราะแบบแผนความคิด ภูมิหลังและประสบการณของบุคคล
น้ัน มักจะถูกกําหนดมาจากปริบทสังคมในชวงเวลาน้ันๆ อายุของผูรับสารจึงสามารถจะชวยบงชี้ไดวา 
“เขาเปนคนในรุนไหน” (Generation) เชน เปนคนรุนป 1960, 1970 ฯลฯ โดยที่แตละชวงเวลาน้ัน 
สภาพแวดลอมระดับกวางของสังคมจะแตกตางกันไป ในแงน้ีอายุของปจเจกบุคคลที่เปนตัวแปรระดับ
จุลภาคจะถูกพิจารณาโดยมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมของสังคมซ่ึงเปนตัวแปรระดับมหภาค 
และการที่เราสามารถใช “อายุ” เปนตัวแปรหน่ึงในการจัดกลุมของผูรับสารก็เน่ืองมาจากความเชื่อวา 
คนในอายุรุนราวคราวเดียวกันจะผานประสบการณทางสังคมที่คลายคลึงกัน 
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เราอาจศึกษาตัวแปรเร่ือง “อายุ” โดยดูใหสัมพันธกับตัวสื่อ เชน การ
ตรวจสอบจํานวนประชากรในแตละชวงอายุ แลวลองเปรียบเทียบกับปริมาณสัดสวนของสื่อสําหรับ
มวลชนเพื่อตรวจสอบวามีความสมดุลยกันหรือเปลา มีกลุมผูรับสารกลุมใดที่หลุดหายไปจากความ
สนใจของสื่อ เชน กลุมเด็กเล็ก กลุมคนแก เปนตน 

ในการแบงประเภทของตัวแปรเร่ือง “อายุ” น้ันไมมีหลักเกณฑตายตัววา
เราจะตองแบงชวงอายุเปนชวงชั้น ชั้นละ 5-10 ปเทานั้น  นักวิจัยแตละคนสามารถจะนําตัวแปรเร่ือง 
“อายุ” มาใชอยางสรางสรรคโดยจัดแบงใหเขากับประเด็นหัวขอที่จะศึกษา ตัวอยางเชน งานวิจัยของ
เมญาพิมพ สมประสงค (2538) ซ่ึงตองการจะศึกษาความคิดเห็นเร่ือง “ความเปนไทย” ที่ปรากฏใน
โฆษณาทางโทรทัศน ผูวิจัยมีความเชื่อวาคนไทยที่มีอายแุตกตางกันอยางมากๆ จนสามารถแบงไดเปน
คนรุนอาวุโสและคนรุนใหม ซึ่งมีประสบการณภูมิหลังในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของ
สังคมไทยในชวง 40 ปที่ผานมาน้ีอยางแตกตางกัน นาจะมีความคิดเห็นตอเร่ือง “ความเปนไทย” ที่
แตกตางกนั ดังนั้น ผูวิจัยจึงใชกลุมตวัอยางเพยีง 2 กลุม คือ กลุมวัยรุนที่มีอายุระหวาง 15-19 ป และ
กลุมผูอาวุโสที่มีอายอุยูระหวาง 55-60 ป จะพบวาความคิดเห็นของคนทั้งสองรุนน้ันแตกตางกันจริงๆ 

การสํารวจภาพสะทอนของผูรับสารกลุมอายุตางๆ ที่ปรากฏในเน้ือหาสื่อ
โดยการสอบถามความคิดเห็นของเจาของภาพเอง ก็เปนหัวขอที่สามารถใชตัวแปรเร่ืองอายุอยาง
สรางสรรคได เชน งานวิจัยของสมมาตร คงชื่นสิน (2539) ที่ไดสัมภาษณกลุมผูสูงอายุวามีความ
คิดเห็นอยางไรบางตอชิ้นงานโฆษณาสินคาประเภทตางๆ เชน รถยนต ยาสีฟน ครีมปองกันผิวเหี่ยว
ยน ฯลฯ ที่นําเอาภาพผูสูงอายุมาสะทอนในรูปแบบตางๆ เชน นํามาลอเลียน นํามาเสนอวา “ความ
ชรา” เปนของนารังเกียจ ฯลฯ เพ่ือรับฟงทัศนะจากเจาของภาพบาง 

ขอคิดประการสุดทายก็คือ การใชตัวแปรเร่ือง “อายุ” น้ันจําเปนตองรู
บริบทของสังคมในขณะนั้นดวย ทั้งนี้เพราะในขณะที่อายุเปนตัวเลขชนิดหน่ึง แตความหมายของ
ตัวเลขน้ันมีลักษณะเปนพลวัตและแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ตัวอยางเชน คนอายุ 18 ป ใน พ.ศ.
2500 นั้น ยอมแตกตางจากคนอายุ 18 ป พ.ศ.2540 อยางแนนอน 

2) ตัวแปรเร่ือง “อาชีพ” 
อันที่จริงตัวแปรเร่ือง อาชีพ รายได ระดับการศึกษา และสถานภาพใน

สังคมน้ันมักจะเชื่อมโยงกัน โดยมีการศึกษาเปนตัวกําหนดตัวตน สวนรายไดและสถานภาพจะเปนตัว
แปรตอเนื่องตามมา อยางไรก็ตาม ลักษณะพิเศษของการศึกษาตัวแปรเร่ืองอาชีพนั้นมีขอที่นาสนใจ
ดังนี้คือ 

- อาชีพของแตละบุคคลจะเปนตัวกําหนดคุณลักษณะทางจิตวิทยาของผู
ประกอบอาชีพน้ัน (Professional Predisposition) 

- ในการวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางอาชีพกับการสื่อสารนั้นผูวิจัยควร
จะทําความเขาใจกับคุณลักษณะวิธีประกอบกิจการของแตละอาชีพอยางละเอียดเพ่ือหาคําอธิบาย
ความสัมพันธนั้น ตัวอยางเชน  การวิจัยเพ่ือหาความตองการขาวสารของหญิงที่มีอาชีพบริการทาง
เพศ ซ่ึงมีชวงเวลาในการประกอบอาชีพในตอนกลางคืน ปญหาที่ผูรับสารกลุมน้ีตองเผชิญอยูใน
ชีวิตประจําวัน คือ ปญหา สุขภาพอนามัย เปนตน 
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การประกอบอาชีพน้ันนอกจากจะเปนแหลงที่มาของรายไดแลว ยังเปน
ตัวแปรที่กําหนดรูปแบบการใชเวลาและสถานที่ของบุคคลอีกดวย ผูรับสารที่มีอาชีพแมบานหรือขาย
ของที่บาน ยอมมีโอกาสใชสื่อที่บาน แตสําหรับผูรับสารที่ออกไปทํางานนอกบาน สื่อที่ใชยอมมี
ลักษณะเปลี่ยนไป 

3) ตัวแปรเร่ือง “การศึกษา” 
ตัวแปรเร่ืองการศึกษานั้นสามารถจะศึกษาไดใน 2 มิติ คือ ปริมาณของ

การศึกษาที่ไดรับ และประเภทของสาขาวิชาที่เรียน ซึ่งในงานวิจัยโดยทั่วไปมักจะเนนมิติแรกคือ
ปริมาณของการศึกษา ในที่น้ีจะยกตัวอยางประเด็นเร่ืองตัวแปรการศึกษาที่มีการวิจัยกันในดานนิเทศ
ศาสตร 

- งานศึกษาดานพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของกลุมที่มีการศึกษาระดับ
ตางๆ กับการใชสื่อ ตัวอยางเชน ประวัติของภาพยนตรไทย ซ่ึงในยุคแรกเปนสื่อที่ใชกันอยูในหมูผูมี
การศึกษาสูง แตในยุคปจจุบัน หนังไทยกลายเปนสื่อสําหรับคนที่มีการศึกษานอย 

- ธรรมชาติของสื่อแตละชนิดจะเปนตัวกําหนดระดับการศึกษาของผูใช 
หนังสือพิมพคุณภาพจะมีคนอานมากหรือนอยขึ้นอยูกับระดับการศึกษาโดยรวมของประชากร เพราะ
การอานหนังสือพิมพคุณภาพตองการผูที่อานออกเขียนไดในระดับสูงพอสมควร สื่อสมัยใหม เชน คา
ราโอเกะจะสามารถใชไดกับผูที่อานหนังสือออกเทาน้ัน และในเวลาเดียวกัน สื่อชนิดน้ีก็เพ่ิมขีด
ความสามารถในการอานใหแกผูใชดวย 

- ในเน้ือหาสื่อแตละชนิดอาจจะเปนภาพสะทอนบงบอกถึงระดับการศกึษา
ของผูรับสาร ตัวอยางเชน ในเนื้อหาเพลงลูกทุงจะบอกถึงลักษณะของคนชนบทที่มีการศึกษานอย 
และปญหาการสื่อสารที่เกิดมาจากการมีการศึกษานอย 

- มีการวิจัยหลายชิ้นแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางปริมาณการศึกษา
กับพฤติกรรมการรับสาร เชน 

ก) คนที่เรียนจบระดับปริญญาโทจะมีความแตกตางจากคนเรียนจบ
ปริญญาตรี คือ มีการอานขอมูลอยางวิพากษวิจารณมากกวา (critical) และตั้งขอสงสัยมากกวา 
(skeptical) 

ข) คนมีการศึกษานอยจะถูกชักชวนไดงายกวาหากใชกลยุทธการโนม
นาวแบบใหขอมูลดานเดียว (one-sided information) ในขณะที่คนมีการศึกษาสูงจะตองใหขอมูล
แบบสองดาน (two-sided information) จึงจะสามารถโนมนาวได 

ค) คนที่มีการศึกษาสูงมาก จะมีลักษณะการเลือกเน้ือหาของสื่อมากกวา
คนที่มีการศึกษานอย 

4) ตัวแปรเร่ือง “ระดับรายได” 
- การศึกษาเร่ือง “รายได” น้ัน ประการแรกเลย จําเปนตองระวังการ

ปะปนระหวาง “รายไดของบุคคล” กับ “รายไดของครอบครัว” ซ่ึงในการสอบถามน้ัน จะตองระบุให
ชัดเจนเพราะในบางครอบครัว รายไดของปจเจกบุคคลอาจจะลดลง แตรายไดของครอบครัวกลับ
เพ่ิมขึ้น ทั้งน้ีเพราะจํานวนคนในครอบครัวเพ่ิมขึ้น 
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- ตัวแปรเร่ือง “รายได” นั้นยังเก่ียวของกับปจจัยเก่ียวของอ่ืนอีกดวย 
กลาวคือ การประเมินคาของรายไดน้ันจะตองพิจารณาควบคูไปกับรายจายดวยหรือตัวเลขของรายได
น้ันจะมีความหมายวามีรายไดมากหรือนอยก็ยังเก่ียวของกับชวงวัฏจักรของครอบครัวดวย เชน ถา
เปนชวงเวลาที่ลูกกําลังเขาโรงเรียน จําเปนตองมีคาใชจาย รายไดที่ดูวา “มาก” ก็อาจจะไมเพียงพอ 

- การศึกษามีความสัมพันธระหวางรายไดกับการใชสื่อนั้น มักจะมีขอคน
พบวา เมื่อคนมีรายไดสูงขึ้น มักจะมีการเลือกใชสื่อหลายประเภทมากขึ้น ทั้งนี้ก็เปนเหตุผลธรรมดา 
เนื่องจากการใชสื่อในระบบสังคมของเรา จําเปนตองมีคาใชจายทาํใหผูมีรายไดสูงยอมมีอํานาจการซื้อ
สูงกวา 

อีกประการหน่ึงมีขอนาสังเกตวา เมื่อมีรายไดเพ่ิมขึ้นมักจะหมายถึง
ตําแหนงหนาที่การงานสูงตามไปดวย และทําใหมีภาระหนาที่การงานมากขึ้น จนมีเวลาใหครอบครัว
นอยลง ในกรณีน้ี สมาชิกคนอ่ืนๆ ในครอบครัว (เชน ภรรยา หรือลูก) จะหันไปใชสื่อมากขึ้น 

สําหรับสื่อที่มีแหลงรายไดมาจากผูรับสารโดยตรงหรือกึ่งโดยตรง เชน 
ภาพยนตร การจัดคอนเสิรต วงการเทปเพลง นิตยสาร วงดนตรีลูกทุง ฯลฯ ในการศึกษาสื่อประเภทน้ี 
จําเปนตองคํานึงถึงตัวแปรเร่ือง “รายได” ของผูรับสารเปนสําคัญ 

5) องคประกอบของครอบครัว 
ตัวแปรน้ีสามารถแยกแยะออกไปไดมากแลวแตความคิดริเร่ิมของนักวิจัย 

และแลวแตประเด็นของการวิจัย เราอาจจะตั้งคําถามเพื่อศึกษาองคประกอบของครอบครัวไดดังน้ี 
- มีใครอยูบางในครอบครัว เชน พอ แม ลูก ปู ยา ตา ยาย 
- ใครเปนคนหาเลี้ยงของครอบครัว 
- สถานภาพสมรสเปนอยางไรบาง เชน เปนโสด มีคูนอน (แตไมแตงงาน) 

หรือเปนพอหรือแมที่อยูกับลูก (Single Parent) 
- การแบงงานกันทําในครอบครัวเปนอยางไรบาง 
และจากตัวแปรองคประกอบของครอบครัวดังกลาว สามารถจะโยงมาสู

การศึกษาเร่ืองการสื่อสารได เชน แบบแผนของการรับสารของสมาชิกภายในครอบครัวเปนอยางไร 
โครงสรางอํานาจในการเปดรับขาวสารเปนอยางไร (ใครมีสิทธิในการกําหนดตารางเวลาปด/เปด
โทรทัศน ใครถือ Remote Control) 

3.2.2 การวิเคราะหผูรับสารแบงตามคุณลักษณะดานจิตวิทยา 
ตัวแปรดานจิตวิทยาของผูรับสารนั้นจะเกี่ยวของกับสภาวะทางจิตของผูรับ

สาร เชน เร่ืองบุคลิกภาพ แบบแผนวิธีคิด ลักษณะทางอารมณ ฯลฯ สําหรับในยุคปจจุบัน ตัวแปรดาน
จิตวิทยาที่นิยมนํามาใชมากที่สุดคือเร่ืองวิถีชีวิต (Lifestyle) อันหมายถึงรสนิยม ความชื่นชอบในการ
ใชชีวิตของบุคคล ในที่น้ีจะกลาวถึงเร่ืองตัวแปร เร่ือง “คานิยมและวิถีการดําเนินชีวิต” 

สําหรับที่มาของตัวแปรเร่ือง “วิถีชีวิต” นั้นเกิดมาจากขีดจํากัดประการหน่ึง
ของตัวแปรดานเศรษฐกิจและสังคมที่ไดกลาวมาแลวขางตนนั้นก็คือ มีลักษณะที่คอนขางหยุดนิ่ง
ตายตัว เชน ตัวเลขของระดับการศึกษาหรือรายได ซ่ึงยังไมสามารถจะเคลื่อนไหวมาอธิบายพฤติกรรม
ที่เปนจริงของบุคคลได 
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Mitchell (1993, อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ 2541: 184) จาก
มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด จึงไดนําเสนอตัวแปรดานประชากร ตัวใหมที่มีลักษณะเคลื่อนไหวมากขึ้น 
และมีพลังในการอธิบายไดมากขึ้น คือเร่ืองวิถีการดําเนินชีวิต (Lifestyle) Mitchell ไดใหคํานิยามวา 
วิถีการดําเนินชีวิตเปนศนูยกลางของการพัฒนาของบุคคล การทํากิจกรรมในชีวิตที่ไมใชดานการเมือง 
(Civil Activities) และพฤติกรรมการบริโภค (Consumer Behavior) หากเราสามารถทําความเขาใจ
กับวิถีการดําเนินชีวิตในสวนน้ีได เราก็เขาใจวา ทําไมประชาชนจึงไดแสดงออก และมีแบบแผนของ
การกระทําเชนน้ัน Mitchell มีสูตรในการศึกษาของเขาวา “คนเราเปนอยางที่เราเชื่อ เราฝน และเรา
ให คุณคา กลาวคือ เราพยายามใชชีวิตอยางที่เราเชื่อและทําความฝนของเราใหเปนจริง” 

3.2.3 การวิเคราะหผูรับสารโดยใชเกณฑเร่ืองการแสวงหาขาวสารของผูรับสาร 
(Information Acquisition) 

จากวิธีการวิเคราะหผูรับสารที่เกิดมาจากกรอบทฤษฎีเร่ืองผลกระทบของสื่อ
ที่เนนวา “สื่อจะทําอะไรกับผูรับสารน้ัน” ในระยะเวลาตอมา นักทฤษฎีนิเทศศาสตรหลายทานไดเร่ิม
เปลี่ยนแนวทฤษฎีใหมมาเปนการตั้งคําถามวา “ผูรับสารไดทําอะไรกับสื่อบาง” อันเปนหัวใจสําคัญ
ของแนวคิดเร่ือง “การใชประโยชนและความพึงพอใจของ ผูรับสาร” (Uses and Gratifications 
Approach) 

สมมติฐานเบื้องตนของแนวคิด Uses and Gratifications Approach ก็คือ
ผูรับสารนั้นมิไดใชสื่อตามที่ผูสงสารไดกําหนดมาให หากแตจะมีการเลือกใชสื่อ (Media Use) ตาม
ความตองการของตนเอง ตามสภาพความจริงและตามความสามารถของตนเอง ขั้นตอนของการ
เลือกใชสื่อและใชสารจะมีการคัดเลือกในทุกขึ้นตอน ไมวาจะเปนการเลือกเขาถึง เลือกเปดรับ เลือก
รับรู เลือกตีความ เลือกจดจํา และเลือกนําไปใชหลังจากรับสารแลว 

ในกลุมแนวคิด Uses and Gratifications ไดพัฒนาแนวคิดปลีกยอยออกไป
อีกหลายกลุม และกลุมที่อาจถือไดวามองเห็นบทบาทที่ Active ที่สุดของผูรับสาร ก็คือ กลุมที่เสนอ
แนวคิดเร่ือง Information Seeking ซ่ึงมีแนวคิดสาํคัญๆ วา ในสังคมปจจุบัน มีขาวสารถูกผลิตขึ้นมา
อยางมากมายจนกลายเปนความยุงยากสาํหรับผูรับสารที่จะคนหาขาวสารใหตรงกับความตองการของ
ตน จึงทําใหนักวิชาการสื่อสารบางกลุมเห็นวา เราควรที่จะสนใจวา คนเรามีวิธีการแสวงหาขาวสารที่
ตนตองการไดอยางไร 

ทั้งนี้ ความสนใจในการศึกษาการแสวงหาและการไดรับขาวสารของผูรับสาร
อาจแบงไดเปน 2 มิติ คือ 

1) แบบแผนของสารสนเทศ (Information Pattern) เปนสวนที่เกี่ยวของกับ
เนื้อหาสาระของขาวสาร เชน ประเภทของเนื้อหาที่ตองการ 

2) แบบแผนของการใชสื่อ (Usage Patterns) เปนสวนที่เก่ียวของกับตัวสื่อ
ประเภทตางๆ 

 
แนวคิดการวิเคราะหผูรับสารที่กลาวมาขางตนน้ัน ผูศึกษาไดนํามาใชเปนแนวทางในการ

เลือกสื่อ เน้ือหา ใหเขากับกลุมเปาหมายรายการของผูศึกษา  
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4.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปดรับส่ือและขาวสาร 
4.1 กระบวนการเลือกสรรขาวสาร 

การเลือกสรรขาวสารของบุคคลเปนสิ่งที่อธิบายถึงพฤติกรรมการสื่อสารของแตละ
บุคคลวาความแตกตางกันทางสภาพสวนบุคคลหรือสภาพจิตวิทยามีผลตอการเปดรับขาวสาร โดยมี
กระบวนการเลือกสรร (Selective Process) ที่แตกตางกัน 

โจเซฟ ที แคลปเปอร (Klapper J.T. 1960: 19-25, อางถึงใน กลุมพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ กองสุขศึกษา) ไดกลาวไววา กระบวนการเลือกรับขาวสารหรือเปดรับขาวสาร
เปรียบเสมือนเค ร่ืองกรองขาวสารในการรับรูของมนุษย ซ่ึงประกอบดวยการกลั่นกรอง 4 ขั้น
ตามลําดับดังตอไปน้ี 

1) การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) เปนขั้นแรกในการเลือกชองทางการ
สื่อสารบุคคลจะเลือกเปดรับสื่อและขาวสารจากแหลงสารที่มีอยูดวยกันหลายแหลง เชนการเลือกซื้อ
หนังสือพิมพฉบบัใดฉบับหน่ึง เลือกเปดวิทยกุระจายเสยีงสถานีใดสถานีหนึ่งตามความสนใจและความ
ตองการของตน อีกทั้งทักษะและความชํานาญในการรับรูขาวสารของคนเราน้ันก็ตางกัน บางคนถนัด
ที่จะฟงมากกวาอาน ก็จะชอบฟงวิทยุ ดูโทรทัศนมากกวาอานหนังสือเปนตน 

2) การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) ผูเปดรับขาวสารมีแนวโนมที่จะ
เลือกสนใจขาวจากแหลงใดแหลงหน่ึง โดยมักเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพ่ือ
สนับสนุนทัศนคตเิดมิทีม่ีอยูและหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไมสอดคลองกับความรูความ เขาใจหรือ ทัศนคติเดมิทีม่ี
อยูแลว เพ่ือไมใหเกิดภาวะทางจิตใจที่ไมสมดุลหรือมีความไมสบายใจ ที่เรียกวา ความไมสอดคลอง
ทางดานความเขาใจ (Cognitive Dissonance) 

3) การเลือกรับรูและตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) 
เมื่อบุคคลเปดรับขอมูลขาวสารแลว ก็ใชวาจะรับรูขาวสารทั้งหมดตามเจตนารมณของ ผูสงสารเสมอ
ไปเพราะคนเรามักเลือกรับรูและตีความหมายสารแตกตางกันไปตามความสนใจ ทัศนคติ 
ประสบการณ ความเชื่อ ความตองการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทางรางกาย หรือสภาวะทาง
อารมณและจิตใจ ฉะน้ันแตละคนอาจตีความเฉพาะขาวสารที่สอดคลองกับลักษณะสวนบุคคล
ดังกลาว นอกจากจะทําใหขาวสารบางสวนถูกตัดทิ้งไปยังมีการบิดเบือนขาวสารใหมีทิศทางเปนที่นา
พอใจของแตละบุคคลดวย 

4) การเลือกจดจํา (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจําขาวสารในสวนที่
ตรงกับความสนใจ ความตองการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และมักจะลืมหรือไมนําไป ถายทอดตอใน
สวนที่ตนเองไมสนใจ ไมเห็นดวย หรือเร่ืองที่ขัดแยงคานกับความคิดของตนเอง ขาวสารที่คนเราเลือก
จดจําไวน้ัน มักมีเน้ือหาที่จะชวยสงเสริมหรือสนับสนุนความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ คานิยม หรือความ
เชื่อของแตละคนที่มีอยูเดิมใหมีความมั่นคงชัดเจนยิ่งขึ้นและเปลี่ยนแปลงยากขึ้น เพ่ือนําไปใชเปน
ประโยชนในโอกาสตอไป สวนหน่ึงอาจนําไปใชเมื่อเกิดความรูสึกขดัแยงและมีสิ่งที่ทําใหไมสบายใจขึ้น 

 
4.2 พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร 

พฤติกรรมมีความสัมพันธโดยตรงเก่ียวกับการเปดรับขาวสารมีนักวิชาการไดให
ความหมายไวดังน้ี 
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สุรพงษ โสธนะเสถียร (2546: 26, อางถึงใน กลุมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กองสุข
ศึกษา) กลาววาในการรับสารน้ันผูรับสารจะเปนผูเลือกรับสารที่เปนประโยชนหรือสรางความสนใจ
ใหกับตนเอง ฉะน้ันปจจัยสําคัญที่จะเปนตัวกําหนดความสาํเร็จหรือความลมเหลวของการสงสารไปยัง
ผูรับสาร คือ การเลือกสรรและการแสวงหาขาวสาร ทั้งนี้ ผูเลือกสารจะมีกระบวนการเลือกรับสารที่
แตกตางกันไปตามประสบการณ ความตองการความเชื่อ ทัศนคติ ความรูสึกนึกคิดที่ไมเหมือนกัน 
ความหมายของการเปดรับสื่อสามารถแยกได ตามพฤติกรรมการเปดรับสารจากสื่อ 

Samuel L. Becker (อางถึงใน ปทมา วงษนิชกิจ 2550: 132) ไดใหความหมาย
พฤติกรรมดังน้ี 

1) การแสวงหาขอมูล (Information Seeking) การแสวงหาขอมูลเพื่อตองการใหมี 
ความคลายคลึงกับบุคคลอ่ืนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงทั่วไป 

2) การเปดรับขอมูล (Information Receptivity) การเปดรับสื่อเพ่ือตองการทราบ
ขอมูลที่ตนเองสนใจอยากรู หากมีขาวสารที่เกี่ยวของกับเราที่ตนสนใจก็จะใหความสนใจเปนพิเศษ 

3) การเปดรับประสบการณ (Experience Receptivity) การเปดรับสื่อเพราะ
ตองการทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรือเพ่ือผอนคลาย 
 

4.3 ปจจัยพ้ืนฐานในการเปดรับสื่อ 
ผูรับขาวสารมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อและขาวสารตามแบบเฉพาะของแตละคน

แตกตาง กันไป แรงผลักดันทีใ่หบคุคลหนึ่งไดมีการเลือกรับสื่อนั้นเกิดจากปจจัยพ้ืนฐานหลายประการ
ดังนี้ (พีระ จิรโสภณ 2546: 45, อางถึงใน กลุมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กองสุขศึกษา) 

4.3.1 ทัศนคติและคานิยมของตนเอง จะมีอิทธิพลตอการเลือก การตีความ และการ
จดจํา 

4.3.2 ความอยากรูอยากเห็นในสิ่งตางๆ สื่อมวลชนจึงถือเอาความอยากรูอยากเห็น
เปนหลักสําคัญอยางหน่ึงในการเสนอขาวสาร โดยปกติมนุษยจะอยากรูอยากเห็นโดยเร่ิมจากสิ่งที่อยู
ใกลตัวเองที่สุดไปจนถึงสิ่งที่อยูหางตนเองมากที่สุดตามลําดับ ทั้งน้ีมิใชเพราะวาสิ่งเหลานั้นจะมี
ผลกระทบตอตนเองทั้งทางตรงและทางออมเทาน้ัน แตเปนความอยากรูอยากเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นในแง
ตางๆ 

4.3.2 ประโยชนใชสอยของตนเอง โดยพื้นฐานมนุษยเปนคนเห็นแกตวัในฐานะที่เปน
ผูรับขาวสารจึงตองการแสวงหาและใชขาวสารบางอยางที่จะใชเปนประโยชนแกตนเองเพ่ือชวยให
ความคิดของตนบรรลุผล เพ่ือใหขาวสารที่ไดมาเสริมสรางบารมีเพ่ือใหไดขาวสารที่จะชวยใหตนเอง
ไดรับความสะดวกสบาย รวมทั้งใหไดขาวสารที่ทาใหตนเองเกิดความสนุกสนานบันเทิง 

4.3.4 ประสบการณและนิสัยของผูรับสาร เพราะผูรับสารแตละคนจะมีนิสัยและการ
พัฒนาประสบการณในการรับสารแตกตางกัน 

4.3.5 ลักษณะของสื่อมวลชนโดยทั่วไป นอกจากองคประกอบเกี่ยวกับอายุ เพศ 
การศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม หรือองคประกอบอ่ืนที่ไมสามารถเห็นเดนชัด เชน 
ทัศนคติ ความหวัง ความกลัว ฯลฯ จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการใชสื่อ และสื่อมวลชนแตละอยาง
ก็มีลักษณะเฉพาะที่ผูรับขาวสารแตละคนแสวงหาและที่ไดประโยชนไมเหมือนกัน ลักษณะเฉพาะของ
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สื่อแตละอยางจึงมีสวนที่ทาใหผูรับขาวสารจากสื่อมวลชนมีองคประกอบแตกตางกันไป ทั้งนี้เพราะวา
ผูรับขาวสารแตละคนยอมจะหันเขาลักษณะเฉพาะบางอยางจากสื่อที่จะสนอง ความตองการและทา
ใหตนเองเกิดความพึงพอใจ 

 
จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปดรับสื่อและขาวสารที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา

พฤติกรรมการเปดรับสื่อของบุคคลในแตละคนน้ัน ทัศนคติของบุคคล มีความเกี่ยวของในการเปดรับ
ขาวสาร โดยมีพื้นฐานจากความรูและทัศนคติแตกตางกัน และดวยความแตกตางของความรูและ
ทัศนคติ เพราะความแตกตางในการเปดรับสื่อและความแตกตาง ในการแปลความสารที่ตนไดรับ ทํา
ใหเกิดประสบการณที่แตกตางกันซ่ึงเกิดจากพฤติกรรมของแตละบุคคล ผูศึกษาจึงนําทฤษฎีน้ีมาใช
เปนแนวทางในการสรางสรรครายการใหตอบสนองตอกลุมเปาหมายและเปนที่จดจํา 
 
5.  ผลงานที่เกี่ยวของ 

5.1 รายการเที่ยวละไม ไทยแลนดเวิลด 
ออกอากาศ : สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 
วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทิตย เวลา 06.25 - 06.50 น. 
ประเภทรายการ : สารคดีทองเที่ยวเชิงวาไรตี้ 
รูปแบบรายการ: เปนรายการทีจ่ะแนะนําขอมูลเก่ียวกับสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ

ตางๆ โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวใหมๆ อยางเชน พาไปดูวิถีชีวิตความเปนอยูของผูคนในแตละชุมชน  
รวมถึงศิลปวัฒนธรรมแตละทองถิ่น การสนับสนุน สงเสริม สินคาโอทอปของชุมชน ตลอดจนแหลง
ทองเที่ยวที่เปน Unseen โดยเนนเสนทางระยะสั้นๆ ใชเวลาเดินทางไปในแตละสถานที่ไมไกลกันมาก
นัก รวมทั้งบอกขอมูลเก่ียวกับสภาพพ้ืนที่  วิธีเดินทาง  หมายเลขทางหลวง  สภาพดินฟาอากาศ รถ
โดยสาร อาหารการกิน ที่พัก ของฝากหรือของดีประจําจังหวัด ฯลฯ 

โครงสรางรายการ : แบงออกเปน 3 ชวง 
ชวงที่ 1 
- ไตเติ้ลรายการ (Title) 
- พิธีกรเปดรายการและเปดตัวแขกรับเชิญ 
- แนะนําขอมูลเก่ียวกับสถานที่และทํากิจกรรม 
ชวงที่ 2 
- พาทองเที่ยวและแนะนําขอมูลเก่ียวกับสถานที่และทํากิจกรรม 
ชวงที่ 3 
- พาทองเที่ยวและแนะนําขอมูลเก่ียวกับสถานที่และทํากิจกรรม 
- ปดรายการ 
จากที่ไดรับชมรายการ ผูศึกษาพบวาเปนรายการที่แนะนําและใหขอมูลเกี่ยวกับ

สถานที่ไดคอนขางลึกและนาสนใจ ซ่ึงสามารถนํามาเปนตัวอยางในการทํารายการทองเที่ยวของผู
ศึกษาได แตในรายการน้ันยังมรูีปแบบการนําเสนอที่คอนขางจะไมทันสมัย ทําใหบางคร้ังอาจจะดูหนา
เบื่อหรือผูที่ไมชอบดูสารคดีอาจจะไมสนใจรับชมได 
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5.2 รายการ 48 ชั่วโมง 
ออกอากาศ : สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 
วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 13.00-13.30 น. 
ประเภทรายการ : สารคดีทองเที่ยวกึ่งเรียลลิตี้ 
รูปแบบรายการ: รายการทองเที่ยวทางเลือกที่จะทําให "เวลา" ไมใชขอจํากัดอีก

ตอไป เน้ือหาของรายการนําเสนอการทองเที่ยวในสถานที่ตางๆที่ใชเวลาเพียง 48 ชั่วโมงในการ
ทองเที่ยวและมีแขกรับเชิญที่จะเปนผูนําการเดินทางในแตละทริป 

โครงสรางรายการ : แบงออกเปน 3 ชวง 
ชวงที่ 1 
- ไตเติ้ลรายการ (Title) 
- แขกรับเชิญเปดรายการและแนะนําขอมูลเกี่ยวกับสถานที่เล็กนอย 
- แนะนําการเดินทางและใหขอมูลของสถานที่น้ันๆ 
ชวงที่ 2 
- พาทองเที่ยว ทํากิจกรรมและใหขอมูลสถานที่ 
ชวงที่ 3 
- พาทองเที่ยวและแนะนําขอมูลเก่ียวกับสถานที่และทํากิจกรรม 
- แขกรับเชิญพูดสรุปสถานที่ ความรูสึกการทองเที่ยวภายใน 48 ชั่วโมง พรอม

ประมวลภาพ 
- ปดรายการ 
จากที่ไดรับชมรายการ ผูศึกษาพบวาเปนรายการทองเที่ยวที่นาสนใจ โดยเฉพาะ

คอนเซปและรูปแบบรายการที่ใชเวลาเปนขอจํากัดในการเดนิทางทองเทีย่วซึ่งในประเทศไทยไมคอยมี
รายการทองเที่ยวแบบน้ี การดําเนินรายการออกก่ึงเรียลลิตี้ทําใหดูแลวไมนาเบื่อ ชวนติดตาม ดาน
ภาพมีการจัดองคประกอบภาพที่สวยงาม นาสนใจ แตเน่ืองจากผูดําเนินรายการจะมีการเปลี่ยนไปทุก
เทป บางเทปเปนแขกรับเชิญที่อาจจะไมเคยผานงานพิธีกรมากอน ทําใหรายการดําเนินไปไดอยางไม
ลื่นไหลเทาที่ควร 

 
5.3 รายการโลก 360 องศา 

ออกอากาศ : สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 
วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร เวลา 21.30-22.00 น. 
ประเภทรายการ : สารคดีทองเที่ยว 
รูปแบบรายการ: เปนรายการสารคดีทองเที่ยวตางประเทศ นําเสนอสาระ ความรู ที่

เปนประโยชนและสรางสรรคสังคม โดยสามารถรับชมไดทั้งคนไทยและชาวตางชาติ ดําเนินรายการ
โดย คุณปวีณา สิงหบูรณา 

โครงสรางรายการ : แบงออกเปน 3 ชวง 
ชวงที่ 1 
- ไตเติ้ลรายการ (Title) 
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- พิธีกรเปดรายการ 
- แนะนําขอมูลเก่ียวกับสถานที่และทํากิจกรรม 
ชวงที่ 2 
- พาทองเที่ยวและแนะนําขอมูลเก่ียวกับสถานที่และทํากิจกรรม 
ชวงที่ 3 
- พาทองเที่ยวและแนะนําขอมูลเก่ียวกับสถานที่และทํากิจกรรม 
- พิธีกรพูดปดรายการ 
- สกูป Moving green ของปตท. 
จากที่ไดรับชมรายการ ผูศึกษาพบวาเปนรายการสารคดีทองเที่ยวที่ใหสาระและ

ความรูในสถานที่น้ันๆ ทั้งดานสถานที่ วิถีชีวิต การดําเนินชีวิตของคนในประเทศนั้นๆ วัฒนธรรมตางๆ
อยางละเอียด แตการดําเนินรายการอาจจะดูเปนทางการ เน้ือหาคอนขางหนัก ทําใหดูแลวอาจจะเบื่อ
ไดงาย ซ่ึงผูศึกษาเห็นวาเนื้อหารายการบางสวนสามารถนํามาเปนตัวอยางในรายการของผูศึกษาได 
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บทที่ 3 
 

การเก็บขอมูล 
 

การศึกษาเร่ือง “การสรางสรรครายการสารคดีทองเที่ยวนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวใน
ประเทศไทยที่คลายกับตางประเทศ” น้ัน ผูศึกษาไดกําหนดแนวทางในการดําเนินการวิจัย เพื่อให
บรรลุของวัตถุประสงค ซึ่งในบทน้ีจะเปนบทที่พูดถึงเร่ืองการเก็บขอมูล รวมถึงการวางแผนผลิต
ชิ้นงาน ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

1.  รูปแบบในการศึกษาวิจัย 
2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.  เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาวิจัย 
4.  ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
5.  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
6.  การวิเคราะหขอมูล 
7.  การนําเสนอขอมูล 
8.  การวางแผนการผลิตชิ้นงาน 

 
1.  รูปแบบในการศึกษาวิจัย 

การศึกษาและสรางสรรครายการสารคดีทองเที่ยวนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวในประเทศ
ไทยที่คลายกับตางประเทศในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) 
และการสํารวจจากแบบสอบถาม (Questionnaire) มาใชเปนเคร่ืองมือหลักในการศึกษา หลังจากน้ัน
จึงนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาวิเคราะห เพ่ือเปนแนวทางในการผลิตรายการสารคดีทองเที่ยว
นําเสนอสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยที่คลายกับตางประเทศ ใหสอดคลองกับความตองการของ
กลุมเปาหมาย รวมถึงทําการประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้นใหมดวยวิธีการสนทนาแบบกลุม (Focus 
Group) อีกคร้ัง เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขชิ้นงานใหดียิ่งขึ้นตอไป 

ผูศึกษาไดกําหนดแนวทางในการดาํเนินการวิจัยเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดงักลาวขางตน 
โดยรูปแบบการศึกษาจะแบงเปน 2 ตอน 

1.1 การศึกษาวิจัยกอนกระบวนการผลิตรายการ (Pre-Test) โดยการใชแบบสอบถาม 
(Questionnaire) กับกลุมเปาหมายจํานวน 106 คนและจากการสัมภาษณ (In-Depth Interview) 
กับผูผลิตรายการโทรทัศนในประเทศไทย เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลและการศึกษาวิจัย
ตอไปในตอนทาย 

1.2 การศึกษาวิจัยหลังกระบวนการผลิตรายการ (Post-Test) ดวยวิธีการประเมินผล
รายการสารคดีทองเที่ยวทางโทรทัศนในลักษณะการสนทนากลุม (Focus Group) 
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2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.1 ประชากร (Population) ในการศึกษาและผลิตรายการคร้ังน้ี แบงเปน 3 กลุม 
ดังตอไปนี้ 

1) ประชากรที่เปนผูตอบแบบสอบถามกอนการผลิตรายการ (Pre-Test) คือกลุม
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล ที่มีอายุตั้งแต 18-35 ป 

2) ประชากรที่เปนผูผลิตรายการทางโทรทัศนที่เก่ียวของ คือ กลุมของผูผลิตและผู
ดําเนินรายการโทรทัศนที่มีลักษณะแนวทางการผลิตรายการที่ใกลเคียงกัน 

3) ประชากรที่เปนผูทําการสนทนากลุม (Focus Group) หลังการผลิตรายการ
(Post-Test) คือกลุมประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีอายุระหวาง 18-35 ป 

2.2 กลุมตัวอยาง (Sampling) ในการศึกษาและการผลิตรายการคร้ังน้ี เก็บขอมูลโดยใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงแบงออกเปน 3 กลุมคือ กลุม
ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ และกลุมตัวอยางที่เปนผูประเมินผลรายการ
ที่ผลิตขึ้นดังตอไปน้ี 

1) กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม หมายถึง กลุมตัวอยางในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลที่ มีอายุตั้งแต 18-35 ป จํานวน 106 คน 

2) กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ หมายถึง กลุมของผูผลิตและผูดําเนินรายการทาง
โทรทัศนที่มีลักษณะแนวทางการผลิตรายการที่ใกลเคียงกัน โดยทําการสัมภาษณทั้งหมด 2 รายการ 
ดังตอไปนี้ 

- คุณคริสโตเฟอร วอชิงตัน ผูผลิตรายการ 48 ชั่วโมง ทางสถานีโทรทัศน
กองทัพบกชอง 5 สัมภาษณดานเน้ือหารายการ (Content) และ รูปแบบการนําเสนอ (Format) 

- คุณพิศาล แสงจันทร และคุณทายาท เดชเสถยีร ผูผลิตรายการ หนังพาไป ทาง
สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (ThaiPBS) สัมภาษณดานลีลาการนําเสนอ (Style) 

การสัมภาษณผูผลิตและผูดําเนินรายการโทรทัศนน้ัน จะสัมภาษณความคิดเห็น 
และขอมูลเก่ียวกับรายการสารคดีทองเที่ยวทางโทรทัศนในปจจุบัน รูปแบบการนําเสนอรูปแบบ 
เนื้อหาของรายการสารคดีทองเที่ยว เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขโครงราง (Proposal) และสัมภาษณถึง
ความคิดเห็นเก่ียวกับกลวิธีในการสื่อสาร วิธีการนําเสนอของผูดําเนินรายการสารคดีทองเที่ยวที่ใชใน
การสื่อสารเน้ือหาไปยังกลุมเปาหมาย 

3) กลุมตัวอยางที่เปนผูประเมินผลรายการ หมายถึง กลุมผูชมรายการสารคดี
ทองเที่ยวนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยที่คลายกับตางประเทศ ที่มีอายุระหวาง 18-35 ป 
ในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวน 5 คน มาทําการสนทนากลุม (Focus Group) เพ่ือ
ทําการประเมินผลรายการ 
 
3.  เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาวิจัย 

ในการศึกษาและสรางสรรครายการสารคดีทองเที่ยวนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวใน
ประเทศไทยที่คลายตางประเทศ ผูศึกษาไดกําหนดเคร่ืองมือในการศึกษาวิจัย โดยแบงออกเปน 2 
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สวน คือ เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการและเคร่ืองมือที่ใชในการ
ประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ ดังตอไปน้ี 

1.  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ 
1.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) ใชศึกษาถึงพฤติกรรมการชมรายการสารคดี

ทองเที่ยวทางโทรทัศน ความตองการทางดานรูปแบบ เนื้อหาและลีลาการนําเสนอรายการสารคดี
ทองเที่ยวนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยที่คลายตางประเทศ โดยมีแนวคําถามจํานวน 3 
สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปดานประชากรศาสตร 
สวนที่  2 ความคิดเห็นตอเนื้อหา รูปแบบการนําเสนอของรายการสารคดี

ทองเที่ยวนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยคลายกับสถานที่ในตางประเทศ 
สวนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อแนวทางในการคิดสรางสรรค

รายการสารคดีทองเที่ยวนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยคลายกับสถานที่ในตางประเทศ 
1.2 แบบสัมภาษณ (In-Depth Interview) ใชสําหรับการสัมภาษณกลุมผูผลิตใน

ดานตางๆ แบงออกเปน 2 กลุม ดังตอไปน้ีคือ 
1) คําถามดานเน้ือหารายการ (Content) และรูปแบบการนําเสนอ (Format) 

- ลักษณะเน้ือหารายการสารคดีทองเที่ยวควรมีอะไรบาง 
- แนวคิดการผลิตและเน้ือหาในรายการ (ดีและแตกตางจากรายการอ่ืน

อยางไร) 
- รูปแบบรายการ มีจุดเดนและความนาสนใจอยางไร 
- เทคนิคการนําเสนอและการเลือกเน้ือหารายการใหเหมาะกับกลุมเปาหมาย 
- การแบงน้ําหนักของเนื้อหารายการในแตละเบรก 
- ปญหาอุปสรรคที่พบในงานและแนวทางแกไขในการผลิตรายการ 

2) คําถามดานลีลาการนําเสนอ (Style) 
- เทคนิคการเลาเร่ืองในรายการ 
- การถายภาพ องคประกอบภาพ มุมกลอง ฯลฯ 
- มีเทคนิคการตัดตอและกราฟกอยางไรใหดูนาสนใจ 
- มีการเลือกใชเสียงและเพลงประกอบรายการใหเหมาะสมอยางไร/เพลง

ประกอบมีสวนทําใหรายการนาสนใจขึ้นอยางไร 
- ลักษณะและบุคลิกของผูดาํเนินรายการสารคดทีองเที่ยวที่ดแีละเทคนิคของ

พิธีกรที่จะดึงผูชมใหติดตาม 
- ปญหาอุปสรรคที่พบในงานและแนวทางแกไขในการผลิตรายการ 

2.  เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ 
การสนทนากลุม (Focus Group) โดยใหกลุมเปาหมายเปนผูประเมินผลรายการที่

ผลิตขึ้นเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงและแกไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ โดยจะทําการ
สนทนาในหัวขอความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับจากการชมรายการสารคดีทองเที่ยวนําเสนอ
สถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยที่คลายกับตางประเทศประกอบดวยแนวคําถาม ดังตอไปน้ี 
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2.1 รูปแบบรายการ (Format) 

- ดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบรายการในแตละชวง 
- ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบรายการเร่ืองดานความยาวของรายการและ

ความยาวของแตละชวง 
2.2 เน้ือหาของรายการ (Content) 

- ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับเน้ือหาของรายการในแตละชวง 
- ดานประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการ 

2.3 วิธีการนําเสนอ (Style) 
- ดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอลีลาการนําเสนอผูดําเนินรายการ 
- ดานความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวง 
- ดานการตัดตอและลําดับภาพรายการ 
- ดานของเพลงและดนตรีประกอบรายการ 

2.4 ความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 
2.5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรายการ 

 
4.  ข้ันตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาและผลิตรายการสารคดีทองเที่ยวเพ่ือนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวในประเทศ
ไทยที่คลายตางประเทศ ในคร้ังน้ีผูศึกษาไดทาํการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือ 
การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลรายการ 
ดังตอไปนี้ 

4.1 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ 
ข้ันตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการศึกษา คนควาเก็บรวบรวมขอมูล จากหนังสือ 

เอกสาร บทความตางๆ งานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการผลิตรายการสารคดีทองเที่ยวทางโทรทัศน 
ตลอดจนรูปแบบเน้ือหาในรายการซ่ึงเปนที่ตองการของกลุมเปาหมาย เพ่ือมาใชเปนแนวทางการผลิต
รายการ 

ข้ันตอนที่ 2 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามใหประชากรที่มีอายุตั้งแต 18 ป
ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 100 คน โดยไดนําผลการศึกษา 
คนควา รวบรวมขอมูลทางดานเอกสาร ตลอดจนผลจากการวิเคราะหรูปแบบและเนื้อหารายการ มา
เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามความตองการทั้งในดานเนื้อหา รูปแบบ และการนําเสนอของ
รายการ เพ่ือเปนแนวทางในการผลิตรายการ ใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายตอไป 

ข้ันตอนที่ 3 ผูศึกษาไดสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) เพื่อขอขอมูล 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับรายการจากผูผลิตรายการโทรทัศนจํานวน 2 รายการ ซ่ึงไดผล
การศึกษาคนควารวบรวมขอมูลจากเอกสารทางดานวิชาการ และงานวิจัยที่เก่ียวของ มาเปนแนวทาง
ในการสรางแบบสัมภาษณ เพ่ือใหไดขอมูลที่เก่ียวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหารายการ
ที่ดี กลวิธีในการสื่อสารกับผูชม ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการทองเที่ยวทาง
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โทรทัศน แลวจึงทําการรวบรวมขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการวิเคราะหเพ่ือใชเปนแนวทางในการผลิต
รายการ ใหสอดคลองตอความตองการของกลุมเปาหมายตอไป 

ข้ันตอนที่ 4 ผูศึกษาไดเตรียมการกอนการผลิตรายการ (Pre-Production) โดยนํา
ขอมูลทั้งหมดที่ไดจากเคร่ืองมือในการวิจัย มาจัดทําโครงสรางและโครงรางรูปแบบของรายการ 
(Proposal) หาขอมูลดานตางๆ ความรูใหมๆรวมถึงเทคนิคการนําเสนอใหนาสนใจ เพื่อนํามาเขียนบท
รายการ (Script) เตรียมสถานที่และอุปกรณในการผลิตรายการ ติดตอบคุคล นัดบุคคลที่มีสวนรวมใน
การผลิต ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตรายการทั้งหมด 

ข้ันตอนที่ 5 ขั้นผลิตรายการสารคดีทองเที่ยวนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวในประเทศ
ไทยที่คลายตางประเทศ 

4.2 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลรายการ 
ผูศึกษาจะนําเสนอผลงาน รายการสารคดีทองเที่ยวทางโทรทัศนนําเสนอสถานที่

ทองเที่ยวในประเทศไทยที่คลายตางประเทศ ตอกลุมเปาหมายจํานวน 5 คน ดวยวิธีการสนทนากลุม 
(Focus Group) ในหัวขอความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับจากการชมรายการสารคดีทองเที่ยว
นําเสนอสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยที่คลายตางประเทศ จากน้ันจึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผล
การประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในดานรูปแบบ เน้ือหา ลีลาการนําเสนอรายการ รวมถึงผูดําเนิน
รายการ ดนตรีที่ใช ตลอดจนภาพรวมของรายการ ซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงแกไขชิ้นงานใหสอดคลอง
กับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายมากที่สุด 
 
5.  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล
ในแตละสวน ดังตอไปน้ี 

5.1 ผูศึกษาไดทําการแจกแบบสอบถาม เ พ่ือทําการสํารวจความตองการของ
กลุมเปาหมาย จํานวน 106 คน ตั้งแตวันที่ 10–21 กันยายน 2556 เปนระยะเวลา 12 วัน 

5.2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ เพ่ือขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการ
โทรทัศน ทั้งหมด 2 รายการ ตั้งแตวันที่ 10-24 กันยายน 2556 เปนระยะเวลา 15 วัน 

5.3 ผูศึกษาไดทําการประเมินผลรายการ ดวยวิธีการสนทนาแบบกลุม (Focus Group) 
ของกลุมเปาหมายจํานวน 5 คน ภายในเดือนธันวาคม 2556 เปนระยะเวลา 1 วัน 
 
6.  การวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังน้ี ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลเพ่ือนําไปใชใน
การผลิตรายการ การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวน คือการวิเคราะหขอมูลกอนการผลติรายการ 
และการวิเคราะหขอมูลหลังการผลิตรายการ 

6.1 การวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ 
ข้ันตอนที่ 1 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพ้ืนฐาน โดยนําคําตอบที่

กลุมตัวอยางตอบในแบบสอบถาม มาทําการคํานวณผลทางสถิติ เพ่ือหาคาเฉลี่ยและแจกแจงความถี่
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ดานความตองการดานรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงการนําเสนอความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะมาใชพิจารณาเพ่ิมเติมในการผลิตรายการ 

ข้ันตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-
Depth Interview) โดยการนําบทสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนทั้ง 2 รายการที่ไดทําการ
สัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาวิเคราะหรูปแบบและเน้ือหารวมถึงลีลาการนําเสนอทั้งหมดที่
ผูผลิตรายการใชในรายการทองเที่ยวทางโทรทัศน ซึ่งการวิเคราะหในประเด็นน้ี จะอาศัยแนวคิดดาน
กระบวนการสื่อสารมาประกอบใชในการวิเคราะห แลวนํามาสรุปแนวทางในการผลิตรายการตอไป 

6.2 การวิเคราะหขอมูลหลังการผลิตรายการ 
ผูศึกษาจะใชวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อทําการประเมินผลรายการที่

ไดผลิตขึ้น โดยใชเปนกลุมตัวแทนจํานวนทั้งหมด 5 คน และนําคําตอบที่ได ทั้งในดานความคิดเห็น 
ความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการ มาศึกษาวิเคราะห เพ่ือเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายไดมาก
ที่สุด 
 
7.  การนําเสนอขอมูล 

ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานที่ได 
จากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวนคือ 

7.1 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 
ขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพ่ือนํามาใชเปนแนวทาง

ในการผลิตรายการ ดังตอไปน้ี 
สวนที่ 1  นําเสนอผลการเ ก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ของกลุมตวัอยางที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ จํานวน 106 คน เพ่ือใหทราบถึง
ความตองการดานรูปแบบและเนื้อหาของรายการสารคดีทองเที่ยว ตลอดจนขอเสนอแนะเพ่ือเปน
แนวทางในการผลิตรายการใหมี รูปแบบและเนื้อหาที่นาสนใจ ตรงตามความตองการของ
กลุมเปาหมายมากที่สุด 

สวนที่ 2 นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-
Depth Interview) ของกลุมตัวอยางที่ผูผลิตรายการโทรทัศน 2 รายการ ตามประเด็นคําถามที่
กําหนดไว เพ่ือใหทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตรายการสารคดีทองเที่ยวในดานตางๆ กลวิธี
ในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาที่ดี ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการเพ่ือนํามาเปน
แนวทางในการผลิตรายการสารคดีทองเที่ยวนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยที่คลาย
ตางประเทศ 

7.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 
ขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการน้ัน เก็บรวบรวมขึ้นเพื่อนํามาใชในการวาง 

แผนการผลิตรายการ ดังตอไปน้ี 
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สวนที่ 1 นําเสนอโครงสรางของรายการ (Proposal) ซึ่งจะประกอบดวย 

องคประกอบ ทุกสวนของรายการ เชน รูปแบบรายการ ตลอดจนเนื้อหา รูปแบบ และลีลาการ
นําเสนอที่จะทําผลิตขึ้น 

สวนที่ 2 นําเสนอบทรายการ (Script) ซ่ึงจะประกอบดวย บทถายทํารายการ บท
พูดของผูดําเนินรายการ แขกรับเชิญในรายการ ตลอดจนเสียงเพลงประกอบ ดนตรีประกอบ และ
กราฟกตางๆ ของแตละชวงรายการ 

สวนที่ 3 นําเสนอตารางการดําเนินงานในการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อให
ทราบถึงระยะเวลาและเปาหมายการดําเนินงาน ตั้งแตการเก็บรวบรวมขอมูลไปจนถึงการประเมินผล
รายการ 

7.3 การนําเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ 
นําเสนอรายการสารคดีทองเที่ยวนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยที่คลาย

ตางประเทศ ที่เสร็จสมบูรณ ความยาว 30 นาที 
7.4 การนําเสนอผลการประเมินรายการ 

นําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมผูฟงเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล แบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน
ที่ไดรับจากการชมรายการของกลุมเปาหมาย ทั้งในดานของรูปแบบ เนื้อหา ประโยชนที่ไดรับ และ
ลีลาการนําเสนอรายการ แลวนําผลที่ไดมาสรุปตามประเด็น เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข
และพัฒนารายการใหดียิ่งขึ้นไป 
 
8.  การวางแผนการผลิตชิ้นงาน 

ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานที่ได
จากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ การนําเสนอขอมูลใน
ขั้นตอนกอนการผลิตรายการ การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ การนําเสนอ
รายการที่เสร็จสมบูรณ และการนําเสนอผลการประเมินรายการ 

ขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการน้ัน เก็บรวบรวมขึ้นเพ่ือนํามาใชเปนแนวทางใน
การผลิตรายการ ดังตอไปนี้ 

8.1 การนําเสนอขอมูลกอนการผลิต 
สวนที่ 1 นําเสนอแนวความคิด ในการจัดทําโครงรางรายการ โดยกําหนดรูปแบบ 

เนื้อหา และวิธีการนําเสนอ กลยุทธและยุทธวิธีในการสื่อสารของรายการสารคดีทองเที่ยวนําเสนอ
สถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยที่คลายกับตางประเทศเพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการ 

สวนที่ 2  นําเสนอผลการศึกษาจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก ( In-depth 
interview) ของกลุมของผูผลติและผูดาํเนินรายการทางโทรทัศนที่มีลักษณะแนวทางการผลิตรายการ
ที่ใกลเคียงกัน รวม 2 รายการ ตามประเด็นคําถามที่กําหนดไว เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รายการทองเที่ยวในปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสารของผู
ดําเนินรายการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการสารคดีทองเที่ยว เพ่ือนํามาใชเปน
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แนวทางในการผลิตรายการสารคดีทองเที่ยวนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยที่คลายกับ
ตางประเทศ 

สวนที่ 3 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ของ
กลุมตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ จํานวน 100 คน เพ่ือใหทราบถึงความตองการดาน
รูปแบบและเน้ือหาของรายการสารคดีทองเที่ยวนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยที่คลายกับ
ตางประเทศ รวมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการผลิตรายการ 

8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 
สวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal) ซึ่งจะประกอบดวย

องคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเร่ือง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทํา
การผลิตขึ้นในแตละตอนของรายการ 

สวนที่ 2 นําเสนอบทรายการ (Script) จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน ความยาว 30 นาที 
โดยนําเสนอในรูปแบบบทรายการแบบสมบูรณ (Full Script) 

สวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพ่ือใหทราบถึง
ขั้นตอนในการผลิตรายการในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ 

8.3 การนําเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ 
นําเสนอตัวรายการสารคดทีองเทีย่วนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยทีค่ลาย

กับตางประเทศที่เสร็จสมบูรณ ความยาวตอนละ 30 นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน 
8.4 การนําเสนอผลการประเมินผลรายการ 

นําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมผูชมเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพ่ือใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่
ไดรับจากการรับฟงรายการของกลุมเปาหมายในดานของรูปแบบ เนื้อหา ผูดําเนินรายการ รวมถึงการ
นําเสนอภาพ เทคนิคการตัดตอ และดนตรีประกอบในรายการ แลวนําผลที่ไดมาสรุปตามประเด็น 
เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขและพัฒนารายการตอไป 
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บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง “การสรางสรรครายการสารคดีทองเที่ยวนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวใน
ประเทศไทยที่คลายกับตางประเทศ” น้ัน ผูศึกษาไดใชวิธีการศึกษาแบบการสัมภาษณเชิงลึก (In-
Depth Interview) และการสํารวจจากแบบสอบถาม เพ่ือเปนแนวทางในการผลิตชิ้นงาน โดยผูศึกษา
ไดแบงการนําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

1.  ผลการสํารวจและสรุปผลจากการแจกแบบสอบถามจํานวน 106 คน 
2.  บทวิเคราะหจากการสัมภาษณผูผลิตรายการทองเที่ยวทางโทรทัศน จํานวน 2 

รายการ 
3.  การนําเสนอโครงรางรายการและบทโทรทัศน 

 
ตอนที่ 1 ผลการสํารวจและสรุปผลจากการแจกแบบสอบถามจํานวน 106 คน 

ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามความคิดเห็นใหแกกลุมตัวอยางอายุ 18-35 ป 
จํานวน 106 คน โดยผูศกึษาไดนําคําตอบมาประมวลผลทางสถติเิพ่ือวัดผลของความคดิเหน็ตอเนื้อหา 
รูปแบบการนําเสนอของรายการสารคดีทองเที่ยวนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยคลายกับ
สถานที่ในตางประเทศเพ่ือเปนแนวทางในการผลิตรายการสารคดีทองเที่ยวในหัวขอ “การสรางสรรค
รายการสารคดีทองเที่ยวนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยทีค่ลายกับตางประเทศ” ซ่ึงแสดงผล
ออกมาดังน้ี 
 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 
ตารางที่ 4-1 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
ชาย  41 39 
หญิง 65 61 
รวม 106 100 

 

จากตารางที่ 4-1 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมีจํานวน
มากที่สุด จํานวน 65 คน  คิดเปนรอยละ 61  รองลงมาก็คือกลุมตัวอยางที่เปนเพศชาย จํานวน 41 
คน คิดเปนรอยละ 39 
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ตารางที่ 4-2 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงอายุ 
 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 
ต่ํากวา 18 ป 2 2 
18-23 ป 66 62 
24-29 ป 17 16 
30-35 ป 21 20 
36 ปขึ้นไป 0 0 
รวม 106 100 
 

จากตารางที่ 4-2 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามอยูในชวงอายุ 18-23 
ป มากที่สุด จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 62 รองลงมาคือกลุมตัวอยางที่อยูในชวงอายุ 30-35 ป 
จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 20 , ชวงอายุ 24-29 ป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 16 สวนกลุม
อยางที่อายุต่ํากวา 18 ปเปนกลุมที่มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2  
 
ตารางที่ 4-3 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
โสด 105 99 
สมรส 1 1 
หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 0 0 
รวม 106 100 
 

จากตารางที่ 4-3 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพโสดมาก
ที่สุด จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 99 รองลงมาคือกลุมตัวอยางที่มีสถานภาพสมรส จํานวน 1 คน 
คิดเปนรอยละ 1 
 
ตารางที่ 4-4 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
 

ระดับการศึกษาสูงสุด จํานวน (คน) รอยละ 
ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 1 1 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา 12 11 
ปริญญาตรีหรือเทยีบเทา  90 85 
สูงกวาปริญญาตรี 3 3 
รวม 106 100 
 

จากตารางที่ 4-4 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทามีจํานวนมากที่สุด จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 85 รองลงมาคือกลุม
ตัวอยางที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 11 
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และกลุมตัวอยางที่มีการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3 สวนกลุม
ตัวอยางที่มีการศึกษาในระดับต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายมีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเปน
รอยละ 1 
 
ตารางที่ 4-5 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 
นักเรียน/นักศกึษา 71 67 
พนักงานบริษัทเอกชน 20 19 
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 9 8 
เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว 6 6 
อ่ืนๆ 0 0 
รวม 106 100 
 

จากตารางที่ 4-5 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามที่เปนนักเรียน/
นักศึกษามีจํานวนมากที่สุด จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 67 รองลงมาคือกลุมตัวอยางที่เปน
พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 19 และกลุมตัวอยางที่รับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 8 สวนกลุมตัวอยางที่เปนเจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัวมี
จํานวนนอยที่สุด จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6 
 
ตารางที่ 4-6 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายได 
 

รายได (ตอเดือน) จํานวน (คน) รอยละ 
ต่ํากวา 10,000 บาท 64 60 
10,000 – 30,000 บาท 40 38 
30,001 – 50,000 บาท 2 2 
50,001 บาทขึ้นไป 0 0 
รวม 106 100 
 

จากตารางที่ 4-6 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายไดต่ํากวา 
10,000 บาทมีจํานวนมากที่สุด จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 60 รองลงมาคือกลุมตัวอยางที่มีรายได 
10,000-30,000 บาท จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 38 สวนกลุมตัวอยางที่มีรายได 30,001-50,000 
บาทมีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2 
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สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอเนื้อหา รูปแบบการนําเสนอของรายการสารคดีทองเทีย่วนําเสนอสถานที่
ทองเที่ยวในประเทศไทยคลายกับสถานที่ในตางประเทศ 
 
ตารางที่ 4-7 แสดงคารอยละรายการสารคดีทองเที่ยวที่กลุมตัวอยางชื่นชอบ 
 

ช่ือรายการ จํานวน (คน) รอยละ 
เนวิเกเตอร 16 15 
เที่ยวละไม ไทยแลนดเวิลด 3 3 
สมดุโคจร 5 5 
48 ชั่วโมง 2 2 
สุดเขตเทศกาล 3 3 
ผจญภยัไรพรมแดน 4 4 
คูเลิฟตะลอนทัวร 27 25 
หลงกรุง 6 6 
Along Way Home สองขางทาง 1 1 
หนังพาไป 22 20 
1081009 ภารกิจเมืองนารัก 4 4 
อ่ืนๆ 16 15 
รวม 106 100 
 

จากตารางที่ 4-7 แสดงใหเห็นวารายการสารคดีทองเที่ยวที่กลุมตัวอยางที่ตอบ
แบบสอบถามมีความชืน่ชอบมากที่สดุคอืรายการคูเลิฟตะลอนทัวร จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 25 
รองลงมาคือรายการหนังพาไป จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 20 , รายการเนวิเกเตอร จํานวน 16 
คน คิดเปนรอยละ 15 , รายการหลงกรุง จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6 , รายการสมุดโคจร จํานวน 
5 คน คิดเปนรอยละ 5 , รายการผจญภัยไรพรมแดนและ1081009 ภารกิจเมืองนารักมีจํานวนเทากัน 
คิดเปนรอยละ 4 ,รายการสุดเขตเทศกาลและเที่ยวละไม ไทยแลนดเวิลดมีจํานวนเทากัน คิดเปนรอย
ละ 3 , รายการ 48 ชั่วโมง จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2 สวนรายการสารคดีที่กลุมตัวอยางชื่นชอบ
นอยที่สุดคือรายการ Along way home สองขางทาง จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1 และมีผูตอบ
รายการอ่ืนๆ จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 15 
 
ตารางที่ 4-8 แสดงคารอยละของความคิดเห็นดานปจจัยที่ทําใหเกิดความสนใจในการเลือกรับชม
รายการ 
 

ปจจยั จํานวน (คน) รอยละ 
เนื้อหาและขอมลูของรายการ 23 22 
รูปแบบการนําเสนอของรายการ 63 59 
ผูดําเนินรายการ 15 14 
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ตารางที่ 4-8 แสดงคารอยละของความคิดเห็นดานปจจัยที่ทําใหเกิดความสนใจในการเลือกรับชม
รายการ (ตอ) 
 

ปจจยั จํานวน (คน) รอยละ 
เทคนิคการถายทําและการตัดตอ 4 4 
อ่ืนๆ 1 1 
รวม 106 100 

 

จากตารางที่ 4-8 แสดงใหเห็นวาปจจัยที่กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเห็นวาทําให
เกิดความสนใจในการเลือกรับชมรายการมากทีสุ่ดคือรูปแบบการนําเสนอของรายการ จํานวน 63 คน 
คิดเปนรอยละ 59 รองลงมาคือเน้ือหาและขอมูลของรายการ จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 22 , ผู
ดําเนินรายการ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 14 สวนปจจัยที่ทําใหเกิดความสนใจนอยที่สุดคือ
เทคนิคการถายทําและการตัดตอ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4 และมีผูตอบปจจัยอื่น จํานวน 1 คน 
คิดเปนรอยละ 1 
 
ตารางที่ 4-9 แสดงคารอยละของความคิดเห็นดานขอมูลในรายการที่อยากใหมีเพ่ิมเติม 
 

ขอมูลทีอ่ยากใหมีเพ่ิมเตมิ จํานวน (คน) รอยละ 
ขอมูลสถานที่ทองเทีย่วอยางละเอียด 10 9 
ขอมูลการเดินทาง 4 4 
ขอมูลเก่ียวกับทีพั่ก 13 12 
ขอมูลคาใชจายในการทองเทีย่ว 44 42 
ขอมูลวัฒนธรรมและความเปนอยูทองถิ่น 12 11 
บทสมัภาษณความคิดเห็นของผูที่มีสวน
เกีย่วของกับสถานที ่

1 1 

กิจกรรมที่นาสนใจในการทองเทีย่ว 22 21 
อ่ืนๆ 0 0 
รวม 106 100 
 

จากตารางที่ 4-9 แสดงใหเห็นวาขอมูลที่กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามอยากใหมี
เพ่ิมเติมในรายการมากที่สุดคือขอมูลคาใชจายในการทองเที่ยว จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 42 
รองลงมาคือขอมูลกิจกรรมที่นาสนใจในการทองเที่ยว จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 21 , ขอมูล
เกี่ยวกับที่พัก จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 12 , ขอมูลวัฒนธรรมและความเปนอยูทองถิ่น จํานวน 
12 คน คิดเปนรอยละ 11 , ขอมูลสถานที่ทองเที่ยวอยางละเอียด จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 9 , 
ขอมูลการเดินทาง จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4 สวนขอมูลที่อยากใหมีเพ่ิมเติมนอยที่สุดคือบท
สัมภาษณความคิดเห็นของผูที่มีสวนเก่ียวของกับสถานที่ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1 
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ตารางที่ 4-10 แสดงคารอยละของความคิดเห็นดานจํานวนของผูดําเนินรายการที่เหมาะสม 
 

จํานวนผูดําเนินรายการ จํานวน (คน) รอยละ 
1 คน 15 14 
2 คน 80 75 
3 คน 11 10 
รวม 106 100 
 

จากตารางที่ 4-10 แสดงใหเห็นวาจํานวนผูดําเนินรายการที่กลุมตัวอยางที่ตอบ
แบบสอบถามเห็นวาเหมาะสมกับรายการคือมากที่สุด 2 คน จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 75 
รองลงมาคือ 1 คน คิดเปนรอยละ 1 สวนจํานวนผูดําเนินรายการที่เห็นวาเหมาะสมนอยที่สุดคือ 3 
คน จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 10 
 
ตารางที่ 4-11 แสดงคารอยละของความคิดเห็นดานลักษณะของผูดําเนินรายการที่เหมาะสม 
 

ลักษณะผูดําเนินรายการ จํานวน (คน) รอยละ 
เนนความสนุกสนาน ไมเนนเน้ือหาสาระ 21 20 
เชีย่วชาญในการทองเทีย่ว 39 37 
ไมคอยมีความรูแตมีใจรักในการทองเทีย่ว 22 21 
เดินทางกับแขกรับเชิญที่เปลีย่นไปในแตละ
สัปดาห 

24 23 

รวม 106 100 
 

จากตารางที่ 4-11 แสดงใหเห็นวาลักษณะของผูดําเนินรายการที่กลุมตัวอยางที่ตอบ
แบบสอบถามเห็นวาเหมาะสมตอรายการมากที่สุดคือเชี่ยวชาญในการทองเที่ยว จํานวน 39 คน คิด
เปนรอยละ 37 รองลงมาคือเดินทางกับแขกรับเชิญที่เปลี่ยนไปในแตละสัปดาห จํานวน 24 คน คิด
เปนรอยละ 23 , ไมคอยมีความรูแตมีใจรักในการทองเที่ยว จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 21 สวน
ลักษณะของผูดําเนินรายการที่คิดวาเหมาะสมนอยที่สุดคือเนนความสนุกสนาน ไมเนนเนื้อหาสาระ 
จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 20 
 
ตารางที่ 4-12 แสดงคารอยละของความคิดเห็นดานระยะเวลาในการนําเสนอ 
 

ระยะเวลาในการนําเสนอ จํานวน (คน) รอยละ 
15 นาท ี 4 4 
30 นาท ี 68 64 
1 ชั่วโมง 34 32 
รวม 106 100 
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จากตารางที่ 4-12 แสดงใหเห็นวาระยะเวลาในการนําเสนอที่กลุมตัวอยางที่ตอบแบบ

สอบเห็นวาเหมาะสมมากที่สุดคือ 30 นาที จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 64 รองลงมาคือ 1 ชั่วโมง 
จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 32 สวนระยะเวลาในการนําเสนอที่เหมาะสมนอยที่สุดคือ 15 นาที 
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4 
 
ตารางที่ 4-13 แสดงคารอยละของความคิดเห็นดานชวงวันที่เหมาะสมในการออกอากาศ 
 

ชวงวันออกอากาศ จํานวน (คน) รอยละ 
วันจันทร – ศุกร 4 4 
วันเสาร – อาทติย 86 81 
วันหยดุนักขตัฤกษ 16 15 
รวม 106 100 
 

จากตารางที่ 4-13 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเห็นวาชวงวันที่
เหมาะสมในการออกอากาศมากทีสุ่ดคือวันเสาร-อาทติย จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 81 รองลงมา
คือวันหยุดนักขัตฤกษ จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 15 สวนวันที่กลุมตัวอยางคิดวาเหมาะสมนอย
ที่สุดคือวันจันทร-ศุกร จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4 
 
ตารางที่ 4-14 แสดงคารอยละของความคิดเห็นดานชวงเวลาที่เหมาะสมในการออกอากาศ 
 

ชวงเวลาออกอากาศ จํานวน (คน) รอยละ 
06.01 – 09.00 น. 1 1 
09.01 – 12.00 น. 16 15 
12.01 – 15.00 น. 26 25 
15.01 – 18.00 น. 30 28 
18.01 – 21.00 น.  4 4 
21.01 – 00.00 น. 28 26 
00.01 – 03.00 น.  1 1 
03.01 – 06.00 น.  0 0 
รวม 106 100 
 

จากตารางที่ 4-14 แสดงใหเห็นวาชวงเวลาที่กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเห็นวา
เหมาะสมที่สุดในการออกอากาศคือชวง 15.01-18.00 น. จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 28 
รองลงมาคือ 21.01-00.00 น. จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 26 , 12.01 – 15.00 น. จํานวน 26 คิด
เปนรอยละ 25 , 09.01 – 12.00 น. จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 15 , 18.01-21.00 น. จํานวน 4 
คน คิดเปนรอยละ 4 สวนชวงเวลาที่เหมาะสมนอยที่สุดคือ 06.01-09.00 น. และ 00.01-03.00 น. 
จํานวนเทากันคือ 1 คน คิดเปนรอยละ 1 และในชวงเวลา 03.01 – 06.00 น. ไมมีกลุมตัวอยางเลือก
รับชมเลยซ่ึงคิดเปนรอยละ 0    
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ตารางที่ 4-15 แสดงคารอยละของความตองการรับชมรายการ 
 

ความตองรับชมรายการ จํานวน (คน) รอยละ 
มุงเนนสาระ ขอมูล ของสถานที ่ 19 18 
มุงเนนความบันเทงิ 4 4 
มุงเนนทั้งสาระและความบันเทิง 83 78 
รวม 106 100 
 

จากตารางที่ 4-15 แสดงใหเห็นวากลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถามมีความตองการ
รับชมรายการที่มุงเนนทั้งสาระและความบันเทิงมากที่สุด เปนจํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 78 
รองลงมาคือมุงเนนสาระ ขอมูล ของสถานที่ จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 18 สวนความตองการ
รับชมที่นอยที่สุดคือมุงเนนความบันเทิงเพียงอยางเดียว จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4 

 
จากการวิเคราะหจากผลสํารวจแบบสอบถามความคิดเห็นตอเน้ือหา รูปแบบการ

นําเสนอของรายการสารคดีทองเที่ยวนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยคลายกับสถานที่ใน
ตางประเทศเพ่ือเปนแนวทางในการผลิตรายการสารคดีทองเที่ยวจํานวน 106 ชุด สามารถสรุปไดวา
กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง ชวงอายุที่สํารวจมากที่สุดคือชวงอายุ 18-23 
ป เปนชวงที่มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทามากที่สุด สวนใหญมีอาชีพเปนนักเรียน
และนักศึกษา มีรายไดต่ํากวา 10,000 บาทตอเดือน สถานภาพสวนใหญคือ โสด 

ในสวนความคิดเห็นที่มีตอเน้ือหา รูปแบบการนําเสนอของรายการสารคดีทองเที่ยว
นําเสนอสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยคลายกับสถานที่ในตางประเทศน้ัน พบวา รายการสารคดี
ทองเที่ยวที่กลุมตัวอยางชื่นชอบมากที่สุดคือรายการคูเลิฟตะลอนทัวร ปจจัยที่ทําใหกลุมตัวอยางมี
ความสนใจในการรับชมรายการคือรูปแบบการนําเสนอของรายการ อีกทั้งยังตองการรับชมรายการที่
มุงเนนทั้งสาระและความบันเทิง สวนดานขอมูลที่อยากใหมีเพ่ิมเติมในรายการคือขอมูลดานคาใชจาย
ในการทองเที่ยว ในดานผูดําเนินรายการ กลุมตัวอยางเห็นวาควรมี 2 คน ลักษณะบุคลิกเปนคน
เชี่ยวชาญในการทองเที่ยว สําหรับระยะเวลาในการนําเสนอที่เหมาะสมคือ 30 นาทีและรายการควร
ออกอากาศวันเสาร-อาทิตย ในชวงเวลา ที่กลุมตัวอยางเห็นวาเหมาะสมใกลเคียงกันคือ ชวงเวลา 
15.01-18.00 น. และ 21.01-00.00 น. 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของกลุมตัวอยาง สวนใหญแนะนําที่รูปแบบของรายการควรมีทั้ง
ความบันเทิงและสาระ ไมเนนเน้ือหาสาระมากเกินไปหรือบันเทิงเกินไปจนหาสาระไมเจอ เน้ือหา
ขอมูลในรายการจะตองถูกตองครบถวนและละเอียด พรอมใหควรใหขอมูลรายละเอียดในการ
ทองเที่ยวที่จําเปน อยางเชน คาใชจายในการทองเที่ยว ที่พัก รานอาหาร กิจกรรมที่นาสนใจ ใหขอมูล
ที่ผูชมสามารถนําไปใชในการทองเที่ยวไดจริงและไมควรเนนวาสถานที่เหมือนตางประเทศมากเกินไป 
จนทําใหผูชมรูสึกวาสถานที่ทองเที่ยวในประเทศของเราเปนเพียงสถานที่ที่บังเอิญหรือจงใจทําให
คลายตางประเทศเทาน้ัน จะทําใหผูชมไมอยากเดินทางไปเที่ยวจริงได ควรทําใหผูชมรูสึกวาสถานที่
ทองเที่ยวในประเทศไทยน้ันก็สําคัญและนาสนใจ สะทอนใหเห็นภาพความเปนจริงของสถานที่ สวน
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ในดานผูดําเนินรายการอยากใหมีความผอนคลาย เปนธรรมชาติ เหมือนเปนตัวแทนผูชมไปทองเที่ยว
จริงๆ และไมควรเดนเกินสถานที่ 
 
ตอนที่ 2 บทวิเคราะหจากการสัมภาษณผูผลิตรายการทองเที่ยวทางโทรทัศนจํานวน 2 รายการ 

ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เพื่อขอขอมูลและความ
คิดเห็นเก่ียวกับการผลิตรายการโทรทัศนที่ผูศึกษากําลังจะผลิตจากผูผลิตรายการโทรทัศน ประเภท
รายการสารคดีทองเที่ยว ซ่ึงไดทําการสัมภาษณจํานวน 2 รายการ ดังน้ี 

1.  คุณคริสโตเฟอร วอชิงตัน ผูผลิตรายการ 48 ชั่วโมง 
จากการสัมภาษณคุณคริสโตเฟอร วอชิงตันเกี่ยวกับรายการของผูผลิตและรายการที่

ผูศึกษากําลังผลิตขึ้น สรุปไดดังน้ี 
1.1 ดานเน้ือหารายการ (Content) และรูปแบบการนําเสนอ (Format) 

รายการสารคดีทองเที่ยวนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยที่คลายกับ
ตางประเทศที่กําลังจะผลิตขึ้นมีความยากเพราะเปนการเปรียบเทียบ จะทําใหเลาเร่ืองยาก คนจะนึก
ภาพไมออกวาทั้ง 2 สถานที่มีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไรถาไมเคยไป อาจจะแกไดโดยใหคน
ที่นิยามสมญานามน้ันขึ้นมาเปนคนมาบอกเลา มันเปนความยากถาจะไมอางถึงสถานที่ตนฉบับ แลว
จะไปตออยางไรเม่ือเปรียบเทียบเสร็จแลว ซ่ึงคุณคริสโตเฟอรแนะนําและใหความเห็นวาในรายการ
ควรใชเทคนิคแบบตีหัวเขาบาน ลําดับการนําเสนอใหมากกวาการนําเสนอสถานที่คลายตางประเทศ 
ใหผูชมไดของแถม ทําใหผูชมรูสึกวาเหนือความคาดหมาย วาเราไมไดมีเพียงความคลายตางประเทศ 
แตเรามีสิ่งที่นาสนใจมากกวานั้น ใหผูชมรูสึกวาคุมและไดกําไรจากการชมรายการมากกวาการคาดเดา
วาเหมือนหรือตางอยางไรแลวจบไป 

1.2 การถายทํา 
เม่ือพูดถึงการถายทําคุณคริสโตเฟอรไดแนะนําตอวาหากไมไป Survey สถานที่

กอน ควรลําดับเหตุการณหรือกิจกรรมไวกอนเลยวาไปถึงควรทําอะไรบาง เพราะบางกิจกรรมจะมี
ชวงเวลาเฉพาะของมันเอง และเม่ือเราไปถึงอาจจะไดอะไรที่เกินความคาดหมายของเราแลวเก็บมาใช
ในรายการได 

1.3 การแบงเน้ือหาในแตละชวงรายการ 
สวนในเร่ืองการแบงเนื้อหาในแตละเบรกไมจําเปนวาจะเนนนํ้าหนักไปที่เบรกใด

เบรกหน่ึง หรือเบรกที่สองจะตองเยอะที่สุด มันแลวแตวิธีการนําเสนอของแตละรายการ อยางของ
รายการที่ผูศึกษากําลังจะผลิต คุณคริสโตเฟอรไดแนะนําวาอยางเบรกแรกควรวาดวยเร่ืองของการ
เปรียบเทียบ เบรกถัดไปก็เร่ิมตีวงกวาง ขยายออกไปบริเวณรอบนอกจุดน้ัน แตสิ่งที่ขาดไมไดเลยคือ
สุนทรียภาพ เปนการรวมกันระหวางบรรยากาศ ชวงเวลาที่มันใช ขอใหหาใหเจอ ไมเชนน้ันสิ่งที่เรา
พยายามนําเสนอมาทั้งหมดจะสูญเปลาไปเลย 

1.4 ขอบเขตเนื้อหาของรายการ 
คุณคริสโตเฟอรไดอธิบายถึงขอมูลดานขอบเขตเน้ือหาของรายการ โดย

ยกตัวอยางรายการ 48 ชั่วโมงไววา รายการ 48 ชั่วโมง ถูกดีไซนมาดวยเร่ืองเวลาและความคุมคาใน
การใชเวลา เพราะแตละสถานที่ที่จะมีชวงเวลาที่ดทีีสุ่ดของวันอยู อยางเชนในชวงเวลาพระอาทิตยตก
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ดิน เราจะเสียดายมากหากในชวงเวลาน้ันเราไปอยูใน Gallery มันนาเสียดาย เราก็ควรจะรูและ
นําเสนอวาเวลาน้ันเราควรอยูที่ไหน จะใชเวลาอยางไรใหคุมและทองเที่ยวใหครบ เราก็จะเร่ิมเห็นมิติ
ของขอมูลเน้ือหารายการแลว จากน้ันคุณคริสโตเฟอรจึงโยงประเด็นน้ีเขากับรายการของผูศึกษาวา 
ถามองในดานของนักทองเที่ยวไทย เราก็จะตองคิดวาเที่ยวอยางไรใหคุมคาเงิน ในเม่ือจะตองเสียเงิน
เยอะไปที่ The Blue Sky Resort แลว จะทําอยางไรใหเที่ยวครบและคุม อาจจะลองนําเสนอในอีก
แงมุม ใหผูชมรูสึกวานามาเที่ยว และรูสึกวาบางเร่ืองอาจจะใชเงินซ้ือไมได อยางเชนมิตรภาพจากการ
ทองเที่ยว 

1.5 เทคนิคการนําเสนอใหตรงกับกลุมเปาหมายและลักษณะของผูดําเนินรายการที่
เหมาะสม 

เม่ือถามถึงเทคนิคการนําเสนอใหตรงกับกลุมเปาหมายและผูดําเนินรายการ คุณ
คริสโตเฟอร แนะนํารายการของผูศึกษาวาควรใหผูดําเนินรายการเปนตัวแทนของผูชมไปเที่ยว 
เหมือนใหผูชมไดรับประสบการณเดียวกันไปพรอมๆกับผูดําเนินรายการ ผูดําเนินรายการควรมี
ความรูสึกรวมไปกับการทองเที่ยวจริงๆ อยาใหระยะหางระหวางผูดําเนินรายการกับผูชมมีมากเกินไป 
ควรทําใหรูสึกไปพรอมๆกัน และใชความรูพื้นฐานของผูชมเปนตัวตั้ง อยางเชน การไปทานอะไร
แปลกๆในสถานที่หน่ึงซ่ึงมีความคลายคลึงกับราดหนาของไทย ผูดําเนินรายการอาจบอกเลาใหผูชม
นึกภาพราดหนาที่อาจจะมีรสชาติเปร้ียวกวาหนอย จะทําใหผูชมนึกภาพไดและเขาใจมากขึ้น ใช
จุดเชื่อมทั้งหมดรวมเปน Touching Point 

1.6 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเก่ียวกับรายการสารคดีทองเที่ยวนําเสนอสถานที่
ทองเที่ยวในประเทศไทยที่คลายกับตางประเทศ 

ขอเสนอแนะและความคิดเห็นที่คุณคริสโตเฟอรอยากแนะนําตอรายการของผู
ศึกษา คือ หวังวาในรายการของผูศึกษาจะสามารถเกิดสุนทรียภาพ Visual ความรูสึก ซึ่งจะตองมี 
Touching Point ไมเชนน้ัน เราบอกผูชมใหตายยังไงวาสวย มันก็ไมสวย ถาผูชมไมไดมาสัมผัสเอง 
ตองวางลําดับของอารมณ ตองให Touching Point ตั้งแตเบรกแรก ตองผสมหลายความรูสึกลงไป 
ยากที่จะทํา แตไมยากเกินความสามารถ มันมีหลายมิติที่ไมสามารถจับตองได ตองไปเจอจริงๆถึงจะ
เขาใจ  
 

2.  คุณพิศาล แสงจันทร และคุณทายาท เดชเสถียร ผูผลิตรายการ หนังพาไป 
จากการสัมภาษณคุณพิศาล แสงจันทรและคุณทายาท เดชเสถียร เก่ียวกับรายการ

ของผูผลิตและรายการที่ผูศึกษากําลังผลิตขึ้น สรุปไดดังน้ี 
2.1 จุดเดนของรายการของผูผลิต 

ใชกลองตัวเดยีวในการถายทํา สลับกันถายระหวางผูดําเนินรายการ 2 คน ทําให
เหมือนไดคุยกับผูชม เหมือนคุยกับเพ่ือน ลดระดับกําแพงที่มีกับผูชม และอีกประเด็นคือเร่ือง
งบประมาณที่มีอยูจํากัด แมจะเปนขอเสียแตกลบักลายเปนขอดขีองรายการหนังพาไป เพราะทําใหได
ใชความคิดสรางสรรคมากขึ้นและตองถายทาํกันเอง เปนผูดําเนินรายการเอง ตัดตอเอง ทําใหเลาเร่ือง
ออกมาไดชัดเจนและจะอินกับรายการในแตละเทปมาก เพราะฉะน้ันรายการหนังพาไปที่ตัดก็จะเปน
ตัวของตัวเอง 
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2.2 การวางแผนในการถายทํารายการ 

ในรายการหนังพาไปจะวางแผนเที่ยวเปนสวนใหญ ไมไดวางแผนการถายทํา
อะไรมาก ไปเจออะไรก็จะถายไวหมด อยางจะไปเทศกาลหนังที่หน่ึงก็จะดูวามีกิจกรรมอะไรใหทําบาง 
พอหลังจากเทศกาลหนังจบก็มีแคเที่ยว วางแผนเที่ยวในที่นี้คือสถานที่พัก ที่กิน เดินทางอยางไร มีที่
ไหนใหเที่ยวบาง มีการติดตอสถานที่ใหพรอมและเตรียมดานอุปกรณการถายทํา เชน Battery กลอง 
เพราะตองใชตลอดเวลา 

2.3 เทคนิคหรือรูปแบบการนําเสนอใหนาสนใจตอกลุมเปาหมาย 
เทคนิคที่แนะนําคือการเลาใหเปนตัวเอง เที่ยวในแบบของตัวเอง ไมพยายาม

เปนคนอื่นหรือทําตามแบบรูปแบบรายการโทรทัศนเทาน้ัน ลองหาวิธีเลาเร่ืองออกมาใหสนุกแบบที่
ตัวเองเห็น เวลาจะเลาอะไร ตัดตอแบบไหน ก็จะงายกวา ไมตองมานั่งทําในสิ่งที่คนอื่นไมไดทําไว รูสึก
อยางไรก็ทําไปแบบน้ันเลย เพราะตอใหไปเที่ยวในเสนทางเดียวกัน ถายเหมือนกัน ยังไงก็เลาไม
เหมือนกัน เพียงรูวาเราสนุกกับอะไร แลวถายทอดสิ่งนั้นออกมาได ผูชมก็จะสนุกไปกับเราได 

2.4 ขอบเขตเนื้อหารายการ 
แตละประเด็นในรายการเกินขึ้นจากความสนใจของตัวผูผลิตเอง ไมไดทําแบบ

เปนกอนความรู ไมไดวางโจทยเอาไววาตองไปหาอะไร บางคร้ังก็ตองตดัเน้ือหาบางสวนทิ้งเพราะไมได
รูสึกไปกับมัน 

2.5 ลักษณะของผูดําเนินรายการ 
เน่ืองจากตอนแรกไมไดคิดทําเปนรายการโทรทัศน แตตองการทําเปนหนังสาร

คดี ซ่ึงในความหมายของผูผลิตคือ การเลาเร่ืองอะไรก็ไดที่เปนเร่ืองที่อยูบนพ้ืนฐานของความเปนจริง 
เปนเร่ืองราวที่มีจังหวะจากโคนของหนัง เพราะฉะน้ันเม่ือมาเปนรายการโทรทัศน ผูผลิตจึงไมไดคํานึง
วาการประพฤติตัวแบบไหนจะออกอากาศไมได ซึ่งผูผลิตรายการไดมาวิเคราะหทีหลังวาทั้งการถือ
กลองหรือการใชคําพูดแบบที่ใชในชีวิตประจําวัน เปนการลดกําแพงที่มีตอผูชม ซ่ึงตอนออกอากาศ
แรกๆก็มีปญหาที่ผูชมไดติชมเขามาทั้งการใชภาษาที่ใชพูดในชีวิตประจําวัน สําเนียง พูดไมชัด แต
สุดทายก็จะไดผูชมกลุมใหมขึ้นมาที่รูสึกวาเปนมิติใหมของรายการโทรทัศน ไมตองใชภาษาที่เปน
ทางการ ไมตองใชภาษาหรูหราแตสามารถเขาใจไดงาย ซึ่งผูผลิตเชื่อวาโทรทัศนหมุนเร็ว ในอนาคต
รายการโทรทัศนไมจําเปนตองใชดารานักแสดง หรือผูมีชื่อเสียง เปนผูดําเนินรายการหรือพิธีกรแลวก็
ได 

2.6 การเลือกใชเพลงประกอบรายการ 
การเลือกใชเพลงประกอบรายการ ตองเลือกจากความรูสึกตัวเองจริงๆ ใน

ขั้นตอนการตัดตอ การเลือกเพลงประกอบรายการเปนสิ่งที่สําคญัมาก เปนขั้นตอนที่เสยีเวลามากทีสุ่ด
ของผูผลิต เพราะตองใชเวลาในการฟงและเลือกวาเพลงเหมาะกับอารมณหรือไม ยากวาเพลงระดับ
ไหนถึงจะพอดีกับความรูสึกในสถานการณน้ัน สนับสนุนอารมณในตอนนั้นไดจริงๆ ผูผลิตรายการหนัง
พาไปจึงใหความสําคัญกับการเลือกเพลงประกอบมาก เพราะเพลงจะชวยสื่ออารมณโดยที่ไมตองพูด
ออกมา ถาเลือกเพลงไดถูก ก็จะพอดี 
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2.7 ปญหาและอุปสรรคในการถายทํารายการ 

การถายทํานั้นมีปญหาหมด แตการยิ่งเจอปญหายิ่งเกิดความสนุก แตถาปญหา
ในการผลิตรายการของผูผลิตคือเร่ืองคาใชจายและเร่ืองอารมณของทีมงาน สวนในดานการถายทําจะ
ไมรูวาเกิดอะไรขึ้น จึงตองถายตั้งแตตื่นนอนจนหลับ และตองมีสติที่จะเก็บรายละเอียดสิ่งที่เกิดขึ้นได
ทันเวลา และบางสถานที่ไมสามารถถายทําได ดังนั้นจะไมสามารถเลาเร่ืองไดเลย จะตองใชการ
แกปญหาเฉพาะหนา อยางเชน บางสถานที่ไมอนุญาตใหบันทึกภาพ ก็จะแกปญหาโดยการเขาไปดู
แลวออกมาเลาใหไดวาเปนอยางไร แลวหาภาพใน Internet มาประกอบ 

2.8 ขั้นตอนที่ยากที่สุดในการทํารายการ 
สวนสิ่งที่ยากก็จะเปนขั้นตอน Post-Production เพราะรายการหนังพาไป จะ

ไมมีรูปแบบตายตัว ทําใหยากในการเลือกประเด็น เรียบเรียงอารมณ การเลือกเพลงประกอบ อยาง
การพูดคุยกับบางคนจะมีหลากหลายประเด็น ซึ่งจะเลาทุกประเด็นไมได เพราะจะนาเบื่อ ตองมานั่ง
ตัดตอหลาย Draft เพ่ือจะดูแลวเลือกวาอันไหนที่รูสึกไปกับมันมากที่สุด หรือบางทีจะเอาคําพูดไปทํา
เปน Flashback ในตอนหลังเพื่อใหประเด็นครบถวน ชวง Post-production ถือเปน 80% ของ
รายการหนังพาไป เพราะรายการไมมีสคริปต จึงเหมือนการเขียนสคริปตไปดวย ตัดตอไปดวยพรอม
กันในขั้นตอนเดียว เม่ือถามตอวาเม่ือไมมีสคริปตแลว เกิดปญหาอะไรบางหรือไม ผูผลิตไดตอบวา 
เวลาที่ไมพูดอะไรกลองจะเงียบ มันจะเปนปญหา บางทีตองถามความรูสึกซึ่งกันและกัน ตัวเรารูวาจะ
เดินทางไปไหน อยางไร แตคนที่ไมไดอยูดวยก็จะไมรู จึงตองคอยถามกันวา จะไปไหน ทําไมถึงไป 
อยางนอยมันเปนการบันทกึความรูสึกกอนเราจะไป ไปเห็นสิ่งน้ัน มันไมไดเรียกสคริปต แตเปนเหมือน
สิ่งที่เราบันทึกไวกอนเพ่ือเอามาใชในการตัดตอน่ันเอง สุดทายถาเจออะไรก็ไหลไปไดอีก 

2.9 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเก่ียวกับรายการสารคดีทองเที่ยวนําเสนอสถานที่
ทองเที่ยวในประเทศไทยที่คลายกับตางประเทศ 

ผูผลิตรายการหนังพาไปไดใหขอเสนอแนะและความคดิเหน็เกี่ยวกับรายการของ
ผูศึกษาวา ตัว Concept รายการมีความนาสนใจ ตองไปโฟกัสที่รูปแบบรายการ เชน ใครดําเนิน
รายการอยางไร ถายอยางไร ตัดตออยางไร ใชเพลงแบบไหน เอาขอมูลเขาไปอยางไร ใชเสียงพากย
หรือไม ลองดูที่คนเลาเร่ืองวาเปนใคร เชน เอาชาวตางชาติหรือคนชาตินั้นๆมาเที่ยวในเมืองไทย ดูวา
อยากเห็นอะไรในเมืองไทยทีค่ลายตางประเทศ มาฟงคําวิจารณ สะทอนตัวเอง คนที่เคยไปก็นาจะเห็น
อะไร ไมใชคนที่ภูมิใจในความเปนไทยมากเกินไป มันจะดูยัดเยียดเกินไป ตองหาคนที่เปนกลาง และ
สิ่งที่นาสนใจในรายการทองเที่ยวคือความจริงใจในเลาเร่ือง ถาไปแลวไมเวิรค ตองบอกวาไมเวิรค แต
ตองหาเหตุผลมาบอกวาทําไมถึงไมเวิรค แลวจะปรับอยางไร มันจะสะทอนใหคนดูไมหลงผิดตามและ
อาจจะสะทอนถึงคนทองถิ่นใหปรับปรุงใหดขีึน้ ดีกวาการโกหกคนดูวาทุกอยางสวยหมด ถาเลาเร่ืองดี
ได ก็ตองเลาเร่ืองที่ไมดีไดดวย รายการแบบน้ีจะมีเสนห คนดูจะไววางใจและพรอมจะฟงเรา 
 
ตอนที่ 3 การนําเสนอโครงรางรายการและบทโทรทัศน 

ผูศึกษาไดวางแผนการในการสรางสรรครายการสารคดีทองเที่ยวนําเสนอสถานที่
ทองเที่ยวในประเทศไทยที่คลายกับตางประเทศ “WE CAN GO!” โดยไดจัดทําโครงสรางและโครง
รางรูปแบบของรายการ โดยมีองคประกอบตางๆ ตอไปน้ี 
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ช่ือรายการ : WE CAN GO! 
ประเภทรายการ : สารคดีทองเที่ยว 
วัตถุประสงค : เพ่ือแนะนําสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยที่คลายตางประเทศ 
แกนรายการ (Theme) : เที่ยวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอก 
แนวคิด (Concept) : รายการที่จะพาคุณไปสัมผัสการทองเที่ยวในอีกรูปแบบกับสถานที่ทองเที่ยวที่
มีสไตล กลิ่นอายที่คลายกับตางประเทศที่มีอยูในประเทศไทย เดินทางไปดวยกันกับพิธีกรที่มีใจรักใน
การทองเที่ยว แลวคุณจะพบวาเมืองไทยก็มีดีไมแพเมืองนอก 
วันเวลาออกอากาศ : สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 ทุกวันเสาร เวลา 22.05-22.35 น. 
กลุมเปาหมาย : อายุ 18-35 ป  
ผูดําเนินรายการ : นางสาวฌาณิตา เบญจวรรณ (แนน) 
โครงสรางรายการ : เปนรายการสารคดีทองเที่ยว ในแตละตอนจะนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวใน
ประเทศไทยที่คลายตางประเทศ เพ่ือเปนทางเลือกใหมๆในการทองเที่ยว แบงไดเปน 3 ชวงดังน้ี 

ชวงที่ 1 
- Intro ใชภาพน่ิงสถานที่ๆจะไปในแตละเทปเปรียบเทียบกับสถานที่ตางประเทศโดยใช

เสียง Voice Over ของพิธีกร เกร่ินเล็กนอยถึงสถานที่ที่จะไป กราฟกแผนที่การเดินทาง (ใหขอมูล
การเดินทางทั้งรถสวนตัว แนะนําวิธีการเดินทางอื่นๆไปดวย เชน การเดินทางโดยรถประจําทาง/
เคร่ืองบินและใหขอมูลการเดินทางเรือที่จะขามไปที่เกาะพยาม) 

- พิธีกรเปดรายการและใหขอมูลในการเดินทาง เชน มีการเดินทางโดยวิธีใดบาง มีความ
แตกตางกันอยางไร คาใชจายในการเดินทาง 

- พิธีกรเกร่ินเปดตัวสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยที่คลายตางประเทศ 
- ปดเบรก เกร่ินถึงเน้ือหาในเบรกที่ 2 ถึงสถานที่ทองเที่ยวที่คลายตางประเทศ ซึ่งเปน

ไฮไลทของรายการ 
ชวงที่ 2 
- พิธีกรพาเที่ยวชมสถานที่ทองเที่ยวที่คลายตางประเทศทั้งหมด 
- ปดเบรก 
ชวงที่ 3 
- พาเที่ยวและทํากิจกรรมที่นาสนใจในสถานที่ทองเที่ยวที่คลายตางประเทศในเทปน้ัน 
- Stock Shoot รวมภาพตลอดทริป 
- พิธีกรสรุปสิ่งที่ไดรับจากการเดินทางในคร้ังน้ี ความประทับใจ ความคิดเห็นตางๆ เปน

ตน 
- ปดรายการ 
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บทรายการโทรทัศน 
“WE CAN GO!” 

ตารางที่ 4-16 แสดงบทรายการ WE CAN GO! ชวงที่ 1 
 

ภาพ เสียง 
เวลา 

(วินาที) 
Title รายการ ดนตรีประกอบรายการ 30 
Insert ภาพน่ิงของมัลดีฟทเทยีบกับภาพ
บรรยากาศเกาะพยาม จ.ระนอง 

ดนตรีประกอบรายการ 
VO : เม่ือพูดถึงสถานที่ทองเทีย่วในฝนที่
ใครหลายคนอยากไปสัมผสั ตองมีมัลดีฟท
เปน 1 ในตัวเลือกอันดับตนๆเลยใชไหมละ
คะ รีสอรทสไตลบตูิกที่ปกหมดุอยูกลาง
ทะเลนั้น ไมตองไปไกลถงึมัลดีฟทแลวคะ 
เพราะที่เกาะพยาม จังหวดัระนองของเราก็
มีเชนกันคะ วันน้ี WE CAN GO! จะพาทุก
คนรวมเดินทางไปคนหาเสนหของมัลดีฟท
เมืองไทย แลวคุณจะพบวาเมืองไทยก็มดีีไม
แพเมืองนอก 

90 

กราฟกแผนทีเ่สนทาง ดนตรีประกอบรายการ 
VO : การเดินทางไปเกาะพยาม จ.ระนองมี
หลากหลายวิธีใหเลือกสรร ถามาโดยรถ
สวนตัวจากกรุงเทพก็ไมยากเลยคะ ใชทาง
หลวงหมายเลข 35 ผานจังหวัดสมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม อําเภอปากทอ แลวแยกซาย
เขาสูทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชร
เกษม) ผานจังหวัดเพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ ชุมพร ระยะทางประมาณ 
568 กิโลเมตร ใชเวลาประมาณ 8 ชั่วโมงก็
จะถึงจังหวัดระนองแลวคะ สวนใครที่
สะดวกมาทางรถทัวร ออกจากกรุงเทพ
ประมาณ 3 ทุม ถงึ สถานีขนสงระนอง
ประมาณ 6 โมงเชาและนั่งรถสองแถวตอ
มาถึงทาเทยีบเรือเทศบาลตําบลปากนํ้าก็ได
เชนกันคะ แตถาจะมาทางเคร่ืองบิน 
สามารถมาลงไดทีสุ่ราษฎรธานีและขับรถ
มาอีก 2 ชั่วโมงก็จะถึงทาเรือไปเกาะพยาม
คะ 

60 
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ตารางที่ 4-16 แสดงบทรายการ WE CAN GO! ชวงที่ 1 (ตอ) 
 

ภาพ เสียง 
เวลา 

(วินาที) 
บรรยากาศทาเทยีบเรือเทศบาลตําบล
ปากน้ํา 

ดนตรีประกอบรายการ 30 

พิธีกรอยูทีท่าเทยีบเรือเทศบาลตําบล
ปากน้ํา 
Super ชื่อพิธีกร : แนน ณาณิตา เบญจ
วรรณ 
Super 
เรือเมล 2ชั่วโมง = 200 บาท 
เรือ Speed Boat 40 นาที = 350 บาท 

แนน : ตอนน้ีเราอยูกันทีท่าเทยีบเรือ
เทศบาลตําบลปากน้ําคะ เราจะตองน่ังเรือ
เมลไปที่เกาะพยามกันคะ คาใชจาย 200 
บาท ตอคน ใชเวลา 2 ชั่วโมง สวนถาเปน
เรือ Speed boat จะใชเวลาเพียงแค 40 
นาที คาใชจาย 350 บาทตอคนคะ ตอนน้ี
ไดเวลาขึ้นเรือเทีย่วแรกกันแลวคะ เรารีบไป
กันดีกวา 

60 

Insert ภาพบรรยากาศบนเรือเมล ดนตรีประกอบรายการ 50 
พิธีกรอยูบนเรือ 
Super  
เรือเมล 9.30 น. / 14.00 น.  
Speed Boat 10.00 น. /14.30 น. 

แนน : การเดินทางจากระนองไปที่เกาะ
พยามโดยเรือจะมีเพียง 2 รอบตอวันเทานั้น
คะ รอบเชาเรือจะออกจากระนองไปสูเกาะ
พยามเวลา 09.30 น. และรอบบายเวลา 
14.00 น. สวนเรือ Speed Boat รอบเชา
จะออกจากระนองเวลา 10.00 น. และรอบ
บาย 14.30 น. ... ถาอยากเก็บบรรยากาศ 
กินลมชิมวิวไปเร่ือยๆกแ็นะนําเปนเรือเมล 
แตถาอยากถึงที่หมายเร็วๆ Speed Boat ก็
เปนทางเลือกที่ใชเลยคะ 

70 

Insert การเดินทางโดยเรือ  
ภาพบรรยากาศระหวางการเดินทาง 

ดนตรีประกอบรายการ 40 

พิธีกรอยูทีท่าเรือเกาะพยาม แนน: นั่งมองบรรยากาศขางทางเพลินๆ 
แปปๆ กผ็านไป 2 ชั่วโมงแลวคะ แลวเราก็
มาอยูกันที่น่ี! เกาะพยาม จังหวดัระนอง ซึง่
ไดรับสมญานามวาเปนมลัดีฟท เมืองไทย
แลวคะ! คุณผูชมคงอยากจะรูกันแลวใชไหม
คะวาที่นี่คลายมัลดีฟทอยางไร งั้นไปพรอม
กันกับแนนและ WE CAN GO! เลยคะ! ไป
กันเลยยยยยยยยยยย 

45 

Key Scene Out ดนตรีประกอบรายการ 5 
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ตารางที่ 4-17 แสดงบทรายการ WE CAN GO! ชวงที่ 2 
 

ภาพ เสียง 
เวลา 

(วินาที) 
Key Scene In ดนตรีประกอบรายการ 5 
Insert บรรยากาศโดยรวมของ The Blue 
Sky Resort 

ดนตรีประกอบรายการ 
VO : The Blue Sky Resort เปนรีสอรท
เพียงหน่ึงเดยีวในเกาะพยามทีต่ั้งปกหมดุ
เหนือพ้ืนน้ํา โอบลอมไปดวยบรรยากาศ
ของทะเลและปาโกงกาง ตัวหองพักถกู
ออกแบบเปนทรงกลม สามารถชมวิว 360 
องศาจากหองพกัไดเลยคะ 

180 

พิธีกรอยูบริเวณหนาหองพักของ The Blue 
Sky Resort 

แนน : ตอนน้ีเราก็มาอยูกันหนาหองพักของ 
The Blue Sky Resort แลวคะ ที่น่ีมี
ทั้งหมด 19 หองแบงออกเปน 2 ฝง คือ วลิ
ลา L กับ R นะคะ เราไปชมบรรยากาศขาง
ในกันดีกวาคะ 

90 

Insert หนาหองพัก ดนตรีประกอบรายการ 90 
Insert ในหองพักและบริเวณบันไดริมนํ้า VO : ในสวนของหองพักของ The Blue 

Sky Resort แมที่เกาะพยามจะตองปนไฟ
ใชกัน แตไมตองเปนหวงเลยคะ เพราะที่น่ี
จะมีอุปกรณอํานวยความสะดวกครบครัน
และอีกความความพิเศษคือหองพักโซน R 
คะ หองโซนน้ีจะตดิกบัลําน้ําเลก็ๆที่ไหล
จากเขาลงสูทะเลและมีบันไดที่สามารถลง
ทะเลไดจากหองพักของคุณ วันไหนที่นํ้าขึ้น
เยอะๆเราก็จะน่ังชิลอยูกลางทะเล ได
บรรยากาศของมัลดีฟทเมืองไทยเลยคะ 
แนนวาในจุดน้ีอาจจะมีสวนคลายมัลดีฟท 
แตของที่เกาะพยามเราน่ีแนนวาก็มีเสนหที่
ไมเหมือนใครไปอกีแบบนะคะ 

200 
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ตารางที่ 4-17 แสดงบทรายการ WE CAN GO! ชวงที่ 2 (ตอ) 
 

ภาพ เสียง 
เวลา 

(วินาที) 
พิธีกรน่ังเลนที่บันไดริมนํ้า แนน : ถาใครอยากจะใกลชิดตดิบรรยากาศ 

น่ังหอยขาเลนน้ําแบบนี้นะคะ ที่บานพักก็
จะมีทาน้ําลงมาใหเราน่ังชลิๆ แบบนี้ไดคะ 
แตวาถาใครที่อยากจะไดบรรยากาศสงบๆ
นะคะก็สามารถน่ังชมวิวจากในหองพักได
คะ แตวาแนนขอเลือกที่จะถายรูปอัพ 
Instagram ใหเพ่ือนดตูรงนี้ๆ ดกีวาคะ 

90 

Key Scene Out ดนตรีประกอบรายการ 5 
 
ตารางที่ 4-18 แสดงบทรายการ WE CAN GO! ชวงที่ 3 
 

ภาพ เสียง 
เวลา 

(วินาที) 
Key Scene In ดนตรีประกอบรายการ 5 
ภาพบรรยากาศทะเลและกิจกรรมดําน้ํา ดนตรีประกอบรายการ 

VO : เม่ือไปที่มลัดฟีท กิจกรรมหลกัที่
พลาดไมไดกค็ือการดํานํ้าดปูะการังคะที่
เกาะพยามของเราก็เชนเดยีวกัน เปนจุดดํา
นํ้าตื้นทีส่ําคัญแหงหนึง่ของจังหวัดระนอง 
แมอาจจะไมมีปะการังเปนแนวยาวแบบมัล
ดีฟท แตปะการังของที่นีก็่ยังสวยและมี
ความสมบูรณไมแพที่ใดเลยคะ 

60 

Insert ภาพพิธีกรทํากิจกรรมดําน้ําและ
ภาพใตนํ้า 

ดนตรีประกอบรายการ 70 

Insert ภาพบรรยากาศบริเวณที่พายเรือ
คายคั 

ดนตรีประกอบรายการ 40 
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ตารางที่ 4-18 แสดงบทรายการ WE CAN GO! ชวงที่ 3 (ตอ) 
 

ภาพ เสียง 
เวลา 

(วินาที) 
พิธีกรยืนอยูริมทะเล แนน : ที่ The Blue Sky resort นะคะ ก็

จะมีกิจกรรมพิเศษอยางนึงคะ ที่เหมือนกับ
ที่มัลดีฟทเลยนะคะ น่ันก็คือการพายเรือ
คายคัน่ันเองคะ ซ่ึงในชวงเวลาที่นํ้าขึ้นนะ
คะ เราก็จะสามารถพายเรือเขาไปในปา
โกงกางขางวิลลาของเราไดเลยคะ คุณผูชม
พรอมจะไปกันรึยังคะ ถาพรอมแลว ไปพาย
เรือกับแนนเลยคะ 

70 

Insert ภาพกิจกรรมพายเรือคายัค VO : เราพายเรือคายคัจากทะเลดานหนา
ของรีสอรทเขาสูริมนํ้าขางวลิลาบานพักของ
เราคะ ดานซายมือก็จะเปนบานพักโซน R 
ที่อยูตดิริมนํ้าทั้งหมด สวนดานขวาก็จะเปน
ปาโกงกางคะ แตถาเราเขาไปลึกเร่ือยๆก็จะ
เปนปาโกงการทั้ง 2 ขางเลย ไดบรรยากาศ
ไปอีกแบบที่หาไมไดในมลัดีฟทเลยคะ 

80 

Insert ภาพกิจกรรม Surf ดนตรีประกอบรายการ 45 
Insert ภาพคนเลน Surf กับ พิธีกรลองเลน VO : และอีกกิจกรรมที่เกาะพยามก็มี

เหมอืนที่ Maldives เลยคอืการเลน Surf 
หรือ กระดานโตคลื่นคะ ทีเ่กาะพยามจะมี
คลื่นสูง สามารถเลน surf ได ซึง่มีทะเล
เพียงไมก่ีที่ในประเทศไทยที่สามารถเลนได
นะคะ  ใครอยากมาสัมผัสกีฬามันสๆ แบบน้ี 
ไมตองไปไกลถงึมันดีฟทก็สนุกไดแลวคะ 

80 
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ตารางที่ 4-18 แสดงบทรายการ WE CAN GO! ชวงที่ 3 (ตอ) 
 

ภาพ เสียง 
เวลา 

(วินาที) 
Stock Shoot รวมภาพตลอดทริป 
 

เพลง ไมมีทะเล – 2Pcs. 
VO : แนนวาสิง่ทีเกาะมัลดีฟทและเกาะ
พยามมีคลายกันคือความสงบคะ หากใคร
ตองการหลกีหนีความวุนวายมากพักผอน
จิตใจ ปลอยใจใหลอยไปกับธรรมชาติที่
สวยงาม ที่เกาะพยาม จ.ระนอง ก็เปน
ทางเลือกทีด่ีไมแพมัลดีฟทเลยคะ แถมยังมี
ความนาสนใจอีกหลายอยางที่รอทกุคนมา
สัมผัส ไมวาจะเปนความสวยงามของ
ธรรมชาติ มิตรภาพของชาวบานบนเกาะ
พยามหรือแมแตมิตรภาพของนักทองเทีย่ว
ดวยกันเอง แนนวาเปนสิ่งหน่ึงของการ
ทองเทีย่วในประเทศไทย ประเทศบานเกิด
ของเราเอง ความเปนตัวตนของเกาะพยาม
ที่ไมเหมือนใครนั้น แนนวาคุมคาเลยทีเดยีว
ที่ไดมาที่น่ี มันทําใหแนนรูวาเมืองไทยของ
เราก็มีดีไมแพเมืองนอกเลยคะ 

180 
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บทที่ 5 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การศึกษาและผลิตรายการ “รายการสารคดีทองเที่ยวนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวใน
ประเทศไทยที่คลายกับตางประเทศ” ไดใชวิธีประเมินผลดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) 
โดยมีวัตถปุระสงคเพื่อประเมินผลงานรายการโทรทัศนที่ผูศึกษาไดผลิตขึ้น จากกลุมเปาหมายที่มีอายุ
ระหวาง 18-35 ป จํานวน 5 ทาน ในหัวขอเร่ือง “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับจากการรับชม
รายการสารคดีทองเที่ยวนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยที่คลายกับตางประเทศ” เพื่อให
ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ ประโยชนที่ไดรับ และขอแกไขจากการรับชมรายการของ
กลุมเปาหมาย ซึ่งจะนําไปสูการสรุปและอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลรายการ 

1.  เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่
ไดรับจากการรับชมรายการสารคดีทองเที่ยวนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยที่คลายกับ
ตางประเทศ” ของกลุมตัวอยางบุคคลในชวงอายุ 18-35 ป จํานวน 5 ทาน 

2.  สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ  
 
เคร่ืองมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ 

เคร่ืองมือที่ใชเปนขอคาํถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 5 สวนไดดังน้ี 
สวนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format) 
สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเน้ือหาของรายการ (Content) 
สวนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style) 
สวนที่ 4 ความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 
สวนที่ 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรายการ 

 
สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ 

ผลการวิเคราะหการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ ความพึงพอใจและประโยชน
ที่ไดรับจากการรับชมรายการสารคดีทองเที่ยวนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยที่คลายกับ
ตางประเทศของกลุมตัวอยางบุคคลในชวงอายุ 18-35 ป ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนา
กลุม เพ่ือเปนการประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ทําใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ 
ประโยชนและขอแกไขที่กลุมเปาหมายในชวงอายุ 18-35 ป ไดรับจากการรับชมรายการ จํานวน
ทั้งสิ้น 5 ทาน ดังนี้ 
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1.  นางสาวปณดา มณีนิล  อายุ 18 ป อาชีพ นักเรียน 
2.  นางสาววรญา จุธากรณ  อายุ 22 ป อาชีพ นักศึกษา 
3.  นายศตวรรษ พุฒนาค  อายุ 23 ป อาชีพ ผูสื่อขาว 
4.  นางสาวภิรญา บุณณธนสกุล อายุ 28 ป อาชีพ นักวิทยาศาสตร 
5.  นายวิริทธิ์พล ชาญชัชวาลย อายุ 32 ป อาชีพ วิศวกร 

 
สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format) 

ดานความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format) กลุมตัวอยาง
รูสึกพึงพอใจกับรูปแบบของรายการ โดยใหเหตุผลวา รูปแบบการนําเสนอในแตละชวงมีความ
นาสนใจ เขาใจในสิ่งที่ตองการนําเสนอ แตอาจจะมีการนําเสนอความคลายคลึงกันของสถานที่ทั้งสอง
ใหชัดขึ้น และนําเสนอดานทีด่ีกวาของเกาะพยามใหมากขึน้เพ่ือเพิ่มความนาสนใจ ชวงแรกมีการเกร่ิน
แนะนําสถานที่ใหรูจักกอนแตทิ้งชวงเวลามากเกินไปนิดหนอย ชวงทายรายการมีการสรุปไดนาสนใจ
ทําใหรูสึกอยากกลับไปเที่ยวอีก 

ดานความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบความยาวของรายการและความยาวของแตละชวง 
กลุมตัวอยางรูสกึวาความยาวแตละชวงของรายการสั้นไป นาจะเพิ่มความยาวของชวงหลังๆใหมากขึ้น
เพ่ือนําเสนอขอมูลไดมากกวาน้ี 
สวนที่ 2 ผลวิจัยความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ (Content) 

ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการในแตละชวง กลุมตัวอยางเห็นวาเน้ือหา
รายการมีความชัดเจน ตรงคอนเซปรายการ มีการนําเสนอวาทําไมถึงเปรียบเทียบกับมัลดีฟท ทําให
ผูชมมีตัวเลือกในการทองเที่ยว แตอยากใหเพ่ิมขอมูลหรือกิจกรรมอ่ืนอีก เชน กิจกรรมตางๆ สถานที่
ทองเที่ยวอื่น รานอาหาร อาหารขึ้นชื่อ เพ่ือเปนทางเลือกใหกับนักทองเที่ยววัยอ่ืนและเปนแนวทาง
ใหกับการทองเที่ยวของผูชมดวย 

ดานประโยชนที่ไดรับจากการชมรายการ กลุมตัวอยางเห็นวารายการเปนเหมือนไกดใน
การทองเที่ยว ทําใหรูจักสถานที่ทองเที่ยวเพ่ิมขึ้น เปนตัวชวยในการตัดสินใจและเตรียมวางแผนไป
ทองเที่ยว ทําใหรูวามีสถานที่แบบน้ีในประเทศไทยและประหยัดคาใชจายในการทองเที่ยวมากขึ้น 
สวนที่ 3 ผลวิจัยความคิดเห็นเกี่ยวกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style) 

ดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอลีลาการนําเสนอผูดําเนินรายการ  กลุม
ตัวอยางใหความเห็นวาผูดําเนินรายการเหมาะสมกับรายการดี พูดจาฉะฉาน มีความม่ันใจ เปน
ธรรมชาติ สรางความนาสนใจใหกับรายการ ดูมีความนาเชื่อถือเม่ือใหขอมูล สวนความเชื่อมโยงของ
รายการในแตละชวง สวนใหญเห็นวาโดยรวมมีความเชื่อมโยงดี มีเพียงบางชวงที่ยังไมคอยเชื่อมโยง
เทาที่ควร ในดานการตัดตอและลําดับภาพรายการ กลุมตัวอยางเห็นวาบางชวงมีการตัดภาพเร็ว
เกินไป นําเสนอภาพมากและนานเกินไป และดานของเพลงและดนตรีประกอบรายการ กลุมตัวอยาง
เห็นวานาสนใจ เหมาะสมกับรายการ ฟงดูสบาย สดใส เหมาะกับสถานที่ทองเที่ยวทําใหเพลดิเพลินใน
การชมรายการ 
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สวนที่ 4 ผลวิจัยความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

ดานผลวิจัยความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการ กลุมตัวอยางรูสึกพึงพอใจตอ
ภาพรวมของรายการ โดยใหเหตุผลวา ทําใหรูวาประเทศไทยก็มีสถานที่ดีๆ ไมจําเปนที่ตองเสียเงิน
เยอะเพ่ือที่จะไปตางประเทศ  และทําใหผูชมรายการอยากจะไปทองเที่ยวตาม เขาใจงาย แตยังมี
บางสวนที่ตองแกไข เชน การตัดตอและลําดับภาพ ขอมูลในการนําเสนอ 
สวนที่ 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรายการ 

- เพ่ิมเวลาในการนําเสนอมากขึ้น เพ่ือใหไดซึมซับบรรยากาศมากขึ้น 
- เพ่ิมกิจกรรมที่นาสนใจอีกและใหมีความหลากหลาย ใหมีทางเลือกทุกเพศ ทุกวัย 
- ดึงจุดขายของสถานที่ทองเที่ยวที่คลายตางประเทศแตมีเอกลักษณความเปนไทย 
- อยากใหสัมภาษณคนในพ้ืนที่บาง เพ่ือแสดงถึงมิตรภาพที่มีตอผูชมซ่ึงจะชวนใหไป

ทองเที่ยวมากขึ้น 
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บทที่ 6 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงานรายการ ในหัวขอเร่ือง “การสรางสรรครายการสารคดี
ทองเที่ยวนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยที่คลายกับตางประเทศ” เปนการศึกษาวิจัยและ
ผลิตชิ้นงาน ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือศกึษาขอมูลความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการ
สารคดีทองเที่ยว รวมถึงสํารวจความตองการในดานรูปแบบและเน้ือหาของกลุมเปาหมายที่มีตอ
รายการสารคดีทองเที่ยวนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยคลายกับสถานที่ในตางประเทศ 
เพ่ือใหไดแนวทางในการผลิตรายการใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายมากที่สุด 
ตลอดจนประเมินผลชิ้นงานรายการ ที่ผูศึกษาไดผลิตขึ้น ดวยวิธีสนทนากลุม ซ่ึงจากการเก็บรวบรวม
ขอมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดงักลาวน้ัน สามารถสรุป อภิปรายผล และอธิบายขอเสนอแนะ ไดดังน้ี 
 
สรุปผลการวิจัย 

การสรางสรรครายการสารคดีทองเที่ยวนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยที่คลาย
กับตางประเทศ ในสวนของสรุปผลการวิจัยศึกษานั้น ประกอบดวย 3 สวน 

1.  ผลการวิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตรายการโทรทัศน ประเภทรายการสารคดี
ทองเที่ยวจํานวนทั้งสิ้น 2 รายการ 

2.  ผลสํารวจความตองการในดานเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอของรายการสารคดี
ทองเที่ยวนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยคลายกับสถานที่ในตางประเทศ 

3.  การวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่
ไดรับจากการรับชมรายการสารคดีทองเที่ยวนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยที่คลายกับ
ตางประเทศ” 

 
1.  ผลการวิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตรายการโทรทัศน ประเภทรายการสารคดี

ทองเที่ยวจํานวนทั้งส้ิน 2 รายการ ดังน้ี 
1.1 คุณคริสโตเฟอร วอชิงตัน  ผูผลิตรายการ 48 ชั่วโมง 
1.2 คุณพิศาล แสงจันทร และคุณทายาท เดชเสถียร  ผูผลิตรายการ หนังพาไป 
จากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อขอขอมูลและความ

คิดเห็นเก่ียวกับการผลิตรายการโทรทัศนที่ผูศึกษากําลังจะผลิตจากผูผลิตรายการโทรทัศน สามารถ
สรุปผลไดดังน้ี 

ผูผลิตรายการใหความเห็นทางดานเน้ือหารายการวารายการสารคดีทองเที่ยว
นําเสนอสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยที่คลายกับตางประเทศจะมีความยากเพราะตองเปนการ
เปรียบเทียบ ดังน้ันควรลําดับการนําเสนอใหมากกวาการนําเสนอสถานที่คลายตางประเทศ ใหผูชมได
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ของแถม ทําใหผูชมรูสึกวาเหนือความคาดหมาย สวนในเร่ืองการแบงเนื้อหาในแตละชวงนั้นขึ้นอยูกับ
วิธีการนําเสนอ แตสิ่งที่ขาดไมไดเลยคือสุนทรียภาพ ใหลองหาขอมูลเพ่ือเพ่ิมมิติของรายการ อาจลอง
นําเสนอในอีกแงมุม ใหผูชมรูสึกวานามาเที่ยว และรูสึกวาบางเร่ืองอาจจะใชเงินซ้ือไมได อยางเชน
มิตรภาพจากการทองเที่ยว 

สวนในดานเทคนิคการนําเสนอคือการเลาใหเปนตัวเอง ไมพยายามทําตามแบบ
รูปแบบรายการโทรทัศนเทาน้ัน ผูชมก็จะรูสึกสนุกไปกับรายการ สวนผูดําเนินรายการควรมีความรูสึก
รวมไปกับการทองเที่ยวจริงๆ อยาใหระยะหางระหวางผูดําเนินรายการกับผูชมมีมากเกินไป ควรทําให
รูสึกไปพรอมๆกัน และใชความรูพ้ืนฐานของผูชมเปนตัวตั้ง 

 
2.  ผลสํารวจความตองการในดานเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอของรายการสาร

คดีทองเที่ยวนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยคลายกับสถานที่ในตางประเทศ 
ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม เพ่ือสํารวจความตองการในดานรูปแบบและ

เนื้อหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการสารคดีทองเที่ยวนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทย
คลายกับสถานที่ในตางประเทศจานวนทั้งสิ้น 106 คน ซ่ึงสามารถสรุปผลไดดังนี้ 

กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง ชวงอายุที่สํารวจมากที่สุด
คือชวงอายุ 18-23 ป เปนชวงที่มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทามากที่สุด สวนใหญมี
อาชีพเปนนักเรียนและนักศึกษา มีรายไดต่ํากวา 10,000 บาทตอเดือน สถานภาพสวนใหญคือ โสด 

ในสวนความคิดเห็นที่มีตอเน้ือหา รูปแบบการนําเสนอของรายการสารคดีทองเที่ยว
นําเสนอสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยคลายกับสถานที่ในตางประเทศน้ัน พบวา รายการสารคดี
ทองเที่ยวที่กลุมตัวอยางชื่นชอบมากที่สุดคือรายการคูเลิฟตะลอนทัวร ปจจัยที่ทําใหกลุมตัวอยางมี
ความสนใจในการรับชมรายการคือรูปแบบการนําเสนอของรายการ อีกทั้งยังตองการรับชมรายการที่
มุงเนนทั้งสาระและความบันเทิง สวนดานขอมูลที่อยากใหมีเพ่ิมเติมในรายการคือขอมูลดานคาใชจาย
ในการทองเที่ยว ในดานผูดําเนินรายการ กลุมตัวอยางเห็นวาควรมี 2 คน ลักษณะบุคลิกเปนคน
เชี่ยวชาญในการทองเที่ยว สําหรับระยะเวลาในการนําเสนอที่เหมาะสมคือ 30 นาทีและรายการควร
ออกอากาศวันเสาร-อาทิตย ในชวงเวลา ที่กลุมตัวอยางเห็นวาเหมาะสมใกลเคียงกันคือ ชวงเวลา 
15.01-18.00 น. และ 21.01-00.00 น. 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของกลุมตัวอยาง สวนใหญแนะนําที่รูปแบบของรายการควรมี
ทั้งความบันเทิงและสาระ ไมเนนเน้ือหาสาระมากเกินไปหรือบันเทิงเกินไปจนหาสาระไมเจอ เน้ือหา
ขอมูลในรายการจะตองถูกตองครบถวนและละเอียด พรอมใหควรใหขอมูลรายละเอียดในการ
ทองเที่ยวที่จําเปน อยางเชน คาใชจายในการทองเที่ยว ที่พัก รานอาหาร กิจกรรมที่นาสนใจ ใหขอมูล
ที่ผูชมสามารถนําไปใชในการทองเที่ยวไดจริงและไมควรเนนวาสถานที่เหมือนตางประเทศมากเกินไป 
จนทําใหผูชมรูสึกวาสถานที่ทองเที่ยวในประเทศของเราเปนเพียงสถานที่ที่บังเอิญหรือจงใจทําให
คลายตางประเทศเทาน้ัน จะทําใหผูชมไมอยากเดินทางไปเที่ยวจริงได ควรทําใหผูชมรูสึกวาสถานที่
ทองเที่ยวในประเทศไทยน้ันก็สําคัญและนาสนใจ สะทอนใหเห็นภาพความเปนจริงของสถานที่ สวน
ในดานผูดําเนินรายการอยากใหมีความผอนคลาย เปนธรรมชาติ เหมือนเปนตัวแทนผูชมไปทองเที่ยว
จริงๆ และไมควรเดนเกินสถานที่ 
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3.  การวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุมในหวัขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่

ไดรับจากการรับชมรายการสารคดีทองเที่ยวนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยที่คลายกับ
ตางประเทศ” 

ผูศึกษาไดทําการประเมินผลชิ้นงานรายการสารคดีทองเที่ยวนําเสนอสถานที่
ทองเที่ยวในประเทศไทยทีค่ลายกับตางประเทศที่ไดผลิตขึ้น ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) 
ในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการสารคดีทองเที่ยวนําเสนอสถานที่
ทองเที่ยวในประเทศไทยที่คลายกับตางประเทศ” จากกลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 18-35 ป จํานวน
ทั้งสิ้น 5 ทาน สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format) 

ดานความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format) กลุมตัวอยาง
รูสึกพึงพอใจกับรูปแบบของรายการ โดยใหเหตุผลวา รูปแบบการนําเสนอในแตละชวงมีความ
นาสนใจ เขาใจในสิ่งที่ตองการนําเสนอ แตอาจจะมีการนําเสนอความคลายคลึงกันของสถานที่ทั้งสอง
ใหชัดขึ้น และนําเสนอดานทีด่ีกวาของเกาะพยามใหมากขึน้เพ่ือเพิ่มความนาสนใจ ชวงแรกมีการเกร่ิน
แนะนําสถานที่ใหรูจักกอนแตทิ้งชวงเวลามากเกินไปนิดหนอย ชวงทายรายการมีการสรุปไดนาสนใจ
ทําใหรูสึกอยากกลับไปเที่ยวอีก 

ดานความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบความยาวของรายการและความยาวของแตละชวง 
กลุมตัวอยางรูสึกวาความยาวแตละชวงของรายการสั้นไป นาจะเพ่ิมความยาวของชวงหลังๆ ใหมาก
ขึ้น เพ่ือนําเสนอขอมูลไดมากกวาน้ี 
สวนที่ 2 ผลวิจัยความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ (Content) 

ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการในแตละชวง กลุมตัวอยางเห็นวาเน้ือหา
รายการมีความชัดเจน ตรงคอนเซปรายการ มีการนําเสนอวาทําไมถึงเปรียบเทียบกับมัลดีฟท ทําให
ผูชมมีตัวเลือกในการทองเที่ยว แตอยากใหเพ่ิมขอมูลหรือกิจกรรมอ่ืนอีก เชน กิจกรรมตางๆ สถานที่
ทองเที่ยวอื่น รานอาหาร อาหารขึ้นชื่อ เพ่ือเปนทางเลือกใหกับนักทองเที่ยววัยอ่ืนและเปนแนวทาง
ใหกับการทองเที่ยวของผูชมดวย 

ดานประโยชนที่ไดรับจากการชมรายการ กลุมตัวอยางเห็นวารายการเปนเหมือนไกดใน
การทองเที่ยว ทําใหรูจักสถานที่ทองเที่ยวเพ่ิมขึ้น เปนตัวชวยในการตัดสินใจและเตรียมวางแผนไป
ทองเที่ยว ทําใหรูวามีสถานที่แบบน้ีในประเทศไทยและประหยัดคาใชจายในการทองเที่ยวมากขึ้น 
สวนที่ 3 ผลวิจัยความคิดเห็นเกี่ยวกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style) 

ดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอลีลาการนําเสนอผูดําเนินรายการ  กลุม
ตัวอยางใหความเห็นวาผูดําเนินรายการเหมาะสมกับรายการดี พูดจาฉะฉาน มีความม่ันใจ เปน
ธรรมชาติ สรางความนาสนใจใหกับรายการ ดูมีความนาเชื่อถือเม่ือใหขอมูล สวนความเชื่อมโยงของ
รายการในแตละชวง สวนใหญเห็นวาโดยรวมมีความเชื่อมโยงดี มีเพียงบางชวงที่ยังไมคอยเชื่อมโยง
เทาที่ควร ในดานการตัดตอและลําดับภาพรายการ กลุมตัวอยางเห็นวาบางชวงมีการตัดภาพเร็ว
เกินไป นําเสนอภาพมากและนานเกินไป และดานของเพลงและดนตรีประกอบรายการ กลุมตัวอยาง
เห็นวานาสนใจ เหมาะสมกับรายการ ฟงดูสบาย สดใส เหมาะกับสถานที่ทองเที่ยวทําใหเพลดิเพลินใน
การชมรายการ 
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สวนที่ 4 ผลวิจัยความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

ดานผลวิจัยความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการ กลุมตัวอยางรูสึกพึงพอใจตอ
ภาพรวมของรายการ โดยใหเหตุผลวา ทําใหรูวาประเทศไทยก็มีสถานที่ดีๆ ไมจําเปนที่ตองเสียเงิน
เยอะเพ่ือที่จะไปตางประเทศ  และทําใหผูชมรายการอยากจะไปทองเที่ยวตาม เขาใจงาย แตยังมี
บางสวนที่ตองแกไข เชน การตัดตอและลําดับภาพ ขอมูลในการนําเสนอ  
 
อภิปรายผลการดําเนินงาน  

ในการผลิตรายการสารคดีทองเที่ยวนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยที่คลายกับ
ตางประเทศ มีความสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี และกรอบแนวความคิด รวมถึงงานวิจัย ผลงานที่
เกี่ยวของ และคําแนะนําตางๆจากผูมีประสบการณในการผลิตรายการสารคดีทองเที่ยว มีดังนี้ 

1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ือสารมวลชน ผูศึกษาไดนําแนวคิดของทฤษฎีดังกลาว
มาใชประโยชนในการสื่อสารตอกลุมผูรับสารหรือกลุมเปาหมายของรายการสารคดีทองเที่ยวของผู
ศึกษา คือ องคประกอบที่สําคัญของการสื่อสาร 4 ประการ ไดแก 

1.1 ผูสงสาร จะตองเปนผูที่มีความรู ความเขาใจในเนื้อหาของสารที่ตองการจะสื่อ
ออกไปเปนอยางดี บุคลิกลักษณะที่ดี มีความนาเชื่อถือ ซ่ึงผูศึกษาไดนํามาปรับใชและคัดเลือกผู
ดําเนินรายการที่มีลักษณะตามแนวคิดทฤษฎีน้ี เพ่ือใหสามารถสื่อสารเน้ือหารายการสารคดีทองเที่ยว
ใหกลุมเปาหมายไดอยางดี 

1.2 สาร เร่ืองราวที่มีความหมาย หรือสิ่งตางๆ ที่อาจอยูในรูปของขอมูล ความรู 
ความคิด ความตองการ อารมณ ฯลฯ ซ่ึงถายทอดจากผูสงสารไปยังผูรับสารใหไดรับรู และแสดง
ออกมาโดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณใดๆ ที่สามารถทําใหเกิดการรับรูรวมกันได ซ่ึงผูศึกษาไดปรับใช
ในการสรางสรรคบทรายการเพ่ือใหกลุมเปาหมายไดรับเน้ือหาอยางครบถวน 

1.3 สื่อ หรือชองทาง เปนองคประกอบที่สําคัญอีกประการหน่ึงในการสื่อสาร  
หมายถึง  สิ่งที่เปนพาหนะของสาร  ทําหนาที่นําสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร   ผูสงสารตองอาศัย
สื่อหรือชองทางทําหนาที่นําสารไปสูผูรับสาร ผูศึกษาจึงไดเลือกรายการสารคดีทองเที่ยวทางโทรทัศน
เปนชองทางในการสื่อสาร 

1.4 ผูรับสาร บุคคล กลุมบุคคล หรือมวลชนที่รับเร่ืองราวขาวสาร จากผูสงสารและ
แสดงปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) ตอผูสงสาร หรือสงสารตอไปถึงผูรับสารคนอื่น ๆ ตาม
จุดมุงหมายของผูสงสาร ไดแก กลุมเปาหมายผูชมรายการของผูศึกษา ทั้งน้ีผูศึกษาจึงนําแนวคิดการ
เลือกของผูรับสารมาใชในการผลิตรายการดวย 

โดยแนวคิดที่กลาวมาน้ีจะสามารถทําใหสื่อสารและผลิตรายการใหตรงตามความ
ตองการของกลุมเปาหมายและบรรลุวัตถุประสงคของรายการ 

2.  แนวคิดและหลักการการผลิตสารคดีโทรทศัน โดยผูศกึษาไดทําตามแนวคิดทราบถงึ
ความสอดคลองในขั้นตอนตางๆ ทั้งขั้นตอนกอนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และขั้นตอนหลังการผลิต 
เพ่ือใหรายการสารคดีทองเที่ยวนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยที่คลายกับตางประเทศ
ออกมาสมบูรณ 
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ข้ันตอนกอนการผลิต ศึกษาไดทําการศึกษาและรวบรวมขอมูล จากแหลงขอมูล

ตางๆ ทั้งแนวคิดและหลักการตางๆ ผลงานที่เก่ียวของ เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะห และจัดทําโครงราง
รายการขึ้น เพ่ือที่จะออกแบบ รูปแบบรายการ การเขียนบท รวมทั้งการติดตอประสานงานในสวน
ตางๆ ทั้งสถานที่ถายทํา ทีมงาน ผูดําเนินรายการ เปนตน ซึ่งกระบวนการเหลาน้ีมีความสําคัญมาก 
ในการกําหนดทิศทางของรายการสารคดทีองเที่ยวนําเสนอสถานทีท่องเที่ยวในประเทศไทยที่คลายกับ
ตางประเทศ 

ข้ันตอนการผลิต ผูศึกษาไดเตรียมความพรอมตางๆ โดยเฉพาะเร่ืองการนัดหมายคิว 
สถานที่ตางๆ อุปกรณในการถายทํา และบุคลากรในการผลิตสารคดี เพื่อปองกันความผิดพลาด ซึ่ง
จากการผลิตรายการน้ัน ไดเจอปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการถายทาํ แตไดนําแนวคดิ
และหลักการการผลิตสารคดีโทรทัศน มาปรับใชในการแกไขปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นได 

ข้ันตอนหลังการผลิต ซ่ึงในขั้นตอนนี้ผูศึกษาทําการตัดตอและแกไขปญหาเร่ืองของ
ภาพและเสียงที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิต ซ่ึงผูศึกษาทําการการคัดเลือก Footage และลําดับภาพ
ตามแนวคิดตางๆที่ไดทําการศึกษา รวบรวมและคนควาขึ้น ตามทิศทางที่กําหนดขึ้นในโครงรางของ
รายการ และปรับปรุงแกไขในสวนของคําแนะนําจากการประเมินของกลุมตัวอยาง 

3.  แนวคิดการวิเคราะหผูรับสาร ผูรับสารในการสื่อสารน้ัน อาจมีความหมายถึงบุคคล
คนเดียว (Individual) เชน ผูฟงของการสนทนาของบุคคล 2 คน หรืออาจมีความหมายถึงกลุมบุคคล 
(Group) เชน กลุมผูฟงการบรรยายหรือกลุมผูชมการแสดง เปนตน และอาจหมายถึงมวลชน (Mass) 
ได เชน ผูชมรายการโทรทัศน ผูฟงรายการวิทยุหรือผูอานหนังสือพิมพ เปนตน (พรทิพย วรกิจโภ
คาทร 2532: 288, อางถึงใน ออมทิพย เมฆรักษาวนิช) กลุมผูรับสารอาจจะมีอิทธิพลตอการทํางาน
ของสื่อไดทั้งทางตรงและทางออม อิทธิพลของกลุมผูรับสารโดยทางตรงก็คือการแสดงความคิดเห็น
ในทางชื่นชอบหรือติเตียนตอรายการตางๆสวนอิทธิพลทางออมก็คือจํานวนของผูรับสารในแตละ
รายการที่จะทราบไดจากการทําสํารวจความนิยมของผูชม (Rating) อันมีผลทําใหมีผูอุปถัมภรายการ
น้ันมากขึ้น และสงผลตอเน่ืองใหรายการน้ันสามารถดํารงอยูไดและยังจะไดชวงเวลาดีๆในการ
นําเสนอ (กาญจนา แกวเทพ 2541: 193, อางถึงใน ออมทิพย เมฆรักษาวนิช) ซ่ึงผูศึกษาไดใชแนวคิด
น้ีในการกําหนดเน้ือหาใหตรงกับกลุมเปาหมาย เพ่ือจะใหกลุมเปาหมายไดรับสารที่ตองการสื่อไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ไดรับสิ่งที่รายการตองการจะสื่ออยางครบถวนและสามารถเปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยน
พฤติกรรมการทองเที่ยวของผูชมได 

4.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปดรับสื่อและขาวสาร โจเซฟ ที แคลปเปอร 
(Klapper J.T. 1960: 19-25, อางถึงใน กลุมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กองสุขศึกษา) ไดกลาวไววา 
กระบวนการเลือกรับขาวสารหรือเปดรับขาวสารเปรียบเสมือนเคร่ืองกรองขาวสารในการรับรูของ
มนุษย สวนสุรพงษ โสธนะเสถียร (2546: 26, อางถึงใน กลุมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กองสุขศึกษา) 
กลาววา ในการรับสารน้ันผูรับสารจะเปนผูเลือกรับสารที่เปนประโยชนหรือสรางความสนใจใหกับ
ตนเอง ฉะนั้นปจจัยสําคัญที่จะเปนตัวกําหนดความสําเร็จหรือความลมเหลวของการสงสารไปยังผูรับ
สาร คือ การเลือกสรรและการแสวงหาขาวสาร ทั้งน้ี ผูเลือกสารจะมีกระบวนการเลือกรับสารที่
แตกตางกันไปตามประสบการณ ความตองการความเชื่อ ทัศนคติ ความรูสึกนึกคิดที่ไมเหมือนกัน 
ความหมายของการเปดรับสื่อสามารถแยกได ตามพฤติกรรมการเปดรับสารจากสื่อและผูรับขาวสารมี
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พฤติกรรมการเปดรับสื่อและขาวสารตามแบบเฉพาะของแตละคนแตกตาง กันไป แรงผลักดันที่ให
บุคคลหน่ึงไดมีการเลือกรับสื่อน้ันเกิดจากปจจัยพ้ืนฐานหลายประการดังน้ี (พีระ จิรโสภณ 2546: 45, 
อางถึงใน กลุมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กองสุขศึกษา) 

ผูศึกษาจึงไดนําแนวคิดนี้มาใชในการเลือกเน้ือหา รูปแบบรายการ ใหตอบสนองตอ
ความตองการของกลุมเปาหมายและสามารถเขาถึงไดงาย โดยการเลือกและเปด รับดวยตัว
กลุมเปาหมายเอง รวมถึงการจดจําและใหความสนใจกับรายการ 

5.  ผลงานที่เกี่ยวของ ผูศึกษาสามารถนําเทคนิคตางๆ ในการนําเสนอ อาทิ มุมภาพใน
การถายทํา การใชกราฟก รวมถึงเน้ือหา มาประยุกตใชกับรายการสารคดีทองเที่ยวที่ผลิตขึ้น 
 
ปญหาและอุปสรรค 

ปญหาและอุปสรรคในการผลิตชิ้นงานตัวอยาง แบงออกเปน 3 สวน ไดแก 
1.  ขั้นตอนกอนการผลิต 

ปญหาการติดตอสถานที่และเน่ืองจากสถานที่ถายทําไกล จึงไมไดไป Survey 
สถานที่กอนถายทําจริง 

2.  ขั้นตอนการผลิต 
ตอนถายทําเปนชวงหนามรสุม มีอุปสรรคในดานสภาพอากาศ ทําใหไมเปนไปตาม

ตารางที่วางแผนไว จึงตองแกไขปญหาเฉพาะหนาในชวงเวลาที่มีอยูจํากัดเพราะสถานที่ถายทําไกล ไม
สามารถกลับมาถายซอมไดอีก อีกทั้งเร่ืองอุปกรณที่นําไปไมพรอมและบุคลากรนอย ทําใหเก็บฟุตเทจ
ไดนอย และฟุตเทจที่ออกมาไมดีเทาที่ควร 

3.  ขั้นตอนหลังการผลิต 
เน่ืองจากปญหาในขั้นตอนการผลิตทําใหฟุตเทจที่ออกมาไมเพียงพอ และบางชวง

ตอนของรายการไมเขากับคอนเซปรายการ ทําใหใชไมได จึงตองตัดออกไปเยอะพอสมควร ตองใช
ภาพนิ่งเขามาชวยแกปญหา 
 
ขอเสนอแนะ 

1.  ควรเตรียมการในขั้นตอนกอนการผลติใหพรอมกวานี้ เพราะเปนขั้นตอนที่สําคญัทีส่ดุ 
ถามีการเตรียมการและวางแผนที่ดี จะทําใหขั้นตอนการผลิตและหลังการผลิตเปนไปไดดวยดี 
อุปสรรคนอยลง 

2.  รายการทองเที่ยวเปนรายการที่เราไมสามารถจะคาดเดาไดในหลายๆ เร่ือง ควรมี
แผนสํารอง ควรสํารวจพื้นที่จริงกอนไปถายทําจริง 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามการสรางสรรครายการสารคดีทองเท่ียวนําเสนอสถานท่ีทองเท่ียวในประเทศไทย

ท่ีคลายตางประเทศ 
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แบบสอบถาม 

การสรางสรรครายการสารคดีทองเที่ยวนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยที่คลายตางประเทศ 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมขอความลงในชองวางตรงตามความเปนจรงิ 

1. เพศ 

 ชาย   หญิง 

2. อายุ  

 ตํ่ากวา 18 ป   18-23 ป   24-29 ป  

 30-35 ป   36 ปข้ึนไป 

3. สถานภาพ 

  โสด    สมรส     หมาย / หยาราง / แยกกันอยู 

4. ระดับการศึกษาสูงสุด 

 ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย  
 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  
 ปริญญาตรหีรือเทียบเทา  
 สูงกวาปรญิญาตร ี 
 
5. อาชีพ 
 
 นักเรียน / นักศึกษา  
 พนักงานบริษัทเอกชน  
 รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
 เจาของกิจการ / ธุรกิจสวนตัว  
 อื่นๆ โปรดระบุ ....................................................................................... 
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6. รายไดตอเดือน 
 
 ตํ่ากวา 10,000 บาท 
 10,000 – 30,000 บาท 
 30,001 – 50,000 บาท  
 50,001 บาทข้ึนไป 
 
สวนท่ี 2 ความคิดเห็นตอเน้ือหา รปูแบบการนําเสนอของรายการสารคดีทองเที่ยวนําเสนอสถานที่
ทองเที่ยวในประเทศไทยคลายกับสถานที่ในตางประเทศ 
 
7. รายการสารคดีทองเที่ยวที่ช่ืนชอบมากทีสุ่ด (ตอบเพียง 1 ขอ) 
 
 เนวิเกเตอร 
 เที่ยวละไม ไทยแลนดเวิลด 
 สมุดโคจร 
 48 ช่ัวโมง 
 สุดเขตเทศกาล 
 ผจญภัยไรพรมแดน 
 คูเลิฟตะลอนทัวร 
 หลงกรุง 
 Along Way Home สองขางทาง 
 หนังพาไป 
 1081009 ภารกิจเมืองนารัก 
 อื่นๆ โปรดระบุ ........................................................ 
 
8. ปจจัยใดทีท่ําใหทานมีความสนใจจะเลือกรบัชมรายการมากที่สุด (ตอบเพียง 1 ขอ) 
 
 เน้ือหาและขอมลูของรายการ 
 รูปแบบการนําเสนอของรายการ 
 ผูดําเนินรายการ 
 เทคนิคการถายทําและการตัดตอ 
 อื่นๆ โปรดระบุ ....................................................................... 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



69 
 

9. ขอมูลในรายการที่ทานอยากใหมีเพิม่เติม (ตอบเพียง 1 ขอ) 
 
 ขอมูลสถานที่ทองเที่ยวอยางละเอียด 
 ขอมูลการเดินทาง 
 ขอมูลเกี่ยวกับที่พัก 
 ขอมูลคาใชจายในการทองเที่ยว 
 ขอมูลวัฒนธรรมและความเปนอยูทองถ่ิน 
 บทสัมภาษณความคิดเห็นของผูที่มสีวนเกี่ยวของกับสถานที่ 
 กิจกรรมที่นาสนใจในการทองเที่ยว 
 อื่นๆ ................................................................... 
 
10. จํานวนผูดําเนินรายการทีท่านคิดวาเหมาะสมตอรายการ 
 
 1 คน 
 2 คน 
 3 คน 
 
11. ลักษณะผูดําเนินรายการที่ทานคิดวาเหมาะสมตอรายการ 
 
 เนนความสนุกสนาน ไมเนนเน้ือหาสาระ 
 เช่ียวชาญในการทองเที่ยว 
 ไมคอยมีความรูแตมีใจรักในการทองเที่ยว 
 เดินทางกับแขกรับเชิญที่เปลี่ยนไปในแตละสัปดาห 
 
12. ทานคิดวาระยะเวลาในการนําเสนอรายการควรมีความยาวเทาใด 
 
 15 นาท ี   30 นาท ี   1 ช่ัวโมง  
 
13. ทานคิดวาชวงวันใดที่เหมาะสมในการออกอากาศของรายการ 
 
 วันจันทร – ศุกร 
 วันเสาร – อาทิตย 
 วันหยุดนักขัตฤกษ 
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14. ทานคิดวาชวงเวลาใดที่เหมาะสมในการออกอากาศของรายการ 
 
 06.01 – 09.00 น.   09.01 – 12.00 น.   12.01 – 15.00 น.   
 15.01 – 18.00 น.   18.01 – 21.00 น.   21.01 – 00.00 น. 
 00.01 – 03.00 น.   03.01 – 06.00 น.   
 
15. ทานตองการรับชมรายการที่มุงเนนสิ่งใดมากที่สุด  
 
 มุงเนนสาระ ขอมูล ของสถานที ่
 มุงเนนความบันเทงิ 
 มุงเนนทั้งสาระและความบันเทงิ 
 
สวนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อแนวทางในการคิดสรางสรรครายการสารคดีทองเที่ยว
นําเสนอสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยคลายกับสถานที่ในตางประเทศ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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