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เรื่อง: การผลิตรายการสารคดีนําเสนอวิถีชีวิตกลุมชาติพันธุในประเทศไทย 
 

จุลนิพนธฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณี
ของกลุมชาติพันธุตางๆ ในประเทศไทย โดยมีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่มีความเกี่ยวเน่ือง รวมทั้ง
ทําการสํารวจความคิดเห็นกลุมตัวอยางทั้งเพศหญิงและชาย ที่มีอายุระหวาง 15 – 40 ป จํานวน
ทั้งหมด 100 คน และสัมภาษณเชิงลึกกับผูผลิตรายการโทรทัศนจํานวน 2 คน นอกจากน้ียังมีการ
วิเคราะหรายการโทรทัศนที่เกี่ยวของเพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและปรับกลวิธีการนําเสนอ  พรอม
ทั้งรูปแบบรายการ บทรายการโทรทัศน และผลิตรายการสารคดีโทรทัศนนําเสนอชีวิตกลุมชาติพันธุ
ในประเทศไทย ความยาว 15 นาที โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
ประเพณี และชีวิตความเปนอยูของชนเผาพื้นเมืองกลุมตางๆ ในประเทศไทย และทดลองผลิตรายการ
โทรทัศนจํานวน 1 ตอน 

จากผลการศึกษาครั้งน้ี มีการใหคําแนะนําเพิ่มเติมซึ่งเปนความตองการของกลุมตัวอยาง 
แนะนําวา ควรใชเทคนิคและมุมมองในการถายภาพใหมีความทันสมัยมากข้ึน ซึ่งจะสามารถเปนเสนห
ที่สามารถดึงดูดใหผูคนรับชมรายการไดดีนอกเหนือจากกลุมเปาหมายหลักที่ไดต้ังไวกอนหนาน้ี โดยผู
ศึกษาไดมีการผลิตเปนช้ินงานจํานวน 1 ตอน ความยาว 15 นาที ซึ่งมีการนําเสนอในชวงเดียวจบ 
ทั้งน้ีในแตละตอนจะมีประเด็นหลักในการนําเสนอ ทั้งน้ีช่ือตอนน้ันๆ จะเปนสิ่งที่บอกใหผูชมไดรูได
ทันทีวากลุมชาติพันธุน้ีคือกลุมชาติพันธุใด ซึ่งนํามาต้ังเปนช่ือตอนในแตละครั้ง อยางไรก็ตาม โดยรวม
แลว กลุมเปาหมายมีความมีความพึงพอใจตอรายการสารคดีนําเสนอชีวิตกลุมชาติพันธุในประเทศไทย 
อีกทั้งยังกลาววาเปนโอกาสที่ดีที่จะไดศึกษา เรียนรู กลุมชาติพันธุที่ไมเคยรูจักมากอน ซึ่งเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่ผูศึกษาไดต้ังไว  
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ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธที่ใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางย่ิงตอ
ขาพเจา รวมทั้งอาจารยคริสโตเฟอร วอชิงตัน อาจารยนิธิ วติวุฒิพงศ อาจารยรัชตะ อุดจศรีและ
อาจารยสมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร ที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแก
ขาพเจา สงผลใหจุลนิพนธฉบับน้ีถูกตองและสมบูรณย่ิงข้ึน จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของ
ทุกทานเปนอยางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง จนทําใหศิษยคนน้ีประสบ
ความสําเร็จไดดวยดี 

นอกจากน้ีผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณอาจารยจิตกวี กระจางเมฆ ที่ใหขอมูลความรูเกี่ยวกับ
กลุมชาติพันธุแกผูศึกษาในการผลิตรายการสารคดีโทรทัศนนําเสนอชีวิตกลุมชาติพันธุในประเทศไทย
ในครั้งน้ี ซึ่งมีคุณคามาก ทําใหเพิ่มพูนความรู และมีประโยชนอยางสูง ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณไว 
ณ ที่น้ีเปนอยางสูง 

 คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา มารดา 
ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมา 
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บทที่  1 

บทนํา 
 
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

อุษาคเนย หรือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต จัดเปนภูมิภาคที่เต็มไปดวยมนตเสนหทางอารย
ธรรมและชาติพันธุวรรณนา โดยหากพิจารณาความแตกตางทางภาษา อาจจัดแบงกลุมชาติพันธุ
ออกเปน 5 กลุมหลัก ไดแก กลุมตระกูลมอญ กลุมตระกูลชวา-มลายู หรือออสโตรเนเซียน/มาลาโยโพ
ลินิเซียน กลุมตระกูลไทย-ลาว และกลุมตระกูลจีน-ทิเบต (ดุลยภาค ปรีชารัชช 2555: 2, อางถึงใน   
สุจิตต วงษเทศ 2547: 108-11) 

ชาติพันธุ (Ethnicity) คือ กลุมคนที่มีจุดกําเนิดของบรรพบุรุษรวมกัน มีขนบธรรมเนียม
ประเพณีเปนแบบแผนเดียวกัน รวมถึงมีเอกลักษณทางวัฒนธรรม เช้ือชาติและสัญชาติสอดคลองกัน 
สําหรับผูคนที่อยูในกลุมชาติพันธุเดียวกัน มักมีความรูสึกผูกพันทางสายเลือดและทางวัฒนธรรม
พรอมๆ กันไป โดยเปนความรูสึกผูกพันที่ชวยเสริมสรางอัตลักษณของบุคคลและของชาติพันธุ และใน
ขณะเดียวกัน ก็สามารถเราอารมณความรูสึกใหเกิดความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันได โดยเฉพาะอยาง
ย่ิง ถาผูที่อยูในกลุมชาติพันธุน้ัน นับถือศาสนาเดียวกันหรือไดรับอิทธิพลจากกระบวนการกลอมเกลา
ทางสังคมแบบเดียวกัน (อมรา พงศาพิชญ, 2537, น.157) 

ทั้งน้ี ความแตกตางทางวัฒนธรรมของกลุมคนตางๆ เหลาน้ีน้ันมีมานานแลว ซึ่งเกิดข้ึน
ต้ังแตในระยะแรกๆ ดวยความพยายามของมนุษยที่จะแยกแยะ ซึ่งมักจะแยกแยะกันตามลักษณะ
รูปธรรมของวัฒนธรรมที่มองเห็นไดชัดเจน เชน ความแตกตางของภาษาพูดบาง เครื่องแตงกายบาง 
และวิธีการดํารงชีวิตบาง แตหลังจากลัทธิลาอาณานิคมไดขยายตัวออกไปทั่วโลก ชาวยุโรปตะวันตก
ไดเริ่มใช อคติทางชาติพันธุ (Ethnocentrism) มาเปนพื้นฐานในการแยกแยะความแตกตางทาง
วัฒนธรรมมากข้ึน ดวยการจัดแบงประชากรในโลกออกเปน เช้ือชาติตามสีผิว (Race) ซึ่งแฝงนัยของ
ลําดับช้ันของความย่ิงใหญไวดวย เพราะมักจะจัดใหชาวผิวขาวของตนเองน้ันเปนเช้ือชาติที่ย่ิงใหญ
ที่สุด สวนชาวสีผิวอื่นๆ ก็จะลดลําดับความสําคัญรองลงมา  

ต้ังแตชวงทศวรรษที่ 1960 เปนตนมา นักมานุษวิทยาสวนใหญก็ยืนยันตรงกันวา การ
จัดลําดับเช้ือชาติตามสีผิวน้ันเปนไปไมได สวนลัทธิเหยียดสีผิวน้ันมีอยูจริง หลังจากป ค.ศ. 1970 นัก
มานุษวิทยาจึงเสนอใหหันมาเนนการศึกษาเกี่ยวกับ ความเปนชาติพันธุ  (Ethnicity) เพราะเปน
กระบวนการแสดงความเปนตัวตนทางวัฒนธรรม และความสมัพันธระหวางกลุมชนแทนการจัดลําดับ
เช้ือชาติตามสีผิว ซึ่งถือเปนกระบวนการกีดกันทางสังคม พรอมๆกันน้ันนักมานุษยวิทยาตะวันตกก็
เสนอใหเรียกกลุมชน ที่แสดงความแตกตางกันทางวัฒนธรรมวา กลุมชาติพันธุ (Ethnic groups) แทน
ชนเผา (Tribe) ซึ่งแฝงไวดวยแนวความคิดวิวัฒนาการ ที่จัดใหชนเผาเปนกลุมชนบทในสังคมแบบ  
บุพกาลด้ังเดิม ในความหมายที่ลาหลังและแฝงนัยในเชิงดูถูกดูแคลนไวดวย เพราะเปนข้ันตอนแรก
ของวิวัฒนาการของสังคมที่ยังไมมีรัฐ กอนที่จะกาวไปสูสังคมรัฐแบบจารีต และสังคมทันสมัยในที่สุด 
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ทั้งน้ีก็เน่ืองจากวา แนวความคิดวิวัฒนาการเปนเพียงการคาดคะเนที่เต็มไปดวยอคติตางๆ โดยไม
สามารถหาหลักฐานมายืนยันในเชิงประวัติศาสตรไดเสมอไป เชน ชาวเขาในประเทศไทยมักจะถูก
เรียกวาเปนชนเผา ทั้งๆ ที่ในประวัติศาสตร ชาวเขาบางกลุมไมวาจะเปนชาวอาขาก็ดี ชาวลีซอก็ดี 
หรือชาวลาหูก็ดี ลวนสืบทอดวัฒนธรรมเดียวกันกับกลุมชนที่เคยปกครองอาณาจักรนานเจาในอดีตมา
กอน อยางไรก็ตาม ในเรื่องน้ีอาจยังไมมีขอยุติ เพราะในภาษาไทย คําวาชนเผามีนัยแตกตางจาก
ความหมายชนเผาของชาวตะวันตกอยูบาง ตรงที่คนทั่วไปจะใชกับชนเผาไทยดวย ซึ่งนาจะแสดงวา 
ภาษาทั่วไปใชคําวา ชนเผา ในความหมายเดียวกับกลุมชาติพันธุในทางวิชาการดวย ดังน้ันชนเผาใน
ภาษาไทยจึงนาจะมีสองนัย แตเพื่อหลีกเลี่ยงนัยในเชิงดูถูกที่อาจเกิดข้ึนไดจากการใชคําวาชนเผา ใน
งานทางวิชาการจึงควรใชกลุมชาติพันธุเมื่อพูดถึงกลุมชนที่แตกตางกันทางวัฒนธรรม (อานันท     
กาญจนพันธุ, 2539) 

จากกรณีตัวอยางของ ดร.ขวัญ ชี บัวแดง นักวิชาการผูมีความเช่ียวชาญและคลุกคลีกับงาน
ของกลุมชาติพันธุชาวกะเหรี่ยง ไดกลาวถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาของกลุมชาติพันธุไววา “ปญหา
ของกลุมชาติพันธุเกิดจากสิ่งที่กระทบเขามาในเรื่องของความทันสมัย ทําใหความคิดความเช่ือของเขา
เริ่มเปลี่ยนแปลงเชน ความเช่ือเรื่องผี ระบบอาวุโส หรือเรื่องประสบการณที่ผูอาวุโสไดสั่งสอนมา  
ความทันสมัยที่ผานระบบการศึกษาและสื่อเขามาในชุมชน  ยอมสงผลกระทบตอภาษา  วัฒนธรรม 
และการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป จากที่มีความผูกพันกับธรรมชาติ ปจจุบันชาวกะเหรี่ยงจํานวน
หน่ึงตองเขาไปประกอบอาชีพในตัวเมือง การเปลี่ยนแปลงแบบกาวกระโดดเชนน้ีจะสงผลกระทบ
โดยตรงตอคนรุนหลังที่มี ระบบความคิดความเช่ือแบบใหมที่เขามาแทนที่ ปญหาที่พวกเขาพบคือไม
สามารถจะไปแขงขันกับคนในเมืองได จะกลับไปที่ทองถ่ินตนเองน้ันก็ไมมีภูมิความรูเดิมที่จะใช
ดํารงชีวิต ตอจากน้ันปญหาทางดานคุณภาพชีวิตของเขาและปญหาทางดานสังคมก็จะตามมา” 
(พณกฤษ อุดมกิตติ 2554) 

จากขอมูลดังกลาว ผูศึกษามีความเห็นวา จุดกําเนิดของประชาชนชาวไทยน้ันยังไมพบเช้ือ
สายที่เปนชาวไทยอยางแนนอน แทที่จริงแลวอพยพมาจากที่ใด ซึ่งในปจจุบันผูคนใหความสนใจ
ทางดานความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากกวาเรื่องเช้ือชาติ เพราะไมมีเช้ือชาติใดในโลกน้ีที่เปนเช้ือ
ชาติบริสุทธ์ิแทจริงและย่ิงใหญเหนือชนเช้ือชาติอื่น อีกทั้ง ดินแดนประเทศไทยเปนทางผานที่คนหลาย
เผาพันธุ หลายตระกูลเคลื่อนยายเขามาต้ังรกราก ประเทศไทยเปนแหลงสะสมของคนหลายหมูเหลา 
หลากหลายชาติพันธุกอนที่จะพัฒนาข้ึนมาเปนรัฐประชาชาติที่เรียกวาประเทศไทย ผูรับผิดชอบ
โครงการเล็งเห็นถึงคุณคาที่สวยงามในแตละกลุมชนเผาพื้นเมือง ซึ่งบางกลุมชาติพันธุอาจเปนชนเผาที่
ใครหลายคนยังไมทราบมากอนวาอาศัยอยูในประเทศไทยมาเปนระยะเวลานานแลว ผูศึกษาจึงเลือก
นําเสนอเกี่ยวกับชีวิตชนเผาพื้นเมืองตางๆ ในประเทศไทย ในประเภทรายการสารคดีซึ่งเปนรูปแบบ
รายการโทรทัศนประเภทตีแผความจริง เปดโลกทัศนใหกับผูชมรายการในดานตางๆ ใหเกิดประโยชน
ในชีวิตเพื่อใหความรู สรางความเขาใจ และเผยใหผูคนไดรูจักหลากหลายชนเผาพื้นเมือง ไมวาจะใน
ดานประเพณี วัฒนธรรม วิถีการดํารงชีวิต อัตลักษณที่แตกตางกันออกไปตามแตละกลุมชาติพันธุ 
พรอมทั้งลดระดับการแบงชนช้ัน คลี่คลายอคติเพื่อการอยูรวมกันในประเทศไทยอยางสันติในอนาคต 
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วัตถุประสงค 
- เพื่อนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และชีวิตความเปนอยูของชนเผา

พื้นเมืองกลุมตางๆ ในประเทศไทย 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

การศึกษาครั้งน้ีจะจํากัดขอบเขตเฉพาะเน้ือหาที่เกี่ยวกับกลุมชาติพันธุที่อาศัยอยูในประเทศ
ไทย เพื่อใหเขาถึงเน้ือหาเหลาน้ันอยางแทจริง จึงมีการผลิตรายการโทรทัศน 1 ตอน โดยมีเน้ือหา
ครอบคลุมและนําเสนอเกี่ยวกับชีวิตกลุมชาติพันธุในประเทศไทย ซึ่งมีความยาวตอนละ 15 นาที โดย
มีกลุมเปาหมายคือ กลุมคนเพศหญิงและชาย ที่มีอายุระหวาง 15 – 40 ป ที่มีความสนใจในประเด็น
ตางๆ เกี่ยวกับกลุมชาติพันธุ 
 
ขั้นตอนการศึกษา 

1. การดําเนินงานกอนการผลิตรายการ (Pre – production) 
1.1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุในประเทศไทย และนําขอมูลมาวิเคราะห 
1.2. นําเสนอแผนโครงการผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศนที่มีเน้ือหานําเสนอชีวิตกลุม

ชาติพันธุในประเทศไทย 
 

2. การดําเนินงานผลิตรายการ (Production) 
2.1. ดําเนินการถายทํารายการตามแผนการถายทําเกี่ยวกบัชีวิตกลุมชาติพันธุในประเทศ

ไทย 
 

3. การดําเนินงานหลังการผลิตรายการ (Post – production) 
3.1. ลําดับภาพและตัดตอรายการใหสมบูรณ 

 
4. ข้ันตอนการประเมินผลและนําเสนอผลงาน 

4.1. ประเมินผลและวิเคราะหผลงาน พรอมทั้งสรุป อภิปรายผลการศึกษา และ
ขอเสนอแนะในการผลิตรายการ 

4.2. นําขอมูลทั้งหมดมาสรุปและรวบรวมจัดทํารูปเลม 
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แผนการดําเนินงาน 
ตอไปน้ีเปนการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

ตารางที่ 1 – 1 แสดงแผนการดําเนินงาน 
 

กิจกรรม 2556 2557 

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

ศึกษาวรรณกรรม ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทัง้นํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะห 

         

นําเสนอแผนโครงการผลิตรายการ          
Pre – production (หาสถานที่
ถายทําและติดตอประสานงาน) 

         

Production (ผลิตรายการสารคดี
ทางโทรทัศน) 

         

Post – production (ลําดับภาพ
และตัดตอรายการ) 

         

นํารายการที่ผลิตใหกลุมเปาหมาย
รับชม 

         

ประเมินผลโดยการให
กลุมเปาหมายแสดงความคิดเห็น
และวิพากษวิจารณรายการ 

         

สรปุผลการดําเนินงาน          

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

- สรางความเขาใจดานความแตกตางทางวัฒนธรรม และชีวิตความเปนอยูของกลุมชาติ
พันธุในประเทศไทย อันนําไปสูการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข 
 
นิยามศัพท 

อัตลักษณของกลุมชาติพันธุ ในจุลนิพนธน้ี หมายถึง เปนการหลอหลอมที่มีมายาวนานของ
ความรูสึกรวมกันในสายเลือด (Shared descent) ตัวอยางเชน ภาษาที่สมาชิกกลุมใชสื่อสารกันได 
หรือนิยายที่สมาชิกในกลุมเช่ือวามีจุดกําเนิดรวมกัน และบริบททางประวัติศาสตรที่สมาชิกในกลุมเช่ือ
วามีจุดกําเนิดรวมกัน (Richard Jenskins 1976: 203-13, อางถึงใน ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 
(องคการมหาชน) 2547: 214) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ในงานเรื่อง “การผลิตสารคดีนําเสนอชีวิตกลุมชาติพันธุในประเทศไทย” ผูศึกษาได
นําเสนอแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยและผลงานที่มีความเกี่ยวของมาศึกษาและวิเคราะห เพื่อใช
เปนแนวทางในการผลิตรายการดังตอไปน้ี 

 
ตอนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎี 

- แนวคิดเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุและอัตลักษณกลุมชาติพันธุ 
- แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีความอคติ 
- แนวคิดเกี่ยวกับรายการสารคดีทางโทรทัศน 

 
ตอนที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวของ 

 
ตอนที่ 3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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ตอนท่ี 1 แนวคิดและทฤษฎี 
 

1.1. แนวคิดเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุและอัตลักษณกลุมชาติพันธุ 
 

1.1.1. กลุมชาติพันธุ 
กลุมชาติพันธุ หมายถึง กลุมชนที่มีความแตกตางกันทางวัฒนธรรม (Fredik 

Barth 1969, อางถึงใน รัตนา บุญมัธยะ 2546: 123) 
ชาติพันธุหรือกลุมชาติพันธุ หมายถึง กลุมชนที่มีลักษณะรูปพรรณ เหมือนหรือ

คลายคลึงกัน มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภาษาพูดเดียวกัน ตลอดจนมีความรูสึกใน
เผาพันธุเดียวกัน ตัวอยางของกลุมชาติพันธุกลุมตางๆ ไดแก กลุมคนไทย กลุมคนจีน กลุมคนพมา 
กลุมคนลาว กลุมคนเขมร กลุมคนอนิเดีย เปนตน 

ชาติพันธุ (Ethnicity หรือ Ethnos) คือ การมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภาษาพูดเดียวกัน และเช่ือวา สืบเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษกลุมเดียวกัน เชน ไทย พมา 
กะเหรี่ยง จีนลาว เปนตน 

Aronson ไดศึกษาคํานิยามกลุมชาติพันธุ (Ethnic group) ของ Barth, Cohen 
และ Gordon แลวกลาววา “เมื่อกลุมชาติพันธุถูกจัดต้ังข้ึน จําเปนตองมีปจจัย 3 ประการคือ กลุม 
(Group) เอกลักษณ (Identity) และประวัติศาสตร (History)” สวนพิธีกรรมก็มีองคประกอบแบบ
เดียวกัน แตที่สําคัญก็คือวาการศึกษา และวิเคราะหพิธีกรรมที่ผานมาแสดงใหเห็นวาพิธีกรรมมี
ความสําคัญตอการดํารงอยูของสังคมมาก เพราะวาบางทีพิธีกรรมก็ให เกิดความสํานึกใน
ประวัติศาสตร บางพิธีกรรมทําใหเกิดความเปนกลุมเปนกอน และรู สึกวาเปนพวกเดียวกัน      
(Fredik Barth 1969: 1-19, อางจาก อะระโท โอซิมา 2536) 

อัตลักษณทางชาติพันธุ (Ethnicity identity) และกลุมชาติพันธุ (Ethnic 
group) เปนทั้งคําและแนวคิดสําคัญที่นักมานุษยวิทยาตะวันตกนํามาใชในยุคสงครามโลกครั้งที่สอง
เปนตนมา เพื่อการศึกษากลุมชนที่มีวัฒนธรรมและภาษาที่ไดสืบทอดกันมาหลายช่ัวอายุคน   
(Charles F. Keyes 1997: 152, อางถึงใน ปนแกว เหลืองอรามศรี 2543: 4-5) 

(Rarool 1964, อางถึงใน ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, 2547) กลาววา นัก
มานุษยวิทยาใชเครื่องมือในการจําแนกความแตกตางของกลุมชาติพันธุไดแก ลักษณะทางวัฒนธรรม
บางอยาง อาณาเขตทางภูมิศาสตร องคกรทางการเมืองและการปกครอง ภาษา การปรับตัวเชิง
นิเวศน และโครงสรางชุมชน 

(Kinloch 1974, อางถึงใน สมศักด์ิ ศรีสันติสุข, 2532) ความแตกตางของกลุม
ชาติพันธุข้ึนอยูกับความแตกตางทางชีววิทยาของรางกาย ในขณะที่กลุมชาติพันธุข้ึนอยูกับความ
แตกตางทางวัฒนธรรม เชน ศาสนาและสัญชาติ เปนตน 
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1.1.2. อัตลักษณ  
อัตลักษณ มีรากศัพทมาจากภาษาละติน คือ Identitas เดิมใชคําวา Idem ซึ่งมี

ความหมายวาเหมือนกัน (the same) อยางไรก็ตาม โดยพื้นฐานภาษาอังกฤษแลว อัตลักษณมีสอง 
นัยยะดวยกัน คือความเหมือน และความเปนลักษณะเฉพาะที่แตกตางกันออกไป น่ันคือการ
ตีความหมายเหมือนกันบนพื้นฐานความสัมพันธและเปรียบเทียบระหวางคนหรือสิ่งของในสองแงมุม 
คือความคลายคลึงและความแตกตาง (ประสิทธ์ิ ลีปรีชา 2547: 203) 

Charles Keyes นําเสนอวา อัตลักษณของกลุมชาติพันธุ เปนการหลอหลอมที่
มีมายาวนานของความรูสึกรวมกันในสายเลือด (Shared descent) ตัวอยางเชน ภาษาที่สมาชิกกลุม
ใชสื่อสารกันได หรือนิยายที่สมาชิกในกลุมเช่ือวามีจุดกําเนิดรวมกัน และบริบททางประวัติศาสตรที่
สมาชิกในกลุมเช่ือวามีจุดกําเนิดรวมกัน (Richard Jenskins 1976: 203-13, อางจาก              
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) 2547: 214) 

ลักษณะสําคัญของอัตลักษณคือ สัญลักษณที่จะใชแสดงตน เชน เข็มโรงเรียน 
ผาพันคอของทีม หนังสือพิมพ ภาษา หรือบางทีเสื้อผาที่เราสวมใส เปนตน 

 
ทั้งน้ี จากการศึกษาชีวิตความเปนอยูของกลุมชาติพันธุในประเทศไทย ผูศึกษาพบวา กลุม

ชาติพันธุแตละกลุมตางก็มีอัตลักษณหรือเอกลักษณที่มีลักษณะแตกตางกันไปตามแตละกลุมชาติพันธุ 
ตามวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ การแตงกาย และภาษาในแตละกลุมไดสืบทอดกันมานานหลาย
ช่ัวอายุคน ซึ่งเปนปจจัยที่เกิดจากพื้นที่ทางภูมิศาสตรที่กลุมชาติพันธุน้ันไดเคยต้ังถ่ินฐานอยู ดังน้ัน 
เมื่อมีการอพยพเขามาในประเทศไทย ก็ยังมีการยึดนําอัตลักษณเหลาน้ันมาใชและสืบทอดกันมาอยาง
ตอเน่ือง ซึ่งนําไปสูความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของความเปนกลุมชาติพันธุน้ันๆ และยังคงอยูจนถึง
ปจจุบัน 
 

1.2. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีความอคติ 
1.2.1. ความหมายของอคติ 

อคติประกอบดวยทัศนคติแบบที่เปนแบบแผนตายตัว (Restereotyped) ที่
ผูคนที่มีความรูสึกแยกคนอื่นบางกลุมเปนพวกๆ แยกเปนประเภทๆ  

การแยกเปนพวกๆ แยกเปนประเภท (Categorically) น้ันหมายถึงการมี
ความรูสึกโดยแรกเริ่มตรงไปยังคนสวนหน่ึงสวนใดเปนสวนรวมทั้งหมด มากกวาที่จะมีความรูสึก
เฉพาะเจาะจงแตคนใดคนหน่ึงควรจะเปน 

อคติอาจมีตอคนกลุมใดกลุมหน่ึงหรือหลายๆ กลุมในสังคมไหนก็ได เพราะอคติ
ระหวางกลุม (Inter – group prejudice) น้ันเปนสิ่งสากล คือจะพบไดทั่วไปทุกหนทุกแหง 
(Universal) ที่กลุมมีการติดตอซึ่งกันและกัน 
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1.2.2. อคติ 
สังคมไทยเปนสังคมที่หลากหลายดวยกลุมชาติพันธุ วัฒนธรรม และศาสนา 

หากดูในผิวเผินแลวเหมือนจะไมมีปญหา เรื่องอคติและความขัดแยงทางชาติพันธุที่เกิดข้ึนเพราะไม
ปรากฏเปนขาวทางสื่อมวลชนหรือประเด็นของการถกเถียงกันในสังคมมากนัก ดวยเหตุผลวานโยบาย
การผสมกลมกลืนทางชาติพันธุของรัฐไทยน้ันประสบความสําเร็จอยางใหญหลวง ประกอบกับไมมีเวที
ใหผูถูกกระทําเหลาน้ันไดบอกเลาเรื่องราวของตนเองใหคนอื่นรับรู จึงทําใหเสียงสวนนอยที่ถูกกระทํา
ดวยอคติกลุมชาติพันธุขาดหายไป แตหากทําการศึกษาลงในระดับลึกแลวจะพบวา อคติทางชาติพันธุ
และความลําเอียงที่เกิดข้ึนบนพื้นฐานของความสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุตางๆ ในสังคมไทยน้ันยัง
มีอีกมากมาย 

สังคมไทยไดเลือกจําภาพในดานลบและเต็มไปดวยอคติทางชาติพันธุ เพียง
เพราะมองกลุมชาติพันธุตางๆ จากสภาพภายนอกเพียงผิวเผินวาเปน “ชนเผา” บาหลัง ไมรูหนังสือ 
สกปรก หรือหยิบปรากฏการณบางอยางไปกลาวโทษวาเปนตัวการตัดไมทําลายปา ทําลายตนนํ้า หรือ
คายาเสพติด โดยเพิกเฉยตอความซับซอนของปญหาที่เกิดข้ึน จนทําใหชาวมงและกลุมชนบนที่สูง
กลายเปน “คนอื่น” ซึ่งนําไปสูการกลายเปนคนชายขอบไรสัญชาติ ถูกกีดกันสิทธิ และถูกเลือกปฏิบัติ
อยางไมเปนธรรม ทั้งดานนโยบายและปฏิบัติ (ประสิทธ ลีปรีชา, ขวัญชีวัน บัวแดงและปนัดดา   
บุณยสาระนัย 2546: 15) 
 

1.2.3. การแกปญหาเรื่องอคติ 
ทฤษฎี Symptom ใหขอเสนอแนะวาถาลดอคติของบุคคล ใหใชวิธีการทางการ

ทางออมดีกวาวิธีตรง วิธีการทางออมที่ทฤษฎี Symptom เสนอแนะไวมี 6 ประการกวางๆ คือ 
- จิตบําบัด (Pscychotherapy) 
- การฝกใหทําความเขาใจตัวเองใหกระจาง (Self – insight training) 
- Catharis 
- หาสิ่งชดเชยอื่นๆ มาชวยลดความตึงเครียด 
- เปลี่ยนแปลงวิธีการเลี้ยงดูอบรมลูก 
- พยายามลดลักษณะความขัดแยงตางๆ ภายในสิ่งแวดลอม 
อยางไรก็ตาม ยังมีบรรดาผูที่ เ ช่ือในการลดอคติโดยใชวิธีการทางสังคม

วัฒนธรรม นอกเหนือจากการแกปญหาการลดอคติในระดับบุคคลเพื่อลดอคติ โดยใชวิธีการจัดหา
ขอมูลให (Providing information) 

มีอคติไมนอยที่มีจุดเริ่มจากขบวนการเรียนรูทางสังคมหรือ Socialization ซึ่ง
ใหขอมูลที่ผิดๆ ไปและกระตุนใหบุคคลสรุปกวาง แบบเกิน ความจริง และจากการใหเหตุผลอยางผิดๆ 
เปนตนวามีความคิดคลุมไปวาคนที่มาจากชนกลุมนอยกลุมใดกลุมหน่ึงเปนคนที่ดอยกวา ตํ่าตอยกวา
ลดลงไปได 

การวิจัยของ Peterson และ Thrustone (1993) Rosen (1948) Goldberg 
(1956) และ Kraus (1960) (อางถึงใน อรทัย ช่ืนมนุษย 2542) ไดขอมูลที่แสดงตัวอยางวาภาพยนตร
สามารถชวยทําใหอคติเกี่ยวกับชาติพันธุลดลงไดอยางมาก 
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การศึกษาก็เปนสวนหน่ึงที่สามารถทําใหอคติที่มีอยูมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงได
งายข้ึน ดังผลวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา 

(Bettelheim, B., M. Janowitz 1964, อางถึงใน อรทัย ช่ืนมนุษย 2542) 
ขอมูลช้ีบงวาคนอเมริกันที่มีการศึกษาดีๆ มีอคตินอยกวาคนอเมริกันที่มีการศึกษานอย 

(Charles Stember, 1961,อางถึงใน อรทัย ช่ืนมนุษย 2542) บอกวาอิทธิพล
ของการศึกษามีอยูแนแตมีจํากัด ผลลัพธสําคัญที่เกิดมาจากการศึกษาเห็นจะเปนชวยลดการมอง
แคบๆ ตามแบบพื้นบานที่เคยมีมานาน ชวยทําใหมีปฏิกิริยากับความคิดที่มีตอๆ กันมาวาคนกลุมนอย 
คนตางชาติพันธุเปนเหมือนสัตวประหลาดทําอะไรพิลึกผิดแปลก และชวยลดความรูสึกกลัวที่จะไป
ติดตอสัมพันธเกี่ยวของเปนสวนตัวกับคนเหลาน้ันลงไป  

 
ทั้งน้ี จากที่ไดศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของในดานการแกปญหาเรื่องอคติ ผูรับผิดชอบศึกษา

พบวา การลดอคติไปโดยสิ้นเชิงยังเปนเรื่องที่ไมสามารถทําไดอยางกวางขวางและถาวร อยางไรก็ตาม 
ดังทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาอคติยังปรากฏใหเห็นถึงทฤษฎีที่ชวยสรางความรู เพิ่มเขาใจใหกับบุคคลใน
สังคมซึ่งเปนแนวทางที่ศึกษาไดยึดหลักและนําไปปรับใชจริงในการวิจัยในครั้งน้ี เพื่อสรางความรูเพิ่ม
ความเขาใจใหกับผูคน น่ันคือในสวนของการใหความรู  

 
1.3. แนวคิดเกี่ยวกับสารคดีทางโทรทัศน 

รายการสารคดีคือการนําเอาขอมูลหรือขอเท็จจริงมานําเสนอโดยผานกระบวนการ
สรางสรรค ดังน้ัน เมื่อคิดจะเขียนสารคดี จะตองคํานึงถึงขอมูลและกลวิธีการนําเสนอในสัดสวนที่
เทากัน คือ  

เน้ือหา (ขอมูล) : รูปแบบ (กลวิธีการนําเสนอ) 
50  : 50 
สารคดีมิอาจปนแตงเรื่องราวหรือตัวละครข้ึนเองตามจินตนาการของผูเขียน เชนบท

ละคร นิยายหรือเรื่องสั้น แตสารคดีก็มิใชแบบเรียนที่นําเสนอขอมูลอยางเปนแบบแผน ตรงไปตรงมา
ครบทุกขบวนการข้ันตอนจบทุกกระบวนการ 

สารคดีควรมีมิติครบทั้งกวาง ยาว ลึก และควรถึงพรอมดวยขอมูลทางกายภาพ (นัย
ตรง) และขอมูลทางจินตภาพ (นัยประวัติ) เพื่อใหผูอาน ผูชม ผูฟงไดครบทั้งสาระความรูและแงคิดอัน
เปนเชิงทัศนะคติสรางสรรค (ธีรภาพ โลหิตกุล 2552: 136)  

รายการสารคดีโทรทัศน หมายถึง รายการโทรทัศนประเภทหน่ึง ที่นําเสนอเน้ือหาที่มุง
ใหสาระความรู ความเขาใจแกผูชมในเรื่องใดเรื่องหน่ึงยึดหลักความเปนจริง (อรทัย รุจิราธร 2541) 

(Susan Chibler, 1993, อางถึงใน อรทัย รุจิราธร 2541) ไดกลาวถึงคําวาสารคดีตาม
รากศัพทภาษาลาติน Docere (Documentary) มีความหมายวา “ความสามารถในการสั่งสอนหรือ
ความสามารถในการใหความรูที่จะกระตุนความทรงจําและสัมพันธภาพการกระตุนน้ันๆ ตอความ
ตองการเรียนรูหรือไดรับความสุขจากการเรียนรู 
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รายการสารคดีโทรทัศนจึงเปนรายการที่มุงเนนการนําเสนอสาระความรูอยางเต็ม
เปยม โดยเฉพาะอยางย่ิง รายการสารคดี Documentary ที่เนนการวิเคราะหดวยหลักและเหตุผลโดย
จุดที่ทําใหสารคดีแตกตางจากรายการประเภทอื่นๆ อยางเดนชัด คือ สารคดีจะมุงนําเสนอเน้ือหาหรือ
ประเด็นใดประเด็นหน่ึงลึกซึ้งเพียงประเด็นเดียวเทาน้ัน แตวิธีการนําเสนออาจมีไดหลายแบบ คละกัน
ไป (จุมพล รอดคําดี, 2525, อางถึงใน อรทัย รุจิราธร 2541) กลาวคือ รายการสารคดีหน่ึงรายการไม
จําเปนจะตองมีเพียงรูปแบบเดียว ดังน้ัน หากตองการใหสารคดีน้ันๆ นาสนใจ ควรมีการผสมผสาน
องคประกอบหรือรูปแบบรายการไดเหมาะสมและวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

 
1.3.1. ประเภทรายการสารคดี 

จากวิวัฒนาการสารคดีโทรทัศนในอดีตจนถึงปจจุบันเราสามารถจัดประเภทได
ดังตอไปน้ี 
 

1.3.1.1. แบงตามวัตถุประสงค (Susan Chibler, 1993, อางถึงใน อรทัย  
รุจิราธร 2541) 

- สารคดีเพื่อการเก็บบันทึก เปดเผย หรือรักษาสภาพความเปนจริง
อยางหน่ึงอยางใด (to record, reveal or preserve) 

- สารคดีเพื่อการโนมนาวทัศนคติ หรือสรางความนิยมในสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
(to persuade or promote) 

- สารคดีเพื่อการวิเคราะหหรือซักไซหาความจริง (to analyze) 
- สารคดีเพื่อการแสดงออกอยางใดอยางหน่ึง (to express) 

 
1.3.1.2. แบงตามเน้ือหารายการ (จุมพล รอดคําดี, 2525, อางถึงใน อรทัย 

รุจิราธร 2541) 
- สารคดีทั่วไป เน้ือหาจะเปนเรื่องทั่วๆไป ไมจําเพาะเจาะจง เชน 

รายการทุงแสงตะวัน กําลังกายกําลังใจ กาวทันโลก เมนูลูกรัก เปนตน 
- สารคดีเน่ืองในโอกาสพิเศษ เน้ือหามักจะเกี่ยวของกับงานเทศกาล

พิเศษ หรือบุคคลที่นาสนใจเปนสวนใหญ เชน รายการดวยพระบารมี, จากดวงใจพสกนิกร, หยาดนํ้า
พระทัย 

- สารคดีเชิงวิเคราะห เน้ือหามักจะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิต
มนุษยหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่ตองเผชิญกับปญหาสิ่งแวดลอม และแมกระทั่งตนเองทุกๆ เรื่อง เชน 
รายการเผชิญหนาสภาวะแวดลอม โลกสีนํ้าเงิน โลกสลับสี เปนตน 

- สารคดีเชิงขาว เน้ือหาจะมีความเกี่ยวเน่ืองมาจากขาวที่ เกิดข้ึน
มาแลว และจะเปนการสืบสาเหตุเรื่องราวความเปนมาอยางละเอียด เชน รายการสายที่ 5 เมืองไทย
วันน้ี วงเวียนชีวิต เปนตน 

- สารคดีทองเที่ยว เน้ือหาเปนเรื่องการไปเที่ยวจะตองเตรียมตัว
อยางไรบาง จะพบจะเห็นอะไรบาง เชน รายการหน่ึงในเมืองไทย มหัศจรรยเมืองไทย เปนตน 
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ดังน้ัน ผูศึกษาจึงเลือกที่จะนําเสนอกลุมชาติพันธุตางๆ ที่อาศัยอยูในประเทศไทยมาเปน
ระยะเวลาหลายช่ัวอายุคนมาผลิตในรูปแบบรายการสารคดีโทรทัศน ซึ่งลวนถายทอดอยูบนพื้นฐาน
ของความจริง ไมมีการนําเสนอในแงมุมของภาพยนตรหรือละครใดๆ ทั้งสิ้น โดยนําเสนอในลักษณะ
สารคดีสารคดีวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ทั้งน้ีเพื่อนําเสนอความจริง ใหความรู ไมวาจะเปนดานวัฒนธรรม 
ประเพณี ความเช่ือ หรือความเปนอยู และสรางความรูความเขาใจใหแกบุคคลในสังคมไทย  
 
ตอนท่ี 2 ผลงานท่ีเก่ียวของ 

ในการศึกษาและผลิตรายการสารคดีโทรทัศนที่นําเสนอชีวิตกลุมชาติพันธุตางๆ ในประเทศ
ไทยน้ัน ผูศึกษาไดนําตัวอยางรายการบางสวนที่เกี่ยวของมาวิเคราะหและสรุปผลดังน้ี 
 

ก) พันแสงรุง 
รายการพันแสงรุง ออกอากาศทุกวันอาทิตย เวลา 16.05 – 16.30 น. นําเสนอเรื่องราว

ความหลากหลายของวิถีชีวิตวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุตางๆ ทั่วผืนแผนดินไทยและอุษาคเนยที่อยู
รวมกันอยางกลมกลืน โดยอาศัยขอมูลพื้นฐานจากงานวิจัยวิชาการและการสํารวจขอมูลจากชุมชน 
เนนเน้ือหา ถอดเช่ือมโยงความรูจากนักวิชาการและชุมชมเพื่อสรางความเขาใจ นําไปสูการอยูรวมกัน
อยางสันติ โดยมีพิธีกรดําเนินรายการจํานวนเพียงคนเดียว นิรมล เมธีสุวกุล เลาเรื่องสลับผูบรรยาย
ภาพตามลําดับ 
คุณคาของรายการ – ไดรับความรู ความเขาใจ จากการทํางานวิจัยทางวิชาการจากทีมงานในรายการ 
ขอมูลมีความนาเช่ือถือและทันเหตุการณตลอดเวลา และการเลาเรื่องในรายการมีการเช่ือมโยงทีดี่เปน
ลําดับ เขาใจงาย ประเด็นปญหานาสนใจ 
 

ข) Globe Trekker 
รายการสารคดีทองเที่ยว นําเสนอเรื่องราวของประเทศตางๆ ในแตละทวีปทั่วโลก บน

พื้นฐานขอมูลทางภูมิศาสตร และประเพณี วัฒนธรรมพื้นเมือง และศาสนา โดยมีพิธีกรทั้งชายและ
หญิง ที่เรียกตนเองวา Traveler เปนผูดําเนินเรื่องสลับไปมากับผูบรรยาย พิธีกรมีสวนรวมในแตละ
กิจกรรมของชาวพื้นเมืองของแตละประเทศน้ันๆ มีการสัมภาษณพูดคุยกับชาวพื้นเมืองตามแตละ
ประเทศ 
คุณคาของรายการ – สัมผัสไดถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่แตกตางกันไปตามแตละประเทศ
ทั่วโลก การถายภาพเลาเรื่องและเราอารมณไดมีความนาต่ืนเตน นาสนใจ พิธีกรเขาไปมีสวนรวมใน
กิจกรรมกับชาวพื้นเมืองเพิ่มความนาติดตามใหกับรายการ 
 
ค) ทุงแสงตะวัน 

สารคดีประเภทวัฒนธรรม ที่เลาเรื่องราวของเด็กในชุมชนตางๆ ที่ไดเรียนรูและสัมผัส
โลก โดยมีครอบครัว ชุมชน และธรรมชาติเปนครู ใชรูปแบบกึ่งสารคดีกึ่งพูดคนเดียว โดยถายทําใน
สถานที่จริง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



12 
 

คุณคาของรายการ – เปนรายการที่ใหสาระ และใหความบันเทิงในเวลาเดียวกัน โดยใชตัวแทนเปน
เด็กในการรวมเลาเรื่องราวประเด็นตางๆ ทําใหเกิดเอกลักษณ ความแปลกใหม ชวนติดตาม 
 

ง) สํารวจโลก 
รายการสารคดีที่นําเสนอเน้ือหาหลากหลาย ชีวิตสัตว ธรรมชาติ แหลงอารยธรรมของ

โลก โบราณคดี ประวัติศาสตร เนนนําเสนอเน้ือหาสาระความรู โดยไมมีพิธีกรดําเนินรายการ มีเพียง
ผูบรรยาย การสัมภาษณหรือสาธิตกับนักวิจัยและนักวิชาการตางๆ 
คุณคาของรายการ – ใหความรู สาระ ที่มีการคนควาจากนักวิจัยและนักวิชาการที่นาเช่ือถือ เน้ือหาใน
รายการไมซับซอน เลาเรื่องอยางมีมิติแมจะไมมีพิธีกรดําเนินรายการ แตสามารถเขาใจงาย ชวน
ติดตาม และนาสนใจ 
 

จ) ภัตตาคารอาหารบานทุง 
รายการสารคดี อาหารแนวใหม ที่นําเสนอเริ่มจากคนหาตนตอของอาหารชนิดตางๆ 

และนํามาทําเปนเมนูอาหารระดับภัตตาคารดวยวิถีภูมิปญญาชาวบาน โดยมีพิธีกรชายช่ือวา สตังค 
บุคลิกสนุกสนาน เปนผูดําเนินรายการ และสาธิตวิธีการเลือกสรรและประกอบอาหาร 
คุณคาของรายการ – นอกจากจะมีการคนหาตนตอของวัตถุดิบหลักในการทําอาหารแลว ยังมีการ
นําเสนอเมนูภูมิปญญาชาวบานที่แปลกใหมไมซ้ําใคร อีกทั้งบุลิคพิธีกรมีความเปนเอกลักษณ ชวน
ต่ืนเตนในการติดตามรายการตลอดเวลา 
 
ตอนท่ี 3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

เน่ืองจากงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับชาติพันธุน้ันมีผูศึกษาวิจัยเพียงเฉพาะกลุมและศึกษา
อยางลึกซึ้ง ซึ่งมีความเกี่ยวเน่ืองกับงานวิจัยเลมน้ีเปนบางสวน ทั้งน้ี ผูทําวิจัยจึงไดยกตัวอยางมาพอ
สังเขป ดังน้ี 

ชนัญ วงษวิภาค วิจัยหัวขอเรื่อง ลาวครั่ง : การศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ินกับการ
ผสมผสานกลมกลืนทางวัฒนธรรม  พบวา แมการผสมกลมกลืนวัฒนธรรมลาวครั่งไดเกิดข้ึนภายใต 
กฎเกณฑตางๆ อันไดแก การเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็ตาม แตในความเปนจริง ขบวนการดังกลาว
เปนไปตามเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และเงื่อนไขดังกลาวเปนตัวกําหนดที่สําคัญ 
การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรมเห็นไดชัดจาก การปฏิรูปวัฒนธรรมในชวงจอมพล ป.
พิบูลสงคราม ในเรื่องระเบียบประเพณีนิยมทําใหลาวครั่งปรับเปลี่ยนการแตงกาย พ.ศ.2501 เริ่มมี
ถนนมาลัยแมนทําใหอูทองขยายตัวออกไปทุกๆ ดาน ทั้งทางดานการคมนาคมขนสง ไฟฟา และการ
สาธารณสุข ทําใหผูคนจากภายนอกอพยพเขามาทํามาหากินในอูทองมากย่ิงข้ึน พื้นที่ปาถูกบุกรุกเพื่อ
การเพาะปลูกเพื่อรองรับจํานวนประชากรที่เพิ่มข้ึนทุกป อูทองกลายมาเปนศูนยกลางทางการคา 
นอกจากน้ันยังมีความเจริญจากเมืองหลวงและเมืองใกลเคียง มีหนวยงานราชการสวนภูมิภาค การ
ไฟฟา ปศุสัตวอําเภอ สถานีอนามัย ป พ.ศ. 2507 – 2508 เริ่มคลองชลประทานขุดจากอําเภอดอน
เจดียมาสูอําเภออูทอง ทําใหสามารถผลิตขาวไดปละ 2 ครั้ง มีการสงเสริมจากภาครัฐในการผลิต
นํ้าตาล จนตองมีการปลูกออย ขาวโพด มันสําปะหลังเพื่อสงโรงงาน พ.ศ. 2510 เริ่มรับเทคโนโลยีใน
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การผลิตพืชและการใชเครื่องจักรกลในการผลิตแทนแรงงานคน และสัตว สําหรับทางดานวัฒนธรรม
น้ัน ลาวครั่งไดเริ่มมีการปรับเปลี่ยนไปและรับเอาธรรมเนียมจากคนไทยทองถ่ิน ฉะน้ันการที่ลาวครั่ง
จะหลีกหนีออกจากวงจรของการกลมกลืนทางวัฒนธรรมยอมเปน ไปไมได แตเน่ืองจากกลไกเหลาน้ี
เปนเครื่องมือที่รัฐใชกับคนทั้งประเทศจึงเปนที่ แนนอนวาวัฒนธรรมที่กลมกลืนจะปรากฏออกมาใน
รูปแบบที่คลายคลึงกัน ปญหาสําคัญอยูที่วาจะเกิดอะไรข้ึนถาทุกคนถูกกําหนดใหตองผสมกลมกลนืใน
ทิศ ทางเดียวกันทั้ง ๆ ที่ในทางปฏิบัติน้ัน คนกลุมนอยอยางลาวครั่งมีโอกาสและศักยภาพในการ
ปรับตัวใหเขากับสภาพแวด ลอมทางวัฒนธรรมไมทัดเทียมผูคนสวนใหญของประเทศ 
 

ศิริกุล กิติธรากุล วิจัยหัวขอเรื่อง ความสัมพันธระหวางความใกลชิดชุมชนกับการเลือกใช
ศัพทของชุมชนลาวครั่ง ที่บานหนองกระพี้ ตําบลบานหลวง อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม พบวา 
เรื่องการเลือกใชศัพท ภาษาลาวครั่งและศัพทที่ยืมมาจากภาษาไทยมาตรฐาน ของกลุมคนไทยเช้ือ
สายลาวครั่งที่อาศัยอยูที่หมูบานหนองกระพี้ ตําบลบานหลวง อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จาก
การศึกษาพบวากลุมที่มีอายุนอยหรือกลุมวัยรุนมีการเลือกใชศัพทภาษา ลาวครั่งนอยกวากลุม
ผูสูงอายุ และกลุมผูสูงอายุมีความใกลชิดกับชุมชนมากกวากลุมคนที่มีอายุนอย เน่ืองจากวากลุมคนที่
มีอายุนอยเปนกลุมที่ตองไปเรียนภายนอกชุมชนสําหรับ การเลือกใชศัพทที่ยืมมาจากภาษาไทย
มาตรฐานน้ันพบวา กลุมที่เรียนในระดับช้ัน ม.ปลายมีการเลือกใชศัพทที่ยืมมาจากภาษาไทยฉบับ
มาตรฐานมากกวากลุมที ่เรียนตํ่ากวาช้ัน ป.5และกลุมที่เรียนระหวางช้ัน ป.5 - ม.3 เน่ืองจากวากลุมที่
เรียนในระดับช้ัน ม.ปลายไดติดตอกับชุมชนภายนอกและไปเรียนภายนอกชุมชนมากกวากลุมอื่นๆ 
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บทที่  3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

ในการศึกษาและผลิต “รายการสารคดีนําเสนอกลุมชาติพันธุในประเทศไทย” ผูศึกษาได
กําหนดแนวทางในการดําเนินการวิจัย เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งผูวิจัยไดกลาวถึงการเก็บรวบรวม
ขอมูล รวมถึงการวางแผนผลิตช้ินงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 
1. รูปแบบในการศึกษาวิจัย 

การศึกษาและผลิตรายการสารคดีโทรทัศนนําเสนอชีวิตกลุมชาติพันธุในประเทศไทย 
เพื่อนําเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสรางความรูความเขาใจในการผลิตรายการสารคดี
โทรทัศน ผูวิจัยไดนําวิธีวิจัยแบบประยุกต (Applied research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงนําผลไปใชใหเปน
ประโยชนเพื่อทางปฏิบัติในการผลิตรายการตอไป โดยผูวิจัยไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In - 
depth interview) รวมถึงการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) มาใชเปนเครื่องมือหลักใน
การศึกษา จากน้ันจึงรวบรวมขอมูลทีไดมาวิเคราะหเปนแนวทางในการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน
นําเสนอชีวิตกลุมชาติพันธุในประเทศไทยใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย รวมถึงการ
ประเมินผลรายการที่ผลิตข้ึนใหมดวยวิธีสนทนาแบบกลุม (Focus group) เพื่อเปนแนวทางในการ
แกไขช้ินงานใหดีย่ิงข้ึนตอไป 
 

2. ประชากรกลุมตัวอยาง 
 
2.1. ประชากร (Population) ในการศึกษาและการผลิตรายการครั้งน้ี แบงเปน 2 กลุม

ดังตอไปน้ี 
2.1.1. ประชากรที่เปนผูตอบแบบสอบถามกอนการผลิตรายการ (Pre – test) คือ

กลุมประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งเพศชายและหญิง อายุ 15 – 40 ป 
2.1.2. ประชากรผูผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศนที่เกี่ยวของ คือ กลุมของผูผลิต

และกลุมของผูดําเนินรายการโทรทัศนที่มีลักษณะแนวทางการผลิตที่ใกลเคียงกัน 
 

2.2. กลุมตัวอยาง (Sampling) ในการศึกษาครั้งน้ีเก็บขอมูลโดยใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งแบงออกเปน 3 กลุม คือ กลุมตัวอยางที่ตอบ
แบบสอบถาม กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ และกลุมตัวอยางที่ประเมินรายการที่ผลิตข้ึน ดังตอไปน้ี 

2.2.1. กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม หมายถึง กลุมตัวอยางทั้งเพศหญิงและ
ชาย อายุระหวาง 15 – 40 ป อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
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2.2.2. กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ หมายถึง กลุมของผูผลิตและผูดําเนินรายการ
โทรทัศนที่มีแนวทางการผลิตรายการใกลเคียงกัน โดยทําการสัมภาษณทั้งหมด 2 รายการการ
สัมภาษณผูผลิตและผูดําเนินรายการทางโทรทัศนน้ัน จะสัมภาษณความคิดเห็น และขอมูลเกี่ยวกับ
รายการสารคดีโทรทัศนในปจจุบัน ตลอดจนเน้ือหาและกลวิธีในการผลิตรายการเพื่อใชในการสื่อสาร
กับกลุมเปาหมายอยางดีที่สุด 

2.2.3. กลุมตัวอยางที่เปนผูประเมินรายการ หมายถึงกลุมผูชมสารคดีโทรทัศน
นําเสนอกลุมชาติพันธุตางๆ ในประเทศไทย  ทั้งเพศชายและหญิง ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จํานวน 5 คน มาทําการสนทนากลุม (Focus group) ในหัวขอ “ความพึงพอใจและ
ผลประโยชนจากการที่ไดรับจากการรับชมรายการสารคดีทางโทรทัศนนําเสนอชีวิตกลุมชาติพันธุ
ตางๆในประเทศไทย” เพื่อประเมินผลรายการ 

 
3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยและการผลิตรายการสารคดีโทรทัศนนําเสนอชีวิตกลุมชาติพันธุตางๆ 
ในประเทศไทย ผูศึกษาไดกําหนดเครื่องมือศึกษาที่ใชในการวิจัย โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และเครื่องมือที่ ใชในการประเมิน
หลังจากการผลิตรายการ ดังตอไปน้ี 

 
3.1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ มีดังน้ี 

3.1.1. แบบสอบถาม นํามาใชในการศึกษาพฤติกรรมการรับชมสารคดีวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมทางโทรทัศน และความตองการทางดานเน้ือหา รูปแบบ ในการนําเสนอรายการ โดยมีแนว
คําถามดังน้ี  

 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูชม 

 
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเปดรับสื่อและการชมรายการสารคดี 

 
ตอนที่ 3 ความรูและความสนใจที่มีตอกลุมชาติพันธุในประเทศไทย 

 
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
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3.1.2. แบบสัมภาษณแบบเจาะลึก (In – depth Interview) ใชสําหรับสัมภาษณ
ผูผลิตรายการสารคดีโทรทัศน โดยมีแนวคําถามดังน้ี 

 
ก) คําถามเกี่ยวกับขอมูลรายการสารคดีที่สัมภาษณ  

- แนวคิดหลักในการผลิตรายการ 
- การเลือกกลุมเปาหมายของรายการ 
- กระบวนการในการคัดเลือกขอมลูของรายการ 
- เทคนิคในการนําเสนอ 
- กระบวนการในการผลิต 
- จุดออนและจุดแข็งของรายการ 
- ปญหาและอปุสรรคในการผลิตและวิธีแกไข 
- สิ่งที่ตองปรบัปรุงในอนาคต 
 

ข) ทัศนคติตอรายการสารคดีวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
- แนวโนมของสารคดีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในอนาคต 
- ปจจัยที่ทําใหกลุมเปาหมายสนใจรายการทีผ่ลิต 
- ลักษณะเน้ือหาในรายการสารคดีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ดีเปนอยางไร 
 

ค) ความคิดเห็นตอรายการที่กําลังจะผลิต 
- แนวคิดผลิตและเน้ือหาของรายการ 
- ความนาสนใจของรูปแบบรายการ 
- เทคนิคการนําเสนอกับกลุมเปาหมาย 
- วิธีการหาและเกบ็รวบรวมขอมลู 
- ความเหมาะสมของบุคลิกผูดําเนินรายการ 

 
3.2. เครื่องมือที่ใชในการประเมินหลงัจากการผลิตรายการ 

การสนทนากลุมโดยใหผูฟงกลุมเปาหมายประเมินรายการที่ผลิตข้ึน เพื่อนําไปสู
การปรับปรุงแกไข บทสรุปและการอภิปรายที่สมบูรณ โดยจะทําการสนทนาในหัวขอ “ความพึงพอใจ
และประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการสารคดีทางโทรทัศนนําเสนอชีวิตกลุมชาติพันธุตางๆ ใน
ประเทศไทย” โดยประกอบดวยแนวคําถาม ดังตอไปน้ี 

 
ก) รูปแบบของรายการ 

- ความพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการ 
- ความนาสนใจของรายการ 
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ข) เน้ือหาของรายการ (Content) 
- ความพึงพอใจตอเน้ือหาของรายการ 
- สารประโยชนหรอืขอคิดของรายการ 
 

ค) ความคิดเห็นเกี่ยวกับลลีาการนําเสนอ (Style) 
- ความพอใจในกลวิธีในการสื่อสารของรายการ 
 

ง) ความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 
 

4. การทดสอบเครื่องมือ 
ผูศึกษาไดทําการทดสอบเครื่องมือโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) การสัมภาษณ

เชิงลึก (In – depth interview) และการสนทนา (Focus group) เปนขอมูลหลักในการประเมินและ
ผลิตรายการ ดังน้ันการทดสอบเครื่องมือจึงมีการนําแบบสอบถามที่ไดทําการเรียบเรียงเรียบรอยแลว
ไปใหอาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการเปนผูตรวจสอบเพื่อขอคําแนะนําในการปรับปรุงแกไข และ
เลือกเอาเฉพาะขอความที่เที่ยงตรงแลวนําไปสอบถามในการเก็บขอมูลจริงตอไป 
 

5. ข้ันตอนและวิธีการเกบ็รวบรวมขอมลู 
ในการศึกษาและผลิตรายการสารคดีนําเสนอชีวิตกลุมชาติพันธุในประเทศไทยครั้งน้ี ผู

ศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบงออกเปน 2 ข้ันตอน คือการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิต
รายการ และการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินผลรายการ ดังตอไปน้ี 

 
5.1. ข้ันตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลิตรายการ 

ข้ันตอนที1่ ผูศึกษาไดทําการคนควา เก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการจาก
หนังสือและเอกสารทางวิชาการ บทความตางๆ วิทยานิพนธ ตลอดจนงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน ตลอดจนรูปแบบรายการที่เปนที่ตองการของกลุมเปาหมาย เพื่อ
นํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการ 

ข้ันตอนที ่2 ผูวิจัยไดใชวิธีแจกแบบสอบถามออนไลนใหประชากรทั้งเพศหญิงและ
ชาย ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 100 คน โดยไดนําผลการศึกษา
คนควา รวบรวมขอมูลทางดานเอกสาร ตลอดจนวิเคราะหรูปแบบและเน้ือหารายการมาเปนแนวทาง
ในการสรางแบบสอบถาม เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการเปดรับสื่อ และความตองการทั้งในดาน
เน้ือหาและรูปแบบของรายการเพื่อเปนแนวทางในการผลิตรายการใหสอดคลองกับความตองการของ
กลุมเปาหมายตอไป 

ข้ันตอนที่ 3 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In – depth interview) 
เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตและผูดําเนินรายการ ซึ่งไดนําผลการศึกษาคนควารวบรวม
ขอมูลเอกสารทางดานงานวิชาการและงานวิจัย ที่เกี่ยวของตลอดจนวิเคราะหเน้ือหาของรายการมา
เปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและ
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เน้ือหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสาร ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน 
แลวจึงทําการรวบรวมขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะหเพื่อใชเปนแนวทางในการผลิต
รายการตอไป 

 
5.2. ข้ันตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูเพื่อประเมินผลรายการ 

ผูศึกษาจะนําเสนอผลงาน สารคดีโทรทัศนนําเสนอชีวิตกลุมชาติพันธุในประเทศ
ไทยตอกลุมเปาหมายจํานวน 5 คนหลังการผลิตรายการ ดวยวิธีการสนทนากลุม ในหัวขอ “ความพึง
พอใจและประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการสารคดีทางโทรทัศนนําเสนอชีวิตกลุมชาติพันธุตางๆ 
ในประเทศไทย” จากน้ันจึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผลการประเมินที่ผลิตข้ึน ทั้งในดานรูปแบบ 
กลวิธีการนําเสนอ ผูดําเนินรายการ รวมถึงดนตรีที่ใช ตลอดจนภาพรวมของรายการเพื่อนําไป
ปรับปรุงแกไขช้ินงานใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายมากที่สุด 
 

6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี ผูศึกษาไดใชระยะเวลากระบวนการทั้งสิ้นทั้งหมด 30 

วัน โดยในข้ันตอนแบบสอบถามน้ัน ผูวิจัยไดเลือกใชการทําแบบสอบถามแบบออนไลนในการจัดเก็บ
ขอมูลในแตละสวน ดังน้ี 

 
6.1. ผูศึกษาทําการแจกแบบสอบถามออนไลน 

เพื่อทําการสํารวจความตองการของกลุมเปาหมาย จํานวน 100 คน 
 

6.2. ผูศึกษาไดทําการสมัภาษณ 
เพื่อขอขอมลูและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศน ทัง้หมด 2 รายการ 
 

6.3. ผูศึกษาไดทําการประเมินผลรายการดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus group) ของ
กลุมเปาหมายจํานวน 5 คน 

 
7. การวิเคราะหขอมลู 

ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลทางสถิติข้ันพื้นฐาน โดยนําคําตอบที่กลุมตัวอยางตอบ
แบบสอบถาม มาทําการคํานวณผลทางสถิติ เพื่อหาคาเฉลี่ยและแจกแจงความถ่ีดานพฤติกรรมการ
เปดรับ ตลอดจนความตองการทางรูปแบบและเน้ือหาของรายการ รวมถึงการนําความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะมาใชในรายการ สวนการสัมภาษณผูผลิตและผูดําเนินรายการที่เกี่ยวของน้ันผูศึกษาจะ
นํามาสรุปเพื่อเปนแนวทางในการผลิตรายการตอไป และสําหรับขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมน้ัน ผู
ศึกษาไดทําการวิเคราะหเพื่อประเมินผลรายการที่ไดผลิตข้ึน โดยนําคําตอบที่ไดทั้งในดานความ
คิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับจากการรับฟงจากกลุมเปาหมายมาวิเคราะห เพื่อศึกษา
เปนแนวทางในการปรับปรุงรายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของ
กลุมเปาหมายใหมากที่สุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



19 
 

8. การนําเสนอขอมลูและช้ินงาน 
ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งน้ี ผูศึกษาไดทําการเสนอขอมูลและช้ินงานที่ไดจาก

การวิเคราะหและการผลิตรายการโดยแบงออกเปน 4 สวนคือ การนําเสนอขอมูลในข้ันตอนกอนการ
ผลิตรายการ การนําเสนอขอมูลในข้ันตอนการผลิตรายการ การนําเสนอขอมูลในข้ันผลิตรายการเสร็จ
สมบูรณ และการนําเสนอผลการประเมินรายการ 

 
8.1. การนําเสนอในข้ันตอนกอนการผลิตรายการ 

ขอมูลในข้ันตอนกอนการผลิตรายการ โดยมีทั้งสิ้น 2 สวน เพื่อนํามาใชเปนแนวทาง
ในการผลิตรายการ 

 
สวนที่1 การนําเสนอการเก็บรวบรวมขอมูล จากการตอบแบบสอบถามออนไลน 

(Questionnaire) จากกลุมเปาหมายจํานวน 100 คน ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อให
ทราบถึงความตองการดานรูปแบบและเน้ือหาของรายการเพื่อนําเสนอไดตรงตามความตองการของ
กลุมเปาหมาย 

สวนที่2 การนําเสนอการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ (In – depth 
interview) จากกลุมตัวอยางผูผลิตรายการสารคดีโทรทัศน จํานวน 3 ทาน ตามประเด็นคําถามที่
กําหนดไว เพื่อใหทราบแนวคิด ความคิดเห็น และกลวิธีในการนําเสนอสารคดีโทรทัศนในปจจุบัน เพื่อ
นํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการ 

 
8.2. การนําเสนอขอมลูในข้ันตอนการผลิตรายการ 

ขอมูลในข้ันตอนการผลิตรายการน้ัน เก็บรวบรวมเพื่อนํามาใชในการวางแผนผลิต
รายการ ดังน้ี 

 
สวนที่1 นําเสนอโครงสรางรายการ (Proposal) ซึ่งประกอบไปดวยองคประกอบใน

ดานตางๆ ของรายการ อาทิ เน้ือหา รูปแบบ และกลวิธีในการนําเสนอที่จะทําการผลิต 
สวนที่2 นําเสนอบทรายการ (Script) ซึ่งประกอบไปดวยบทถายทํารายการ บทพูด

ของผูดําเนินรายการ สถานที่ในการถายทํา เพลงประกอบ ตลอดจนกราฟกที่ใชในรายการ 
สวนที่3 นําเสนอตารางการดําเนินงานในการผลิตรายการ (Time table) เพื่อให

ทราบถึงระยะเวลาและเปาหมายการดําเนินงาน ต้ังแตการเก็บรวบรวมขอมูลจนกระทั่งการ
ประเมินผลงาน 

 
8.3. การนําเสนอขอมลูในการผลิตรายการเสรจ็สมบรูณ 

นําเสนอรายการสารคดีโทรทัศนนําเสนอชีวิตกลุมชาติพันธุในประเทศไทยที่เสร็จ
สมบูรณ ความยาว 15 นาที 
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8.4. การนําเสนอผลการประเมินรายการ 
นําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมผูฟงเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บรวบรวม

ขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus group) เพื่อใหทราบถึงความเห็น ความพึงพอใจและประโยชนที่
ไดรับจากการชมรายการของกลุมเปาหมายในดานรูปแบบเน้ือหา และกลวิธีในการนําเสนอรายการ 
แลวนําผลที่ไดมาสรุปตามประเด็น  

 
9. การวางแผนการผลิตช้ินงาน 

นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In – depth interview) รวมถึงการแจก
แบบสอบถาม (Questionnaire) มาวิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปสูข้ันตอนของ Pre – production 
Production และPost – production ตอไป 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

บทที่  4 

ประมวลผลวิจัย 
 

การศึกษารายการสารคดีโทรทัศนนําเสนอชีวิตกลุมชาติพันธุในประเทศไทย รายการ 
Human Shades ใชวิธีการศึกษาแบบวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) เพื่อศึกษารูปแบบ
วิเคราะห เน้ือหา กลวิธีการนําเสนอ เพื่อนํามาซึ่งแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนใหสอดคลองกับ
ความตองการของกลุมเปาหมายมากที่สุด โดยแบงการนําเสนอ ผลการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการ
ผลิตรายการออกเปน 3 ข้ันตอน ดังน้ี 
 
ตอนท่ี 1 สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิจัย การสํารวจพฤติกรรมการรับชมรายการสารคดีโทรทัศน วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม ความตองการดานเน้ือหา รูปแบบ ลีลาการนําเสนอ ความคิดเห็นและความตองการในการ
รับชมรายการสารคดีโทรทัศนนําเสนอชีวิตกลุมชาติพันธุในประเทศไทย ของกลุมตัวอยาง จาก
แบบสอบถามออนไลนจํานวน 100 ชุด 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

 

 
 

ภาพที่ 4 – 1 แสดงการเปรียบเทียบรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 
 

จากภาพที่ 4 – 1 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางเพศชายมีจํานวนมากกวาเพศชายคิดเปน
รอยละ 52% และรองลงมาคือกลุมตัวอยางเพศหญิงคิดเปนรอยละ 48% 

52
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ภาพที่ 4 – 2 แสดงการเปรียบเทียบรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามชวงอายุ 
 

จากภาพที่ 4 – 2 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 21 – 25 ป มีจํานวนมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 46 รองลงมาคือกลุมตัวอยางอายุระหวาง 15 – 20 ป คิดเปนรอยละ 32, อายุ
ระหวาง 36 – 40 ป คิดเปนรอยละ 10, อายุระหวาง 26 – 30 ป คิดเปนรอยละ 9 และอายุ 31 – 35 
ป คิดเปนรอยละ 3 

 

 
 

ภาพที่ 4 – 3 แสดงการเปรียบเทียบรอยละกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

จากภาพที่ 4 – 3 เผยใหเห็นวากลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มี
จํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 71 รองลงมาคือ กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเปน
รอยละ 20 และระดับสูงกวาปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 9 

 

32
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31 - 35

36 - 40

20

71

9

มธัยมศึกษา

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่
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ภาพที่ 4 – 4 แสดงการเปรียบเทียบรอยละกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ 
 

จากภาพที่ 4 – 4 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน/นักศึกษามีจํานวนมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 64 รองลงมาเปนบริษัทเอกชนทั้งหมดรอยละ 15, กลุมตัวอยางที่ทําธุรกิจสวนตัวรอย
ละ 9, รับราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ 6 และอื่นๆ รอยละ 3 

 

 
 

ภาพที่ 4 – 5 แสดงการเปรียบเทียบรอยละกลุมตัวอยาง จําแนกงานอดิเรก 
 

จากภาพที่ 4 – 5 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ชอบเลนอินเตอรเน็ตมีจํานวนมากที่สุดคิด
เปนรอยละ 45 รองลงมาเปนการชมภาพยนตรทั้งหมดรอยละ 19, กลุมตัวอยางที่ทองเที่ยวรอยละ 
14, รับราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ 15, การอานหนังสือคิดเปนรอยละ 9 และอื่นๆ คิดเปนรอยละ 6 

 

64

3

15

6
9 3

นกัเรียน/นกัศกึษา

รับจ้าง

พนกังานบริษัทเอกชน

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ธุรกิจสว่นตวั

อืนๆ
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9
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ท่องเทียว

อ่านหนงัสือ

ชมภาพยนตร์
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ภาพที่ 4 – 6 แสดงการเปรียบเทียบรอยละจํานวนประเภทสารคดีที่กลุมตัวอยางชอบรบัชม 
 

จากภาพที่ 4 – 6 แสดงใหเห็นวา สารคดีประเภททองเที่ยวเปนสารคดีที่มีกลุมตัวอยาง
สนใจมากที่สุดคิดเปนรอยละ 33 รองลงมาเปนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งหมดรอยละ 22, สารคดี
ประเภทธรรมชาติและสิ่งแวดลอมคิดเปนรอยละ 16, วิถีชีวิตและวัฒนธรรมรอยละ 12, สารคดี
ชีวประวัติบุคคลคิดเปนรอยละ 11, สารคดีเชิงขาวคิดเปนรอยละ 4 และอื่นๆ รอยละ 2 

 

 
 

ภาพที่ 4 – 7 แสดงการเปรียบเทียบรอยละชองทางการออกอากาศรายการสารคดีที่กลุมตัวอยางมี
ความตองการรับชม 
 

จากภาพที่ 4 – 7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีความตองการรับชมรายการสารคดี
โทรทัศนผานทางชองไทพีบีเอสมากที่สุดคิดเปนรอยละ 40 รองลงมาเปนชอง3ทั้งหมดรอยละ 30, 
ชอง 9 คิดเปนรอยละ 23, ชอง 5 รอยละ 3, ชอง 7 และ ชอง 11 คิดเปนรอยละ 2  
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ภาพที่ 4 – 8 แสดงการเปรียบเทียบรอยละชวงเวลาตางๆ ทีก่ลุมเปาหมายมีความตองการรับชมสาร
คดี 

 
จากภาพที่ 4 – 8 แสดงใหเห็นวากลุมเปาหมายมีความตองการรับชมรายการสารคดี

โทรทัศนในชวงเวลาระหวาง 18.00 – 00.00 น. เปนจํานวนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 59 รองลงมาเปน
ชวงเวลา 12.00 – 18.00 น. ทั้งหมดรอยละ 23, ชวงเวลา 00.00 – 05.00 น. คิดเปนรอยละ 12 
และ ลําดับสุดทาย ชวงเวลา 05.00 – 12.00 น. คิดเปนรอยละ 6 
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ภาพที่ 4 – 9 แสดงการเปรียบเทียบรอยละของวันที่กลุมเปาหมายตองการบัชม 
 

จากภาพที่ 4 – 9 แสดงใหเห็นวา วันอาทิตยสารคดีเปนวันที่มีกลุมตัวอยางสนใจมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 40 รองลงมาเปนวันเสารทั้งหมดรอยละ 36, วันศุกรคิดเปนรอยละ 16, วันจันทรรอย
ละ 4, วันพฤหัสคิดเปนรอยละ 2, วันพุธคิดเปนรอยละ 2 และอันดับสุดทายคือ วันอังคาร ซึ่งไมมี
กลุมเปาหมายทานใดตองการรับชมรายการในวันน้ัน 
 

 
 

ภาพที่ 4 – 10 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนรอยละของระยะเวลาสารคดีโทรทัศนทีก่ลุมเปาหมายมี
ความตองการรับชม 

 
จากภาพที่ 4 – 10 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีความสนใจในการรับชมสารคดีโทรทัศน

เปนระยะเวลา 30 นาที มากที่สุดคิดเปนรอยละ 50 รองลงมาเปน 20 นาที รอยละ 26 และ 15 นาที 
คิดเปนทั้งหมดรอยละ 12 เทาน้ัน 
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ภาพที่ 4 – 11 แสดงการเปรียบเทียบรอยละจํานวนกลุมชาติพันธุที่กลุมตัวอยางรูจักมากอน 
 

จากภาพที่ 4 – 11 แสดงใหเห็นกลุมตัวอยางรูจักกลุมชาติพันธุนอยกวา 5 กลุม คิดเปน
รอยละ 68 รองลงมาเปน 5 – 10 กลุม ทั้งหมดรอยละ 30, 10 – 15 กลุม คิดเปนรอยละ 2 เทาน้ัน 
และ ไมมีกลุมตัวอยางที่รูจักกลุมชาติพันธุ15 – 20 กลุม หรือ มากกวา 20 กลุมข้ึนไปเลย 

 

 
 

ภาพที่ 4 – 12 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนรอยละกลุมชาติพันธุตางๆ ที่กลุมตัวอยางเคยไดยินช่ือ
หรือรูจกั 
 

- กลุมตัวอยางรูจักกลุมชาติพันธุมอญทั้งหมด 40 คน 
คิดเปนจํานวนรอยละ 20.4 
- กลุมตัวอยางรูจักกลุมชาติพันธุมงทั้งหมด 31 คน 
คิดเปนจํานวนรอยละ 15.8 
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- กลุมตัวอยางรูจักกลุมชาติไทใหญทั้งหมด 20 คน 
คิดเปนจํานวนรอยละ 10.2 
- กลุมตัวอยางรูจักกลุมชาติพันธุไทลื้อทั้งหมด 6 คน 
คิดเปนจํานวนรอยละ 3 
- กลุมตัวอยางรูจักกลุมชาติพันธุอาขาทั้งหมด 12 คน 
คิดเปนจํานวนรอยละ 6.1 
- กลุมตัวอยางรูจักกลุมชาติพันธุผีตองเหลือง/มลาบรีทั้งหมด 3 คน 
คิดเปนจํานวนรอยละ 1.5 
- กลุมตัวอยางรูจักกลุมชาติพันธุไททรงดําทั้งหมด 5 คน 
คิดเปนจํานวนรอยละ 2.5 
- กลุมตัวอยางรูจักกลุมชาติพันธุไทพวนทั้งหมด 1 คน 
คิดเปนจํานวนรอยละ 0.5 
- กลุมตัวอยางรูจักกลุมชาติพันธุกระเหรี่ยงทั้งหมด 49 คน 
คิดเปนจํานวนรอยละ 25 
- กลุมตัวอยางรูจักกลุมชาติพันธุลาวครั่งทั้งหมด 1 คน 
คิดเปนจํานวนรอยละ 0.5 
- กลุมตัวอยางรูจักกลุมชาติพันธุมอแกลนทั้งหมด 2 คน 
คิดเปนจํานวนรอยละ 1 
- กลุมตัวอยางรูจักกลุมชาติพันธุมูเซอ/ลาหูทั้งหมด 14 คน  
คิดเปนจํานวนรอยละ 7.1 
- กลุมตัวอยางรูจักกลุมชาติพันธุญวนทั้งหมด 4 คน 
คิดเปนจํานวนรอยละ 2 
- กลุมตัวอยางรูจักกลุมชาติพันธุมลายูทั้งหมด 5 คน 
คิดเปนจํานวนรอยละ 2.5 
- กลุมตัวอยางรูจักกลุมชาติพันธุลัวะทั้งหมด 2 คน 
คิดเปนจํานวนรอยละ 1 
- กลุมตัวอยางรูจักกลุมชาติพันธุลีซูทั้งหมด 1 คน 
คิดเปนจํานวนรอยละ 0.5 
- กลุมตัวอยางรูจักกลุมชาติพันธุซาไกทั้งหมด 1 คน 
คิดเปนจํานวนรอยละ 0.5 
- กลุมตัวอยางรูจักกลุมชาติพันธุคะฉ่ินทั้งหมด 1 คน 
คิดเปนจํานวนรอยละ 0.5 
- กลุมตัวอยางรูจกักลุมชาติพันธุเยอทั้งหมด 1 คน 
คิดเปนจํานวนรอยละ 0.5 
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ทั้งน้ี กลุมตัวอยางเคยไดยินช่ือหรือรูจักกลุมชาติพันธุกระเหรี่ยงเปนจํานวนมากที่สุดคิดเปน
รอยละ 25 รองลงมาคือกลุมชาติพันธุมอญคิดเปนรอยละ 20.4 และกลุมชาติพันธุที่กลุมตัวอยางรูจัก
นอยที่สุดคือไทพวน ลาวครั่ง ลีซู ซาไก คะฉ่ิน และเยอ คิดเปนรอยละ 0.5 เทาน้ัน 

 

 
 

ภาพที่ 4 – 13. แสดงการเปรียบเทียบรอยละจํานวนปจจัยที่สงผลในการรับชมสารคดีของกลุม
ตัวอยาง 

 
จากภาพที่ 4 – 13. แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความสนใจดานเน้ือหามากที่สุดคิดเปน

รอยละ 80.81 รองลงมาเปนวิธีการนําเสนอทั้งหมดรอยละ 64.65, เวลาออกอากาศคิดเปนรอยละ 
47.47, พิธีกรรอยละ 18.18, สถานีโทรทัศนที่ออกอากาศรอยละ 11 และอื่นๆ รอยละ 1.01 
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ภาพที่ 4 – 14 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนรอยละของของมูลที่กลุมตัวอยางตองการรับชมใน
รายการ 

 
จากภาพที่ 4 – 14 แสดงใหเห็นกลุมตัวอยางมีความสนใจในขอมูลเกี่ยวกับประเพณี

วัฒนธรรมมากที่สุดคิดเปนรอยละ 74.75 รองลงมาเปนขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาชาวบานทั้งหมดรอย
ละ 59.6, ขอมลูเชิงประวัติศาสตรคิดเปนรอยและ ขอมูลเกี่ยวกับอาหารพื้นเมืองหรืออาหารทองถ่ิน
คิดเปนรอยละ 55.56 เทากัน, ขอมูลทางภูมิศาสตรรอยละ 39.39, ประเด็นปญหาที่เกิดกับกลุมชาติ
พันธุในประเทศไทยรอยละ 30.3, บทสัมภาษณความคิดเห็นและมุมมองคนในพื้นที่คิดเปนรอยละ 
27.27, บทสัมภาษณนักวิชาการหรือบุคคลสําคัญรอยละ 24.24 เทาน้ัน และอื่นๆ รอยละ 2 
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ภาพที่ 4 – 15 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนรอยละความสนใจของกลุมตัวอยางตอรายการสารคดี
โทรทัศนนําเสนอชีวิตกลุมชาติพันธุในประเทศไทย 
 

จากภาพที่ 4 – 15 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความสนใจมากที่สุดคิดเปนรอยละ 71 
รองลงมากลุมเปาหมายรอยละ 26 รูสึกเพิกเฉยตอรายการ และกลุมเปาหมายรอยละ 3 ไมมีความ
สนใจในรายการ 

 

 
 

ภาพที่ 4 – 16 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนรอยละความคิดเห็น 
 

จากภาพที่ 4 – 16 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางคิดวารายการสารคดีโทรทัศนนําเสนอชีวิต
กลุมชาติพันธุในประเทศไทยสามารถสรางความเขาใจในดานความแตกตางของกลุมชาติพันธุไดคิด
เปนรอยละ 72 กลุมตัวอยางรูสึกไมแนใจคิดเปนรอยละ 23 และกลุมตัวอยางคิดวารายการสารคดีไม
สามารถสรางความเขาใจในดานความแตกตางองกลุมชาติพันธุไดคิดเปนรอยละ 5 เทาน้ัน 
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ผลการวิจัยการสํารวจพฤติกรรมการรับชมรายการสารคดี และความตองการในเน้ือหา 
รูปแบบการนําเสนอ ความคิดเห็นและความตองการรับชมรายการสารคดีโทรทัศนนําเสนอชีวิตกลุม
ชาติพันธุในประเทศไทยของกลุมตัวอยาง จากแบบสอบถามจํานวนทั้งหมด 100 ชุด 

จากการวิเคราะหผลจากตารางขางตนแลวสรุปไดวา มีกลุมตัวอยางที่เปนผูชายมากกวา
กลุมตัวอยางเพศชายจํานวน 4 คน โดยสวนใหญคือกลุมตัวอยางมีอายุ 21 – 25 ปมากที่สุด ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษามากที่สุด รองลงมาเปนพนักงานบริษัทเอกชน, 
ธุรกิจสวนตัวและพนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ ซึ่งงานอดิเรกของกลุมตัวอยางชอบเลนอินเตอรเนต
มากที่สุด รองลงมาเปนการรับชมภาพยนตร สําหรับพฤติกรรมในการรับชมรายการสารคดีทองเทีย่วท 
างโทรทัศนของกลุมตัวอยางทั้งหมด100 คน มีกลุมตัวอยางชอบรับชมเปนอันดับแรกถึงรอยละ 33 
ในขณะที่สารคดีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมมีผูรับชมมากเปนอันดับที่ 4 คิดเปนรอยละ 12 ซึ่งสวนใหญ
กลุมตัวอยางมีความตองการรับชมรายการสารคดีโทรทัศนผานทางชองไทพีบีเอสมากที่สุด ในเวลา
ระหวาง 18.00 – 00.00 น. วันอาทิตย  

ในดานความรูความสนใจที่มีตอกลุมชาติพันธุในประเทศไทย กลุมเปาหมายรูจัก
กลุมเปาหมายนอยกวา 5 กลุม ซึ่งรูจักกลุมชาติพันธุมอญมากที่สุดถึงรอยละ 40 และกลุมชาติพันธุที่
กลุมตัวอยางรูจักนอยที่สุดคือ ไทพวน ลาวครั่ง ลีซู ซาไก คะฉ่ิน และเยอ 

ทางทัศนคติและความตองการดานเน้ือหารูปแบบและการนําเสนอของกลุมตัวอยางพบวา
รายปจจัยที่สงผลตอการรับชมรายการสารคดีมากที่สุดอันดับที่ 1 คือ เน้ือหา, วิธีการนําเสนอ, เวลา
ออกอากาศ, พิธีกร และอันดับสุดทายคือสถานีโทรทัศนที่ออกอากาศ ทั้งน้ีขอมูลที่กลุมตัวอยางมี
ความตองการในการรับชมในรายการ สวนใหญมีความสนใจในขอมูลเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม
มากที่สุดคิดเปนรอยละ 74.75 อันดับ2 คือ ภูมิปญญาชาวบาน อันดับที3่ คือ ขอมูลเชิงประวัติศาสตร 
อันดับที่4 อาหารพื้นเมืองและอาหารทองถ่ิน อันดับที่5 คือขอมูลทางภูมิศาสตร อันดับที6่ คือประเด็น
ปญหาที่เกิดกับกลุมชาติพันธุ และอันดันที่คือมุมมองคนในพื้นที่ซึ่งคิดเปนรอยละ 27.27 และอันดับ
สุดทายคือ บทสัมภาษณนักวิชาการ 

สําหรับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีเน้ือหารูปแบบการนําเสนอของรายการที่ผู 
ศึกษากําลังจะผลิตน้ันกลุมตัวอยางสวนมากมีความตองการที่จะดูรายการสารโทรทัศนนําเสนอชีวิต
กลุมชาติพันธุในประเทศไทยคิดเปน 71% 

นอกจากน้ีกลุมตัวอยางยังมีความเช่ือวารายการสารคดีโทรทัศนนําเสนอชีวิตกลุมชาติพันธุ
ในประเทศไทยสามารถสรางเขาใจทางดานความแตกตางของกลุมชาติพันธุไดมากถึงรอยละ 72  

 
2. บทวิเคราะหและสัมภาษณเชิงลึกผูผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการสารคดี 

ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In – depth interview) เพื่อขอขอมูลและ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศนที่ผูศึกษากําลังจะผลิตจากผูผลิตรายการสารคดี
โทรทัศน ซึ่งไดทําการสัมภาษณจํานวนทั้งหมด 2 ทาน ดังน้ี 
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2.1. คุณภัทราพร สังขพวงทอง โดยสามารถสรุปบทสัมภาษณไดดังน้ี 
ในดานการผลิตรายการการสารคดีโทรทัศนน้ันจะตองมีกรอบความคิดใหชัดเจน วา

มีความตองการจะทําเรื่องใด มีประเด็นใดที่สามารถนําเสนอไดบาง และตีความ ศึกษาในรายละเอียด
กอนของเรื่องน้ันๆ อยางครอบคลุมกอนที่จะนํามาผลิตเปนรายการในแตละตอน เพื่อการนําเสนอ
ใหแกกลุมเปาหมายไดครบถวนทุกมิติ ในการดึงใหคนมาดูรายการน้ันผูผลิตจะตองทําใหเน้ือหาที่
นําเสนอกระทบหรือสรางความรูสึกตอคนดูใหไดมากที่สุด ประเด็นที่นําเสนอควรไมใหซ้ํากับรายการ
อื่นๆ เน้ือหาและขอมูลเปนสิ่งที่ใหความสําคัญมากที่สุด ซึ่งจะเปนสิ่งที่จะทําใหรายการแตกตางและมี
ความแมนยําในกรอบความคิด 

ดานลีลาในการนําเสนอรูปแบบรายการ การผลิตสารคดีโทรทัศนภาพแตละภาพ
ตองสื่อกับบทรายการ ควรดูรายการโทรทัศนที่หลากหลายแลวนํารูปแบบที่ดีมาปรับใชในการ
สรางสรรค ในสวนของการจัดการเวลาเปนสิ่งสําคัญ งานสารคดีเปนงานที่คอนขางหนักต้ังแตกอนถาย
ทํา ระหวางถายทํา และหลังถายทํา การถายทําจะข้ึนอยูกับความเปนจริงเปนหลัก ซึ่งนอกจากจะตอง
มีการวางแผนในสวนของเน้ือหาที่จะนําเสนอแลว ยังตองมีการวางแผนขอมูลสําหรับการถายทําอยาง
รอบคอบอีกดวย 

สําหรับการนําเสนอรายการสารคดีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตกลุมชาติ
พันธุในประเทศไทยน้ัน ปกติแลวคอนขางเปนเรื่องยากที่จะนําเสนอใหรายการมีความสนุก หากทําได
ก็จะเปนเรื่องที่ดีมาก 

 
2.2. คุณสุทธิพงษ คล้ํามณี โดยสามารถสรุปบทสัมภาษณไดดังน้ี 

การนําเสนอรายการสารคดีโทรทัศนเปนสิ่งที่เกิดจากความสนใจ การที่เราอยากเลา
อะไร การนําเสนอเรื่องๆ หน่ึงตองดูทุกกระบวนการดวยวาเราสามารถผลิตไดจริงหรือไม ในดานการ
เลือกกลุมเปาหมายของรายการก็จะดูจากเน้ือหาที่นําเสนอและปจจัยอื่นๆ เชน ชองทางและเวลาใน
การออกอากาศ วาเราตองการไปกระตุนกลุมเปาหมายกลุมใดบาง อยากใหใครดู สิ่งเล็กๆ นอยๆ ที่
สามารถนํามาเปนประเด็นนําเสนอได 

นอกจากน้ันแลวในสวนของรูปแบบรายการเปนสวนที่สําคัญมาก ในการลําดับเรื่อง 
เน้ือหา ซึ่งสําคัญที่จะดึงอารมณคนดูใหอยูกับรายการไดตลอด รายการที่ดีตองมีการแบงจังหวะที่ดีใน
การตัดตอ ในดานเสียงและภาพมีสวนสําคัญเทากันอยางขาดไมได อีกทั้งผูดําเนินรายการน้ันก็เปน
สวนจําเปนสําหรับลีลาในการนําเสนอ ตองมีคาแรกเตอรที่จะดึงคนดูอยูกับรายการได ซึ่งสามารถเปน
กลยุทธในการนําเสนอไดอีกทางหน่ึง นอกจากน้ันบรรยากาศก็เปนสิ่งสําคัญที่จะสรางอารมณใหคนดู 
เสมือนใหคนดูอยูในรายการดวย 

รายการสารคดีวิถีชีวิตและวัฒนธรรม แนวโนมในอนาคตอาจมีเยอะข้ึน เพราะการ
เกิดทีวีดิจิตอล จําเปนตองนําเสนอเน้ือหาใหมีความแตกตาง แคเพียงจุดเล็กๆ นิดเดียว จะทําใหเกิด
ความแตกตางไดมาก เชน เรื่องที่อาจจะเปนประเด็นที่ถูกมองขาม ซึ่งข้ึนอยูกับเรื่องที่เรานําเสนอ ถา
เรื่องน้ันมีความนาสนใจ ก็จะดึงดูดผูชมไดมาก ซึ่งอาจจะตองมีกลวิธีในการนําเสนอเน้ือหา กอบป
รายการก็เปนเรื่องที่ตองใหสําคัญ เพราะคนสวนใหญมักถูกทําใหสนใจจากภายนอกกอน เปนเรื่องคน  
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ตอนท่ี2  การนําเสนอโครงสรางรายการ (Proposal) และบทโทรทัศน (Script) 
 

Proposal รายการ Human Shades 
ประเภทรายการ 
- สารคดีวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
 
จุดประสงคของรายการ 
- นําเสนอและสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหลากหลายของกลุมชาติพันธุในประเทศไทย 
 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
- เกิดความเขาใจทางดานความแตกตางทางชาติพันธุซึ่งสามารถนําไปสูสังคมสันติสุข 
 
กลุมเปาหมาย 
- เพศหญิงและชาย ชวงอายุระหวาง 15 – 40 ป ที่มีความสนใจเน้ือหาทางเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุ 
 
แกนรายการ (Theme) 
- ประเทศไทย ประเทศแหงความหลากหลายทางชาติพันธุ 
 
แนวคิด (Concept) 
- การเลาอัตลักษณ เรื่องราวของสิ่งที่ยังคงไวใหเปนแตละกลุมชาติพันธุน้ันๆ จนถึงปจจุบัน ดวยบท
บรรยาย การสัมภาษณมุมมองของชาวบานทองถ่ินน้ันๆ และนักวิชาการ 
 
จุดขาย (Gimmick) 
- อัตลักษณหรือเอกลักษณที่มีคุณคา และมีความแตกตางกันไปตามแตละกลุมชาติพันธุ 
 
วันเวลาออกอากาศ 
- ทุกวันอาทิตย ชองไทพีบีเอส เวลา 20.00 – 20.15 น. 
 
ระยะเวลา 
- 15 นาที 
 
Mood&Tone  
- จริงจัง เปนทางการ  
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รูปแบบรายการ  
- รายการสารคดีวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ที่นําเสนอประเพณีวัฒนธรรม ความเช่ือ วิถีชีวิตของกลุมชาติ
พันธุตางๆ ในประเทศไทย เพื่อสรางความรูความเขาใจทางดานความแตกตางทางวัฒนธรรมของกลุม
ชาติพันธุตางๆ ในประเทศไทย ผานกลวิธีการนําเสนอดวยบทบรรยาย และบทสัมภาษณควบคูกันไป 
โดยมีบทรายการสารคดี ดังน้ี 
ตารางที่ 4 – 17 แสดงบทรายการสารคดีโทรทัศน 
 

ลําดับ ภาพ เสียง เวลา หมาย
เหตุ 

1 - Logo - Sfx  
- Music 

15 
วินาที 

 

- Interlude - Music 25 
วินาที 

 

2 

-- ภาพ insert บรรยากาศทุงนา 
- ภาพการหวานนา/ดูแลนาขาว 
 
 
 
 
 
 
 
- ภาพการสัมภาษณคุณสําริด 
เต๊ียะตาชาง 

- ผูบรรยาย: 
การทํานาเปนอาชีพที่ใชเลี้ยงชีพ
ชาวไทยมาต้ังแตโบราณ ชาวลาว
ครั่งก็เชนกันคะ แมวาลาวครัง่
นครปฐมจะต้ังอยูใกลเมืองหลวง
อยางกรงุเทพ ทามกลางความ
ศิวิไลซและยุคสมัยทีผ่านไปอยาง
รวดเร็ว ชาวบานทองถ่ินยังคงยึด
อาชีพน้ันเปนหลักเหมือนเดิม 
- คุณสําริด เต๊ียะตาชาง ให
สัมภาษณ 

 
2 นาที 

 

- ภาพการสัมภาษณอาจารยจิต
กวี กระจางเมฆ 

- อาจารยจิตกวี กระจางเมฆ ให
สัมภาษณ 

1.30 
นาที 

 

- ภาพแผนที่การเดินทางเขาสู
อําเภอดอนตูม ตําบลหวยดวน 
จังหวัดนครปฐม 

- ผูบรรยาย: 
ตอนน้ีเราอยูกันที่จงัหวัดนครปฐม 
อําเภอดอนตูม ตําบลหวยดวน 
ผานนครชัยศรีบนเสนทางถนน 
3233 ขับรถเขามาประมาณ 30 
กิโลเมตร แลวคุณกจ็ะพบกับ
ชุมชนลาวครั่งเล็กๆ  

15 
วินาที 
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ลําดับ ภาพ เสียง เวลา หมาย
เหตุ 

- ภาพ insert บรรยากาศบรเิวณ
รอบวันดอนตูม 
- ภาพชาวบานทําวัดเชาที่วัด
ดอนตูม 

- ผูบรรยาย: 
เดือนตุลาคมมีวันสําคัญทาง
ศาสนา ที่นอกจากจะเปนวัน
สําคัญสําหรบัพุทธศาสนิกชนชาว
ไทยแลวก็ยังมีความสําคัญสําหรบั
ชาวลาวครั่งดวย ผูคนทองถ่ิน
สวนใหญอยูในชวงวัยกลางคนถึง
สูงอายุคะ เด็กๆและวัยรุนพวก
เขาถูกสงใหไปเรียนในเมือง บาง 
ก็พากันออกไปทํางานในกรุงเทพ
ไมมีอะไรนาแปลกใจเลยคะ 
ภายนอกทุกคนดูเหมือน
ประชาชนชาวไทยธรรมดา สถาน
ที่ต้ัง เทคโนโลยี และความ
ทันสมัยที่กาวกระโดดไปทุกที่ทุก
เวลาในแตละวัน ทําใหชาวลาว
ครั่งนครปฐม ไมอาจปฏิเสธการ
กลืนกันของวัฒนธรรมได 

1 นาที 

 

- ภาพ insert การทําอาหาร
ขนาด cu 
- ภาพชาวบานกําลังเตรียมปรงุ
อาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
- ภาพการสัมภาษณคุณสําริด 
เต๊ียะตาชาง 
เสียง 

- ผูบรรยาย: 
ในเรื่องความมีนํ้าใจชวยเหลือซึง่
กันและกัน ที่น่ีชุมชนลาวครัว
สามารถหาไดไมยากเลยคะ บาน
ปาสําริดเปนหน่ึงในครัวใหญของ
ชุมชนลาวครั่ง ในการชวยปรงุ
อาหารเพื่องานบุญในวันพรุงน้ี 
แกงใบนังหวาน ในภาษาลาวหรือ
ที่เรียกวาแกงใบยอทานกันมาแต
ไหนแตไร ไมวาจะเปนพิธีอะไรก็
ตองเปนแกงน้ีแหละคะ 
- คุณสําริด เต๊ียะตาชาง ให
สัมภาษณ 
- ผูบรรยาย: 
มันเปนขนมที่มีมาต้ังแตสมัยปา
ยังไมเกิด เปนสูตรโบราณที่คน

2 นาที 
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ลําดับ ภาพ เสียง เวลา หมาย
เหตุ 

เถาคนแกสมัยกอนคิดข้ึนมา สอน
ตอๆกันมาเรื่อยๆ เปนรุนๆ ไป 
ในขณะที่ขนมขบเค้ียวขนมปงฝง
ตะวันตกยังไมมี มันถูกทําข้ึนจาก
สวนผสมหลักๆ ที่หาไดไมยาก 
เชน กะทิ นํ้าตาลปก แปงขาวเจา 
หนอไม แตใครจะไปรูวามันอรอย
อยาบอกใคร ไมเพียงเทาน้ันมัน
ยังเปนขนมที่มบีทบาทในการหา
รายไดเสริมใหกับชาวบานไดอีก
ดวย 

- ภาพ insert บรรยากาศ
ธรรมชาติ 
- ภาพชาวบานในชุมชนลาวครั่ง
พากันหลั่งไหลมาทําบุญในวันตัก
บาตรเทโว 
 

- ผูบรรยาย: 
วันตักบาตรเทโว วันน้ีมีพิธีเกิดข้ึน
อยางตอเน่ืองต้ังแตเชาจนคํ่า ทุก
คนหอบหิ้วสิ่งของมาทําบุญกัน
เต็มมือคะ แทบจะไมมีครัวเรือน
ไหนเลยที่ไมมาเขารวมงานบุญใน
วันน้ี ชาวลาวครั่งนครปฐมเรียนรู
ที่จะอยูกับศาสนาพุทธเหมือน
ชาวไทย อยูคูกันมาต้ังแตสมัย
ประวัติศาสตรแลว นอกเสียจาก
ภาษาลาวที่ใชพูดกันในทองถ่ินใน
ชีวิตประจําวัน การแตงกายแบบ
ด้ังเดิมถูกเผยใหเห็นในพิธีสําคัญ
น้ี อีกทั้งยังเปนเครื่องมือที่ใช
สะทอนภูมปิญญาที่นําครัง่มาใช
เปนสียอมผาสหีลกั จึงทําใหถูก
เรียกวาลาวครัง่กันในเวลาตอมา 
- ผูบรรยาย: 
พิธีการดําเนินตอไปดวยการเทศ
คาถาพัน ทุกคนจะเขาไปอยูในวง
ลอมสายศิลป ชาวบานทุกคนจะ 

3.30 
นาที 
 
 
 

 

- ภาพบรรยากาศการทําพิธีเทศ
คาถาพัน 

ปลอดภัย เช่ือกันวา ชีวิตจะดี 
ข้ึน หมดเคราะห หมดภัย ซึ่งตาง
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ลําดับ ภาพ เสียง เวลา หมาย
เหตุ 

 
 
 
- ภาพการสมัภาษณคุณบุตร พุม
พยอม 
 
 
 
 
 
 
- ภาพการสัมภาษณคุณบุญมา 
สนพราว  

จากการเทศมหาชาติทั่วไปที่
จํานวนบทอาจจะขาดเกินกันไป
บาง  
- คุณบุตร พุมพะยอม ให
สัมภาษณ 
- ผูบรรยาย: 
พิธีบูชาผีเทวดา คนตนเปน
ตําแหนงทีส่ืบทางสายโลหิต ผู
ติดตอกับเทวดาทําพิธีกรรม 
ชาวบานจะใหความเคารพเปน
อยางมาก 
- คุณบุญมา สนพราว ให
สัมภาษณ 

- ภาพการสัมภาษณอาจารยจิต
กวี กระจางเมฆ 

- อาจารยจิตกวี กระจางเมฆให
สัมภาษณ 

2 นาที 
 

- ภาพบรรยากาศการทําพิธีบูชา
ผีเจานายของชาวบานในชุมชน
ลาวครั่ง ดอนตูม 
- ภาพสิ่งของเครื่องใชเกาแก
ภายในพิพิธภัณฑลาวครั่ง 
- ภาพบรรยากาศการทําพิธีใต
นํ้ามันของชาวบานลาวครั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ภาพการรําตามแบบชาวลาว
ครั่ง 
 

- ผูบรรยาย: 
แมวาสิ่งทีบ่งบอกถึงความเปน
ลาวครั่งจะถูกบั่นทอนดวย
เงื่อนไขทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
ไป ทีละนอยๆ แตความ เช่ือใน
เรื่องภูตผีมีความสําคัญและ
อิทธิพลตอชุมชนและผูคนใน
ชุมชนอยางมากมายเหลือเกิน 
เปนสายใยของชีวิตที่มี
ความสําคัญอยางตัดขาดไมไดเลย
ทีเดียว 
บทบาทของผีทั้งสองน้ันอาจจะดู
เหลือเช่ือในสังคมสมัยใหม 
ในทางกลบักันเปนนามธรรมที่มี
คุณคาถายทอดรุนสูรุนมา  
หลักการเหนือธรรมชาติน้ีเปน
สวนสําคัญที่ชวยสนับสนุนในการ
ลดความขัดแยงและกอใหเกิด
ความราบรื่นในสังคม ซึง่หากเกิด

2.05 
นาที 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



39 
 

ลําดับ ภาพ เสียง เวลา หมาย
เหตุ 

มีการผิดจารีตประเพณีข้ึนมา ก็
จําเปนจะตองมีการขอขมาหรือที่
รูจักกันในลาวครั่งวาพิธีแปลงผิด 
คะ ถึงแมวาอัตลักษณบางอยาง
จะเสื่อมหายลงไปตามกาลเวลา 
แตการที่สมาชิกในชุมชนมีการ
ยึดถือความเช่ือในลักษณะ
เดียวกัน นับเปนอีกสิง่หลักใหชาว
ลาวครั่งนครปฐม ยังเปนชาวลาว
ครั่งนครปฐมจนถึงปจจบุันน้ี 

3 - End credit Music 1 นาที  
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บทที่  5 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การผลิตและศึกษารายการสารคดีนําเสนอชีวิตกลุมชาติพันธุในประเทศไทย ไดใชวิธีการ
ประเมินผล (Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลรายการโทรทัศนที่ผูศึกษาได
ผลิตข้ึน ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) จากกลุมเปาหมายที่มีอายุระหวาง 15 – 40 ป 
จํานวน 5 คน ในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับจากรายการ Human Shades” เพื่อให
ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับจากการรับชมของกลุมเปาหมาย ซึ่งจะ
นําไปสูการสรุปและอภิปรายรายงานการวิจัยตลอดจนผลิตช้ินงานที่เสร็จสมบูรณ 
 

ผลการประเมินประสิทธิผลรายการสารคดีนําเสนอชีวิตกลุมชาติพันธุในประเทศไทย 
รายการ “Human Shades” 

 
1. ผลการวิเคราะหการสนทนากลุม (Focus group) ในหัวขอ “ความพึงพอใจและ

ประโยชนที่ไดรับจากการชมรายการ “Human Shades” ของกลุมตัวอยางอายุ 15 – 40 ป จํานวน 
5 คน มีดังน้ี 

 
1. นางสาวแพร ยิงแมน  อายุ 21 ป อาชีพ นักศึกษา 
 
2. นางสาวจีรภา ติปนโต  อายุ 21 ป อาชีพ นักศึกษา 
 
3. นางสาววรนุช ศุภนรเศรษฐ อายุ 21 ป อาชีพ นักศึกษา 
 
4. นางสาวมณฑิรา ขันตีชา  อายุ 21 ป อาชีพ นักศึกษา 
 
5. นางสาวอรอุมา กองจินดา อายุ 30 ป อาชีพ พนักงานบริษัท 
 
6. นายทวีพร มนตรังสี  อายุ 36 ป อาชีพ รัฐวิสาหกิจ 
 
7. นางงามลักษณ แซฉ่ิน  อายุ 40 ป อาชีพ คาขาย 
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โดยใชคําถามในการสนทนากลุม (Focus group) ซึ่งจะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวน 
ดังตอไปน้ี 

 
สวนที่1 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัรปูแบบของรายการ (Format) 
 
สวนที่2 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัเน้ือหาของรายการ (Content) 
 
สวนที่3 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัลลีาการนําเสนอ (Style) 
 
สวนที่4 ความคิดเห็นที่มีตอความพงึพอใจตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

 
สวนที่1สวนความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format) 
ดานความคิดเห็นเกี่ยวกบัรายการรปูแบบรายการ กลุมตัวอยางใหความเห็นวาพึงพอใจใน

เน้ือหาที่นําเสนอ ความยาวของรายการไมนานจนเกินไป ดูแลวกระชับ มีวิธีการนําเสนอที่ดูแลวไมตึง
เครียด มีความรูและความบันเทิงควบคูกันไปเน้ือหาของรายการเหมาะสมที่จะเสนอในรูปแบบของ
สารคดีทางโทรทัศน ซึ่งนําเสนอตามพื้นฐานความเปนจริง แตในดานของภาพที่นําเสนอผานรายการ  

กลุมตัวอยางเสนอแนะวาภาพน้ันยังดูมีความหลากหลายนอย สวนใหญเปนภาพที่
เกี่ยวเน่ืองกับพิธีกรรมองคประกอบภาพไมสวยเทาที่ควร จึงทําใหความรูสึกไมแปลกใหมและยังรูจัก
ตัวตนของกลุมชาติพันธุน้ันๆ ไดไมมากเทาที่ควร 
 

สวนที่2ความคิดเห็นเกี่ยวกับเน้ือหาของรายการ (Content) 
ดานความคิดเห็นเกี่ยวกบัเน้ือหาของรายการ (Content) กลุมตัวอยางมีความเห็นวา 

เน้ือหาทีเ่สนอมีความนาสนใจ กระชับ เน้ือหาขอมูลไมเยอะจนเกินไปจนทําใหรูสึกเบื่อ มีการลําดับ
เรื่องไมซบัซอนตรงตามหัวขอของตอนน้ันๆ ทีจ่ะนําเสนอ แตควรเพิ่มเน้ือหาดานภาพใหมีความ
หลากหลายมากกวาน้ี เพราะยังรูสกึยังไมสัมผัสกับตัวตนของชาติพันธุน้ัน ซึ่งหากมกีารแทรกภาพที่
นอกเหนือจากการทําพิธีกรรมตางๆ อาจจะชวยเสริมใหรายการมีความนาติดตามมากข้ึนและสัมผสัถึง
กลุมชาติพันธุน้ันๆ อีกทัง้ยังครอบคลุมเน้ือหาไดมากกวาน้ี 

ในสวนของเน้ือหาดานกราฟกแนะนําแผนที่การเดินทาง ยังขาดความละเอียด ถามีการ
แนะนําพื้นที่ต้ังชัดเจนก็จะดีกวา อีกทั้งดานเพลงประกอบในรายการควรจะแทรกเพลงที่บงบอกถึง
ความเปนชาติพันธุน้ันๆ ใหบอยกวาทีเ่ปน เพื่อเสรมิเอกลกัษณในชาติพันธุที่นําเสนอ 

 
สวนที่3ความคิดเห็นเกี่ยวกับลีลาการนําเสนอ (Style) 
ดานความคิดเห็นตอลลีาการนําเสนอในรายการ กลุมตัวอยางใหความเห็นวา เปนการ

นําเสนอที่ดูไมต่ืนเตน แตก็สามารถชวนติดตามไดเรื่อยๆ ซึ่งเปนการนําเสนอเกี่ยวกบักลุมชาติพันธุที่
ไมเคยมีโอกาสศึกษาและรูจกัมากอน รายการมีบทบรรยายซึ่งเปนเสียงที่เขากบัเน้ือหารายการ 
สามารถใหขอมลูความรูและใหความบันเทิงแกผูชมไดดวยดี รายการจงึดูไมตึงเครียดจนนาเบือ่ ใน
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สวนของดนตรปีระกอบน้ัน สามารถสรางความรูสกึใหผูชมสามารถมีอารมณคลอยตามไปกับ
สถานการณในรายการได แตในดานกราฟกบางจุดในรายการ จะดูแปลกตา ดูไมเขากันเทาที่ควร ควร
ปรับปรงุเพื่อใหรายการมีเสนหมากข้ึน 

นอกจากน้ี กลุมเปาหมายยังใหขอเสนอแนะวา ควรเพิ่มมุมมองของภาพใหแปลกใหม
มากกวาน้ี ซึ่งอาจจะกลายเปนจุดขายใหกับรายการมากกวาน้ี แตในขณะเดียวกันก็มีกลุมเปาหมาย
บางทานที่ชอบความเปนธรรมชาติของภาพที่นําเสนอ ซึ่งไมตองการการปรบัแตงหรือการจัด
องคประกอบ 
 

สวนที่4ความคิดเห็นทีม่ีตอความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ 
ดานความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview)  กลุมเปาหมายตางให

ความเห็นวา โดยรวมมีความพึงพอใจรายการสามารถเปนประโยชนใหความรูมีสาระ และมีความ
บันเทงิดวยเทาๆกัน เปนโอกาสดีที่ไดศึกษาและรูจักกับกลุมชาติพันธุที่ ซึ่งเปนกลุมชาติพันธุที่ต้ังอยูใน
พื้นที่ซึ่งสามารถพบเห็นไดไมยากแตไมเคยไดมีโอกาสไดศึกษาและรูจักมากอน รับชมรายการแลวมี
ความตองการอยากติดตามกลุมชาติพันธุอื่นๆ ตอไปอีก ความยาวของรายการไมยาวจนเกินไป เน้ือหา
ชวนติดตามไปเรื่อยๆ นาสนใจ ถึงแมวาดานเน้ือหาภาพยังทาํออกมาไดไมดีเทาที่ควร 
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

ในบทสุดทายน้ี ผูศึกษาวิจัยโครงการผลิตรายการสารคดีโทรทัศนนําเสนอชีวิตกลุมชาติพนัธุ
ในปะเทศไทย ซึ่งไดขอสรุปผลการวิจัย สรุปผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะ
ในการศึกษาวิจัยและผลิตในครั้งตอไป 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. สรุปผลเกี่ยวกับปจจัยการผลิตรายการ 
รายการสารคดีเปนรายการที่ใหประโยชนในดานขอมูล ความรูเปนหลัก ฉะน้ันการจะ

สรางสรรคสารคดีเรื่องหน่ึงๆ ข้ึนมา จําเปนจะตองมีการคนควา สืบคนขอมูลอยางกวางขวางใน
หลากหลายดาน รวมไปถึงการใชเวลามากพอที่จะสามารถรวบรวมขอมูลและนํามาถายทอดใหกับ
ผูชมไดอยางเที่ยงตรง อยางไรก็ตาม การที่สารคดีเรื่องหน่ึงๆ สามารถดึงความสนใจจากคนดูไดก็
จําเปนจะตองมีลีลาการนําเสนอ อีกทั้งประเด็นที่ผูผลิตตองการเลาเรื่องที่นาสนใจประกอบกัน และ
เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่ไดกําหนดไว  

1.1. การสนทนากับกลุมผูชมเปาหมาย (Focus group) 
จากการสนทนากลุมกับผูชมเปาหมายในเรื่องของรูปแบบรายการและชวงเวลาใน

การออกอากาศโดยผูชมกลุมเปาหมายใหความเห็นวา 
การนําเสนอรายการสารคดีนําเสนอวิถีชีวิตกลุมชาติพันธุในประเทศไทย “Human 

Shades” มีความพึงพอใจตอรายการในภาพรวม รายการมีสาระและไมนาเบื่ออยางที่คิดไว แต
อยางไรก็ตาม ในบางสวนรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ ยังมีขอบกพรองใหไดเห็นอยูบาง อาทิ ควรเพิ่มเติม
ในสวนของความหลากหลายของภาพ หรือมุมภาพที่แปลกตามากกวาที่เปน และจัดทํากราฟกใหเขา
กับเน้ือหาของรายการมากกวาน้ีเพื่อเพิ่มความต่ืนเตน อรรถรส ใหชวนติดตามมากข้ึน ในสวนของการ
ลําดับเน้ือหาทําไดดี นําไปสูความเขาใจหัวขอของตอนน้ันๆ ที่ตองการนําเสนอ ชัดเจน เขาใจไดไมยาก 

1.2. สรุปผลเกี่ยวกับกระบวนการผลิต 
ในการผลิตผลงาน รายการ “Human Shades” มีข้ึนตอนการดําเนินงานคือ กอน

การผลิตรายการ ผลิตรายการ และหลังการผลิตรายการ โดยสรุปผลไดดังน้ี 
1) กระบวนการกอนการผลิตรายการ (Pre – production) 

เปนข้ันตอนแรกในการริเริ่มผลิตรายการ ซึง่ประไปดวยการวางแผนการ
ดําเนินงาน และการสบืคน เก็บรวบรวมขอมลูจากสื่อประเภทตางๆ เชน หนังสือ บทความ เอกสาร 
รายงานการวิจัยทีเ่กี่ยวของการสบืคนขอมลูจากอินเตอรเน็ต จากน้ันจึงทําการเกบ็ขอมูลจากการ
สัมภาษณเชิงลกึจากผูผลิตรายการสารคดีโทรทัศน และมีการจัดทําแบบสอบถามกับกลุมเปาหมาย 
หลงัจากน้ันผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมลูจากการสัมภาษณและผลการตอบแบบสอบถามของกลุม
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ตัวอยาง เพื่อนําไปใชประกอบการสรางสรรครายการ และลงสํารวจสถานที่ เก็บขอมูลจากบุคคลใน
พื้นที่มาประกอบในการเขียนบทโทรทัศนตอมา 

 
2) กระบวนการผลิตรายการ (Production) 

สามารถผลิตรายการสารคดีโทรทัศนนําเสนอชีวิตกลุมชาติพันธุในประเทศไทย 
ไดตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย โดยอาศัยขอมูลดังที่ไดกลาวมาขางตน เพื่อใชเปน
แนวทางในการผลิตรายการ ซึ่งผูศึกษาสามารถทราบถึงกระบวนการในการผลิตรายการสารคดี
โทรทัศน การดําเนินงานในการผลิต ปญหาและอุปสรรคในการผลิต และวิธีแกไขปญหาเพื่อให
รายการออกมาอยางสมบูรณที่สุด 

 
3) ข้ันตอนหลังการผลิตรายการ (Post – production) 

การผลิตรายการสารคดีนําเสนอชีวิตกลุมชาติพันธุในประเทศไทย ผูศึกษาไดทํา
การทดสอบช้ินงานน้ี โดยการสนทนากับกลุมเปาหมายที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อใหทราบถึงความพึง
พอใจในการรับชมรายการ และขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอรายการสารคดีทางโทรทัศน อีกทั้งยังเปนการ
ประเมินผลโครงการผลิตรายการสารคดีโทรทัศนนําเสนอชีวิตกลุมชาติพันธุในประเทศไทยใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคของการวิจัย ซึ่งการสนทนากลุมน้ัน จะคํานึงถึงองคประกอบของรายการสารคดีทาง
โทรทัศน ซึ่งผลจากการสนทนากลุมทําใหผูศึกษาพบวา กลุมเปาหมายคิดวารายการสารคดีตรงตอ
ความตองการ และไดนําขอเสนอแนะเพิ่มเติมบางสวน ไปปรับปรุงรายการตัวอยางน้ีใหมีความ
สมบูรณย่ิงข้ึน 

 
3. สรุปความพึงพอใจจากการรับชมรายการสารคดีโทรทัศนนําเสนอชีวิตกลุมชาติพันธุใน

ประเทศไทย รายการ “Human Shades” ของผูชมกลุมเปาหมาย 
ผูศึกษาไดทําการประเมินผลช้ินงาน รายการสารคดีโทรทัศนนําเสนอชีวิตกลุมชาติพันธุ

ในประเทศไทย รายการ “Human Shades” ดวยการสนทนากลุม (Focus group) ในหัวขอ “ความ
พึงพอใจที่มีตอการรับชมรายการสารคดีโทรทัศนนําเสนอชีวิตกลุมชาติพันธุในประเทศไทย จากกลุม
ตัวอยางในชวงอายุ 15 – 40 ป เปนจํานวนทั้งสิ้น 5 คน สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

รายการสารคดีโทรทัศนนําเสนอชีวิตกลุมชาติพันธุในประเทศไทย “Human Shades” 
เปนรายการที่ใหสาระความรูไดอยางไมนาเบื่อ หัวขอในตอนที่นําเสนอชวนติดตาม ผูชมสามารถรับชม
ไดทุกวัย รูปแบบรายการมีความเหมาะสม ทั้งน้ี ควรไปเพิ่มเติมในสวนของดานภาพที่ยังขาดความ
สวยงาม แปลกใหม จะทําใหผูชมรูจักกับตัวตนในแตละชาติพันธุมากข้ึน สามารถเพิ่มอรรถรสในการ
รับชมไดดีกวาน้ี รายการยังดูไมแตกตางจากรายการสารคดีอื่นๆ อาจตองหาจุดขาย หรือลีลาในการ
นําเสนอเพิ่มเติมเพื่อเสริมความโดดเดนของรายการ 

ในดานกราฟกของรายการสามารถทําไดดี แตในบางจุดยังไมคอยเขากันกับเน้ือหาของ
รายการมากนัก สวนดานเพลงประกอบบางครั้งดังและไมสมดุล แตโดยรวมถือวาดี 
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อภิปรายผล 
ในการอภิปรายผลการดําเนินงานจะแยกการอภิปรายออกเปน 3 ข้ันตอน ดังตอไปน้ี 
1. การอภิปรายผลการดําเนินงานในข้ันตอน Pre – production 
 

ดานแนวคิดทฤษฎี 
แนวคิดเก่ียวกับกลุมชาติพันธุและความแตกตางทางชาติพันธุ 
จากการศึกษาและการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน “Human Shades” น้ีมีความ

เกี่ยวเน่ืองกับกลุมชาติพันธุและความแตกตางทางชาติพันธุ ทําใหทราบวา ในแตละกลุมชาติพันธุน้ัน
มักจะมีเอกลักษณหรืออัตลักษณที่แสดงถึงความแตกตางไปตามแตละกลุมน้ันๆ และอาศัยอยูตาม
พื้นที่สวนตางๆ ในประเทศไทยอยูหลากหลายแหง ซึ่งผูชมสวนใหญมีความเขาใจวากลุมชาติพันธุ
จะตองอาศัยอยูตามพื้นที่ราบสูงเทาน้ัน โดยหลายกลุมชาติพันธุในประเทศไทยมีการกระจายตัวไป
หลากหลายจังหวัด ซึ่งมีเพียงคนกลุมเล็กๆ เทาน้ันที่รูจัก จึงเปนโอกาสในนําเสนอใหเห็นถึงวัฒนธรรม 
ประเพณี ที่กลุมเปาหมายอาจไมเคยไดศึกษาและรูจักมากอน 

 
แนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณ 
แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณสามารถนํามาวิเคราะหและพบวา มีความเกี่ยวเน่ืองกับการ

ผลิตรายการสารคดีโทรทัศนนําเสนอชีวิตกลุมชาติพันธุในประเทศไทย โดยตามแตละกลุมชาติพันธุจะ
มีอัตลักษณหรือเอกลักษณของตนที่แสดงใหเห็นถึงความเปนหน่ึงเดียวในชาติพันธุ น้ันๆ โดย
เอกลักษณตางๆ ลวนมีการหลอหลอมมาเปนเวลายาวนาน ซึ่งทําใหชาติพันธุน้ันมีความโดดเดนและ
สามารถบอกไดวาเปนชาติพันธุใด ซึ่งการผลิตรายการ “Human Shades” น้ีเปนเสมือนพื้นที่ใหผูชม
ไดรูถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีอยูในประเทศไทยมาเปนเวลายาวนาน 

 
แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีความอคติ 
ประเทศไทยเปนประเทศที่ต้ังอยูในอุษาคเนย ซึ่งเปนประเทศที่มีความหลากหลายทาง

กลุมชาติพันธุมานานแลวต้ังแตสมัยประวัติศาสตร ทั้งน้ี บางกลุมชาติพันธุอาจอยูอาศัยในพื้นที่ซึง่รบัรู
ไดดวยคนเฉพาะกลุมเทาน้ัน หรอืในสวนของชาติพันธุที่มกีารกระจายและต้ังอยูในพื้นที่อื่นๆ ที่
สามารถรับรูไดทั่วไปน้ันก็อาจเกิดการหลอมรวมทางวัฒนธรรมไปบาง และมีวิถีชีวิตตามชาวไทยทั่วไป 
อยางไรก็ตาม การที่แตละกลุมชาติพันธุยังคงความเปนหน่ึงเดียวไดน้ันแสดงถึงบางสิ่งที่ยังมีการยึดถือ
รวมกันตลอดมา ดังทีเ่ราเรียกกันวา อัตลักษณ ซึ่งบางอยางที่สื่อใหนึกถึงกลุมชาติพันธุน้ันๆ อาจเปน
สิ่งที่นาแปลกใจ หรือเกิดอคติในบางกลุมคนในสังคม ดังน้ัน สําหรับผูที่ไมเคยรับรูมากอน รายการสาร
คดีโทรทัศนนําเสนอชีวิตกลุมชาติพันธุในประเทศไทย “Human Shades” จึงเปนอีกหน่ึงชองทางใน
การใหความรู เพิ่มความเขาใจใหกบัผูชมรายการเพิ่มมากข้ึน 
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แนวคิดเก่ียวกับสารคดีทางโทรทัศน 
การศึกษาและผลิตรายการสารคดีนําเสนอชีวิตกลุมชาติพันธุในประเทศไทย “Human 

Shades” มีความเกี่ยวเน่ืองกับแนวคิดและตรงตามความตองการของกลุมเปาหมายในรูปแบบ
รายการที่จะนําเสนอ ซึ่งเปนสารคดีทางโทรทัศน ซึ่งมุงนําเสนอยึดหลักบนความเปนจริง โดยมีการ
จัดทําแบบสอบถามออนไลน รวมทั้งการสอบถามความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญดานการผลิตรายการ
สารคดีทางโทรทัศนกอนการผลิตรายการ ซึ่งนําไปสูวิธีคิดดานกลวิธีในการนําเสนอหลากหลาย
รูปแบบมาผสมผสานกัน เพื่อใหสามารถดึงดูดความสนใจจากกลุมเปาหมายไดมากที่สุด 

ในดานความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยไดอภิปรายผลการวิจัยเกี่ยวกับ
ปจจัยในการผลิตรายการ โดยการสัมภาษณผูผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน โดยมีการสัมภาษณ
ผูผลิตรายการ การจัดทําแบบสอบถามออนไลนสําหรับกลุมเปาหมายที่อยูในชวงอายุระหวาง 15 – 
40 ป จํานวน 100 คน พบวา กลุมเปาหมายมีความสนใจในรูปแบบรายการและเน้ือหาที่ผูจัดทํา
ตองการนําเสนอ โดยสวนใหญกลุมเปาหมายมีความตองการรับชมรายการสารคดีที่มีกลวิธีในการ
นําเสนอไมนาเบื่อ ในประเด็นที่ยังไมเคยไดทราบมากอนและนําเสนอจากความเปนจริงเปนหลัก 
จากน้ันผูศึกษาจึงไดทําการเลือกกลุมชาติพันธุจากขอเสนอในแบบสอบถาม คือลาวครั่ง มานําเสนอใน
รายการเพื่อใหตรงตามความตองการของผูชมมากที่สุด 

 
2. การอภิปรายการทํางานในข้ันตอน Production 

สามารถผลิตรายการสารคดีโทรทัศนไดตรงตามจุดประสงคที่และความตองการของ
กลุมเปาหมายโดยไดยึดแนวทางในการผลิตรายการจากแนวคิดตางๆ ในข้ันตอนการเก็บขอมูลการ
วิจัย และขอมูลตางๆ ที่ไดศึกษามาในชวงตนการวิจัย ทั้งน้ีในการถายทํารายการสารคดีโทรทัศนอาจมี
ขอผิดพลาดที่ไมเปนไปตามแผนที่วางไว แตผูจัดทําก็แกไชปญหาสถานการณเฉพาะหนาอยางต้ังใจ
และสําเร็จลุลวงไปไดตามวันและเวลาที่กําหนด ซึ่งถือเปนข้ันตอนที่ใหประสบการณแกผูศึกษาอยาง
สูงสุด 

3. การอภิปรายผลเกี่ยวกับความพึงพอใจจากการรับชมรายการสารคดีทองเที่ยวจากการ
สนทนากับกลุมเปาหมาย 

 
ปญหาและอุปสรรคในการผลิตชิ้นงาน 

1. ในการถายทํารายการสารคดี จําเปนตองถายทอดบนพื้นฐานหลักความจริง  ซึ่งผูศึกษา
เองจําเปนตองเตรียมความพรอมวางแผนในหลายๆอยางกอนที่จะทําการถายทําในวันจริง เชนการไป
สํารวจสถานที่ สอบถาม เก็บขอมูลจากผูคนทองถ่ินในละแวกน้ัน ซึ่งในสารคดีนําเสนอชีวิตกลุมชาติ
พันธุในประเทศไทยมีการนําเสนอเอกลักษณของกลุมชาติพันธุที่มีเน้ือหาดานวัฒนธรรม ประเพณี 
ทั้งน้ี การประกอบพิธีกรรมตางๆ จะเกิดข้ึนไดในปละครั้งเพียงเทาน้ัน จึงตองมีตารางเวลาที่แมนยํา
และแนนอน อยางไรก็ตามในวันถายทําจริงมีปญหาดานสภาพอากาศทําใหจําเปนตองเลื่อนกิจกรรม
บางอยางออกไป จําเปนตองมีการลําดับการถายสลับเปลี่ยนจากบทที่ไดเขียนไว  
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2. การตรวจอุปกรณในการถายทําเปนสิ่งสําคัญ ไมคในการอัดเสียงมีปญหาเล็กนอย ทําให
เกิดปญหาในดานเสียง 

3. การบันทึกภาพ insert นอยเกินไป ทําใหจุดเช่ือมในการเลาเรื่องในสารคดีขาดไป 
 

ขอเสนอแนะ 
1. การวางแผนกอนการดําเนินงานถือเปนข้ันตอนที่สําคัญมาก หากมีการกาวางแผนและ

ไตรตรองถึงปญหาที่อาจจะเกิดข้ึนไดมากที่สุดก็จะทําใหสามารถมีตารางเวลาที่รัดกุมสมบูรณ ความ
ผิดพลาดนอย และไมเสียเวลาในการผลิตรายการ 

2. ควรมีการตรวจสอบอุปกรณการถายทํากอนนําไปใชจริงทุกครั้ง 
3.ควรมีการศึกษาและใชสังเกตการณในพื้นที่จริงกอนการถายทํามากที่สุดเทาที่จะทําได

เพื่อประเด็นหลากหลายในการนําเสนอรวมไปถึงเปนสิ่งที่ชวยในการแกสถานการณผิดพลาดเฉพาะ
หนา 

4. ควรมีการประสานงานกอนการผลิตใหเกิดความเขาใจพรอมเพรียงกันในทุกฝาย เพื่อ
ความแมนยําและเกิดขอผิดพลาดนอยที่สุด 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามความคิดเห็นและความตองการในการรับชมรายการทาง 

โทรทศัน 
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แบบสอบถามความคิดเห็นและความตองการในการรับชม 
“สารคดีทางโทรทัศนนําเสนอชีวิตกลุมชาติพันธุตางๆ ในประเทศไทย” 

สาขานิเทศศาสตร 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

................................................................................................................................................................ 
คําช้ีแจง 

1. แบบสอบถามชุดน้ีมจีุดมุงหมายเพื่อจะทราบขอมลูเกี่ยวกับความคิดเห็นและความตองการใน
การรบัชมรายการสารคดีทางโทรทัศนที่นําเสนอความแตกตางของกลุมชาติพันธุในประเทศ
ไทย จากกลุมเปาหมายที่เปนผูชมในเขตกรงุเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อใชเปน
ประโยชนทางการศึกษาและการสรางสรรคพัฒนางานในการผลิตรายการสารคดีเชิงวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมทัง้ในดานรูปแบบและเน้ือหา เพือ่ใหมปีระสทิธิภาพและตรงตามความตองการ
ของทานตอไป 

2. คําถามในแบบสอบถามน้ี จะนําไปใชประโยชนเพื่อการศึกษาเทาน้ัน ซึ่งจะไมมผีลกระทบตอ
ทานแตอยางใด จึงใครขอความรวมมือจากทานในการตอบคําถามทุกขอตามความเปนจริง 

3. ขอมูลในแบบสอบถามมทีั้งหมด 4 ตอน ไดแก 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูชม 
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเปดรับสื่อและการชมรายการสารคดี 
ตอนที่ 3 ความรูและความสนใจดานกลุมชาติพันธุในประเทศไทย 
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

คําแนะนําสําหรับการตอบแบบสอบถาม 
 กรุณาใสเครื่องหมาย  ลงในชองวาง  ที่ตรงกับขอมลูสวนตัวและระดับความคิดเห็น
ของทานมากที่สุด โดยขอมลูดังกลาวจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอการศึกษา 
 
 
 

1. เพศ    ชาย   หญิง 
 

2. อายุ    18 – 22 ป  23 – 30 ป 
 31 – 40 ป  41 – 50 ป 

3. ระดับการศึกษา   ตํ่ากวาปริญญาตร ี  ปริญญาตรหีรอื
เทียบเทา 

 สูงกวาปริญญาตร ี  อื่นๆ ระบ.ุ.................. 
4. อาชีพ    รับราชการ/รฐัวิสาหกิจ  ธุรกิจสวนตัว 

     พนักงานบริษัทเอกชน  รับจาง 
     นักเรียน/นักศึกษา  อื่นๆ ระบ.ุ.................. 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูชม 
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5. งานอดิเรก   ทองเที่ยว   อานหนังสือ 
 ชมภาพยนตร   ดูโทรทัศน 
 เลนอินเตอรเน็ต   อื่นๆ ระบ.ุ.................. 
 
 
 

 
 
 

1. ประเภทรายการทีท่านชอบรบัชมมากที่สุด 
 รายการขาว   รายการปกิณกะบันเทิง (Variety) 
 สารคดี    เกมสโชว 
 ละคร    การตูน 
 อื่นๆ ระบ.ุ................................ 

2. ทานมีความสนใจในสารคดีประเภทใดมากทีสุ่ด 
 ชีวประวัติบุคคล   เชิงขาว 
 ทองเที่ยว   วิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 อื่นๆ ระบ.ุ................................ 

3. ทานคิดวารายการสารคดีควรออกอากาศทางสถานีโทรทัศนของฟรีทีวีชองใดมากทีสุ่ด 
 ชอง 3   ชอง 5 
 ชอง 7    ชอง 9 
 ชอง 11 (NBT)   ชองTPBS 
 อื่นๆ ระบ.ุ................................ 

4. ทานคิดวาชวงเวลาใดเหมะสมในการรับชมสารคดี 
 ภาคเชา 05.00 – 12.00 น.   
 ภาคบาย 12.00 – 18.00 น.   
 ภาคคํ่า 18.00 น.   
 ภาคดึก 00.00 – 05.00 น. 

5. ทานคิดวาในการนําเสนอรายการสารคดีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทีเ่หมาะสมควรมีความยาว
เทาใด 
 15 นาที  
 30 นาที   
 1 ข่ัวโมง   
 มากกวา 1 ช่ัวโมงข้ึนไป 
 

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเปดรับสื่อและชมรายการสาร
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6. ทานคิดวาวันใดเหมาะสําหรบัรบัชมรายการสารคดีมากที่สุด 
 วันอาทิตย   
 วันจันทร 
 วันอังคาร   
 วันพุธ 
 วันพฤหัส   
 วันศุกร 
 วันเสาร 

7. ปจจัยใดที่ทําใหทานเลือกชมรายการสารคดี (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 เน้ือหา   
 พิธีกร 
 สถานีโทรทัศน  
 วิธีการนําเสนอ 
 เวลา 
 
 อื่นๆ ระบ.ุ................................ 
 
หมายเหตุ : ชาติพันธุ (ethnicity หรือ ethnos) คือการมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
ภาษาพูดเดียวกันและเช่ือวาสบืเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษกลุมเดียวกัน เชน ไทย พมา
กะเหรี่ยง จีน ลาว เปนตน 
 

1. ทานรูจกักลุมชาติพันธุในประเทศไทยทัง้หมดกี่กลุม 
 นอยกวา 5 กลุม   5 – 10 กลุม 
10 – 20 กลุม   มากกวา 20 กลุม 

2. มีกลุมชาติพันธุใดบางในประเทศไทย ทีท่านเคยรูจักหรอืไดยินช่ือ 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

3. ขอมูลใดที่ทานตองการจากการชมรายการสารคดีนําเสนอชีวิตกลุมชาติพันธุในประเทศไทย 
(เลอืกไดมากกวา 1 ขอ) 
 ขอมูลทางภูมิศาสตร (เสนทาง, ยานพาหนะตางๆ)   
 ขอมูลเชิงประวัติศาสตร 
 ขอมูลเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม 
 ขอมูลเกี่ยวกับภูมปิญญาชาวบาน 
 ขอมูลเกี่ยวกับอาหารพื้นเมืองหรืออาหารทองถ่ิน 

ตอนที่ 3 ความรูและความสนใจที่มีตอกลุมชาติพันธุในประเทศ 
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 บทสมัภาษณความคิดเห็นและมมุมองจากคนในพื้นที ่
 บทสมัภาษณนักวิชาการหรอืบุคคลสําคัญ 
 ประเด็นปญหาทีเ่กิดข้ึนกบักลุมชาติพันธุในประเทศไทย 

 
4. หากมรีายการสารคดีที่นําเสนอชีวิตกลุมชาติพันธุในประเทศไทย ทานสนใจหรือไม เพราะ

เหตุใด 
 สนใจ    ไมสนใจ   เฉยๆ 

เพราะ
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................ 

5. ทานคิดวารายการสารคดีนําเสนอชีวิตกลุมชาติพันธุในประเทศไทยจะชวยสรางความเขาใจ
ทางดานความแตกตางของกลุมชาติพันธุไดหรอืไม 
 ได    ไมได   ไมแนใจ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิม่เติม 
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ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณสําหรบัผูผลิตรายการ 
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แบบสัมภาษณสําหรบัผูผลิตรายการ 
 
1. คําถามท่ัวไปเก่ียวกับผูผลิตรายการสารคดี 
- แนวคิดหลักในการผลิตรายการ 
- การเลือกกลุมเปาหมายของรายการ 
- กระบวนการในการคัดเลือกขอมูลของรายการ 
- เทคนิคในการนําเสนอ 
- กระบวนการในการผลิต 
- จุดออนและจุดแข็งของรายการ 
- ปญหาและอุปสรรคในการผลิตและวิธีแกไข 
- สิ่งที่ตองปรับปรุงในอนาคต 
- รูปแบบการผลิตรายการสารคดีมีผลตอจํานวนผูรับชมรายการหรือไม 
2. คําถามเก่ียวกับทัศนคติตอรายการสารคดีวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
- แนวโนมของสารคดีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในอนาคต 
- ปจจัยที่ทําใหกลุมเปาหมายสนใจรายการที่ผลิต 
- ลักษณะเน้ือหาในรายการสารคดีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ดีเปนอยางไร 
- ถามีการผลิตรายการสารคดีนําเสนอชีวิตกลุมชาติพันธุและสะทอนปญหาจะทําใหคนทั่วไปมีทัศนคติ
ที่ดีข้ึนไดหรือไม 
- บุคลิกลักษณะของพิธีกรมีผลจํานวนคนดูรายการหรือไม 
3. คําถามเก่ียวกีบความคิดเห็นตอรายการท่ีผูศึกษากําลังจะผลิต 
- แนวคิดผลิตและเน้ือหาของรายการ 
- ความนาสนใจของรูปแบบรายการ 
- เทคนิคการนําเสนอกับกลุมเปาหมาย 
- วิธีการหาและเก็บรวบรวมขอมูล 
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ภาคผนวก ค 

ขอคําถามในการสนทนากลุม (Focus Group) 
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ขอคําถามในการสนทนากลุม (Focus Group) 
 

แนวคําถามประเมินผลหลังการผลิตรายการ 
แบงคําถามออกเปน 4 สวนดังน้ี 

สวนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ(Format) 

สวนที่2 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัเน้ือหาของรายการ(Content) 
สวนที่3 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัลลีาการนําเสนอรายการ(Style) 
สวนที่4 ความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการ(Overview) 
 
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ(Format) 
−ความนาสนใจ/ความแปลกใหมของรายการ 
−ความยาวรายการและการแบงชวงของรายการ 
−สาระความรูควบคูความบันเทิง 
 
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเน้ือหาของรายการ(Content) 
−ขอมูลสถานทีท่องเที่ยว 
−สารประโยชนหรือขอคิดจากรายการ 
 
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับลลีาการนําเสนอรายการ(Style) 
−พิธีกร 
−การเลาเรือ่ง 
−การถายภาพ 
−การตัดตอและกราฟก 
−เสียงและเพลงประกอบรายการ 
 

4. ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ(Overview) 
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