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13530532: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง: การผลิตรายการท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวที่หลากหลาย 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนในการผลิตรายการท่องเท่ียวแบบ one 
day trip เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีอายุระหว่าง 18-35 ปี ซึ่งเป็นช่วงปลาย
ของการศึกษาและช่วงเริ่มต้นท างาน โดยมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ผลิตรายการท่องเท่ียวจ านวน 3 
รายการและการท าแบบสอบถามของกลุ่มผู้ชมเป้าหมายจ านวน 100 คน นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์
รายการโทรทัศน์ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และจัดท ารายละเอียดของรายการ และ
ผลิตผลงานรายการท่องเท่ียว ซึ่งเป็นรายการท่องเท่ียวภายใน 1 วัน โดยมีความยาว 15 นาที 

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มผู้ชมเป้าหมายควรเลือกเนื้อหาท่ีมีความน่าสนใจและไปได้จริงใน1
วัน ไม่จ าเป็นต้องไปหลายท่ี แต่ควรไปแล้วใช้เวลาในแต่ละท่ีให้คุ้มค่าและครอบคลุมจุดเด่นของ
สถานท่ีนั้นๆให้ได้ ผลการวิจัยท่ีได้กล่าวมานี้ ผู้ศึกษาได้น ามาจัดท าเป็นรายการท่องเท่ียวทางโทรทัศน์ 
ช่ือรายการ “One Day Trip” ในรูปแบบรายการวาไรต้ีท่องเท่ียว ท่ีใช้เวลา 1 วันส าหรับการ
ท่องเท่ียวในแต่ละสถานท่ีท่ีรายการจะน าเสนอ โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงท่ี1 
แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวที่จะพาไปท่องเท่ียวและท่ีมาของสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆและเริ่มออกเดินทาง
ไปยังสถานท่ีแรกของการเดินทาง ช่วงท่ี2 เดินทางไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวต่อไปและแนะน าร้านอาหาร
ส าหรับแวะทานอาหารกลางวัน ช่วงท่ี3 เดินทางต่อจนถึงสถานท่ีสุดท้ายและพิธีกรพูดสรุปการ
เดินทางท้ังหมดใน 1 วัน จากการทดลองผลิตรายการ “One Day Trip” ผู้ศึกษาได้ท าการสนทนา
กลุ่มกับกลุ่มเป้าหมายเป็นจ านวน 10 คน โดยผลการวิจัยพบว่ารายการ “One Day Trip” ยังไม่
ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร เนื่องจากเทคนิคการน าเสนอของรายการยังไม่น่าสนใจ ไม่สามารถดึงดูด
ให้กลุ่มเป้าหมายสนใจได้  
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กิตติกรรมประกาศ  
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี เพรำะได้รับควำมกรุณำจำกอำจำรย์สพชัย พำลพ่ำย 
ซึ่งเป็นอำจำรย์ท่ีปรึกษำจุลนิพนธ์ท่ีให้ควำมช่วยเหลือและให้ค ำแนะน ำท่ีเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อ
ข้ำพเจ้ำ รวมท้ังอำจำรย์ดร.ธ ำรง รัตนภรำนุเดช อำจำรย์พิชำนนท์ วงศ์วิทยำเมธำกุล อำจำรย์ณภัสสร์ 
เตลิงคพันธ์ และอำจำรย์ณัฐพงษ์ มงคลสวัสด์ิ ท่ีกรุณำให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ และข้อเสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ข้ำพเจ้ำ ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอกรำบขอบพระคุณใน
ควำมกรุณำของทุกท่ำนเป็นอย่ำงสูง 

ขอกรำบขอบพระคุณคณำอำจำรย์คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ทุกท่ำนท่ีใหค้วำมรู้ ค ำแนะน ำ และประสบกำรณ์อันมีค่ำยิ่ง จนท ำให้ศิษย์คนนี้
ประสบควำมส ำเร็จได้ด้วยดี 

ขอบคุณคุณย่ำกิตติมำ ภู่เจริญ ผู้ท่ีเป็นผู้เล้ียงดู อบรมส่ังสอน ให้ควำมรักควำมอบอุ่น  
คอยดูแลเอำใส่และให้ก ำลังใจในกำรท ำจุลนิพนธ์เล่มนี้ รวมถึงคุณพ่อคณพัฒน์ ชูศรีและคุณแม่มนต์
ภัสสร ช ำนำญพำณิชย์กุล ท่ีให้ชีวิตและคอยอบรมส่ังสอนมำต้ังแต่เด็ก ทุกคนในครอบครัวเป็นส่วน
ส ำคัญท่ีท ำให้จุลนิพนธ์เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ 

ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนส ำหรับก ำลังใจดีๆ ท่ีคอยให้กันเวลำท่ีท้อถอย หมดก ำลังใจ  
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 ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน     4 
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 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   19 
 ผลงานท่ีเกี่ยวข้อง   20 
บทท่ี 3 ระเบียบวิธีวิจัย   22 
บทท่ี 4 ประมวลผลวิจัย   28 
บทท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล   47 
บทท่ี 6 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ   50 
บรรณานุกรม   55 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก    แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ผลิตรายการท่องเท่ียวทางโทรทัศน์   58 
 ภาคผนวก ข    แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับชมรายการท่องเท่ียว   60 
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สารบัญตาราง 
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4-4 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามวุฒิการศึกษา      32 
4-5 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพหลัก      33 
4-6 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับรายได้      33 
4-7 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามงานอดิเรก    33 
4-8 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามส่ือท่ีกลุ่มเป้าหมายรับชม     34 
4-9 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามช่วงเวลารับส่ือโทรทัศน์ฟรีทีวี    34 
4-10 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานีโทรทัศน์ท่ีรับชม   35 
4-11 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามประเภทรายการ   35 
4-12 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มเป้าหมายจ าแนกโดยการรับชม 
 รายการท่องเท่ียวทางโทรทัศน์ฟรีทีวี   36 
4-13 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานีโทรทัศน์ 

ท่ีเหมาะสมกับรายการท่องเท่ียว         36 
4-14 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามวันออกอากาศ 
 ท่ีเหมาะสมกับรายการท่องเท่ียว   36 
4-15 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสมกับรายการท่องเท่ียว   37 
4-16 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามประสบการณ์ 

ในการเดินทางท่องเท่ียวที่ใช้เวลา1วัน        37 
4-17 แสดงค่าร้อยละของทัศนคติท่ีกลุ่มเป้าหมายมีต่อจ านวนของสถานท่ีท่องเท่ียว 
 ท่ีเหมาะสมกับการเดินทางท่องเท่ียวใน 1 วัน   38 
4-18 แสดงค่าร้อยละของวันท่ีกลุ่มตัวอย่างคิดว่าเหมาะสมกับการออกอากาศ 
 รายการท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวหลากหลาย   38 
4-19 แสดงค่าร้อยละของสถานีโทรทัศน์ท่ีกลุ่มเป้าหมายคิดว่าเหมาะสมกับ 
 รายการท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวที่หลากหลาย   39 
4-20 แสดงค่าร้อยละกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสมกับ 
 รายการท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวที่หลากหลาย   39 
4-21 แสดงค่าร้อยละของวิธีการน าเสนอท่ีกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเหมาะสมกับ 
 รายการท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวที่หลากหลาย   40 
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4-23 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนคติท่ีมีต่อบุคลิกของพิธีกร 
 รายการท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวที่หลากหลาย   41 
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 รายการท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวที่หลากหลายควรจะน าเสนอ   41 
4-25 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อ 
 ภาพรวมของรายการท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวที่หลากหลาย   42 
4-26 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนคติท่ีมีต่อเวลาในการออกอากาศ 
 ของรายการท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวที่หลากหลาย   42 
4-27 ตารางแสดงแผนการถ่ายท าและตัดต่อ   46 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

วิถีชีวิต (Lifestyle) แบบคนเมืองและมีลักษณะเหมือนกับจักรกล เนื่องจากมีการใช้
เทคโนโลยีและเครื่องจักร เพื่อเพิ่มความเร็วในการผลิต ท าให้ความสามารถของคน และคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์ถูกท าลาย เพราะต้องรับค าส่ังและถูกควบคุมโดยเครื่องจักร ดังนั้นการจะได้มาซึ่ง
ความส าเร็จ จึงต้องขึ้นอยู่กับความสามารถและความพยายามของแต่ละบุคคล  ต้องต่อสู้และแข่งขัน
กับผู้อื่นท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคม 

คนเมืองนั้นมีชีวิตท่ีเร่งรีบและการแข่งขันสูง ท าให้เกิดการท างานอย่างหนัก และติดต่อกัน
เป็นเวลานาน ทุกคนต้องท างานหนักเพื่อแลกกับเงินเดือนในทุกๆเดือน หรือท่ีเราเรียกกันว่ามนุษย์
เงินเดือน ซึ่งการใช้ชีวิตท่ีต้องผูกติดกับเวลา การถูกกดดันและคาดหวังจากคนในครอบครัว รวมไปถึง
การแข่งขันกันในสังคมจึงก่อให้เกิดภาวะเครียด 

ความเครียดเป็นภาวะของอารมณ์หรือความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นเมื่อบุคคลต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ 
และท าให้รู้สึกกดดัน ไม่สบายใจ วุ่นวายใจ กลัว วิตกกังวล ตลอดจนถูกบีบค้ัน เมื่อบุคคลรับรู้หรือ
ประเมิณว่าปัญหาเหล่านั้นเป็นส่ิงท่ีคุกคามจิตใจ หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จะส่งผลให้
สภาวะสมดุลของร่างกายและจิตใจเสียไป (ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์ 2554) 

สาเหตุความเครียดในคนเมืองคือสภาวะแวดล้อม และการใช้ชีวิตในเมืองท่ีถูกผูกพันกับเวลา
ท้ังการท างาน การเดินทางและกิจกรรมต่างๆ ท าให้เกิดความเครียดในลักษณะท่ีเรียกว่า “ร่างกาย
เครียด” การท่ีร่างกายกับจิตใจมีความเกี่ยวข้องกัน แยกจากกันไม่ได้ การเกิดความเครียดทางร่างกาย
ย่อมส่งผลให้จิตใจเครียดตามด้วย ซึ่งปัจจัยทางร่างกายท่ีก่อให้เกิดความเครียด ได้แก่ ความเหนื่อยล้า
ทางร่างกาย 

อาการเหนื่อยล้า อ่อนล้า หรืออ่อนเพลีย เป็นอาการหรือความรู้สึก ไม่ใช่โรค มักเกิดขึ้น
ภายหลังการพักผ่อนไม่เพียงพอ อดนอน การท างานหนักต่อเนื่อง หรือมีปัญหาทางด้านอารมณ์และ
จิตใจ(พวงทอง ไกรพิบูลย์ 2556) 

เมื่อเกิดอาการเหนื่อยล้าวิธีแก้ไขท่ีดีท่ีสุดคือการพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อยวันละ 6-8 
ช่ัวโมง ซึ่งการพักผ่อนของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไป และการเดินทางท่องเท่ียวก็เป็นอีกทางเลือก
หนึ่งในการพักผ่อน การเปล่ียนบรรยากาศจากการอยู่ในเมืองท่ีเต็มไปด้วยมลพิษ ออกไปเจอกับ
ธรรมชาติท่ีสวยงาม อากาศสดช่ืน เย็นสบายและไม่มีมลพิษ ก็ดูจะเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจ แต่การ
ท า ง านข อง คน เ มื อ ง ไ ม่ ไ ด้ มี เ ว ลา ว่ า ง ม า กพอ ส าห รั บ ก าร เ ดิ นพั ก ผ่อ น ท่ี ใ ช้ เ ว ลาน า น
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จากผลส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติช้ีให้เหตุถึงสาเหตุของการไม่เดินทางท่องเท่ียวของ
คนไทยว่า เป็นเพราะไม่มีเวลา ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอในการเดินทาง ไม่ชอบเดินทาง ไม่มั่นใจในความ
ปลอดภัยของการเดินทาง รวมไปถึงปัญหาทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่นราคาน้ ามัน ราคาท่ีพัก เป็นต้น ซึ่ง
ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยหลักท่ีใช้ในการเดินทางท่องเท่ียว (ส านักงานสถิติแห่งชาติ การส ารวจพฤติกรรม
การเดินทางท่องเท่ียวของชาวไทย 2555) 

ค าว่าไม่มีเวลานั้นเกิดขึ้นเพราะการท างานของคนเมืองในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชนต่างก าหนดให้พนักงานมีวันหยุดได้ 1-2 วันต่อสัปดาห์ ยิ่งไปกว่านั้น
บริษัทเอกชนบางแห่งก าหนดให้พนักงานมีวันหยุดเพียงสัปดาห์ละ1วัน ท าให้คนส่วนใหญ่ไม่เดินทาง
ไปพักผ่อนเพราะคิดว่ามีเวลาไม่เพียงพอ รวมไปถึงปัญหาทางเศรษฐกิจต่างๆท่ีท าให้ขาดสภาพคล่อง
ในการใช้จ่าย 

ค าว่า “Vacation” มาจากค าว่า “Vacare” ซึ่งแปลว่า ว่างเปล่าหรือ “Empty” หรือเวลา
ว่างจากการท างาน ในบางครั้งยังหมายความถึงเวลาส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจหรือเวลาเพื่อการ
พักผ่อนจิตใจและร่างกายส าหรับการท างานในรอบต่อไป เป็นเวลาท่ีเราได้รับมาเป็นของเรา แต่เรา
มักจะจัดหากิจกรรมต่างๆ ไปใส่ไว้จนเต็มท้ังนี้เพราะเราไม่ชอบความคิดเรื่องเวลาท่ีว่างเปล่า 
 มีคนเป็นจ านวนมากอีกเช่นกันท่ีมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจท่ีจะใช้เวลาพักผ่อนด้วยการไม่ท า
อะไรเลย ตามความเป็นจริงแล้วผู้ท่ีไม่ได้เดินทางไปท่องเท่ียวท่ีไหนตลอดเวลาว่างท่ีได้รับมักจะจัด
ตารางเวลาว่างโดยการท างานอยู่กับบ้าน เช่น เก็บกวาดบ้าน ทาสีบ้าน หรือซ่อมแซมบ้าน เป็นต้น ซึ่ง
ตลอดระยะเวลาในระหว่างการท างานท้ังปีนั้นผู้คนจะไม่มีเวลาได้ท างานบ้านดังกล่าวเลยจึงต้อง
ชดเชยด้วยเวลาว่างดังกลาวแล้ว เพื่อท่ีจะลดความไม่สบายใจดังกล่าวลง บริษัทธุรกิจการท่องเท่ียวมัก
ใช้ข้อความโฆษณาการท่องเท่ียวว่า การใช้เวลาว่างก็คือการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อท ากิจกรรม
บางอย่างหรือเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุดแก่เจ้าของเวลา การอยู่บ้านเฉยๆและไม่ท า
อะไรเลยเป็นส่ิงไม่เหมาะสมกลับท้ังยังแสดงสถานภาพท่ีตกต่ าท่ีสุดของชีวิตด้วย ดังนั้นการเดินทาง
ท่องเท่ียวจึงกลายเป็น “ส่ิงท่ีต้องท า” ตลอดระยะเวลาว่างท่ีมีอยู่ ซึ่งอย่างน้อยท่ีสุดการออกจากบ้าน
ไปเยี่ยมญาติ หรือเพื่อนๆก็ยังเป็นส่ิงท่ีควรจะกระท ามากกว่าการอยู่เฉยๆ (นิคม จารุมณี 2535 : 33) 

ดังนั้นผู้จัดท าจึงอยากแนะน าให้คนไทยเอาเวลาท่ีว่างหลังจากการท างานมาใช้ในการเดินทาง
ท่องเท่ียวเมืองไทยให้มากขึ้น เพราะประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงาม ไม่ว่าจะ
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมประเพณีหรือสถานท่ีท่องเท่ียว
ทางประวัติศาสตร์ ด้วยความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยนี้เองท่ีเป็นท่ีดึงดูดใจท้ัง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ ท้ังอาหารการกินท่ีสามารถหารับประทานได้ง่ายและรสชาติดี รวมไปถึงการ
เดินทางก็สะดวกมีทางเลือกในการเดินทางอย่างมากมาย อาทิเช่น รถไฟ รถตู้ หรือรถโดยสารประจ า
ทาง รวมไปปถึงการเดินทางท่ีสะดวกสบายอย่างเครื่องบิน เป็นต้น 
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จากวิถีชีวิตท่ีเต็มไปด้วยความวุ่นวายของคนในสังคมเมืองใหญ่ ท่ีเต็มไปด้วยความกดดันและ
ความเคร่งเครียดในการท างาน ท าให้คนเหล่านี้ประสบกับภาวะร่างกายเหนื่อยล้า ต้องการการ
พักผ่อน แต่ด้วยเวลาท่ีมีอย่างจ ากัดท าให้การเดินทางท่องเท่ียวเป็นเรื่องท่ียากเกินไปส าหรับกลุ่มคน
เหล่านี้ ผู้จัดท าจึงเห็นว่าปัญหาของการไม่เดินทางท่องเท่ียวในประเทศของคนไทยนั้นเกิดจากการ
ท างานท่ีต้องท าทุกวัน จึงเกิดแนวความคิดท่ีต้องการผลิตรายการท่องเท่ียวภายในประเทศท่ีจะ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีมีความสวยงามให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากคนท่ัวไปท่ี
รักการเดินทางแต่มีเวลาในการเดินทางท่ีจ ากัด รายการนี้จะท าให้ผู้ชมได้สัมผัสกับความรู้สึกของการ
ท่องเท่ียวอย่างครบถ้วนท้ังท่ีกิน ท่ีเท่ียว และท่ีพัก ว่าในหนึ่งวันนั้นสามารถจัดสรรเวลาและเดินทาง
ท่องเท่ียวได้อย่างไรบ้าง รายการท่องเท่ียวในเวลาจ ากัดจึงเป็นรายการท่ีแนะน าการเดินทางท่ีใช้เวลา
ว่างท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อน าเสนอรายการท่องเท่ียวที่ใช้เวลา1วันเพื่อการท่องเท่ียวที่หลากหลาย 
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ผลิตรายการท่องเท่ียวที่ใช้เวลา1วันเพื่อการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย โดยมีความยาว 
20 นาที 
 ขอบเขตด้านพื้นท่ีในการศึกษา 
  สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย 
 ขอบเขตด้านประชากรหรือกลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนท่ัวไปอายุต้ังแต่18-35 ปี ท่ีรักการท่องเท่ียว 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ผลิตรายการท่องเท่ียวท่ีแนะน าทริปในการท่องเท่ียวโดยใช้เวลาใน1วันเพื่อการท่องเท่ียวท่ี
หลากหลาย 
ขั้นตอนกำรศึกษำ  

1. ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์  
2.น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์  
3. น าเสนอแผนโครงการผลิตรายการ  
4. Pre-Production (หาสถานท่ีถ่ายท า,ติดต่อประสานงาน)  
5. Production ผลิตรายการท่องเท่ียวแบบเรียลลิต้ี  
6. Post-Production ตัดต่อรายการ  
7. น ารายการท่ีผลิตเรียบร้อยแล้วไปให้กลุ่มเป้าหมายชมเพื่อแสดงความคิดเห็น  
8. สรุปและอภิปรายผล  
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นิยำมศัพท์ 
 รายการท่องเท่ียว ในจุลนิพนธ์นี้หมายถึง รายการท่ีน าเสนอเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียว การ
เดินทาง ท่ีกิน รวมถึงท่ีพักและกิจกรรมต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว 
 เวลาจ ากัด ในจุลนิพนธ์นี้หมายถึง เวลาท่ีใช้ในการท่องเท่ียว1วัน หรือ 24 ช่ัวโมง 
 เท่ียวแบบหลากหลาย ในจุลนิพนธ์นี้หมายถึง การท่องเท่ียว 1 ครั้งท่ีได้ท้ังเรื่องการกิน สถานท่ี
พักผ่อนและกิจกรรมในระหว่างเดินทาง 

การเป็นเจ้าบ้านท่ีดี ในจุลนิพนธ์นี้หมายถึง กลุ่มประชาชน พ่อค้า แม่ค้า นักเรียน และ
ผู้ประกอบการอาชีพใดๆ ท่ีอาศัยอยู่ในท่องถิ่นท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆมีความเป็นมิตร มีความ
เช่ือมั่น รอบรู้เรื่องราวในท้องถิ่น ให้การตอบรับ ดูแลผู้มาเยือนหรือนักท่องเท่ียวให้มีความสุข และ
รู้สึกปลอดภัยเพราะเมื่อผู้มาเยือนได้รับความมีอัธยาศัยไมตรี และเจ้าบ้านให้การตอบรับอย่างอบอุ่น 
ย่อมท าให้ผู้มาเยือนเกิดความประทับใจ 

เวลาว่าง ในจุลนิพนธ์นี้หมายถึง เวลาว่างจากการท างาน รวมถึงเวลาส าหรับการพักผ่อน
หย่อนใจหรือเวลาเพื่อการพักผ่อนจิตใจและร่างกายส าหรับการท างานในรอบต่อไป เป็นเวลาท่ีเป็น
เวลาส่วนตัวของเรา 
ขั้นตอนและแผนกำรด ำเนินกำร 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน(เดือน) 
เดือน ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
ก าหนดปัญหา ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล 

 

      
น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์        
น าเสนอแผนโครงการผลิตรายการ        
Pre-Production        
Production         
Post-Production         
น ารายการท่ีเสร็จแล้วให้กลุ่มเป้าหมายชม
เพื่อแสดงความคิดเห็น 

       

สรุปและอภิปรายผล        
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บทท่ี 2 
ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

1. ทฤษฎีเก่ียวกับการผลิตรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ 
ผู้ผลิตรายการท่องเท่ียวจ าเป็นต้องเรียนรู้กระบวนการผลิตรายการท่องเท่ียวทางโทรทัศน์

เพราะเป็นขั้นตอนท่ีสาคัญเพื่อให้ได้รายการท่ีดีและมีคุณภาพ  
มิติ 4 ด้านของงานโทรทัศน์  
งานโทรทัศน์จะมีมิติท่ีเกี่ยวข้องอยู่ 4 มิติด้วยกันคือ (อรทัย รุจิราธร 2541 : 16)  
1. มิติท่ีเป็นงานศิลปะและสุนทรียะ หมายถึง เทคนิคการนาเสนอรายการให้น่าสนใจ การให้

ความเพลิดเพลินในการครุ่นคิด ให้ผู้ชมได้ร่วมจิตนาการและเคลิบเคล้ิมไปกับเรื่องราวท่ีนาเสนอ  
2. มิติท่ีเป็นงานเทคนิคและเทคโนโลยี หมายถึง การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ มาใช้ในการ

ผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์  
3. มิติท่ีเป็นงานธุรการ การเงินและการบริหาร หมายถึง งานด้านการจัดการธุรการการผลิต 

รายการสารคดีโทรทัศน์ การตลาด ตลอดจนการบริหารองค์กรผู้ผลิตเอง เพื่อให้สามารถอยู่รอดและ
แข่งขันได้ในอุตสาหกรรมส่ือโทรทัศน์  

4. มิติท่ีเป็นงานด้านการส่ือสาร หมายถึง งานด้านกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์โดย
ภาพรวมทั้งหมด ได้แก่ ขั้นก่อนการผลิต ขั้นผลิต และขั้นหลังการผลิต  

กระบวนการผลิตรายการการท่องเท่ียวทางโทรทัศน์มีขั้นตอนการผลิตอยู่ 3 ระยะดังต่อไปนี้   
(สหศักดิ์ กล่ินสุวรรณ 2548 : 12-15) 

1. ระยะเตรียมการถ่ายท า (Pre-Production) เป็นระยะท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุด เริ่มต้นต้อง
แน่ใจเสียก่อนว่าจะท ารายการอะไร ประเภทไหน เช่น รายการตลก รายการโฆษณาหรือรายการเพื่อ
การศึกษาเป็นต้น ต่อไปก็ต้องคิดว่าใครคือกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย การจะท ารายการให้ได้รับความสนใจ 
เบ้ืองต้นควรจะค านึงถึงในเรื่องของความสนใจของผู้ชม ความต้องการของผู้ชม และพื้นฐานในทุกๆ
ด้านของผู้ชมท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ส่ิงท่ีกล่าวไปแล้วนี้เป็นส่ิงส าคัญท่ีสุดไม่ว่าจะท ารายการประเภทใด  

1.1 การพิจารณาเรื่อง การพิจารณาเรื่องท่ีจะน ามาผลิตรายการนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่ง 
จะต้องความพิถีพิถันในการเลือกเรื่องราวพอสมควร นอกจากนั้นแล้ว การผลิตรายการทุกๆ เรื่อง 
จะต้องค านึงถึงงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการผลิตแต่ละครั้งด้วย เพราะถ้าหากเลือกเรื่องท่ีผลิต โดย
ไม่สมดุลกับงบประมาณท่ีมีอยู่แล้ว ก็อาจจะท าให้การด าเนินงานต้องหยุดชะงักลงได้ ดังนั้น การ
พิจารณาเรื่องท่ีจะผลิตนั้นจะต้องค านึงถึงปัจจัยดังกล่าวเสมอ 
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1.2 การศึกษาข้อมูลและก าหนดเนื้อหา (Subject Research) เมื่อได้ก าหนดหัวข้อเรื่องท่ี
จะท าการผลิตแล้ว ขั้นต่อไปก็คือ จะต้องศึกษาข้อมูลและก าหนดเนื้อหาของเรื่องนั้นๆ โดยผู้เขียนบท
จะต้องหาข้อมูลรายละเอียด ในเรื่องท่ีจะท าท้ังหมดจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่  

 1.2.1 หนังสือ ตารา ท่ีมีเรื่องราวท่ีเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียว ประเพณี ความเป็นอยู่
ของคนในท้องถิ่น เช่น อนุสรณ ์ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลท่ีน าไปเขียนบทได้ดี  

 1.2.2 หนังสือเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเท่ียวท่ัวไป และหนังสือแนะน าจังหวัด
ต่างๆ ท่ีมีการจัดท าขึ้น  

 1.2.3 ข้อมูลท่ีได้รับจากหน่วยงาน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในการจัดงานประเพณี
ท้องถิ่นต่างๆ  

 1.2.4 การเดินทางไปส ารวจข้อมูลตามสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ และยังเพื่อป้องกัน
ปัญหา และอุปสรรคในวันถ่ายท าในเรื่องต่างๆ ได้อีกด้วย  

 1.2.5 ตามเว็บไซต์ต่างๆท่ีให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเท่ียว  
1.3 การก าหนดวัตถุประสงค์ (Defining objectives) เป็นการคาดหวังถึงผลท่ีจะเกิดกับ

ผู้ชมเมื่อได้รับชมรายการไปแล้ว ทุกเรื่องท่ีน ามาจัดและผลิตรายการโทรทัศน์ ผู้ผลิตจะต้องก าหนด
วัตถุประสงค์ว่ามุ่งจะให้ผู้รับได้รับหรือเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติ หรือพฤติกรรมในด้านใดบ้าง การ
ก าหนดวัตถุประสงค์อาจต้ังหลายวัตถุประสงค์ก็ได้ โดยท่ัวไปวัตถุประสงค์จะมีอยู่ 2 ลักษณะ  

 1.3.1 วัตถุประสงค์ท่ัวไปอาจมุ่งท่ีการเสนอข่าวสาร การให้ความรู้และการศึกษา การ
โน้มน้าว จูงใจ การให้ความบันเทิง หรือเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

 1.3.2 วัตถุประสงค์เฉพาะเป็นการก าหนดผลท่ีคาดหวังท่ีแคบลงไป เช่น หรือเพื่อให้
ทราบผลกระทบของวัยรุ่นกับยาเสพติด ท่ีจะท าให้วัยรุ่นประสบปัญหาท้ังด้านการเรียน ครอบครัว 
เพื่อน สังคม เป็นต้น  

1.4 การวิเคราะห์ผู้ชมเป้าหมาย (Analyzing an audience) เป็นการประเมินผู้ชมใน
แง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องท่ีสุดในการจัดและผลิตรายการได้ตรงกับความต้องการและ
ความสนใจของผู้ชมมากท่ีสุด โดยจะต้องมีผู้ชมท่ีเป็น กลุ่มเป้าหมายหลัก (target audience) และ 
กลุ่มเป้าหมายท่ัวไป (general audience) (นิทัศน์ อิทธิพงษ์ 2533:16 – 24)  

 1.4.1 การวิเคราะห์ผู้ชมเป้าหมาย (Analyzing an audience) องค์ประกอบท่ีควร
พิจารณา ลักษณะทางประชากรศาสตร์  

 - ด้านเพศ ชายหรือหญิง  
 - วัยเด็กเล็ก วัยรุ่น หนุ่มสาว หรือผู้ใหญ่ - อาชีพ นักศึกษา ข้าราชการ 

ประชาชนท่ัวไปหรือกลุ่มอาชีพใด  
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- ระดับการศึกษา ประถม มัธยม อาชีวะ หรืออุดมศึกษา ความสนใจ สนใจ 
เพลง ดนตรี หรือกีฬาต่าง ๆ  

- จ านวนผู้ชมโดยประมาณการว่าอยู่ในระดับมากกว่าพันคนขึ้นไปช่วงเวลาท่ี
ผู้ชมเป้าหมายจะรับชมรายการได้  

1.5 การพิจารณาเนื้อหาและข้อมูล ความใกล้ตัว กล่าวคือเนื้อหานั้นเกี่ยวข้องกับผู้ชม
หรือไม่ มากหรือน้อย เช่นด้านสุขภาพ ชีวิต และความเป็นอยู่ เป็นผลด้านจิตวิทยาเพื่อดึงดูดใจในการ
เปิดรับ  

 1.5.1 เนื้อหาท่ีมีความขัดแย้งมักมีสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมมากกว่าเนื้อหาท่ี
ด าเนินไปอย่างราบเรียบ เช่นระหว่างคนกับคน คนกับสังคม คนกับธรรมชาติ เป็นต้น เนื้อหาท่ีมีความ
ง่ายในการเข้าใจและให้แง่คิดกับผู้ชม เรื่องท่ีมีรายละเอียดยาก ถ้ามีการเรียบเรียงใหม่ให้มีความง่าย
มากขึ้นจะได้รับความนิยมมากกว่าเรื่องราวท่ีสับสน  

 1.5.2 เนื้อหาท่ีมีความยาวเหมาะสม โดยธรรมชาติของมนุษย์จะมีข้อจ ากัดของสมาธิ
กับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หากเรื่องท่ีนาเสนอนั้นมีเนื้อหาท่ียาวมากก็ต้องสร้างความสนใจเพิ่มขึ้นด้วย เช่น การ
หากราฟิกมาประกอบ เป็นต้น 

1.6 การเขียนบท โดยปกติผู้เขียนบทจะน าเอารายละเอียดข้อมูลท่ีค้นคว้ามาได้ท้ังหมดมา
เรียบเรียงในลักษณะเรียงความท่ีใช้ภาษาง่ายๆ บรรยายถึงส่ิงท่ีผู้เขียนบทต้องการอย่างมีเหตุผล แต่
จะต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ในการถ่ายท าด้วย โดยผู้เขียนบทจะต้องหาจุดส าคัญ ความเด่นของ
สถานท่ีท่องเท่ียวนั้นให้ได้ จากนั้น จึงจะเก็บรายละเอียด ซึ่งวิธีท่ีดีท่ีสุดก็คือ การไปสารวจ (Survey) 
ในสถานท่ีจริง เพื่อให้ผู้เขียนบทจะสามารถเข้าใจสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ท่ีถูกต้อง ถ้าเป็นไปได้
หลังจากนั้นผู้เขียนบทควรจะบันทึกสถานท่ีต่างๆ เป็นภาพถ่าย เพื่อจะน ามาเป็นข้อมูลในการเขียนบท
ท่ีสมบูรณ์ (Full Script) ต่อไป (นิทัศน์ อิทธิพงษ์ 2533:16 – 24)  

ส่วนประกอบในบทสามารถแยกได้เป็น 3 ส่วนคือ 
- ค าน า เป็นการเกริ่นท่ีเราจะน าเข้าเรื่องราว บทน าของเรื่องจะต้องมีความสอดคล้องและมี

ความสัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง  
- เนื้อเรื่อง จะเป็นการน าข้อมูลท้ังหมดท่ีมีอยู่มาหาจุดเด่นท่ีส าคัญของสถานท่ีนั้นๆ เพื่อท่ีคน

ดูเห็นแล้วจะได้ทราบโดยทันทีว่าเราก าลังพูดถึงสถานท่ีใดอยู่  ซึ่งการด าเนินเรื่องต้องมีจุดเช่ือมท่ี
กลมกลืนต่อเนื่อง  

- สรุป เป็นการเชิญชวนผู้ชมให้ไปเท่ียวและเป็นการย้ายความทรงจ าของผู้ดูรวมท้ังยังกระตุ้น
ให้เกิดการอนุรักษ์สภาพธรรมชาติเหล่านั้น  

   ส
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1.7 การประสานงาน การติดต่อประสานงาน เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นมากในขั้นตอนการศึกษา
ข้อมูลก่อนการถ่ายท าเพราะมันจะเป็นส่ิงท่ีก าหนดความพร้อมในสถานท่ีท่ีเราจะไปถ่ายท าให้มี
ประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จ  

1.7.1 การประชุมก่อนการถ่ายท า (Pre-Production Meeting) วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้
ทุกคนเข้าใจในงานอย่างถูกต้อง โดยเรียกผู้ร่วมงาน รวมท้ังผู้เขียนบทมาประชุม เพื่อตีความหมายของ
บท และอาจจะมีการแบ่งงานและอธิบายถึงงานในแต่ละฝ่ายของผู้ร่วมงานทุกคน  

1.7.2 การจัดตารางถ่ายท า การจัดตารางการถ่ายท า จะเป็นการตกลงกันในระหว่าง
ประชุม ก่อนการถ่ายท าหรือภายหลังจากนั้น ในการจัดตารางการถ่ายท านั้นจะมีความเกี่ยวพันกับ
งบประมาณ และเนื้อหารายละเอียดท่ีจะต้องถ่ายท าด้วย ถ้าเป็นการถ่ายท าในสถานท่ีท่ีห่างไกลมาก 
ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะต้องใช้ ก็จะมากตามไปด้วยซึ่งในเรื่องนี้ ทางฝ่ายทีมงานถ่ายท าจะ
ต้องการตกลงและได้รับอนุมัติ จากทางฝ่ายหัวหน้าก่อน  

1.7.3 การจัดเตรียมทีมงาน จะประกอบด้วย 
- ผู้ก ากับภาพหรือผู้เขียนบทจะเป็นผู้ดูแล และประสานงานของกองถ่ายไปในตัว 
- ช่างกล้องอาจจะต้อง 1 ตัว หรือ 2 ตัว ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดท่ีจะต้องถ่ายท า  
- ผู้ช่วยกล้อง หรือช่างเทคนิค  
- คนขับรถ อาจจะท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยด้านเทคนิคให้กับทีมงานได้เช่นกัน  

1.8 การก าหนดช่วงเวลาในการถ่ายท า การก าหนดช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการถ่ายท านั้น 
ทางทีมงานถ่ายท า คือ ฝ่ายห้องบันทึกเสียงจะต้องมีการปรึกษากับผู้เขียนบทเพื่อจะได้ก าหนด
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการถ่ายท า โดยปกติแล้วจะต้องค านึงถึงสถานท่ี และฤดูกาลของงานเทศกาล
ต่าง อย่างอาทิ เช่น การถ่ายท าสถานท่ีท่องเท่ียวทางเหนือ ก็มักจะก าหนดให้อยู่ในช่วงฤดูหนาว คือ 
ประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ เพราะช่วงเวลาดังกล่าว ทางภาคเหนือมีอากาศท่ี
หนาวเย็น พืชพรรณเมืองหนาวก็ก าลังสวยสดงดงาม ช่วยส่งเสริมบรรยากาศและภาพท่ีถ่ายท าดู
สวยงามมากยิ่งขึ้น  

1.9 การเตรียมอุปกรณ์ และทีมงานในการถ่ายท า เมื่อถึงก าหนดวันเดินทาง อุปกรณ์
ส าหรับการบันทึกภาพท้ังหมด จะต้องได้รับการตรวจสภาพมาอย่างเรียบร้อย และมีความสมบูรณ์ 
พร้อมท่ีจะน าไปใช้งานได้ทันที ถ้าหากมีอุปกรณ์ขั้นใดบกพร่อง หรือช ารุด จะต้องน าอุปกรณ์ใหม่มา
เสริม หรือต้องซ่อมแซมแก้ไขทันที อุปกรณ์หลักท่ีใช้ในการถ่ายท านอกสถานท่ี คือ  

- กล้องวีดีโอ พร้อมไมโครโฟน ขาต้ังกล้อง และสายกล้อง  
- เครื่องบันทึกเทปแบบหิ้วได้ (Portable)  
- แบตเตอรี่  
- ไฟสาหรับถ่ายท าภายในอาคารสถานท่ี เมื่อแสงไม่พอ  
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- สายไฟ AC. และปล๊ักไฟ  
- ไมโครโฟนไร้สาย (ในกรณีท่ีมีการสัมภาษณ์)  
- หูฟังส าหรับการตรวจสอบเสียง  
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่  
ทีมงานส าหรับการถ่ายท า โดยปกติแล้ว จะประกอบด้วย  
- พิธีกรของรายการ  
- ผู้ก ากับภาพ หรือผู้เขียนบท 
- ช่างกล้อง  
- ผู้ช่วยกล้อง  
- ช่างเทคนิค 

2. ระยะท าการถ่ายท า (Production) ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการถ่ายท าจริงๆต่การ
ถ่ายท าจริงนี้อาจจะถ่ายท าโดยบันทึกเทปรายการลงบนวิดีโอเทปและท าออกอากาศภายหลัง หรือช่วง
ขณะถ่ายท าภาพท่ีได้อาจจะส่งออกอากาศโดยทันทีซึ่งเรียกว่าการถ่ายทอดสด เช่นรายการข่าว การ
ถ่ายทอดกีฬา หรือการถ่ายทอดเหตุการณ์พิเศษท่ีเกิดขึ้นจ าเป็นต้องออกอากาศในทันทีทันใด แต่
รายการอื่นๆโดยท่ัวไปจะนิยบันทึกรายการลงบนวิดีโอเทปเพราะว่าเมื่อการถ่ายท ามีข้อผิดพลาดก็
สามารถแก้ไขได้  

2.1 การเตรียมการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ เป็นขั้นของการน าส่ิงท่ีได้วางแผนไว้แล้วมา
สร้าง ผลิต และจัดให้พร้อมก่อนจะถึงวันเวลาการผลิตรายการ เช่น การเตรียมการครอบคลุมการจัด
ความพร้อมในด้านบุคลากร สถานท่ีถ่ายท า อุปกรณ์ฉาก วัสดุประกอบฉาก วัสดุกราฟิก และผู้แสดง 
เสียงและแสง และการน ามาประกอบให้สมบูรณ์ในขั้นตอนสุดท้าย  

2.1.1 การเตรียมการด้านบุคลากรด้านการผลิต ด้านเทคนิค และการสนับสนุน เมื่อ
ได้ก าหนดผู้ท าหน้าท่ีเขียนบท ก ากับรายการ ผู้ด าเนินรายการ ผู้แสดง และก ากับเวทีแล้ว ในด้าน
เทคนิค ฝ่ายเทคนิคจะก าหนดผู้ก ากับเทคนิค (TD) ช่างกล้อง ช่างควบคุมเสียง และช่างควบคุมแสง 
ในขั้นเตรียมการผู้ผลิตรายการจะต้องแจกบทวิทยุโทรทัศน์ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคน  เพื่อจะได้ศึกษาบท
ล่วงหน้า รายช่ือบุคลากรท้ังหลายเหล่านี้ ผู้ผลิตก็จะได้น าไปท าเครดิตในตอนท้ายของรายการด้วย  

2.1.2 การเตรียมสถานท่ี และอุปกรณ์การผลิต การเตรียมสถานท่ีในการถ่ายท ามี 2 
แห่ง คือการเตรียมสถานท่ีในห้องผลิตรายการหรือในสตูดิโอ และสถานท่ีจริง (on location) ซึ่งเป็น
สถานท่ีต่างๆ หรือสถานท่ีสาธารณะ โดยต้องระบุคิวการถ่ายท า และปรับแต่งสถานท่ีให้เหมาะสมกับ
บรรยากาศของเรื่อง  

2.1.3 การเตรียมสถานท่ี และอุปกรณ์การผลิต ต้องตรวจสอบความพร้อมกับผู้ก ากับ
เทคนิคของแต่ละรายการ การถ่ายท านอกสตูดิโอก็เช่นกัน ผู้ผลิตต้องเตรียมพร้อมด้านระบบควบคุม
แสง เสียง และฉากตามท่ีระบุไว้ในบท  

2.1.4 เครื่องแต่งตัวและแต่งหน้า ในด้านการแต่งหน้า แต่งตัว โดยเฉพาะรายการ
ละคร ผู้ผลิตก็ต้องส่ังการให้มีการออกแบบส่ังตัดและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องแต่งตัวประเภทต่าง 
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ๆ ให้พร้อม ส่วนการแต่งหน้ามักจะเป็นการเตรียมการขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับคน หลังจากแต่งหน้าแล้วก็
จะได้เข้าฉากถ่ายท าได้ทันที  

2.1.5 การเตรียมวัสดุกราฟิกและวัสดุรายการ จัดเตรียมรูปภาพ แผนภูมิต่าง ๆ 
ภาพประกอบตัดต่อภาพยนตร์และภาพการ์ตูนท่ีจะต้องน ามาแทรกในรายการ พร้อมท้ังตรวจสอบใน
ด้านขนาดและสัดส่วนของคุณภาพของงานให้พร้อมก่อนท่ีจะถึงวันเวลาผลิตรายการ  ซึ่งจะเป็นการ
ประหยัดเงินและเวลา และใช้กระบวนการตัดต่อให้น้อยลง  

2.1.6 การคัดเลือกตัวผู้แสดง การเตรียมการด้านผู้แสดงและผู้ปรากฏตัวทางโทรทัศน์ 
เป็นการดูแลให้ผู้ท่ีเราก าหนดตัวไว้ท่ีจะให้เป็นผู้ด าเนินรายการ  ได้มีการซักซ้อมบทเพื่อให้การ
ด าเนินการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น เพราะถ้ามีการหยุดเพื่อถ่ายซ้ าบ่อย ๆ จากการท่ีผู้ด าเนินรายการ 
พิธีกร หรือนักแสดงลืมบท ก็จะเป็นการส้ินเปลืองเวลาและค่าใช้จ่าย  

2.1.7 การเตรียมการด้านเสียงและแสง เป็นการจัดต าแหน่งไมโครโฟน การคัดเลือก
เพลงท่ีใช้ในการประกอบรายการ และทดสอบเสียงไว้ให้พร้อมสาหรับการผลิตรายการได้ทันที ส่วน
ด้านแสงเป็นการจัดต าแหน่งไฟหลัก ไฟเสริม และไฟหลัง รวมท้ังไฟประเภทต่าง ๆ โดยค านึงถึง
ธรรมชาติ ทิศทาง และความเหมาะสมของแสงท่ีใช้ในแต่ละรายการ เช่น การให้แสงจ้า (Hard light) 
และแสงนวล (Soft light) ตามท่ีต้องการ 

2.2 การถ่ายท า เมื่อเดินทางไปถึงสถานท่ีท่ีได้ก าหนดไว้ตามตารางการถ่ายท า  และได้
ติดต่อประสานงานกับทางจังหวัดนั้นเรียบร้อยแล้ว ก็ลงมือทันทีตามก าหนดเวลาท่ีได้วางไว้ โดยปกติ
แล้วในการถ่ายท าสถานท่ีต่างๆ ตากล้องจะต้องถ่ายภาพส ารอง (Stock Shot) เพื่อใช้เป็นภาพแทรก 
(Insert) หรือภาพแสดงบรรยากาศแวดล้อม (Cut Away) ในขณะนั้น เพื่อเก็บไว้ใช้ส าหรับการตัดต่อ
ในงานถ่ายท าช้ินนั้น หรือส าหรับงานช้ินต่อไปในอนาคตได้ ซึ่งการถ่ายท าภาพต่างๆ จ าเป็นต้องมีการ
บันทึกรายละเอียด ข้อมูล เวลา และสถานท่ีถ่ายทาให้ละเอียดด้วยในทุกๆครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานใน
การตรวจสอบว่า ได้มีการถ่ายท าตามท่ีมีการวางแผนไว้หรือไม่นอกจากนั้น ภาพส ารองเหล่านี้ ยังมี
ส่วนช่วยในการเขียนบท และตัดต่อให้สะดวกขึ้นอีกด้วย (นิทัศน์ อิทธิพงษ์ 2533:16 – 24 ) การถ่าย
ท าเพื่อให้ได้ถ่ายท่ีสวยงามนั้น จะต้องอาศัยเทคนิค และความช านาญของตากล้องโดยเฉพาะ เพราะ
การถ่ายท าเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ในเวลาเดียวกัน การเก็บภาพในการถ่ายท าต้องใช้วิจารณญาณของ
ตากล้องเองรวมกับฝีมือในการถ่าย ท าให้เกิดบรรยากาศความรู้สึกต่างๆ 

3. ระยะของการตัดต่อตบแต่งภาพและเสียงหลังการถ่ายท า (Post-Production) เมื่อได้
บันทึกการถ่ายท าลงบนวิดีโอเทปแล้ว ผู้ผลิตรายการมีความต้ังใจว่ารายการท่ีท าแล้วต้องมีการใส่ 
effect ใส่ตัวหนังสือ(graphic) โดยท่ัวๆไปการท่ีต้องมีระยะท่ี3นี้ก็เพราะว่าบางครั้งการถ่ายในแต่ละ
ฉากแต่ตอนไม่เป็นไปตามล าดับของเนื้อเรื่อง จึงจ าเป็นต้องมีการตัดต่อเพื่อเรียงล าดับของภาพและ
เสียงใหม่ให้ถูกต้องตามเนื้อเรื่อง หรือบางทีท าการตัดต่อเพื่อท่ีจะเพิ่มเติมในเรื่องของเสียงท่ีเป็น 
effect แบบพิเศษ (special effect) อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางอิเลคทรอนิคส์ในการตัดต่อในปัจจุบัน
มีความทันสมัยมาก สามารถท่ีจะเสริม เพิ่มเติม แต่งภาพและเสียง ให้ได้ภาพและเสียงท่ีเป็นท่ีพอใจ
ของผู้ชม เพราะภาพที่ตัดต่อแล้วจะท าให้ได้ท้ังอารมณ์ ความรู้สึก และความคิดสร้างสรรค์ท่ีดีกว่าภาพ
เดิม 
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3.1 การบันทึกเสียง ความสาคัญและหน้าท่ีของบทบรรยายก็คือ  
3.1.1 เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือข่าวสารที่ไม่มีปรากฏอยู่บนจอภาพ  
3.1.2 เพื่อเช่ือมเรื่องราว หรือประสานโครงเรื่องให้กระชับ  
3.1.3 ช่วยเสริมสร้างอารมณ์ ความรู้สึกของผู้ดู  
3.1.4 เป็นรายละเอียด หรือสร้างมุมมองให้กระจ่างชัดให้แก่ผู้ชม  

3.2 การตัดต่อและล าดับภาพ การตัดต่อและล าดับภาพ เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญอีกขั้นตอน
หนึ่งของการผลิตรายการ เป็นขั้นตอนท่ีจะท าให้งานท่ีถ่ายท า กลายเป็นเรื่องราวท่ีมีความต่อเนื่องและ
สมบูรณ์ท่ีสุด ดังนั้น การเรียงล าดับภาพและเนื้อเรื่องต้ังแต่ต้นจนจบ จึงจะต้องมีความพิถีพิถันเพื่อให้
เรื่องราวท่ีเสนอมีความน่าสนใจ และน่าติดตามชม ส่ิงท่ีควรค านึงถึงในการตัดต่อ คือ (ลดาวัลย์ เกตุมา 
2533 : 12)  

3.2.1 การจัดสัดส่วนของเนื้อหาภายในเรื่อง หมายถึง การจัดแบ่งเวลาในช่วงบทนา 
เนื้อหา และบทสรุป หรือส่วนย่อยต่างๆ ภายในรายการให้อยู่ปริมาณท่ีเหมาะสมท้ังนี้ในการจัด
สัดส่วน จะต้องค านึงถึงเนื้อหาเป็นหลัก และในช่วงบทน า และบทสรุป ไม่ควรใช้เวลามากกว่าส่วนท่ี
เป็นเนื้อเรื่อง  

3.2.2 ความสัมพันธ์ของภาพและเสียง ผู้ตัดต่อจะต้องค านึงถึงความหมายของภาพท่ี 
ก าลังตัดต่อควบคู่ไปกับบทบรรยายว่า สามารถส่ือความหมายตามท่ีเราต้องการหรือไม่  

3.2.3 อารมณ์ของเรื่อง การตัดต่อภาพให้มีความฉับไว หรือค่อยเป็นค่อยไป ก็ต้อง
ขึ้นอยู่กับวิธีการด าเนินเรื่อง และอารมณ์ของเรื่องด้วย เช่น ในช่วงท่ีแสดงถึงความต่ืนเต้น หรือ
สนุกสนาน การตัดภาพก็จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว ฉับไว แต่ขณะเดียวกัน ถ้าเป็นช่วงท่ีภาพก าลังแสดง
ความงดงามของสถานท่ีท่องเท่ียวในภาพมุมกว้าง การตัดภาพก็จะเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไป  

3.2.4 ลักษณะความต่อเนื่องของภาพ การตัดต่อล าดับภาพมิใช่เป็นเพียงการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ชมเท่านั้น หากความต่อเนื่องของภาพต่อภาพ ฉากต่อฉากก็เป็นส่ิงท่ี
ต้องค านึงถึง โดยล าดับภาพที่ต่อเนื่อง โดยท่ีผู้ชมไม่รู้สึกสะดุด  

3.2.5 ทิศทางของภาพ เป็นข้อท่ีควรค านึงถึง และเป็นพื้นฐานส าคัญของการตัดต่อ ผู้
ตัดต่อจะต้องพิจารณาภาพท่ีตากล้องถ่ายท ามาว่า มีการข้ามทิศ หรือต้ังกล้องผิดกฎ 180 องศา 
หรือไม่ เพราะมิฉะนั้นแล้ว เมื่อตัดต่อออกมาคนดูจะรู้สึกถึงความบกพร่องในเรื่องนี้ ท าให้อารมณ์คนดู
หยุดชะงักไป คือ ภาพที่ปรากฏออกมาจะเป็นภาพสลับซ้ายเป็นขวา ขวาเป็นซ้ายภาพท่ีต่อเนื่องก็จะ
กลายเป็นภาพท่ีขัดแย้งไป 
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2. ทฤษฎีเก่ียวกับการถ่ายภาพ  
2.1 มุมกล้อง หมายถึง ทิศทางท่ีต้ังกล้องกับวัตถุท่ีถูกถ่าย ประกอบด้วยมุมหลักๆ ดังนี้  

2.1.1 มุมกล้อง ออบเจกทีฟ (Objective Camera Angle) มุมกล้องมุมนี้ท าให้ผู้ดูได้
เห็นภาพโดยตรงจากเลนส์กล้อง ซึ่งทาหน้าท่ีเสมือนตาผู้ดู  

2.1.2 มุมกล้อง ซับเจกทีฟ (Subjective Camera Angle) มุมกล้องมุมนี้ใช้กล้องแทนผู้
ดู ท าให้ผู้ดูเป็นเสมือนผู้แสดงท่ีอยู่นอกจอ ผู้แสดงจะมองหรือพูดกับเลนส์กล้อง ท าให้รู้สึกว่าผู้แสดงใน
จอมองหรือพูดกับผู้ดูโดยตรง ท าให้ผู้ดูรู้สึกว่าได้เข้าไปมีส่วนร่วม 

2.1.3 มุมกล้อง พอยต์ ออฟ วิว (Point Of View Camera Angle, POV) มุมกล้องมุมนี้
ผู้ก ากับให้ผู้ดูเห็นภาพเหตุการณ์จากสายตาของผู้แสดงอีกทีหนึ่ง  ผู้ดูจะเห็นผู้แสดงจากมุมกล้องออ
บเจกทีฟ และเห็นภาพท่ีผู้แสดงเห็นจากมุมกล้องพอยต์ ออฟ วิว ตัวอย่างเช่น ภาพแรกผู้ดูเห็นภาพ
เฮลิคอปเตอร์บินเหนือกรุงเทพฯ ตัดภาพไปท่ีคนขับมองลงมาข้างล่าง แล้วตัดเป็นภาพการจราจรใน
กรุงเทพฯ ภาพการจราจรในกรุงเทพฯ เป็นภาพจากมุมกล้องพอยต์ ออฟ วิว ของคนขับเครื่องบิน
เฮลิคอปเตอร์  

2.1.4 มุมท่ีผู้ก ากับกาหนดขึ้นเอง (Director’s Interpretative Camera Angle) เป็น
มุมกล้องท่ีผู้ก ากับอาจก าหนดมุมกล้องขึ้นมาเพื่อให้เรื่องราวเร้าใจ ชวนติดตาม ยิ่งขึ้น เพื่อให้การ
ส่ือสารเข้าถึงอารมณ์ของผู้ดูโทรทัศน์ได้อย่างเต็มท่ี  

2.2 ขนาดภาพ หมายถึง บริเวณของภาพท่ีถ่ายมักจะเรียกว่า ช็อต (Shot) ประกอบด้วย
ขนาดต่างๆ ดังนี้  

2.2.1 ภาพขนาดท่ีถ่ายไกลมาก (Extreme Long Shot = ELS) เป็นภาพถ่ายด้วยเลนส์
กว้าง และถ่ายจากท่ีไกล อาจจะถ่ายจากท่ีสูงด้วย เพื่อให้เห็นความยิ่งใหญ่ของสถานท่ี ภาพขนาดนี้
มักใช้เป็นภาพเปิดเรื่องและแนะน าสถานท่ีท่ีเรื่องราวนั้นๆ เกิดขึ้น 

2.2.2 ภาพถ่ายไกล (Long Shot = LS) เป็นภาพท่ีถ่ายให้ครอบคลุมบริเวณพื้นท่ีท่ีเกิด
เหตุการณ์ ถ้าเป็นภาพคนจะถ่ายเต็มตัว  

2.2.3 ภาพถ่ายปานกลาง (Medium Shot = MS) ถ้าเป็นภาพคนจะเป็นภาพครึ่งตัว  
2.2.4 ภาพใกล้ (Close Up = CU) ถ้าเป็นภาพคนจะถ่ายจากไหล่ขึ้นไปถึงศีรษะ เพื่อ

แสดงให้เห็นความรู้สึกของผู้แสดงหรือรายละเอียดของส่ิงท่ีน าเสนอให้เห็นรายละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น  
2.2.5 ภาพใกล้มาก (Extreme Close Up = ECU) เป็นภาพท่ีถ่ายใกล้มาก เน้นเฉพาะ

จุดท่ีต้องการจะเน้น เช่น เน้นท่ีตาหวานเยิ้ม แสดงถึงตาท่ีมีความรัก ตาท่ีแดง มีน้ าตา แสดงถึงความ
เศร้าโศก  
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2.3 มุมมองภาพ หมายถึง จุดดูภาพท่ีปรากฏบนจอภาพยนตร์และจอโทรทัศน์ ผู้ก ากับจะ
ก าหนดว่าจะเสนอภาพจากมุมใด คือให้ผู้ดูมองเห็นภาพจากมุมใดจึงจะน่าสนใจและสมจริงกับ
เรื่องราวท่ีเสนอ มุมมองภาพหรือท่ีนิยมเรียกว่ามุมกล้องโดยท่ัวไปจะประกอบด้วย 3 มุม ได้แก่  

2.3.1 มุมสูง (High Angle) ต้ังกล้อง ถ่ายภาพยนตร์และโทรทัศน์ไว้สูงกว่าวัตถุ ถ้าเป็น
ภาพสถานท่ีกว้างใหญ่ การถ่ายภาพไกลจากมุมสูงท าให้เห็นภาพได้กว้างไกลเป็นการเปิดฉากแนะน า
สถานท่ีได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าเป็นการถ่ายคนจะเป็นการเสนอให้เห็นว่าคนๆ นั้นไม่ส าคัญ เป็นคนต่ า
ต้อย ไม่สง่าผ่าเผย  

2.3.2 ภาพมุมระดับสายตา (Eye Level Angle) เป็นภาพท่ีต้ังกล้องในระดับสายตา
ของคน หรือของวัตถุท่ีถูกถ่าย ภาพในระดับสายตาเพื่อส่ือความหมายว่าภาพท่ีปรากฏจะเป็นภาพให้
ความรู้สึก ธรรมดา ไม่เด่นอะไร  

2.3.3 ภาพมุมต่ า (Low Angle) เป็นภาพท่ีต้ังกล้องถ่ายในระดับต่ ากว่าคนหรือวัตถุท่ี
ถูกถ่ายเป็นภาพท่ีแหงนดู ส่ือความหมายหรือให้เกิดความรู้สึกว่าคนหรือวัตถุท่ีถูกถ่ายมีความส าคัญ
มากกว่าปกติน่าเคารพนับถือ (นิทัศน์ อิทธิพงษ์ 2533:16 – 24) 
3. ทฤษฎีเก่ียวกับการท่องเที่ยว 

3.1 ความหมายของการท่องเท่ียว 
การท่องเท่ียว เป็นกิจกรรมการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ซึ่งนับต้ังแต่จุดเริ่มต้น

จนถึงปลายทางจะต้องประกอบด้วยปัจจัยสามประการเป็นอย่างน้อย คือ การเดินทาง การพักค้าง
แรม และการกินอาหารนอกบ้าน (นิศา ชัชกุล 2551:2) 

สหพันธ์องค์การส่งเสริมการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ (International Union of Offcial 
Travel Organization หรือ IUOTO) ได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียวว่าจะต้องเป็นการท่องเท่ียวท่ี
มีเงื่อนไขตามหลักสากลดังต่อไปนี้คือ (Goeldner & Ritchie 2006:7 อ้างถึงใน นิศา ชัชกุล 2555:2) 

3.1.1 ต้องเป็นการเดินทางจากท่ีอยู่อาศัยปกติไปยังท่ีอื่นเป็นการช่ัวคราว 
3.1.2 ต้องเป็นการเดินทางด้วยความสมัครใจ 
3.1.3 ต้องเป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆก็ตามท่ีไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหา

รายได้ในการนั้น 
นิคม จารุมณี (2535:1) ได้กล่าวว่า การท่องเท่ียวประกอบด้วยองค์ประกอบอย่างน้อย 3 

ประการคือ เป็นการเดินทางจากท่ีอยู่อาศัยปกติไปยัง ท่ีอื่นเป็นการช่ัวคราว  เป็นการเดินทางด้วย
ความสมัครใจ และการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามท่ีไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือหา
รายได้ ดังนั้นการท่องเท่ียวจึงเป็นกิจกรรมและบริการต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดประสบการณ์ในการเดินทาง 
เช่น การคมนาคมขนส่ง ท่ีพักแรม สถานขายอาหารและเครื่องด่ืม ร้านค้าของท่ีระลึก สถานบันเทิง 
ส่ิงอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการบริการต้อนรับนักท่องเท่ียว  
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การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้อธิบายศัพท์ “การท่องเท่ียว” ไว้ว่า เป็นค าท่ีมีความหมาย
ค่อนข้างกว้างขวางมิได้หมายเฉพาะเพียงการเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ หรือเพื่อความสนุกสนาน
บันเทิงเริงรมย์ดังท่ีคนส่วนมากเข้าใจกัน การเดินทางเพื่อการประชุมสัมมนา เพื่อศึกษาหาความรู้ เพื่อ
การกีฬา เพื่อการติดต่อธุรกิจ ตลอดจนการเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องนับว่าเป็นการท่องเท่ียวท้ังส้ิน ฉะนั้น
ปรากฏการณ์เกี่ยวกับการท่องเท่ียวในปัจจุบันจึงเป็นภาพใหญ่ท่ีมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามล าดับ
จนกระท่ังมีผู้กล่าวว่าธุรกิจทางการท่องเท่ียวในทุกวันนี้เป็นธุรกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกหากเทียบกับธุรกิจ
อื่นๆท่ีเป็นรายการเด่ียวๆด้วยกัน (นิคม จารุมณี 2535:19) 

องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมว่าด้วยการเดินทางและท่องเท่ียวระหว่างประเทศขึ้น ณ 
กรุงโรม ประเทศอิตาลี เมื่อปี พ.ศ. 2506 ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า การท่องเท่ียวหมายถึงการเดินทาง
ท่ีมีเงื่อนไข 3 ประการ คือ 

1. การเดินทาง หมายถึง การเดินทางท่ีไม่ได้ถูกบังคับหรือเพื่อสินจ้าง โดยมีการวางแผน
เดินทางจากสถานท่ีหนึ่งไปยังอีกสถานท่ีหนึ่ง และใช้ยานพาหนะน าไปเป็นระยะทางใกล้หรือระยะ
ทางไกลก็ได้ 

2. จุดหมายปลายทาง หมายถึง มีจุดหมายปลายทางท่ีจะไปอยู่เป็นการช่ัวคราวแล้วต้อง
เดินทางกลับท่ีอยู่เดิมหรือภูมิล าเนาเดิม โดยเป็นสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวเลือกเดินทางไปเยือนและ ใช้
ช่วงเวลาหนึ่งอยู่ ณ ท่ีนั่น ซึ่ง ณ ท่ีนั้นมีส่ิงอ านวยความสะดวกและการบริการท่ีเพียงพอส าหรับสนอง
ความต้องการและความพอใจให้กับนักท่องเท่ียวที่มาเยือน 

3. ความมุ่งหมาย หมายถึง มีความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการเดินทางใดก็ได้ท่ีไม่ใช่เพื่อ
ประกอบอาชีพหรือหารายได้ โดยมีความมุ่งหมายในการเดินทางอยู่หลายอย่างด้วยกัน ซึ่งผู้เดินทาง
คนหนึ่งอาจมีความมุ่งหมายในการเดินทางมากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้ 

สมาคมระหว่างประเทศแห่งความความเช่ียวชาญด้านการท่องเท่ียว (International 
Association of Scientific Experts in Tourism หรือ IASET) ได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียวไว้
ว่า การท่องเท่ียวหมายถึง การเดินทางจากท่ีอยู่ถาวรไปอีกท่ีหนึ่งเป็นการช่ัวคราว และไม่เกี่ยวข้องกับ
การท ากิจกรรมท่ีเป็นการหาเงิน จากความหมายดังกล่าวท าให้การท่องเท่ียวต้องมีลักษณะท่ีส าคัญอยู่ 
5 ประการคือ 

1. การท่องเท่ียวเป็นการเดินทางของผู้คนจากทีท่ีเคยอยู่ถาวรไปยังสถานท่ีต่างๆ 
2. การท่องเท่ียวจะต้องมีส่วนส าคัญหลัก 2 อย่างคือ การเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางและ

พักค้างคืน 
3. การเดินทางและการพักค้างคืนนั้นจะต้องไม่ใช่สถานท่ีท่ีอยู่ประจ าและในการท ากิจกรรม

ระหว่างพักจะต้องแตกต่างไปจากผู้คนในท่องถิ่นนั้น 
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4. การเดินทางไปจุดหมายปลายทางต้องเป็นการช่ัวคราวในช่วงระยะเวลาส้ันโดยมีแผนจะ
เดินทางกลับภายใน 180 วัน 

5. จุดหมายปลายทางท่ีเดินทางไปจะต้องเพื่อการท่องเท่ียวหรือเยี่ยมเยียนเท่านั้นไม่ใช่เพื่อ
การอยู่ถาวรหรือการไปท างาน (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา 2548:11-12) 

3.2 ประเภทของการท่องเท่ียว 
 ในการจ าแนกถึงท่ีหมายปลายทางของการท่องเท่ียว (type of destination) หรือแหล่ง

ท่องเท่ียว สามารถแบ่งเป็นประเภทของประสบการณ์ (travel experience)  ท่ีนักท่องเท่ียวได้รับ
ออกเป็น 7 ประเภทคือ (Smith,1977) 

3.2.1 การท่องเท่ียวเพื่อชาติพันธุ์ (ethnic tourism) เป็นการเดินทางเพื่อท่ีจะสังเกตการ
แสดงออกทางวัฒนธรรม และแบบแผนการใช้ชีวิตของประชากรต่างเผ่าพันธุ์ ซึ่งรวมไปถึงการไปเยือน
บ้านเกิดเมืองนอน การเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆ และการเข้าร่วมพิธีทางศาสนา 

3.2.2 การท่องเท่ียวเพื่อวัฒนธรรม (cultural tourism) เป็นการเดินทางเพื่อสัมผัสชีวิต
และบางกรณีก็เข้าไปร่วมใช้วิถีชีวิตเก่าๆ ท่ีได้สูญหายไปแล้ว หรือสัมผัสในท้องถิ่นเก่าท่ีมีสีสันดึงดูดใจ 
เช่น งานเทศกาลเครื่องแต่งกายตามประเพณี การละเล่นพื้นบ้าน เป็นต้น 

3.2.3 การท่องเท่ียวเพื่อประวัติศาสตร์ (historical tourism) เป็นการท่องเท่ียวในด้าน
ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์สถาน และแหล่งโบราณคดีท่ีเป็นความรุ่งเรืองของอดีต อาจเป็นการเยือน
อนุสรณ์สถาน วัด วัง การแสดงแสง เสียง เหตุการณ์ส าคัญในอดีต เป็นต้น 

3.2.4 การท่องเท่ียวเพื่อส่ิงแวดล้อม (environmental tourism) คล้ายการท่องเท่ียวเพื่อ
ชาติพันธุ์ กล่าวคือดึงดูดนักท่องเท่ียวมาจากแดนไกล แต่จะเน้นส่ิงดึงดูดใจ (attractions) ท่ีเป็น
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมากกว่าท่ีจะเน้นชาติพันธุ์มนุษย์ การกลับคืนสู่ธรรมชาติและการช่ืนชมต่อ
ความสัมพันธ์ของผู้คนกับส่ิงแวดล้อมก็อยู่ในกลุ่มนี้ 

3.2.5 การท่องเท่ียวเพื่อการนันทนาการ (recreational tourism) เป็นการเข้าร่วมแข่ง
กีฬา การอาบแดด การสมาคมกันในส่ิงแวดล้อมท่ีผ่อนคลายจิตใจ เช่น ชายหาด สนามกอล์ฟ การ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวในกลุ่มนี้จะดึงดูดนักท่องเท่ียวที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจโดยเฉพาะ 

3.2.6 การท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจ (business tourism) ได้แก่การประชุม การพบปะกัน หรือ
การสัมมนา ซึ่งมักจะรวมเอาการท่องเท่ียวประเภทอื่นๆ เข้ามาไว้ด้วย เมื่อมีการท่องเท่ียวเพื่ อธุรกิจ
เกิดขึ้นแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแหล่งจะมีการท่องเท่ียวได้หลายประเภท บางแห่งเป็นท้ังแหล่งท่องเท่ียว
เพื่อนันทนาการ ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม แล้วแต่นักท่องเท่ียวจะต้องการอะไร 

3.2.7 การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล (incentive tourism) เป็นการท่องเท่ียวท่ีจัดขึ้นเป็น
รางวัลแก่พนักงาน เพื่อเป็นสวัสดิการของหน่วยงานและบริษัทห้างร้าน เพื่อการดูงาน การประชุม 
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและเพื่อนันทนาการ  
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3.3 ประเภทของนักท่องเท่ียว 
นักท่องเท่ียว เป็นค าท่ีมาจากภาษาอังกฤษว่า Tour ซึ่งแปลว่าท่องเท่ียวหรือทัศนาจร 

หรือการเดินทางเป็นวงกลม (circular trip) ท่ีมีจุดเริ่มต้นท่ีหนึ่งแล้วก็จะกลับมายังท่ีเดิมภายหลังจาก
การเดินทางตามรายการหรือก าหนดการท่ีจัดไว้ล่วงหน้า (นิคม จารุมณี, 2536) 

นักท่องเท่ียว (tourist) หมายถึง ผู้ท่ีเดินทางไปเยือนยังท่ีต่างถิ่นอันมิใช่ถิ่นพ านักอาศัย
ประจ าของบุคคลนั้น เป็นการเดินทางไปเยือนช่ัวคราวด้วยความสมัครใจ มิได้เดินทางไปประกอบ 
อาชีพหารายได้แต่อย่างใด (อาทิตย์ ศิริธร, 2541) ส่วนนักทัศนาจร (excursionist) หมายถึง ผู้ท่ี
เดินทางมาเยือนไม่ค้างคืน  มาเพื่อความเพลิดเพลิน  ใช้เวลาพ านักอยู่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง  และผู้มา
เยือนหรือผู้มาเยี่ยมเยือน (visitor) หมายถึง ผู้ท่ีเดินทางไปเยือนประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งมิใช่
ประเทศถิ่นพ านักอาศัยปกติประจ าวันของตัวเอง และการเดินทางไปเยือนนั้นจะเดินทางไปด้วย
เหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใด หรือวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ได้ แต่ต้องมิใช่เข้าไปประกอบอาชีพหารายได้ใน
ประเทศนั้น (McIntosh & Goeldner, 1986) 

จากนิยามดังกล่าว สามารถแบ่งผู้มาเยือน (visitor) ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ผู้มา
เยือนท่ีค้างคืน หรือนักท่องเท่ียว (tourist) และผู้มาเยือนไม่ค้างคืน หรือนักทัศนาจร (excursionist) 
ซึ่งพ านักอยู่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง  

นักท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มมีพฤติกรรม รสนิยม และแบบแผนในการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกัน
ไป  จ าแนกนักท่องเท่ียวออกเป็นกลุ่ม ดังนี้ (Plog, 1973 อ้างถึงใน อาทิตย์ ศิริธร, 2541) 

3.3.1 นักท่องเท่ียวประเภทเน้นตัวเองเป็นศูนย์กลาง  กลุ่มนี้ได้แก่นักท่องเท่ียวท่ีคิดหรือ
สนใจแต่ปัญหาเล็กๆ ในชีวิตของตนเอง ชอบสถานท่ีท่องเท่ียวอันเป็นท่ีรู้จักกันดี ไม่ต้องการทดลองส่ิง
แปลกใหม่ท้ังท่ีพัก อาหาร ส่ิงบันเทิง และบุคคลใหม่ๆ ไม่ต้องการพบส่ิงยุ่งยากและมีเหตุการณ์ท่ี
ผิดปกติ 

3.3.2 นักท่องเท่ียวประเภทเน้นตัวเองปานกลาง เป็นพวกท่ีอยู่กึ่งกลางระหว่างกลุ่มเน้น
ตัวเองเป็นศูนย์กลางและกลุ่มเดินสายกลาง 

3.3.3 นักท่องเท่ียวประเภทเดินสายกลาง เป็นพวกท่ีไม่มากสุดไปข้างใดข้างหนึ่ง ไม่ได้
ชอบผจญภัยแต่ก็ไม่รังเกียจการทดลองใหม่ๆ   นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มนี้ 

3.3.4 นักท่องเท่ียวประเภทชอบความหลากหลายพอควร เป็นกลุ่มท่ีอยู่ระหว่างเดินสาย
กลางและกลุ่มท่ีมีความสนใจหลากหลาย 

3.3.5 นักท่องเท่ียวประเภทมีความสนใจหลากหลาย เป็นกลุ่มท่ีมีความสนใจกิจกรรม
หลากหลาย เป็นพวกเปิดเผยและมีความมั่นใจในตนเอง ชอบผจญภัยอย่างมากและเต็มใจออกไป
เผชิญโชคเผชิญชีวิต การเดินทางจะเป็นช่องทางให้พวกเขาได้แสดงออกมาซึ่งความอยากรู้อยากเห็น 
ได้ทดลองของใหม่ๆ ท้ังท่ีพัก อาหารการกิน และการบันเทิง 
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จากแนวคิดท่ีได้กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า การท่องเท่ียวเป็นการเดินทางเพื่อการ
พักผ่อน การศึกษาสังเกตหรือการเข้าร่วมกิจกรรมในสถานท่ีต่างๆ  โดยมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่าง
หนึ่ง และเป็นไปด้วยความสมัครใจ โดยนักท่องเท่ียวแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่พวกพักค้างคืน 
เรียกว่า นักท่องเท่ียว และพวกท่ีมาเท่ียวน้อยกว่า 24 ช่ัวโมง หรือไม่พักค้างคืน เรียกว่า นักทัศนาจร  
นักท่องเท่ียวยังจ าแนกได้เป็นหลายกลุ่มตามพฤติกรรมและแบบแผนในการท่องเท่ียว ได้แก่ กลุ่มท่ี
เน้นตัวเองเป็นศูนย์กลาง กลุ่มท่ีเน้นตัวเองปานกลาง กลุ่มท่ีเดินสายกลาง กลุ่มท่ีชอบความ
หลากหลายพอควรและกลุ่มท่ีมีความสนใจหลากหลาย 
4. แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยก าหนดการท่องเที่ยว  

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกในการเท่ียวแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ปัจจัยส่วนบุคคล และ
ปัจจัยภายนอก  

4.1. ปัจจัยส่วนบุคคล ในพฤติกรรมนักท่องเท่ียวแบ่งย่อย ออกมาได้ 4 ประเภท คือ  
4.1.1 สถานการณ์ สุขภาพ รายได้ เวลาพักผ่อน ภาระงาน ภาระครอบครัว  
4.1.2 ความรู้เกี่ยวกับ จุดหมายปลายทาง ตัวเลือก ราคาของตัวเลือก  
4.1.3 ทัศนคติและการรับรู้ จุดหมายปลายทาง มุมมองทางการเมือง ความชอบ

ส่วนตัว  
4.1.4 ประสบการณ์ในประเภทของการท่องเท่ียว จุดหมาย การเดินทางคนเดียว การ

เดินทางเป็นกลุ่ม และส่วนลด 
ซึ่งปัจจัยส่วนบุคคลประเภทต่างๆ มีรายละเอียดให้พิจารณาดังต่อไปนี้ 

สุขภาพเป็นส่ิงแรกท่ีจะบอกได้ว่าความต้องการท่องเท่ียวจะเป็นจริงได้หรือไม่  สุขภาพท่ี 
กล่าวถึงนี้หมายถึงท้ัง สุขภาพดีและสุขภาพไม่ดี ตัวอย่างของการเดินทางเพื่อการพักผ่อน หรือการ ไป
ในสถานท่ีท่ีเหมาะสมต่อการฟื้นฟูสุขภาพ เป็นต้น  

รายได้เป็นตัวก าหนดว่า การท่องเท่ียวจะเป็นจริงได้หรือไม่ จนกระท่ังถึงเป็นปัจจัยหนึ่งใน
การก าหนดรูปแบบการท่องเท่ียว รายได้ในทุกกลุ่มรายได้ของประชากรโดยความยืดหยุ่นในการใช้จ่าย
แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มรายได้ประจ าเป็นตัวบ่งช้ีท่ีส าคัญในการคาดการณ์การท่องเท่ียวและการใช้
จ่ายในการท่องเท่ียว  

ความจริงแล้ว รายได้ เวลาพักผ่อน ภาระงาน ภาระครอบครัว มีความสัมพันธ์กันท้ังส้ิน โดย
มีวงจรชีวิตเข้ามาเช่ือมโยง ซึ่งท้ังเวลาและรายได้ในแต่ละช่วงชีวิต จะมีความขัดแย้งระหว่างเวลากับ
รายได้ คนหนุ่มสาวท่ีมีเวลามากกลับมีรายได้น้อย คนวัยกลางคนท่ีมีรายได้เพิ่มขึ้นกลับมีเวลาน้อย 
คนชรากลับมีเวลาว่างอีกครั้งแต่รายได้ก็ลดน้อยถอยลง  

ทัศนคติและการรับรู้เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลไม่แพ้กัน และมีความแตกต่างอย่างมากในแต่ละ
บุคคลความปลอดภัยของแหล่งท่องเท่ียวในยุคของการก่อการร้าย ความชอบ และความกลัวเป็นส่ิงท่ี
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวพยายามปรับเปล่ียนให้เป็นไปในแนวทางท่ีต้องการ  

ประสบการณ์ สามารถปรับเปลี่ยนทั้งประสบการณ์ ความรู้ ทัศนคติและการรับรู้ได้ 
ประสบการณ์การซื้อแบบมีส่วนลดอาจท าให้มีพฤติกรรมการพยายามหาส่วนลดในการซื้อครั้งต่อไป  
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อย่างไรก็ดีแต่ละคนให้ความส าคัญต่อปัจจัยในแต่ละตัวไม่เท่ากัน ความรู้สึกนึกคิดและประสบการณ์ของ
บุคคลนั้นย่อมเปลี่ยนไปตามเวลา อาย ุสถานการณ์และประสบการณ์ที่เปลี่ยนไป  

4.2 ปัจจัยภายนอก เป็นเกราะหุ้มปัจจัยภายในซึ่งประกอบด้วย  
4.2.1 ด้านการเมือง เกี่ยวข้องกับกฏหมายระเบียบบ้านเมืองต่างๆ เช่น สาม จังหวัด

ชายแดนภาคใต้เกิดความไม่สงบ ท าให้นักท่องเท่ียวไม่นิยมเดินทางไปท่องเท่ียว  
4.2.2 ด้านเศรษฐกิจ เป็นส่ิงส าคัญท่ีสุดส าหรับการตัดสินใจเดินทางไปท่องเท่ียว เพราะ

ถ้าเศรษฐกิจดีผู้คนมีรายได้ท าให้คนอยากท่ีจะเดินทางไปพักผ่อนท่องเท่ียว  
4.2.3 ด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นปัจจัยท่ีก าหนดการท่องเท่ียวเพราะวิถีชีวิต หรือชน

ช้ันท่ีแตกต่างกันท าให้เกิดการท่องเท่ียวในลักษณะท่ีแตกต่างกันไป  
ปัจจัยส่วนบุคคลและภายนอกล้วนเป็นตัวก าหนดการท่องเท่ียว อาจจะส่งเสริมให้เกิด หรือ

ขัดขวางไม่ให้เกิดการท่องเท่ียว ขึ้นอยู่สถานะของแต่ละบุคคล (ศุภลักษณ์ อัครางกูร 2548: 60- 68) 
จากแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยท่ีก าหนดการตัดสินใจในการเดินทางท่องเท่ียวท าให้ผู้วิจัยทราบถึง

ปัจจัยท่ีใช้ในการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียว  และสามารถน ามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการผลิต
รายการท่องเท่ียวใน1วัน โดยพิจารณาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะในเรื่องของ
ประสบการณ์และรายได้ ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส าคัญอย่างมากส าหรับการท่องเท่ียว 
5. แนวคิดคติแบบเมือง (Urbanism)  

นิลส์ แอนเดอร์สัน (Anderson 1971 : 8-21) ได้อธิบายถึงคติแบบเมืองว่า มีหลายลักษณะ
ดังนี้ 

5.1 มีการแบ่งแยกแรงงาน (Division of labor) ตามความช านาญเฉพาะด้านซึ่งเป็นผลมา
จากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและการประดิษฐ์ ท าให้มีการน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ใช้ในการผลิต การประกอบอาชีพต่าง ๆ จึงใช้ผู้ท่ีมีความรู้ความช านาญเป็นพิเศษ มีการแบ่งต าแหน่ง
และหน้าท่ีหลายระดับข้ึนอยู่กับงานแต่ละประเภท 

5.2 วิถีชีวิต (Lifestyle) เป็นแบบคนเมืองและมีลักษณะเหมือนกับจักรกล เนื่องจากมีการใช้
เทคโนโลยีและเครื่องจักร เพื่อเพิ่มความเร็วในการผลิต ท าให้ความสามารถของคน และคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์ถูกท าลาย เพราะต้องรับค าส่ังและถูกควบคุมโดยเครื่องจักร ต้องมีการปรับตัวและ
เรียนรู้ให้ทันกับการเปล่ียนแปลง การเพิ่มความก้าวหน้าให้กับชีวิตและความเป็นอยู่ในเมืองจึงต้อง
สัมพันธ์กับระบบอุตสาหกรรม 

5.3 การเคล่ือนท่ีทางสังคม (Social mobility) ขึ้นอยู่กับความสามารถ ความส าเร็จ และ
ความพยายาม ต้องต่อสู้และแข่งขันกับผู้อื่นท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคม มีการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่อาศัย
มากครั้งตามต าแหน่งและหน้าท่ีการงาน 

5.4 อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อม  (Environments) ท่ีสร้างสรรค์โดยมนุษย์มากกว่า
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เช่น ถนน อาคาร และส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ส่ิงแวดล้อมในเมืองท่ีเพิ่มขึ้นมี
ลักษณะเป็นจักรกล และรวมถึงเครื่องใช้ภายในบ้านด้วยเช่นกัน 

5.5 การด าเนินชีวิตประจ าวันผูกพันกับเวลา (Implications of the clock) การท างาน การ
เดินทาง และกิจกรรมต่าง ๆ ของคนในเมืองจะถูกก าหนดโดยเวลา คนส่วนใหญ่ต้องท างานตาม
ตารางเวลาท่ีก าหนดไว้ 
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5.6 มีความเป็นอยู่แบบปัจเจกบุคคลและครอบครัวนิยม (The individual and familism) 
คนส่วนใหญ่ต้องพึ่งตนเอง ท างานเพื่อตนเองหรือเพื่อครอบครัวของตัวเอง  ความผูกพันภายใน
ครอบครัวและเพื่อนบ้านมีน้อย สมาชิกของแต่ละครอบครัวมีสถานท่ีท างานต่างสถานท่ีและต่างอาชีพ 
ใช้เวลาส่วนมากในการท างานเพื่อร่วมกันรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจของครอบครัว  ท าให้มีเวลาในการ
สังสรรค์ต่อกันน้อย 

5.7 มีความสัมพันธ์แบบทุติยภูมิ (Secondary relationships) ท างานในองค์กรท่ีเป็น
ราชการท าให้การติดต่อของสมาชิกในสังคมต้องมีแบบแผนในการติดต่อตามระเบียบท่ีองค์กรก าหนด
ไว้ 

5.8 มีความสามารถในการปรับตัว (Adaptation) ให้เข้ากับวิถีชีวิตแบบเมือง การอาศัยอยู่ใน
เมืองจะต้องไม่กลัวต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของความเจริญ และสามารถอยู่ย่างโดดเด่ียวใน
กลุ่มของปัจเจกนิยมได้ 

5.9 มีความผูกพันและยอมเทคโนโลยี (Commitment to superlatives) เนื่องจากในเมือง
จะเป็นดินแดนท่ีมีความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ส่ิงของท่ีทันสมัยและล้ าหน้าท่ีสุดในวันนี้ อาจจะล้าสมัย
ในวันรุ่งขึ้นก็เป็นได้ ดังนั้นการผลิตต่าง ๆ ผู้ผลิตจะต้องใช้ความสามารถทางด้านความคิดและศิลปะ
ท าให้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อกระตุ้นการอุปโภคและการบริโภคของลูกค้า 

5.10.เงินตราเป็นตัวก าหนดราคาและคุณค่า (Money as the definer of values) การ
ได้มาซึ่งเครื่องอุปโภค บริโภค และส่ิงของต่าง ๆ จะต้องใช้เงินตราในการแลกเปล่ียน และราคาของส่ิง
ต่าง ๆมีแนวโน้มสูงขึ้นตลอดเวลา 

5.11 ให้ความส าคัญกับเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและความเป็นระบบราชการ (Writing 
records and bureaucracy) เป็นเรื่องท่ีส าคัญในระบบการบริหาร การวางแผน และการควบคุมการ
ท างานของคนไม่ว่าจะเป็นสังคมเมือง สังคมชานเมือง และสังคมชนบท ต่างก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน 
มนุษย์ทุกคนมีความสามารถอย่างหนึ่งก็คือ การปรับตัวเข้ากับทุกสภาพสังคม แม้ว่าสังคมจะมีการ
เปล่ียนแปลงไปอย่างไรก็ตาม สมาชิกในสังคมก็สามารถด ารงชีพอยู่ได้เสมอ 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ส านักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2555) ศึกษาเรื่อง “การ
ส ารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวของชาวไทย” ผลการวิจัยสรุปว่า กลุ่มผู้ท่ีเดินทางท่องเท่ียวใน
รอบปี 2554 พบว่ามีลักษณะการเดินทางแบบไม่พักค้างคืนซึ่งถือว่าเป็นนักทัศนาจร ประมาณร้อยละ 
33.9 ส่วนผู้ท่ีเดินทางมีลักษณะการพักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืนซึ่งถือว่าเป็นนักท่องเท่ียวมีประมาณ
ร้อยละ 66.1(รวมผู้ท่ีเดินทางแบบพักค้างคืน และผู้ท่ีเดินทางท้ัง 2 ลักษณะ) ส าหรับผู้ท่ีไม่ได้เดินทาง
ท่องเท่ียวในรอบปี 2554 ได้ให้เหตุผลท่ีไม่เดินทาง 5 ล าดับแรก ได้แก่ ไม่มีเวลาว่าง ไม่มีทุนทรัพย์
เพียงพส าหรับการเดินทาง ไม่ชอบเดินทาง สภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยดี และมีปัญหาเรื่องสุขภาพ จาก
งานวิจัยช้ินนี้ท าให้ผู้วิจัยทราบถึงปัญหาของการไม่เดินทางท่องเท่ียวของคนในปัจจุบัน ซึ่งได้ผลสรุปถึง
สาเหตุว่าเป็นเพราะไม่มีเวลาเพียงพอในการเดินทาง 

ศรัญญา โลกนิยม (2554) ศึกษาเรื่อง “การสร้างสรรค์รายการท่องเท่ียวตามเส้นทางหลวง
แผ่นดินโดยอ้างอิงจากหลักกิโลเมตร” ผลการวิจัยสรุปว่า คนท่ัวไปยังไม่รู้เส้นทางในการเดินไปยัง
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สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆและพบว่าเกิดการขับรถหลงทางอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากรายการท่องเ ท่ียว
โดยท่ัวไปไม่มีการบอกวิธีการเดินทางและเส้นทางท่ีใช้โดยละเอียด ผู้วิจัยจึงจะน าผลวิจัยจากงานช้ินนี้
มาพัฒนาเนื้อหารายการให้มีความครอบคลุมตามท่ีกลุ่มเป้าหมายต้องการ 

ภาณุมาศ ลักขณาธร (2554) “การผลิตรายการท่องเท่ียวตามเส้นทางรถไฟ” จากการศึกษา
จุลนิพนธ์เล่มนี้ได้ผลสรุปว่า กลุ่มเป้าหมายต้องการให้รายการสารคดีท่องเท่ียวน าเสนอในเรื่องของ
วิธีการเดินทางและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีผู้ชมกลุ่มเป้าหมายสามารถเดินทางไปได้ด้วยตนเอง  ผู้วิจัยจึง
เกิดแนวความคิดว่านอกจากจะน าเสนอวิธีการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวแล้ว จะน าเสนอในส่วนของ
การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นรถทัวร์ หรือรถตู้เป็นต้น 
 
Reference 
 
รายการเปรี้ยวปาก เช็คอิน  
 
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  
 
วันเวลาออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ 08.30-09.00 น. 
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แนวความคิดรายการ เช็คเรื่องกิน อินเรื่องเท่ียว แชร์เรื่องเปรี้ยว กับเปรี้ยวปากเช็คอิน 
 
โครงสร้างรายการ  
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เน้นเรื่องกินเป็นหลัก ทุกช่วงของรายการจะแนะน าร้านอาหารที่มีอยู่ในสถานท่ีท่องเท่ียวหรือ
บริเวณใกล้เคียงในแต่ละสัปดาห์ เน้นความสนุกสนาน เป็นกันเองของพิธีกร มีการถ่ายรูปกับอาหาร
และสถานท่ีท่ีไปและเช็คอินลงเฟสบุ๊คแฟนเพจของรายการ และเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ร่วมสนุกท้ัง
ส่วนลดร้านอาหารประจ าสัปดาห์ ของท่ีระลึกต่างๆ รวมถึงสมาชิกนิตยสารแอท คิทเช่น 
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รายการแวร์เรฟเวอร์  
 
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  
 
วันเวลาออกอากาศ วันเสาร์ที่ 1, 3, 5 ของเดือน เวลา 07.45 น. 
 
ประเภทรายการ รายการท่องเท่ียว 
 
แนวความคิดรายการ     Wherever จะพาคุณท่องเท่ียวในรูปแบบท่ีไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือนตาม 

แบบฉบับของไกด์เฉพาะกิจท่ีพาเท่ียวในแต่ละตอน 
 
โครงสร้างรายการ  

 ช่วงท่ี1 เปิดรายการ แนะน าสถานท่ีท่ีใช้เปิดรายการ   
 ช่วงท่ี2 แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวบริเวณใกล้เคียง  
 ช่วงท่ี3 แนะน าท่ีกินและพูดคุยกับแขกรับเชิญ ปิดรายการ 

 
จุดเด่น  
 เน้นเรื่องพูดคุยกับแขกรับเชิญเป็นหลัก มีวิธีการเล่าเรื่องแตกต่างกันออกไปในแต่ละสัปดาห์ 
เล่าเรื่องจากตัวแขกรับเชิญท าให้รายการมีความหลากหลายของวิธีการเล่าเรื่อง 
 
จุดด้อย 
 ด้วยความท่ีรายการเล่าเรื่องจากแขกรับเชิญเป็นส่วนใหญ่ท าให้บางเทปไม่น่าสนใจเพราะตัว
แขกรับเชิญไม่ดึงดูดให้ผู้ชมติดตาม 
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บทท่ี 3  
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การศึกษาเรื่อง “การผลิตรายการท่องเท่ียวท่ีใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย” 

นั้นมีวิธีการศึกษา 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน
รายการท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวที่หลากหลาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รูปแบบในการศึกษาวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย  
การทดสอบเครื่องมือ  
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูล  
การน าเสนอข้อมูล  
การวางแผนผลิตช้ินงาน 

รูปแบบในการศึกษาวิจัย  
การศึกษาและผลิตรายการท่องเท่ียวทางโทรทัศน์ในครั้งนี้ ผู้จัดท าได้น าวิธีวิจัยประยุกต์ 

(Applied Research) โดยน าข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็น
การวิจัยท่ีมุ่งน าผลไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติเพื่อการผลิตรายการท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการ
ท่องเท่ียวที่หลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงท าการประเมินผล
รายการท่ีผลิตขึ้นใหม่ โดยผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และการ
ท าแบบสอบถาม (Questionnaire) มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากนั้นจะน าข้อมูลท่ี
เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ส าหรับการวางแผนด าเนินการผลิตรายการท่องเท่ียวท่ีใช้
เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวที่หลากหลาย ก าหนดรูปแบบเนื้อหาและการวางแผนการผลิต ให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงประเมินผลรายการท่ีผลิตขึ้นใหม่โดยใช้วิธี
สนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขช้ินงานให้ดียิ่งขึ้น 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1. ประชากร (Population) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
ประชากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ และ ประชากรท่ีเป็นผู้ผลิตและเป็นบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับ
รายการท่องเท่ียวทางโทรทัศน์ ดังต่อไปนี้ 
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1.1 ประชากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชาชนท่ัวไปท่ีรักการ
ท่องเท่ียวที่มีอายุต้ังแต่ 18 – 35 ปี 

1.2 ประชากรท่ีเป็นผู้ผลิตและเป็นบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับรายการท่องเท่ียวทางโทรทัศน์ 
หมายถึง  

- ผู้ผลิตรายรายการท่องเท่ียวทางโทรทัศน์ หมายถึง ผู้ควบคุมการผลิตรายการท่องเท่ียว
ทางโทรทัศน์  

- บุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต หมายถึง ทีมงานของรายการท่องเท่ียวทาง
โทรทัศน์ เช่น ครีเอทีฟ  

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกมาท าแบบสอบถามมี
ดังต่อไปนี ้ 

2.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกมาท าแบบสอบถามก่อนการผลิต หมายถึง กลุ่มประชากรท่ัวไป 
ท่ีชอบท่องเท่ียวที่มีอายุต้ังแต่ 18 – 35 ปี จ านวน 100 คน  

2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีให้สัมภาษณ์เจาะจง หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตรายการ และบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการ ท้ังทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีและรายการท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
ทางเลือก ท้ังหมด 3 รายการ ดังต่อไปนี้คือ 

- รายการเปรี้ยวปาก เช็คอิน ผู้ให้ข้อมูลคือคุณดุษฎี สีวังลาศ ผู้ควบคุมการผลิตรายการ
เปรี้ยวปาก เช็คอิน 

- รายการฉันรักเมืองไทย ผู้ให้ข้อมูลคือคุณอนุสรา ภาคีทรง ผู้ผลิตรายการฉันรักเมืองไทย 
- รายการFeel Trip ผู้ให้ข้อมูลคือคุณปราชญ์ รักษ์อิสระกุล ผู้ควบคุมการผลิตรายการ

Feel Trip 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  

ในการศึกษาและผลิตรายการท่องเท่ียวท่ีใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวที่หลากหลาย 
“รายการ One Day Trip” ผู้ศึกษาได้กาหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ  

- เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ  
- เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ  
1. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ มีดังนี้  
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1.1 การท าแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยให้ผู้กลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็น 
และพฤติกรรมการรับชมรายการท่องเท่ียวทางโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีลักษณะของแนว
ค าถามดังนี้  

- พฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์  
- พฤติกรรมการชมรายการท่องเท่ียวทางโทรทัศน์  
- พฤติกรรมการท่องเท่ียว  
- รูปแบบและลีลาการน าเสนอรายการท่องเท่ียวทางโทรทัศน์  
1.2 แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ใช้สาหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิต

รายการโทรทัศน์ และผู้ให้ข้อมูลด้านสถานท่ีท่องเท่ียว ซึ่งมีแนวค าถามดังนี้  
- มีวิธีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างไรส าหรับรายการท่องเท่ียว  
- แนวคิดการท ารายการท่องเท่ียวทางโทรทัศน์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย  
- เนื้อหาและวิธีในการน าเสนอของรายการท่องเท่ียวทางโทรทัศน์ ในปัจจุบันเป็นอย่างไร 

และอนาคตคิดว่าเป็นอย่างไร  
- คุณคิดว่ารายการท่องเท่ียวทางโทรทัศน์ท่ีดีจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง  
- ขั้นตอนการผลิตรายการท่องเท่ียวทางโทรทัศน์ 
- มีเทคนิคในการเลือกสถานท่ีถ่ายท าอย่างไร 
- ปัญหาและอุปสรรคในการถ่ายท า รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหา 
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวที่หลากหลาย 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ การสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผลรายการท่ีผลิตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข 
บทสรุปและการอภิปรายผลท่ีสมบูรณ์ โดยจะท าการสนทนาในหัวข้อความพึงพอใจและประโยชน์ท่ี
ได้รับจากการชมรายการท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวที่หลากหลาย “รายการ One Day 
Trip” ประกอบด้วยแนวค าถามดังต่อไปนี้  

2.1 รูปแบบของรายการ (Format)  
2.2 เนื้อหาของรายการ (Content)  
2.3 ลีลาการน าเสนอ (Style)  
2.4 ความพึงพอใจท่ีมีต่อภาพรวมของรายการ 

 
การทดสอบเคร่ืองมือ  

ผู้ศึกษาท าการทดสอบเครื่องมือโดยน าค าถามไปหาความเท่ียงตรง (Validity) โดยน าค าถาม
ท่ีได้เรียบเรียงและให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้แก ่อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นผู้ตรวจสอบความเท่ียงตรงตาม
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เนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ (Wording) เพื่อขอค าแนะน าในการ
ปรับปรุงและเลือกเอาเฉพาะข้อความท่ีมีความเท่ียงตรงน าไปสอบถามในการเก็บข้อมูลจริง 
 
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาช้ินงาน “การผลิตรายการท่องเท่ียวท่ีใช้เวลา 1 วันเพื่อ
การท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย” ซี่งผู้ศึกษาใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการและการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ  
ดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ  
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา ค้นคว้า และเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร 

บทความต่างๆ วิทยานิพนธ์ตลอดจนงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตรายการท่องเท่ียวทาง
โทรทัศน์ ตลอดจนรูปแบบเนื้อหาในรายการซึ่งเป็นท่ีต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อมาใช้เป็น
แนวทางในการผลิตรายการ  

ข้ันตอนที่ 2 ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ผลิตรายการโดยการ
เสนอโครงร่าง (Proposal) รายการ เพื่อขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการจากผู้ผลิตรายการ
โทรทัศน์จ านวน  รายการ ซึ่งได้น าผลการศึกษามาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้านวิชาการ  
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหารายการที่ดี 
กลวิธีในการสื่อสาร ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ แล้วท าการ
รวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการท่องเที่ยวที่ใช้เวลา 1 วัน
เพื่อการท่องเที่ยวที่หลากหลายต่อไป  

ข้ันตอนที่ 3 ผู้ศึกษาได้ท าการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มเป้าหมาย (Questionnaire) 
อายุระหว่าง 18- 35 ปี จ านวน 100 คน เป็นเพศชาย 44 คน เพศหญิง 56 คน โดยได้น าผลการศึกษา 
ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางด้านเอกสารตลอดจนผลจากการวิเคราะห์รูปแบบเนื้อหารายการมาใช้  เป็น
แนวทางในการผลิตรายการท่องเที่ยวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป  

ขั้นตอนที่ 4 ผู้ศึกษาได้เตรียมการก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production) โดยน าข้อมูล
ท้ังหมดท่ีรวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาจัดท าโครงสร้าง (Proposal) ของรายการ รวมท้ังหาข้อมูลเพื่อ
เขียนบทรายการ (Script) ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการท้ังหมด  

ขั้นตอนที่ 5 ขั้นผลิตรายการท่องเท่ียวท่ีใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย 
(Production)  

2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน
รายการท่องเท่ียวทางโทรทัศน์ รายการท่องเท่ียวท่ีใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายต่อ
กลุ่มเป้าหมายจ านวน  คน ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในหัวข้อ ความพึงพอใจและ
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการรับชมรายการท่องเท่ียวท่ีใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย 
จากนั้นจึงน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการท่ีผลิตขึ้น ท้ังในด้านรูปแบบ  เนื้อหา ลีลา
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การน าเสนอรายการ รวมถึงผู้ด าเนินรายการ ดนตรีท่ีใช้ ตลอดจนภาพรวมของรายการ ซึ่งจะน าไปสู่
การปรับปรุงแก้ไขช้ินงานให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด  
 
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังหมด ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ โดยสัมภาษณ์
แบบเชิงลึกนั้น (In-Depth Interview) ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ทาง
สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีและเคเบ้ิลทีวี ซึ่งได้จดบันทึกข้อมูล เพื่อท่ีจะน ามาวิเคราะห์และผลิตช้ินงาน ซึ่ง
การผลิตช้ินงานก็จะได้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน เริ่มต้ังแต่ขั้นตอนก่อนการถ่ายท า (Pre-
Production) ขั้นตอนการถ่ายท า (Production) และขั้นตอนหลังการถ่ายท า (Post - Production) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

ในการศึกษาและการผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปใช้ ใน
การผลิตรายการ การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ  

1. การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ  
ข้ันตอนที่ 1 ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจาการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In- Depth 

Interview) โดยการน าบทสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทั้ง 3 รายการ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการ
บันทึกเสียง และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบและเนื้อหารวมถึงลีลาในการน าเสนอ  ทั้งหมดที่ผู้ผลิต
รายการใช้ในรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ ซึ่งจะน ามาวิเคราะห์และปรับใช้ในการผลิตรายการทอ่งเทีย่ว
ที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเที่ยวที่หลากหลายต่อไป  

ขั้นตอนที่ 2 ผู้ศึกษาใช้วีธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากท าแบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการบันทึกเสียงและจดบันทึก และน ามาวิเคราะห์ รูปแบบ เนื้อหา
วิธีการน าเสนอ รวมถึงการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติม  ในการผลิต
รายการท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวที่หลากหลาย  

2. การวิเคราะห์รายการหลังการผลิตรายการ  
ผู้ศึกษาจะใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อประเมินผลรายการท่ีได้ผลิตขึ้น โดยน า

ค าตอบท่ีได้ ท้ังในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ท่ีได้รับจากการรับชมรายการของ
กลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด  
 
การน าเสนอข้อมูลและช้ินงาน  

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและช้ินงานท่ีได้ จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลและการผลิตรายการ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ  

1. การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ  
ข้อมูลในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการ

ผลิตรายการ ดังต่อไปนี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



27 
 

ส่วนที่ 1 น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ของ
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการจ านวน 100 คน เพื่อให้ทราบถึงความต้องการด้าน
รูปแบบและเนื้อหาของรายการท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวที่หลากหลาย  

ส่วนที่ 2 น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  (In–Depth 
Interview) ของกลุ่มตัวอย่างผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ 3 รายการ ตามประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ เพื่อให้
ทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ในปัจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและ
เนื้อหาที่ดี ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการสาร คดีท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ เพื่อน ามาใช้
เป็นแนวทางในการผลิตรายการท่องเที่ยวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเที่ยวที่หลากหลาย  

2. การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ  
ข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพื่อน ามาใช้ในการวางแผนการ

ผลิตรายการ ดังต่อไปนี้ 
ส่วนที่ 1 น าเสนอโครงสร้าง (Proposal) ของรายการซึ่งจะประกอบด้วย องค์ประกอบ 

ทุกส่วนของรายการ เช่น รูปแบบรายการน าเสนอแบ่งเป็น 3 ช่วง เนื้อหา รูปแบบ และ ลีลาการ
น าเสนอท่ีจะท าการผลิตขึ้น 

ส่วนที่ 2 น าเสนอบทรายการ (Script) ซึ่งจะประกอบด้วยบทถ่ายท ารายการ บทพูดของ
ผู้ด าเนินรายการ รวมถึงเพลงประกอบในแต่ละช่วงของรายการ รวมถึงสถานท่ีท่องเท่ียวในแต่ละท่ี  

ส่วนที่ 3 น าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อให้ทราบ
ถึงระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ต้ังแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผล
รายการ  

3. การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์  
น าเสนอตัวรายการท่องเท่ียวท่ีใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายท่ีเสร็จสมบูรณ์

ความยาว 20 นาที  
4. การน าเสนอผลการประเมินรายการ  
น าเสนอผลการประเมินรายการท่ีได้จากกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ท่ีได้รบั
จากการชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา และลีลาการน าเสนอรายการ แล้ว
น าผลท่ีได้มาสรุปตามประเด็น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขรายการต่อไป  
 
การวางแผนการผลิตชิ้นงาน  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลท้ังหมด ท้ังวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง รายการโทรทัศน์ท่ีเกี่ยวข้อง การ
ท าแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก ท าให้ผู้ศึกษาสามารถน ามาประมวลผล และการวาง
แผนการผลิตช้ินงานได้  

 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทท่ี 4 
ผลการวิจัยและการน าเสนอช้ินงาน 

 
การศึกษาและผลิตรายการ รายการท่องเท่ียวท่ีใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย 

“One Day Trip” ใช้วิธีการศึกษาวิจัยแบบวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อศึกษาวิเคราะห์
รูปแบบ เนื้อหา วิธีการน าเสนอ เพื่อให้ได้แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด โดยแบ่งการน าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต
รายการออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้  
 
ขั้นตอนรวบรวมก่อนการผลิตรายการ  

1. บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการท่องเท่ียว จ านวน 3 ท่าน  
2. ผลสรุปจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 100 คน ด้านพฤติกรรมใน

การรับชมรายการท่องเท่ียวและด้านความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการวาไรต้ีท่องเท่ียวท่ีใช้เวลา 1 วันเพื่อ
การท่องเท่ียวที่หลากหลาย 
 
ผลการวิจัย  

1. บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ จ านวน 3 ท่าน  
ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิต

รายการท่องเท่ียว จากผู้ผลิตรายการท่องเท่ียว ในระหว่างต้ังแต่วันท่ี 4 กันยายน – 20 กันยายน พ.ศ. 
2556 เป็นระยะเวลา 17 วัน ซึ่งได้ท าการสัมภาษณ์จ านวน 3 ท่าน ดังนี้  

1. รายการเปรี้ยวปาก เช็คอิน 
คุณดุษฎี สีวังลาศ ผู้ควบคุมการผลิตรายการเปรี้ยวปาก เช็คอิน 

2. รายการฉันรักเมืองไทย 
คุณอนุสรา ภาคีทรง ผู้ผลิตรายการฉันรักเมืองไทย 

3. รายการ Feel Trip 
คุณปราชญ์ รักษ์อิสระกุล ผู้ควบคุมการผลิตรายการFeel Trip 

 ท้ังนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบ วิธีการน าเสนอและ
เนื้อหาท่ีดีเพื่อเป็นกลวิธีในการส่ือสาร ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการผลิตรายการท่องเท่ียว
และน าข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รายการ
ท่องเท่ียวท่ีใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ผู้ศึกษาจึงได้ท าการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์
ผู้ผลิตรายการท่องเท่ียว ออกเป็นท่านละ 4 ส่วนดังนี้  
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ส่วนท่ี 1 วิธีกาหนดเนื้อหาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย  
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการท่องเท่ียวในปัจจุบันและอนาคต  
ส่วนท่ี 3 รายการท่องเท่ียวท่ีดีควรประกอบด้วยอะไรบ้าง  
ส่วนท่ี 4 ปัญหาและอุปสรรค 

ผู้ผลิตรายการ เปร้ียวปาก 
ส่วนที่ 1 วิธีก าหนดเนื้อหาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
รายการนี้เป็นรายการครอบครัวท่ีดูได้ทุกเพศทุกวัย รายการนี้เป็นเหมือนเนวิเกเตอร์ ผู้ชมดู

แล้วก็สามารถตามไปกินตามไปเท่ียวได้ เนื่องจากแนวความคิดของรายการเป็นเรื่องกิน เรื่องเท่ียว ซึ่ง
ทุกคนต้องกิน ต้องเท่ียว เพราะฉะนั้นทุกเพศทุกวัยสามารถเดินทางตามได้  

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับรายการท่องเที่ยวในปัจจุบันและอนาคต 
เนื้อหาท่ีรายการต่างๆเลือกมาน าเสนอนั้นไม่แตกต่างกัน แต่การหยิบประเด็นมาเล่าและ

วิธีการในการเล่าเรื่องต่างหากท่ีแต่ละรายการจะต้องค านึงถึง สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยมีเยอะ
ก็จริงแต่รายการท่องเท่ียวในประเทศไทยมีเยอะกว่า เพราะฉะนั้นท าอย่างไรให้รายการท่องเท่ียวท่ี
เกิดขึ้นใหม่ ไม่เล่าเรื่องแบบท่ีรายการอื่นๆเคยเล่า เนื้อหาจึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญมาก ต้องเลือกเนื้อหาท่ีคน
ดูดูแล้วได้ประโยชน์ นอกจากสาระแล้วก็ ต้องมีความสนุกสนาน เพื่อดึงดูดให้คนดูดูรายการของเรา 
อนาคตการแข่งขันจะต้องสูงขึ้น ยิ่งมีรายการท่องเท่ียวเกิดใหม่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องท าให้แตกต่างและ
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้น 

ส่วนที่ 3 รายการท่องเที่ยวดีควรประกอบด้วยอะไรบ้าง 
การเลือกเนื้อหาในรายการ ท ายังไงให้ตรงประเด็นท่ีรายการจะน าเสนอ ท่ีเท่ียวใหม่ๆเกิดขึ้น

มากมาย สถานท่ีใหม่ใครๆก็อยากไป ทุกรายการก็จะไป ดังนั้นส่ิงท่ีตามมาก็คือวิธีการน าเสนอท่ี
แตกต่างจากรายการอื่น รวมไปถึงการเลือกพิธีกรท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเหมาะสมกับวิธีการ
น าเสนอของรายการ  

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรค 
รายการเปรี้ยวปากเป็นรายการท่ีถ่ายในสถานท่ีจริง บรรยากาศจริง เพราะฉะนั้นปัญหามันมี

ทุกอย่าง เช่น ไปถึงแล้วเขาขายดีมาก พื้นท่ีมีจ ากัด เราก็ต้องเอาความวุ่นวายมาให้เป็นสีสัน ให้มันถ่าย
ท าได้ อย่ามัวแต่คิดว่าส่ิงท่ีเราเจอมันเป็นปัญหาเราต้องรู้จักพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส 
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ผู้ผลิตรายการฉันรักเมืองไทย 
ส่วนที่ 1 วิธีก าหนดเนื้อหาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
ต้องหาข้อมูลให้ลึกก่อน จับประเด็นให้ได้ว่าความน่าสนใจของแขกรับเชิญคนนี้คืออะไร เรา

ไปท าเทปนี้แล้วผู้ชมได้อะไรที่มากกว่าแค่ให้แขกรับเชิญพาเท่ียวหรือเปล่า ได้เห็นวิถีชีวิตของคนท่ีนั่น 
วัฒนธรรมอาหารการกิน ให้ตรงกับคอนเซปต์ของรายการฉันรักเมืองไทย 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับรายการท่องเที่ยวในปัจจุบันและอนาคต 
ปัจจุบันรายการท่องเท่ียวขาดความน่าสนใจ คนท ารายการไม่ใส่ใจกับเนื้อหาท่ีถูกต้องเหมือน

รายการเก่าๆท่ีท ามานาน รายการท่องเท่ียวในปัจจุบันบางทีออกอากาศแล้วให้ข้อมูลผิด แต่ก็ไม่มีการ
แก้ไขท าให้ผู้ชมได้รับข้อมูลท่ีผิดพลาด ถ้าเป็นรายการช่องฟรีทีวีจะมีมาตรฐานท่ีดีมากอยู่แล้วแต่
รายการทางช่องเคเบ้ิลมีมาตรฐานท่ีต่ ามากเมื่อเทียบกันกับรายการช่องฟรีทีวี ในอนาคตมาตรฐานใน
การท ารายการจะต่ าลงกว่านี้ เมื่อก่อนมีคนท่ีคิดเก่งๆเยอะมาก รายการก็เลยดีตามประสิทธิภาพของ
คนท ารายการ แต่ในปัจจุบันรายการดีๆเหล่านั้นมันหายไป บางรายการก็ถูกถอดออกจากผังรายการ
ของช่องต่างๆด้วยเหตุผลหลายประการ อาจเป็นเพราะการแข่งขันที่สูงขึ้นเลยท าให้คนท ารายการรู้สึก
ว่าท าอะไรก็ได้ให้ผ่านๆไปให้รายการอยู่รอด โดยท่ีไม่ได้นึกถึงประโยชน์ท่ีรายการมอบให้กับคนดู 
ปัญหาของรายการท่องเท่ียวในปัจจุบันมันคือผลิตรายการออกมาแล้วไม่มีประโยชน์กับคนดู 

ส่วนที่ 3 รายการท่องเที่ยวดีควรประกอบด้วยอะไรบ้าง 
เรียบเรียงล าดับความคิดให้ได้ เล่าเรื่องแบบมีเหตุมีผล พิธีกรควรเตรียมพร้อมท่ีจะท างาน

เพื่อให้ได้ผลงานท่ีดี รวมถึงท าความเข้าใจแขกรับเชิญ รายการท่ีเล่าเรื่องได้จับประเด็นได้ รายการ
ท่องเท่ียวไม่ต้องไปจุดท่ีสวยท่ีสุด บางจุดมันมีระหว่างทางท่ีสวยงามอยู่อีกมากมาย อย่ามองแค่
จุดหมายรายละเอียดระหว่างทางก็สามารถเล่าให้น่าสนใจได้ จุดหมายเป็นส่ิงท่ีส าคัญแต่ระหว่างทาง
มันส าคัญกว่า 

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรค 
ปัญหาส่วนใหญ่ของรายการฉันรักเมืองไทยคือต้องหาข้อมูลมาให้เยอะ ท ารายการกับ

ชาวต่างชาติเป็นการท างานท่ีง่ายเพราะเขารักเมืองไทย พร้อมท่ีจะให้ข้อมูลและยินดีท่ีจะให้รายการ
น าวิถีชีวิตของเขามาน าเสนอ แต่ข้อเสียของการใช้แขกรับเชิญเป็นชาวต่างชาติก็คือแขกรับเชิญบาง
ท่านติดต่อไปแล้วอยู่ต่างประเทศ 
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ผู้ผลิตรายการ Feel Trip 
ส่วนที่ 1 วิธีกาหนดเนื้อหาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
การผลิตรายการท่องเท่ียวควรผลิตออกมาให้สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัย  เพราะรายการ

ท่องเท่ียวสามารถดูได้ทุกวัย แต่ถ้าต้องก าหนดเป้าหมายหลัก ก็ขึ้นอยู่กับคอนเซ็ปของรายการ ว่าจะ
ผลิตรายการรูปแบบไหนออกมาซึ่งต้องเหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  เช่น วัยรุ่น ก็
ควรมีเนื้อหาท่ีเหมาะสม หรือแหล่งท่องเท่ียวท่ีเสียค่าใช้จ่ายน้อยเพราะวัยนี้ยังไม่มีรายได้เป็นของ
ตัวเอง การเล่าเรื่องก็ต้องสนุกสนาน ท าให้วัยรุ่นอยากดูอยากติดตาม เป็นต้น 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับรายการท่องเที่ยวในปัจจุบันและอนาคต 
ไม่ว่าจะอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต ประเด็นหลักของรายการท่องเท่ียวก็คือ การพาคนไป

เท่ียว หรือท ายังไงก็ได้ให้คนดูเมื่อดูจบแล้วรู้สึกว่าอยากไปท่ียว ส่วนรายละเอียดอื่น  ๆ เช่น การ
เดินทาง อาหาร ท่ีพัก กิจกรรม จะเป็นส่วนเสริมในรายการให้มีความแตกต่างกันออกไป ในด้าน
รูปแบบรายการ เทคนิคการน าเสนอ และเนื้อหารายการ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับคอนเซ็ปและกลุ่มเป้าหมาย
ของรายการ 

ส่วนที่ 3 รายการท่องเที่ยวดีควรประกอบด้วยอะไรบ้าง 
เนื้อหาของรายการท่องเท่ียวท่ีดี ผู้ผลิตรายการ จ าต้องน าเนื้อหาท่ีเป็นประโยชน์และเข้าถึง

กลุ่มผู้ชมเป้าหมายได้เป็นอย่างดี มีการพัฒนาความคิดและรูปแบบท่ีจะน าเสนอ เพื่อดึงดูดใจกลุ่มผู้
รับชมรายการ และต้องค านึงถึงความสนุกสนานของผู้ชมรายการอีกด้วย  

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรค 
รายการFeel Trip เป็นรายการท่ีต้องออกไปถ่ายต่างประเทศ เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเป็น

ส่ิงส าคัญการถ่ายแก้เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว เราต้องวางแผนการเดินทาง เตรียมข้อมูลให้พร้อม ตอนถ่าย
ไม่มีปัญหาอะไรมากอาจจะเพราะรายการนี้เป็นรายการกึ่งเรียลลิต้ีอะไรที่อยู่นอกสคริปต์มันใช้ได้หมด 
เราเตรียมสคริปต์แค่ว่าจะไปท่ีไหน ไปถึงแล้วท าอะไรแค่นั้นมากกว่าท่ีจะมาก าหนดว่าพิธีกรต้องท า
แบบนี้เท่านั้น ก็จะได้ความเป็นธรรมชาติของพิธีกรและด้วยตัวพิธีกรเองก็มีความสนุกอยู่ในตัวเองอยู่
แล้ว ก็เลยไม่ต้องวางอะไรมาก 

2. บทสรุปแบบสอบถาม (Questionnaire) เร่ืองพฤติกรรมการท่องเที่ยวและการรับชม
รายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ และความต้องการในด้านรูปแบบเนื้อหาและวิธีการน าเสนอกับ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนที่มีอายุระหว่าง 18 – 35 ปี จ านวน 100 คน  
ตอนท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน สามารถแจก
แจงรายละเอียดได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4-1 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศชาย 
เพศหญิง 

44 
56 

44 
56 

รวม 100 100 
จากตารางท่ี 4-1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในเพศหญิงมีจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

56 รองลงมาคือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 44 
ตารางท่ี 4-2 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับอายุ 

ระดับอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
15 – 20 ปี 
21 – 25 ปี 
26 – 30 ปี 
31 – 35 ปี 

17 
73 
7 
3 

17 
73 
7 
3 

รวม 100 100 
จากตารางท่ี 4-2 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุอยู่ในช่วง 21-25 ปี มีจ านวนมากท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ 73 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 15-20 ปีคิดเป็นร้อยละ 17 และน้อยท่ีสุดอายุ 
26-30 ปีคิดเป็นร้อยละ 3ตามล าดับ 
ตารางท่ี 4-3 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานภาพสมรส 

สถานภาพสมรส จ านวน (คน) ร้อยละ 
โสด 
สมรส 
หย่าร้าง/หม้าย 

94 
6 
0 

94 
6 
0 

รวม 100 100 
จากตารางท่ี 4-3 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 94 

รองลงมาคือสมรส คิดเป็นร้อยละ 6 น้อยท่ีสุดคือหย่าร้างหรือหม้าย คิดเป็นร้อยละ 0 
ตารางท่ี 4-4 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

13 
84 
3 

13 
84 
3 

รวม 100 100 
จากตารางท่ี 4-4 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็น

ร้อยละ 84 รองลงมาคือต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 13 และน้อยท่ีสุดคือสูงกว่าปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 3 ตามล าดับ 
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สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4-5 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพหลัก 
อาชีพหลัก จ านวน (คน) ร้อยละ 

รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานหน่วยงานเอกชน 
นักเรียน/นักศึกษา  
ประกอบอาชีพส่วนตัว/รับจ้าง 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 

1 
18 
78 
2 
1 

1 
18 
78 
2 
1 

รวม 100 100 
จากตารางท่ี 4-5 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือนักเรียนหรือ

นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 78 รองลงมาคือพนักงานหน่วยงานเอกชนคิดเป็นร้อยละ 18 ประอาชีพส่วนตัว
หรือรับจ้างคิดเป็นร้อยละ 2     รับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจและพ่อบ้านแม่บ้านคิดเป็นร้อยละ 
1 เท่ากัน  
ตารางท่ี 4-6 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับรายได้ 

ระดับรายได้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่มีรายได้   
ต่ ากว่า 5,000 บาท  
5,000 – 10,000 บาท  
10,001 – 20,000 บาท  
20,000 บาทขึ้นไป 

15 
22 
34 
22 
7 

15 
22 
34 
22 
7 

รวม 100 100 
จากตารางท่ี 4-6 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับรายได้ท่ี 5,000-10,000 

บาทคิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมาคือ ต่ ากว่า 5,000 บาทและ10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22 
เท่ากัน และไม่มีรายได้ คิดเป็นร้อยละ 15 น้อยท่ีสุดคือ 20,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 7 
ตารางท่ี 4-7 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามงานอดิเรก  

งานอดิเรก จ านวน (คน) ร้อยละ 
ท่องเท่ียว   
ช้อปป้ิง   
ดูโทรทัศน์/ภาพยนตร์  
ฟังวิทยุ/เพลง 
เล่นอินเตอร์เน็ต  
ออกก าลังกาย  
อื่นๆ (โปรดระบ)ุ  

48 
34 
76 
76 
89 
33 
8 

13.19 
9.34 
20.88 
20.88 
24.45 
9.07 
2.19 

รวม 364 100 
*หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า1ข้อ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางท่ี 4-7 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีงานอดิเรกคือ เล่นอินเตอร์เน็ต
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 24.45 ดูภาพยนตร์หรือโทรทัศน์และฟังวิทยุหรือฟังเพลง คิดเป็นร้อยละ 
20.88 เท่ากัน ท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 13.19 ช้อปป้ิง คิดเป็นร้อยละ 9.34 ออกก าลังกาย คิดเป็นร้อย
ละ 9.07 และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 2.19 โดยค าตอบคืออ่านหนังสือ 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรายการโทรทัศน์ 
ตารางท่ี 4-8 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามส่ือท่ีกลุ่มเป้าหมายรับชม 

ส่ือท่ีกลุ่มเป้าหมายรับชม จ านวน (คน) ร้อยละ 
โทรทัศน์ฟรีทีวี 
โทรทัศน์เคเบ้ิล 
ทีวีอินเตอร์เน็ต  

54 
19 
27 

54 
19 
27 

รวม 100 100 
จากตารางท่ี 4-8 แสดงค่าร้อยละของส่ือท่ีกลุ่มเป้าหมายรับชมมากท่ีสุดคือ โทรทัศน์ฟรีทีวี คิด

เป็นร้อยละ 54 รองลงมาคือ ทีวีอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 27 และน้อยท่ีสุดคือโทรทัศน์เคเบิ้ล คิดเป็น
ร้อยละ 19 
ตารางท่ี 4-9 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามช่วงเวลารับส่ือโทรทัศน์ฟรีทีวี 

ช่วงเวลาท่ีกลุ่มเป้าหมายรับชม จ านวน (คน) ร้อยละ 
08.00 – 11.00 น.   
11.01 – 14.00 น.   
14.01 – 17.00 น. 
17.01 – 20.00 น.   
20.01 – 23.00 น.   
23.01 – 02.00 น. 
02.01 – 05.00 น.   
05.01 – 08.00 น. 

2 
2 
2 
10 
63 
18 
2 
1 

2 
2 
2 
10 
63 
18 
2 
1 

รวม 100 100 
จากตารางท่ี 4-9 แสดงค่าร้อยละของช่วงเวลาท่ีกลุ่มเป้าหมายรับส่ือจากโทรทัศน์ฟรีทีวี  มาก

ท่ีสุดคือช่วง20.01-23.00 น. คิดเป็นร้อยละ 63 รองลงมาคือช่วง 23.01-02.00 น. คิดเป็นร้อยละ 18 
ช่วง 17.00-20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 10 ช่วง 08.00-11.00 น.ช่วง11.01-14.00 น. ช่วง14.01-17.00 
น. และช่วง02.01-05.00 น. คิดเป็นร้อยละ 2 เท่ากัน น้อยท่ีสุดคือช่วง 05.01-08.00 น. คิดเป็นร้อยละ 
1 ตามล าดับ 
 
 
 

   ส
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สมุดกลาง



35 
 

ตารางท่ี 4-10 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานีโทรทัศน์ท่ีรับชม 
สถานีโทรทัศน์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกช่อง 5
สถานีโทรทัศน์ สีกอง ทับบกช่อง 7
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์  
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

88 
1 
5 
3 
0 
3 

88 
1 
5 
3 
0 
3 

รวม 100 100 
จากตารางท่ี 4-10 แสดงค่าร้อยละของสถานีโทรทัศน์ท่ีกลุ่มเป้าหมายรับชม มากท่ีสุดคือ

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยคิดเป็นร้อยละ 88 รองลงมาคือสถานีโทรทัศน์สีกองทับบกช่อง 
7 โดยคิดเป็นร้อยละ 5 สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส คิดเป็นร้อยละ 3 
เท่ากัน น้อยท่ีสุดคือสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 0 
ตารางท่ี 4-11 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามประเภทรายการ 

ช่วงเวลาท่ีกลุ่มเป้าหมายรับชม จ านวน (คน) ร้อยละ 
รายการวาไรต้ี   
รายการสารคดี   
รายการเกมโชว์และแข่งขันตอบ
ปัญหารายการสนทนา   
รายการเรียลลิต้ี   
รายการท่องเท่ียว 
รายการข่าว 

46 
13 
15 
3 
6 
7 
10 

46 
13 
15 
3 
6 
7 
10 

รวม 100 100 
จากตารางท่ี 4-11 แสดงค่าร้อยละของประเภทรายการท่ีกลุ่มตัวอย่างรับชม มากท่ีสุดคือ 

รายการวาไรตี้ คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมาคือ รายการเกมโชว์และแข่งขันตอบปัญหา คิดเป็นร้อยละ 
15 รายการสาคดี คิดเป็นร้อยละ 13 รายการข่าว คิดเป็นร้อยละ 10 รายการท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 
7 รายการเรียลลิต้ี คิดเป็นร้อยละ 6 และรายการสนทนา คิดเป็นร้อยละ 3 ตามล าดับ 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการท่องเท่ียวทางโทรทัศน์ 
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ตารางท่ี 4-12 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มเป้าหมายจ าแนกโดยการรับชมรายการท่องเท่ียวทางโทรทัศน์
ฟรีทีวี 
การรับชมรายการท่องเท่ียวทาง

โทรทัศน์ฟรีทีวี 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

เคย 
ไม่เคย 

97 
3 

97 
3 

รวม 100 100 
จากตารางท่ี 4-12 แสดงค่าร้อยละการรับชมรายการท่องเท่ียวทางโทรทัศน์ของกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่เคยรับชมรายการท่องเท่ียวทางโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 97 และไม่เคยรับชมรายการ
ท่องเท่ียวทางโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 3 
ตารางท่ี 4-13 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานีโทรทัศน์ท่ีเหมาะสมกับรายการ
ท่องเท่ียว 

สถานีโทรทัศน์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกช่อง 5
สถานีโทรทัศน์สีกองทับบกช่อง 7
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์  
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

49 
15 
6 
17 
0 
13 

49 
15 
6 
17 
0 
13 

รวม 100 100 
จากตารางท่ี 4-13 แสดงค่าร้อยละของสถานีโทรทัศน์ท่ีกลุ่มเป้าหมายคิดว่าเหมาะสมกับ

รายการท่องเท่ียว มากท่ีสุดคือสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยคิดเป็นร้อยละ 49 รองลงมาคือ
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ คิดเป็นร้อยละ 17 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกช่อง 5 โดยคิดเป็นร้อยละ 
15 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส คิดเป็นร้อยละ 13  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 คิดเป็นร้อยละ 6 
และน้อยท่ีสุดคือสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 0 
ตารางท่ี 4-14 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามวันออกอากาศท่ีเหมาะสมกับรายการ
ท่องเท่ียว 

วันท่ีเหมาะสมใรการออกอากาศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
จันทร์-ศุกร์ 
เสาร์-อาทิตย์ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์  

8 
63 
29 

8 
63 
29 

รวม 100 100 

   ส
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จากตารางท่ี 4-14 แสดงค่าร้อยละของวันออกอากาศท่ีกลุ่มเป้าหมายคิดว่าเหมาะสมกับ
รายการท่องเท่ียว มากท่ีสุดคือวันเสาร์-อาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 63 รองลงมาคือวันหยุดนักขัตฤกษ์ คิด
เป็นร้อยละ 29 และน้อยท่ีสุดคือวันจันทร์-ศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 8 
ตารางท่ี 4-15 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสมกับรายการท่องเท่ียว 

ช่วงเวลา จ านวน (คน) ร้อยละ 
08.00 – 11.00 น.   
11.01 – 14.00 น.   
14.01 – 17.00 น. 
17.01 – 20.00 น.   
20.01 – 23.00 น.   
23.01 – 02.00 น. 
02.01 – 05.00 น.   
05.01 – 08.00 น. 

18 
20 
35 
10 
8 
7 
1 
1 

18 
20 
35 
10 
8 
7 
1 
1 

รวม 100 100 
จากตารางท่ี 4-15 แสดงค่าร้อยละของช่วงเวลาท่ีกลุ่มตัวอย่างคิดว่าเหมาะสมกับรายการ

ท่องเท่ียวมากท่ีสุดคือช่วง14.01-17.00น. คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาคือช่วง11.01-14.00น. คิดเป็น
ร้อยละ 20 ช่วง08.00-11.00 น. คิดเป็นร้อยละ 18 ช่วง17.01-20.00น. คิดเป็นร้อยละ 10 ช่วง
20.01-23.00น. คิดเป็นร้อยละ 8 ช่วง23.01 – 02.00 น. คิดเป็นร้อยละ7 ช่วง02.01-05.00น.และ
ช่วง05.01-08.00น. คิดเป็นร้อยละ 1 เท่ากัน ตามล าดับ 
เหตุผลในการเลือกรับชมรายการท่องเท่ียวของกลุ่มเป้าหมายสามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มดังนี้ 

1. ความน่าสนใจของเนื้อหารายการ สถานท่ีท่ีน าเสนอรวมไปถึงความแปลกใหม่ของเนื้อหาท่ี
เลือกมาน าเสนอ 

2. วิธีการน าเสนอของรายการท้ังรูปแบบกราฟิคและการวางคาแรคเตอร์ให้พิธีกร การล าดับ
เรื่องราวความน่าสนใจของแต่ละสถานท่ีและการตัดต่อ 

3. ความสนุกสนานท่ีผู้ชมได้รับ 
4. ภาพสวยดึงดูดใจ ท าให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกอยากเดินทางตาม 

ตอนท่ี 4 ทัศนคติท่ีมีต่อรายการท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวที่หลากหลาย 
ตารางท่ี 4-16 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามประสบการณ์ในการเดินทางท่องเท่ียวท่ีใช้
เวลา1วัน 

ประสบการณ์ในการเดินทาง จ านวน (คน) ร้อยละ 
เคย 
ไม่เคย 

93 
7 

93 
7 

รวม 100 100 

   ส
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จากตารางท่ี 4-16 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามประสบการณ์ในการเดินทาง
ท่องเท่ียวท่ีใช้เวลา1วัน ส่วนใหญ่เคยเดินทางท่องเท่ียวท่ีใช้เวลา 1 วัน คิดเป็นร้อยละ 93 และไม่เคย
เดินทางท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วัน คิดเป็นร้อยละ 7 
ตารางท่ี 4-17 แสดงค่าร้อยละของทัศนคติท่ีกลุ่มเป้าหมายมีต่อจ านวนของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม
กับการเดินทางท่องเท่ียวใน 1 วัน 

จ านวนสถานท่ีท่ีเหมาะสม จ านวน (คน) ร้อยละ 
3 ท่ี 
4 ท่ี 
5 ท่ี 
5 ท่ีขึ้นไป 

55 
29 
5 
11 

55 
29 
5 
11 

รวม 100 100 
จากตางรางท่ี 4-17 แสดงค่าร้อยละของทัศนคติท่ีกลุ่มเป้าหมายมีต่อจ านวนของสถานท่ี

ท่องเท่ียวที่เหมาะสมกับการเดินทางท่องเท่ียวใน 1 วัน ส่วนใหญ่คิดว่า3ท่ี คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมา
คือ4ท่ี คิดเป็นร้อยละ 29 5ท่ีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 11 และน้อยท่ีสุดคือ5ท่ี คิดเป็นร้อยละ 5 ตามล าดับ 
ตารางท่ี 4-18 แสดงค่าร้อยละของวันท่ีกลุ่มตัวอย่างคิดว่าเหมาะสมกับการออกอากาศรายการท่องเท่ียว
ท่ีใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวหลากหลาย 

วันท่ีเหมาะสมในการ
ออกอากาศ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

จันทร์-ศุกร์ 
เสาร์-อาทิตย์ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

4 
61 
35 

4 
61 
35 

รวม 100 100 
จากตารางท่ี 4-18 แสดงค่าร้อยละของวันท่ีกลุ่มตัวอย่างคิดว่าเหมาะสมกับการออกอากาศ

รายการท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวหลากหลาย ส่วนใหญ่คิดว่าควรเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ 
คิดเป็นร้อยละ 61 รองลงมาคือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ 35 และน้อยท่ีสุดคือวันจันทร์-ศุกร์ 
คิดเป็นร้อยละ 4 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4-19 แสดงค่าร้อยละของสถานีโทรทัศน์ท่ีกลุ่มเป้าหมายคิดว่าเหมาะสมกับรายการท่องเท่ียวท่ี
ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวที่หลากหลาย 

สถานีโทรทัศน์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกช่อง 5
สถานีโทรทัศน์ สีกองทับบกช่อง 7
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์  
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

58 
9 
7 
14 
1 
11 

58 
9 
7 
14 
1 
11 

รวม 100 100 
จากตารางท่ี 4-19 แสดงค่าร้อยละของสถานีโทรทัศน์ท่ีกลุ่มเป้าหมายคิดว่าเหมาะสมกับ

รายการท่องเท่ียวท่ีใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าควรเป็น
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมาคือสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ คิดเป็น
ร้อยละ 14 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส คิดเป็นร้อยละ 11 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 คิดเป็น
ร้อยละ 9 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 คิดเป็นร้อยละ 7 และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
คิดเป็นร้อยละ 1 
ตารางท่ี 4-20 แสดงค่าร้อยละกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสมกับรายการท่องเท่ียวท่ีใช้
เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวที่หลากหลาย 

ช่วงเวลา จ านวน (คน) ร้อยละ 
08.00 – 11.00 น.   
11.01 – 14.00 น.   
14.01 – 17.00 น. 
17.01 – 20.00 น.   
20.01 – 23.00 น.   
23.01 – 02.00 น. 
02.01 – 05.00 น.   
05.01 – 08.00 น. 

18 
22 
38 
8 
9 
3 
1 
1 

18 
22 
38 
8 
9 
3 
1 
1 

รวม 100 100 
จากตารางท่ี 4-20 แสดงค่าร้อยละกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสมกับรายการ

ท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ส่วนใหญ่คิดว่าควรเป็นช่วง14.01-17.00 น. 
คิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมาคือช่วง11.01-14.00 น. คิดเป็นร้อยละ 22 ช่วง08.00-11.00 น. คิดเป็น
ร้อยละ 18 ช่วง20.01-23.00 น. คิดเป็นร้อยละ 9 ช่วง17.01-20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 8 ช่วง23.01-
02.00 น. คิดเป็นร้อยละ 3 และช่วงท่ีน้อยท่ีสุดคือช่วง02.01-05.00 น. และช่วง05.01-08.00 น. ซึ่ง
คิดเป็นร้อยละ 1 เท่ากัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4-21 แสดงค่าร้อยละของวิธีการน าเสนอท่ีกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเหมาะสมกับรายการท่องเท่ียวท่ี
ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวที่หลากหลาย 

วิธีการน าเสนอ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มีพิธีกร 
ไม่มีพิธีกร 
ภาพประกอบเพลง 
ใช้ Voice Over บรรยายสถานท่ีท่องเท่ียว 

91 
7 
27 
38 

55.83 
4.3 

16.56 
23.31 

รวม 163 100 
*หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

จากตารางท่ี 4-21 แสดงค่าร้อยละของวิธีการน าเสนอท่ีกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเหมาะสมกับ
รายการท่องเท่ียวท่ีใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ส่วนใหญ่คิดว่าควรใช้พิธีกร คิดเป็น
ร้อยละ 55.83 รองลงมาคือใช้ Voice Over บรรยายสถานท่ีท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 23.31 ใช้
ภาพประกอบเพลง คิดเป็นร้อยละ 16.56 และน้อยท่ีสุดคือไม่มีพิธีกร คิดเป็นร้อยละ 4.3 
ตารางท่ี 4-22 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนคติท่ีมีต่อเพศของพิธีกรของรายการ
ท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวที่หลากหลาย 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศชาย 
เพศหญิง 
เพศท่ีสาม 

55 
29 
16 

55 
29 
16 

รวม 100 100 
จากตารางท่ี 4-22 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนคติท่ีมีต่อเพศของพิธีกร

ของรายการท่องเท่ียวท่ีใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ส่วนใหญ่คิดว่าเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 55 รองลงมาคือเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 29 และน้อยท่ีสุดคือเพศท่ีสาม คิดเป็นร้อยละ 16 
ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



41 
 

ตารางท่ี 4-23 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนคติท่ีมีต่อบุคลิกของพิธีกรรายการ
ท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวที่หลากหลาย 

บุคลิกภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ตลก เฮฮา    
มนุษยสัมพันธ์ดี   
ช่างสงสัย ช่างสังเกตุ 
พูดจาฉะฉาน   
มีทักษะในการใช้ภาษาอย่างดี 
ฉลาด มีไหวพริบ 
รูปร่าง หน้าตาดี   
รู้จักกาละเทศะ   
โผงผาง เสียงดัง โวยวาย 
อื่นๆ 

78 
76 
57 
58 
50 
68 
26 
58 
2 
3 

16.39 
15.97 
11.97 
12.18 
10.51 
14.29 
5.46 
12.18 
0.42 
0.63 

รวม 476 100 
*หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

จากตารางท่ี 4-23 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนคติท่ีมีต่อบุคลิกของพิธีกร
รายการท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวที่หลากหลาย ส่วนใหญ่คิดว่าควรเป็นคนท่ีตลก เฮฮา 
คิดเป็นร้อยละ 16.39 รองลงมาควรมีมนุษยสัมพันธ์ดี คิดเป็นร้อยละ 15.97 ฉลาด มีไหวพริบ คิดเป็น
ร้อยละ 14.29 พูดจาฉะฉานและรู้จักกาละเทศะ คิดเป็นร้อยละ 12.18 เท่ากัน ช่างสงสัย ช่างสังเกตุ คิด
เป็นร้อยละ 11.97 มีทักษะในการใช้ภาษาอย่างดี คิดเป็นร้อยละ 10.51 อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 0.63 เช่น
รวดเร็ว กระฉับกระเฉง มีศิลปะในการพูดและไม่หลงทางเป็นต้น น้อยท่ีสุดคือโผงผาง เสียงดัง โวยวาย 
คิดเป็นร้อยละ 0.42 
ตารางท่ี 4-24 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนคติท่ีมีต่อเนื้อหาท่ีรายการท่องเท่ียวท่ีใช้
เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวที่หลากหลายควรจะน าเสนอ 

เนื้อหา จ านวน (คน) ร้อยละ 
สถานท่ีท่องเท่ียว  
ร้านอาหาร   
ท่ีพัก 
วิธีการเดินทางคร่าวๆ  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
อื่นๆ 

95 
70 
39 
68 
69 
3 

27.61 
20.35 
11.34 
19.77 
20.06 
0.87 

รวม 344 100 
*หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



42 
 

จากตารางท่ี 4-24 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนคติท่ีมีต่อเนื้อหาท่ีรายการ
ท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายควรจะน าเสนอ ส่วนใหญ่คิดว่าควรจะน าเสนอ
สถานท่ีท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 27.61 รองลงมาคือร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 20.35 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง คิดเป็นร้อยละ 20.06 วิธีการเดินทางคร่าวๆ คิดเป็นร้อยละ 19.77 ท่ีพัก คิดเป็นร้อยละ 11.34 
และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 0.87 ค าตอบคือจุดเด่นของสถานท่ีนั้นๆ ประวัติความเป็นมาของแต่ละสถานท่ี
รวมถึงเทศกาลต่างๆเป็นต้น 
ตารางท่ี 4-25 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อภาพรวมของ
รายการท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวที่หลากหลาย 

ภาพรวมของรายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เน้นความสนุกสนาน  
เน้นการเดินทางท่ียากล าบาก  
เน้นความกลมกลืนกับคนพื้นท่ี 
เน้นความเป็นไปได้จริง 
อื่นๆ  

35 
1 
3 
61 
0 

35 
1 
3 
61 
0 

รวม 100 100 
จากตารางท่ี 4-25 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อ

ภาพรวมของรายการท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ส่วนใหญ่คิดว่าเน้นความ
เป็นไปได้จริง คิดเป็นร้อยละ 61 รองลงมาคือเน้นความสนุกสนาน คิดเป็นร้อยละ 35 เน้นความ
กลมกลืนกับคนในพื้นท่ี คิดเป็นร้อยละ 3 เน้นการเดินทางท่ียากล าบาก คิดเป็นร้อยละ 1 และอื่นๆ คิด
เป็นร้อยละ 0 
ตารางท่ี 4-26 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนคติท่ีมีต่อเวลาในการออกอากาศของ
รายการท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวที่หลากหลาย 

ความยาวในการออกอากาศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
20 นาที 
30 นาที 
1 ช่ัวโมง 

20 
58 
22 

20 
58 
22 

รวม 100 100 
จากตารางท่ี 4-26 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนคติท่ีมีต่อเวลาในการ

ออกอากาศของรายการท่องเท่ียวท่ีใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ส่วนใหญ่คิดว่าความ
ยาวของรายการท่ีเหมาะสมคือ 30 นาที คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมาคือ 1 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 22 
และน้อยท่ีสุดคือ 20 นาที คิดเป็นร้อยละ 20 
 
 

   ส
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ข้อเสนอแนะเก่ียวกับรายการวาไรต้ีท่องเที่ยวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
 เนื้อหาท่ีควรจะน าเสนอในรายการคือ สถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหารและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ควรเลือกเนื้อหาท่ีมีความน่าสนใจและไปได้จริงใน1วัน ไม่จ าเป็นต้องไปหลายท่ีแต่ควรไปแล้ว
ใช้เวลาในแต่ละท่ีให้คุ้มค่าและครอบคลุมจุดเด่นของสถานท่ีนั้นๆให้ได้ 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการท่องเที่ยว
ที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 

จากการท่ีผู้จัดท าได้ท าการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการท่องเท่ียวทางโทรทัศน์ 
จ านวนท้ังส้ิน 3 ท่าน สามารถสรุปผลได้ว่า รายการท่องเท่ียวทางโทรทัศน์ในปัจจุบัน มีเนื้อหาท่ี
คล้ายคลึงกันและบางรายการมีความไม่ถูกต้องของเนื้อหา ส่วนในด้านของรูปแบบและวิธีการน าเสนอ
รวมถึงเทคนิคต่างๆนั้นมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาให้มีความแตกต่างกันออกไปตามคอนเซ็ป
รายการ และเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากท่ีสุด  

ด้านเนื้อหาของรายการท่องเที่ยว 
 เนื้อหาของรายการท่องเท่ียวทางโทรทัศน์ท่ีดีนั้นควรมีข้อมูลท่ีถูกต้องและมีความน่าเช่ือถือ 
การผลิตรายการผู้ผลิตจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องทุกครั้งก่อนอากาศ แต่หากเกิดความผิดพลาด
ไปแล้วจะต้องลงขออภัยผู้ชมเพื่อแสดงความรับผิดชอบและแก้ไขข้อมูลเพื่อความถูกต้องด้วย การ
เลือกประเด็นเพื่อน าเสนอนั้นต้องเกิดจากการเลือกหัวข้อหรือประเด็นท่ีมีความน่าสนใจ สถานท่ี
ท่องเท่ียวแห่งนี้อาจมีรายการอื่นเคยพูดถึงแล้ว  ก็ควรเอาประเด็นท่ีแตกต่างมาน าเสนอ และน า
ประเด็นนั้นมาใส่รายละเอียดเพื่อท าให้เรื่องราวเหล่านั้นมีความน่าสนใจ 

ด้านรูปแบบและวิธีการน าเสนอ 
 รูปแบบและวิธีการน าเสนอรายการท่องเท่ียวที่น่าสนใจนั้น ไม่มีรูปแบบและวิธีการท่ีแน่นอน 
ซึ่งแต่ละรายการจะต้องเลือกรูปแบบและวิธีการน าเสนอให้มีความเหมาะสมกับคอนเซ็ปและ
กลุ่มเป้าหมายของแต่ละรายการ รวมถึงความต้องการในการส่ือสารของผู้ผลิตรายการนั้นๆด้วย 

ด้านผู้ด าเนินรายการหรือพิธีกร 
 ผู้ด าเนินรายการหรือพิธีกรท่ีดี จะต้องมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับ Mood and Tone ของ
รายการ มีบุคลิกสนุกสนาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี พูดจาชัดถ้อยชัดค า กระฉับกระเฉง  ไม่ส าอางค์ และ
สามารถโน้มน้าวจิตใจผู้ชมให้คล้อยตามได้ โดยส่ิงเหล่านี้เกิดขึ้นจากการสร้างบุคลิกให้กับพิธีกร 
เพื่อให้รายการมีความน่าสนใจและท าให้ผู้ชมรู้สึกอยากติดตามรายการมากขึ้น  

จากผลสรุปข้างต้นนั้น ผู้จัดท าได้น ามาใช้ในการออกแบบและปรับรูปแบบรายการ
(Proposal) และการสร้างสรรค์บทรายการ (Script) ให้มีความน่าสนใจและตรงกับความต้องการของ
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กลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด ซึ่งจะใช้วิธีการน าเสนอท่ีมีส่วนผสมของรายการเรียลลิต้ีมากขึ้น และเน้นให้
ความสนุกสนานไปพร้อมกับการให้ข้อมูลท่ีถูกต้องแก่ผู้ชมมากยิ่งขึ้น 

การวิเคราะห์ความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการวาไรต้ีท่องเท่ียวท่ีใช้เวลา 1 
วันเพื่อการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายจากการท าแบบสอบถามแก่กลุ่มเป้าหมายจ านวน 100 คน ซึ่งมี
อายุ 18 – 35 ปี พบว่าอาชีพของกลุ่มเป้าหมายท่ีท าแบบสอบถามนั้น คือ นักเรียน นักศึกษาและ
พนักงานหน่วยงานเอกชนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีระดับการศึกษาต้ังแต่ต่ ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี มี
สถานภาพโสด โดยคนกลุ่มนี้มีงานอดิเรกส่วนใหญ่ คือ เล่นอินเทอร์เน็ต ฟังเพลงและดูโทรทัศน์ 

ด้านพฤติกรรมในการเปิดรับชมรายการท่องเที่ยว 
 พฤติกรรมในการเปิดรับชมรายการท่องเท่ียวทางโทรทัศน์  พบว่ากลุ่มเป้าหมายท่ีท า
แบบสอบถามส่วนใหญ่ช่ืนชอบการรับชมรายการท่องเท่ียว โดยส่วนใหญ่รับชมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 และสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 โดยวันเวลาออกอากาศนั้น
กลุ่มเป้าหมายจะรับชมในช่วงเวลาต้ังแต่ 17.01-02.00 น. ซึ่งผลจากแบบสอบถามช้ีให้เห็นว่ารายการ
ท่องเท่ียวที่เป็นที่นิยมของกลุ่มเป้าหมายส่วนมาก คือ Navigator, Say Hi และหนังพาไป ปัจจัยท่ีท า
ให้เลือกรับชม ได้แก่ เนื้อหาข้อมูลในรายการ และรูปแบบวิธีการน าเสนอท่ีน่าสนใจ 

ความคิดเห็นเก่ียวกับรายการท่องเที่ยว 
กลุ่มเป้าหมายท่ีท าแบบสอบถามช่ืนชอบรายการท่องเท่ียวท่ีมีการผสมผสานหลายรูปแบบ  

และควรมีสัดส่วนของความเป็นเรียลลิต้ี และในด้านความคิดเห็นเรื่องเนื้อหาของรายการท่องเท่ียว 
พบว่าเนื้อหาควรน าเสนอมุมมองใหม่ๆของแหล่งท่องเท่ียวเดิมให้มีความน่าสนใจมากขึ้น และข้อมูลท่ี
น าเสนอจะต้องมีความถูกต้อง ในด้านความต้องการท่ีมีต่อระยะเวลาในการน าเสนอรายการท่องเท่ียว
ท่ีใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่คิดว่าระยะเวลาท่ี
เหมาะสมกับการรับชมรายการท่องเท่ียว ควรมีระยะเวลาในการน าเสนอ 30 นาที และในด้านความ
ต้องการท่ีมีต่อลักษณะเนื้อหารายการท่องเท่ียวท่ีใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย พบว่า
กลุ่มเป้าหมายต้องการเนื้อหารายการท่ีให้ข้อมูลในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นความน่าสนใจของแหล่ง
ท่องเท่ียว ค่าใช้จ่ายของการเดินทาง ร้านอาหารที่อยู่บริเวณใกล้เคียง เป็นต้น 

ความต้องการด้านพิธีกร 
 ความต้องการในด้านพิธีกรหรือผู้ด าเนินรายการท่องเท่ียวท่ีใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวท่ี
หลากหลาย พบว่ากลุ่มเป้าหมายท่ีท าแบบสอบถามนั้นต้องการพิธีกรท่องเท่ียวแบบเล่าบรรยากาศไป
พร้อมกับภาพ และเล่าประสบการณ์ระหว่างเดินทาง ในด้านบุคลิกภาพของพิธีกรนั้นจะต้องเป็นคนมี
มนุษยสัมพันธ์ดี ตลก ฉลาด มีไหวพริบ และรู้จักกาละเทศะ 
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ความต้องการด้านวิธีการน าเสนอ 
 รายการท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย กลุ่มเป้าหมายต้องการให้มี
ความเป็นเรียลลิต้ีเพื่อความสนุกสนานและต่ืนเต้นไปกับการรับชมรายการ  ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดคือภาพ
สถานท่ีต่างๆจะต้องสวย การจัดองค์ประกอบภาพจะต้องน่ามอง 

ความต้องการด้านเนื้อหา  
ความต้องการในด้านเนื้อหาในรายการท่องเท่ียวท่ีใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวท่ี

หลากหลาย ต้องการการท่องเท่ียวท่ีครอบคลุมรายละเอียดของสถานท่ีท่องเท่ียวแต่ละท่ีอย่าง
ครบถ้วน หรือสถานท่ีท่ีคนรู้จักแล้ว แต่เป็นมุมมองท่ีหลายๆคนอาจไม่สังเกตุหรือไม่คาดคิดว่าสถานท่ี
แห่งนั้นจะมีเรื่องราวเหล่านี้ด้วย ท่ีส าคัญคือเมื่อรายการจบผู้ชมจะสามารถเดินทางตามได้ใน 1 วัน
จริงๆ โดยกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่คิดว่าเวลา 1 วันจะเท่ียวได้ประมาณ 3 สถานท่ี 

จากผลสรุปข้างต้น ผู้ศึกษาได้นามาใช้ในการออกแบบโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของ
รายการท้ังหมด ให้สอดคล้องกับพฤติกรรการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์และความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายในด้านรูปแบบและเนื้อหาท่ีมีต่อรายการท่องเท่ียวท่ีใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวท่ี
หลากหลายให้มากท่ีสุด 

3. การน าเสนอโครงร่าง (Proposal) บทโทรทัศน์ (Script) และข้ันตอนการผลิตรายการ 
(Production) 

Proposal รายการ 
Proposal รายการท่องเที่ยวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
ช่ือรายการ :    One Day Trip 
สโลแกน :   รายการท่ีจะท าให้คุณรู้ว่า 1 วันเท่ียวได้มากกว่าท่ีคุณคิด 
แนวความคิดรายการ :  1 วันกับการท่องเท่ียวแบบไม่คาดคิด 
วัตถุประสงค์ของรายการ : เพื่อเป็นรายการท่องเท่ียว1วันส าหรับผู้ท่ีมีเวลาน้อยแต่อยาก

ท่องเท่ียว 
กลุ่มเป้าหมาย :   ประชาชนท่ีมีอายุ 18-35 ปีท่ีชอบการท่องเท่ียว 
รูปแบบรายการ :   รายการท่องเท่ียว 
ความยาวของรายการ :  15 นาที 
วันและเวลาในการออกอากาศ : 23.00-23.15 น. วันศุกร์ 
สถานีโทรทัศน์ท่ีออกอากาศ : สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
เนื้อหารายการโดยรวม :  เป็นรายการท่ีจะพาไปเท่ียวสถานท่ีต่างๆภายในเวลา1วัน 
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วิธีการน าเสนอ :  
แบ่งเป็น3 ช่วง 
ช่วงท่ี1 Plan Your Trip ความยาว 3 นาที 

เป็นช่วงท่ีจะเกริ่นก่อนเริ่มการเดินทางว่าเทปนี้รายการจะแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไหนในประเทศ
ไทย และประวัติของสถานท่ีนั้นๆแบบคร่าวๆ เริ่มเดินทางไปยังสถานท่ีแรก 

ช่วงท่ี2 On The Way ความยาว 5 นาที 
เริ่มต้ังแต่สถานท่ีท่ี 2 จนถึงพักรับประทานอาหารกลางวัน 

ช่วงท่ี 3 On The Way (ต่อ) ความยาว 7 นาที 
เริ่มต้นการเดินทางช่วงบ่ายจนครบทุกสถานท่ี พิธีกรพูดสรุปว่าใน 1 วันนี้ได้เท่ียวที่ไหนไปบ้าง  
การด าเนินรายการ : 
 ช่วงท่ี 1  
เป็นช่วงท่ีจะบอกว่าตอนนี้อยู่ท่ีอ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา และเล่าถึงท่ีมาของช่ืออ าเภอวัง
น้ าเขียว ออกเดินทางไปยังสถานท่ีแรกคือสวนลุงไกร 
 ช่วงท่ี 2  
เดินทางต่อไปท่ีสวนกล้วยไม้ เขาแผงม้า ออร์คิด และร้านอาหารลาคัมปาณ  

ช่วงท่ี 3 
เดินทางต่อในช่วงบ่ายเริ่มจากวังน้ าเขียวฟาร์ม วิลเลจ ฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอร์รี่และผาเก็บตะวัน 
พิธีกรสรุปการเดินทางท้ังหมด 
ตารางท่ี4-27 ตารางแสดงแผนการถ่ายท าและตัดต่อ  
วัน/เดือน/ปี รายละเอียด 
16 - 17 กันยายน 56 หาข้อมูลสถานท่ีถ่ายท า 
18 - 20 กันยายน 56 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียว 
23 - 24 กันยายน 56 วางแผนการเดินทาง 
29 กันยายน 56 ลงพื้นท่ีหาสถานท่ีท่องเท่ียวและส ารวจเส้นทางในการ

เดินทาง 
30 กันยายน – 1 ตุลาคม 56 วางแผนการถ่ายท า  
2 ตุลาคม – 19 ตุลาคม 56 เตรียมอุปกรณ์ในการถ่ายท า 
20 - 21 ตุลาคม 56 ถ่ายท า 
25 - 26 ตุลาคม 56 ดูFootage 
27 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน  56 ตัดต่อครั้งท่ี 1 
10 พฤศจิกายน - 29 พฤศจิกายน 56 ตัดต่อครั้งท่ี 2 
2 – 10 ธันวาคม 56 ตัดต่อครั้งท่ี 3 
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บทท่ี 5 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

 
การศึกษาและผลิตรายการท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายได้ใช้วีธี

การประเมินผล (Evaluation Research) โดยมีวัตุประสงค์เพื่อประเมินผลงานรายการโทรทัศน์ท่ีผู้
ศึกษาได้ผลิตขึ้น ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากกลุ่มเป้าหมายท่ีมีอายุระหว่าง 18- 35 
ปี จ านวน 10 คน ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ท่ีได้รับจากการชมรายการ One Day Trip 
” เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ท่ีได้รับจากการรับชมของกลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งจะน าไปสู่การสรุปและการอภิปรายรายงานวิจัยตลอดจนผลิตช้ินงานท่ีเสร็จสมบูรณ์  
ผลการประเมินประสิทธิผลรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ รายการ “One Day Trip”  

1. ผลการวิเคราะห์การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและ 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการชมรายการ One Day Trip” ของกลุ่มตัวอย่างช่วยอายุ 18 – 35 ปี จ านวน 
10 ท่าน มีดังต่อไปนี้ 

1) น.ส. จันทิมา จันแดง อายุ 22 ปี พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน 
2) นาย สุพัฒน์ พึ่งพันธุ์ อายุ 22 ปี นักศึกษา  
3) น.ส. สุนทรี ธรรมนิตย์นิยม อายุ 22 ปี นักศึกษา  
4) น.ส. เกษินี สวงโท อาย ุ30 ปี พนักงานบริษัทเอกชน  
5) น.ส. พรทิพย์ ศรีสว่าง อายุ 28 ปี กิจการส่วนตัว 
6) นาย ธนพล ภู่เจริญ อายุ 28 ปี ข้าราชการ 
7) นาย มาโนช เจริญทรัพย์ อายุ 21 ปี นักศึกษา 
8) น.ส. วิชุดา ขาวสุวรรณ อายุ 21ปี นักศึกษา 
9) น.ส. ศุภลักษณ์ เขมา อายุ 32 ปี พนักงานธนาคาร 
10) นาย กฤษฎา ภู่เจริญ อายุ 25 พนักงานบริษัทเอกชน 

โดยใช้ข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่งจะแบ่งข้อค าถามออกเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบของรายการ (Format)  
ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ กลุ่มตัวอย่างรู้สึกพอใจกับรูปแบบของรายการ 

โดยให้เหตุผลว่า เป็นรายการท่ีดูได้เรื่อยๆ ดูเพลินๆ รูปแบบรายการตอนนี้ดูเป็นรายการท่องเท่ียวท่ี
เน้นการเกษตรมากเกินไปและไม่ค่อยสนุก รายการประเภทนี้น่าจะสนุกได้มากกว่านี้ 

ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบรายการความยาว 15 นาที กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า 
เนื้อหาในรายการมีความเหมาะสมกับเวลาในการออกอากาศ เนื้อหากระชับ เลา่เรื่องเร็ว เข้าใจได้และไม่
ยืดเยื้อ แต่ก็ท าให้ผูช้มไม่ค่อยได้ซึมซับกับบรรยากาศเทา่ไหร่ บางท่านเสนอว่าน่าจะมีความยาวมากกว่า
นี้เพราะรู้สึกยังไม่ค่อยเต็มอิ่มกับบรรยากาศของสถานท่ีท่องเท่ียวเท่าท่ีควร
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาของรายการ (Content)  
ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าเนื้อหาของ 

รายการมีสาระดี ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวได้ดี แต่ในเรื่องข้อมูลในการเดินทางหรือแผนท่ีไม่
มีให้เห็น จึงท าให้รู้สึกว่าขาดข้อมูลในส่วนนี้ไป ถ้าอยากเดินทางตามรายการก็จะไปไม่ถูก ต้องหา
ข้อมูลเพิ่มเติมเอง ท าให้ผู้ชมได้รับทราบข้อมูลส าคัญของแหล่งท่องเท่ียวแต่ไม่สามารถเดินทางไป
แหล่งท่องเท่ียวนั้นๆได้อย่างถูกต้อง ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นให้ข้อมูลได้พอดี ไม่มาก
จนเกินไป  

ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ท่ีได้รับจากการรับชมรายการ กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็น
ว่ารายการมีเนื้อหาท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ชม ได้ความรู้เกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆท่ีรายการแนะน า 
ซึ่งเป็นประโยชน์ส าหรับคนท่ีต้องการเดินทางไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวเหล่านั้น ท าให้ผู้ชมได้รู้ว่าถ้าจะ
เดินทางไปสถานท่ีนั้นๆผู้ชมจะได้เจออะไรและมีกิจกรรมอะไรให้ได้ท าบ้าง 

ส่วนที ่3 ความคิดเห็นเก่ียวกับเทคนิคการน าเสนอ (Style)  
ด้านความคิดเห็นและความถึงพอใจที่มีต่อเทคนิคการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการ  กลุ่ม

ตัวอย่างมีความเห็นว่า ผู้ด าเนินรายการพูดไม่คล่อง พูดเร็วและรัวท าให้ฟังไม่ทันและไม่ค่อยรู้เรื่องบ้าง 
พูดไม่เป็นธรรมชาติ ด าเนินรายการแบบไม่ค่อยผ่อนคลาย ดูเกร็งๆ ส่วนใหญ่การน าเสนอของรายการจะ
ใช้เสียงบรรยายในการให้ข้อมูลต่างๆของสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละที่ 

ด้านเพลงและดนตรีประกอบรายการ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าเพลงประกอบรายการ 
โดยรวมถือว่าดี มีความสนุกสนาน แต่เพลงบางช่วงรบกวนเสียงพิธีกร ท าให้ฟังเสียงบรรยายไม่ถนัด 
และบางท่านให้ความเห็นว่ามีการใช้เพลงประกอบมากเกินไป และบางจังหวะรู้สึกว่าเงียบเกินไปควร
ใส่ดนตรีเข้าไป 

ส่วนที่4ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ 
ด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อภาพรวมของรายการ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า โดยรวมพึงพอใจ

เพราะรายการนี้มีเนื้อหาสาระท่ีดี ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีต่างๆได้ดี แต่ข้อเสียก็คือขาดการแนะน า
วิธีการในการเดินทางไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆและการด าเนินรายการไม่สนุกจึงไม่ค่อยดึงดูดให้
ติดตาม 

ในส่วนที่กลุ่มตัวอย่างชอบคือ การสรุปการเดินทางในช่วงท้ายของรายการเพราะเป็นการเน้น
ย้ าอีกรอบว่าวันนี้ได้เดินทางไปที่ไหนมาบ้าง ท าให้ผู้ชมไม่ลืม และเพลงที่ใช้ประกอบรายการ  ส่วน
กราฟฟิกต่างๆกลุ่มเป้าหมายให้ความเห็นว่าเป็นกราฟฟิคที่เรียบร้อยเกินไปไม่เข้ากับรายการที่เป็น
รายการวัยรุ่นแต่ก็ท าให้รายการไม่รก ดูสะอาด สบายตา บางส่วนบอกว่ากราฟฟิคน้อยเกินไป 

เพลงท่ีใช้ประกอบรายการเป็นเพลงท่ีมีความสนุกสนานและเป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน ท าใหไ้ม่
น่าเบ่ือจังหวะของดนตรีสนุกไม่เร็วหรือช้าจนเกินไปและเข้ากับการน าเสนอของรายการ 

เมื่อรับชมจบแล้วกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความคิดเห็นว่าถ้ามีโอกาสอยากไปเท่ียว ตามท่ี
รายการน าเสนอ เพราะอยากลองไปท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวเพื่อไปชมสถานท่ีท่องเท่ียว
ดังกล่าวด้วยตนเอง หรืออยากลองไปยังสัมผัสด้วยตัวเอง กลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความคิดเห็นว่า
รู้สึกเฉยๆ เพราะสถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวเคยไปมาแล้ว 
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 บทท่ี 6 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

 
ในบทสุดท้ายนี้ผู้ศึกษาได้สรุปภาพรวมของการวิจัยโครงการผลิตรายการวาไรต้ีท่องเท่ียวท่ีใช้

เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ซึ่งได้สรุปผลการวิจัย สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรครวมถึงข้อเสนอแนะในการท าศึกษาวิจัยและผลิตในครั้งต่อไป  
สรุปผลการวิจัย  

1. สรุปผลเก่ียวกับปัจจัยการผลิตรายการ  
ปัจจัยการผลิตเป็นปัจจัยท่ีท าให้เกิดการสร้างาสรรค์รายการใหม่ๆนั้น  คือ ความคิด

สร้างสรรค์ของผู้ผลิตรายการท่ีจะสร้างสรรค์รายการท่ีมีความแปลกใหม่ น่าสนใจ และตรงตามความ
ต้องการหรือความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นจึงต้องมีการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ผลิต
รายการท่องเท่ียวทางโทรทัศน์และกลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการผลิตรายการ  

1.1 การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ผลิตรายการท่องเท่ียวทางโทรทัศน์ (In-Depth Interview)  
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ผลิตรายการท่องเท่ียวทางโทรทัศน์โดยได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องของรูปแบบ 
เนื้อหา ลีลาการน าเสนอ และกระบวนการผลิต รวมถึงปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆในการผลิต
รายการท่องเท่ียว จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ผลิตรายการ 3 รายการคือรายการเปรี้ยวปาก เช็คอิน 
รายการฉันรักเมืองไทยและรายการFeel Trip ผู้ผลิตนั้นมีข้อเสนอท่ีคล้ายคลึงกัน คือ รูปแบบการ
น าเสนอของรายการ จับคอนเซ็ปต์ของรายการให้ชัด และท าตามคอนเซ็ปต์ท่ีต้ังไว้ เพื่อให้รายการของ
เราแตกต่างจากรายการอื่นๆ การน าเสนอสถานท่ีทอ่งเท่ียวต่างๆก็ไม่ควรซ้ ากับท่ีรายการอื่นไปหรือถ้า
ซ้ าจริงๆก็จะต้องสร้างความแตกต่างให้รายการเรา ท าให้รายการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  การเลือก
วิธีการน าเสนอก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ผู้ผลิตรายการจะต้องสร้างสรรค์เนื้อหา
รายการท่ีมีสาระและสนุกสนาน ส่วนกระบวนการผลิตรายการนั้นผู้ผลิตรายการให้ความเห็นว่า 
กระบวนการถ่ายท าของแต่ละรายการก็จะแตกต่างกัน ปัญหาต่างๆท่ีเจอก็แตกต่างกัน วิธีการ
แก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุดคือต้องมีการเตรียมการท่ีดีและเข้าใจในเนื้องานท่ีตรงกัน รวมถึงมีสติในการท างาน
ตลอดเวลา 

1.2 การแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) จากการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 100 คน ในเรื่องของรูปแบบรายการและช่วงเวลาในการออกอากาศโดยผู้ชมกลุ่มเป้าหมายให้
ความเห็นว่า การน าเสนอรายการท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวที่หลากหลายนั้นไม่
จ าเป็นท่ีจะต้องไปหลายท่ีไปประมาณ 3-4 ท่ี แต่ให้ข้อมูลของแต่ละท่ีอย่างละเอียด ครบถ้วนและให้
เวลากับภาพบรรยากาศของแต่ละท่ีอย่างเต็มท่ีน่าจะเหมาะสมกว่าการไปหลายท่ีแต่ได้ข้อมูลไม่ครบ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



50 
 

รายการท่องเท่ียวส่วนใหญ่มักจะน าเสนอสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีต้องใช้เวลาหลายวัน ซึ่งส าหรับ
คนท างานแล้วการไปท่องเท่ียวหลายวันนั้นเป็นไปได้ยากต้องรอช่วงเทศกาล และช่วงเทศกาลก็คน
เยอะ ต้องไปแย่งกันกนิแย่งกนัใช้ การเดินทางท่องเท่ียวแบบวันเดียวจึงตอบโจทย์กับคนกลุ่มนี้ได้เป็น
อย่างดี มีวันหยุดเพียง 1-2 วันก็สามารถเดินทางไปพักผ่อนได้ การเดินทางแบบวันเดียวยังมีข้อดีอีก
อย่างคือ ค่าใช้จ่ายไม่สูงมากวัยรุ่นสามารถท่องเท่ียวตามท่ีรายการน าเสนอได้เพราะ วัยรุ่นเป็นวัยทีม่ี
งบประมาณอยู่อย่างจ ากัด ส่วนช่วงเวลาในการออกอากาศนั้นกลุ่มเป้าหมายกล่าวว่าถ้าเป็นวันหยุด
เสาร์อาทิตย์ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมคือช่วงเช้า  

2. สรปุผลเก่ียวกับกระบวนการผลิตรายการ  
ในการผลิตช้ินงานรายการ “One Day Trip” มีขั้นตอนการด าเนินงานคือ ก่อนการผลิต

รายการ ผลิตรายการ และหลังรายการผลิตรายการ โดยสรุปผลได้ดังนี้ 
2.1 กระบวนการก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production) เป็นกระบวนการที่ต้องวางแผน

ในการผลิตรายการทั้งหมด ต้ังแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคล และสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น 
หนังสือ บทความ นิตยสาร เอกสาร รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
จากนั้นเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ผลิตรายการท่องเที่ยว ทางโทรทัศน์และ
การท าแบบสอบถามของกลุ่มเป้าหมาย หลังจากนั้นผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
และผลที่ได้จากการท าแบบสอบถามของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อท าการคิดโครงร่างรายการ (Proposal) 
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จากนั้นผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ ติดต่อกับสถานที่ต่างๆเพื่อเตรียมการส าหรับถ่ายท ารวมถึงลงพื้นที่ส ารวจสถานที่ถ่ายท า เพื่อน าไป
เขียนบท (Script) 

2.2 กระบวนการผลิตรายการ (Production) สามารถผลิตรายการท่องเท่ียวท่ีใช้เวลา 1 
วันเพื่อการท่องเท่ียวที่หลากหลายให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยอาศัยข้อมูลท่ีกล่าว
มาข้างต้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิต ซึ่งผู้ศึกษาสามารถทราบถึงกระบวนการในการผลิตรายการ
โทรทัศน์ การด าเนินงานในการผลิต ปัญหา อุปสรรคและวิธีการแก้ไขในขั้นตอนของการผลิตรายการ
เพื่อให้รายการออกมาสมบูรณ์ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 

2.3 ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ (Post-Production) หลังจากขั้นตอนของการผลิต
รายการท่องเท่ียว ท่ีใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายตัวอย่าง ผู้ศึกษาได้ท าการทดสอบ
ช้ินงานนี้ โดยการสนทนากลุ่มกับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ถึงทราบความพึงพอใจใน
การรับชมรายการท่องเท่ียวทาง โทรทัศน์ และทราบถึงความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะต่อรายการ 
อีกท้ังยังเป็นการประเมินผลโครงการการผลิตรายการวาไรต้ีท่องเท่ียวท่ีใช้เวลา 1 วันเพื่อการ
ท่องเท่ียวที่หลากหลายให้บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งการสนทนากลุ่มนั้นจะค านึงถึง
องค์ประกอบของรายการท่องเท่ียวทางโทรทัศน์  ผลจากการสนทนากลุ่มท าให้ผู้ศึกษาทราบว่า
กลุ่มเป้าหมายคิดว่ารายการท่องเท่ียวทางโทรทัศน์นี้ตรงตามความต้องการ  และได้น าข้อเสนอแนะ
บางส่วนไปปรับปรุงรายการ เพื่อให้รายการตัวอย่างนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
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3. สรุปผลความพึงพอใจจากการรรับชมรายการวาไรต้ีท่องเที่ยวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย รายการ “One Day Trip” ของผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย  

ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลช้ินงานรายการวาไรตี้ท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียว
ท่ีหลากหลาย รายการ “One Day Trip” ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในหัวข้อ “ความ
พึงพอใจและประโยชน์ท่ีได้รับ จากการรับชมรายการวาไรตี้ท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียว
ท่ีหลากหลาย” จากกลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุ 18 - 35 ปี เป็นจ านวนท้ังส้ิน 10 ท่าน สามารถสรุปผลได้
ดังนี้ 

รายการ “One Day Trip” เป็นรายการวาไรตี้ท่องเท่ียวท่ีมีประโยชน์ให้สาระและความรู้แก่
ผู้ชม เนื้อหาในรายการมีความเหมาะสม ให้สาระความรู้เกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆได้เป็นอย่างดี 
ด้านเนื้อหารายการเป็นรายการท่ีเหมาะกับกลุ่มตัวอย่าง รายการมีเนื้อหาสาระท่ีดีเป็นการท่องเท่ียวท่ี
เลือกการน าเสนอแบบวันเดียวเป็นรายการท่ีมีแนวคิดแปลกใหม่ แตกต่างจากรายการท่ัวไปท่ีมักจะ
เน้นการน าเสนอการท่องเท่ียวท่ีใช้เวลาหลายวันในการเดินทาง การน าเสนอความเช่ือมโยงของ
รายการมีลักษณะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพลงและดนตรีประกอบรายการโดยรวมถือว่าดี แต่บาง
ช่วง เสียงเพลงไปรบกวนเสียงบรรยาย ท าให้ฟังเสียงบรรยายไม่ถนัด  

กลุ่มตัวอย่างช่ืนชอบในส่วนของการสรุปการเดินทางช่วงท้ายของรายการ เพราะการสรุปการ
เดินทางในตอนท้ายนั้น เป็นการเตือนความทรงจ า เพราะอาจลืมเลือนไปบ้าง หรือส าหรับผู้ชมท่ีชมไม่
ทันต้ังแต่ต้น เมื่อมาชมตอนท้ายก็ท าให้เข้าใจเนื้อหาท่ีรายการได้น าเสนอไปต้ังแต่ต้นได้ เป็นการสรุปท่ี
ส้ัน กระชับและได้ใจความ ส่วนกราฟฟิคต่างๆกลุ่มเป้าหมายให้ความเห็นว่าเป็นกราฟฟิคที่เรียบร้อย
เกินไปไม่เข้ากับรายการที่เป็นรายการวัยรุ่นแต่ก็ท าให้รายการไม่รกดี ดูสะอาด สบายตา  ได้เห็น
บรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยวแบบไม่มีกราฟฟิคมาบัง 

เมื่อรับชมจบแล้วกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความคิดเห็นว่าถ้ามีโอกาสอยากไปเท่ียว  ตามท่ี
รายการน าเสนอ เพราะอยากลองไปท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวเพื่อไปชมสถานท่ีท่องเท่ียว
ดังกล่าวด้วยตนเอง หรืออยากลองไปยังสัมผัสด้วยตัวเอง กลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความคิดเห็นว่ารู้สึก
เฉยๆ เพราะสถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวเคยไปมาแล้ว 

 
อภิปรายผล  

1. การอภิปรายผลเก่ียวกับปัจจัยในการผลิตรายการ  
จากการสรุปผลเกี่ยวกับปัจจัยในการผลิตรายการ  จึงน ามาวิเคราะห์ได้ดังนี้ ผู้ศึกษาได้

อภิปรายผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยในการผลิตรายการโดยการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการ การท า
แบบสอบถามของกลุ่มเป้าหมายและการสนทนากลุ่มกับกลุ่มเป้าหมาย โดยรายการมีกลุ่มเป้าหมายคือ
ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 -35 ปี และท าการวางโครงร่างรายการให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายโดยใช้
ทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (นิคม จารุมณี 2533 : 19) 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ผลิตรายการท่องเที่ยวทางโทรทศัน ์(In-Depth Interview) ใน
เรื่องของกระบวนการผลิตรายการ รูปแบบ เนื้อหา และลลีาการน าเสนอรายการท่องเที่ยว การท างาน
นั้นจะต้องมีกรอบในการท างานทีช่ัดเจน โดยต้องให้ความส าคัญกับทุกๆข้ันตอนของการผลิตรายการ
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เพื่อให้ได้ผลงานที่มคีวามประณีตและตรงตามวัตถุประสงคน์ั้นซึ่งตรงกับทฤษฏีเกี่ยวกับการผลิตรายการ
ท่องเที่ยวทางโทรทศัน ์(นิทัศน์ อิทธิพงษ ์2533:16 – 24 ) ซึ่งในขั้นตอนของการถ่ายท านั้นจ าเป็น
จะต้องค านึงถึงขนาดภาพและมุมกล้องด้วยเพื่อให้ผู้ชมได้มีความรู้สึกร่วมไปกับรายการเสมือนได้ไป
เอง และได้ซึมซับกับภาพบรรยากาศท่ีสวยงามของสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆโดยใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
ถ่ายภาพ (นิทัศน์ อิทธิพงษ์ 2533:16 – 24) 

จากการสนทนากลุ่มกับผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ในเรื่องของรูปแบบเนื้อหา
รายการและช่วงเวลาในการออกอากาศซึ่งตรงกับแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยก าหนดการท่องเท่ียว แนวคิด
เกี่ยวกับปัจจัยก าหนดการท่องเท่ียว (สหศักดิ์ กล่ินสุวรรณ 2548 : 12-15) ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็น
วัยรุ่นซึง่เป็นวัยที่ก าลังศึกษาหรือเริ่มท างานท าให้มีรายได้น้อย ปัจจัยก าหนดการท่องเท่ียวคือ 
ประสบการณ์และงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด โดยวัยรุ่นจะเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวและวิธีการ
เดินทางไปยังแหล่งท่องเท่ียวจากงบประมาณของตนเอง นอกจากนี้ยังเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวและ 
วิธีการเดินทางจากประสบการณ์ของตนเองอีกด้วย เช่น เลือกสถานท่ีท่องเท่ียวที่ตนเองยังไม่เคยไป 
เป็นอันดับแรกเพราะต้องการพบเจอส่ิงใหม่ๆ อีกท้ังยังวางแผนการท่องเท่ียวด้วยงบประมาณท่ีมีอยู่
อย่างจ ากัด ส่วนกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในช่วงเริ่มท างานนั้นจะมเีวลาส าหรับการเดินทางน้อย เนื่องจากการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันผูกพนักับเวลาตามแนวคิดคติแบบเมือง (Anderson 1971 : 8-21) 

2. การอภิปรายผลเก่ียวกับกระบวนการผลิตรายการ 
จากการวิเคราะห์กระบวนการผลิตรายการแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอนคือ กระบวนการ

ก่อนการผลิตรายการ กระบวนการผลิตรายการ และกระบวนการหลังการผลิตรายการ โดยขั้นตอน
แรกของกระบวนการก่อนการผลิตนั้นจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ของรายการ เลือกเรื่องและเนื้อหาท่ี
จะน าเสนอ วางโครงเรื่องตามท่ีได้จัดท าโครงร่างรายการโดยก าหนดวัตถุประสงค์ของรายการให้
ชัดเจน มีแนวคิดหลัก ในการด าเนินเรื่องของรายการ ส่วนกระบวนการผลิตก็เลือกสถานท่ี และลงมือ
ถ่ายท าตามท่ีได้วางแผนเอาไว้แล้ว แม้จะมีข้อผิดพลาดและไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางแต่ก็สามารถแก้ไข
ปัญหาและสามารถถ่ายท าได้ส าเร็จลุล่วง ส่วนกระบวนการหลังการผลิตนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่ง
เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญมาก เพราะหากกระบวนการการผลิตมีปัญหา การตัดต่อจะสามารถช่วยแก้ไข
ปัญหาได้เป็นอย่างดี โดยการตัดต่อนั้นผู้ตัดต่อสามารถเรียบเรียงเรื่องได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับความคิด
สร้างสรรค์ของผู้ตัดต่อ รวมถึงการใส่กราฟฟิคและเพลงประกอบมีส่วนช่วย ให้งานมีความน่าสนใจ
และดึงดูดผู้ชมได้มากขึ้น  

3. การอภิปรายผลเก่ียวกับความพึงพอใจจากการรับชมรายการวาไรต้ีท่องเที่ยวที่ใช้เวลา 
1 วันเพื่อการท่องเที่ยวที่หลากหลาย รายการ “One Day Trip” ของผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย  

จากการสนทนากลุ่มกับผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจจากรับชมรายการวาไรต้ี
ท่องเท่ียวท่ีใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย รายการ “One Day Trip” ของ
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายพึงพอใจเกี่ยวกับการรับชมรายการท่องเท่ียวท่ีใช้เวลา 1 วันเพื่อการ
ท่องเท่ียวที่หลากหลายโดยผู้ชมกลุ่มเป้าหมายบางท่านเมื่อรับชมแล้วอยากไปท่องเท่ียวตามท่ีรายการ
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ได้น าเสนอไปนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ ์เพราะผู้ชมบางท่านยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการท่องเท่ียว
ในสถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีรายการได้น าเสนอ ดังนั้นจึงอยากท่ีจะลองหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับ
ตนเอง และการท่องเท่ียวที่ใช้เวลาในการเดินทางเพียง1 วันท าให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีราคาไม่สูง
มากนัก จึงเป็นแรงจูงใจให้ผู้ชมท่ีชมรายการแล้วอยากออกไปท่องเท่ียวตามท่ีรายการได้น าเสนอ  
 
ปัญหาและข้อเสนอแนะ  

1. ปัญหาที่เกิดขึ้นการกระบวนการผลิตรายการแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้  
ส่วนที ่1 ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production)  
1. ปัญหาในส่วนของการติดต่อทีมงานในการถ่ายท า เนื่องจากเวลาไม่ตรงกัน และการ

ส่ือสารที่ผิดพลาดระหว่างทีมงานกับพิธีกรท าให้ต้องเปล่ียนพิธีกรและเล่ือนวันถ่ายท าออกไป 
2. ปัญหาในระหว่างการเตรียมงาน คือเตรียมงานไม่ดีพอ ไม่มีภาพรวมของงานท่ีทีมงาน

ทุกคนเห็นตรงกัน  
3. ปัญหาเรื่องอุปกรณ์ในการถ่ายท า มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอกับความต้องการ 
ส่วนที ่2 ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production)  
1. ปัญหาจากผู้ด าเนินรายการ เนื่องจากผู้ด าเนินรายการไม่เคยมีประสบการณ์ในการ

ท างานด้านพิธีกรมาก่อน จึงท าให้ให้พิธีกรไม่เป็นธรรมชาติ และพิธีกรจ าบทไม่ได้ ท าให้ไม่ได้เนื้อหา
อย่างท่ีอยากได้ 

2. ปัญหาความไม่ช านาญของทีมงาน ท าให้ไม่กล้าต าหนิพิธีกร คุมพิธีกรให้ด าเนินรายการ
อย่างท่ีต้องการไม่ได้ 

3. ปัญหาด้านอุปกรณ์ในการถ่ายท า เนื่องจากกล้องท่ีใช้ถ่ายท ามีปัญหาในการควบคุม 
การตั้งค่า รวมไปถึงไมโครโฟนไร้สาย (Wireless) ส่งผลให้เสียงและภาพคุณภาพแย่ลง 

4. ปัญหาเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ เนื่องจากช่วงท่ีไปถ่ายเป็นฤดูฝน ท้องฟ้าไม่สดใส จึงต้อง
แก้ไขด้วยการเก็บภาพบรรยากาศใหม่อีกครั้ง 

5. ปัญหาเกี่ยวกับการวางแผนท่ีไม่รอบคอบ ท าให้ต้องเดินทางไปถ่ายใหม่หลายครั้งซึ่ง
เป็นการส้ินเปลืองงบประมาณ 

6. ปัญหาเกี่ยวกับการส่ือสารกับสถานท่ีถ่ายท า เนื่องจากไม่ได้ตกลงกันว่าสามารถถ่าย
บริเวณไหนได้บ้าง บางบริเวณท่ีไปถ่ายมีแสงไม่พอท าให้ถ่ายออกมาแล้วคุณภาพไม่ดี 

7. ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ วันท่ีออกกองครั้งแรกนั้นทีมงานมีสุขภาพร่างกายท่ีไม่พร้อมซึ่ง
ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการท างานเป็นอย่างมาก ส่งผลให้การท างานไม่ราบรื่น 

8. ปัญหาด้านสถานท่ีถ่ายท า เนื่องจากสถานท่ีถ่ายท าจะต้องท าการเก็บผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ไปขายซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านแถวนั้น ท าให้ไม่ได้ภาพที่สวยแบบท่ีอยากได้ 

ส่วนที่ 3 ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ (Post-Production)  
1. การตัดต่อเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่ง ผู้ตัดต่อจ าเป็นต้องใช้ภาพแทรก (Insert) เยอะ 

พอสมควร  
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2. ปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินรายการของพิธีกรไม่เป็นธรรมชาติ พูดไม่คล่อง เรียบเรียงค า
พูดได้ไม่ดี จึงแก้ปัญหาโดยการใช้เสียงบรรยาย (Voice Over) ในการอธิบายเรื่องราวต่างๆ เพื่อให้
ผู้ชมสามารถรับทราบข้อมูลท่ีรายการต้องการท่ีจะน าเสนอ และท าให้ผู้ชมสามารถเข้าใจในเนื้อหาของ
รายการมากข้ึน 

3. ปัญหาเรื่องความไม่ช านาญของคนตัดต่อ ท าให้เรียบเรียงเรื่องได้ไม่ดี ขาดกราฟฟิคท่ี
น่าสนใจซึ่งจะท าให้รายการน่าสนใจมากขึ้น รวมถึงคุณภาพของงานท่ีผิดสัดส่วนเนื่องจากการต้ังค่าใน
โปรแกรมตัดต่อ 

2. ข้อเสนอแนะ 
1. ในขั้นตอนก่อนการผลิตจะต้องเตรียมพร้อมเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดความผิดพลาดใน

ขั้นตอนของการผลิตน้อยท่ีสุด ควรจะนัดทีมงานให้พร้อมทุกอย่าง เตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นท่ีจะต้องใช้
ในการถ่ายท าให้ครบถ้วน ต้องถ่ายเผ่ือไว้เยอะโดยเฉพาะบรรยากาศโดยรอบของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
ต้องการจะน าเสนอเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการถ่ายซ่อมอีกหลายรอบ  

2. ผู้ผลิตรายการจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการผลิตรายการเบื้องต้นเสียก่อน เพื่อท่ี
เวลามีปัญหาจะได้รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้  

3. การผลิตรายการนั้นไม่สามารถท างานคนเดียวได้ ทุกคนต้องร่วมมือช่วยกันและเข้าใจ
ในเนื้องานท่ีตรงกัน เพื่อให้งานออกมาประสบผลส าเร็จด้วยดี  

4. ทีมงานทุกคนจะต้องมีสติในการท างาน ไม่ใช้อารมณ์ในการท างานเพราะจะท าให้งาน
ออกมาไม่ดี เมื่อเกิดปัญหาจะต้องช่วยกันแก้ไข  

5. สุขภาพของทีมงานทุกคน ก่อนการถ่ายท าทีมงานทุกคนจะต้องดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเองให้แข็งแรง เพราะเมื่อออกไปถ่ายท าแล้วร่างกายไม่พร้อม จะท าให้งานไม่สามารถเดินต่อไปได้ 
ท าให้เสียท้ังงบประมาณและเสียเวลาในการถ่ายท าอีกด้วย 

จากการประเมินประสิทธิผลหลังการผลิตช้ินงานนั้น ท าให้ผู้ศึกษาทราบถึงข้อบกพร่อง ท่ี
สามารถน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ตัวรายการมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเกิด
จากการวางแผนงานท่ีไม่รอบคอบ การถ่ายท า การควบคุมงาน อุปกรณ์ เป็นต้น และผู้ศึกษาเองก็
ได้รับค าแนะน าจากกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างซึ่งสามารถน าไปพัฒนาตนเองได้ในอนาคต 
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แบบสัมภาษณ ์

 

ช่ือโครงการวิจัย การผลิตรายการท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวที่หลากหลาย 

ช่ือ-นามสกุลผู้สัมภาษณ์ นางสาววรรณฑิกา ชูศรี วัน เดือน ปี ท่ีสัมภาษณ์ 

เวลา   สถานท่ี 

 

สถานภาพทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

เพศ   อาย ุ ปี  สถานภาพสมรส    

อาชีพ   ระดับการศึกษา   รายได้ต่อเดือน 

บทสัมภาษณ์ตามโครงสร้างของงานวิจัย 

1. มีวิธีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างไร  

2. มีวิธีการก าหนดเนื้อหาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างไร  

3. รายการท่องเท่ียวทางโทรทัศน์ ปัจจุบันเป็นอย่างไร ในอนาคต คิดว่าเป็นอย่างไร  

4. คุณคิดว่าในด้านของเนื้อหาของรายการท่องเท่ียวที่ดีทางโทรทัศน์จะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง  

5. ปัญหาและอุปสรรคแนวทางการแก้ไขในการผลิตรายการท่องเท่ียว  

6. ข้อเสนอแนะในการท ารายการท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวที่หลากหลายท้ังในด้านเนื้อหาและ
วิธีการน าเสนอ 
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แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับชมรายการท่องเท่ียวทางโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย 
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แบบสอบถาม 

ตอนท่ี 1 

ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หน้าค าตอบท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริงและกรุณากรอก
รายละเอียดลงในช่องว่างท่ีก าหนดถ้าเลือกตัวเลือกข้อนั้นๆ 

1.เพศ 

 1. ชาย   2. หญิง 

2.อายุ 

 1.15-20 ปี   2. 21-25 ปี   3. 26-30 ปี   4. 31-35 ปี 

3.สถานภาพสมรส 

 1.โสด   2.สมรส   3.หย่า/หม่าย 

4. วุฒิการศึกษา 

 1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 

 2. ปริญญาตร ี

 3. สูงกว่าปริญญาตร ี

5. อาชีพหลัก 

 1. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ    2. พนักงานหน่วยงานเอกชน 

 3. นักเรียน/นักศึกษา     4. ประกอบอาชีพส่วนตัว/รับจ้าง 

 5. พ่อบ้าน/แม่บ้าน     6. อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………………….. 

6. รายได้ต่อเดือน (เฉพาะของท่าน) 

 1. ไม่มีรายได้    2. ต่ ากว่า 5,000 บาท   3. 5,000 – 
10,000 บาท   

 4. 10,001 – 20,000 บาท  5. 20,000 บาทขึ้นไป 
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7. งานอดิเรก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1. ท่องเท่ียว   2. ช้อปป้ิง   3. ดูโทรทัศน์/ภาพยนตร์   4. ฟัง
วิทย/ุเพลง 

 5. เล่นอินเตอร์เน็ต  6. ออกก าลังกาย  7. อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………………….  

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับชมรายการโทรทัศน์ 

1. คุณรับชมรายการโทรทัศน์จากส่ือใดมากท่ีสุด 

 1. โทรทัศน์ฟรีทีวี   2. โทรทัศน์เคเบ้ิล   3. ทีวีอินเตอร์เน็ต   

2. ช่วงเวลาท่ีคุณรับชมรายการโทรทัศน์บ่อยท่ีสุดคือช่วงเวลาใด 

 1. 08.00 – 11.00 น.    2. 11.01 – 14.00 น.    3. 14.01 – 
17.00 น. 

 4. 17.01 – 20.00 น.    3. 20.01 – 23.00 น.    6. 23.01 – 
02.00 น. 

 7. 02.01 – 05.00 น.    8. 05.01 – 08.00 น. 

4. คุณรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านฟรีทีวีช่องใดบ่อยท่ีสุด 

 1. สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3    2. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกช่อง 5  

 3. สถานีโทรทัศน์สีกองทับบกช่อง 7    4. สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน ์  

 5. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย     6. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

3. คุณชอบรับชมรายการโทรทัศน์ประเภทใด 

 1. รายการวาไรตี ้     2. รายการสารคดี   

 3. รายการเกมโชว์และแข่งขันตอบปัญหา   4. รายการสนทนา   

 5. รายการเรียลลิต้ี      6. รายการท่องเท่ียว       

 7. รายการข่าว 
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ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับชมรายการท่องเท่ียวทางโทรทัศน์ 

1. คุณเคยรับชมรายการท่องเท่ียวหรือไม่ 

 1. เคย       2. ไม่เคย (ข้ามไปตอบตอนท่ี4) 

2. คุณคิดว่ารายการท่องเท่ียวทางโทรทัศน์ควรออกอากาศทางช่องใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 

 1. สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3    2. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกช่อง 5  

 3. สถานีโทรทัศน์สีกองทับบกช่อง 7    4. สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน ์  

 5. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย     6. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

3. คุณคิดว่ารายการท่องเท่ียวเหมาะกับการออกอากาศวันใด 

 1. จันทร์-ศุกร์    2. เสาร์-อาทิตย์   3. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

4. ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการออกอากาศรายการท่องเท่ียว 

 1. 08.00 – 11.00 น.      2. 11.01 – 14.00 น.    

 3. 14.01 – 17.00 น.      4. 17.01 – 20.00 น.    

 5. 20.01 – 23.00 น.      6. 23.01 – 02.00 น. 

 7. 02.01 – 05.00 น.      8. 05.01 – 08.00 น. 

5. คุณชอบดูรายการท่องเท่ียวรายการอะไรและเพราะเหตุใด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คอนท่ี 4 ทัศนคติท่ีมีต่อรายการท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวที่หลากหลาย 

1. คุณเคยเดินทางท่องเท่ียวโดยใช้เวลา 1 วันหรือไม่ 

 1. เคย      2. ไม่เคย 

2. คุณคิดว่า 1 วันสามารถท่องเท่ียวได้มากท่ีสุดกี่ท่ี 

 1. 3 ท่ี   2. 4 ท่ี   3. 5 ท่ี   4. 5 ท่ีขึ้นไป 

3. คุณคิดว่ารายการท่องเท่ียวท่ีใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวที่หลากหลายควรออกอากาศวันใด 

 1. จันทร์-ศุกร์   2. เสาร์-อาทิตย์   3. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

4. คุณคิดว่ารายการท่องเท่ียวท่ีใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวที่หลากหลายควรออกอากาศทางช่องฟรีทีวีช่อง
ใด 

 1. สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3    2. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกช่อง 5  

 3. สถานีโทรทัศน์สีกองทับบกช่อง 7    4. สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน ์  

 5. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย     6. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

5. ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการออกอากาศรายการท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวที่หลากหลาย 

 1. 08.00 – 11.00 น.      2. 11.01 – 14.00 น.    

 3. 14.01 – 17.00 น.      4. 17.01 – 20.00 น.    

 5. 20.01 – 23.00 น.      6. 23.01 – 02.00 น. 

 7. 02.01 – 05.00 น.      8. 05.01 – 08.00 น. 

6. รายการท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวที่หลากหลายควรมีวิธีการน าเสนออย่างไร (เลือกได้
มากกว่า 1 ข้อ) 

 1. มีพิธีกร      2. ไม่มีพิธีกร    

 3. ภาพประกอบเพลง     4. ใช้ Voice Over บรรยายสถานท่ีท่องเท่ียว 

7. ถ้ารายการท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวที่หลากหลายจะต้องมีพิธีกรควรมีพิธีกรเป็นเพศใด 

 1. ชาย    2. หญิง    3 เพศท่ีสาม 
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8. พิธีกรของรายการท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวที่หลากหลายควรมีบุคลิกอย่างไร (เลือกได้
มากกว่า 1 ข้อ โดยใส่ตัวเลขเรียงล าดับจากมากไปน้อย) 

 1. ตลก เฮฮา    2. มนุษยสัมพันธ์ด ี   3. ช่างสงสัย ช่างสังเกตุ 

 4. พูดจาฉะฉาน   5. มีทักษะในการใช้ภาษาอย่างดี  6. ฉลาด มีไหวพริบ 

 7. รูปร่าง หน้าตาดี   8. รู้จักกาละเทศะ    9. โผงผาง เสียงดัง โวยวาย 

 10. อื่นๆ (โปรดระบ)ุ............................................... 

9. รายการท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวที่หลากหลายควรน าเสนอเรื่องใดบ้าง 

 1. สถานท่ีท่องเท่ียว      2. ร้านอาหาร   

 3. ท่ีพัก       4. วิธีการเดินทางคร่าวๆ  

 5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง     6. อื่นๆ (โปรดระบ)ุ................................... 

10. ภาพรวมของรายการท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวที่หลากหลายควรจะเป็นแบบใด 

 1. เน้นความสนุกสนาน     2. เน้นการเดินทางท่ียากล าบาก 

 3. เน้นความกลมกลืนกับคนพื้นท่ี    4. เน้นความเป็นไปได้จริง 

 5. อื่นๆ (โปรดระบ)ุ............................................... 

11. รายการท่องเท่ียวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเท่ียวที่หลากหลายควรมีความยาวในการออกอากาศกี่นาที 

 1. 20 นาที    2. 30 นาที    3. 1 ช่ัวโมง 

12. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

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

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