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จุลนิพนธ ฉบับนี้ เป นการศึกษาเกี่ยวกับ “การผลิตสารคดีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ” 

รายการ WANDERER สารคดีท องเที่ยวที่นําเสนอแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษในประเทศไทย ผานวิถี 

ชีวิต วัฒนธรรม และธรรมชาติ ในสถานที่ทองเที่ยว และกิจกรรมตางๆในที่นั้นๆ ผานมุมมองของ 

ผูดําเนินรายการที่พบเห็นในทัศนะ และมุมมองของตัวเอง รวมถึงข อมูลข อเท็จจริงที่เป นอยู และผล 

กระทบตางๆที่เกิดขึ้น ณ ที่นั้น โดยผ านการสัมภาษณ  และคําบอกเล าของผูคนในทองถิ่น  

โดยนักศึกษาได ศึกษาข อมูลจากสารคดีต างๆที่เกี่ยวกับการบอกเลา วิถีชีวิต วัฒนธรรม 

และธรรมชาติ รวมทั้งข อมูลด านการผลิตรายการสารคดี ภาพยนตร สารคดี ตลอดจนศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎีต างๆที่เกี่ยวข องกับการผลิต และได จัดทําโครงร างขึ้นมา และได สํารวจความคิดเห็นจากผู  

เชี่ยวชาญด านการผลิตรายการสารคดีต างๆ เพื่อนํามาเป นแนวทางในการผลิตสารคดี รวมทั้งการ 

สํารวจความคิดเห็นต างๆจากกลุมเป าหมาย เพื่อนําข อมูลทั้งหมดมาปรับปรุง และพัฒนาโครงร าง 

และบทสารคดี กําหนดเนื้อหาชิ้นงาน และดําเนินการผลิตสารคดีที่น าสนใจ ความยาว 20 นาที โดยมี 

วัตถุประสงค  เพื่อกระตุนใหเกิดการสรางจิตสํานึก และความเขาใจที่ถูกตองตอการทองเที่ยวอยางได 

ความรู และมีความรับผิดชอบ 
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จุลนิพนธ ฉบับนี้สําเร็จลุล วงไปด วยดตีลอด เพราะได รับความกรุณาจาก อาจารยณภัสสร 

เตลิงคพันธ ซึ่งเป นอาจารย ที่ปรึกษาจุลนิพนธ ที่ให ความช วยเหลือ และให คําแนะนําที่เป นประโยชน 

อย างยิ่งต อข าพเจ า รวมทั้ง ดร.ธํารง รัตนภรานุเดช, อาจารยสพชัย พาลพาย, อาจารยพิชานนท 

วงศวิทยาเมธากุล, อาจารย ณัฐพงษ มงคลสวัสดิ,์ อาจารย สมศักดิ์ ชาติน้ําเพ็ชร, และอาจารย สังกมา 

สารวัตร ที่กรุณาให คําปรึกษา คําแนะนํา และข อเสนอแนะที่เปนประโยชนแกขาพเจา สงผลให 

จุลนิพนธ ฉบับนี้ถูกต อง และสมบูรณ ยิ่งขึ้น จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรณุาของทุกท านเปน 

อยางสูง  

ขอกราบขอบพระคุณ คณาอาจารย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา 

นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท านที่ให ความร  ู คําแนะนํา และประสบการณ อันมีค ายิ่ง 

จนทําให ศิษย คนนี้ประสบความสําเร็จได ด วยดี  

คุณค าหรือประโยชน อันเกิดจากจุลนิพนธ ฉบับนี้ ข าพเจ าขอน อมบูชา แด พระคุณบิดา 

มารดา ครูอาจารย ที่อบรมสั่งสอน แนะนําใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดียิ่งเสมอมา  
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บทที่ 1  

บทนำ  

 

ที่มาและความสําคัญ 

การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโตเร็วที่สุดสาขาหนึ่งของโลก มีการนําเสนอ 

สินคาทางการทองเที่ยวที่หลากหลาย และเปนรูปธรรมมากขึ้น ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได 

ใหความสําคัญกับการทองเที่ยว โดยกําหนดใหการทองเที่ยวเปนกลไกหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคม การทองเที่ยวไทยในปจจุบันจึงถูกยอมรับโดยทั่วกันวาเปนโอกาสที่สําคัญมาก สําหรับการ 

พัฒนาประเทศไปจนถึงทองถิ่นตางๆ ใหพลิกฟนจากปญหาความยากจนไปสูความมั่นคงดานเศรษฐกิจ 

จนในป จจุบันทุกภาคส วนของประเทศ มีนักท องเที่ยวจากหลากหลายเชื้อชาติไดเข ามาท องเที่ยวเป น 

จํานวนมาก และมีแนวโน มเพิ่มสูงขึ้นเป นประจําทุกป  ตามขอมูลจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทยใน 

ปพ.ศ. 2553 นักท องเที่ยวตางชาติที่เดินทางมาประเทศไทยมีจํานวนถึง 15,936,400 คน สรางรายได  

ดานการท องเที่ยวมูลคาสูงถึง 592,794.09 ล านบาท รายไดจํานวนนี้ยังไมรวมถึงเงินหมุนเวียนภายใน 

ประเทศ จากการทองเที่ยวโดยนักทองเที่ยวชาวไทย 402,574,39 ลานบาท (กรมการทองเที่ยว 

2555) จนกลายเป นประเทศท องเที่ยวลําดับต นๆของโลก การทองเที่ยวจึงไดกลายเปนกิจกรรมทาง 

เศรษฐกิจที่สามารถทํารายไดเปนเงินตราตางประเทศ ในอันดับหนึ่งติดตอกันมาเปนเวลานานหลายป 

และจะเปนเชนนี้ตราบเทาที่มนุษยยังมีการเดินทาง ยังแสวงหาความสุขจากการไดเดินทางทองเที่ยว 

อยางไรก็ตาม แมการจัดการทองเที่ยวในรูปอุตสาหกรรมจะนํามาซึ่งรายไดจํานวนมาก 

แตก็ไดสรางตนทุนจํานวนมหาศาลดานสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติดวยเชนกัน เชน 

ปญหาการทําลายทัศนียภาพ ปญหาดานมลภาวะ ปญหาการเปลี่ยนแปลงคตินิยม และรวมไปถึงผล 

กระทบทางดานศิลปวัฒนธรรม ตามขอมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ในปพ.ศ. 2554 จํานวนขยะที่กรม 

ควบคุมมลพิษตรวจวัดทั่วประเทศระมาณ 16 ลานตัน หรือวันละ 43,800 ตัน ซึ่งในจํานวนนี้มีขยะ 

จำนวนมากที่เปนพิษ นอกจากนี้ขอมูลจากการประชุม World Economic Forum 2008 ระบุวา 

ประเทศไทยอยูในอันดับ 90 ของโลก ในเรื่องคุณภาพสิ่งแวดลอม (ดร.วิจารย สิมาฉายา 2554) 

ธรรมนูญ ประจวบเหมาะ กลาววา แหลงทองเที่ยวหลายแหงพัฒนาตัวเองไปโดยไมมี 

ระบบ ไมมีการควบคุมทําใหขาดความสมดุลระหวางธรรมชาติกับความเจริญทางวัตถุ สภาพความสวย 

งามของธรรมชาติถูกทําลาย สภาพแวดลอมรวมทั้งคุณภาพชีวิตเสื่อมโทรม ทรัพยากรธรรมชาติถูกทํา 

ลายทั้งดวยความตั้งใจและความรูเทาไมถึงการณ ทั้งนี้เปนเพราะการขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 

การพัฒนาการทองเที่ยว การพัฒนาการทองเที่ยวที่ถูกตองนั้นจะตองมีการวางแผน มีการควบคุมการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



	   2 

ใชทรัพยากร มีการอนุรักษ สงวนรักษา และหาทางปองกันปญหาที่จะเกิดอยางมีระบบ (ธรรมนูญ 

ประจวบเหมาะ, อางถึงใน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 2538) 

ที่แลวมาหลายฝายนั้นไดตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอมกันมากพอสมควร เห็นไดจากที่มี 

โครงการตางๆที่เขาขายการฟนฟู อนุรักษ และพัฒนาสิ่งแวดลอมรูปแบบตางๆ อาทิ การปลูกปา 

การกําจัดและเก็บสิ่งปฏิกูลทั้งหลาย เปนตน ซึ่งกอใหเกิดผลดีตอสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก แตยังไม 

คอยพบวามีการปลูกฝงเรื่องราวของสิ่งแวดลอมกับการทองเที่ยวมากที่ควร จึงไดเริ่มตนที่ผูเกี่ยวของ 

โดยตรงคือ ชุมชนซึ่งเปนเจาของทรัพยากรที่แทจริง ไมวาจะเปนธรรมชาติรอบๆตัว วัฒนธรรมทองถิ่น 

และวิถีชีวิต เนื่องจากชุมชนจะเปนผูที่รูจักตนเอง รูปญหา และความตองการของตนเองไดดีที่สุดและ 

เพื่อกระจายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกินไปสูชุมชน มุงเนนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการ 

ทองเที่ยวมากขึ้น ซึ่งผลที่ตามมานอกจากจะทําใหชุมชนทองถิ่นมีสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแลว ยังเปน 

การกระตุนใหชุมชนเกิดจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของตนเอง และพัฒนาไปถึงการ 

ทองเที่ยวในชุมชนใหมีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อเปนการดึงดูดนักทองเที่ยว (ระพีพรรณ ทองหอ 

2551 : 1-2) ซึ่งนโยบายหลักของททท.ระบุไวชัดเจนวา "อนุรักษและฟนฟูสมบัติวัฒนธรรม ทรัพยากร 

ธรรมชาต ิ และสิ่งแวดลอม เพื่อใหคงความเปนเอกลักษณของไทยไวดวยดีที่สุด” (การทองเที่ยวแหง 

ประเทศไทย 2538) 

ดวยเหตุนี้เองจึงไดเกิดกระแสสําคัญตอการพัฒนาการทองเที่ยวขึ้นถึง 3 ดาน (สถาบัน 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 2540 : 2-1 – 2-3) ไดแก กระแสความตองการอนุรักษ 

สิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ กระแสความตองการของตลาดการทองเที่ยวในดานการเรียนรู 

หรือมีประสบการณดานสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ และกระแสความตองการพัฒนาคนโดย 

การมีสวนรวมของประชาชน จากทั้งสามกระแสนี้จึงเกิดรูปแบบการทองเที่ยวในลักษณะที่ยั่งยืน และ 

นําไปสูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (Ecotourism) ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาทั้งทางทรัพยากร 

ธรรมชาต ิวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ กระแสการจัดการทองเที่ยวที่คํานึงถึงศักยภาพ และการมี 

สวนรวมของชุมชนทองถิ่น จึงเปนอีกความพยายามที่จะตอบสนองตอขอจํากัดของอุตสาหกรรมการ 

ทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจะไมเนนไปที่การพัฒนาที่มุงเนนรายได และความเจริญทาง 

เศรษฐกิจเปนหลัก 

ซึ่งปจจุบันกระแสการทองเที่ยวไดเริ่มเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

ถูกใหความสําคัญมากขึ้น กลาวไดวาสวนหนึ่งเปนเพราะ นักทองเที่ยวมีแรงจูงใจดานนันทนาการที่ 

เปลี่ยนไปตองการแสวงหาชีวิตที่สงบเรียบงาย อีกสวนหนึ่งสืบเนื่องมาจากกระแสความตื่นตัวดานการ 

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในสังคมที่เพิ่มความดึงดูดใจใหกับพื้นที่ธรรมชาติ และ 

ผลักดันใหกิจกรรมดานนันทนาการ และการทองเที่ยวใหความสําคัญกับผลกระทบที่จะเกิดกับพื้นที่ 

ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมโดยรวมมากขึ้น ททท. จึงคิดพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดยมีหลักการ 
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กวางๆ คือ เปนการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยนักทองเที่ยวจะตองไดรับความรู 

จากการทองเที่ยวอยางแทจริง และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมทั้งทางวัฒนธรรม และ 

ธรรมชาติ รวมทั้งทองถิ่นควรจะมีสวนรวมในการพัฒนาดวย ถือวาเปนวิถีของการพัฒนาทองถิ่นบน 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งที่สําคัญที่สุดของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ คือ ความเขมแข็งของชุมชน 

และสามารถคงอัตลักษณของทองถิ่นนั้นๆไดอยางยั่งยืน  

จากเหตุขางตนการใชสื่อในการเลาเรื่องนั้นมีหลายรูปแบบ สารคดีจึงเป นสิ่งที่ตอบสนอง 

ต อความอยากรู ของคนทั่วไป ภาณุ อารี นักสร างหนังและสารคดีอิสระ กลาวว า สารคดีก็คือการเล า 

ความจริงที่ถูกนําเสนออย างสร างสรรค  ภาพลักษณ ของสารคดีต อคนทั่วไปเป นสัญลักษณ ของความมี 

สาระได ความรู  และการใช เวลาให เป นประโยชน อีกทั้งต องยอมรับว าสารคดีมีวิธีการผลิตโดยเฉพาะ 

ในขั้นตอนของกระบวนการคิดที่ลึกซึ้งมากกว าในแง ของสารที่ผูชมได รับ ทําใหง ายต อการทําความเข า 

ใจ และน าจะดึงอารมณ ร วมของคนชมได มาก โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเร งเร าความอยากรู และขยาย 

ขอบเขตของความรู และความเขาใจของคนเราใหกวางขวางออกไป ใหเห็นป ญหา และแนวทางแกไข 

อยางตรงไปตรงมาทั้งในดานเศรษฐศาสตร  วัฒนธรรม และมนุษยสัมพันธ  (ภาณุ อารี, อางถึงใน 

อาณุภาพ สกุลงาม 2548) 

การทําสารคดีมีหลากหลายรูปแบบจากผลสํารวจ "โครงการสํารวจความต องการรับชม 

รายการสารคดีโทรทัศน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร " (สพชัย พาลพ าย 2546) พบวาความ 

ต องการรับชมรายการสารคดีโทรทัศน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ระดับปริญญาตรีและ 

ปริญญาโทส วนใหญ  มุงเน นชมรายการสารคดีท องเที่ยวสูงสุด รองลงมาไดแก สารคดีธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอม โดยที่เลือกตัดสินใจในการรับชมจากองค ประกอบของเนื้อหาของรายการสูงสุด การทํา 

รายการสารคดีทองเที่ยวนั้น เกิดขึ้นนับแต มนุษย ได เดินทางไปในที่ต างๆเป นการบันทึก และถายทอด 

ประสบการณความประทับใจเกี่ยวกับสถานที่ ผู คนในภูมิประเทศและวัฒนธรรมที่นักเดินทางไปสัมผัส 

รวมถึงการให ข อมูล และความรูเกี่ยวกับสถานที่ท องเที่ยว ถึงแม ว าสารคดีท องเที่ยวจะมีเนื้อหาหลักที่ 

กล าวถึงประสบการณ ในการท องเที่ยวเป นสําคัญ แต ก็สามารถที่จะเชื่อมโยงไปได ทุกสาระเรื่องราวที่ 

เกี่ยวข องกับชีวิตของมนุษย ไม ว าจะเป นเรื่องราวชีวิตความเป นอยูของมนุษย  วัฒนธรรม วิถีชีวิต 

ประวัติศาสตร  สถาป ตยกรรม มานุษยวิทยา ศิลปะ และอีกมากมายลงไปในรายการได ซึ่งรายการ 

สารคดีจะทําใหผูชมไดรับรายละเอียดของสถานที่ตางๆสาระความรูและความเพลิดเพลินในการรับชม  

จากที่กลาวมาขางตนในองคประกอบหลายๆดาน ผูศึกษามีความสนใจที่จะผลิตสารคดี 

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่เนนใหสาระความรูและความบันเทิง จึงเปนที่มาของโครงการจุลนิพนธนี้ โดย 

อาศัยการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เปนแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยว ใหไปในทิศทางที่เหมาะสม 

เพราะเปนการทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบ และกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และระบบ 

นิเวศนอยที่สุด เพื่อนําพาเขาไปสัมผัสตัวตนของความหลากหลายสิ่งตางๆในรูปลักษณของวิถีชุมชน 
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ประวัติศาสตร สถาปตยกรรม วัฒนธรรม ประเพณี และธรรมชาติ บนพื้นฐานของความรูและความ  

รับผิดชอบตอระบบนิเวศ เพื่อใหการทองเที่ยวเปน "การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งสามารถยังประโยชนแก 

สวนรวมไดตอไป 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษารูปแบบและขั้นตอนการผลิตสารคดี 
2. เพื่อศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายที่มีตอสารคดีทองเที่ยว 

 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

การศึกษาการผลิตสารคดีทองเที่ยว มีความยาว 20 นาที มุงศึกษาแหลงทองเที่ยวที่ยังคง 

อนุรักษไวถึง วิถีชีวิต วัฒนธรรม และธรรมชาติในประเทศไทย โดยเนนกลุมเปาหลักหมายอายุ 18– 

40 ป และกลุมเปาหมายรองคือ ผูที่สนใจในการทองเที่ยว ซึ่งจะมีเนื้อหารายการที่หลากหลายโดยให 

ทั้ง สาระความรูและความบันเทิงควบคูไปดวยกัน  

การผลิตสารคดีทองเที่ยว สําหรับการออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai 

PBS) เวลา 22.00–22.20 น. ทุกวันอาทิตย 

 

ขั้นตอนการศึกษา 

การศึกษาในครั้งนี้เปนการนําเสนอในรูปแบบสารคดีการทองเที่ยว เพื่อดึงดูดความสนใจ 

ของนักเดินทาง เปนสวนหนึ่งของการแนะนําใหเกิดการทองเที่ยวที่ไมเบียดเบียนสังคม และธรรมชาติ 

โดยแบงการศึกษาออกเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 : การศึกษาและวางแผนการวิจัย 

  1. ศึกษาคนควาขอมูลจากหนังสือ เอกสารวิจัย และสื่อตางๆ เกี่ยวกับการ 

ทองเที่ยวเพื่อใชประกอบการผลิตสารคดีและคิดคนรูปแบบการนําเสนอ 

   2. ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับการผลิตสารคดี 

ขั้นตอนที่ 2 : การดําเนินงานกอนการผลิตสารคดี (Pre-production) 

   1. เก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย เพื่อนําผลที่ไดจากการสํารวจมาปรับใชใน 

การคิดรูปแบบเนื้อหา และวิธีการนําเสนอตอไป 

                 2. ลงพื้นที่จริงในการเก็บขอมูลจากคนในทองถิ่น สํารวจสถานที่จริง และ         

ตรวจสอบขอมูลจากที่รวบรวมมาจากขาวหรือขอมูลเอกสารตางๆวาสอดคลองกันหรือไม 

 3.  นําขอมูลที่ไดรับนั้นมาวิเคราะห เพื่อเขียนรูปแบบสารคดี และโครงราง 

รายการ (Proposal)  
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   4. นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อเขียนโครงบทสารคดีคราวๆ 

   5. จัดเตรียมสถานที่และอุปการณตางๆที่ตองใชในการผลิตสารคดี 

                 6. จัดหาผูดําเนินรายการและวางแผนการถายทํา 

ขั้นตอนที่ 3 : การดําเนินงานผลิตสารคดี (Production) 

                 ลงพื้นที่ในการถายทําสารคดีตามตารางการทํางานที่วางแผนไว 

ขั้นตอนที่ 4 : การดําเนินงานหลังการผลิตสารคดี (Post-production) 

                 1. เขากระบวนการลําดับภาพและเสียง 

   2. จัดทําไตเติ้ล (Title) และกราฟก (Graphic) ของสารคดี 

ขั้นตอนที่ 5 : การประเมินผล 

   1. ทดลองนําเสนอสารคดีที่ ผลิตขึ้นตอกลุมเปาหมาย เพื่อประเมินผลงาน 

และประสิทธิภาพของสารคดีที่ผลิตขึ้น  

   2. วิเคราะหผลงาน สรุปและอธิปรายผลการศึกษาและผลการทํางาน 

 

แผนการดําเนินงาน 

ตอไปนี้เปนการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
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ตารางที่ 1-1 แสดงตารางแผนการดําเนินงานการผลิตการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 
ขั้นตอนการ 

ดําเนินงาน 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

เดือน 

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ 

สัปดาหที ่ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ศึกษาและ 
วางแผนการวิจัย                                 

วิเคราะหขอมูล                                 

ขั้นตอนการดําเนินงานกอนการผลิตสารคดี ( P re -p roduct ion )  

เก็บขอมูลจากกลุมเปา

หมายและสํารวจพื้นที่ 

                                

กําหนดเนื้อหารูปแบบ 

สารคดี วิธีการนํา 

เสนอและบท 

                                

จัดเตรียมสถานที่และ 

อุปกรณตางๆที่ใชใน 

การผลิต 

                                

หาผูดําเนินรายการ 

วางแผนการถายทํา 

                                

ขั้นตอนการดําเนินงานผลิตสารคดี ( P roduct ion )  

ดําเนินการผลิตสารคด ี                                 

ขั้นตอนการดําเนินงานหลังผลิตสารคดี ( Pos t -p roduct ion )  

กระบวนการลําดับ 

ภาพและเสียง 

                                

จัดทําไตเติ้ลและ 

กราฟก 

                                

ทดลองนำเสนอและ 

ประเมินผล 

                                

สรุปผลการดําเนินงาน                                 

   ส
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ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงขั้นตอน และกระบวนการผลิตสารคดีทองเที่ยว 

2. ทําใหทราบถึงวิธีการนําเสนอสารคดีทองเที่ยว 

3. ทําใหฝกที่จะเรียนรู มองเรื่องราว และปญหาตางๆที่เกิดขึ้นหลายๆมุมมอง และรอบ 

ดานมากขึ้น 

 

นิยามศัพท 

สารคดี หมายถึง รายการที่นําเสนอเรื่องราวเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางลึกซึ้ง โดย 

การนําเสนอในรูปแบบเดียวกันหรือหลายรูปแบบคละเคลากันไป ซึ่งถือไดวาเปนการนําเสนอเรื่องราว 

ที่เปนเอกภาพ (Unity) และความหลากหลาย (Variety) อาทิ รูปแบบการบรรยาย บทสัมภาษณ บท 

สนทนา ดนตรี และเสียงประกอบอื่น เพื่อเปนการเสริมความหมายที่สมบูรณใหแกภาพที่ปรากฎทาง 

จอโทรทัศน 

การทองเที่ยว ( Tou r i sm)  หมายถึง การออกเดินทางที่เปนครั้งคราวดวยความสมัคร 

ใจ โดยมีวัตถุประสงคตางกัน เชน เพื่อการพักผอนหยอนใจ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน การศึกษา 

ศาสนา เปนตน 

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ( Ecotou r i sm)  หมายถึง การเดินทางไปยังสถานที่ทอง 

เที่ยวแหงใดแหงหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาชื่นชมและเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ สภาพ 

ธรรมชาติ สภาพสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในทองถิ่น บนพื้นฐานของความรู และความรับผิด 

ชอบตอธรรมชาต ิ
 
	  

   ส
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บทที่ 2 

ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การผลิตสารคดีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ผูศึกษาไดนําแนวคิด 

ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่มีความเกี่ยวของมาศึกษาและวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิต 

สารคดีดังตอไปนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยว 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

4. แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

6. ผลงานที่เกี่ยวของ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน 

ความหมายของรายการสารคดี 

สารคดีตามความหมายในพจนานุกรมฉบับบัณฑิตราชสถาน ปพ.ศ. 2525 ไดใหความ 

หมายกวางๆไววา สารคดีเปนเรื่องที่เขียนจากเคาความจริง ไมใชจินตนาการ 

นักวิชาการไดใหความหมายของสารคดีไววา สารคดี หมายถึงขอเขียนที่ผูเขียนมีเจตนา 

เบื้องตนเพื่อรายงานเรื่องที่เปนความจริง มิใชเกิดจากจินตนาการ เรียบเรียงอยางสละสลวยโดยเนน 

องคประกอบของความสนใจของมนุษยมากกวาองคประกอบของความสด และมีวัตถุประสงคเพื่อให 

ความรู ความผอนคลายของผูอานในเวลาเดียวกัน (มาลี บุญศิริพันธ, อางถึงใน ชนินทร ชมะโชติและ 

ดวงพร ทรัพยลักษณ 2549 : 6-6) 

ในสวนของความหมายของรายการสารคดี ไดมีนักวิชาการและผูผลิตรายการสารคดีให 

ความหมายไว ดังนี้ 

โจเซฟ ที บราวน (Josep T Brown, 1971, อางถึงใน ชนินทร ชมะโชติและดวงพร 

ทรัพยลักษณ 2549 : 6-6) ไดใหความหมายของสารคดีโทรทัศนวา หมายถึงรายการประเภทหนึ่ง ซึ่ง 

นําเสนอเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางละเอียดตั้งแตตนจนจบรายการ โดยที่อาศัยหลักการนําเสนอเรื่องราว 

ความเปนจริง แตในขณะเดียวกันก็ใชเทคนิควิธีการนําเสนอหลายลักษณะมาผสมผสานกันเพื่อใหเกิด 

จินตนาการที่ดีและจูงใจใหผูชมเกิดความสนใจ  

   ส
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วภิา อุตมฉันท (2544, อางถึงใน ชนินทร ชมะโชติและดวงพร ทรัพยลักษณ 2549 : 6-

6) ใหทัศนะเกี่ยวกับรายการสารคดีไววา รายการสารคดีทําหนาที่เสนอเหตุการณและเรื่องราวที่เกิด 

ขึ้นตามความเปนจริง สารคดีไมเพียงบรรยายใหเห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามความเปนจริงเทานั้น แตยัง 

สามารถนําเรื่องราวในอดีตกลับมาเสนอใหม ใชฟลมภาพยนตร ประวัติศาสตร รูปภาพ และวัตถุ 

โบราณตางๆ นำมาผลิตรายการสารคดีประวัติศาสตรขึ้นมาใหม 

ธีภาพ โลหิตกุล (2544, อางถึงใน ชนินทร ชมะโชติ และดวงพร ทรัพย-ลักษณ 2549 : 

6-6) ใหความหมายของรายการสารคดีไววารายการสารคดี คือการนํา เอาขอมูลหรือขอเท็จจริงมานํา 

เสนอโดยผานกระบวนการสรางสรรค ดังนั้นเมื่อคิดจะเขียนสารคดีจะตองคํานึงถึงขอมูล และกลวิธี 

การนำเสนอในสัดสวนที่เทากันคือ เนื้อหาหรือขอมูล : รูปแบบวิธีการนําเสนอ 50:50 สารคดีมิอาจ 

ปนแตงเรื่องราวหรือตัวละครขึ้นมาตามจินตนาการของผูเขียน เชน บทละคร นิยาย แตสารคดีก็มิใช 

"แบบเรียน” ที่จะตองมีการนําเสนอขอมูลอยางเปนแบบแผน ตรงไปตรงมาเปนลําดับขั้นตอนครบทุก 

กระบวนการ  

รายการสารคดี หมายถึง รายการที่นําเสนอเรื่องราวเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย างลึกซึ้ง 

โดยการนําเสนอในรูปแบบเดียวกัน หรือหลายรูปแบบคละเคล ากันไป ซึ่งถือได วาเป นการนําเสนอที่มี 

เรื่องราวที่เป นเอกภาพ (Unity) และความหลากหลาย (Variety)  

จากความหมายที่นักวิชาการและผูผลิตรายการสารคดีใหไว พบวามีความคลายคลึงกัน 

โดยสรุปแล วสามารถกล าวถึงลักษณะรวมๆของรายการสารคดีได ดังต อไปนี้  

รายการสารคดีหรือสารคดีโทรทัศน  หมายถึง รายการประเภทหนึ่งซึ่งนําเสนอข อมูล 

เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย างละเอียดตั้งแต ต นจนจบ โดยยึดหลักของความเป นจริง ในขณะเดียวกัน 

ก็ได อาศัยเทคนิคต างๆหลายรูปแบบมาผสมผสานกัน เพื่อให เกิดจินตนาการที่ดีและจูงใจผูชมให สนใจ 

อาทิ รูปแบบการบรรยาย บทสัมภาษณ  บทสนทนา การให ดนตรีและเสียงประกอบอื่นๆ เพื่อที่เสริม 

ความหมายที่สมบูรณ ให แก ภาพที่ปรากฏทางจอโทรทัศน  ทั้งนี้นอกจากจะมุงเสนอข อเท็จจริงแก ผู ชม 

แล ว ยังมีความพยายามในการสร างจินตนาการอยูด วย สรุปอีกนัยนึงไดวา สารคดีคือเรื่องจริงที่ถูกนํา 

เสนออยางสรางสรรคอยางนอยตองเกิดผลกระทบกับผูชมดูแลวสามารถติดตอได 

ประเภทของสารคด ี 

ในส วนของประเภทของสารคดีแบ งออกได เป นหลายประเภทสามารถแบ งได  ดังต อไปนี้ 

ได แก  (ธัญญา สังขพันธานนท  2548 : 24-26)  

1. สารคดีรายงานเหตุการณ  สารคดีที่มุงเสนอเรื่องราวซึ่งเป นการรายงานเหตุการณ หรือ 

กิจกรรมที่เกิดขึ้น ณ ที่ใดที่หนึ่ง และเหตุการณ หรือกิจกรรมนั้น มีสาระน ารูที่เป นประโยชน กับ 

สาธารณชนหรือบุคคลในแวดวงที่เกี่ยวข อง เช น บทรายงานการสัมมนา การประชุมวิชาการ หรือการ 

จัดงานรําลึกบุคคล และเหตุการณ สําคัญ เป นตน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



	   10 

2. สารคดีชีวิตบุคคล สารคดีที่มุงนําเสนอเรื่องราวหรือแง มุมในชีวิตของบุคคลใดบุคคล 

หนึ่ง โดยไม จํากัดจะต องเป นคนที่มีชื่อเสียง แต ครอบคลุมถึงชีวิตคนธรรมดา ซึ่งขึ้นอยูกับการเลือก 

และจับประเด็นที่จะนําเสนอลักษณะของสารคดีเกี่ยวกับชีวิตบุคคลจะเป นการนําเสนอข อมูลที่จําเป น 

เกี่ยวกับชีวประวัติ อาชีพการงาน การต อสู ชีวิต ซึ่งอาจจะมีทั้งแง มุมในด านที่ประสบความสําเร็จและ 

ความล มเหลว นําไปสูแนวทางในการดําเนินชีวิตใหกับผูชม 

3. สารคดีเด็ก เป นสารคดทีี่มุงนําเสนอเรื่องราวกี่ยวกับเด็ก ทั้งในด านของความบริสุทธิ์ 

นารัก ความไร เดียงสา และความใฝ ฝน หรืออาจนําเสนอตีแผ ให เห็นถึงป ญหาต างๆที่เกิดขึ้นกับเด็ก 

เช น การเอารัดเอาเปรียบ การกดขี่และทารุณเด็ก ตลอดจนการใช แรงงานเด็ก  

สําหรับการนําเสนอนั้น อาจนําเสนอชีวิตเด็กคนใดคนหนึ่งหรือกลุ มของเด็กกลุมใดกลุม 

หนึ่ง เช น การนําเสนอป ญหาเด็กเร ร อนในเมืองหลวง ป ญหาของเด็กในแคมป งานก อสร างหรือความ 

สําเร็จของเด็กอนุรักษ ปา เปนตน  

4. สารคดีท องเที่ยว เป นสารคดีที่ได รับความนิยมตั้งแต อดีตจนถึงป จจุบัน เกิดขึ้นนับแต  

มนุษย ได  เดินทางไปในที่ต างๆ เป นการบันทึก และถ ายทอดประสบการณ  ความประทับใจเกี่ยวกับ 

สถานที่ ผูคนในภูมิประเทศ และวัฒนธรรมที่นักเดินทางไปสัมผัส รวมถึงการให ข อมูลและความรูเกี่ยว 

กับสถานที่ท องเที่ยว เช น การเดินทาง ที่พัก แหล งซื้อของ เป นตน  

    ถึงแม ว าสารคดีท องเที่ยวนั้นจะมีเนื้อหาหลักที่กล าวถึง ประสบการณ ในการท องเที่ยว 

เปนสําคัญ แต ก็สามารถที่จะเชื่อมโยงไปได ทุกสาระเรื่องราวที่เกี่ยวข องกับชีวิตของมนุษย ไมวาจะเปน 

เรื่องราวชีวิตความเป นอยูของมนุษย  ประวัติศาสตร  สถาป ตยกรรม มานุษยวิทยา และศิลปะ ทั้งนี้ขึ้น 

อยู กับความสนใจของนักเขียนสารคดีว าจะให น้ําหนักไปในด านใดเป นสําคัญ  

    มาร ติน ลี (Martin Li, อางถึงใน ธัญญา สังขพันธานนท  2548 : 168) กล าวถึง 

คุณลักษณะของสารคดีท องเที่ยวที่ดีควรประกอบด วยลักษณะดังนี้  

    4.1 มีความสดและใหม  (Be fresh) คือ เป นเรื่องที่เขียนด วยมุมมองแปลกใหม ที่ไม  

เคยมีใครเขียนมาก อนหรือมีเนื้อหาที่ไม ค อยปรากฏในหนังสือนําเที่ยวทั่วไป  

    4.2 มีความเป นตัวของตัวเอง (Be personal) คือ ผูเขียนจะต องแสดงตัวตนของ 

ตัวเองในงานเขียนบทสารคดีด วยวิธีการเล าเรื่องในรูปแบบที่ถนัด โดยเล าจากประสบการณของตนเอง 

และ มองด วยมุมมองที่เป นเอกลักษณ ของตัวเอง แม ว าเรื่องดังกล าวจะมีคนเขียนมาก อน  

    4.3 มีอารมณ ขัน (Be funny) สารคดีท องเที่ยวควรเป นงานเขียนที่ให ความรู สึกมีชีวิต 

ชีวา สนุก สนานและมีสีสัน เพราะปกติแล วประสบการณ ในการท องเที่ยวมักเต็มไปด วยเรื่องเล าที่ 

สนุกสนาน มีเหตุการณ แปลกๆเกิดขึ้น หากผูเขียนรูจักนํามาสอดแทรกได อยางเหมาะสมก็จะช วยให มี 

ความน าอ านมากขึ้น  

   ส
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    4.4 สร างความประหลาดใจ (Be surprising) สารคดีท องเที่ยวที่ดีควรสร างความประ 

หลาดใจให  กับผูอ าน โดยเล าประสบการณ ที่เกิดจากการเข าไปสัมผัสข อมูลจริงในสถานที่จริงกิจกรรม 

ใหม ๆ และผูคนในวัฒนธรรมที่แตกต างในแต ละพื้นที่ ซึ่งอาจไม เคยปรากฏในหนังสือคูมือการท อง 

เที่ยวมาก อน  

    คุณลักษณะที่กล าวมานี้ ผูเขียนสารคดีอาจนําไปประยุกต ใชใหเหมาะสมในงานของ 

ตน เพื่อเป นแนวทางในการประเมินค าสารคดีอีกทางหนึ่ง เพราะสารคดีที่ดีอาจมีคุณค ามากกว าเพียง 

เรื่องเลาประสบการณ แต หากมีความดีเด นถึงขั้นที่เรียกว า "วรรณกรรมแห งสถานที่" ก็เป นได  

5. สารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล อม มีเนื้อหาหลักในการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยว 

กับธรรมชาติและสิ่งแวดล อม โดยชี้คุณประโยชน และความสัมพันธ ระหว างมนุษย กับสิ่งแวดล อมระบบ 

นิเวศ ตลอดจนการอนุรักษ ฟ นฟูสภาพแวดล อม ดิน น้ํา ป า ภูเขา หรือการตีแผ ให เห็นป ญหา และ 

วิกฤติทางด านสิ่งแวดล อม  

6. สารคดีวิถีชีวิต ได แก  สารคดีที่มุงนําเสนอเรื่องราวการดําเนินชีวิตของกลุมคนกลุ มใด 

กลุ มหนึ่งที่เห็นว ามีลักษณะพิเศษเฉพาะที่น าสนใจ เพื่อนําเสนอและเป ดเผย เชน วิถีชีวิตของชนกลุ ม 

น อย กลุ มชาติพันธุต างๆในบริบททางประเพณี นอกจากนี้แล วยังหมายถึงวิถีชีวิตของกลุมคนในบาง 

สิ่งแวดล อม เช น ชีวิตคนในสลัมใต สะพานลอย เป นต น โดยสารคดีประเภทนี้ผูเขียนจําเป นตองลง 

ไปเก็บข อมูลในสนามหรือพื้นที่จริง  

7. สารคดีเกี่ยวกับสตรี มุงนําเสนอเรื่องราวของสตรีทั้งรายบุคคลและกลุมสตรี ซึ่งมักมี 

ประเด็นที่นําเสนอเกี่ยวกับความสนใจรสนิยม ชีวิตการทํางานในแต ละอาชีพ ตลอดจนป ญหาสตร ี

ในด านต างๆ เช น การทําแท ง การถูกข มขืน ป ญหาแรงงานสตรี กลุมสตรีในชนบทและบทบาทสตรีใน 

ด านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เป นตน  

8. สารคดีรายงานพิเศษ หรือที่เรียกว า "สกูปพิเศษ" เป นสารคดีที่มีขนาดยาวอาศัยการ 

เก็บข อมูลอย างเป นระบบรอบด าน ใช เวลานานพอสมควรและสิ่งสําคัญ คือ นักสารคดีประเภทนี้ต อง 

ลงไปสัมผัสกับข อมูลจริง โดยสารคดีรายงานพิเศษมักจะนําเสนอเรื่องราวที่มีลักษณะท าทาย ความ 

สามารถในการเก็บข อมูลหรือประเด็นที่ต องใช ความเสี่ยง อาจเป นเรื่องที่ผูเกี่ยวข องไม อยากเป ดเผย 

เพราะผิดกฎหมายหรือไม ถูกต องตามประเพณีอันดีงามของสังคม  

9. สารคดีเชิงวิจารณ  เป นสารคดีที่มุงแสดงความคิดเห็นติชมหรือวิพากษ วิจารณ ในเรื่อง 

ใดเรื่องหนึ่ง เช น บทวิจารณ ภาพยนตร  ดนตรี หนังสือ แฟชั่น อาหาร เป นต น บทวิจารณ จะมุงติชม 

และวิเคราะห  อธิบายความเกี่ยวกับองค ประกอบคุณค าสาระ และรวมไปถึงการประเมินค า โดยบท 

วิจารณ ที่ดีผูเขียนจะต องมีความรู และมีหลักในการวิจารณ  สามารถวิเคราะห อธิบายหรือตีความ 

ให ผู อ านได รับความรูเพิ่มเติมด วย  

 

   ส
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จุดมุงหมายของรายการสารคดี 

การผลิตรายการสารคดีมีจุดมุงหมายหลักๆ โดยแบงเปน 4 ขอ ดังนี้ (ชนินทร ชมะโชติ 

และดวงพร ทรัพยลักษณ 2549 : 6-7 - 6-8) 

1. เพื่อเสริมสรางความรู จุดมุงหมายนี้ตองการใหเกิดผลของการกระทําที่ตอเนื่องจาก 

การรับรูและเขาใจใหผูชมเกิดความตระหนักเพื่อนําไปคิดและปฏิบัตินําไปศึกษาคนควา นําไปปรับปรุง 

โดยขึ้นอยูกับการรวบรวมความคิดเห็นที่มีตอเรื่องนั้นๆ ไวเพื่อใหคนไดเรียนรู และตระหนักถึงความ 

แตกตางของคนในสังคม 

2. เพื่อใหขอเท็จจริง การนําเสนอใหขอเท็จจริงที่หลากหลาย ซึ่งอาจจะไมครบถวน แต 

ตองถูกตองความเปนจริงทั้งหมด การผลิตรายการสารคดีที่ดีตองหลีกเลี่ยงการใสความคิดเห็นของคน 

เขียนบท นอกจากความคิดเห็นนั้นเปนการวิเคราะหบนพื้นฐานแหงขอเท็จจริง 

3. เพื่อความเพลิดเพลิน เปนจุดหมายเพื่อใหผูชมไดรับทั้งความรูและความบันเทิง เปน 

การเสริมสรางความคิดและประเทืองปญญาไปพรอมๆกัน มิใชจะมุงใหเกิดแตความสนุกสนานเพลิด 

เพลินอยางเดียว เนื่องมาจากแนวคิดที่วารายการบันเทิงสามารถเรียกรองความสนใจของผูชมมากกวา 

รายการประเภทอื่นๆ เพื่อใหผูชมนาสนใจและติดตามรายการตั้งแตตนจนจบรายการ 

4. เพื่อความสุทรียะ จุดมุงหมายนี้เกิดขึ้นจากการใชภาพ และเสียงเปนหลักในการนํา 

เสนอเรื่องราว การลําดับภาพ และเสียงที่ดียอมนําไปสูการเชื่อมโยงเนื้อหาของผูชม เขากับเรื่องราว 

ตางๆที่แวดลอมตัวเขาอยู สุดทายจะนําไปสูบทสรุปที่ทําใหคนดูไดรับขอคิดที่เปนประโยชนตอไป  

ในทางปฏิบัติการผลิตรายการสารคดีมีจุดมุงหมายที่สําคัญที่สุดคือ มุงเนนเพื่อเสริมสราง 

ความรูเปนหัวใจสําคัญ สารคดีตองใหความรูแกผูชม ดูแลวเกิดความคิดตอยอด จึงเสมือนวารายการ 

สารคดีเปนกระบวนการเสริมสรางการเรียนรูของมนุษย โดยมีองคดานภาพ และเสียงเขามาชวย  

จุดมุงหมายถัดมาคือ เพื่อใหขอเท็จจริงโดยผานขั้นตอนการคนควา ประมวลขอมูล เรียบ 

เรียงอยางครบถวน แลวคัดสรรขอเท็จจริงที่มีประโยชน และคณุคานําเสนอแกผูชมอยางไมบิดเบือน 

สําหรับจุดมุงหมายเพื่อความเพลิดเพลิน และความสุนทรียะนั้น ถือไดวาเปนสวนสงเสริมใหรายการ 

สารคดีนั้นนาสนใจ นาติดตาม ทําใหเชื่อมโยงระหวางผูชมกับเรื่องราวที่นําเสนอ สามารถสะทอนไป 

ถึงความจริงของเรื่องราวรอบๆตัวผูชมอยูวาลวนมีความสําคัญ และความนาสนใจซอนอยู และรอการ 

คนหาตอไป 

จากการศึกษาแนวคิดการผลิตรายการโทรทัศนประเภทสารคดีนั้น จะเห็นไดวาการผลิต 

รายการสารคดีมีหลากหลายประเภทหลายรูปแบบ ซึ่งผูผลิตรายการสารคดีตองผลิตรายการสารคดีที่ 

แตละประเภทใหมีคุณภาพ และสอดคลองไปกับความตองการของผูรับสารในปจจุบันควบคูไปดวยกัน 

เพราะผูรับสารสามารถเลือกชมสารตางๆตามความพอใจของตัวเองจึงตองสืบคนขอมูล และผลสํารวจ 

ของกลุมเปาหมายอยางละเอียดและถกูตอง เพราะรายการสารคดีคือการนําเสนอขอเท็จจริงเปนหลัก 
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โดยผานกระบวนการสรางสรรคดวยภาพและเสียง มุงใหความรูและความบันเทิงควบคูไปดวยกัน ซึ่งผู 

ศึกษาจะนําแนวคิดการผลิตรายการสารคดีและโทรทัศนเขาไปประยุกตใชกับสารคดีที่ตองการผลิต จึง 

ตองทําการศึกษาแนวคิดนี้ เพื่อใหทราบถึงรูปแบบ ประเภท และขั้นตอนการผลิตตางๆ เพื่อใหออกมา 

ถูกตองมากที่สุดและตรงกับที่ผูศึกษาตองการผลิตขึ้นมา 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยว 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการทองเที่ยว 

การทองเที่ยวเปนความตองการดานจิตใจ ที่ไดรับการตอบสนองดวยวัฒนธรรมรูปแบบ 

ตางๆและตลอดชีวิตมนุษยยังตองการพักผอนและเพลิดเพลิน เพราะการเดินทางทองเที่ยวเปนโอกาส 

หนึ่งที่ชวยเพิ่มสีสันใหกับชีวิตจากประสบการณใหมๆที่ผานเขามา สิ่งที่พบอาจไดแก ธรรมชาติ หรือ 

สิ่งที่เกิดจากการ กระทําของมนุษยที่เรียกตามศัพทบัญญัติวาวัฒนธรรม คือทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษย 

สรางขึ้น เปนของที่ทําความคุนเคยไดไมยากนัก แตคงตองใชเวลาพอสมควร กวาจะรับรูเรื่องราวที่ 

รังสรรคออกมาในรูปของศิลปะ ประเพณี พิธีกรรม ซึ่งแฝงไวซึ่งคานิยม อุดมการณ และปรัชญานานา 

ประการ  

ปกติระหวางเดินทางทองเที่ยวนั้น นักทองเที่ยวจะไดมีประสบการณกับธรรมชาติ และ 

วัฒนธรรมในถิ่นที่ไปเยี่ยมเยือนอยูเสมอจะไดประสบการณใหมๆมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับปจจัย 

หลายอยาง อยางแรกคือ ความอยากรูอยากเห็นที่จะกระตุนใหตื่นเตนกับสิ่งใหม อยางที่สองคือ ความ 

แปลกแตกตาง สิ่งใหมที่แตกตางไปจากประสบการณเกาโดยสิ้นเชิงยอมเราใหอยากรูจักมากเปนพิเศษ 

การเดินทางเพื่อหาประสบการณในตางถิ่นเปนความตองการที่มีอยูตลอด เพราะความซ้ําซากผลักดัน 

ใหใฝหาสิ่งใหมเพื่อเติมเต็มความอยากรูอยากเห็น การไดเดินทางทองเที่ยวเปดโอกาสใหไดรูความเปน 

ไปของโลกรอบตัวเพิ่มขึ้น การเดินทางทองเที่ยวเปนหนทางการนําไปสูการเรียนรูอยางเปนธรรมชาติ 

อยางมาก คือทั้งไดเห็น ไดฟง และอาจไดลองทําในสิ่งที่ประสบอยู ความสนุกเพลิดเพลินและการได 

พักผอนในระหวางการเดินทาง ชวยเพิ่มความสดชื่นใหอยางนาพึงพอใจ คนเราจึงมักออกเดินทางไป 

ตามที่ตางๆอยูตลอดเวลา (ชนัญ วงษวิภาค 2553 : 1) 

ความหมายของการทองเที่ยว 

จากการประชุมขององค การสหประชาชาติ ว าด วยการเดินทางและท องเที่ยว ได ให คําจํา 

กัดความของการท องเที่ยว หมายถึง การเดินทาง ที่มีเงื่อนไข 3 ประการ ดังนี้  

1. การเดินทาง (Travel) คือการเดินทางที่ไม ได ถูกบังคับ หรือเพื่อสินจ างโดยมีการวาง 

แผนเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งและใช ยานพาหนะนําไปเป นระยะทางใกล หรือระยะไกลก็ได   

   ส
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2. จุดหมายปลายทาง (Destination) หมายถึง การเดินทางที่มีจุดหมายปลายทางที่จะ 

ไปอยู เปนการชั่วคราว แล วต องเดินทางกลับที่อยูเดิมหรือภูมิลําเนาเดิม ซึ่งเป นการใช ช วงเวลาหนึ่ง ณ 

ที่นั่น  

3. ความมุ งหมาย (Purpose) หรือวัตถุประสงค ในการเดินทางใดก็ได ที่ไม ใช เพื่อประกอบ 

อาชีพหรือหารายได  โดยมีความมุงหมายในการเดินทางอยูหลายอย างด วยกัน  

จึงเห็นได ว าการท องเที่ยว (Tourism) เป นเรื่องของการเดินทาง ถ าไม มีการเดินทาง การ 

ท องเที่ยวย อมจะไม เกิด แต ต องเป นการเดินทางที่เป นครั้งคราวด วยความสมัครใจ โดยมีวัตถุประสงค  

ต างกัน เช น เพื่อการพักผ อนหย อนใจ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน การศึกษา ศาสนา กีฬา เปนตน     

(บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา 2548 : 5-6)  

รูปแบบของการทองเที่ยว 

วรรณา วงษวานิช (2546, อางถึงใน จีรพร ศรีวัฒนานุกูลกิจ 2544 : 5) ไดอธิบาย 

ความหมายของการทองเที่ยวไววาการที่คนเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ และตลอดระยะเวลาเหลานั้น 

ไดมีกิจกรรมตางๆเกิดขึ้น เชน การไปเที่ยวชมสถานที่ ที่สวยงามหรือทัศนียภาพแปลกๆ การทองเที่ยว 

สามารถแยกออกไดหลากหลายรูปแบบขึ้นอยูกับวัตถุประสงค หรือจุดมุงหมายของการทองเที่ยว ซึ่ง 

อาจแยกไดดังนี้  

1.การทองเที่ยวเพื่อความสนุกสนานและบันเทิง เปนการทองเที่ยวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ 

ประกอบกับความอยากรูอยากเห็นเพื่อชมทิวทัศน วัฒนธรรม ประเพณี ชีวิตความเปนอยูของทองถิ่น 

หรือทองเที่ยวไปสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เพื่อความสนุกสนานเพิ่มเติม 

2. การทองเที่ยวเพื่อพักผอนและสุขภาพ เปนการใชเวลาวางที่เพื่อพักผอนรางกายและ 

สมอง สถานที่ไปพักจะเลือกที่สงบ สะดวกสบาย อากาศบริสุทธิ์ เชน ชายทะเลหรือบนภูเขาที่หางไกล 

จากความอึกทึกครึกโครม 

3. การทองเที่ยวเพื่อศึกษาวัฒนธรรม เปนการทองเที่ยวที่มักจะมีจุดประสงคที่จะศึกษา 

หาความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมของทองถิ่นตางๆ ควบคูไปกับการทองเที่ยวดวย เปนการศึกษาชีวิตความ 

เปนอยูทั้งในแงมนุษยวิทยาและสังคมวิทยา เชน ชมโบราณสถาน ศิลปะหรือการแสดงตางๆ 

4. การทองเที่ยวเพื่อการกีฬา มี 2 ประการ คือ ประการแรก เปนการไปชมการแขงขัน 

กีฬาที่ตนสนใจ เชน ฟุตบอล มวย เปนตน ประการที่สอง เปนการทองเที่ยวเพื่อไปเลนกีฬาหรือออก 

กําลังกาย ซึ่งการทองเที่ยวประเภทนี้สถานที่ที่จะไปเปนสิงที่ดึงดูดใหเกิดการทองเที่ยว เชน ชายทะเล 

ภูเขา หรือการเดินปา เปนตน 

5. การทองเที่ยวเพื่อธุรกิจ การประชุม และสัมมนา ความจริงแลวการทองเที่ยวแบบนี้ไม 

นาจะจัดเปนการทองเที่ยว เพราะตามหลักแลว การทองเที่ยวตองเดินทางไปเที่ยวหรือพักผอน แต 

ความเปนจริงผูที่ไปเพื่อธุรกิจหรือสัมมนามักแบงเวลาสวนหนึ่งไวสําหรับการทองเที่ยว  
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6. การทองเที่ยวเพื่อการศึกษา เปนการเดินทางเพื่อไปศึกษา ดูงานหรือวิจัย จัดวาเปน 

นักทองเที่ยวที่ทํารายไดใหแกประเทศ 

7. การทองเที่ยวเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม (Ecotourism) เปนการทองเที่ยวรูปแบบหนึ่ง 

ซึ่งจะชวยสงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและวัฒนธรรม อีกทั้งยังเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งในการ 

พัฒนาทองเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism Development) เนื่องจากในการทองเที่ยวสิ่ง 

สําคัญที่สุดในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวคือ ทรัพยากรการทองเที่ยว ทรัพยากรเหลานี้คือสิ่งแวดลอม 

ถาสามารถดูแลรักษาทรัพยากรสิ่งแวดลอมตางๆและการทองเที่ยวใหคงคุณภาพเชนเดิม ก็จะสามารถ 

อนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวไวเปนมรดกสืบทอดในชนรุนหลังตอไป (มูลนิธิพิทักษสิ่งแวดลอมและ 

การทองเที่ยว, อางถึงใน จีรพร ศรีวัฒนานุกูลกิจ 2544 : 5) 

ปจจัยที่ส งเสริมให การท องเที่ยวขยายตัว  

การท องเที่ยวเป นสัญชาตญาณของมนุษย ส วนใหญ อยู แล ว ยิ่งมีป จจัยที่จะช วยส งเสริมให  

เกิดการท องเที่ยว ก็ยิ่งทําให มนุษย มีการเดินทางท องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งป จจัยที่ส งเสริมให การ ท องเที่ยว 

ขยายตัว ได แก  

1. การพัฒนาด านคมนาคมขนส งส งผลให เจริญก าวหน าทั้งด านขนาดและความเร็ว ทําให  

สามารถขนส งผูโดยสารได เป นจํานวนมาก เช น การผลิตรถยนต ผู โดยสารที่เรียกว า รถโค ช (Tour- 

Coach) ซึ่งสามารถบรรทุกผูโดยสารได เป นจํานวนมาก และนั่งได สะดวกสบาย นอกจากนี้ยังมีการ 

ผลิตเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ  และบินได ระยะทางไกลๆ โดยไม จําเป นต องจอดแวะเติมน้ํามันส งผล 

ให การเดินทางรวดเร็วยิ่งขึ้น  

2. การพัฒนาด านการสื่อสารและโทรคมนาคม ทําให เกิดสื่อใหม ๆที่จะสามารถสื่อสารได  

รวดเร็วและชัดเจนเชน ระบบสื่อสารผ านดาวเทียม เป นตน ทําให มนุษย รับรูขาวสารทางการทองเที่ยว 

มากขึ้นและมีความต องการที่จะเดินทางไปท องเที่ยวตามข าวสารที่ได รับนั้น  

3. การมีเวลาว างมากขึ้น เมื่อมีการพัฒนาเครื่องจักรขึ้นมาแทนแรงงานมนุษย มากขึ้น ทํา 

ให มนุษย มีเวลาว างมากขึ้นกว าเดิม ประกอบกับธรรมชาติของมนุษย ที่ต องการพักผ อนและแสวงหาสิ่ง 

แปลกใหม  

4. การมีรายได เพิ่มขึ้นจากการที่เศรษฐกิจโลกมีการพัฒนาขึ้นอย างรวดเร็ว ก อให เกิดการ 

ผลิตแบบมวลรวม (Mass Production) ทําให ประชาชนมีรายได จากการผลิตมากขึ้น สามารถเดินทาง 

ท องเที่ยวเพื่อพักผ อนได มากขึ้นบ อยขึ้นและนานวันขึ้น  

5. การพัฒนาด านการตลาด เมื่อมีการแข งขันด านการท องเที่ยวมากขึ้น ทําให ธุรกิจท อง 

เที่ยวต องพัฒนาการตลาดให ก าวหน ายิ่งขึ้น มีทั้งการโฆษณา และประชาสัมพันธ ในสื่อมวลชนมากขึ้น 

อันเป นการกระตุนให ผู คนเกิดความต องการท องเที่ยวมากขึ้น ประกอบกับธุรกิจจัดนําเที่ยวที่ส งเสริม 

การท องเที่ยว เช น จัดกรุปทัวร ในราคาเหมาจ ายที่ถูก มีระบบผ อนจ ายเงินภายหลัง เป นตน  
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6. ความร วมมือระหว างประเทศในการส งเสริมการท องเที่ยวโลก เป นป จจัยที่สําคัญอีก 

อย างหนึ่งที่มีส วนผลักดันให การท องเที่ยวของโลกเจริญเติบโตอย างรวดเร็วขึ้น โดยมีองค การการทอง 

เที่ยวโลก (World Tourism Organization-WTO) เปนผูประสานงานด านการท องเที่ยวให คําแนะนํา 

รวมถึงอํานวยความสะดวกในการเดินทางระหวางประเทศ  

ผลกระทบของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

อุตสาหกรรมการท องเที่ยวแม จะมีความสําคัญหรือข อดีที่เป นผลประโยชน อย างมหาศาล

แก ประเทศทั้งทางด านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล อม แต ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรม 

การท องเที่ยวก็มีผลกระทบหรือข อเสียต อเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเช นกัน สรุปถึงผลกระทบของ 

อุตสาหกรรมท องเที่ยวได ดังต อไปนี้ คือ  

1. ผลกระทบตอราคาและค าครองชีพกล าวคือ เมื่อมีนักท องเที่ยวจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ 

นักท องเที่ยวเหล านี้ก็ต องกินต องใช  จึงเกิดความต องการสินค าและบริการขึ้น ทําให ระดับราคาถีบตัว 

สูงขึ้นเกิดภาวะเงินเฟ อ ส งผลให ค าครองชีพสูงขึ้นตามไปด วย  

2. ผลกระทบต อผลประโยชน อันควรได ของท องถิ่นกล าวคือ การพัฒนาอุตสาหกรรมการ 

ท องเที่ยวผลประโยชน ควรตกอยูกับคนในท องถิ่น แต ในบางครั้งจะมีบริษัทต างประเทศ หรือต างทอง 

ถิ่นเข ามาผูกขาดดําเนินงานธุรกิจท องเที่ยว ทําให ท องถิ่นนั้นได รับส วนแบ งในอัตราส วนคอนขางนอย  

3. ผลกระทบต อความไม เสมอภาคทางสังคมกล าวคือ การพัฒนาอุตสาหกรรมท องเที่ยว 

นําไปสูการปรับปรุงบางสิ่งบางอย างให ทันสมัย ซึ่งบางครั้งอาจก อให เกิดความไม เสมอภาคกันในสังคม 

คนท องถิ่นที่ไม ได รับประโยชน จากการท องเที่ยว หรือได รับประโยชน น อยก็จะต อต านการท องเที่ยว 

และจะไม เป นมิตรกับนักท องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็จะรูสึกสลดใจในความเป นอยูของตนเอง  

4. ผลกระทบด านอาชญากรรมกล าวคือ การที่อุตสาหกรรมการท องเที่ยวขยายตัว ยอม 

ต องการแรงงานมากขึ้น ทําให พอและแม ทํางานนอกบ านไม มีเวลาดูแลสมาชิกในครอบครัวอย างใกล 

ชิดอาจทําให บุตรประพฤติตนในทางที่ผิด เช น ติดยาเสพติด ติดการพนัน เป นต น ซึ่งนําไปสูการเกิด 

อาชญากรรมกับนักท องเที่ยวและบุคคลใกล เคียง  

5. ผลกระทบต อสภาพแวดล อมกล าวคอื อุตสาหกรรมการท องเที่ยวก อให เกิดผลกระทบ 

ต อสภาพแวดล อมทางธรรมชาติ เช น การทําลายสภาพภูเขา ป าไม ต นน้ําลําธาร ทรัพยากร ใต น้ํา 

เป นต น นอกจากนั้นยังก อให เกิดมลพิษต างๆขึ้นอีกด วย เชน การทิ้งขยะมูลฝอย การทําเสียงอึกทึก 

หนวกหู เป นตน  

6. ผลกระทบตอวัฒนธรรมประเพณี การเอาเรื่องวัฒนธรรมประเพณีไทยมาเปนสิ่งดึงดูด 

ใหมีการทองเที่ยวมากขึ้นเปนสิ่งที่ดี แตจําเปนที่จะตองระมัดระวังในเรื่องรูปแบบการเขาไปมีสวนรวม  

เนื้อหาดั้งเดิมของวัฒนธรรมและประเพณีนั้นๆ การดําเนินงานมักเนนเกี่ยวกับการจัดแสดง เพื่อใหนัก 
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ทองเที่ยวชม โดยละเลยถึงความสัมพันธกับวิถีชีวิตของผูคนในทองถิ่น รวมทั้งคุณคาที่แทจริงที่มีตอ 

สังคมทองถิ่น 

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยว ผูศึกษาจะนําขอมูลมาประยุกตในการดูที่มา 

และความสําคัญ ทั้งปญหาที่เกิดขึ้นจากการทองเที่ยวตางๆ รวมไปถึงความสนใจในการทองเที่ยวของ 

กลุมเปาหมาย เพื่อใหรายการสารคดีตอบโจทยสิ่งกลุมเปาหมายตองการมากที่สุด 

 

แนวคิดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

ความหมายของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

วรรณา วงษวานิช (2539, อางถึงใน จีรพร ศรีวัฒนานุกูลกิจ 2544 : 6) ไดใหคําจํากัด 

ความของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวาเปนการทองเที่ยวที่มีจุดมุงหมาย เพื่อการเรียนรูและความเขาใจ 

ในธรรมชาตแิละวัฒนธรรมของทองถิ่น โดยยึดหลักการแหงการเคารพซึ่งศักดิ์ศรีของระบบนิเวศวิทยา 

และเอื้ออํานวยประโยชน และโอกาสทางเศรษฐกิจแกชุมชน และทองถิ่นเปนสําคัญ  

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ หมายถึง การเดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยวแหงใดแหงหนึ่ง 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาชื่นชม และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ สภาพธรรมชาติ สภาพสังคม 

วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในทองถิ่น บนพื้นฐานของความรู และความรับผิดชอบตอระบบนิเวศ (การ 

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย 2538 : 4) 

บนพื้นฐานของนิยามความหมายดังกลาว นักทองเที่ยวที่เดินทางทองเที่ยวจะเปนกลุมผู 

เดินทางที่แสวงหาสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. กิจกรรมตางๆที่ใหประสบการณที่หลากหลายใหมากขึ้น 

2. ประสบการณจากการไดไปเที่ยวในที่ แหลงธรรมชาติ หรือประสบการณที่ไดสัมผัสถึง 

วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของสังคมที่แตกตางจากที่ตนอยู 

3. โอกาสที่จะเรียนรูเกี่ยวกับลักษณะทางธรรมชาติ วัฒนธรรมที่มีความแตกตางในแตละ 

พื้นที่ 

4. ใหมีการอนุรักษสภาพธรรมชาติและสมบัติทางวัฒนธรรมในพื้นที่ที่ไปชม 

ความหมายสรุป หมายถึง การเดินทางไปเยือนแหลงธรรมชาติที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น 

และแหลงวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเรียนรูธรรมชาติ วัฒนธรรม 

และประวัติศาสตร ดวยความระมัดระวัง ไมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือทําลายคุณคาของระบบนิเวศ 

ในขณะเดียวกันก็ชวยสรางโอกาสทางเศรษฐกิจที่สงผลดีตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และเกิด 

ประโยชนตอประชาชนทองถิ่น (ศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2541 : 

27) 
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ลักษณะของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  

1. การทองเที่ยวเชิงอนุรักษจะมุงเนนที่คุณคาของธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ 

ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของแหลงทองเที่ยวตางๆมากกวาการเสริมแตงสภาพ 

ธรรมชาติ หรือการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆภายในแหลงทองเที่ยว 

2. การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เปนการทองเที่ยวที่ทุกฝายที่เกี่ยวของมีความรับผิดชอบตอ 

สภาพแวดลอมธรรมชาติ ระบบนิเวศและวัฒนธรรมทองถิ่น เปนการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ไมทําลายหรือ 

ทําใหสิ่งแวดลอมหรือธรรมชาติเสื่อมโทรม 

3. การทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนการทองเที่ยวที่เนนใหนักทองเที่ยวไดสัมผัส เรียนรู หรือ 

ไดรับประสบการณจากสภาพแวดลอมธรรมชาติโดยตรง ซึ่งนอกจากที่จะสรางความพึงพอใจใหแกนัก 

ทองเที่ยวแลว ยังมีสวนชวยเสริมสรางจิตสํานึกที่ดีตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

4. การทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนการทองเที่ยวที่ใหประโยชนกลับคืนสูธรรมชาติ และการ 

อนุรักษธรรมชาติ ในขณะเดียวกันก็เอื้อประโยชนตอชุมชนทองถิ่นทั้งทางตรงและทางออม 

จากลักษณะที่สําคัญของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษดังกลาวขางตน สามารถสรุปแนวความ 

คิดพื้นฐานในการจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษได 5 ประการ ดังนี้ 

1. การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวใหสอดคลองกับสภาพธรรมชาติและทองถิ่นเดิม  

2. การจัดการและการพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน 

3. การใหความรูและสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

4. การเสริมสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยว 

5. การยอมรับและการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น 

กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษมีหลากหลายแตทั้งหมดอาศัยธรรมชาติหรือวัฒนธรรม 

ที่ปรากฎดั้งเดิมเปนทรัพยากรพื้นฐานของการทํากิจกรรม โดยจะเนนเรื่องของการเรียนรู และไดรับ 

ประสบการณเกี่ยวกับธรรมชาติ และวัฒนธรรมดั้งเดิมเปนหลัก เชน การเดินปา กิจกรรมศึกษา 

ธรรมชาติ กิจกรรมดูนก กิจกรรมศึกษาเที่ยวถ้ํา กิจกรรมศึกษาทองฟาและดาราศาสตร กิจกรรมถาย 

รูปธรรมชาติ กิจกรรมลองเรือศึกษาธรรมชาติ กิจกรรมพายเรือลักษณะตางๆ กิจกรรมดําน้ําชม 

ปะการังน้ําตื้น กิจกรรมดําน้ําลึก และกิจกรรมศึกษาเรียนรูวิถีชีวิต และความเปนอยูของชุมชนทองถิ่น 

ดั้งเดิมที่อาศัยอยูในแหลงทองเที่ยว 

กิจกรรมอีกประเภทหนึ่งที่อาศัยธรรมชาติเปนสวนสําคัญในการประกอบกิจกรรมเชนกัน 

แตมิไดเนนถึงประสบการณหรือการเรียนรูที่เกี่ยวกับธรรมชาติมากนัก จัดเปนกิจกรรมการทองเที่ยวที่ 

เนนการไดชื่นชมสัมผัสธรรมชาติอยางใกลชิด และเปนกิจกรรมทองเที่ยวที่เนนการผจญภัยและความ 

ตื่นเตนทาทายกับธรรมชาติ เชน กิจกรรมชมทิวทัศนทางธรรมชาติในบรรยากาศที่สงบ กิจกรรมขี่ 
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จักรยานตามเสนทางธรรมชาติ กิจกรรมปนหรือไตเขา เปนตน กิจกรรมเหลานี้สามารถสนับสนุนใหมี 

รวมกับกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษตางๆไดตามความเหมาะสม (ศูนยวิจัยปาไมคณะวนศาสตร    

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2541 : 27-30) 

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ สามารถนําขอมูลที่ไดศึกษามาใช 

ในขั้นตอนการเก็บรายละเอียดในการทํารายการสารคดี เปนการศึกษาเก็บเกี่ยวขอมูลใหแนน และนํา 

ไปใชในการเขียนวัตถุประสงคของสารคดี เพื่อใหผูศึกษาไดทราบถึงแนวทางในการทําสารคดีที่ถูกตอง 

และเหมาะสมกับวัตถุประสงคของสารคดี เพื่อใหตรงกับกลุมเปาหมายไดมากที่สุด  

 

แนวคดิเกี่ยวกับการอนุรักษ 

การอนุรักษสิ่งแวดลอม หมายถึง การใชธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมดวยความชาญฉลาด 

และกอใหเกิดประโยชนตอมวลมนุษยใหมากที่สุด และมีระยะเวลาในการใชงานยาวนานที่สุด 

สังคมไทยแตโบราณก็มีการอนุรักษสิ่งแวดลอมเกิดขึ้นโดยไมไดตั้งใจ อาทิ เกษตรกรรม 

ไดมีการเพาะปลูก ทํานา โดยใชวัวควายเปนแรงงานในการไถพรวน และเลี้ยงตามไรตามทองนา ซึ่งก ็

เทากับวาเปนการเพิ่มปุยใหแกพื้นดินจากมูลสัตวเหลานั้น ในขณะเดียวกันคนในสมัยกอนจะไมมีการ 

จับปลาในวันพระตามสระน้ําในวัด ยิงนก ลาสัตว ในบริเวณปาตามวัด เปนตน 

ประเภทของสิ่งแวดลอมที่ควรอนุรักษ 

จากความหมายของสิ่งแวดลอมที่มีขอบเขตกวางขวาง ทั้งที่เปนธรรมชาติ และที่มนุษย 

สรางขึ้น ทุกสวนทุกอยางมีความสัมพันธซึ่งกันและกันอยางเปนระบบ หากสวนหนึ่งสวนใดถูกกระทบ 

ทําลายก็จะกอใหเกิดปญหาได ซึ่งอาจแยกสิ่งแวดลอมไดเปนประเภทใหญสําหรับการอนุรักษได ดังนี้ 

1. ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่มีหรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไดแก ปาไม ทุงหญา 

สัตวปา ดิน น้ํา อากาศ มนุษย และพื้นที่ธรรมชาติตาง ๆ เปนตน ซึ่งอาจจําแนกไดเปน 3 กลุมใหญ 

ดังนี้ 

    - ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชไมรูจักหมด เปนทรัพยากรที่มีอยูมากมายบนพื้นโลก ไดแก 

อากาศ และน้ําในวัฏจักร 

    - ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวนํามาใชใหมได เชน พื้นที่อยูตามแหลงตางๆ ดิน ปาไม 

สัตวปา ทุงหญา ซึ่งทรัพยากรเหลานี้เมื่อใชแลวเกิดการเสื่อมสภาพไป แตก็สามารถที่จะนํามาปรับปรุง 

แกไขใหดีขึ้น แลวจึงนํามาใชใหมไดอีก 

    - ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดไป เปนทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดเปลืองไป 

ไมสามารถที่จะนํามาปรับปรุงแกไขใชใหมไดอีก ไดแก แรธาตุ สัตวปาชนิดที่สูญพันธไปแลว 

2. ธรรมชาติที่ควรอนุรักษ ธรรมชาติในที่นี้หมายถึงธรรมชาติที่มีคุณคาทางวิทยาการ 

และสุนทรียภาพ ที่เกี่ยวของเปนสัณฐานที่สําคัญทางธรณีวิทยา และภูมิศาสตร อันเปนเอกลักษณหรือ 
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สัญลักษณของทองถิ่นนั้นๆ มีลักษณะพิเศษเฉพาะคือ เมื่อถูกทําลายก็จะหมดสภาพไปไมฟนฟูคืนสู 

สภาพเดิมเหมือนธรรมชาติอื่นได ซึ่งจําแนกลักษณะได ดังนี้ เกาะและแกง ภูเขา ถ้ํา น้ําตกและน้ําพุ 

รอน ทะเลสาบ หนองและบึง หาดทรายและหาดหิน แหลงที่มีซากดึกดําบรรพ (พืชและสัตว) เชน 

สุสานหอย 75 ลานป สัณฐานอื่นๆ ที่มีความสําคัญทางธรณีสัณฐานวิทยา และภูมิลักษณวรรณนา 

เชน เขาพิงกัน แพะเมืองผี 

3. สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น ไดแก โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม ขนบ 

ธรรมเนยีม ประเพณี และระบบสังคมตางๆสิ่งตางๆเหลานี้ลวนแตเปนสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้นมา 

นาน จนเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดมายังลูกหลาน และจะสืบทอดตอไปในอนาคตความจําเปน 

ที่ตองมีการอนุรักษ 

ในการมีชีวิตอยูของมนุษยชาติ เพื่อแสวงหาการพัฒนาเศรษฐกิจและความอุดมสมบูรณ 

ของธรรมชาตินั้น จําเปนจะตองคํานึงถึงความจริงที่ปรากฏอยูในปจจุบันคือ ขีดจํากัดของทรัพยากร 

สมดุลยของระบบนิเวศน ความเปนมาของดานวัฒนธรรมรวมถึงความตองการของมนุษยในอนาคตซึ่ง 

เปนที่มาของคําวา "อนุรักษ" อนึ่งอาจกลาวไดวา ถาการพัฒนามีวัตถุประสงคเพื่อสวัสดิการทางสังคม 

และเศรษฐกิจ การอนุรักษก็ยอมมีจุดมุงหมาย เพื่อเปนหลักประกันถึงสมรรถภาพของโลก ที่มีตอการ 

พัฒนา และเกื้อหนุนชีวิต 

ความเสียหายและภัยพิบัติสวนใหญนั้น เกิดจากการกระทําของมนุษย ไมวาจะเปนการ 

พังทลายของดิน การเกิดภาวะแหงแลง การสูญเสียพื้นที่เพาะปลูก การเกิดมลพิษ การทําลายปา 

สภาวะการณดังกลาวขางตนนั้นทําใหเห็นถึงการจัดระบบสิ่งแวดลอมหรือการผลิต และการดํารงไวให 

คงอยูยาวนานอยางเหมาะสมในทุกๆ ดาน 

วัตถุประสงค การอนุรักษสิ่งแวดลอมในปจจุบันมีหลักอยู 4  ประการ  คือ 

1. เพื่อธํารงไวซึ่งปจจัยที่สําคัญของระบบสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอมนุษยและสัตว และ 

ระบบสนับสนุนการดํารงชีวิต เปนการปรับปรุงปองกันพื้นที่เพื่อการเพาะปลูก การหมุนเวียนแรธาตุ 

อาหารพืช ตลอดจนการทําน้ําใหสะอาด 

2. เพื่อสงวนรักษาการกระจายของชาติพันธุ ซึ่งขึ้นกับโครงการขยายพันธุตางๆ ที่จําเปน 

ตอการปรับปรุงการปองกันธัญญาพืชสัตวเลี้ยงและจุลินทรียตางๆ รวมทั้งสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีตลอดจนการคุมครองอุตสาหกรรมนานาชาติที่ใชทรัพยากรที่มีชีวิตเปนวัตถุดิบ 

3. เพื่อเปนหลักประกันในการใชพันธุพืชสัตวและระบบนิเวศนเพื่อประโยชนในการยังชีพ 

ตามความเหมาะสม และอุตสาหกรรมหลักตาง ๆ 

4. เพื่อสงวนรักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปกรรมซึ่งเปนมรดกล้ําคาไวไปยังอนุชน 

รุนหลังรวมทั้งระบบสิ่งแวดลอมอื่นๆที่มนุษยสรางขึ้น 
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จากวัตถุประสงคการอนุรักษดังกลาว เปนเครื่องที่ชี้ใหเห็นถึงความจําเปนที่จะตองมีการ 

อนุรักษสิ่งแวดลอมไว เนื่องจาก 

- ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความจําเปนในการยังชีพและการพัฒนา ไดถูกทําลายมากขึ้น 

ทุกที ในขณะที่ความตองการทรัพยากรธรรมชาติมีมากขึ้นตลอดเวลา 

- ความตองการที่จะกําหนดวิธีปฎิบัติที่ถูกตองเพื่อปองกัน และแกปญหาการอนุรักษที่ 

สําคัญทั้งที่เปนปญหาเฉพาะหนาและที่ยืดเยื้อมานาน ซึ่งจําเปนตองอาศัยเวลา เพื่อการวางแผนศึกษา 

ฝกอบรม มีการประสานงาน และการวิจัยที่ดีขึ้น ทั้งนี้เมื่อมีการปฏิบัติการไปแลว ก็ยังใชเวลาเพื่อให 

บังเกิดผลตอบสนอง เชน การปลูกปา การฟนฟูสภาพดิน การฟนฟูแหลงน้ําและอื่น ๆ 

- สมรรถภาพของการอนุรักษทั่วประเทศ และระหวางประเทศยังขาดการจัดการ และ 

ประสานงานที่ดี ทั้งมีการแยกเปนฝาย เชน การเกษตร ประมง ปาไม สัตวปา ทําใหเกิดการซับซอนไม 

ครอบคลุม การแขงขันทางดานงบประมาณ และอิทธิพลทางความขัดแยง และบังเกิดผลไมเต็มที่ตาม 

ขบวนการพัฒนา ดังจะเห็นไดวาการพัฒนา และการแกไขปญหาตางๆ ทําใหเกิดปญหาในดานการ 

ทำลาย และทําใหทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัดเสื่อมโทรมลง  

- โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ไดถูกทําลายอยางมาก จากการกระทําของมนุษยจาก 

การพัฒนาตางๆ 

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ จะเห็นไดวาการที่เราตองอนุรักษสิ่งแวดลอม 

นั้น เพราะวาเปนการใหธรรมชาติรอบๆและวัฒนธรรมยังคงสืบสานตอไปอยางยั่งยืน ไมใหสูญหายไป 

เพราะการอยูอาศัยนั้นควรพึ่งพาซึ่งกันและกัน ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต มนุษยทุกคนจึงควรที่จะรูจัก 

อนุรักษสิ่งๆตางไมใหสูญหายไป 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1. ป ณฑิตา บุญญฤทธิ์ ( 2550 )  ไดศึกษาเรื่อง "การรับชมรายการสารคดีโทรทัศน ของ 

ชาวกรุงเทพมหานคร" โดยใช แบบสอบถามกลุมตัวอย างจํานวน 400 คน พบว า ป จจัยที่มีผลต อการ 

รับชมในระดับมากได แก  เนื้อหารายการเทคนิคการผลิต ช วงเวลาออกอากาศ ความยาว และความถี่ 

ส วนป จจัยด านประเภท และรูปแบบรายการมีผลต อการรับชมในระดับปานกลาง ประเภทรายการที่มี 

ผลต อการรับชมระดับมากได แก สารคดีธรรมชาติและสิ่งแวดล อม รองลงมาได แก สารคดีวิทยาศาสตร  

และเทคโนโลยี รูปแบบรายการที่มีผลต อการรับชมในระดับมากได แกแบบบรรยายประกอบ ภาพรอง 

ลงมาไดแกแบบผสมผสาน และแบบเล าเรื่องตามลําดับ เนื้อหารายการที่มีผลต อการรับชมในระดับ 

มากไดแกเทคโนโลยีหรือสิ่งที่แปลกใหม ทันสมัย รองลงมาได แกเรื่องราวใกล ตัวในชีวิตประจําวัน ส วน 

เทคนิคการผลิตรายการที่มีผลต อการรับชมในระดับมากได แกมุมกล องของสารคดีที่สวยงาม รองลงมา 

ไดแก เสียงบรรยายเหมาะสม สําหรับช วงเวลาออกอากาศ ความยาวและความถี่ที่มีผลต อการรับชม 
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ในระดับมากได แก  ช วงเวลากลางคืน 19.00–22.00 น. มีความยาวของรายการ ประมาณ 15-30 นาที 

และมีความถี่ในการออกอากาศ 1-3 ครั้ง/สัปดาห  และสุดทายบุคคลสวนใหญนิยมรับชมสารคดีจาก 

ชอง Thai PBS ชอง 9 และชอง 5 ตามลําดับ 

จากการสํารวจ และการวิจัยดังกล าวมีข อสังเกตที่น าสนใจคือ การที่สารคดีเป นรายการ 

โทรทัศน ที่มีผูชมติดตามชมมากเป นอันดับ 3 รองจากรายการข าวและรายการบันเทิง ก็เพราะสารคดี 

ให ความรู ในเรื่องที่น าสนใจ แปลกใหม ทันสมัยและใกล ตัว แสดงว าผูชมต องการรายการที่มีสาระและ 

สามารถนําไปใช ในชีวิตได นั่นเอง 

จากการศึกษาวิจัย สามารถนํามาปรับมาใชในเรื่องของรูปแบบรายการ โดยที่ไดเลือกทํา 

สารคดี เพราะเปนรายการที่ใหทั้งความรูและความบันเทิงควบคูกันไป และเปนกลุมที่ผูชมติดตามชม 

เปนอันดับ 3 รองจากรายการขาว และรายการบันเทิง ซึ่งเนนใหความรู และความบันเทิงอยางเดียว 

2. สพชัย พาลพาย ( 2546 )  ไดศึกษาเรื่อง "โครงการสํารวจความต องการรับชมรายการ 

สารคดีโทรทัศน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร " ผลการศึกษาพบว า สําหรับช วงวันเวลาใน 

การรับชมรายการสารคดีโทรทัศน ที่เหมาะสมที่สุด ไม มีความแตกต างกันระหว าง วันธรรมดากับวัน 

หยุดนักขัตฤกษ คือรับชมรายการโทรทัศนในชวงเวลา 19.00-24.00 น. มากที่สุด รองลงมาไดแกเวลา 

15.01-19.00 น. โดยกลุมตัวอยางนิยมรับชมรายการจากสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 อ.ส.ม.ท. 

และสถานีโทรทัศนไอทีวีสูงสุดเทากัน รองลงมาไดแกสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 5 สถานีโทรทัศน 

ไทยทีวีสีชอง 9 อ.ส.ม.ท. และสถานีโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11 ตามลําดับ 

ความตองการรับชมรายการสารคดีโทรทัศน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับ 

ปริญญาตรีและปริญญาโทส วนใหญ  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยรับชมรายการสารคดีทางสถานี 

โทรทัศน โดยสนใจสารคดีท องเที่ยวสูงสุด รองลงมาไดแก สารคดีธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สารคดี 

เกี่ยวกับสัตวและพืช โดยเลือกตัดสินใจการรับชมจากองค ประกอบเนื้อหาของรายการสูงสุด คือ ภาพ 

ที่นําเสนอในรายการ และจากองค ประกอบของพิธีกรรายการ ตลอดจนเพื่อการสนทนาต างๆ ซึ่งนําไป 

สู พฤติกรรมการเป ดโลกทัศน ของผู ชมรายการสารคดี สําหรับรูปแบบการนําเสนอรายการนั้น ตองการ 

รับชมรายการที่พิธีกรแนะนํารายการในชวงตน และทายรายการสูงสุด รองลงมาคือไมมีพิธีกรดําเนิน 

รายการ และมีพิธีกรดําเนินรายการตลอดรายการ โดยตองการรับชมรายการสารคดีที่มีความยาว 

ระหวาง 16-30 นาที มาที่สุด รองลงมาคือ 31-60 นาที  

จากการศึกษาวิจัย นํามาปรับใชในเรื่องโครงสรางรายการ คือรูปแบบของรายการ ชวง 

เวลาฉาย ชองที่ฉาย ซึ่งเห็นไดชัดวากลุมผูชมสวนใหญนิยมชมรายการสารคดีทองเที่ยวเปนอันดับแรก 

และในชวงเวลาตอนหัวค่ํานั้นเปนชวงเวลาที่คนสวนใหญใชในการพักผอน จึงทําใหคนสวนมากจะรับ 

ชมรายการในชวงเวลานี้ และความยาวของรายการที่กําลังพอดีไมมากหรือนอยเกินไป จนทําใหดูไมรู 

เรื่อง หรือทําใหนาเบื่อ  

   ส
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3. ปยาภรณ รัตนเจษฎา ( 2541 )  ไดศึกษาเรื่อง "การเปรียบเทียบพฤติกรรมเกี่ยวกับ 

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ของนักทองเที่ยวที่พักคางแรมและไมพักคางแรม ในอุทยานแหงชาติแกง 

กระจาน จังหวัดเพชรบุรี" โดยไดทําการเปรียบเทียบพฤตกิรรมของนักทองเที่ยวที่พัก และไมพักคาง 

แรมในอุทยานแหงชาติแกงกระจาน และมีการศึกษาความเกี่ยวของระหวางพฤตกิรรมที่เกี่ยวกับการ 

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษกับปจจัยตางๆโดยเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม ศึกษานักทองเที่ยวที่พักคางแรม 

และไมพักคางแรมอยางละ 100 คน และทำการสนทนากลุมกับกลุมนักทองเที่ยวที่พักคางแรม และ 

ไมพักคางแรมอยางละ 3 กลุม พบประเด็นที่นาสนใจดังนี้ พฤตกิรรมเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

ของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมจะแตกตางกันไปตามการไดรับขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิง 

อนุรักษทั้งจากโทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ วารสาร หรือสิ่งพิมพตางๆ การเขารวมกิจกรรมดาน 

สิ่งแวดลอม ระดับในความสนใจธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และความคิดเห็นเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิง 

อนุรักษ อยางนัยสําคัญ กลุมที่พักคางแรมสวนใหญมีพฤติกรรมไปในแนวทางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

มากกวากลุมที่ไมพักคางแรม  

จากการศึกษาวิจัย พบวาในการทองเที่ยวไปในที่ตางๆนั้น เกิดจากการที่ไดรับขอมูลจาก 

สื่อตางๆ จึงทําใหมาทองเที่ยว และมีความสนใจในธรรมชาติ จึงหาที่ทองเที่ยวที่ยังคงธรรมชาติและสิ่ง 

แวดลอมไว ซึ่งเห็นไดวาคนที่พักคางแรมจะมีแนวทางทองเที่ยวอนุรักษมากกวา เพราะวาตองการที่จะ 

สัมผัสธรรมชาติ วิถีชีวิต อยางซึมซับมากกวาที่จะไปเที่ยววันเดียวกลับ 

4. ซก  วรรณา  ( 2549 )  ไดทําการศึกษาเรื่อง "ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 

ชาวตางประเทศที่เดินทางมาทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติวีรเชย ประเทศกัมพูชา" ในวันที่ 1-30 

มกราคม 2549 นอกจากนี้ไดสัมภาษณกลุมตัวแทนของชุมชน โดยใชแบบสอบถามกับผูนําทองถิ่น 

และผูบริหารทองถิ่น หัวหนากลุม (Chas Tum Phum) ผูใหญบานและทองถิ่นที่มีสวนรวมดานการ 

ทองเที่ยว ผูศึกษาไดทําการใชโปรแกรม SPSS เปนเครื่องมือในการวิเคราะหระดับความพึงพอใจตอผู 

มาทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติวีรเชย ประเทศกัมพูชา จากผลการศึกษาชี้ใหเห็นดวยวาผูมาทองเที่ยว 

สวนมาก (88%) มีความพึงพอใจกับประสบการณการมาทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติวีรเชย และผูมา 

ทองเที่ยวในอุทยานฯ สวนมากนั้นชอบและประทับใจการเที่ยวชมความหลากหลายของพันธุพืช เชน 

พวกเฟรนบางชนิด และการเฝาดูสัตวปา เชน การดูนก และสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดใหญ อีกทั้ง 

ภูมิทัศนของอุทยานฯ น้ําตก และลําธาร ความคาดหวังของนักทองเที่ยวที่เขามาชมอุทยานฯแหงนี้คือ 

มีความตอง การที่จะเรียนรูวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของคนในทองถิ่นมากไปกวานั้นคือ การอยูใกลชิด 

กับธรรมชาติ และภูมิทัศนที่ใหมแปลกตาก็เปนความคาดหวังที่สูงสุดของนักทองเที่ยว  

จากการศึกษาวิจัย พบวานักทองเที่ยวสวนใหญที่ไปทองเที่ยวนั้นชื่นชอบกับการไดสัมผัส 

ธรรมชาติ สัตว พืช และตองการเรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในทองถิ่น จึงนํามาประยุกตใช 

กับการคิดโครงสรางรายการ เนื้อหารายการที่จะผลิตในสารคดี 

   ส
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5. สามารถ สุขบรรจง ( 2548 )  ศึกษา "โครงการวิจัยการทองเที่ยวเชิงนิเวศในลุมน้ํา 

คลองยัน” พบวา ชุมชนบางจําไดกําหนดกฎระเบียบ กติกาของชุมชนในการอยูรวมกับปา โดยเฉพาะ 

อยางยิ่งการไมบุกรุกพื้นที่ปาเพิ่ม การรักษาพื้นที่ปาตนน้ํา การทําเกษตรกรรมเลียนแบบปา การตั้ง 

กลุมองคกรเพื่อการพึ่งตนเองและการแสวงหาพันธมิตรลวนเปนสิ่งที่ชุมชนดําเนินการมาอยางตอเนื่อง  

การทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนกิจกรรมหนึ่งที่ชุมชนไดดําเนินการขึ้น เพื่อที่จะประชาสัมพันธ 

ชุมชนใหเปนที่รูจัก ประกอบกับในพื้นที่บริเวณชุมชนมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณเอื้อตอการทองเที่ยว 

แวดลอมไปดวยทรัพยากรที่ควรคาแกการอนุรักษ จึงพยายามประยุกตการทองเที่ยวใหสอดคลองกับ 

ธรรมชาติ และวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน เนื่องจากชุมชนมองวาทรัพยากรแวดลอมทุกอยางคือ 

จุดดึงดูดใหคนมาเที่ยว เพราะฉะนั้นจึงควรดูแลรักษา ไมทําลาย และนักทองเที่ยวเองก็เปรียบเสมือน 

เปนหูเปนตาใหกับสังคมดวย ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ชุมชนจะตองเตรียมความพรอมในการ 

ที่จะรองรับการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นในชุมชน และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะตามมา 

จากการศึกษาวิจัย พบวาสถานที่ตางๆตามชุมชนทองถิ่น เริ่มที่จะหันมาสนใจ และดูแล 

ทรัพยากรบริเวณรอบๆใหคงอยู เพื่อใหนักทองเที่ยวสนใจที่จะไดเรียนรูไปถึงธรรมชาติ และวิถีชีวิต 

ของชุมชน ซึ่งการทองเที่ยวเชิงอนุรักษนั้นจะชวยใหเกิดการปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษมรดกทาง 

ธรรมชาติ และวัฒนธรรมในทองถิ่นนั้นๆใหคงอยูตอไปรวมทั้งการจัดการระบบการทองเที่ยวในดานนี้ 

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

6. พิมพ กมล ลัทธิรมย   ( 2544 )  ศึกษา "ผลกระทบของแหล งท องเที่ยวอ าวมะนาว ที่มี 

ต อชุมชนกองบิน53 จังหวัดประจวบคีรีขันธ ” พบวาอาวมะนาวตั้งอยูในพื้นที่กองบิน 53 ซึ่งเป นแหลง 

ท องเที่ยวภายในสถานที่ราชการ (ทหาร) การที่จะเข ามาพักผ อนหรือทํากิจกรรมใดๆนั้นต องได รับการ 

อนุญาตจากทางกองบิน53 เสียก อน แต หลังจากป  พ.ศ. 2537 ได มีการปรับตัวสูธุรกิจการท องเที่ยว 

ทําให ชุมชนกองบิน53 มีจํานวนนักท องเที่ยวเป นจํานวนมากขึ้น ซึ่งนํามาสูการเปลี่ยนแปลงโดยจาก 

เดิม มีเพียงชุมชนกองบิน53 ที่สมาชิกคนใดคนหนึ่งเป นทหารหรือลูกจ างกองทัพอากาศอาศัยอยูเทา 

นั้นทําให ชุมชนกองบิน53 จําเป นต องปรับตัวให เข ากับนโยบายที่เปลี่ยนไป จึงทําให เกิดผลกระทบตอ 

ชุมชนดังนี้  

เกิดการสร างอาชีพและกระจายรายได สู คนในชุมชนกองบิน53 ซึ่งจะเป นครอบครัวทหาร 

จากสวัสดิการที่ร วมกันลงทุนจนนําไปสูสหกรณ ที่มีการป นผลกําไรร วมกัน เช น การให บริการรถไฟเล็ก 

ชมทิวทัศน  การให เช าเตียง ผ าใบชายหาด ห วงยาง ที่พัก รวมถึงร านอาหาร เครื่องดื่ม เป นตน  

ด านสิ่งแวดล อม มีการพัฒนา และอนุรักษ ควบคู กันภายในชุมชน เช น สัตว หายากอย าง 

หอยตลับ และค างแว นถิ่นใต ที่มีเพียงที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพียงแห งเดียว นํามาสูการส งเสริมให มี 

ความรักในธรรมชาติ และสิ่งแวดล อม รวมถึงตระหนักถึงความสัมพันธ ในการอยูร วมกัน  

   ส
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จากการศึกษาวิจัย จะเห็นวาการทองเที่ยวนั้นการเขามามีสวนชวยในการกระจายรายได 

สูชุมชน ซึ่งทําใหชุมชนหันมาพัฒนา และอนุรักษสิ่งแวดลอมของชุมชน เพื่อใหทัศนียภาพธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมนั้นคงอยูอยางยั่งยืนไมเสื่อมโทรมไปตามการเปนแหลงทองเที่ยวที่เกิดขึ้น  

 

ผลงานที่เกี่ยวของ 

1 .  ภาพยนตรสารคดี BARAKA  

    ภาพยนตรสารคดี BARAKA เปนสารคดีในรูปแบบฟลม 70 mmเลาเรื่องการเดินทาง 

ทั้งหมด 6 ทวีป 24 ประเทศ ที่ไมมีพลอต ไมมีตัวละคร ไมมีบท เลาถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ธรรมชาติ 

โบราณสถานตางๆ สัตว เมืองปจจุบันที่มีทั้งทันสมัย และยากจน รวมทั้งศาสนิกชนทั้งหลาย พุทธ 

คริสต ฮินดู ยิว อิสลาม และอื่นๆ ที่ถายทอดรอยเรียงเนื้อหาเขาดวยกัน เปนการรวมภาพที่มีคุณภาพ 

นําเสนอผานภาพเคลื่อนไหว กํากับโดย Ron Fricke and Mark Magidson และกํากับเสียงโดย 

Michael stearns ความยาว 1 ชั่วโมง 38 นาที 

    วิธีการนําเสนอผานการเคลื่อนไหว และการแสดงออกของสิ่งที่ถาย เปนการเลาเรื่อง 

โดยใชภาพ และดนตรีประกอบเนื้อหา โดยใชในการสื่อความรูสึก และสื่อความหมาย 

    ภาพยนตรสามารถทําใหผูชมไมสามารถละสายตาไปได เพราะนอกจากเนื้อเรื่องที่นา 

สนใจ การตัดตอ การกํากับภาพ และดนตรีประกอบลวนแตสื่อความหมายไดดี ทําใหผูชมอยากที่จะ 

รับชมตอไปเรื่อยๆ 

จุดเดนของภาพยนตรสารคดี 

- มีการเลาเรื่องดวยภาพที่สวยงาม และบงบอกสิ่งๆนั้นไดออกมาอยางชัดเจน และสื่อ 

ความรูสึกที่ตองการนําเสนอออกมาไดอยางดี 

-  ใชเสียงประกอบที่เขากับภาพเสริมไปดวยกันไดอยางดี  

- วิธีการเลาเรื่องที่เชื่อมตอ และมีความเปนเอกลักษณของแตละที่ใหเห็น โดยมีการนํา 

มาเปรียบเทียบตอๆกัน 

จุดดอยของภาพยนตรสารคดี 

- ผูชมไมสามารถทราบไดวาที่เห็นตอนนี้อยูประเทศไหน ที่ไหนของประเทศ และทราบ 

ไมแนชัดถึงรายละเอียดของ วัฒนธรรม โบราณสถาน วิถีชีวิต เปนตน 

ผูผลิตจะนําวิธีการเลาเรื่อง การกํากับภาพ และดนตรีประกอบมาประยุกตใชในตัวงาน 

เพราะมีความนาสนใจในตัวทั้งความสวยงาม และการสื่ออารมณออกมาไดเปนอยางดี และจะเพิ่มเติม 

ในการใสกราฟกหรือบอกเลาถึงขอมูลลงไป เพื่อเปนการใหขอมูลแกคนดู 
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ภาพ 2-1 แสดงตัวอยางของภาพยนตรสารคดี BARAKA  

ที่มา : Ron Fricke. BARAKA. United States:1992 

  

2 .  V iedo T rave l  ของ  Lone ly  P lanet  

     Video Travel ของ Lonely Planet จะนำเสนอถึงธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรมทั่ว 

มุมโลกเปนวิดีโอสําหรับการทองเที่ยวในที่ตางๆวามีความสวยงาม หรือความนาสนใจอยางไร ซึ่งจะนำ 

เสนอในเวลาที่สั้นเปนเหมือนการกระตุนใหอยากรูเพิ่มเติม และติดตามตอในหนังสือ Lonely Planet 

จุดเดนของวิดีโอ 

- มีความสวยงามในการถาย และการนําเสนอเรื่องราวที่เดนๆออกมา 

- Mood&Tone ในแตละตอนที่ดูนําเสนอไปในทิศทางเดียวกัน 

จุดดอยของวิดีโอ  

- เวลานอยเกินไปในการถายทอดเรื่องราว ทําใหคนดูไมรูเรื่องมากเทาที่ควร 

- บางวิดีโอไมมีการบรรยายใหเขาใจวาสถานที่นั้นคือที่ไหน 

นํามาประยุกตใชในเรื่อง Mood&Toneของภาพที่ไปในทิศทางเดียวกัน มีความสวยงาม 

เขาลึกถึงอารมณไดดี และมุมกลองที่อธิบายรายละเอียดของภาพออกมาไดอยางสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2-2 แสดงตัวอยางของ Video Travel ของ Lonely Planet 

ที่มา : Lonely Planet.  Island-hopping in Cambodia.  United Kingdom:2012  
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3 .  สารคดีของ Nat iona l  Geog raph ic  

     สารคดีของ National Geographic ที่บอกเลาถึงรายละเอียดที่นาสนใจของสิ่งตางๆ 

ซึ่งแบงหมวดหมูหลายประเภท ทั้งการทองเที่ยว และวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม สัตว เปนตน และเจาะ 

ลึกลงไปในแตละเรื่อง มีการเลาเรื่องในแตละอยางที่แตกตางกัน 

จุดเดนของสารคด ี

-  มีการนําเสนอเรื่องราวที่ละเอียดและเลาเรื่องไดดี ไมยืดเยื้อ นาเบื่อ 

จุดดอยของสารคด ี

-  ควรมีการใสรายละเอียดบางอยางเขาไป เพื่อใหดูนาสนใจมากยิ่งขึ้น เชน กราฟกหรือ 

ดนตรีประกอบ 

นํามาประยุกตใชในเลาเรื่อง การดําเนินเรื่องของพิธีกร ที่เปนคนนําเราใหเขาไปติดตามดู 

เรื่องราวที่กําลังสื่อออกมา และวิธีการที่ไมทําใหนาเบื่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2-3 แสดงตัวอยางของสารคดีของ National Geographic 

ที่มา : National Geographic. Anwu School. United States:2007 
 

4 .  สารคดี BAL I ,  JE  T 'A IME !   

     สารคดี BALI, JE T'AIME! ที่เลาเรื่อง Bali, Indonisia ทั้งเรื่องสิ่งแวดลอม ธรรมชาติ 

วิถีชีวิต และประเพณีวัฒนธรรมของบาหลี โดยมีการนําเสนอผานภาพ และดนตรีประกอบในการเลา 

เรื่อง และสื่ออารมณออกมา โดยผูกํากับ Andrew Melikov 

จุดเดนของสารคด ี

- มีการเลาเรื่องที่ตอเนื่องไดดี เปนลําดับเชื่อมโยงกัน 

- เลาเรื่องดวยภาพที่สวยงาม และMood&Tone ที่ทําใหดูนาสนใจจนจบ 

- ถายทอดเรื่องราวถึงสิ่งตางๆของในบาหลี ออกมาไดอยางเดนชัด และชวนใหนาติดตาม 

ในการรับชม  
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จุดดอยของสารคด ี

- ไมมีการบรรยาย ทําใหไมทราบถึงรายละเอียดตางๆมาก 

นํามาประยุกตใชในเรื่องของการเลาเรื่อง ทั้งตัวเนื้อหา และการเลาเรื่องดวยภาพที่ทําให 

ดูนาสนใจ นาติดตาม แตจะมีการใสรายละเอียดเพิ่มลงไปเพื่อใหทราบถึงขอมูลในที่ตางๆมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2-4 แสดงตัวอยางของสารคดี BALI, JE T'AIME!  

ที่มา : Andrew Melikov. BALI, JE T’AIME!. Russia:2011 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัยและการวางแผนการผลิตชิ้นงาน 

 

การศึกษาเรื่อง "การผลิตสารคดีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ" ผูศึกษาได กําหนดแนวทางใน 

การดําเนินการวิจัย เพื่อให บรรลุวัตถุประสงค  ซึ่งในบทนี้จะกล าวถึงเรื่อง ระเบียบวิจัย รวมถึงการ 

วางแผนผลิตชิ้นงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 

1 .  รูปแบบในการศึกษาวิจัย  

ในการศึกษาและการผลิตสารคดีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในครั้งนี้ ผูศึกษาได นําวิธีวิจัย 

แบบประยุกต  (Applied Research) ซึ่งเป นการวิจัยที่มุงนําผลไปใช ให เป นประโยชน ในทางปฎิบัติเพื่อ 

นําไปเปนแนวทางในการผลิตสารคดีต อไป โดยผูศึกษาไดทําการศึกษาทฤษฎีแนวคิด หรืองานวิจัยที่ 

เกี่ยวของ และศึกษาคลิปวิดีโอ สารคดีตางๆ และเลือกการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth 

Interview) และการสํารวจจากแบบสอบถาม (Questionnaire) มาใชเปนเครื่องมือหลักในการศึกษา 

หลังจากนั้นจะนําข อมูลที่รวบรวมได มาวิเคราะห  และประยุกตใช เพื่อเป นแนวทางในการผลิตสารคดี 

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ให สอดคล องกับความต องการ ความพึงพอใจของกลุมเป าหมาย รวมถึงทํา 

การประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้นใหม  ด วยวิธีการสนทนาแบบกลุม (Focus Group) เพื่อเป นแนวทาง 

ในการสรุปผลการศึกษา และปรับปรุงแก ไขชิ้นงานให ดียิ่งขึ้นต อไป  

ผู ศึกษาได กําหนดแนวทางในการดําเนินงานวิจัย เพื่อให บรรลุวัตถุประสงค ขางตน โดย 

รูปแบบการศึกษาจะแบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 

1.1 การศึกษาวิจัยก อนกระบวนการผลิตรายการ (Pre-Test) โดยจะทำการสํารวจขอมูล 

ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของรวมถึงการวิเคราะหขอมูลจากรายการสารคดีตางๆ หลังจากนั้นสํารวจ 

ขอมูล ด วยการสัมภาษณ เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูผลิตรายการโทรทัศน ในประเทศไทย 

และหมูบานที่สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และทําการสํารวจจากแบบสอบถาม (Question- 

naire) โดยเจาะจงไปที่กลุมเปาหมายตามที่กําหนดไว ในการตอบแบบสอบถามจํานวน 100 คน 

เพื่อทราบถึงความตองการของผูชมกลุมเปาหมาย และใชเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลและการศึกษา 

วิจัยตอไป  

1.2 การศึกษาวิจัยหลังกระบวนการผลิตรายการ (Post Test) โดยใชวิธีการประเมินผล 

รายการสารคดีท องเที่ยวทางโทรทัศน ในลักษณะการสนทนากลุม (Focus Group) กับผูชมกลุมเปา 

หมาย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



	   30 

2 .  ประชากรและกลุ มตัวอย  า ง   

ประชากร  (Population) ในการศึกษาขอมูลและการผลิตรายการสารคดีทองเที่ยวเชิง 

อนุรักษแบ งกลุมประชากรออกเปนจํานวน 2 กลุ ม ดังต อไปนี้  

1. ประชากรที่เป นกลุมผูผลิต (Sender) คือกลุมของผูผลิต และดําเนินรายการโทรทัศน  

ทางสถานีโทรทัศน  และหมูบานที่สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เปนผูมีความรูความสารถในทาง 

ดานๆตอไปนี้ที่ผูศึกษาไดทําการศึกษา 

2. ประชากรที่เป นกลุมเปาหมายของรายการ (Audience) คือกลุมประชากรที่มีความ 

สนใจชมรายการสารคดีท องเที่ยว และกลุมเปาหมายที่มีชวงอายุ 18-40 ป 

กลุมตัวอยาง (Sampling) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ไดเก็บข อมูลโดยวิธีการ 

สุ มตัวอย างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือกลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณเชิงลึก (In-

Depth Interview) และกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบ งออกเป น 2 กลุ ม 

คือ  

1. กลุ มตัวอย างที่ให สัมภาษณ  คือ กลุมผู ผลิตและผูที่เกี่ยวของทางด านรายการสารคด ี

โทรทัศน และหมูบานที่สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ คือกลุมผูมีประสบการณทางดานการผลิต 

รายการสารคดี หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของทางดานตอไปนี้ 

     1.1 กลุ มผูผลิตและผูที่เกี่ยวของทางด านรายการสารคดีโทรทัศน จํานวน 3 คน  

          คุณ คริสโทเฟอร  วอชิงตัน ควบคุมผลิตรายการ Roaming  

      คุณ ฐากูร ศรีชุม ควบคุมผลิตรายการสมุดโคจร 

      คุณ ปฏิภาณ จันทรโท ควบคุมผลิตรายการฝรั่ง ปอก ปอก 

     1.2 กลุมหมูบานที่สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ จํานวน 1 คน  

      คุณ วิลาวัลย เสบสบาย ประชาสัมพันธ กลุมสํานักงานชมรมการทองเที่ยว 

เชิงนิเวศมวงกลวง  

2. กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) หมายถึงกลุมผูชมรายการที่สนใจ 

การทองเที่ยวและมีชวงอายุ 18–40 ป จํานวน 100 คน  

 

3 . เครื่องมือที่ใช ในการศึกษาวิจัย  

ในการศึกษาและผลิตสารคดีการท องเที่ยวเชิงอนุรักษ ผูศึกษาได กําหนดเครื่องมือที่ใชใน 

การวิจัย โดยแบงออกเปน 2 สวน คือเครื่องมือที่ใช ในการเก็บรวบรวมข อมูลก อนการผลิตรายการ 

และเครื่องมือที่ใช ในการประเมินผลหลังการผลิตรายการ ดังต อไปนี้  
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1 .  เครื่องมือที่ใช ในการเก็บรวบรวมข อมูลก อนการผลิตรายการ  

     1.1 แบบสัมภาษณ เชิงลึก (In-Dept Interview) ใช สําหรับสัมภาษณผูผลิต และผูที่ 

มีสวนเกี่ยวของในการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน  และหมูบานที่สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  

      - โดยการสัมภาษณ ผู ผลิตและผูดําเนินรายการโทรทัศน นั้นจะสัมภาษณ ถึงขอมูล 

แนวคิดตางๆ กระบวนการทํางานในการผลิต  และความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการสารคดีท องเที่ยวทาง 

โทรทัศน ในป จจุบัน ด านเนื้อหา รูปแบบการนําเสนอ การเข า ถึงแหล งข อมูล และสัมภาษณ ความคิด 

เห็นเกี่ยวกับวิธีในการสื่อสารลีลาการนําเสนอของผูดําเนินรายการ เพื่อเปนประโยชนในการนํามาใช  

ปรับปรุงแก ไขโครงร างขอสารคดีท องเที่ยว (Proposal) เพื่อใหเกิดความนาสนใจตรงตามวัตถุประสงค 

มากยิ่งขึ้น และเพื่อดึงดูดกลุมเป าหมายซึ่งเป นผูชมสารคดี  

      - สําหรับการสัมภาษณ หมูบานที่สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษนั้นจะถามถึง 

ขอมูล ทัศนคติ ความคิดเห็น แนวทางการดําเนินงาน เพื่อรณรงค สร างความตระหนักให แกประชาชน 

เข าใจถึงสิ่งแวดล อมรอบตัว รวมถึงมุมมองด านสิ่งแวดล อมในการเข ามาของการท องเที่ยว ไดสราง 

ความเปลี่ยนแปลงอย างไรบ าง นําไปสูข อเสนอแนะ แนวทางในการร วมกันอนุรักษ ธรรมชาติ  

     1.2 ผูศึกษาไดจัดทําแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใชศึกษาถึงลักษณะการใช 

โทรทัศน และความสนใจในรายการสารคดีทองเที่ยว ซึ่งแบบสอบถามที่จัดทําขึ้นเปนแบบสอบถาม 

จํานวน 100 ชุด และมีแนวคําถามจํานวนทั้งหมด 4 ตอน ดังตอไปนี้  

      ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปดานประชากรศาสตร  

      ตอนที่ 2 พฤติกรรมในการรับชมสื่อ และความสนใจในการรับชมรายการสารคดี 

ทองเที่ยว 

      ตอนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว 

      ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะ 

2 .  เครื่องมือที่ใช ในการประเมินผลหลังการผลิตรายการ  

     การสนทนากลุ ม (Focus Group) ให ผู ชมกลุ มเป าหมายเป นผู ประเมินผลรายการที่ 

ผลิตขึ้น เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแก ไข บทสรุป และการอภิปรายผลที่สมบูรณ  โดยจะทําการสนทนา 

ในหัวข อเรื่องความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน ที่ได รับจากการชมสารคดีการทองเที่ยวเชิง 

อนุรักษ ประกอบด วยแนวคําถามดังต อไปนี้  

 2.1 รูปแบบสารคดี (Format) 

      - ดานความคิดเห็น และความพึงพอใจที่มีต อรูปแบบสารคดีในแต ละชวง 

      - ด านความคดิเห็นเกี่ยวกับรูปแบบสารคดีดานความยาวของสารคดี 

 2.2 เนื้อหาของสารคดี (Content) 

      - ด านความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสารคดีในแต ละชวง  
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      - ด านประโยชน ที่ได รับจากการรับชมสารคดี 

 2.3 ลีลาการนําเสนอ (Style) 

      - ด านความคิดเห็นและลีลาการนําเสนอของผูดําเนินรายการ  

      - ด านความเชื่อมโยงของสารคดีในแต ละชวง  

      - ด านของเพลงดนตรีประกอบ กราฟก และมุมกล องการนําเสนอ  

 2.4 ความพึงพอใจที่มีต อภาพรวมของสารคดี 

 

4 .  ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข อมูล  

ในการศึกษา และผลิตสารคดีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ผูศึกษาไดใช วิธีการเก็บรวบรวม 

ข อมูลแบ งออกเป น 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข อมูลก อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวม 

ข อมูลเพื่อประเมินผลรายการ ดังต อไปนี้  

1 .  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข อมูลก อนการผลิตรายการ  

     1.1 ผู ศึกษาได ทําการศึกษา ค นคว า เก็บรวบรวมข อมูลจากหนังสือ และเอกสารทาง 

ด านวิชาการ บทความ อินเตอร เน็ต วิทยานิพนธ ตลอดจนงานวิจัยต างๆที่เกี่ยวข องกับการผลิตสารคดี 

ท องเที่ยวทางโทรทัศน  รวมทั้งรูปแบบ และเนื้อหาในสารคดี ซึ่งเป นที่ต องการของกลุ มเป าหมาย ซึ่ง 

การศึกษาชิ้นงานหรือขอมูลทั้งหมดดังที่กลาวมานั้นเปนการศึกษา เพื่อนํามาวิเคราะหใช เปนแนวทาง 

และประยุกตใชในกระบวนการผลิต  

     1.2 ผู ศึกษาได ทําการสัมภาษณ  (Interview) กับผูที่มีความรูความสามารถ และที่มี 

ประสบการณดานการผลิตสารคดี และนักวิชาการที่เกี่ยวของ โดยคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด 

(Open End Question) และการเสนอโครงร าง (Proposal) สารคดี เพื่อขอข อมูล และความคิดเห็น 

เกี่ยวกับสารคดีจากผูผลิตรายการสารคดีโทรทัศน  และหมูบานที่สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

จํานวน 4 คน เพื่อใหกลุมตัวอยางสามารถตอบคําถามไดอยางละเอียด และตรงประเด็น ผูศึกษาจะทํา 

การบันทึกเสียงของการสนทนาลงในเครื่องบันทึกเสียง เพื่อนํามาวิเคราะห และจับประเด็นไปใชใน 

การพัฒนาชิ้นงานตอไป 

 1.3 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหกลุมตัวอยางแบบ 

เจาะจง คือ กลุมผูที่มีความสนใจเกี่ยวกับการทองเที่ยว และกลุมเปาหมายอายุ 18–40 ป โดยมีการ 

แจกแบบสอบถาม จํานวนทั้งสิ้น 100 คน ทั้งนี้ไดนําผลการศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลทางดาน 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนผลจากการวิเคราะหรูปแบบ และเนื้อหารายการจากสารคดี 

ทองเที่ยวตางๆมาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการรับชมสื่อความ 

ตองการในดานเนื้อหา และรูปแบบของสารคดี แล วจึงทําการรวบรวมข อมูลที่ได ทั้งหมดมาทําการ 
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ศึกษาวิเคราะห  เพื่อเปนแนวทางในการผลิตสารคดีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ใหสอดคลองกับความ 

ตองการของกลุมเปาหมายตอไป  

     1.4 ผู ศึกษาได เตรียมการก อนผลิตสารคดี (Pre-Production) โดยนําข อมูลทั้งหมด 

ที่รวบรวมได มาจัดทําโครงสรางและโครงร าง (Proposal) ของสารคดี หาข อมูลเพื่อเขียนบทสารคดี 

(Script) เตรียมสถานที่จริง และอุปกรณในการผลิตสารคดี ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิต 

สารคดีทั้งหมด  

2 .  ขั้นตอนเก็บรวบรวมข อมูลเพื่อประเมินผลรายการ  

 ผู ศึกษาจะนําเสนอผลงานสารคดีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ต อกลุ มเป าหมาย จํานวน 

5 คน ด วยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) โดยในหัวข อความพึงพอใจ และประโยชน ที่ได รับจาก 

การรับชมสารคดีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ จากนั้นจึงนําข อมูลที่ได มาวิเคราะห ผลการประเมินรายการ 

ที่ผลิตขึ้น ทั้งในด านรูปแบบ เนื้อหา ลีลาการนําเสนอสารคดี รวมถึงผู ดําเนินรายการ ดนตรีประกอบ 

เทคนิคตางๆตลอดจนภาพรวมทั้งหมดของสารคดี ซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงแก ไขชิ้นงานให สอดคลอง 

กับความต องการ และความพึงพอใจของกลุมเป าหมายมากที่สุด  

 

5 .  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข อมูล  

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด แบงเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้  

1. การสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) ใชเวลาประมาณ 2 สัปดาห ผู 

ศึกษาไดทําการสัมภาษณ ผูผลิตรายการสารคดีโทรทัศน และหมูบานที่สนับสนุนการทองเที่ยวเชิง 

อนุรักษ ซึ่งไดมีการจดบันทึกขอมูล เพื่อที่จะนํามาวิเคราะห และเปนแนวทางในการผลิตชิ้นงาน ซึ่ง 

การผลิตชิ้นงานจะใช ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแตขั้นตอนกอนการถายทํา (Pre- 

Production) ขั้นตอนการถายทํา (Production) และขั้นตอนหลังการถายทํา (Post - Production)  

2. การสนทนากลุม (Focus Group) ผูศึกษาจะทําการสัมภาษณสอบถามสําหรับการ 

สนทนากลุมจํานวนทั้งสิ้น 5 คน หลังจากที่การผลิตสารคดีเสร็จสมบูรณแลว และนําขอมูลที่ไดหลัง 

จากการประเมินผลสารคดี มาปรับปรุงแกไข และพัฒนาใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย 

มากที่สุด ใชเวลาประเมินผลประมาณ 1 สัปดาห  

 

6 .  การวิเคราะห ข อมูล  

ในการศึกษา และผลิตสารคดีในครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปใชใน 

การผลิตสารคดี การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวน คือการวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ 

และการวิเคราะหขอมูลหลังการผลิตรายการ  
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การวิเคราะห ข อมูลก อนการผลิตรายการ  

ขั้นตอนที่ 1  ผู ศึกษาได ทําการวิเคราะห ข อมูลจากการที่ไดไปสัมภาษณเชิงลึก (In-Dept 

Interview) โดยการนําบทสัมภาษณ ผู ผลิตรายการ และหมูบานที่สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

ที่ได จากการสัมภาษณ ด วยวิธีการบันทึกเสียง และจดบันทึก แลวนํามาวิเคราะห ข อมูลในรูปแบบ 

และเนื้อหา รวมไปถึงลีลาในการนําเสนอทั้งหมด ที่ผูผลิตรายการใช ในรายการสารคดีท องเที่ยวทาง 

โทรทัศน  ซึ่งจะนํามาวิเคราะห  และใช เป นแนวทางในการผลิตสารคดีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษต อไป  

ขั้นตอนที่ 2  ผูศึกษาไดทําการสรุป วิเคราะห หาคาเฉลี่ย จากกลุมตัวอยางแบบเฉพาะ 

เจาะจง สําหรับการตอบแบบสอบถาม และนํามาวิเคราะห รูปแบบ เนื้อหาการนําเสนอ รวมถึงการนํา 

ความคิดเห็นและข อเสนอแนะมาวิเคราะห เพื่อใช ในการปรับปรุงแกไขรูปแบบ และเนื้อหารายการ 

โดยพิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตสารคดีตอไปใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายมากที่สุด 

การวิเคราะหข อมูลหลังการผลิตรายการ  

ผู ศึกษาได ทําการวิเคราะห ข อมูลจากการสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อประเมินผล 

รายการที่ได ผลิตขึ้น โดยใชเปนกลุมตัวแทนจํานวนทั้งหมด 5 คน และนําคําตอบที่ได  ทั้งในด านความ 

คิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน ที่ได รับจากการรับชมสารคดีของกลุมเป าหมาย มาศึกษา 

วิเคราะห  เพื่อเป นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาสารคดีให สอดคล องกับความต องการและความ 

พึงพอใจของกลุมเป าหมายให มากที่สุด  

 

7 .  การนําเสนอข อมูลและชิ้นงาน  

ในการศึกษาและผลิตสารคดีในครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูล และชิ้นงานที่ได 

จากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตสารคดี โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ 

1 .  การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ  

     ขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้นเก็บรวบรวมขึ้น เพื่อนํามาใชเปนแนวทาง 

ในการผลิตสารคดี ดังตอไปนี้  

    สวนที่ 1  นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In–

Depth Interview) ผู ผลิตรายการสารคดีโทรทัศน และหมูบานที่สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

ตามประเด็นคําถามที่กําหนดไว เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับกลวิธีการผลิตรายการ รูปแบบ 

และเนื้อหาของรายการ ความคิดเห็นตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การวางแผน และการนําเสนอขอมูล 

เนื้อหาภายในรายการ ตลอดจนขอเสนอแนะ เพื่อใชในการปรับปรุง และเปนแนวทางในการผลิต 

สารคดีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 สวนที่ 2  นําเสนอผลจากการรวบรวมแบบสอบถาม วิเคราะหผลที่ไดในดานตางๆ 

เกี่ยวกับความสนใจในสารคดีทองเที่ยว รวมไปถึงความพึงพอใจตอภาพรวมของสารคดี ตลอดจนขอ 
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เสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการผลิตสารคดีใหมีรูปแบบ และเนื้อหาที่นาสนใจ ซึ่งตรงตามความตอง 

การของกลุมเปาหมายมากที่สุด  

 

2 .  การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ  

    ขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้น เพื่อนํามาใชในการวาง 

แผนการผลิตสารคดี ดังตอไปนี้  

   สวนที่ 1 นําเสนอโครงสราง (Proposal) ของสารคดี ซึ่งจะประกอบดวยองคประ 

กอบทุกสวนของสารคดีทั้งหมด 

   สวนที่ 2 นําเสนอบทสารคดี (Script) ซึ่งจะประกอบดวยบทถายทําสารคดี บทพูด 

ของผูดําเนินรายการ ตลอดจนดนตรีประกอบ กราฟกตางๆ และสถานที่ถ ายทํา ในแต ละชวงของ 

สารคด ี

   สวนที่ 3 นําเสนอตารางการดําเนินงานในการผลิตสารคดี (Time Table) เพื่อให 

ทราบถึงระยะเวลา และเปาหมายการดําเนินงาน ตั้งแตการเก็บรวบรวมขอมูลไปจนถึงการประเมินผล 

สารคดี 

3 .  การนําเสนอสารคดีที่เสร็จสมบูรณ  

    นําเสนอตัวสารคดีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ความยาวตอนละ 20 นาที  

4 .  การนําเสนอผลการประเมินรายการ  

    นําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

แบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับ 

จากการชมสารคดีของกลุมเปาหมาย ในดานของรูปแบบ เนื้อหา ประโยชนที่ไดรับ และลีลาการนํา 

เสนอสารคดี แลวนําผลที่ไดมาสรุปเปนประเด็น เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข และพัฒนา 

รายการใหดียิ่งขึ้นตอไป  

 

8 .  การวางแผนการผลิตชิ้นงาน  

ในการศึกษาและผลิตสารคดีในครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูล และชิ้นงานที่ได 

จากการวิเคราะหขอมูล และการผลิตสารคดี โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ การนําเสนอขอมูลในขั้น 

ตอนกอนการผลิตสารคดี การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตสารคดี การนําเสนอสารคดีที่ 

เสร็จสมบูรณ และการนําเสนอผลการประเมินสารคดี  

ขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ เก็บรวบรวมขึ้นเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการ 

ผลิตสารคดี ดังตอไปนี้  
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1 .  การนําเสนอขอมูลกอนการผลิต  

 สวนที่ 1 นําเสนอตารางการดําเนินงานในการผลิตสารคดี (Time Table) เพื่อที่ให 

ทราบถึงระยะเวลา และเปาหมายการดําเนินงาน ตั้งแตการเก็บรวบรวมขอมูลไปจนถึงการประเมินผล 

สารคดี 

 สวนที่ 2 นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูล จากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In–

Depth Interview) ผู ผลิตรายการสารคดีโทรทัศน และหมูบานที่สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

ตามประเด็นคําถามที่ไดกําหนดไว เพื่อที่ใหทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการสารคดีโทรทัศนใน 

ปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบ และเนื้อหาที่ดี และเหมาะสม รวมไปถึงขอแนะนําในการผลิต 

สารคดี เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตสารคดีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 สวนที่ 3  นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูล จากการตอบแบบสอบถาม (Question 

naire) จากกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวนทั้งสิ้น 100 คน โดยกลุมเปาหมาย คือผูที่สนใจในการ 

ทองเที่ยว และกลุมเปาหมายที่มีชวงอายุ 18–40 ป เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการใชสื่อ และความ 

สนใจในสารคดีทองเที่ยว รูปแบบ และเนื้อหาของสารคดี รวมถึงความคิดเห็น และขอเสนอแนะใน 

การผลิตสารคดี  

 สวนที่ 4 นําเสนอโครงสราง และโครงรางรูปแบบของสารคดี (Proposal) ทั้งหมด 

ซึ่งจะประกอบดวยองคประกอบทุกสวนของสารคดี หัวขอเรื่อง ชื่อสารคดี เนื้อหา รูปแบบ และวิธี 

การนําเสนอ กลวิธีตางๆที่จะทําการผลิตขึ้นในแตละตอนของสารคด ี

 สวนที่ 5 นําเสนอบทสารคดี (Script) ซึ่งจะประกอบดวยบทถายทําของสารคดี บท 

พูดของผูดําเนินรายการ VTR ประกอบตางๆ รวมถึงดนตรีประกอบ และกราฟกในแตละชวงของ 

สารคดี 

2 .  การนําเสนอสารคดีที่เสร็จสมบรูณ  

 นําเสนอสารคดีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่เสร็จสมบูรณ ความยาวตอนละ 20 นาที 

จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน  

3 .  การนําเสนอผลการประเมินสารคดี 

 ทดลองนําเสนอสารคดีในแบบสนทนากลุม (Focus Group) โดยมีตัวแทนจํานวน 

ทั้งหมด 5 คน ทั้งนี้เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับจากการรับชม 

สารคดีของกลุมเปาหมายในดานของรูปแบบ เนื้อหา ผูดําเนินรายการ ดนตรีประกอบ และกราฟก 

ตางๆในสารคดี รวมไปถึงภาพรวมของสารคดีทั้งหมด แลวนําผลที่ไดมาสรุปเปนประเด็น เพื่อมองหา 

ปญหา และขอบกพรองใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขและพัฒนาสารคดีตอไป  
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บทที่ 4  

ประมวลผลวิจัย  

 

การศึกษาและผลิตสารคดีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ใช วิธีการศึกษาวิจัย แบบวิเคราะห  

เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อศึกษาวิเคราะห รูปแบบ เนื้อหา วิธีการนําเสนอ เพื่อให ไดแนวทางใน 

การผลิตสารคดีให สอดคล องกับความต องการของกลุ มเป าหมายมากที่สุด โดยแบ งการนําเสนอเก็บ 

รวบรวมข อมูลก อนการผลิตสารคดี ออกเป น 2 ขั้นตอน ดังนี้  

1. การเก็บรวบรวมข อมูลจากการสัมภาษณ เชิงลึก (In-depthInterview) 

2. การเก็บรวบรวมข อมูลจากการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire)  

 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลก อนการผลิตรายการ  

1. บทวิเคราะห การสัมภาษณ ผู ผลิตรายการสารคดีโทรทัศนจํานวน 4 ท าน และหมูบาน 

ที่สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษจํานวน 1 ท าน  

2. ผลการทําแบบสอบถามเพื่อสํารวจพฤติกรรม และความต องการทางด านรูปแบบ และ 

เนื้อหาของรายการจากกลุ มเป าหมาย จากแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด  

3. การนําเสนอโครงสร างและบทของสารคดีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  

 

สรุปผลการวิจัย  

1. สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เป นการสัมภาษณ ผู ผลิตรายการโทรทัศน  

และหมูบานที่สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดยสอบถามด านแนวคิด เกี่ยวกับรูปแบบเนื้อหา 

และการนําเสนอสารคดีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ รวมถึงการเลือกประเด็นในการนําเสนอ ขั้นตอนการ 

ถ ายทํา แนวคิด และความคิดเห็นเกี่ยวกับสารคดีท องเที่ยวทางโทรทัศน ในป จจุบัน จากผู ผลิตรายการ 

สารคดีทางสถานีโทรทัศน  เพื่อนํามาปรับปรุงแก ไขโครงร างสารคดี (Proposal)  

สําหรับการสัมภาษณ หมูบานที่สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เป นการสัมภาษณ ถึง 

ความเปลี่ยนแปลงด านสิ่งแวดล อมที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งในส วนที่มา และความสําคัญ การแกไข การ 

รณรงค สร างกิจกรรมเพื่อกระตุน และสร างความตระหนักให แก ประชาชน เพื่อให เกิดความเข าใจ และ 

เห็นประโยชน ของการรักษาสิ่งแวดล อม รวมถึงมุมมอง และทัศนคติที่มีต อความเปลียนแปลงที่เกิดขึ้น 

เพื่อเป นแนวทางในการทําโครงร างสารคดี (Proposal)  
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บทวิเคราะห  ผู ผลิตรายการโทรทัศน  และหมูบานที่สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

จํานวน 4 ท าน  

 1.1คุณ คริสโทเฟอร  วอชิงตัน   ควบคุมการผลิตรายการโรมมิ่ง  

 1.2คุณ ฐากูร ศรีชุม         ควบคุมการผลิตรายการสมุดโคจร 

 1.3คุณ ปฏิภาณ จันทรโท        ควบคุมการผลิตรายการฝรั่ง ปอก ปอก  

 1.4คุณ วิลาวัลย เสบสบาย       ประชาสัมพันธกลุมสํานักงานชมรมการทองเที่ยว 

เชิงนิเวศมวงกลวง  

 1 .1 รายการโรมมิ่ง ผลิตโดยบริษัท Guerrilla จํากัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน  

กองทัพบก ช อง 5 ซึ่งมีคุณ คริสโทเฟอร  วอชิงตัน ควบคุมการผลิตรายการ และคุณเรย  แมคโดนัลด  

เป นผูดําเนินรายการ โดยเป นรายการสารคดีท องเที่ยว ที่พยายามนําเสนอให ผู ชมเห็นถึงรายละเอียด 

ของการเดินทางที่สามารถออกไปท องโลกกว างได ในรูปแบบต างๆ และสามารถเรียนรูสองข างทางได  

เพียงแค การออกเดินทาง โดยหนึ่งในแนวคิดของรายการ คือ การเดินทางโดยรถไฟ โดยเริ่มต นจาก 

สถานีหัวลําโพง ประเทศไทย มีจุดหมายปลายทางอยูที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ด วยระยะเวลาเดิน 

ทาง 52 วัน กว า 15,000 กิโลเมตร ผ าน 16 ประเทศ 2 ทวีป ซึ่งทางรายการเลือกใช หลักการ กรอบ 

ความคิด (Conceptual) ที่มากกว าการแนะนําสถานที่ท องเที่ยว (Guideline) ซึ่งผูชมสามารถเข าถึง 

และสัมผัสได จริงในแหล งท องเที่ยวที่ผูดําเนินรายการได เดินทางผ านไป การถ ายทําทุกขั้นตอนนั้นทาง 

รายการโรมมิ่ง ได มีการออกแบบฉากสถานการณ ไว ก อนเริ่มต นถ ายทําจริงทุกขั้นตอน เพื่อความรัดกุม 

ของเวลาที่จํากัดในการเดินทาง แต บางครั้งก็มีการปรับส วนของเนื้อหา และการนําเสนอในส วนที่เกี่ยว 

กับบุคคลและสถานที่ตามความเหมาะสมของข อมูล  

 จากการสัมภาษณ คุณ คริสโทเฟอร  วอชิงตัน ผูควบคุมการผลิตรายการโรมมิ่ง ได รับ 

คําแนะนําต อรูปแบบ เนื้อหา และการนําเสนอของสารคดีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ดังนี้  

 สําหรับเรื่องรูปแบบรายการ มีการทําใหผูดําเนินรายการนั้น แทนมุมมองของคนดู 

และมีการพกกลองเพื่อเก็บบันทึกเรื่องราวตางๆนั้น คือสิ่งที่ดีแลว ถือเปนจุดเดนของรายการได เพราะ 

ธรรมชาติก็ตองการอนุรักษเก็บไว ตัวผูดําเนินรายการก็มีการบันทึกเรื่องราวตางๆเก็บไว ซึ่งเปนการ 

เชื่อมกันของคนและธรรมชาติได ตัวผูดําเนินรายการจึงเหมือนคนที่เก็บเรื่องราวตางๆของธรรมชาติไว 

จึงนํามาเปนจุดเดนของรายการได 

 ดานเนื้อหารายการนั้น การอนุรักษไมจําเปนที่จะตองชี้แจงหรือนําเสนออยางตรงตัว 

แคนําเสนอภาพเลาเรื่องออกมาใหคนดูรูสึก และตระหนักไดเอง สิ่งที่ตองอนุรักษไมตองที่จะสูญหาย 

ไปแลว แตไดทํามาเพื่อไมใหสูญหาย อนุรักษเก็บไวกอนที่มันจะสายไป เปนการใหเห็นถึงความสําคัญ 

ของธรรมชาติเปนหลัก และทําใหคนดูดูแลวรูสึกวาสิ่งนี้ถาหายไปจะเกิดปญหาขึ้น ในการเลาเรื่องราว 

ควรคิดเปนลําดับๆ เหตุและผลเชื่อมโยงกัน เพราะทุกอยางวนเปนวงกลม มีเหตุและผลสนับสนุนกัน 
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ทุกอยาง เพราะฉะนั้นทุกสิ่งมีคําตอบที่ชัดเจนอยูแลว ในการเขียนสคริปต จึงตองคิดถึงเหตุและผลมา 

เปนสวนชวยในการเขียน 

 ดานการนําเสนอ ควรเนนเรื่องภาพเปนสําคัญ เพราะนอกจากมุมตองสวยแลวควรมี 

การตัดตอที่เชื่อมโยงกันเปนอยางดี คอยๆเลาเรื่องราวตางๆไปเรื่อยๆ และใหอิมแพคในตอนสุดทาย 

เพื่อใหคนดูรูสึก เพราะฉะนั้นการตัดตอจึงสําคัญรองลงมาในการจะเลาเรื่อง เพราะถายออกมาถาไมดี 

หรือเนื้อหานอย แตการตัดตอจะชวยทําใหตัวสารคดีมีความนาสนใจขึ้นได ดานเสียงก็สําคัญ ควรมี 

การอัดเก็บไวอยางดีไมงั้นจะมามีปญหาในดานการตัดตอได เพราะเสียงก็เปนสวนหนึ่งที่สําคัญ เพราะ 

ฉะนั้นควรดูอุปกรณใหดีในการอัดเสียง 

 1 .2รายการสมุดโคจร ผลิตโดยบริษัท สานฟ า จํากัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน  

กองทัพบก ช อง 5 ซึ่งมีคุณ ฐากูร ศรีชุม ควบคุมการผลิตรายการ เป นรายการสารคดีท องเที่ยวที่ 

นําเสนอเนื้อหารายการผ านมุมมองนักเดินทาง (ผูดําเนินรายการ) ที่ทองเที่ยวไปยังสถานที่สําคัญตางๆ 

ทั่วโลก ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ จึงทําใหเหลานักทองเที่ยวมีความฝนในการเดินทางไปที่ 

ตางๆ เปนการเปดโลกกวางใหแกทุกคน โดยหนึ่งในแนวคิดของรายการคือ เนนการเดินทางโดยเชื่อม 

โยงในแตละที่ที่จะไปอยางมีรูปแบบ เชนตามตะเข็บชายแดน หรือตามรอยตางๆ เปนตน 

 จากการสัมภาษณ คุณ ฐากูร ศรีชุม ผูควบคุมการผลิตรายการสมุดโคจร ได รับคํา 

แนะนําต อรูปแบบ เนื้อหา และการนําเสนอของสารคดีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ดังนี้  

 สําหรับเรื่องรูปแบบรายการ ควรมีคอนเซ็ปอยางหนึ่งของการทองเที่ยว เพื่อที่จะให 

เดนขึ้นมา และทําใหรายการเปนที่จดจําของคนดู เพราะในปจจุบันรายการทองเที่ยวมีเยอะมาก และ 

นําเสนอคลายๆกัน แตจะแตกตางกันถึงคอนเซ็ปที่เดนขึ้นมา เพื่อใหแตกตาง เชนของรายการสมุด 

โคจร ที่มีคอนเซ็ปดวยการเปดโลกกวางใหเห็น จึงถายอยางไมมีสคริป เปนตน  

 ดานเนื้อหารายการ ในเรื่องการอนุรักษการพูดถึงเรื่องประมงนั้น ไมจําเปนที่จะตอง 

เนนไปมากก็ได เพราะการอนุรักษก็คือภาพโดยรวมของชุมชน ที่ทําใหเห็นวาชุมชนมีความสุข มีการ 

ทํามาหากิน เมื่อมีการประมงที่ดี ชุมชนก็มีรายได มีความสุข มันคือเหตุและผลที่เชื่อมโยงถึงกัน ภาพ 

โดยรวมจึงคือการอนุรักษของชุมชนนี้ทั้งหมดที่ยังคงอยูและอนุรักษไว มันคือเหตุและผลที่จากเล็กไป 

ใหญที่เชื่อมโยงกัน 

 ดานการนําเสนอ เรื่องภาพคือสิ่งที่สําคัญของรายการทองเที่ยว ตองถายใหสวยที่สุด 

เพราะรายการทองเที่ยววัดกันที่เรื่องภาพที่ออกมา ถาภาพไมดึงดูด คนก็จะหันไปดูรายการอื่นแทน 

ควรเนนไปที่เรื่องภาพเปนสําคัญ เพราะแตละคนมีมุมสวยที่ตางกัน จึงไมซ้ํามุมแนนอน แมจะถายที่ 

เดียวกัน แตควรถายสถานที่นั้นออกมาใหสวยที่สุด เรื่องผูดําเนินรายการก็สําคัญ ควรมีความเปน 

ธรรมชาติมากกวามาทองหรือเครงเครียด เพื่อใหคนดูอินไปกับสิ่งที่รายการนำเสนอ 
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   1 .3รายการฝรั่ง ปอก ปอก ออกอากาศทางทรูวิชั่นสชอง travel channel ซึ่งมีคุณ 

ปฏิภาณ จันทรโท ควบคุมการผลิตรายการ เปนรายการทองเที่ยวที่แนะนําการทองเที่ยวในรูปแบบ 

ของ Home Stay โดยจะมีชาวตางชาติทําหนาที่เปนผูดําเนินรายการพาเราเที่ยวไปในแตละอาทิตย 

โดยพาไปใชชีวิตอยูกับคนในชุมชนนั้นๆทํากิจกรรมรวมกัน กอใหเกิดมิตรภาพที่ดีกับตัวพิธีกร และ 

ชาวบาน ซึ่งมีรูปแบบที่เนนการทองเที่ยวแบบจริงๆใหไดเห็น และในการใชผูดําเนินรายการเปนชาว 

ตางชาตินั้นทําใหเราไดเห็นถึงสิ่งที่บางทีคนไทยอาจจะเห็นเปนเรื่องเล็กๆและหลงลืมไปแลว  

    จากการสัมภาษณ คุณ ปฏิภาณ จันทรโท ผู ควบคุมการผลิตรายการฝรั่ง ปอก ปอก 

ได รับคําแนะนําต อรูปแบบ เนื้อหา และการนําเสนอของสารคดีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ดังนี้ 

    ดานรูปแบบรายการ แตละรายการมีจุดเดนที่แตกตางกัน เราควรหาใหเจอ และนํา 

มาเปนคอนเซ็ปที่ชัดเจน และยึดสิ่งนั้นไว เชนอยางรายการฝรั่ง ปอก ปอก นั้นเปนรูปแบบการทอง 

เที่ยวที่สมจริง จึงเนนความสมจริงของการทองเที่ยวมากกวาที่จะประดิษฐสิ่งๆนั้นขึ้น โดยใชผูดําเนิน 

รายการเปนชาวตางชาติ เพื่อใหแตกตาง เพราะฉะนั้นควรหารูปแบบคอนเซ็ปของตัวเองใหเจอ 

    ดานเนื้อหารายการ การอนุรักษนั้นอาจจะเปนสิ่งที่คนทั่วไปไมเห็นถึงความสําคัญและ 

เราหยิบยกขึ้นมาใหเห็นวามันสําคัญ เพื่อใหคนตระหนักไดวานี่คือสิ่งที่สําคัญของเรา ควรอนุรักษเก็บ 

ไวและการอนุรักษเรื่องการประมงนั้น คือวิถีชีวิตที่สืบทอดตอกันมา มันเปนวิถีการดํารงชีวิตที่ดั้งเดิม 

มันคือเรื่องราวที่บอกเลาถึงสวนหนึ่งของการอนุรักษรวมกันระหวางคนกับธรรมชาติ 

    ดานการนําเสนอ พิธีกรสําคัญ เพราะจะทําใหรายการดูนาสนใจมากขึ้น สวนเรื่อง 

ภาพ ถายสวยเปนเรื่องที่จําเปนอยูแลว แตบางทีภาพก็ตองการความสมจริงใหเขาถึงอารมณในการ 

ทองเที่ยว ปญหาในการถายตางๆ เรื่องฝนคือปญหาหลักตองหาทางแกไขปรับบท เพื่อใหเขากับสภาพ 

แวดลอมกับอากาศที่เกิดขึ้น 

   1 .4  กลุมสํานักงานชมรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศมวงกลวง คุณ วิลาวัลย เสบสบาย 

เลขานุการกลุมสํานักงานชมรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศมวงกลวง ชมรมมุสลิมโฮมเสตยบานมวงกลวงได 

กอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 เพื่อใหผูมาเยือนไดสัมผัสถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ชาวบานที่นี่สวนใหญมี 

อาชีพทําการประมงขนาดเล็กและทําสวน เชน สวนผลไมและสวนยาง ทําใหที่นี่มีผลิตภัณฑทางทะเล 

ชั้นดี เชน กะป กุงแหง และปลาเค็ม ในป พ.ศ. 2550 มวงกลวงไดรับรางวัลจากการทองเที่ยวแหง 

ประเทศไทย ในฐานะเปนชุมชนที่ทําการทองเที่ยวโดยชุมชนยอดเยี่ยมของภาคใต โดยไดมีกิจกรรม 

มากมายใหเลือกทํา  ผูมาเยือนอาจไปลองเรือหางยาวไปตามเกาะตางๆของอุทยานแหงชาติแหลมสน 

เยี่ยมชมวิถีชีวิต การเลี้ยงกระชังปลา ปูนิ่ม และลานหอยนานานชนิด นั่งเรือทองแบนชมระบบนิเวศ 

ปาชายเลน และยังมีที่พักใหเลือกตั้งแตพักกับครอบครัวโฮมเสตย หรือจะพักในบังกะโลที่รายลอมดวย 

สวนผลไม 
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    จากการสัมภาษณ คุณ วิลาวัลย เสบสบาย เลขานุการสํานักงานชมรมการทองเที่ยว 

เชิงนิเวศมวงกลวง ได รับคําแนะนําต อเนื้อหา และการนําเสนอของสารคดีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

ดังนี้ 

    มองวาสิ่งแวดล อมเป นเรื่องใกล ตัวของมนุษย เราทุกคน ดังนั้นการสร างความเขาใจรับ 

รูร วมกันถึงคุณประโยชน  ถือเป นสิ่งที่เราทุกคนต องช วยเหลือซึ่งกันและกัน และเปนการใหเห็นถึง 

ความสําคัญของธรรมชาติ จึงเกิดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษขึ้น เพื่อใหเห็นถึงความสําคัญ และรวมกัน 

อนุรักษไวไมใหสูญหายไป ถาไมมีการอนุรักษไวทรัพยากรตางๆก็จะหายไป ซึ่งประโยชนนั้นมีมากมาย 

จึงนําการทองเที่ยวเขามา การทองเที่ยวอนุรักษนั้นเปนการทองเที่ยวพาชมธรรมชาติ วิถีชีวิต และ 

วัฒนธรรมของคนในชุมชนนั้นๆ โดยทางชุมชมไมไดทําการทองเที่ยวเปนหลัก วิถีชีวิตดั้งเดิม คือราย 

ไดหลัก แตการทองเที่ยวแคมาเปนสวนเสริมของรายไดที่ทําขึ้นมา เพื่อใหคนไดเรียนรู และเห็นความ 

สําคัญของการทองเที่ยว 

    โดยทางชุมชนได เสนอถึงการผลิตสารคดี คือต องการให สารคดีท องเที่ยวนั้นนําเสนอ 

ดานอนุรักษ และข อมูลที่จะสะท อนให นักท องเที่ยวที่จะเดินทางไปในแหล งท องเที่ยวนั้นๆ ได ตระหนัก 

ถึงความสําคัญของสิ่งแวดล อม มิใช รับประโยชน จากธรรมชาติเพียงด านเดียว แต ต องอยู ในจุดที่เรียก 

วาเกื้อกูลซึ่งกันและกันมากกว า มนุษย กับสิ่งแวดล อมจึงจะอยูร วมกันได อย างยั่งยืน  

2 .ผลการทำแบบสอบถาม  เพื่อสํารวจพฤติกรรมและความตองการทางดานรูปแบบ 

และเนื้อหาของรายการจากกลุมเปาหมาย จากแบบสอบถามจานวน 100 ชุด  

   สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  

    1.1 เพศ  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-1 แสดงการเปรียบเทียบรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกเพศ  

จากภาพที่ 4-1 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางเพศหญิง มีจํานวนมากกวาคิดเปนรอยละ 

53 สวนเพศชายคิดเปนรอยละ47  

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



	   42 

    1.2 อายุ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-2 แสดงการเปรียบเทียบรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกชวงอายุ 

จากภาพที่ 4-2 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 18-22 ป มีจํานวนมากที่สุด 

คิดเปนรอยละ 76 รองลงมาคือ กลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 23-30 ป คิดเปนรอยละ 11 เทากับกลุม 

ตัวอยางอายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 11 รองลงมา คือ 41 ปขึ้นไปคิดเปนรอยละ 2 และลําดับ 

สุดทายคือ กลุมตัวอยางอายุต่ํากวา 18 ป คิดเปนรอยละ 0  

 

    1.3 ระดับการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-3 แสดงการเปรียบเทียบรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา  

จากภาพที่ 4-3 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 95 รองลงมาคือ กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 

คิดเปนรอยละ 3 และลําดับสุดทายคือ กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษามัธยมตอนปลาย โดยคิดเปน 

รอยละ 2  
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    1.4 อาชีพ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-4 แสดงการเปรียบเทียบรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ 

จากภาพที่ 4-4 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน/นักศึกษามีจํานวนมากที่สุด 

คิดเปนรอยละ 12 รองลงมาคือ กลุมตัวอยางที่มีเปนพนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ 12 กลุมตัวอยาง 

ที่ทําธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 8 กลุมตัวอยางที่ประกอบอาชีพอื่นๆ คิดเปนรอยละ 3 เทากับกลุม 

ตัวอยางที่เปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ3 กลุมตัวอยางที่เปนแมบาน คิดเปนรอยละ 2 และ 

ลําดับสุดทายคือ กลุมตัวอยางที่เปนขาราชการ คิดเปนรอยละ 0  

 

    1.5 รายได 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-5 แสดงการเปรียบเทียบรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายได 

จากภาพที่ 4-5 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่มีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท 

มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 53 รองลงมาคือ กลุมตัวอยางที่มีรายได 10,000-30,000 บาท 

คิดเปนรอยละ 38 และกลุมตัวอยางที่มีรายได 30,000-50,000บาท คิดเปนรอยละ 8 และลําดับ 

สุดทายคือ กลุมตัวอยางที่มีรายได 50,000 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1  
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   สวนที่ 2  ขอมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมในการรับชมสื่อ  และความสนใจในการรับชม     

รายการสารคดีทองเที่ยว 

     2.1 คุณรับชมสื่อชองทางใดมากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-6 แสดงการเปรียบเทียบรอยละชองทางในการรับชมสื่อของกลุมตัวอยาง 

     จากภาพที่ 4-6 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่รับชมสื่อทางอินเตอรเน็ท มีจํานวน 

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 72 รองลงมาคือ กลุมตัวอยางที่รับชมสื่อทางโทรทัศน คิดเปนรอยละ 24 

กลุมตัวอยางที่รับชมสื่อทางหนังสือพิมพ คิดเปนรอยละ 83 กลุมตัวอยางที่รับชมสื่อทางนิตยสารตางๆ 

คิดเปนรอยละ 1 และลําดับสุดทายคือ กลุมตัวอยางที่รับชมสื่อทางวิทยุ และกลุมตัวอยางที่รับชมสื่อ 

ทางอื่นๆ คิดเปนรอยละ 0  

 

     2.2 ความถี่ในการรับชมสื่อ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-7 แสดงการเปรียบเทียบรอยละของกลุมตัวอยางที่มีความถี่การรับชมสื่อใน1 วัน 

     จากภาพที่ 4-7 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่มีความถี่ในการรับชมสื่อ 4-6 ชั่วโมง มี 

จํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 72 รองลงมาคือ กลุมตัวอยางที่มีความถี่ในการรับชมสื่อ 2-4 ชั่วโมง 

คิดเปนรอยละ 33 กลุมตัวอยางที่มีความถี่ในการรับชมสื่อมากกวา 6 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 21 และ 

ลําดับสุดทายคือ กลุมตัวอยางที่มีความถี่ในการรับชมสื่อนอยกวา 2 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 8 
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    2.3 ชวงเวลาในการรับชมสื่อ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-8 แสดงการเปรียบเทียบรอยละชวงเวลาในการรับชมสื่อของกลุมตัวอยาง 

    จากภาพที่ 4-8 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่มีชวงเวลาในการรับชมสื่อ 21.00– 

24.00 น. มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 55 รองลงมาคือ กลุมตัวอยางที่มีชวงเวลาในการรับชมสื่อ 

18.00–21.00 น. คิดเปนรอยละ 25 กลุมตัวอยางที่มีชวงเวลาในการรับชมสื่อหลังเที่ยงคืนคิดเปน 

รอยละ 8 กลุมตัวอยางที่มีชวงเวลาในการรับชมสื่อกอน 9.00 น. คิดเปนรอยละ 6 กลุมตัวอยางที่มี 

ชวงเวลาในการรับชมสื่อ 9.00–12.00 น. คิดเปนรอยละ 4 และลําดับสุดทายคือ กลุมตัวอยางที่มีชวง 

เวลาในการรับชมสื่อ 12.00 – 15.00 น. และกลุมตัวอยางที่มีชวงเวลาในการรับชมสื่อ 15.00-18.00 

น. คิดเปนรอยละ 1 

 

    2.4 คุณรับชมสารคดีบอยแคไหน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-9 แสดงการเปรียบเทียบรอยละของกลุมตัวอยางที่มีการรับชมสารคดีใน 1 เดือน  

   จากภาพที่ 4-9 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่มีการรับชมสารคดีเปนจํานวน 1 ครั้งตอ 

เดือนมีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 60 รองลงมาคือ กลุมตัวอยางที่มีการรับชมสารคดีเปนจํานวน 

2-4 ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ 21 กลุมตัวอยางที่มีการรับชมสารคดีเปนจํานวนมากกวา 4 ครั้งตอ 

เดือน คิดเปนรอยละ 15 และลําดับสุดทายคือกลุมตัวอยางที่ไมเคยรับชมสารคดีเลย คิดเปนรอยละ 4 
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    2.5 คุณรับชมสารคดีผานชองทางใด 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-10 แสดงการเปรียบเทียบรอยละชองทางในการรับชมสารคดีของกลุมตัวอยาง  

    จากภาพที่ 4-10 แสดงใหเห็นวาชองทางในการรับชมสารคดีผานทางฟรีทีวี มีจํานวน 

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 29 รองลงมาคือ การรับชมสารคดีผานทางอินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 27 

การรับชมสารคดีผานทางเคเบิ้ลทีวี คิดเปนรอยละ 23 และลําดับสุดทายคือ การรับชมสารคดีผาน 

ทางทรูวิชันส คิดเปนรอยละ 21 

 

    2.6 คุณชื่นชอบรูปแบบการนําเสนอสารคดีประเภทใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-11 แสดงการเปรียบเทียบรอยละรูปแบบการนําเสนอสารคดีของกลุมตัวอยาง 

    จากภาพที่ 4-11 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยาง ที่ชื่นชอบรูปแบบการนําเสนอสารคดี 

แบบการใชวิธีนําเสนอแบบผสมผสาน โดย 2 วิธี มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 49 รองลงมาคือ 

กลุมตัวอยางที่ชื่นชอบรูปแบบการนําเสนอสารคดีแบบการใชภาพ และมีเสียงบรรยายประกอบเปน 

หลัก คิดเปนรอยละ 42 และลําดับสุดทายคือ กลุมตัวอยางที่ชื่นชอบรูปแบบการนําเสนอสารคดี 

แบบการใชผูดําเนินรายการเปนหลัก คิดเปนรอยละ 9 
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    2.7 ในการรับชมสารคดีทองเที่ยว คุณคาดหวังกับสิ่งใดมากที่สุด (ตอบไดมากกวา 

1ขอ) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-12 แสดงการเปรียบเทียบรอยละ ความคาดหวังในการรับชมสารคดีทองเที่ยวของกลุมตัว 

อยาง 

    จากภาพที่4-12 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่มีการรับชมสารคดีทองเที่ยวที่คาดหวัง 

กับเนื้อหารายการมีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 34 รองลงมาคือกลุมตัวอยางที่มีการรับชมสารคดี 

ทองเที่ยวที่คาดหวังกับเทคนิคดานภาพและการตัดตอ คิดเปนรอยละ 21 กลุมตัวอยางที่มีการรับชม 

สารคดีทองเที่ยวที่คาดหวังกับการสัมภาษณหรือพูดคุยกับผูที่ชํานาญในสถานที่ทองเที่ยวนั้นๆ คิดเปน 

รอยละ 19 กลุมตัวอยางที่มีการรับชมสารคดีทองเที่ยวที่คาดหวังกับผูดําเนินรายการ คิดเปนรอยละ 

13 กลุมตัวอยางที่มีการรับชมสารคดีทองเที่ยวที่คาดหวังกับดนตรีและเสียงประกอบ คิดเปนรอยละ 

12 และลําดับสุดทายคือ กลุมตัวอยางที่มีการรับชมสารคดีทองเที่ยวที่คาดหวังกับสิ่งอื่นๆ คิดเปน 

รอยละ 2 

 

    2.8 ทานตองการใหระยะเวลาการนําเสนอสารคดีทองเที่ยวทองเที่ยวมีความยาวเทา 

ไหร  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-13 แสดงการเปรียบเทียบรอยละ ความตองการระยะเวลาในการนําเสนอสารคดีทองเที่ยว 

ของกลุมตัวอยาง 
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    จากภาพที่ 4-13 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยาง ที่ตองการใหระยะเวลาในการนำเสนอ 

สารคดีทองเที่ยวมีความยาว 30 นาที มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 38 รองลงมาคือ กลุมตัว 

อยางที่ตองการใหระยะเวลาในการนําเสนอสารคดีทองเที่ยวมีความยาว 20 นาที คิดเปนรอยละ 20 

กลุมตัวอยางที่ตองการใหระยะเวลา ในการนําเสนอสารคดีทองเที่ยวมีความยาว 1 ชั่วโมง คิดเปน  

รอยละ 13 กลุมตัวอยางที่ตองการใหระยะเวลาในการนําเสนอสารคดีทองเที่ยวมีความยาว 10 นาที 

คิดเปนรอยละ 12 กลุมตัวอยางที่ตองการใหระยะเวลาในการนําเสนอสารคดีทองเที่ยวมีความยาว 40 

นาที คิดเปนรอยละ 8 กลุมตัวอยางที่ตองการใหระยะเวลาในการนําเสนอสารคดีทองเที่ยวมีความยาว 

30 นาที มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 38 กลุมตัวอยางที่ตองการใหระยะเวลาในการนำเสนอ 

สารคดีทองเที่ยวมีความยาวมากกวา 1 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 4 กลุมตัวอยางที่ตองการใหระยะเวลา 

ในการนําเสนอสารคดีทองเที่ยวมีความยาว 50 นาที คิดเปนรอยละ 3 และลําดับสุดทายคือ กลุมตัว 

อยางที่ตองการใหระยะเวลาในการนําเสนอสารคดีทองเที่ยวมีความยาว นอยกวา 10 นาที คิดเปน 

รอยละ 2 

 

    2.9 ทานตองการใหสารคดีทองเที่ยวมีผูดําเนินรายการเปนอยางใด 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-14 แสดงการเปรียบเทียบรอยละ ความตองการของผูดําเนินรายการสารคดีทองเที่ยวของ 

กลุมตัวอยาง 

    จากภาพที่ 4-14 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่มีความตองการใหผูดําเนินรายการ 

สารคดีทองเที่ยวเปนเพศชาย มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 57 รองลงมาคือ กลุมตัวอยางที่มี 

ความตองการใหผูดําเนินรายการสารคดีทองเที่ยวเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 29 และลําดับสุดทาย 

คือ กลุมตัวอยางมีความตองการใหไมมีผูดําเนินรายการ คิดเปนรอยละ 14 
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    2.10 ทานคิดวาวันใดเหมาะสมกับชวงเวลา ในการรับชมสารคดีทองเที่ยวของทาน 

มากที่สุด 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-15 แสดงการเปรียบเทียบรอยละ ความตองการวันที่เหมาะสมในการที่ออกอากาศสารคดี 

ทองเที่ยวของกลุมตัวอยาง 

    จากภาพที่ 4-15 แสดงใหเห็นวาจากกลุมตัวอยางที่มีความตองการใหวันในการออก    

อากาศของสารคดีทองเที่ยวคือ วันอาทิตย มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 36 รองลงมาคือ กลุมตัว 

อยางที่มีความตองการใหวันในการออกอากาศของสารคดีทองเที่ยวคือ วันเสาร คิดเปนรอยละ 30 

กลุมตัวอยางที่มีความตองการใหวันในการออกอากาศของสารคดีทองเที่ยวคือ วันหยุดนักขัตฤกษ คิด 

เปนรอยละ 23 และลําดับสุดทายคือ จากกลุมตัวอยางที่มีความตองการใหวันในการออกอากาศของ 

สารคดีทองเที่ยวคือ วันธรรมดา คิดเปนรอยละ 11 

 

    2.11 ทานคิดวาชวงเวลาใดที่เหมาะสมกับการออกอากาศ และการเลือกรับชมสารคดี 

ทองเที่ยวของทานมากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-16 แสดงการเปรียบเทียบรอยละ ความตองการชวงเวลาที่เหมาะสมในการออกอากาศ 

สารคดีทองเที่ยวของกลุมตัวอยาง 

    จากภาพที่ 4-16 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยาง ที่มีความตองการใหเวลาในการออก 

อากาศของสารคดีทองเที่ยวอยูในชวง 21.01-24.00 น. มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 30 รองลง 

มาคือ กลุมตัวอยางที่มีความตองการใหเวลาในการออกอากาศของสารคดีทองเที่ยวอยูในชวง 18.01-

21.00 น. คิดเปนรอยละ 26 กลุมตัวอยางที่มีความตองการใหเวลาในการออกอากาศของสารคดี 

ทองเที่ยวอยูในชวง 15.01-18.00 น. คิดเปนรอยละ 17 กลุมตัวอยางที่มีความตองการใหเวลาในการ 
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ออกอากาศของสารคดีทองเที่ยวอยูในชวง 12.01-15.00 น. คิดเปนรอยละ 11 กลุมตัวอยางที่มีความ 

ตองการใหเวลาในการออกอากาศของสารคดีทองเที่ยวอยูในชวง 09.01-12.00 น. คิดเปนรอยละ 9 

กลุมตัวอยางที่มีความตองการใหเวลาในการออกอากาศของสารคดีทองเที่ยวอยูในชวง กอน 09.00 

น. คิดเปนรอยละ 4 และลําดับสุดทายคือ กลุมตัวอยางที่มีความตองการใหเวลาในการออกอากาศ 

ของสารคดีทองเที่ยวอยูในชวงหลังเที่ยงคืน คิดเปนรอยละ 3 

    2.12 คุณมีเหตุผลอยางไรในการเลือกรับชมรายการสารคดีทองเที่ยว 

           จากการดูความคิดเห็นในการเลือกชมสารคดีทองเที่ยวที่ตอบมาสามารถสรุปได 

4 ประเภท คือ 

           1. เนื้อหาของรายการ ที่ตองดูเขาใจไดงาย กระชับ มีอะไรแปลกใหม มุมมอง 

ใหมๆ ที่จะสามารถทําใหเห็นถึงการบรรยายของแหลงทองเที่ยวโดยทั้งหมดไดเหมือนกับวา เราไดไป 

ทองเที่ยวเอง ทําใหไมนาเบื่อ และชวนติดตาม 

           2. การดําเนินรายการของตัวสารคดี ที่มีการดําเนินรายการดูแลวไมจําเจ ไมนา 

เบื่อและไมสามารถคาดเดาได สิ่งเหลานี้จะทําใหรายการนาดึงดูด ถึงแมสถานที่นั้นเราเคยไปทองเที่ยว 

แลวก็ตาม เพลง ที่ทําใหรายการดูมีสีสัน แลวเกิดจินตนาการตามไดงายขึ้น ภาพ การจัดเรียงภาพ 

บรรยายแหลงทองเที่ยวไดลงตัวกับรายการ และภาพสวยสามารถดึงดูดคนใหติดตามได ทําใหคนนั้น 

อยากดูตอ ผูดําเนินรายการ ใชภาษานาสนใจ เปนธรรมชาติจะทําใหดึงดูดผูชม การตัดตอที่ชวยเสริม 

ใหตัวรายการนาสนใจมากขึ้น 

           3. เพื่อหาสถานที่ทองเที่ยวใหมๆ ขอมูลรายละเอียดตางๆของสถานที่นั้นๆ เชน 

ที่พัก รานอาหาร เปนตน กิจกรรมตางๆที่นาสนใจ เปนการเปดมุมมองดานการทองเที่ยวใหมากขึ้น 

           4. เพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และสรางสรรคไดความรูหรือขอคิดตางๆ 

เพราะแตละที่ยอมมีเรื่องราวที่แตกตางกัน 

   สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว 

    3.1 คุณเดินทางทองเที่ยวในประเทศบอยหรือไม 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-17 แสดงการเปรียบเทียบรอยละกลุมตัวอยางการเดินทางทองเที่ยวใน 1 ป 
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    จากภาพที่ 4-17 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่มีการเดินทางทองเที่ยวในประเทศ 2-

4 ครั้งตอป และกลุมตัวอยางที่มีการเดินทางทองเที่ยวในประเทศ 1-2 ครั้งตอป มีจํานวนมากที่สุด คิด 

เปนรอยละ 37 รองลงมาคือ กลุมตัวอยางที่มีการเดินทางทองเที่ยวในประเทศมากกวา 4 ครั้งตอป 

คิดเปนรอยละ 22 และลําดับสุดทายคือ กลุมตัวอยางที่มีการเดินทางทองเที่ยวในประเทศอื่นๆ คิด 

เปนรอยละ 4 

 

    3.2 คุณเดินทางทองเที่ยวกับคนกลุมใดบอยที่สุด 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที่ 4-18 แสดงการเปรียบเทียบรอยละการเดินทางทองเที่ยวกับกลุมใดของกลุมตัวอยาง 

    จากภาพที่ 4-18 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีการเดินทางทองเที่ยวกับเพื่อน หรือ 

เพื่อนรวมงานมีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 47 รองลงมาคือกลุมตัวอยางที่มีการเดินทางทองเที่ยว 

กับครอบครัว คิดเปนรอยละ 45 กลุมตัวอยางที่มีการเดินทางทองเที่ยวกับคูรัก คิดเปนรอยละ 7 และ 

ลําดับสุดทายคือ กลุมตัวอยางที่มีการเดินทางทองเที่ยวคนเดียว คิดเปนรอยละ 1 

 

   3 .3  ลักษณะการเดินทางสวนใหญพักคางคืนหรือไมพักคางคืน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-19 แสดงการเปรียบเทียบรอยละการเดินทางวาพักคืนหรือไมพักคืนของกลุมตัวอยาง 

    จากภาพที่ 4-19 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่มีการเดินทางพักคางคืนมีจํานวนมาก 

กวา คิดเปนรอยละ 73 กลุมตัวอยางที่มีการเดินทางไมพักคางคืน คิดเปนรอยละ 27  
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    3.4 ประเภทสถานที่ทองเที่ยว/แหลงทองเที่ยวที่ทานชื่นชอบ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-20 แสดงการเปรียบเทียบรอยละแหลงทองเที่ยวที่ชื่นชอบของกลุมตัวอยาง 

    จากภาพที่ 4-20 แสดงใหเห็นวาจากกลุมตัวอยางที่ชื่นชอบแหลงทองเที่ยวทะเล มี 

จํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 33 รองลงมาคือ กลุมตัวอยางที่ชื่นชอบแหลงทองเที่ยวภูเขา คิดเปน 

รอยละ 19 กลุมตัวอยางที่ชื่นชอบแหลงทองเที่ยวน้ําตก คิดเปนรอยละ 15 กลุมตัวอยางที่ชื่นชอบ 

แหลงทองเที่ยวสถานที่ทางประวัติศาสตรหรือวัฒนธรรม คิดเปนรอยละ 12 กลุมตัวอยางที่ชื่นชอบ 

แหลงทองเที่ยวโฮมเสตย คิดเปนรอยละ 11 กลุมตัวอยางที่ชื่นชอบแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา คิดเปน 

รอยละ 10 และลําดับสุดทายคือกลุมตัวอยางที่ชื่นชอบแหลงทองเที่ยวอื่นๆ คิดเปนรอยละ 1 

 

    3.5 แหลงคนหาขอมูลสําหรับการไปทองเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-21 แสดงการเปรียบเทียบรอยละแหลงขอมูลสําหรับการไปทองเที่ยวของกลุมตัวอยาง 

    จากภาพที่ 4-21 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่มีแหลงคนหาขอมูลสําหรับการไป 

ทองเที่ยวจากเว็บไซตมีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 53 รองลงมาคือ กลุมตัวอยางที่มีแหลงคนหา 

ขอมูลสําหรับการไปทองเที่ยวจากคําบอกเลาของเพื่อน ญาติ คนรูจัก คิดเปนรอยละ 28 กลุมตัวอยาง 

ที่มีแหลงคนหาขอมูลสําหรับการไปทองเที่ยวจากโทรทัศน คิดเปนรอยละ 13 กลุมตัวอยางที่มีแหลง 

คนหาขอมูลสําหรับการไปทองเที่ยวจากหนังสือนิตยสารตางๆ คิดเปนรอยละ 4 และลําดับสุดทายคือ 
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กลุมตัวอยางที่มีแหลงคนหาขอมูลสําหรับการไปทองเที่ยวจากงานทองเที่ยว และกลุมตัวอยางที่มี 

แหลงคนหาขอมูลสําหรับการไปทองเที่ยวจากอื่นๆ คิดเปนรอยละ 1 

 

    3.6 ทานรูจักการทองเที่ยวเชิงอนุรักษหรือไม (ถาไมรูจักขามไปขอ 3.8) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-22 แสดงการเปรียบเทียบรอยละของกลุมตัวอยางที่รูจักการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

    จากภาพที่ 4-22 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่รูจักการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ นั้นมี 

จํานวนมากกวา คิดเปนรอยละ 74 กลุมตัวอยางที่ไมรูจักการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ คิดเปนรอยละ 26 

 

    3.7 ทานรูจักและทราบขอมูลการทองเที่ยวเชิงอนุรักษไดอยางไร 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-23 แสดงการเปรียบเทียบรอยละที่รูจักขอมูลการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของกลุมตัวอยาง 

    จากภาพที่ 4-23 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่รูจักการทองเที่ยวเชิงอนุรักษจาก   

อินเตอรเน็ทมีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 33 รองลงมาคือ กลุมตัวอยางที่รูจักการทองเที่ยวเชิง 

อนุรักษจากคําบอกเลาของเพื่อน ครอบครัว คนรูจักตางๆ คิดเปนรอยละ 26 กลุมตัวอยางที่รูจักการ 

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษจากโทรทัศน คิดเปนรอยละ 14 กลุมตัวอยางที่รูจักการทองเที่ยวเชิงอนุรักษจาก 

งานทองเที่ยว คิดเปนรอยละ 12 กลุมตัวอยางที่รูจักการทองเที่ยวเชิงอนุรักษจากหนังสือนิตยสาร 

ตางๆ คิดเปนรอยละ 8 และลําดับสุดทายคือ กลุมตัวอยางที่รูจักการทองเที่ยวเชิงอนุรักษจากที่อื่นๆ 

คิดเปนรอยละ 7 
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    3.8 ใหทานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษดังตอไปนี้ 

         1. เปนการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-24 แสดงการเปรียบเทียบรอยละความคิดเห็นของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวา เปนแหลง 

ทองเที่ยวธรรมชาติของกลุมตัวอยาง 

         จากภาพที่ 4-24 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางนั้น มีความคิดเห็นวาเห็นดวยที่การ  

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 95 รองลง 

มาคือ กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาไมเห็นดวยที่การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เปนแหลงทองเที่ยวทาง 

ธรรมชาต ิ คิดเปนรอยละ 3 และลําดับสุดทายคือ กลุมตัวอยางที่มีความคิดเห็นวาไมแนใจที่วาการ 

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ คิดเปนรอยละ 2 

 

         2. เปนการทองเที่ยวในแหลงวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-25 แสดงการเปรียบเทียบรอยละความคิดเห็นของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวา เปนแหลง  

ทองเที่ยววัฒนธรรมของกลุมตัวอยาง 

         จากภาพที่ 4-25 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางนั้น มีความคิดเห็นวาเห็นดวยที่การ      

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 82 รองลง 

มาคือ กลุมตัวอยางที่มีความคิดเห็นวาไมแนใจที่การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เปนแหลงทองเที่ยวทาง 

วัฒนธรรม คิดเปนรอยละ 13 และลําดับสุดทายคือ กลุมตัวอยางที่มีความคิดเห็นวาไมเห็นดวยที่การ 

ทองเที่ยวเชิง อนุรักษเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม คิดเปนรอยละ 5 
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         3. เปนการทองเที่ยวที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-26 แสดงการเปรียบเทียบรอยละความคิดเห็นของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวา เปนแหลง 

ทองเที่ยวที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุดของกลุมตัวอยาง 

         จากภาพที่ 4-26 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางนั้น มีความคิดเห็นวาเห็นดวยที่การ  

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนแหลงทองเที่ยวที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด มีจํานวนมากที่สุดคิด 

เปนรอยละ 92 รองลงมาคือ กลุมตัวอยางที่มีความคิดเห็นวาไมแนใจที่การทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปน 

แหลงทองเที่ยวที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 6 และลําดับสุดทายคือ กลุมตัว 

อยางที่มีความคิดเห็นวาไมเห็นดวยที่การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เปนแหลงทองเที่ยวที่สงผลกระทบตอ 

สิ่งแวดลอมนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 2 

 

         4. เปนการทองเที่ยวที่เพิ่มพูนความรูเชน การดูนก 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-27 แสดงการเปรียบเทียบรอยละความคิดเห็นของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวา เปนแหลง 

ทองเที่ยวที่เพิ่มพูนความรูของกลุมตัวอยาง 

         จากภาพที่ 4-27 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางนั้น มีความคิดเห็นวาเห็นดวยที่การ    

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนแหลงทองเที่ยวที่เพิ่มพูนความรูมีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 68 รองลง 

มาคือ กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาไมแนใจที่การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เปนแหลงทองเที่ยวที่เพิ่มพูน 

ความรู คิดเปนรอยละ 20 และลําดับสุดทายคือ กลุมตัวอยางที่มีความคิดเห็นวาไมเห็นดวยที่การ  

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนแหลงทองเที่ยวที่เพิ่มพูนความรู คิดเปนรอยละ 12 
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         5. เปนการทองเที่ยวแบบยั่งยืน 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-28 แสดงการเปรียบเทียบรอยละความคิดเห็นของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวา เปนแหลง 

ทองเที่ยวแบบยั่งยืนของกลุมตัวอยาง 

         จากภาพที่ 4-28 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางนั้น มีความคิดเห็นวาเห็นดวยที่การ  

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนแหลงทองเที่ยวแบบยั่งยืน มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 74 รองลงมา 

คือ กลุมตัวอยางที่มีความคิดเห็นวาไมแนใจที่การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เปนแหลงทองเที่ยวแบบยั่งยืน 

คิดเปนรอยละ 14 และลําดับสุดทายคือ กลุมตัวอยางที่มีความคิดเห็นวาไมเห็นดวยที่การทองเที่ยว 

เชิงอนุรักษเปนแหลงทองเที่ยวแบบยั่งยืน คิดเปนรอยละ 12  

 

         6. เปนการทองเที่ยวที่มุงเนนความสัมพันธกับคนในพื้นที่แหลงทองเที่ยว 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-29 แสดงการเปรียบเทียบรอยละความคิดเห็นของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวา เปนแหลง 

ทองเที่ยวที่มุงเนนความสัมพันธกับคนในพื้นที่แหลงทองเที่ยวของกลุมตัวอยาง 

         จากภาพที่ 4-29 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาเห็นดวยที่การ 

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนแหลงทองเที่ยวที่มุงเนนความสัมพันธกับคนในพื้นที่แหลงทองเที่ยว มีจํานวน 

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 69 รองลงมาคือ กลุมตัวอยางที่มีความคิดเห็นวาไมแนใจที่การทองเที่ยวเชิง 

อนุรักษ เปนแหลงทองเที่ยวที่มุงเนนความสัมพันธกับคนในพื้นที่แหลงทองเที่ยว คิดเปนรอยละ 22 

และลําดับสุดทายคือ กลุมตัวอยางที่มีความคิดเห็นวาไมเห็นดวยที่การทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนแหลง 

ทองเที่ยวที่ มุงเนนความสัมพันธกับคนในพื้นที่แหลงทองเที่ยว คิดเปนรอยละ 9 
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         7. เปนการทองเที่ยวเพื่อศึกษาประวัติศาสตร 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-30 แสดงการเปรียบเทียบรอยละความคิดเห็นของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวา เปนแหลง 

ทองเที่ยวเพื่อศึกษาประวัติศาสตรของกลุมตัวอยาง 

         จากภาพที่ 4-30 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางนั้น มีความคิดเห็นวาเห็นดวยที่การ 

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนแหลงทองเที่ยวเพื่อศึกษาประวัติศาสตรมีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 73 

รองลงมาคือ กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาไมแนใจที่การทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนแหลงทองเที่ยวเพื่อ 

ศึกษาประวัติศาสตร คิดเปนรอยละ 16 และลําดับสุดทายคือ กลุมตัวอยางที่มีความคิดเห็นวาไมเห็น 

ดวยที่การทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนแหลงทองเที่ยวเพื่อศึกษาประวัติศาสตร  คิดเปนรอยละ 11 

 

         8. เปนการทองเที่ยวที่คนในทองถิ่นไดรับประโยชน 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-31 แสดงการเปรียบเทียบรอยละความคิดเห็นของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวา เปนแหลง 

ทองเที่ยวที่คนในทองถิ่นไดรับประโยชนของกลุมตัวอยาง 

         จากภาพที่ 4-31 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางนั้น มีความคิดเห็นวาเห็นดวยที่การ 

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนแหลงทองเที่ยวที่คนในทองถิ่นไดรับประโยชน มีจํานวนมากที่สุด คิดเปน 

รอยละ 76 รองลงมาคือ กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาไมแนใจที่การทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนแหลง 

ทองเที่ยวที่คนในทองถิ่นไดรับประโยชน คิดเปนรอยละ 17 และลําดับสุดทายคือ กลุมตัวอยางมีความ 

คิดเห็นวาไมเห็นดวยที่การทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนแหลงทองเที่ยวที่คนในทองถิ่นไดรับประโยชน คิด 

เปนรอยละ 7 
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   สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ 

    4.1 ขอเสนอแนะสําหรับเนื้อหา หรือรูปแบบรายการสารคดีทองเที่ยวที่ตองการสนใจ  

รับชม 

         1. ควรนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวที่มีความแปลกใหม ดูนาสนใจ โดยมีเนื้อหาใน 

การเชิญชวนใหคนไปเที่ยว และจุดเดนของสถานที่นั้นๆมานําเสนอ ในมุมที่คนทั่วไปอาจจะยังไมเคยรู 

         2. รูปแบบการนําเสนอที่แปลกใหม ไมดูเปนทางการมากเกินไป มีการคํานวณคา 

ใชจายในการเดินทาง มีการขึ้นเปนกราฟฟค info graphic การตัดตอควรทําใหครอบคลุมทุกเนื้อหา  

         3. เนื้อหาที่นําเสนอควรมีความทันสมัย นาติดตาม มีความสนุกสนาน ประเด็นที่ 

เอามานําเสนอควรไมกวางจนเกินไป กระชับ และไมยืดเยื้อ 

         4. มีการเลาเรื่องดวยภาพที่สวยงามเปนหลัก มุมมองการนําเสนอที่แปลกใหม นา 

ติดตาม พิธีกรที่ไมควรทางการเกินไปใหเหมือนไปทองเที่ยวจริงๆ มีดนตรีประกอบชวยในการเลาเรื่อง  

         5. การไปทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เวลาไปควรมีการปฏิบัติตัวอยางไร เพื่อรักษาสิ่งที่ 

มีอยูในสถานที่นั้น ไวใหคนที่มาตอไปไดสัมผัสกัน กระตุนใหผูคนที่คิดมาเที่ยวชวยอนุรักษธรรมชาต ิ

มากกวาไปเที่ยวเพื่อทําลายเปนการทองเที่ยวที่คงรักษาสิ่งแวดลอม มีการแสดงดานดีของชุมชนนั้นๆ 

    4.2 ในฐานะนักทองเที่ยวคิดวา จะมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติได 

อยางไรบาง 

         เริ่มจากจิตสํานึกในฐานะนักทองเที่ยว คือเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบตอสถานที่ 

นั้นๆ ควรจะเริ่มดูแลรักษาธรรมชาติในเวลาที่เราไปทองเที่ยว หรือทุกๆเวลา เชน ควรจะทองเที่ยวให 

เกิดการเสียหายทางธรรมชาตินอยที่สุด ไมทําลายสถานที่ทองเที่ยว ไมทําลายธรรมชาติ รักษาความ 

สะอาด เชน ถามีการทําสกปรกก็ตองทําความสะอาดใหเรียบรอยเหมือนเดิม ไมทิ้งขยะเรี่ยราด สราง 

จิตสํานึกกับชุมชนในทองถิ่น ปฏิบัติตามกฎ และทําตามระเบียบวัฒนธรรมของทองถิ่นนั้นๆ เคารพ 

สถานที่และผูคน ณ ที่นั้นๆ ไมแตะตองหรือนําธรรมชาติกลับมา สรางทรัพยากรธรรมชาติทดแทนที่ 

ถูกทําลายไปใหพยายามรักษาสภาพเดิมเอาไวใหมากที่สุด อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไมใหสูญหายไป 

และเก็บแตความทรงจํากลับไป ที่เหลือปลอยใหเปนไปตามธรรมชาตินั้น 

 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ 

เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตสารคดีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

สารคดีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษรายการ “Wanderer” เปนสารคดีทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่แสดงใหเห็นถึงการอนุรักษธรรมชาติ ผานธรรมชาติ วิถีชีวิต 
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และวัฒนธรรม โดยใหพิธีกรเปนเพียงแคชายคนหนึ่งที่ออกเดินทางทองเที่ยวเก็บบันทึกเรื่องราวตางๆ 

เปรียนเหมือนเปนการแทนตัวคนดู ซึ่งทางกลุมเปาหมายก็เห็นดวยวาควรจะใชพิธีกรเพศชาย ตามที่ 

วางคาแรคเตอรของพิธีกรไว เพื่อใหเปนรายการแบบลุยๆและดูสมจริง และตองการใหรูปแบบสารคดี 

ผสมผสานการใชภาพและเสียงบรรยายกับผูดําเนินรายการรวมกัน ซึ่งตรงกับที่ผูจัดทําไดวางรูปแบบ 

ไว โดยไมเนนที่ตัวผูดําเนินรายการเปนหลัก แตใชภาพเลาเรื่องผสมผสานกัน 

ในดานเนื้อหาสารคดี กลุมเปาหมายตองการที่จะใหเนนที่ตัวเนื้อหาของสารคดีเปนหลัก 

ที่ตองกระชับ และไมนาเบื่อ รองลงมาคือเรื่องของภาพ มุมกลองที่ตองความสวยงาม เพื่อที่จะชวยทํา 

ใหดึงดูดมากขึ้น ทําใหผูศึกษาไดมาปรับในเรื่องของเนื้อหาสารคดี ใหในเรื่องของเนื้อหาสารคดีมีความ 

กระชับ และไมกวางจนเกินไป และวางแผนในเรื่องของการเลาเรื่องดวยภาพมุมในการถายเพื่อใหสวย 

งาม และดานเนื้อหาเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษนั้น ใหนําเสนอสิ่งที่ทําใหเกิดการสรางจิตสํานึก 

เห็นถึงความสําคัญของธรรมชาติ และการผูกพันกับหมูบานนั้นๆ เพื่อใหเกิดความอยากไปเที่ยว และผู 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษนั้น กลุมเปาหมายบางสวนยังไมมีความเขาใจดีใน 

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษวาใหประโยชนอะไรบาง ผูจัดทําจึงจะนําไปปรับในสวนเนื้อหาของสารคดีให 

ครอบคลุมเนื้อหามากขึ้น และปรับตัวสารคดีใหหลากหลายเขากับการเดินทางของกลุมเปาหมายที่มี 

ความหลากหลายและแตกตางในการทองเที่ยว เพื่อใหครอบคลุมกลุมเปาหมายมากขึ้น 

ในสวนของชวงเวลาในการเปดรับสื่อและความตองการที่จะรับชมสารคดีทองเที่ยวที่กลุม

เปาหมายสนใจอยูในวันอาทิตย เวลา 21.01–24.00 น. ตรงกับที่ผูจัดทําไดทําโครงรางไว ซึ่งผูจัดทํา 

เห็นวาเปนเวลาที่กลุมเปาหมายนั้นวาง และเปนเวลาที่คนสวนใหญสนใจรับชม การเปดรับชมรายการ 

“Wanderer” ทําใหผูชมมีความตองการที่จะไปสถานที่ทองเที่ยวที่เรานําเสนอ และวางแผนในการที่ 

จะไปทองเที่ยวในสัปดาหตอไป เราจึงวางแผนการออกอากาศไวตามที่กลาวมาขางตน และความยาว 

20 นาที เปนความยาวที่กลุมเปาหมายเลือกมากที่สุด ซึ่งตรงกับที่ไดวางไว เพื่อใหมีความเหมาะสม 

และพอดีตอเนื้อหาที่จะนําเสนอ 

ในดานของความตองการที่กลุมเปาหมายตองการเพิ่มเติมใหมีอยูในรายการทองเที่ยวคือ 

การตัดตอใหดูไมนาเบื่อ และเลาเรื่องราวใหกระชับ นาสนใจ ไมนาเบื่อ ซึ่งทางผูศึกษาก็จะนําไปเพิ่ม 

เติมลงในขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) เพื่อใหตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย 

มากที่สุด  
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การนําเสนอชิ้นงานสารคดีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

ผูศึกษาไดวางแผนการผลิตสารคดีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดยมีรายละเอียดโครงสราง 

และโครงรางรูปแบบของรายการ โดยมีองคประกอบตางๆ ตอไปนี้  

ชื่อสารคด ี Wanderer 

โลโกสารคดี  

 

 

 

 

ที่มา   ในปจจุบันอุตสาหกรรมการทองเที่ยว มีอัตราการเจริญเติบโตที่สูง และมีการพัฒนา       

อยางตอเนื่องแตก็เกิดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมตามมา จึงเกิดแนวคิดการทอง 

เที่ยวเชิงอนุรักษขึ้น รายการนี้จึงผลิตมา เพื่อใหผูชมไดมีทางเลือกในการทองเที่ยว 

และพรอมที่จะเรียนรู มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมในการทองเที่ยว  

วัตถุประสงค  เพื่อกระตุนใหเกิดการสรางจิตสํานึก และความเขาใจที่ถูกตองตอการทองเที่ยวอยาง 

ไดความรู และมีความรับผิดชอบ 

ประเภทสารคด ี สารคดีทองเที่ยว 

ความยาว   20 นาท ี

ชอง- เวลาที่ฉาย  ชอง Thai PBS เวลา 22:00 - 22:30 น. 

กลุมเปาหมาย  กลุมเปาหมายหลัก อายุ 18 – 40 ป 

กลุมเปาหมายรอง ผูที่สนใจในการทองเที่ยว 

กรอบความคิด  ทองเที่ยวอยางเรียนรู 

แนวความคิด การนําเสนอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่เรียนรูและสัมผัสผาน วิถีชีวิต วัฒนธรรม 

และธรรมชาติ ในทุกแงมุมของการทองเที่ยว ที่จะสรางจิตสํานึก และสงเสริมวิถี 

การทองเที่ยวที่ยั่งยืน 

เนื้อหาสารคดี  รายการที่นําเสนอแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษในประเทศไทยผาน วิถีชีวิต วัฒนธรรม 

และธรรมชาติ ในสถานที่ทองเที่ยว และกิจกรรมตางๆในที่นั้นๆ ผานมุมมองของผู 

ดําเนินรายการ 

ผูดําเนินรายการ  นายชนินทร จิตปรีดา ศึกษาจบจากคณะสัตวศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

character วัยรุนชายตอนปลาย บุคลิกลุยๆ รักการเดินทาง การผจญภัยในที่ตางๆ 

และชอบเรียนรูสิ่งใหมๆ 
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โครงสรางสารคดี 

ชวงที่ 1 เปดเขารายการสถานที่ทองเที่ยวนั้นๆ การเดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยว  ภาพ 

โดยรวมขอมูลเบื้องตนของแหลงทองเที่ยว เชน วิถีชีวิตโดยรวมของแหลงทองเที่ยวนี้ ความรูสึกของ 

ผูดําเนินรายการที่ไดสัมผัส ภาพรวมจากการสังเกต และการคุยกับผูที่ชํานาญสถานที่นั้นๆ 

ชวงที่ 2 หลังจากไดขอมูล ผูดําเนินรายการจะพาไปทํากิจกรรมตางๆ พาไปทองเที่ยว 

เรียนรูกิจกรรมตางๆจากแหลงทองเที่ยวผาน ธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชนในสถานที่ 

นั้นๆ สอดแทรกการพูดคุยถึงขอมูลตางๆ ผลกระทบ ผลดีผลเสียของการอนุรักษ อาทิ ว าอะไรคือวิถี 

ชีวิตของคนในชุมชน ทําไมถึงควรอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวนี้ไว สําคัญอยางไร เกร็ดเล็กเกร็ดนอยที่ยัง 

คงมีอยูในสถานที่นั้นๆ เปนตน 

ชวงที่ 3 บทสรุปของสิ่งที่ไดเรียนรูมา สถานที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรมนั้น ๆ และสรุปการเดิน 

ทางที่ผานมาทั้งหมด ขอมูลตางๆ จบเรื่องราวการเดินทาง 
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บทที่ 5  

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การศึกษาและผลิตสารคดีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษได ใช วิธีการประเมินผล (Evaluation) 

โดยมีวัตถุประสงค เพื่อประเมินผลงานสารคดี ที่ผูศึกษาได ผลิตขึ้นด วยวิธีการสนทนากลุม (Focus- 

Group) จากกลุ มเป าหมายจํานวน 5 คน ในหัวข อ "ความพึงพอใจ และประโยชน ที่ได รับจากการชม 

สารคดีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ WANDERER” เพื่อให ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ 

ประโยชน ที่ได รับจากการรับชมของกลุมเป าหมาย ซึ่งจะนําไปสูการสรุป และอภิปรายรายงานวิจัย 

ตลอดจนผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ   

 

วิธีการเก็บรวบรวมข อมูลเพื่อประเมินผล  

1. เก็บรวบรวมข อมูลด วยการสนทนากลุมในหัวข อ“ความพึงพอใจและประโยชน ที่ได รับ 

จากการชมสารคดีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ WANDERER” ของกลุมเป าหมายจํานวน 5 คน  

2. สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพผลสารคดีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ WANDERER 

 

ผลการประเมินประสิทธิผลสารคดีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ “WANDERER”  

ผลการวิเคราะห การสนทนากลุ ม(Focus Group) ในหัวข อ“ความพึงพอใจและประโยชน  

ที่ได รับจากการชมสารคดีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ WANDERER” โดยกลุ มตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 5 

ท านมีดังตอไปนี้ 

1. นาย จริายุ อรุณฤกษดีกุล นักเรียน อายุ 18 ป 

2. นาย ปยะวัฒน ชัยยะบุญพัฒนกุล นักศึกษา อายุ 22 ป 

3. นางสาว เมธิตา สินธุศร พนักงานบริษัท อายุ 24 ป 

4. นาย ยงยศ เรืองสาระกุล คาขาย อายุ 30 ป 

5. นาง มณัญญา พาณิชยธรรม แมบาน อายุ 38 ป 

โดยใช คําถามในการสนทนากลุม (FocusGroup) ซึ่งแบ งข อคําถามออกเป น 4 ส วน ดัง 

ตอไปนี้ 

ส วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format)  

ส วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ (Content)  

ส วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลีลาการนําเสนอ (Style)  
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ส วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต อภาพรวมของรายการ  

ส วนที่ 1  ผลการวิจัยความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ 

( Fo rmat )  

โดยรวมแลวกลุมตัวอยางคอนขางพอใจในเรื่องของรูปแบบรายการ คือการนําเสนอการ 

ทองเที่ยวเขามาผสมผสานกับขอมูลการอนุรักษ ซึ่งในบางรายการจะเนนตัวขอมูลมากเกินไปจนทําให 

สารคดีนั้นๆนาเบื่อ ซึ่งกลุมตัวอยางยังมีความเห็นอีกวา สารคดีชิ้นนี้ยังดูเหมือนเปนภาพยนตรสั้นมาก 

กวาสารคดีทําใหดูนาสนใจมากขึ้น และดวยการสอดแทรกการใชชีวิตของผูดําเนินรายการชวยทําให 

กลุมตัวอยางมีความรูสึกใกลชิดกับชุมชน และไดซึมซับความรูสึกของการเที่ยวที่เรียกวา โฮมสเตย อีก 

ทั้งยังมีการพากยเสียง (Voice Over) ในบางชวงนอกเหนือจากการบอกเลาของผูดําเนินรายการอยาง 

เดียว จึงทําใหกลุมตัวอยางไมรูสึกจําเจเกินไป  

สวนในเรื่องเวลาของสารคดีมีความพอเหมาะ ไมยาวหรือไมสั้นเกินไป เพราะประเด็นที่ 

นําเสนอมานั้นมีความครอบคลุม และหลากหลาย 

สวนที่ 2 ผลการวิจัยความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ 

(Content )  

ดานเนื้อหากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาเนื้อหาในเรื่องของปาชายเลน หรือการอนุรักษ 

ธรรมชาติพวกนี้มีเยอะ แตดวยวิธีการนําเสนอที่ใชการทองเที่ยวมาสอดแทรกเขาไป มากกวาการที่จะ 

นําเสนอขอมูลเพียงอยางเดียว จึงทําใหสารคดีมีความนาสนใจกวาสารคดีที่เนนขอมูล และดวยที่วามี 

การใชการทองเที่ยวเขามามีสวนเกี่ยวของกับเนื้อหารายการ จึงทําใหขอมูลที่ไดรับเขามานั้นเหมือน 

เปนการบอกเลาเรื่องราว ประสบการณ หรือความรูสึกของผูรวมดําเนินรายการหรือชาวบานมากกวา 

ขอมูลที่ไดรับมาจากการคนควาทั่วไป ทําใหขอมูลที่กลุมตัวอยางไดรับนั้นมีความรูสึกของการอนุรักษ 

ของชาวบานเหลานั้นแฝงอยูในขอมูลนั้นๆดวย ไมไดยัดเยียดขอมูลใสเขาไปจนมากเกินไป ทําใหกลุม 

เปาหมายคอยๆรูสึกถึงการอนุรักษสอดแทรกไปเรื่อยๆ พรอมกับแหลงทองเที่ยวใหมๆ  

รวมไปถึงนอกจากกลุมตัวอยางจะไดรับขอมูลแลวยังไดรับความบันเทิงควบคูไปดวย 

สวนที่ 3 ผลการวิจัยความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับลีลาการนําเสนอ ( S ty le )  

ดานความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง เพราะเนื่องจากความหลากหลายทางความคิด 

แตที่กลุมตัวอยางเห็นพองตองกันคือ ความเปนธรรมชาติของผูดําเนินรายการที่พูดเหมือนไมมีบทพูด 

ใหความรูสึกวาผูดําเนินรายการนั้นสงสัยในขอมูลที่เขาถามไปดวยตัวเอง และยังขวนขวายที่อยากได 

ขอมูลเพิ่มติม และผูดําเนินรายการเองยังแสดงถึงความเปนเอกลักษณของตัวเองไดอยางเดนชัด แต 

บางทีออกจะดูเทไปหนอยในบางทาทาง หรือบางคําพูดที่พูดออกมา แตสิ่งที่กลุมเปาหมายสนใจคือ 

การสรุปตอนทายที่คอนขางทําใหคนดูคิดตาม และดูเปนธรรมชาติ 
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ในดานการเชื่อมโยงมีความนาสนใจดี เพราะดวยความที่เหมือนเที่ยวไปเรื่อยๆ แลวเจอ 

สิ่งตางๆ จึงทําใหดูมีความเปนธรรมชาติมากขึ้น และดวยความที่เปนสารคดีที่ดูเหมือนภาพยนตรสั้น 

จึงทําใหการดําเนินเรื่องเปนไปแบบขั้นตอน คือผูดําเนินรายการคอยๆซึมซับความรูสึก และความเปน 

อยูของชาวบานมาทีละนอยๆ จึงทําใหเรื่องมีความเปนเนื้อเดียวกัน 

ดานเพลงและดนตรีประกอบ เพลงมีสวนสําคัญที่ทําใหกลุมตัวอยางไมรูสึกเบื่อหนายเกิน 

ไป จากการวางเพลงที่ดี และเลือกมาเขากับจังหวะการตัดตอภาพ จึงทําใหเกิดความขึ้นๆลงๆของ 

อารมณวาจังหวะบางเรื่องก็ดูชา บางเรื่องก็ดูเร็ว และการที่เนนถึงบทพูดเปนหลักจึงทําใหเพลงมีความ 

กลมกลืนรวมไปกับเสียงของธรรมชาติที่ไดยิน แตจากกลุมตัวอยางบางคนไมชอบเพลงที่ใชในบางชวง 

เพราะยังดูติดขัดอยูบาง 

ทางดานภาพกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในเกณฑที่ดี เพราะมุมกลองที่สวยงามและการ 

ถายที่มีการเคลื่อนกลองผสมกับตั้งกลองนิ่งทําใหมีหลากหลายอารมณ ไมนาเบื่อ รวมไปถึงสีโดยรวม 

ของภาพก็เนนความสมจริง แตบางภาพก็มีความเหมือนๆกัน อยางภาพปาก็มีหลากหลาย ถึงแมจะคน 

ละที่กัน แตก็ใหอารมณคลายๆกันหมด สิ่งที่ควรเพิ่มเติมคือ กราฟกที่ควรมีการใสเพิ่ม จะทําใหสารคดี 

มีความนาสนใจมากขึ้น แตโดยรวมแลวถือวาดี 

สวนที่ 4 ผลการวิจัยความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีตอภาพรวม          

ของสารคดี 

โดยรวมแลวกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับที่ดี คือมีการนําเสนอในรูปแบบการ 

ทองเที่ยวมากกวาสารคดีที่เนนใหขอมูลอยางเดียว ซึ่งก็ทําใหไดเรียนรูถึงวิถีชีวิตของชาวบาน ความ 

เปนอยูในชุมชน รวมไปถึงทัศนคติที่พวกเขาเหลานั้นมีตอธรรมชาติที่เขาอาศัยในการดําเนินชีวิต ซึ่ง 

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษจะชวยใหแสดงเห็น ถึงความหวงใยตอธรรมชาติของมนุษยนั้นมีมากเพียงใด 

เหมือนเปนการกระตุนใหเกิดการเคลื่อนไหวทางความคิดแกผูชม ซึ่งการที่ไดไปในที่ตางๆไมใชแคปา 

ชายเลนอยางเดียวนั้น ทําใหเนื้อหาในบางสวนไมซ้ําซากจําเจเกินไป การใชชีวิตของผูดําเนินรายการ 

กับชาวบานไปดวยนั้นทําใหรูสึกอบอุน และรูสึกไดถึงความเปนมิตรที่คอยๆเกิดขึ้น ไดเห็นการเดินทาง 

ทองเที่ยว และสอดแทรกการอนุรักษเขาไวดวยกัน จึงทําใหไมนาเบื่อ การที่ทําใหเราติดตามไปกับการ 

เดินทางของผูดําเนินรายการนั้น ทําใหคนดูคอยๆซึมซับเรื่องราวตางๆ ไดเห็นถึงวิถีขีวิต วัฒนธรรม 

และสิ่งแวดลอมควบคูไปดวยกัน รวมไปถึงบทสรุปในตอนจบที่เปรียบเทียบใหเห็นถึงความสําคัญของ 

การอนุรักษมากขึ้น จึงทําใหผูรับชมไดเกิดความรับผิดชอบในการทองเที่ยว และสรางจิตสํานึกในการ 

อนุรักษเกิดขึ้น 

สําหรับการผลิตตัวอย างสารคดีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ถือวาเปนบทเรียนรูที่สําคัญที่ 

ชวยใหผูจัดทํามีการเจริญเติบโตทั้งดานความคิดและดานประสบการณ เพื่อนําไปพัฒนาใหสารคดีดียิ่ง 

ขึ้น ซึ่งผูศึกษานั้นได รับทั้งคําติและคําชมจากกลุมตัวอยางเป าหมาย โดยข อดีของรายการก็มีหลาย 
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ประเด็นด วยกัน ทั้งการนําเสนอแบบทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่ไดรับขอมูลจากชาวบาน หรือการใชชีวิต 

แบบโฮมสเตยที่สามารถไปเที่ยวไดจริงๆ การวางรูปแบบสารคดีที่เลาใหดูมีเรื่องราว ไมยัดเยียดขอมูล 

จนมากเกินไป ภาพที่มีความสวยงาม นาสนใจ ทั้งนี้รายการยังมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย 

และสามารถไปท องเที่ยวได จริงในทุกกิจกรรมที่นําเสนอผ านตัวสารคดีออกมา ขณะเดียวกันสารคดีชิ้น 

นี้ก็มีข อบกพร องที่จะต องดําเนินการพัฒนาให ดีขึ้น ทั้งเรื่องที่มีความเปนภาพยนตรสั้นมากเกินไป บาง  

อยางทําใหไมเขาใจ การตัดตอที่ดูเนิบชาเกินไปในบางชวงหรือเรื่องเสียงที่มีบกพรองอยูบางในบางชวง 

กราฟกที่ขาดไป และเนื้อหาบางสวนที่ขาดหายไป  

 

 
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



บทที่ 6  

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

ในบทสุดท ายนี้ ผู ศึกษาวิจัยได ทำการสรุปภาพรวมของการวิจัย โครงการผลิตสารคดีการ 

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ซึ่งได สรุปผลการวิจัย อภิปรายและสรุปผลการดําเนินงาน ป ญหาและอุปสรรค 

และขอเสนอแนะในการทําการศึกษาวิจัย และผลิตในครั้งต อไป  

 

สรุปผลการวิจัย  

1 .  สรุปผลเกี่ยวกับป จจัยการผลิตสารคดี  

    ป จจัยการผลิตสารคดีเป นป จจัยที่ทําให เกิดการคิดสร างสรรค รายการใหม ๆนั้น ขึ้นอยู 

กับความคิดสร างสรรค ของผู ผลิตสารคดีที่จะสร างสรรค สารคดีที่มีความแปลกใหม  น าสนใจ และมี 

ความต องการ หรือความสนใจของผูชมกลุ มเป าหมาย ดังนั้น จึงต องมีการสอบถาม เพื่อเก็บข อมูลจาก 

ผู ผลิตรายการสารคดีโทรทัศน และผูชมกลุ มเป าหมาย เพื่อเป นเครื่องมือใช ในการผลิตสารคด ี

    1.1 การสัมภาษณ ผู ผลิตรายการสารคดีโทรทัศน  (Interview)  

     การสัมภาษณ เชิงลึกผูผลิตรายการสารคดีโทรทัศน  ซึ่งผูผลิตรายการสารคดีได ให  

สัมภาษณ ในเรื่องของรูปแบบเนื้อหา ลีลาการนําเสนอและกระบวนการผลิต โดยจากการสัมภาษณ  

เชิงลึกกับผูผลิตรายการสารคดีโทรทัศน จํานวน 3 รายการ คือรายการโรมมิ่ง รายการสมุทรโคจร 

รายการฝรั่ง ปอก ปอก รวมถึงเลขานุการกลุมสํานักงานชมรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศมวงกลวง ผูผลิต 

รายการนั้นมีความเห็นคล ายคลึงกันในเรื่องของรูปแบบสารคดี เนื้อหาที่จะนําเสนอ ซึ่งเห็นว าเนื้อหา 

ของสารคดีเป นส วนสําคัญต อการนําเสนอ เพราะเป นหน าที่ของสารคดีที่จะบอกผูชมวา แนวคิดหลัก 

ในเรื่องราวที่นําเสนอนั้นคืออะไร และรูปแบบของการนําเสนอที่จะทําอยางไรไมใหนาเบื่อ ซึ่งผูผลิต     

รายการได เสนอแนะให สารคดีนี้ ไมตองเนนการอนุรักษจนมากเกินไป แตสอดแทรกใหเห็นถึงวิถีชีวิต 

วัฒนธรรม ผานการอนุรักษ ที่เปนผลประโยชนเอื้อตอกันและกัน ระหวางคนกับธรรมชาติ ทําใหคนดู 

รูสึกรวมไปกับการเดินทางไปของเรา และดูสมจริง 

     สําหรับการเลือกวิธีการนําเสนอให เหมาะสมกับกลุมผู ชมเป าหมาย ผูผลิตสารคดี 

จะต องสร างสรรค เนื้อหาสารคดีที่ให สาระประโยชน และความสนุกสนานต อกลุ มเป าหมาย ที่มีช วงอาย ุ

ระหว าง 18-40 ป  ส วนกระบวนการผลิตรายการนั้น ผูผลิตรายการทั้ง 3 รายการ ให ความเห็นตรงกัน 

ว า ผูควบคุมการผลิตจะต องควบคุมเนื้อหารายการผานผูดําเนินรายการ ใหสอดคลองไปกับสารคดี ซึ่ง 

สอดคล องเช นเดียวกันกับช างภาพที่จะต องมีมุมมองภาพที่แปลกใหม  เพื่อสะท อนมุมมอง แง คิดตางๆ 

ของการอนุรักษ ให มีความหมายมากขึ้น ซึ่งทุกหน าที่ในการผลิตสารคดีท องเที่ยวนั้น ต องมีการเตรียม 
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การที่ดี และ เข าใจเนื้อหางาน ป ญหาและอุปสรรคของสารคดีท องเที่ยวที่ตรงกัน เนื่องจากรายการ 

ประเภทนี้มีการผลิตมานานแล ว ทําให มีคูแข งสูงมากพอสมควร ดังนั้นการนําเสนอมุมมอง การท อง 

เที่ยวที่แปลกใหม แตกต างไปจาก สารคดีท องเที่ยวอื่นๆ ที่เคยทํามาก อนหน านี้ จึงเป นสิ่งที่ต องคํานึง 

ถึงในการทําสารคดีประเภทนี้ วาคนดูจะไดอะไรจากเรา 

   1.2 การทำแบบสอบถาม (Questionare) 

        จากการทำแบบสอบถาม สารคดีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ รายการ “Wanderer” 

กลุมเปาหมายตองการที่จะใหเนนที่ตัวเนื้อหาของรายการเปนหลัก ที่ตองกระชับ และไมนาเบื่อ มุม 

กลองที่ตองมีความสวยงาม เพื่อที่จะชวยทําใหดึงดูดมากขึ้น สวนดานเนื้อหาเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิง 

อนุรักษนั้น ใหนําเสนอสิ่งที่ทําใหเกิดการสรางจิตสํานึก เห็นถึงความสําคัญของธรรมชาติ และการ 

ผูกพันกับหมูบานนั้นๆ เพื่อใหเกิดความอยากไปเที่ยว ในสวนของชวงเวลา ชวงวันอาทิตยเปนชวง 

เวลาที่เหมาะสม เพราะเปนวันที่พักผอนอยูบาน และความยาว 30 นาที ที่มีความเหมาะสมและพอดี 

ตอเนื้อหาที่จะนําเสนอ ไมยืดเยื้อจนมากเกินไป สวนที่ตองการใหสารคดีมีความนาสนใจมากขึ้นคือ 

การตัดตอที่ใหดูไมนาเบื่อ และเลาเรื่องราวใหกระชับ นาสนใจ ชวนติดตาม นําเสนอมุมมองที่เป นมาก 

กวาการทองเที่ยวที่มีทั้งสาระประโยชน  และความบันเทิงผสมอยูด วยกนั  

 

อภิปรายและสรุปผลการดําเนินงาน  

1 .  สรุปผลการดําเนินงาน  

     ในการผลิตชิ้นงานการผลิตสารคดีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ “Wanderer” มีขั้นตอน 

การดําเนินงานคือ ขั้นตอนก อนการผลิตรายการ ขั้นตอนการผลิตรายการ และขั้นตอนหลังผลิต 

รายการ โดยสรุปผลได ดังนี้  

     1.1 ขั้นตอนก อนการผลิตรายการ (Pre-Production) เป นกระบวนการที่ต อง 

วางแผนในการผลิต ผูศึกษาทําการเก็บรวบรวมข อมูลจากบุคคล และสิ่งพิมพ ประเภทต างๆ เช น 

หนังสือ บทความ เอกสาร รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข อง การสืบค นข อมูลจากอินเตอร เน็ต จากนั้น 

เป นการเก็บรวบรวมข อมูลจากการสัมภาษณ เชิงลึกจากผูผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน เลขานุการ 

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และการทําแบบสอบถาม หลังจากนั้น ผูศึกษาได ทําการวิเคราะห ข อมูลจาก 

การสัมภาษณ  และการทําแบบสอบถาม เพื่อทําการคิดโครงร างรายการ (Proposal) เพื่อให ตรงกับ 

ความตรงการของกลุมเป าหมาย และในตอนท ายนั้น ผูศึกษาได ทําการศึกษาข อมูลเกี่ยวกับสถานที่ 

ท องเที่ยวต างๆ และลงสํารวจพื้นที่ถ ายทํา เพื่อนํามาเขียนบทรายการ (Script) วางแผนการถายทํา 

     1.2 ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production) สามารถผลิตสารคดีการทองเที่ยวเชิง 

อนุรักษให ตรงตามความต องการของกลุ มเปาหมาย โดยอาศัยข อมูลดังที่กล าวมาในข างต น เพื่อที่ใช  
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เป นแนวทางในการผลิต ซึ่งผูศึกษาสามารถทราบถึงกระบวนการในการผลิตสารคดี การดําเนินงาน 

การผลิต ป ญหา อุปสรรคในการผลิตและวิธีการแก ไขในการผลิต เพื่อใหสารคดีออกมาสมบูรณ ที่สุด  

     1.3 ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ (Post-Production) หลังจากที่ผลิตสารคดีการ 

ท องเที่ยวเชิงอนุรักษ ผู ศึกษาได ทําการทดสอบชิ้นงานนี้ โดยการสนทนากลุมกับกลุมเปาหมายที่เปน 

กลุ มตัวอย าง เพื่อทราบความพึงพอใจในการรับชมสารคดีการท องเที่ยวเชิงอนุรักษ และทราบถึงความ 

คิดเห็นและข อเสนอแนะต อสารคดี อีกทั้งยังเป นการประเมินผลโครงการผลิตสารคดีการท องเที่ยวเชิง 

อนุรักษให บรรลุตรงตามวัตถุประสงค ของโครงการ ซึ่งการสนทนากลุมนั้น จะคํานึงถึงองค ประกอบ 

ของสารคดี โดยผลการสนทนากลุม ทําให ผู ศึกษาทราบว ากลุมเปาหมายคิดว าสารคดีท องเที่ยวตรง 

ตามความต องการผู ชมกลุ มเป าหมายหรือไม  และได นําข อเสนอแนะบางสวนที่ไดไปปรับปรุง สารคดี 

เพื่อให สารคดีตัวอย างนี้สมบูรณ มากยิ่งขึ้น  

2 .  อภิปรายผลการดําเนินการ  

     ในการผลิตสารคดีการท องเที่ยวเชิงอนุรักษ มีความสอดคล องกับ แนวคิด ทฤษฎี 

และกรอบแนวความคิดที่ได ศึกษาค นคว ามา ดังนี้  

     2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน  สําหรับสารคดีการท องเที่ยว 

เชิงอนุรักษ ทุกกระบวนการตั้งแต ขั้นตอนก อนการผลิตรายการ ขั้นผลิตรายการ และหลังผลิตรายการ 

มีความสอดคล องกับแนวคิดการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน เปนอยางมาก  

        ซึ่งตั้งแต กระบวนการแรกคือ ขั้นตอนก อนผลิตรายการที่จะต องศึกษาหาข อมูล 

รวบรวมข อมูล เพื่อใช ในการผลิตรายการ ทั้งจากการหาข อมูลปฐมภูมิและข อมูลทุติยภูมิ เมื่อได ข อมูล 

มาแลว ก็นําข อมูลมาเขียนโครงร างรายการให มีทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อต อยอดไปสู กระบวนการ 

ผลิตรายการ โดยกระบวนการก อนการผลิตรายการเป นสิ่งที่สําคัญมาก เพราะจะเป นกรอบแนวความ 

คิดของผูผลิตว าจะผลิตสารคดีท องเที่ยวออกมาในรูปแบบใด ขั้นตอนกระบวนการผลิตรายการตองทํา 

ให ได  เห็นว าการถ ายทําต องมีการเตรียมการ และเตรียมความพร อมเป นอย างดี เพื่อป องกันความผิด 

พลาด หรือทําให เกิดความผิดพลาดให น อยที่สุด ซึ่งเมื่อได ผลติสารคดีการท องเที่ยวเชิงอนุรักษแล วนั้น 

ทําให เห็นว าถึงแม จะมีการเตรียมความพร อมมาอยางไร ก็อาจจะเกิดปญหาได อยู ตลอดเวลา เพื่อเปน 

ประสบการณ ในการเตรียมการผลิตรายการครั้งต อไปว า ควรเพิ่มหรือแก ไขส วนใดบ าง อีกทั้งการได  

ลงพื้นที่ผลิตรายการยังเป นกระบวนหนึ่งที่ทําให ผู ผลิตได ใช ทักษะ รูจักการจัดการ แก ไขป ญหาเฉพาะ 

หน าได เป นอย างดี ขั้นตอนหลังผลิตรายการ ซึ่งเป นกระบวนการตัดต อที่จะมีความสําคัญอย างมากอีก 

ส วนหนึ่ง ซึ่งกระบวนการนี้ต องใชทั้งความรู และความสามารถอย างมาก ที่จะต องตัดต อรายการใหมี 

ความน าสนใจแก ผูชม และความแปลกใหมในการเลาเรื่องราวใหผูชมเขาใจ และสนใจรายการ นอก 

จากกระบวนการตัดต อแลว ในสวนกระบวนการหลังการผลิตรายการยังมีกระบวนการสําคัญอีกอย าง 
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หนึ่งที่สําคัญต อรายการ คือ การสํารวจความพึงพอใจจากกลุมเป าหมายที่ทางรายการได กําหนดไว ว า 

มีความคิดเห็นอย างไรบ าง เพื่อนําคําแนะนําไปใช ในการปรับปรุงการผลิตรายการครั้งต อไป  

        ซึ่งการผลิตสารคดีการท องเที่ยวเชิงอนุรักษนั้น เป นไปตามกรอบความคิดว าด วย 

รายการประเภทสารคดีโทรทัศน ที่มีองค ประกอบครอบคลุม ทั้งเนื้อหาที่ให ความรู  และความบันเทิง 

ควบคู กันไป ที่มีการนําเสนอองค ประกอบรายการด วยเทคนิคการถ ายทํา การตัดต อ และการให เพลง 

และเสียงประกอบในสารคดีการท องเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อให ผู ชมได รับความเพลิดเพลิน และสาระ 

ความรู จากทางสารคดี ซึ่งการผลิตสารคดีการท องเที่ยวเชิงอนุรักษของผูศึกษานั้น มีองค ประกอบที่ 

สําคัญนี้ผสมอยู สารคดีที่ผลิตไดคํานึงถึงคําแนะนําจากการสัมภาษณ  (Interview) ผู เชี่ยวชาญการ 

ผลิตรายการสารคดีโทรทัศน  และการทําแบบสอบถามของกลุมตัวอยางเปาหมายเป นสําคัญ  

     2.2 แนวคิดด านการท องเที่ยว สารคดีการท องเที่ยวเชิงอนุรักษ เป นสารคดีประเภท 

การท องเที่ยวที่สอดแทรกการอนุรักษ เพื่อเป นการเป ดโลกทัศน ใหม ให ได รูจักแหล งท องเที่ยวมากขึ้น 

พรอมสอดแทรกการอนุรักษเขาไปใหเกิดการตระหนักในการทองเที่ยวมากขึ้น เพราะ การเดินทาง 

ท องเที่ยวนั้น แต ละแหล งท องเที่ยวมีความแตกต างด วยป จจัยต างๆ อาทิ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ 

ภูมิอากาศ ภาษา วัฒนธรรม ก อให เกิดความหลากหลายของวิถีชีวิต ดังนั้นการเดินทางท องเที่ยวคือ 

ป จจัยสําคัญอย างหนึ่งต อการมีชีวิตอยูบนโลกใบนี้ของมนุษย  เมื่อมีการท องเที่ยวเข ามาย อมประกอบ 

ด วยผู คนที่หลากหลายจํานวนมาก วิถีชีวิตของผูคนดั้งเดิมในชุมชนหรือในแหล งท องเที่ยวนั้น จะมีการ 

ดําเนินชีวิตเป นไปในทิศทางใดบ าง สิ่งแวดลอมตางๆจะยังคงอยูเหมือนเดิมหรือไม การผลิตสารคดี 

การท องเที่ยวเชิงอนุรักษ จึงผลิตการทองเที่ยวที่แปลกใหม ใหคนหา และเขาถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม 

และสิ่งแวดลอมที่ควรรักษาไว ผานผูดําเนินรายการที่จะพาเราเขาไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตตรงนั้น และยัง 

สงเสริมการทองเทียวแบบยั่งยืนอีกดวย 

     2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ซึ่งเป นแนวคิดหลักในการผลิตสารคดี 

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ที่ต องการนําเสนอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ มันคือการเดินทางไปยังสถานที่ 

ทองเที่ยวแหงใดแหงหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาชื่นชม และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ 

สภาพธรรมชาติ สภาพสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในทองถิ่น บนพื้นฐานของความรู และความ 

รับผิดชอบตอระบบนิเวศ ซึ่งทางสารคดีมีความตั้งใจอยากให ผู ชม ทั้งในส วนที่เป นนักท องเที่ยว และผู 

คนในสถานที่ท องเที่ยวนั้น ได ตระหนักถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมที่ควรอนุรักษไว ซึ่งหาก 

ทั้งคน และธรรมชาติมีความสมดุลซึ่งกันและกัน การเปลี่ยนแปลงก็ย อมนําพาไปสูสิ่งที่ดีของแหล ง 

เที่ยว ซึ่งทั้งหมดล วนแล วเกี่ยวข องกับจิตสํานึก ซึ่งประเด็นเหล านี้ได สอดแทรกในสารคดี เพื่อใหเห็น 

ถึงวิถีชีวิตที่ดําเนินไปกับสิ่งแวดลอมวาเป นอย างไรบ าง อีกทั้งยังเสนอควบคูไปกับแนวคิดของผูดําเนิน 

รายการที่เสมือนเป นนักท องเที่ยวคนหนึ่ง ที่เดินทางเข าไปสัมผัสถึงการดําเนินชีวิต และร วมกิจกรรม 

ตางๆของแหล งท องเที่ยวแห งนี้ว าเป นอย างไร และสิ่งที่ชุมชนนี้ไดคงอนุรักษไว 
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     2.4 แนวคดิเกี่ยวกับการอนุรักษ การอนุรักษนั้นคือ การใชธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ดวยความชาญฉลาด ซึ่งกอใหเกิดประโยชนตอมวลมนุษยใหมากที่สุด และมีระยะเวลาในการใชงาน 

ยาวนานที่สุด การผลิตสารคดีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ จึงแสดงใหเห็นถึงการใชชีวิตของมนุษยที่มีตอ  

สิ่งแวดลอม วามีการใชประโยชนอยางไรใหเกิดประโยชนสูงสุด และสืบทอดตอไปเรื่อยๆใหยังคงอยูดัง 

เดิม ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยใหมที่เปลี่ยนเขามา การอนุรักษนั้นจําแนกไดหลายอยาง แตสิ่งที่ 

ทางสารคดีตองการเนนคือ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมที่มีความสําคัญ ผานการเลาเรื่องราวที่ 

คอยๆซึมซับ สอดแทรกเขาไปใหคนดูรูสึกถึงการอนุรักษ 

     2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข อง สําหรับการผลิตสารคดีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษนั้น ผู ศึกษา 

ได หาข อมูลการวิจัยที่มีประโยชน ในการนํามาปรับใช ในการเขียนโครงร างรายการ (Proposal) ซึ่งงาน 

วิจัยต างๆที่ได นํามาอ างอิงนั้น มีความสอดคล องกันกับการผลิตสารคดีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ทั้งใน 

ส วนของวันเวลาออกอากาศที่ผูศึกษาได ทําการสํารวจจากกลุมเป าหมาย คือ ช วงเวลา 18.00 น. ถึง 

24.00 น. ซึ่งเป นช วงเวลาที่คนส วนใหญ จะเดินทางกลับมาถึงบ าน และเป นเวลาพักผ อนก อนเข านอน 

และโดยส วนใหญ จะรับชมรายการในช วงวันหยุดสุดสัปดาห เสาร -อาทิตย  ซึ่งข อมูลส วนนี้เป นข อมูลใน 

การวิเคราะห เพื่อกําหนดช องทางการออกอากาศ และจากงานวิจัยที่มีตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษนั้น 

ในปจจุบันคนนิยมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษมากขึ้น เพราะเปนการทองเที่ยวที่รับผิดชอบตอสถานที่ที่ 

ไป และการเขาไปอยูกับสิ่งแวดลอมตางๆ งานวิจัยชิ้นนี้ยังเป นแนวทางการคิดกําหนดลักษณะเฉพาะ 

ของรายการ (Gimmick) นั้นคือเป นสารคดีท องเที่ยวที่มากกว าการเดินทางท องเที่ยว แต จะสอดแทรก 

การอนุรักษเขาไปดวย ผ านผูดําเนินรายการที่จะเดินทางไปยังในสถานที่ตางๆ ที่จะเขาไปสัมผัสถึงวิถี 

ชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม  

จากการผลิตสารคดีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษนั้น นับว ามีความสอดคล องกับกรอบความ 

คิดและทฤษฎีต างๆที่ได ศึกษาคนความา และยังทําให เห็นขอแตกต างที่เป นรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นต อ 

การพัฒนาสารคดีให บรรลุตรงตามวัตถุประสงค  ซึ่งการได ศึกษาค นคว า วางแผน และดําเนินการทุก 

ขั้นตอนนั้น ถือไดว าเป นบทเรียนที่มีค าต อแนวความคิด การแก ไข หรือกําหนดทิศทางให มีเอกลักษณ  

ที่น าสนใจเป นที่จดจําของผูชม  

 

ปญหาและอุปสรรค  

ป ญหาและอุปสรรคในการผลิตชิ้นงานตัวอย าง แบงออกเปน 3 สวนไดแก  

1. ขั้นตอนก อนการผลิตรายการ  

   ป ญหาส วนใหญ จะเป นเรื่องของการกําหนดแนวคิดหลัก (Concept) ของสารคดีให มี 

ความชัดเจน และรูปแบบการเลาเรื่องของสารคดีใหดูตางออกไป และการค นหาข อมูลอ างอิง เพื่อ 

สนับสนุนการเขียนโครงร างรายการ (Proposal) อีกทั้งการเลือกสถานที่ท องเที่ยวที่เข ากับแนวความ 
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คิดของสารคดีที่จะทําใหเห็นภาพไดชัดเจน ในตอนแรกผู ศึกษาไดเลือกไวหลายที่มาก แตสุดทายได 

เลือกสถานที่มวงกลวง จังหวัดระนอง โดยจะนําเสนอประเด็นวิถีชีวิต ความเปนมุสลิม กับการเปลี่ยน 

แปลงที่เขามา และการอนุรักษถึงทรัพยากรไว โดยผูศึกษาเห็นว าเป นประเด็นที่น าสนใจ จึงไดเลือกที่ 

นี่ แตเมื่อไดมีการไปสํารวจสถานที่แลว ตางจากที่คิดไวเยอะพอสมควร ที่ทางตางๆ และการวางแผน 

การถายที่ตองมีการเลื่อนออกไป เพราะเปนชวงมรสุมของจังหวัดระนอง จึงทําใหมีการถายที่ลาชาไป 

เยอะ การปรับเปลี่ยนบทใหเขากับสถานที่ที่ตองคํานึงถึงการเลาเรื่องที่ตองเปลี่ยนไปจากเดิม จึงตองมี 

การวางแผนในการที่จะไปถายใหดี 

2. ขั้นตอนการผลิตรายการ  

   เนื่องด วยรายการมีเนื้อหาหลายประเด็น และหลายสถานที่ที่ต องการนําเสนอ แต มี 

เวลาจํากัดอันเกี่ยวเนื่องกับสภาพอากาศที่ถึงแมจะไมใชชวงมรสุม แตก็ยังมีฝนพรําๆในบางจังหวะ จึง 

ทําใหการถายลาชา และไมเปนไปตามที่กําหนดไว เชน เกิดเหตุขัดของในการไปไดหมึก เนื่องจาก 

เปนวันลอยกระทง จึงทำใหน้ําเออสูงไมสามารถจะจับได เพราะแสงจันทรสวางมากจนปลาหมึกหลบ 

หนีไป และปญหาการดําน้ํา ที่ทางคนติดตอไดติดตอกันไมดีจึงทําใหไมมีสนอกเกอในการดําน้ํา จึงเปน 

ปญหาตอการถายทํา เพราะมองไมเห็นขางลางวาเปนอยางไร 

   อุปกรณในการถายทํา ไวเลสมีตัวหนึ่งที่ไมดี จึงทําใหการอัดเสียงนั้นออกมาไมดี ตอง 

มาแกปญหาในขั้นตอนหลังการผลิตรายการตอไป 

3. ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ  

   การตัดต อเป นส วนสําคัญอย างยิ่ง ซึ่งป ญหาที่พบนั้น ส วนใหญ เป นอาการขัดข องของ 

โปรแกรม จึงทําใหลาชา เพราะเอฟเฟกบางตัวในโปรแกรม ทําใหตัวโปรแกรมคาง จึงตองเสียเวลาใน 

การแกปญหาเอางานกลับคืนมา และฟุตเทจไมพอในการตัดตอ 

 

ขอเสนอแนะในการทางการศึกษาและผลิตครั้งตอไป 

1. การเตรียมการก อนการผลิต ควรมีการประสานงานกับทุกฝ ายอย างชัดเจน เพื่อไม ให  

เกิดข อผิดพลาด ทั้งในส วนของผูดําเนินรายการ ทีมงาน บทรายการและอุปกรณ ที่ใช ในการถ ายทํา  

2. การทํางานในด านการผลิตรายการ ผูศึกษาจําเป นต องศึกษากระบวนการดําเนินงาน 

เป นอย างดี เพื่อไม ให งานเกิดความล าช า และเกิดอุปสรรคเพิ่มขึ้น ทั้งการถายทําควรมีการถายทําที่ 

อยาคิดแตในบท อะไรที่ถายทําไดควรถายทําไว เพื่อไมเปนปญหาในขั้นตอนหลังการผลิตรายการ 

3. ด านการผลิตรายการ ต องมีการวางแผน และควบคุมการใช งบประมาณในการผลิต 

เพื่อไม ให งบประมาณบานปลายจนเกินไป  
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