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13530301 : สาขาวิชานิเทศศาสตร ภาควิชาวิทยุและโทรทัศน 
เรื่อง : การสร้างสรรครายการท่องเที่ยวที่นําเสนอวิถีชีวิตของคนริมนํ้า

จุลนิพนธฉบับนี้  เปนการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรครายการท่องเที่ยวที่นําเสนอวิถีชีวิต
ของคนริมนํ้า รายการ  "ตามน้ำ"  ในรูปแบบของรายการโทรทัศน  โดยการศึกษาได้มุ่งเน้นการผลิต
รายการโทรทัศนในทุกข้ันตอนการผลิต  เริ่มจากการศึกษาวิเคราะหข้อมูลก่อนการผลิตรายการ
ด้วยการสํารวจและวิเคราะหรายการโทรทัศนที่มีรูปแบบและเน้ือหาเก่ียวกับการท่องเที่ยว  มกีาร
สัมภาษณเชิงลึกผู้ผลิตรายการโทรทัศนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จํานวนทั้งสิ้น  2  ท่าน   และยังมี
การสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มเปาหมาย คือกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง  16–22  ปี รวมถึงผู้ที่ชื่นชอบ
การท่องเที่ยว ทั้งเพศชายและหญิง จํานวน 100 คน เพื่อนําข้อมูลทีไ่ด้จากการศึกษาทั้งหมด มาจัดทํา
เปนโครงร่างรายการ  บทรายการโทรทัศน  จากนัน้จึงดําเนินการผลิตรายการรายการท่องเที่ยวที่นํา
เสนอวิถีชีวิตของคนริมนํ้า หรือรายการ "ตามน้ำ" จํานวน 1 ตอน โดยมีความยาว 30 นาที  หลังจาก
ผ่านข้ันตอนการผลิตรายการท่องเที่ยวที่นําเสนอวิถีชีวิตของคนริมนํ้าแล้ว  ผู้ศกึษาได้จัดทําแบบ
ประเมินผลความพึงพอใจกับกลุ่มเปาหมาย  วัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง  16–22  ปี  รวมถึงผู้ท่ีชื่นชอบการ
ท่องเที่ยว ทั้งเพศชายและหญิง จํานวน 5 คน (Evaluation) 

ผลการศึกษาประเมินผลรายการ  พบว่า  กลุ่มเปาหมายส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
และเน้ือหาของรายการ  โดยให้เหตุผลว่ารูปแบบรายการสามารถรับชมได้อย่างเพลิดพลิน  เปนการ
เรียนรู้ชีวิตของชาวบ้านที่แตกต่างกับคนในเมืองอย่างสิ้นเชิง ทำให้ได้เห็นเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นจริง มีความ
เปนธรรมชาติ  สามารถทำให้ผู้ชมได้เปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตจากคนในกรุงเทพไปอยู่ชนบท  เรียนรู้
การใช้ชีวิต การกิน กิจวตัรเช้ายันเย็น และเปนการพาไปเที่ยวที่มีส่วนร่วมกับสถานที่  บุคลิกของพิธีกร
มีความสนุกสนานและไม่จริงจังจนเกินไป  เหมาะสมกับรายการท่องเท่ียวที่มีวัตถปุระสงคเพือ่การพัก
ผ่อนและคลายเครยีด  นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่างยังไดใ้ห้ขอ้แนะนำว่ารายการควรทำให้มีความกระชับ
มากยิ่งขึ้น  จะช่วยให้รายการน่าสนใจมากกว่าน้ี  ส่วนของพิธีกรควรใส่ใจบุคลิกของพิธีกรมากข้ึนและ
ปรับให้มีความสนใจในการสื่อสารกับคนดู พร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆจากการไปท่องเที่ยวมากยิ่งข้ึน

สาขาวิชานิเทศศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556
ลายมือชื่อนักศึกษา.................................................................................................................................
ลายมืออาจารยท่ีปรึกษาจุลนิพนธ...........................................................................................................

 

ง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



กิตติกรรมประกาศ

จุลนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี  เพราะได้รับความกรุณาจากอาจารย์สร้างสรรค์  สันติมณี
รัตน์  ซ่ึงเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาจลุนิพนธท์ีใ่ห้ความชว่ยเหลือและให้คำแนะนำทีเ่ปน็ประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อข้าพเจ้า รวมทั้ง  ผศ.โชติรส ทิมพัฒนพงษ์ อาจารย์มานิดา นฤภัทร อาจารย์กังวาล ทิมพัฒนพงษ์์
และอาจารย์ทวีรัก  กลิ่นสุคนธ์  ที่กรุณาให้คำปรึกษา  คำแนะนำ  และขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่
ข้าพเจ้า ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของ
ทุกท่านเป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณคุณดาวเรือง  ฤกษ์บุบผา  เจ้าของโฮมสเตย์คลองรางจระเข้  จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา  ที่คอยอำนวยความสะดวกและให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติและการดำเนินชีวิตของ
ชาวบ้านคลองรางจระเข้ ซ่ึงช่วยให้ตลอดการถ่ายทำน้ันเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยดี

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารย์และเพื่อนๆคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่านที่คอยให้ความรู้ คำแนะนำ และความช่วยเหลือมาโดยตลอด จนทำให้
จุลนิพนธ์ชิ้นน้ีประสบความสำเร็จได้ด้วยดี

สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณครอบครัว  ที่คอยให้การสนับสนุนด้านการศึกษามาโดยตลอด
หากไมม่ีแรงผลักดันและการสนับสนุนทนุทรัพย์จากครอบครัว  จุลนพินธ์ฉบับนี้กไ็ม่สามารถสำเร็จไป
ได้ด้วยดีเช่นน้ี

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากจุลนิพนธ์ฉบับนี้  ข้าพเจา้ขอน้อมบูชาแด่พระคณุบิดา
มารดา ครู อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะนำ ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา
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บทที่ 1
บทนำ

ท่ีมาและความสำคัญ
วิถีชีวิตนับเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาในรูปแบบของการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคม ซึ่ง

ยึดถือและปฏิบัติสืบทอดต่อๆกันมา ตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่เกิดข้ึนในชีวิตแต่ละวัน ซึ่งมีความสำคัญ
ต่ออุตสาหกรรมการท่องเทีย่วเป็นอย่างยิ่ง เพราะได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในทรพัยากรทางการท่องเที่ยวที่
สำคัญซ่ึงมีอยู่ทั้งหมด ๓ ประเภท คือทรัพยากรประเภทธรรมชาติ ได้แก่ ภูเขา น้ำตก แม่น้ำ หาด-
ทราย ชายทะเลและอุทยานแห่งชาติต่างๆ ทรัพยากรประเภทประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุสถานและ
ศาสนา ได้แก่ แหล่งโบราณคดี อุทยานประวัติศาสตร์และวัดวาอาราม ทรัพยากรประเภทสุดท้าย คือ
ประเภทวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต (สายสนีุย์ สิงหทัศน์) และเมื่อกล่าวถึงวิถีชีวิตของคนไทยแล้ว
ภาพที่เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนน่ันคือการดำรงชีวิตที่มีแตกต่างกันออกไปหลายรูปแบบ สืบเน่ือง
มาจากภูมิประเทศที่มีความหลากหลาย ภูมิภาคต่างๆมักจะมีภูมิศาสตร์ที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง ซ่ึงถือเป็น
ปัจจัยหลักอันส่งผลถึงการดำรงชีวิตของคนในพื้นที่ อีกยังเป็นที่มาของขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วัฒนธรรมอีกด้วย จากความหลากหลายของการดำรงชีพเหล่าน้ีได้นำมาสู่เสน่ห์และความน่าสนใจใน
วิถีชีวิตของคนไทยที่สามารถดึงดูดนักทอ่งเที่ยวได้เป็นอย่างดี โดยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกได้เคยทำการสำรวจนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรทีเ่ดินทางมาท่อง -
เที่ยวในภาคพื้นแปซิฟิกพบว่า ไทยมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่น่าสนใจมากกว่าประเทศอื่นๆ นอกจากน้ีใน
หมูน่ักท่องเที่ยวยังยอมรับกันโดยทัว่ไปว่า วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเอเชียนัน้มีเสนห่์และเป็นสิง่
ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาเยือนภูมิภาคแห่งนี ้เพราะเป็นวิถีชีวิตจริงที่สามารถ
สัมผัสได้และยังแตกต่างจากภูมิภาคอื่นๆอีกด้วย วิถีชีวิตของชาวไทยที่มองเห็นได้อย่างง่ายๆก็คือ
ความยิ้มแย้มแจ่มใสและเอื้ออารีต่อผู้มาเยือน มีความผูกพันในหมู่เครือญาติที่อบอุ่น มีความเป็นอยู่ที่
เรียบง่ายและมั่นคงในพระพุทธศาสนา มกีารทำบุญตักบาตร มีวิถีชีวิตและความผูกพันกับแม่น้ำ
ลำคลองอย่างยาวนานจนแยกจากกันไม่ออกซ่ึงถือเป็นเอกลักษณ์ที่ต่างจากชาติอื่นๆ

คนไทยใช้ชีวิตอยู่กับสายน้ำ และให้ความสำคัญกับแม่น้ำลำคลองมาโดยตลอด ภูมิประเทศ
ที่เต็มไปดว้ยแม่น้ำลำคลองจำนวนมาก ดังนั้นการตัง้ถิ่นฐานบ้านเรือนของประชาชนจึงมักตั้งอยูร่ิม
แหล่งน้ำ วิถีชีวิตของคนไทยในอดีตจึงใช้แม่น้ำลำคลองเป็นทางสัญจรคมนาคม นอกจากน้ีคนไทยยัง
ใช้แม่น้ำในการชลประทาน การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง อุตสหกรรมและการอุปโภคบริโภคในชีวิต
ประจำวันตลอดจนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจคลายเครียด แม่น้ำลำคลองน้อยใหญ่เหล่าน้ีทำให้การ
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ดำเนินชีวิตของคนไทยผูกพันกับสายน้ำเรื่อยมา ทั้งการประกอบอาชีพต่างๆ รวมไปถึงการซ้ือขายแลก
เปลี่ยนสินค้า ชาวบ้านในสมัยน้ันมักจะพายเรือนำพืชผัก ผลไม้ กุ้ง หอย ปู ปลา ล่องเรือไปขายกันใน
ชุมชนเป็นกิจวัตรที่พบเห็นได้โดยทั่วไปนอกจากน้ียังเป็นแหล่งรวบรวมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวิถีชีวิตที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีนับเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่มีเสน่ห์และเป็นเอกลักษณ์เฉพะตัวของไทย สายน้ำ จึงเปรียบเสมือน สายโลหิต
ของคนไทยมาอย่างยาวนาน แต่ปัจจุบนักลับพบว่าสิ่งซึง่มีคุณคา่เหล่านี้ได้ถูกหลงลืมและค่อยๆจาง
หายไปจากสังคมไทยด้วยการแทนที่ของยุคสมัยที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและสิ่งซึ่งเต็มไปด้วยความ
สะดวกสบายอันจะเห็นได้จากคนรุ่นหลังที่นิมยมดื่มด่ำกับวัตถุและค่านิยมสมัยใหม่ที่ให้ความสำคัญกับ
สิ่งของวัตถุและกระแสของสังคม    จนอาจหลงลืมรากเสน่ห์การดำรงชีวิตของรุ่นบรรพบุรุษไปกันหมด
(http://readingthai.wisc.edu/Volume2/9livealongriver.pdf 22 กรกฎาคม 2556)  ดังนั้นเพื่อ
เป็นการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตอันเต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี วิธีการหนึ่งที่
จะสามารถผลักดันให้สังคมและคนรุ่นหลังหันกลบัมามองสิ่งเหล่านี้ได้นัน้ คือการส่งเสริมให้เกดิ
เป็นการท่องเที่ยวที่ผสมผสานการเรียนรู้วิถีชีวิตอย่างลงตัว

การท่องเที่ยวเป็นรูปแบบหนึ่งของการพักผ่อนของมนุษย์ เพื่อผอ่นคลายความเคร่งเครียด
จากการใช้ชีวิตประจำวัน หลีกหนีความจำเจซ้ำซากที่ต้องพบเจอในแต่ละวัน ซ่ึงการท่องเที่ยวจะก่อให้
เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์จากการได้พบได้เห็นสิ่งที่แตกต่างไปจากชีวิตประจำวันปกติ ถือ
เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น จดัเป็นกิจวัตรยอดนิยมในช่วงเทศกาลวันหยุดของผู้คนมากมาย
สังเกตได้จากสถิตินักท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยวประจำปี 2554 

ตารางที่ 1-1 แสดงสถิติการเดินทางภายในประเทศ
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ตารางที่ 1-2 แสดงสถิติการเดินทางระหว่างประเทศ

ท่ีมา:กรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.สถิตินักท่องเที่ยว.เข้าถึงเมื่อ 5 กรกฎาคม 2556. เข้าถึงได้
จาก http://61.19.236.137/touris m/th/home/tourism.php?id=4

จากสถิติแสดงให้เห็นถึงความนิยมในการเดินทางท่องเที่ยวทีเ่กิดขึ้นในประเทศไทยของนัก
ท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศที่มีการเจริญเติบโตอยู่ตลอดเวลา ดังน้ัน การนำการท่องเที่ยวมาใช้
เป็นแรงผลักดันสนับสนุน จึงถือเป็นช่องทางที่ดีอย่างยิ่งในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้คนในสังคม
ได้ตระหนักถึงคุณค่าและสัมผัมถึงเสน่ห์อันน่าสนใจของวิถีชีวิตริมน้ำ นอกจากนี้พื้นที่บริเวณริมน้ำใน
หลายจังหวัดของไทย เริ่มเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีชื่อเสียงขึ้นมาทั้งด้านประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมและการดำเนินวิถีชีวิตริมน้ำ เช่น เรือนริมน้ำ จังหวังสมุทรสงคราม ตลาดน้ำคลองบางน้อย
คลองมหาสวัสดิ์ ชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นต้น นอกจากน้ีพื้นที่ริมน้ำยังเป็นที่ตั้งของสถาปัตยกรรมที่
สำคัญ  ซ่ึงแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามผนวกกับสถาปัตยกรรม บ้านเรือนและวัฒนธรรมของ
ท้องถ่ินที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศย่านริมน้ำจึงเป็นเสมือนสู่ประตูสู่
วิถีไทยที่ครบรสและสามารถสร้างความสุขความสบายใจให้เกิดแก่ผู้ที่มาสัมผัสได้เป็นอย่างดี และด้วย
ความที่อยู่ในพื้นที่ริมน้ำ บรรยากาศของสถานที่ลักษณะน้ีจึงมีความร่มรื่น ร่มเย็น ซ่ึงหาได้ยากใน
ประเทศทีม่ีภูมิอากาศค่อนข้างร้อนอย่างประเทศไทย และทีส่ำคัญคือการคมนาคมทางเรือจะไม่เกิด
ปัญหาการติดขัดทางจราจรเหมือนอย่างท้องถนนบนพื้นดิน สามารถลดปัญหาความรำคาญใจระหว่าง
การท่องเที่ยวอย่างแน่นอน นอกจากที่นักท่องเที่ยวจะสามารถซึบซับรับบรรยากาศได้ ยังมีพืชพรรณ
อาหารและผลไม้ให้นักท่องเทีย่วได้ล้ิมลองและเรียนรู้แหล่งทีม่าอันจะเปน็สิ่งที่สร้างความแตกต่างจาก
สถานที่ท่องเท่ียวอื่นๆได้เป็นอย่างดี เช่น การปลูกผลไม้ตามสวนไร่ การปลูกพืชริมน้ำ เป็นต้น เหล่าน้ี
แสดงให้เห็นถงึเสน่ห์และเอกลักษณ์อันเป็นสิ่งซึ่งควรค่าแก่การส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงคณุค่า
โดยเฉพาะการผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการเรียนรู้วิถีชีวิตควบคู่กันไป แต่กระนั้นการท่อง
เที่ยวลกัษณะกไ็ม่อาจได้รับความสนใจจากผู้คนได้มากนักหากขาดช่องทางในการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ ซ่ึงในปัจจุบันช่องทางหน่ึงที่มีอิทธิพลต่อผู้คนทั่วไปอย่างมากน้ันคือ “สื่อโทรทัศน์” สื่อ
ที่มีแรงขับเคลื่อนและเป็นสิ่งเร้าที่สามารถกระตุ้นให้ผู้ที่ชมเกิดความรู้สึกร่วมและคล้อยตามได้มากที่สุด
นับเป็นช่องทางที่ดีที่สุดช่องทางหน่ึงในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพราะจะสามารถสร้างความน่าสนใจ
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ให้เกิดข้ึนกับผู้ที่รับชมและนำมาสู่การตัดสินใจไปท่องเที่ยวยังสถานที่น้ันๆในที่สุด
รายการโทรทัศน์ที่นำเสนอเรื่องการท่องเที่ยวนั้นที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้น พบว่ามีอยู่หลาก

หลายรูปแบบและมีเนื้อหาที่แตกต่างกันไป แต่ยังคงมุ่งนำเสนอสถานที่เพื่อการท่องเที่ยวหรือพักผ่อน
หย่อนใจ ซ่ึงรายการในลักษณะน้ีไม่เพียงแต่มีอยู่หลายรายการเท่าน้ัน หากแต่ยังเกิดข้ึนใหม่อย่างต่อ
เนื่อง ทั้งนี้เพราะการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมจากผูค้นเสมอรวมกบัความแปลกใหมข่อง
แหล่งเที่ยวที่แต่ละรายการนำมาเสนอมักเป็นความรู้ใหม่ๆต่อผู้ชม อีกทั้งยังมีกลยุทธ์การนำเสนอด้วย
ภาพที่สวยงามถือเป็นการดึงดูดตาดึงดูดใจให้ผู้ชมเกิดความสนใจในการท่องเที่ยว ประกอบกับ
คุณสมบัติที่โดดเด่นของสื่อโทรทัศน์เมื่อเทียบกับสื่อประเภทอื่นๆ นั่นคือนำเสนอได้ทั้งเสียงและ
ภาพเสมือนจริง มีการเคลื่อนไหวได้ มีสีสันที่สวยงามด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีก้าวไกลในปัจจุบันน้ี
เอง ก่อให้เกิดกระแสโลกาภิวัฒน์ข้ึนในสังคมไทย ส่งผลให้ผู้คนในสังคมเกิดการตื่นตัวและเปิดตัวเองให้
มีโอกาสได้เห็นและรับรู้ความเป็นไปในนานาเรื่องราวท้ังต่างชาติ ต่างภาษาและต่างวัฒนธรรมได้ เพื่อ
เปน็ชอ่งทางในการแสวงหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น (อรนุช เลิศจรรยาลักษณ์ 2524 : 4)
ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงพบได้ว่าผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ในประเทศไทยต่างก็นิยมผลิตรายการเพื่อที่
เป็นการเปิดประสบการณ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องราวต่างๆในรูปแบบรายการโดยเฉพาะ
รายการท่องเที่ยว ที่มักจะนำเสนอข้อมูลของการเดินทาง อาหาร และเรื่องราวของสถานที่ต่างๆ รวม
ถึงภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และวิถีิชีวิตของผู้คนอีกด้วย โดยจาก
การสำรวจรายการเกีย่วกับการท่องเที่ยวบนฟรีทีวีไทยพบว่า มีรายการประเภทนี้อยู่เป็นจำนวนมาก
แต่ส่วนใหญ่มักเป็นรายการที่นำเสนอในลักษณะคล้ายกัน เช่น พาไปเที่ยว พาไปกิน โดยที่เนื้อหาไม่มี
การเจาะลึกมากนักเพราะจะเนน้นำเสนอกว้างๆไม่ว่าจะเป็นรายการเปรี้ยวปาก เที่ยวละไมล์ไทย
แลนด์เวิล์ด สมุดโคจร เซไฮ เปิดเลนส์ส่องโลก เป็นต้น รายการเหล่าน้ีมีรูปแบบการนำเสนอที่ยังขาด
ความแปลกใหม่และความน่าสนใจ ซ่ึงอาจจะทำให้ผู้ชมเกิดความเบ่ือหน่ายหรือไม่รู้สึกเกิดความสนใจ
ในแหล่งท่องเที่ยวน้ันก็เป็นได้ และที่สำคัญที่สุดคือ จากการสำรวจพบว่า ยังไม่มีรายการไหนที่นำเสนอ
เรื่องราวการท่องเที่ยวที่ผสมผสานการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนริมน้ำ ซ่ึงถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง

จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดน้ัน ผู้ศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างสรรค์รายการ
ท่องเที่ยวที่เป็นการส่งเสริมให้ผู้คนในสังคมโดยเฉพาะวัยรุ่น ได้สัมผัสและรับรู้ถึงสถานที่ซึ่งเป็นทั้ง
แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยที่มีคุณค่าในเวลาเดียวกัน โดยจะมุ่งนำเสนอวิถีการ
ดำรงชีวิตของคนในพื้นที่ริมน้ำ ที่ซึ่งเป็นเสมือนสายโลหิตของคนไทยมาอย่างยาวนาน โดยมีเนื้อหา
สาระท่ีลึกซ้ึงและคงไว้ซ่ึงความเป็นจริง ทั้งน้ีเพื่อให้สังคมได้เกิดความรับรู้และไม่ลืมเลือนในวิถีชีวิตอัน
มีเสน่ห์และเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณีที่เต็มไปด้วยเรื่องราวอันมากมาย
และเพื่อให้การผลักดันการท่องเที่ยวในลักษณะน้ีเป็นไปอย่างน่าสนใจมากยิ่งข้ึน ผู้ศึกษาจึงมุ่งหวังที่จะ
ผลิตรายการให้มีความสรา้งสรรค์ทั้งในเนื้อหาและรูปแบบการเสนอที่แปลกใหม่ ไม่ซ้ำกับรายการที่มี
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อยู่ในปัจจุบัน โดยครบถ้วนไปด้วยอรรถรสและความสนุกสนาน สามารถสร้างความผ่อนคลายให้แก่ผู้
ชม เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยแท้จริง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาข้ันตอนและกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทท่องเที่ยว
2. เพื่อสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ที่สง่เสริมการทอ่งเที่ยวและผสมผสานการเรียนรู้วิถีชีวิต

ของคนริมน้ำ ความยาว 30 นาที จำนวน 1 ตอน

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ ขอบเขตด้านเน้ือหาและวิธีการนำเสนอ
ศึกษาเนื้อหาและสร้างสรรคร์ายการท่องเที่ยวเกี่ยวกับการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่มุ่ง

สะท้อนวิถีการดำรงชีวิตของคนในพื้นที่ริมแม่น้ำลำคลองต่างๆ มีความยาว 30 นาที โดยกลุ่มเป้าหมาย
หลักเปน็ผู้ที่มีอายุ 18 - 25 ปี กลุ่มเป้าหมายรองคือผู้ที่ชื่นชอบและมีความสนใจในการท่องเที่ยว ซ่ึง
จะมีเนื้อหาที่ผสมผสานการท่องเที่ยวและการเรียนรู้เข้าด้วยกัน ใหท้ั้งสาระความรู้ทางด้านวิถีชีวิต
อย่างครบถ้วนและสอดแทรกความบันเทิงที่สนุกสนานควบคู่กันไป โดยมีขอบเขตพื้นที่ของการ
ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตและการถ่ายทำที่อยู่ในประเทศไทย

ข้ันตอนการศึกษา
1. ข้ันตอนการเตรียมการผลิต (Pre-Production)

- ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ เอกสารและสื่อต่างๆ เกี่ยวกับสถานที่และวิถีการใช้
ชีวิตของคนริมแม่น้ำ และรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการผลิตรายการ

- ศึกษาข้อมูลการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการทอ่งเที่ยว รวมทั้งรูปแบบและวิธี
การนำเสนอที่มีอยู่ในปัจจุบัน

- คิดรูปแบบเน้ือหาและการนำเสนอออกมาเป็นโครงร่างรายการ (Proposal)
- จัดทำบทรายการ (Script) เตรียมฉาก อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และสถานที่ที่ใช้ในการผลิต

รายการ
2. ข้ันตอนการผลิตรายการ (Production)

- ดำเนินการถ่ายทำรายการตามแผนงานที่วางไว้
3. ข้ันตอนการดำเนินการหลังจากการผลิตรายการ(Post-Production)

- การตัดต่อลำดับภาพและเสียง การทำกราฟิกจนเสร็จสิ้นกระบวนการตามแผนงาน
4. ประเมินผลชิ้นงาน
5. สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
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6. การนำเสนอชิ้นงานผลงานการผลิตแบบสมบูรณ์

ข้อจำกัดในการศึกษา
1. ข้อจำกัดด้านงบประมาณในการผลิตรายการ
2. ข้อจำกัดด้านอุปกรณที่ใช้ในการถ่ายทำรายการมีอยู่อย่างจำกัด
3. ข้อจำกัดด้านบุคลากรที่ใช้ในการถ่ายทำรายการมีอยู่อย่างจำกัด

ข้ันตอนและแผนการดำเนินงาน
ต่อไปน้ีเป็นการชี้แจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี

ตารางแสดงข้ันตอนการดำเนินงาน
ตารางที่ 1-3 แสดงตารางการดำเนินงาน

ข้ันตอนการดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน

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

ศึกษาและวางแผนการวิจัย

กำหนดเนื้อหาและรูปแบบ
การนำเสนอ

เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้า
หมายโดยใช้แบบสอบถาม

วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลเพื่อ
นำมาใช้ในการเขียนบท
รายการและ Proposal 
รายการ

เตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์
ในการผลิตรายการ

หาผู้ดำเนินรายการและ
บุคคลต้นแบบอาชีพ

ดำเนินการผลิตรายการ

ลำดับภาพและเสียง

ทดลองนำเสนอผลงาน
รายการ
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ข้ันตอนการดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน

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

วิเคราะห์ผลงาน อภิปราย
ผล สรุปผลการศึกษาและ
การทำงาน

รวบรวมเอกสารและจัดทำ
รูปเล่มจุลนิพนธ์

ตรวจรูปเล่มคร้ังท่ี 1

ตรวจรูปเล่มคร้ังท่ี 2

ตรวจรูปเล่มคร้ังท่ี 3

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. ทำให้ทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการในการผลิตรายการโทรทศัน์ที่เกี่ยวกับการทอ่ง

เที่ยว
2. ได้ชิน้งานรายการโทรทัศน์ที่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วและผสมผสานการเรียนรู้วิถีชีวิตของ

คนริมน้ำ ความยาว 30 นาที จำนวน 1 ตอน

นิยามศัพท์
วิถีชีวิตริมน้ำ ในจุลนิพน์เล่มนี้หมายถึง รูปแบบการดำเนินชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ใน

พื้นริมแม่น้ำ ลำคลองต่างๆในประเทศไทย อันมีเอกลักษณ์และเสน่ห์ที่ต่างจากพื้นที่ส่วนอื่น ไม่ว่าจะ
เป็นการประกอบอาชีพ อาหารผลไม้ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี อาทิ การประกอบ
อาชีพปลูกกล้วยไม้ริมน้ำของคนในพื้นที่คลองจินดา การทำข้ามตังจากข้าวซ้อมมือของคนในพื้นที่
คลองมหาสวัสดิ์ รวมถึงการดำรงชีวิตในแต่ละวันของผู้คนที่มีความข้องเกี่ยวกับสายน้ำ เช่น การอาบ
น้ำริมคลอง การประกอบอาหารที่มีวัตถุดิบจากปลามากเปน็พิเศษ หรือแม้แต่ประเพณีต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับสายน้ำ เช่น ประเพณีชักพระ เป็นต้น

การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางของมนุษย์จากสถานที่ใดสถานที่หน่ึงไปยังอีกสถานที่
หนึ่ง หรือการเดินทางจากถ่ินพำนักที่อาศัยไปยังสถานที่อื่นเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจไป และ
เป็นการเดินทางด้วยเหตุผลของการท่องเที่ยวเพือ่การพักผ่อนหย่อนใจ เพือ่แสวงหาความรูแ้ละเปิด
ประสบการณ์ใหม่ๆ โดยในจุลนิพนธ์เล่มน้ี เป็นการนำเสนอการท่องเที่ยวที่ผสมผสานความบันเทิงเพื่อ
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นำเสนอวิถีการดำรงชีวิตของคนในพื้นที่ริมน้ำ ไม่ว่าจะเป็น คู คลอง สายธาร แม่น้ำ เป็นต้น ซ่ึงถือ
เป็นการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวโดยตรงจากเจ้าถ่ินหรือคนในพื้นที่น้ันๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที่ 2
ทฤษฎี ผลงานและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง  การสร้างสรรค์รายการสารคดีท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถีชีวิตของคนริม
น้ำ  โดยมีเน้ือหาเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ติดบริเวณแม่น้ำลำคลองต่างๆ  ใน
ประเทศไทยรวมถึงแนะสถานที่ท่องเท่ียวอันนา่สนใจของพ้ืนท่ีน้ันๆ  ผูจ้ัดทำโครงการได้ทำการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนรายการที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการดังน้ี

1. แนวคิดและทฤษฎี
1.1 แนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสาร
1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์
1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
1.4 แนวคิดเกี่ยววัฒนธรรมและวิถีชีวิตริมน้ำ

2. งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
3. ผลงานที่เกี่ยวข้องและรายการที่อ้างอิง

1.1 แนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสาร
การสื่อสาร  เป็นกระบวนการเกิดข้ึนที่เป็นปกติของคนทุกคนและมีความเกี่ยวข้องไปถึง

บุคคลอื่น  รวมถึงสังคมทีแ่ต่ละคนเกีย่วข้องอยู่ดว้ย  ไม่ว่าจะทำส่ิงใดลว้นต้องอาศัยการสื่อสารเป็น
เครื่องมือช่วยให้บรรลุจุดประสงค์ทั้งสิ้น  จะเห็นได้จากการที่คนพยายามคิดค้นและพัฒนาวิธีการ
สื่อสารมาตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน ตลอดจนเครื่องมือหรือเทคนิควิธีการต่างๆ ล้วน
เกิดจากความพยายามอย่างสูงของคน  ต่อเน่ืองมาหลายช่ัวอายุ  หากการสื่อสารไม่มีความสำคัญและ
จำเป็นอย่างยิ่งแล้ว  เครือ่งมือและวิธีการสำหรับการสื่อสารต่างๆ  เหล่านี้ก็คงไม่เกิดขึ้นและพัฒนามา
ให้เห็นดังเช่นในปัจจุบัน

ความหมายของการสื่อสาร
การสื่อสาร มคีวามหมายเช่นเดียวกับคำว่า "การสื่อความหมาย" ซ่ึงในภาษาอังกฤษใช้คำว่า

Communication มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า Communis หมายถึง การร่วม (Common)
เมื่อมีการสื่อสารหรือการสื่อความหมาย  ก็หมายถึงว่ามีการกระทำร่วมกันบางสิ่งบางอย่าง

น่ันคือการถา่ยทอดหรือการแลกเปล่ียนขา่วสาร  ความรู้  ความคิดของคนเราน่ันเอง  (Webster
Dictionary 1978 : 98 อ้างถึงใน ณภัทร ธนเตชาภัทร์ 2551)
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การให้ความหมายของการสื่อสารตามรูปคำข้างต้น ยังไม่ใช่ความหมายท่ีสมบูรณ์นัก เพราะ
การสื่อสารที่แท้จริงน้ัน  มีความหมายกว้าง  ครอบคลุมเกี่ยวข้องกับชีวิตและสังคมมนุษย์ในทุกๆ  เรื่อง
นักวิชาการด้านการสื่อสารได้ให้ความหมายไว้ต่างๆ  กัน  ตามแง่มุมที่แต่ละคนพิจารณาให้ความสำคัญ
ดังตัวอย่างต่อไปน้ี (ปรมะ สตะเวทิน 2529 : 5-7)

วิลเบอร์  ชแรมม ์(Wilber  Schramm) ให้ความหมายว่า  การสื่อสาร  คือการมีความเข้าใจ
ร่วมกัน ต่อเครื่องหมายที่แสดงข่าวสาร

ชาร์ล อี ออสกุด (Charl E.Osgood) ให้ความหมายโดยทั่วไปว่า การสื่อสาร เกิดข้ึนเมื่อฝ่าย
หนึ่งคือผู้ส่งสาร มีอิทธิพลต่ออีกฝ่ายหน่ึงคือผู้รับสาร โดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆซ่ึงถูกส่งผ่านสื่อที่เชื่อมต่อ
สองฝ่าย

วอร์เรน ดับเบิลยู  วีเวอร์ (Worren W.  Weaver)  กล่าวว่า  การสื่อสารมีความหมายกว้าง
ครอบคลุมถึงกระบวนการทุกอย่าง  ที่จิตใจของคนๆ  หนึ่งอาจมีผลต่อจิตใจของอีกคนหนึ่งไม่ใช่เพียง
การพูดและการเขียนเท่าน้ัน แต่รวมถึง ดนตรี ภาพ การแสดง และพฤติกรรมอื่นๆ ของมนุษย์

ยอร์จ  เอ  มิลเลอร์ (Goorge  A.  miller) ให้ความหมายว่า  การสือ่สารเปน็การถ่ายทอด
ข่าวสารจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง

เจอร์เกน รอย และเกกอรี เบทสัน (Jurgen Ruesch and Gregory Bateson)  ให้ความ
หมายโดยสรุปว่า  การสื่อสารไมใ่ช่การถ่ายทอดข่าวสารด้วยภาษาพูดและเขียนโดยมีเจตนาชัดเจน
เท่าน้ัน แต่หมายถึงพฤติกรรมทุกอย่างที่บุคคลหน่ึงกระทำ แล้วส่งผลให้บุคคลอื่นเกิดความเข้าใจ

พจนานุกรมภาษาอังกฤษ (Oxford English Dictionary) ให้ความหมายว่า การให้ การนำ
การแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้อื่นๆ

จากความหมายที่มีผู้ให้ไว้แตกต่างกัน  ซ่ึงบางคนให้ความหมายครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมที่
ไม่ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนด้วย  บางคนถือว่าการสื่อสารคือการแสดงออกทุกอย่าง  ที่ผู้อื่นเข้าใจได้
ไม่ว่าการแสดงน้ันจะมีเจตนาให้ผู้อื่นเข้าใจหรือไม่ก็ตาม  จึงอาจสรุปได้ว่า  การสื่อสารคือการท่ีมนุษย์
ถา่ยทอดความรู้  ความคดิหรือประสบการณ์ของตนไปยังบุคคลอืน่  และการรบัความรู้ความคิดจาก
บุคคลอื่น  มาปรับพฤติกรรมของตนเอง  โดยกระบวนการของการสื่อสาร  ซ่ึงการถ่ายทอดและการรับ
ความรู้ ความคิดมีอยู ่3 ลักษณะคือ

1.  การใช้รหัสสัญญาณโดยตรง เช่น การใช้สัญญาณเสียง ภาษาพูด สัญลักษณ์ ภาษาเขียน
ภาษาท่าทาง ตลอดจนรหัสสัญญาณอื่นๆ ที่กระทำโดยตรง ระหว่างผู้ถ่ายทอดกับผู้รับ

2.  การใช้เครื่องมือในการถ่ายทอด เป็นการสือ่สารโดยผ่านทางเคร่ืองมือ เช่น การใช้ โสต
ทัศนูปกรณ์ วิทยุกระจายเสียง คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ

3.   การถ่ายทอดโดยกระบวนการทางสังคม  เช่น  การปฏิบัติสืบทอดทางประเพณี  ศาสนา
วัฒนธรรมและระบบอื่นๆ ของสังคม
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ความสำคัญของการสื่อสาร
ในสภาพสังคมที่คนจะต้องเกี่ยวขอ้งกันมากขึ้นเช่นปัจจุบัน  การสื่อสารก็ยิ่งมีความสำคัญต่อ

บคุคลและสังคมมากข้ึน  หากคนในสังคมขาดความรู้ความเข้าใจในการส่ือสาร  ไมส่ามารถถ่ายทอด
ความรู้ความคิด หรือทำให้เกิดความเข้าใจระหว่างกนัได้ ย่อมจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมาย ปัญหา
ที่เกิดขึน้กับบุคคลและสังคมทุกวันน้ีมีอยู่ไม่น้อยท่ีเป็นสาเหตุมาจากความล้มเหลวของการสื่อสาร  ดัง
น้ันการสื่อสารจึงมีความสำคัญสำหรับบุคคลและสังคมหลายด้าน (ณภัทร ธนเตชาภัทร์ 2551) คือ

1.  ด้านชีวิตประจำวัน ในชีวิตประจำวันหนึ่งๆ แต่ละคนจะต้องสื่อสารกับตัวเองและสื่อสาร
กับผู้อื่นตลอดเวลา  นับต้ังแต่เวลาต่ืนนอนก็ต้องสื่อสารกับตัวเองและคนอื่นที่อยู่ใกลต้ัว  การฟังวิทยุ
อ่านหนังสือ ออกจากบ้านไปปฏิบัติภาระกิจประจำวัน ก็ต้องพบปะบุคคลและเหตุการณ์ต่างๆ ล้วนแต่
เป็นเรือ่งที่ต้องทำการสือ่สารอยู่ตลอดเวลา  ไม่ในฐานะผู้ส่งสารกใ็นฐานะผู้รับสาร  หากคนเราขาด
ความรู้หรือทักษะการสื่อสาร ก็อาจทำให้การปฏิบัติภาระกิจประจำวันอาจบกพร่องได้

2.  ด้านสังคม  การรวมกลุ่มในสังคมท้ังในระดับครอบครัว  ชุมชน  จนถึงระดับประเทศจะ
ต้องมกีารสื่อสารให้เกดิความเข้าใจร่วมกันในเรือ่งต่างๆ  มีกระบวนการทำให้คนยอมอยู่ในกฏเกณฑ์
กติกาของสังคม มีการถ่ายทอดความรู้และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3.  ดา้นธุรกจิอุตสาหกรรม  เกีย่วกับการโฆษณาสินค้า  การประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร การบริหารติดต่อประสานงาน การฝึกอบรมพนักงาน การใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีการ
สื่อสาร ฯลฯ กิจการด้านธุรกิจอุตสาหกรรมจะต้องมีการสื่อสารที่ดี จึงจะประสบผลสำเร็จได้

4.  ดา้นการเมอืงการปกครอง  กิจกรรมด้านการเมืองการปกครองจะต้องใชก้ารสื่อสารทกุ
ข้ันตอน  เช่น  การประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล  การสร้างความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องต่างๆ
การบังคับบัญชาสั่งการ การให้บรกิารประชาชน การชักชวนให้ปฏิบัติตามระเบียบกฏหมายซึ่งล้วนจะ
ต้องใช้เทคนิควิธีการของการสื่อสารทั้งสิ้น

5.  ด้านการเมืองระหว่างประเทศ  ซ่ึงต้องมีการติดต่อสร้างความสัมพันธใ์นด้านต่างๆ  เช่น
การค้า  การทหาร  การทำสนธิสัญญา  ฯลฯ  การมีนักการฑูตประจำในประเทศต่างๆ  ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในเร่ืองต่างๆ เหล่านี้ มีความจำเป็นต้องใช้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันอยู่เสมอ หากผู้
เกี่ยวข้องมีความรู้และทักษะในการสื่อสารเพียงพอ ย่อมสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้

องค์ประกอบของการสื่อสาร
การสื่อสารเป็นพฤติกรรมอย่างหน่ึงของมนุษย์ เช่นเดียวกับพฤติกรรมอย่างอื่น เช่น การกิน

อยู่หลับนอน การทำงาน การเล่นกีฬา และเปน็กระบวนการที่เกิดข้ึนเป็นประจำในชีวิตประจำวันของ
แต่ละบุคคล  ซ่ึงลักษณะการสื่อสารในชีวิตประจำวันของคนเราน้ัน  อาจเกิดข้ึนท้ังการสื่อสารระหว่าง
มนุษย์ด้วยกันเอง  สื่อสารกับสัตว์อื่น  ตลอดถึงการสื่อสารกับเคร่ืองมือ  โดยเฉพาะปัจจุบันได้มีการค้น
พบและนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานต่างๆอย่างมาก จึงมีการสื่อสารรูปแบบใหม่เกิดข้ึน คือ การสื่อสาร
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กับเคร่ืองมือ  อย่างไรก็ตาม  การสื่อสารระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง(Human Communication) ถือว่า
เป็นเร่ืองสำคญัท่ีสดุและเป็นความหมายที่แทจ้ริงของการสื่อสาร  ซ่ึงการสื่อสารจะเกิดขึ้นกต่็อเมื่อมี
บุคคลหน่ึงต้องการถ่ายทอดหรือส่งข่าวสารไปยังบุคคลอีกคนหน่ึง  ดังน้ันกระบวนการส่ือสารจึงมีองค์
ประกอบคือ ผู้ส่งสาร(Sender) สาร(Message) สื่อหรือช่องทาง(Channel) และผู้รับสาร(Receiver)

นักวิชาการด้านการสื่อสารได้วิเคราะห์  กำหนดองค์ประกอบ  และอธิบายความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบต่างๆ ในกระบวนการของการสื่อสารไว้ดังน้ี  (ณภัทร ธนเตชาภัทร์ 2551) 

1.  ผู้ส่งสาร (Source) หมายถึงแหล่งกำเนิดสาร อาจเปน็บุคคล องค์การ สถาบันหรือคณะ
บุคคลที่เป็นผู้กำหนดสาระ  ความรู้  ความคิด  ที่จะส่งไปยังผู้รับสาร  ดังน้ันการสื่อสารจะบรรลุจุด
ประสงค์หรือไม่เพียงใดจึงข้ึนอยู่กับผู้ส่งสารและสารที่ส่งเป็นสำคัญ

2.  สาร (Message) หมายถึงเร่ืองราวความรู้ความคิดต่างๆ  ที่ผู้ส่งประสงคจ์ะให้ไปถึงผู้รับ
โดยมีองค์ประกอบซ่ึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ชี้ความสำเร็จของการสื่อสาร 3 ประการคือ(1)เน้ือหาของสาร 
(2) สัญลักษณ์หรือรหัสของสาร (3) การเลือกและจัดลำดับข่าวสาร

3.  ช่องทางการสื่อสาร (Channel) ข่าวสารจากผู้ส่ง  จะถูกถ่ายทอดโดยอาศยัสื่อ  หรือ
ตัวกลาง (Media) ซ่ึงอาจเป็นสื่ออย่างง่าย  เช่น  การพบปะพูดคุยกันตัวต่อตัว  การเขียน  การแสดง
กิริยาท่าทาง ไปจนถึงการใช้สื่อที่มีความซับซ้อนยิ่งข้ึน  เช่น  วิทยุ  โทรทัศน์  คอมพิวเตอร์  ภาพยนตร์
ฯลฯ

4. ผู้รับ (Reciever) เป็นจุดหมายปลายทาง (Destination) ของการสื่อสารซ่ึงจะต้องมีการ
รับรู้  เขา้ใจ หรอืแสดงพฤติกรรม ตามที่ผู้ส่งสารต้องการ หากไม่เป็นไปตามนั้น ก็ถือว่าการสื่อสารน้ัน
ล้มเหลว ผู้รับสารจะต้องมีทักษะการสื่อสาร(Communication Skill) ดีเช่นเดียวกับผู้ส่งสารจึงจะช่วย
ให้การสื่อสารบรรลุผลสมบูรณ์

การตอบสนองของผู้รับสารกลบัไปยังผู้ส่งสาร ย่อมจะต้องเกิดกระบวนการสื่อสารเริ่มต้นขึ้น
อีกคร้ังหนึ่ง  โดยผู้รบัจะทำหน้าท่ีเป็นผู้ส่งสาร  และผู้ส่งสารในตอนแรกจะทำหน้าที่เป็นผู้รับสารแทน
ซ่ึงจะต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆของการสื่อสารเช่นเดียวกับการสื่อสารในขั้นตอนแรก  การสื่อสาร
แบบ 2 ทาง ผู้สื่อสารจะทำหน้าที่ เป็นทั้งผู้รับและผู้ส่งสารพร้อมๆ กัน

สื่อและเทคนิคการสื่อสาร
การสื่อสาร เป็นศาสตร์ท่ีต้องอาศัยทั้งบุคคล วัสดุเครื่องมือ และเทคนิควิธีการในการสื่อสาร

ดังน้ันความสำเร็จในการสื่อสารส่วนหน่ึงจึงข้ึนอยู่กับ การเลือกและการใช้สื่ออย่างเหมาะสม
สื่อ (Media) โดยทั่วไปหมายถึงสิ่งที่นำหรือถ่ายทอดสาร  จากผู้ส่งไปยังผู้รับ  เช่น  เสียงพดู

กิริยาท่าทาง สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์ ฯลฯ ผูร้ับจะรับสารได้โดยประสาทในการรู้สึก อันได้แก่ การเห็น
การได้ยิน การสัมผัส การได้กลิ่น การได้รับรู้รส สื่อ จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสื่อสาร สื่อแต่ละ
อย่างมีคุณสมบัติที่จะก่อให้เกิดการรับรู้  แตกต่างกัน  เช่น  สิง่พิมพ์  ทำให้ได้รับสารโดยการเห็น  วิทยุ
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ทำให้รับสารได้ด้วยการได้ยิน โทรทัศน์ ให้รับสารได้ท้ังการเห็นและการได้ยิน ผู้ส่งสารจึงต้องพิจารณา
เลือกว่าจะใช้สื่อประเภทใด จึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด แม้จะเป็นสื่อประเภทเดียวกัน ก็
ยังอาจต้องพิจารณาในรายละเอียดลงไปอีก เช่น เมื่อเลือกสื่อสารผ่านทางหนังสือพิมพ์ ก็ต้องพิจารณา
ว่าจะใช้หนังสือพิมพ์ฉบับใด หรือถ้าเป็นโทรทัศน์ จะใช้ช่องใด เป็นต้น (ปรมะ สตะเวทิน 2526 : 60)

สื่อ สำหรับการสื่อสารในปัจจุบนั มีมากมายหลายชนิด และมีการพัฒนารูปแบบอยู่เสมอ ผู้
สื่อสารจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือเหล่าน้ันเป็นอย่างดี เชน่ การใช้วิทยุ โทรทัศน์
โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย เครื่องเสียง และนอกเหนือจากน้ีจะต้องเข้าใจถึงข้อดี ข้อจำกัดของ
เครื่องมือสื่อสารแต่ละอย่างด้วย

เทคนิควิธีในการสื่อสาร  มีความสำคัญไม่น้อยกว่าการรู้จักใช้สื่อ  ทั้งน้ีเพราะการสื่อสารใน
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน ย่อมจะต้องอาศัยเทคนิควิธีการที่เหมาะสมแตกต่างกันไปด้วย ผู้สื่อสารต้อง
มีเทคนิควิธีในการสื่อสารที่ดี  รู้ว่าเมื่อใดควรใช้เทคนิควิธีการใด  เมื่อใดควรใช้เคร่ืองมือช่วย  เมื่อใดจะ
ต้องทราบปฏิกิริยาตอบสนองจากผู้รับและจะทราบได้อย่างไร เป็นต้น

จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารข้างต้นท้ังหมดนั้น  ถือเป็นสิ่งสำคัญข้ันพ้ืนฐานใน
การดำรงชีวิตซึ่งผู้ศึกษา  สามารถนำมาใช้ในการผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถีชีวิตของคน
ริมน้ำได้อย่างมาก  เพราะการสื่อสารถอืเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการถ่ายทอดเร่ืองราวตาม
วัตถุประสงค์ออกไปให้ผู้อื่นรับรู้  ซ่ึงทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ ก็เป็นเสมือนกลยุทธ์ท่ีสร้างความเข้าใจใน
เรื่องการส่ือสารใหผู้้ศึกษาเปน็อย่างดี  อีกทั้งยังสามารถนำไปเชื่อมโยงใช้ในการผลิตรายการ  เพ่ือ
สื่อสารเน้ือหาสาระของรายการไปยังผู้รับสาร(ผู้ชม)ได้อย่างถูกต้องตามหลักการอีกด้วย

ระดับของการสื่อสาร
การสื่อสารสามารถแบ่งออกได้หลายระดับตามขนาดของคู่สื่อสาร  (อุบลรตัน์  ศริิยุวศักดิ์

2550 : 4-7) ได้แก่
1.ระดับบุคคล คือระหว่างคนสองคนหรือเรียกว่าการสื่อสารระหว่างบุคคล (interpersonal

communication)
2.ระดับกลุ่มบุคคล คือการสื่อสารระหว่างกลุ่ม (group communication)
3.ระดับองค์กร  คือการสื่อสารระหว่างกลุ่มคนที่อยู่รวมกันและทำงานในลักษณะที่เป็น

องค์กร  (organization communication)  ในรูปแบบต่างๆ เช่น หน่วยงานราชการ บริษัท ห้างร้าน
หรือมูลนิธิ

4.ระดับมวลชน หรือเรียกว่า การสื่อสารมวลชน (mass communication)
ความหมายของการสื่อสารมวลชน
อุบลรัตน์  ศริิยุวศักดิ์  (2550 :  5)  ได้อธิบายความเป็นมาของความหมายคำว่า  การสื่อสาร

มวลชน  (mass communication)  ไว้ว่า  ในระยะเริ่มแรกของการบัญญัติศัพท์คณะกรรมการบัญญัติ
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ศัพท์ของราชบัณฑิตยสถานได้รับเอาคำว่า การส่ือสารมวลชน มาใช้กับคำว่า mass communication
ซ่ึงกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์เป็นผู้เสนอ โดยนำเอาคำว่า การสื่อสาร  (communication)  มารวม
กับคำว่า มวลชน (mass) หมายถึงคนจำนวนมากๆ การสื่อสารมวลชนจึงหมายถึง สือ่สารไปสู่มวลชน
ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้บัญญัติศัพท์คำว่าสื่อมวลชนขึ้น เป็นคำท่ีตรงกับคำว่า  mass media  ซ่ึง
เป็นการย่อจากคำว่า สื่อในการสื่อสารมวลชน หรือ  medium / media of communication  จน
ปัจจุบันมีการใช้คำว่าสื่อมวลชนกันอย่างแพร่หลายโดยหมายถึงช่องทางการสื่อสารประเภทต่างๆ  เช่น
สื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์

กิติมา สุรสนธิ (2548 : 98) ได้กล่าวถึงความหมายของการสื่อสารมวลชนว่า เป็นการสื่อสาร
กับคนจำนวนมาก มีความเป็นสาธารณะ รวดเร็ว กว้างขวาง และครอบคลุมผูร้ับสารในพื้นที่ต่างๆ ได้
มากกว่าการสื่อสารประเภทอื่นๆ  ผู้รับจำนวนมากมีความแตกต่างกันในเรื่องของคณุลักษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์  (heterogeneous)  และไม่เป็นท่ีรู้จักของผู้รับสาร  (anonymous)  มีความเป็น
สาธารณะ  (public)  ข่าวสารท่ีส่งมีความหลากหลาย  (variety)  จะถูกส่งผ่านช่องสารที่เรียกว่า
สื่อมวลชนไปยังสาธารณชนภายในระยะเวลาสั้นในเวลาเดียวกัน

กาญจนา  แกว้เทพ  (2541  :  43)  ได้กล่าวถึงเกณฑ์ที่ประกอบขึน้เป็น  สื่อสารมวลชน  ว่า
ประกอบด้วยเกณฑ์เช่น  ต้องผ่านสื่อกลาง  (หนังสือพิมพ์  ภาพยนตร์  ฯลฯ)  ปริมาณผู้รับสารต้องมี
จำนวนมาก  ตอ้งใชเ้ทคโนโลยใีนการผลิตและได้อ้างอิงจากการวิเคราะห์ความเป็นมาของสื่อมวลชน
ของ  McQuall  (1987)  ที่ได้เสนอให้พิจารณาองค์ประกอบ  4  ประการ  ที่เป็นปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องกับ
พัฒนาการของสื่อมวลชน ไดแ้ก่  1)  ตัวเทคโนโลยี  2)  สภาพทางเศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองที่เป็น
บริบทในขณะน้ัน  3)  ภารกิจที่สื่อได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติเพื่อตอบสนองกับความจำเป็นของสังคม
ขณะน้ัน 4) ประชาชนต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสื่อ

Stanley  J.  Baran  (2010  :  6)  การสื่อสารมวลชน เป็นกระบวนการของการสร้างความ
หมายร่วมกันระหว่างสื่อมวลชนและมวลชน

แบบจำลองของการสื่อสารมวลชน
กระบวนการสื่อสารเป็นกระบวนการสื่อสารที่มีองค์ประกอบและมีกระบวนการที่สลับซับ

ซ้อนมากกว่าการสื่อสารประเภทอื่นๆ  นกัวิชาการจึงได้นำเอาแบบจำลองของการสื่อสารมวลชนไว้
หลายแบบ ซ่ึงในที่น้ีจะใช้แบบจำลองการสื่อสารของแชรมม์ อธิบายการสื่อสารมวลชนทั้งน้ีเพราะได้ใช้
รูปแบบจำลองการสื่อสารของแชรมม์  ในการอธิบายแนวคดิของการสื่อสารไปแลว้ในหัวข้อทีผ่า่นมา
ดังน้ี

Stanley  J.  Baran  (2010  :  6)  ได้นำเอารูปแบบจำลองการสื่อสารของแชรมม์มาอธิบาย
กระบวนการสื่อสารมวลชนว่าแตกต่างไปจากกระบวนการสื่อสารอย่างไรดังแสดงในภาพ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



15

ภาพที่  2-1  แสดงรูปแบบจำลองการสื่อสารของแชรมม์

การประยุกต์ใช้การสื่อสารมวลชนในการท่องเท่ียว
ดร.ไพศาล  กาญจนวงศ์  ได้ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้การใช้สื่อมวลชนในการท่องเท่ียวไว้

ดังน้ี

ภาพที่  2-2  แสดงรูปแบบจำลองการสื่อสารของแชรมม์ฉบับภาษาไทย

1. ผู้ส่งสาร (source) ในกระบวนการสื่อสารมวลชน มักจะเป็นผู้ที่อยู่ในองค์กร หรือสถาบัน
สื่อสารมวลชนและได้รับการยอมรับ มีความน่าเชื่อถือในการส่งข่าวสารมากกว่าคนธรรมดาทั่วไป และ
การส่งสารจะต้องใช้กระบวนการที่สลับซับซ้อน  มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าในการดำเนินกิจกรรมในท่ีนี้คือ
ธุรกิจท่องเที่ยวประเภทที่พัก

2. สาร (message) มีความหลากหลาย มีลักษณะทั่วไปไม่เป็นสื่อเฉพาะแบบส่วนตัวมีความ
เป็นสาธารณะ  มีความรวดเร็ว  ไม่คงทน  โดยผ่านสือ่ที่สามารถส่งได้ครอบคลุมผูร้ับสารที่มีความแตก
ต่างกันในเร่ืองของ อายุ เพศ การศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ผู้รับสารสามารถรับ
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ได้พร้อมกันในเวลาเดียวกันทุกกลุ่ม  ในที่น้ีคือ  ข้อมูลบริษัทที่ต้องสร้างความน่าเชื่อถือ  นำเสนอข้อมูล
อื่นๆ  เพื่อให้บริการกับนักท่องเที่ยว  ข้อมูลราคาสินค้าเพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้เปรียบเทียบกับความคุ่ม
ค้าในการใช้บริการ  ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีเป็นข้อมูลที่ไม่นำเสนอเฉพาะในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงแต่เป็นข้อมูลท่ีให้
บริการแก่ผู้รับสารทุกคน

3.  สื่อ  (media)  สื่อที่ใช้ในกระบวนการสื่อสารมวลชนเรียกว่า “ สื่อมวลชน ” ซ่ึงหมายถึง
สื่อที่สามารถนำสารจากผู้ส่งสารไปสู่ผู้รบัสารที่ประกอบดว้ยคนจำนวนมากไดอ้ย่างรวดเรว็  ภายใน
เวลาท่ีใกล้เคียงกันหรือในเวลาเดียวกัน  ในกรณีน้ีผู้ส่งสารเลือกใช้  เว็บไซต์ในการนำเสนอโดยนำเสนอ
ในอินเตอร์เน็ตซ่ึงจากข้อดีของการใช้อินเตอร์เน็ตคือ  สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา
เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ง่าย  สะดวก  สามารถนำเสนอได้ทั้งรูปภาพ  ภาพเคลื่อนไหว  เสียงและใช้งบ
ประมาณน้อย

4.  ผู้รับสาร  (receiver)  ผู้รับสารในกระบวนการสื่อสารมวลชนน้ันจะเป็นผู้รับสารมวลชน
(mass  audience)  ซ่ึงมีความแตกต่างกันในด้านคุณลักษณะของประชากรศาสตร์  ได้แก่  อายุ  เพศ
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมถิ่นอาศัย  เป็นต้น  รวมถึงยังไม่รู้จักผู้รับสารและการเลือกใช้
อินเตอร์เน็ตทำให้ผู้รับสารเลือกรับได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกคนที่สนใจ

จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารข้างต้นทั้งหมดน้ัน  ถือเป็นสิ่งสำคัญข้ันพ้ืนฐานใน
การดำรงชีวิตซึ่งผู้ศึกษา  สามารถนำมาใช้ในการผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถีชีวิตของคน
ริมน้ำได้อย่างมาก  เพราะการสื่อสารถอืเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการถ่ายทอดเร่ืองราวตาม
วัตถุประสงค์ออกไปให้ผู้อื่นรับรู้  ซ่ึงทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ ก็เป็นเสมือนกลยุทธ์ท่ีสร้างความเข้าใจใน
เรื่องการส่ือสารใหผู้้ศึกษาเปน็อย่างดี  อีกทั้งยังสามารถนำไปเชื่อมโยงใช้ในการผลิตรายการ  เพ่ือ
สื่อสารเน้ือหาสาระของรายการไปยังผู้รับสาร(ผู้ชม)ได้อย่างถูกต้องตามหลักการอีกด้วย

1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับรายการสารคดี  เป็นแนวคิดที่ว่าด้วยหลักการผลิตและ

สร้างสรรค์สารคดีอย่างถูกต้องสมบูรณ์  ทั้งน้ีเพราะสารคดีถือเป็นรูปแบบการนำเสนอทางสื่อที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยมีความมุ่งหมายท่ีจะแจ้งข่าวสาร หลักฐาน ข้อมูลตา่งๆ แก่ผู้ฟัง เป็นขั้นตอน
ตามลําดับหรือเพ่ือจูงใจให้ผู้ฟังมีความเห็นคล้อยตาม  และตระหนักในเรื่องดังกล่าว  ทั้งน้ีเร่ืองที่นํามา
เสนอน้ัน จะต้องเป็นเรื่องจริงหรือต้ังอยู่บนฐานของความจริง ไม่ใช่เรื่องท่ีแต่งขึ้นเอง สว่นการนําเสนอ
น้ันก็จะใช้รูปแบบของรายการวิทยุหลายๆรูปแบบ  ผสมผสานกันให้พอเหมาะพอควรเพ่ือไม่ให้เกิด
ความเบ่ือหน่ายแต่ให้ทั้งความบันเทิงและความรู้ที่ไม่หนักสมอง  ซ่ึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสารคดี
น้ัน มีดังต่อไปน้ี
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การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์  (Television Program Creation) หมายถึง กระบวนการ

คิดและวางแผนในการผลิตอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การกําหนด วัตถุประสงค์ในการผลิต กลุ่มเปาหมาย
การนําเสนอรายการ  ตลอดจนการวิเคราะห์สถานการณ์  และความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดข้ึน  เพื่อ
ให้สามารถผลิตรายการให้มีความเหมาะสมมากที่สุด (ชยพล สุทธิโยธิน 2548 : 5)

ความสําคัญของการสร้างสรคค์รายการต่อกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์
การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์  มีความสําคัญต่อกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์  ดังต่อ

ไปน้ี (ชยพล สุทธิโยธิน 2548 : 7)
1.  สร้างความน่าสนใจให้กับรายการ  (Interesting)  รายการท่ีได้รับการออกแบบจัดวางกา

รนําเสนอเป็นอย่างดี  ที่มีทั้งการดึงดูดความสนใจด้วยวิธีต่าง  ๆ  การกระตุ้นความคิดและอารมณ์ที่
ทําให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วม ทั้งในช่วงที่ข้ึนสูง ลงต่ํา เกิดความตึงเครียด การผ่อนคลาย เป็นระยะ และ
การทอดแทรกสาระอย่างกลมกลืน  จะช่วยให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกอยากติดตามอย่างต่อเน่ืองโดยไม่รู้สึก
เบ่ือหน่าย (อรนุช เลิศจรรยารักษ์ 2527 : 44)

2. แรงจูงใจในการชมรายการ (Motivation) แรงจูงใจในการรับชมจะสามารถควบคุมความ
รู้สึกในการรับชมรายการจนจบ  หากมีการสร้างสรรค์ที่ดี  มีแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง  จะชว่ยดึงดูด
ให้ผู้ชมไม่เปลี่ยนช่องรายการ

3.  สร้างการมีส่วนร่วมกับรายการ  (Participation)  รายการโทรทัศน์ที่ได้รับการสร้างสรร
ค์ที่ดีมักพยายามให้ผู้ชมมีส่วนร่วมอยู่ตลอดเวลา  ซ่ึงมีทั้งการมีส่วนร่วมท้ังทางตรง  เช่น  การส่งข้อ-
ความสั้น  (SMS)  เพ่ือแสดงความคิดเห็นการโหวตการทายผลและการมีส่วนร่วมทางอ้อม เช่น การเอา
ใจช่วยในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ

4.  ทําให้การถ่ายทอดเน้ือหามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  (Convey Message)  การถ่ายทอด
เน้ือหาจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนําเสนอด้วยแง่มุมต่างๆ  และการเล่าเรื่องท่ีน่าสนใจ
จะช่วยให้ผู้ชมเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการสื่อสารเป็นไปได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ มากยิ่งข้ึน

5.  ทําให้การถ่ายทอดความรู้เป็นไปอย่างสนุกสนานไม่เบ่ือหน่าย  (Exciting)  โทรทัศน์มัก
ใช้ในการหาความบันเทิงมากกว่าการหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจากห้องเรียน ท่ีทํางาน หรือส่ิงที่
อยู่รอบๆตัว  การนําเสนอความรู้ต่างๆ  จึงจาํเป็นต้องมีการออกแบบที่ดีเพ่ือให้เกิดความน่าตื่นเต้น
เร้าใจ เปลี่ยนจากสิ่งท่ีน่าเบ่ือเป็นสิ่งที่น่าติดตามได้

6.  ตอบสนองความต้องการทางด้านอารมณ์และความรู้สึกของผู้ชม  (Audience  Needs
Satisfaction)  การรับชมโทรทัศน์  เป็นอีกวิธีหนึ่งในการพักผ่อนหย่อนใจและการผ่อนคลายความ
ตึงเครียดจากการดําเนินชีวิตประจําวัน ผู้ชมจึงต้องการความต่ืนเต้น เศร้าโศก สงสาร เห็นใจ ตลอด
จนความรู้สึกฮึกเหิม กล้าหาญ เพื่อนํามากระตุ้นให้เกิดพลังในการต่อสู้ชีวิตต่อไป
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7.  สร้างคุณค่าให้กับเน้ือหา  (Add  Value)  การนําเสนอข้อมูลท่ีเป็นเร่ืองทั่วๆไป  มาผ่าน
การออกแบบสร้างสรรค์  ยอ่มทําให้เกิดความน่าสนใจมีมูลค่าเพิ่มข้ึน  ทั้งมูลค่าเพ่ิมทางวิชาการและทา
งด้านเศรษฐกิจ

8. พัฒนาทักษะการรับรู้ของผู้ชมรายการ (Audience Perception) การได้รับชมรายการที่
มีความสร้างสรรค์ ย่อมทำให้เกิดความรู้เสริมสร้างสติปัญญาท่ีทําให้ผู้ชมเกิดการคดิตามเรื่องที่นําเสนอ
เช่น ความผิดชอบชั่วดี ความรับผิดชอบต่อสังคม ความยับยั้งชั่งใจ เป็นต้น

9.  ช่วยให้รายการข่าวสารสาธารณะ  (Public Service)  น่าสนใจยิ่งข้ึน ซ่ึงส่วนใหญ่มักเป็น
รายการที่น่าเบ่ือ  เช่น  ข่าวจราจร  การพยากรณ์อากาศ  หรอืแม้แต่การดูแลรักษาสุขภาพต่างเป็นสิ่ง
สําคัญ  การออกแบบสร้างสรรค์จะช่วยให้รายการเหล่าน้ีมีความน่าสนใจมากขึ้นและผู้ชมสามารถ
นําข่าวสารไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตได้มากข้ึน

10.  การสร้างสรรค์รายการโทรทศัน์ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ควรทราบเพ่ือนําไปใชใ้นการ
ออกแบบสร้างสรรค์การนําเสนอรายการโทรทัศน์  ซึ่งมีองค์ประกอบ  7  ประการ  ดังน้ี  (ชยพล  สุทธิ
โยธิน 2548 : 14)

10.1  ประเภทหรือแนวเรื่อง  (Genre)  เป็นการกําหนดว่ารายการจัดอยู่ในประเภทใด
เช่น รายการสารคดี รายการสารประโยชน์ รายการบันเทิง เป็นต้น

10.2  เร่ืองราว  (Story)  เป็นการกําหนดเร่ืองราวที่จะนําเสนอ เช่น การนําเสนอ เรื่อง
การดูแลสุขภาพ วิธีการในการรักษาเยียวยา วิธีการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น

10.3 รูปแบบและวิธีนําเสนอรายการ (Treatment and Presentation) เป็นการ กํา
หนดรูปแบบในการนําเสนอ การจัดลําดับข้ันตอนการนําเสนอและนําเสนอโดยวิธีการใด เช่น การแบ่ง
รายการออกเป็นช่วงต่างๆที่มีทั้งการสนทนาการสาธิตการเยี่ยมชม เป็นต้น

10.4  ผู้นําเสนอ  (Presenters)  เป็นการสร้างบุคคลที่ทําหน้าที่ในการดําเนินเร่ือง และ
การเช่ือมโยงเร่ืองราวต่างๆ ของรายการแต่ละช่วงให้กลมกลืนต่อเนื่องกัน เพือ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน
การนําเสนอ

10.5 สถานที่ (Place) เป็นสถานที่ท่ีเกิดเหตุตามเร่ืองราวหมายถึงฉากรายการ สถานที่
ที่ถ่ายรายการซ่ึงมีท้ังในและนอกห้องส่ง ซ่ึงข้ึนอยู่กับเน้ือเรื่องที่นําเสนอเป็นสําคัญ

10.6  เวลา  (Time)  หมายถึง  เวลาท่ีเกิดการกระทำหรือการแสดง  ซ่ึงเวลาอาจแบ่ง
ออกเป็น  2  ประเภท คือ เวลาท่ีใช้ในการอ้างองิตามเวลาของนาฬิกาในท้องเร่ือง  (time)  หรือเวลาที่
ต้องการนําเสนอเหตุการณ์และเวลาที่เป็นความยาวของรายการ (duration)

10.7  การสื่อความหมายทางอารมณ์และความรู้สึก  (tone)  เป็นภาพรวมของการ สื่อ
ความหมายของรายการผ่าน ภาพ แสง สี เสียง คําพูด การแสดง สัญลักษณ์ ตลอดจนวิธีการอื่นๆ ใน
การทําให้เกิดทิศทางของอารมณ์  และความรู้สึกในทางใดทางหน่ึงตามความต้องการของผู้ผลิต  เช่น
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ความกลัว ความสนุกสนาน ความเศร้า เป็นต้น
รูปแบบของรายการโทรทัศน์
รายการโทรทัศน์เป็นส่วนหน่ึงของรูปแบบการนำเสนอบนสื่อโทรทัศน์ ถือเป็นส่วนประกอบ

ที่สำคัญที่ทำให้สื่อโทรทัศน์มีอิทธิพลและได้รับความนิยมจากผู้ชมอย่างมาก ซ่ึงรายการบนโทรทัศน์น้ัน
มีอยู่หลากหลายรูปแบบและมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน  โดยรูปแบบของรายการโทรทัศน์ที่ได้รับความ
นิยมและมีการผลิตกันอย่างแพร่หลายน้ัน   (ชัยยงค์ พรหมวงศ,์ นิคม ทาแดง และไพบูรณ ์คะเชนทร-
พรรค์ 2547 : 149-155) สามารถแบ่งได้ ดังน้ี

1. พูดคุย รายการพุดคยุ (Talk Programme) เป็นรูปแบบรายการที่เป็นผู้มาปรากฏตัวเพื่อ
พูดคุย กับผู้ชม โดยการหยิบยกเอา ประเด็นเก่ียวกบัข่าวสาร ความเคลื่อนไหว เหตุการณ์ สาระความ
รู้หรือความบันเทิงที่กำลังอยู่ในความสนใจของผูช้มรายการมานำเสนอและพูดคุยกับผู้ชมโดยตรง  ใน
สหรัฐอเมริกา  นิยมเรียกว่ารายการทอล์คโชว์  (Talk  Show)  ลักษณะการนำเสนอรายการพุดคุย  มี
พัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปแต่เดิมจะใช้การนำเสนอด้วยการพูดเป็นหลักและมีภาพประกอบเพื่อจะได้
ไม่เห็นหน้าผู้พูดตลอดรายการ ในระยะหลังเริ่มใช้รูปแบบอื่นๆ มาผสมผสาน เช่น การสัมภาษณ์ การ
สนทนา  ฯลฯ  การพูดคุยสามารถสอดแทรกความบันเทิง  ซ่ึงอาจจะเป็นการแสดงดนตรี  แสดงตลก
หรือแสดงมายากล  เพียงแต่การแสดงเหล่าน้ีถือเป็นส่วนประกอบของรายการเท่าน้ันโดยท่ีถือว่าการ
พูดคุยเป็นจุดเด่นกว่า รายการพุดคุยจะมีคุณภาพและน่าสนใจยิ่งขึ้นหากผู้ดำเนินรายการหรือผู้ที่จะทำ
หน้าที่พูดคุยกับผู้ชม  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการพูดและการนำเสนอเน้ือหาของรายการ
สามารถดำเนินรายการได้อย่างราบรื่นและเป็นธรรมชาติ

2. สนทนา รายการสนทนา (Conversational programme) เป็นรูปแบบรายการที่มีคนมา
พูดคุยกัน 2 หรือ 3 คน โดยมีคนหน่ึงเป็นผู้ดำเนินรายการ หรอืดำเนินการสนทนา สว่นบุคคลที่เหลือ
จะเป็นผู้ร่วมสนทนา  ผู้ดำเนินรายการจะทำหน้าทีน่ำการสนทนา  และคอยควบคุมการสนทนาให้เป็น
ไปตาม  ขอบเขตและวัตถุประสงคข์องรายการคอยเชื่อมโยงประเดน็การสนทนา  เพื่อไม่ใหผู้้ชมเกิด
ความสับสนกับประเด็นที่สนทนาผู้ดำเนินการสนทนาอาจร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยการพูดคุย  กบัผู้
ร่วมรายการในขณะเดียวกันก็จะต้องคอยพูดคยุกบัผู้ชมรายการด้วย  โดยเฉพาะในช่วงต้น ที่ต้องเปิด
ประเด็นการสนทนาและช่วงท้ายที่ต้องสรุปประเด็นการสนทนา  รายการสนทนา  แตกต่างกับรายการ
พูดคุย  กล่าวคือรายการพุดคุยเป็นการพูดคุยกับผู้ชมโดยตรงในขณะที่รายการสนทนามิใช่เป็นการพูด
คุยกับผู้ชมโดยตรง  แต่เป็นการสนทนากันระหว่างผู้ร่วมรายการการนำเสนอรายการสนทนาที่ดี  มใิช่
เพียงการนำเสนอภาพผู้รว่มสนทนาตดัสลับกันไปมาเท่านั้น  หากแต่ควรจะต้องมีภาพเหตุการณ์หรือ
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือประเด็นที่กำลังสนทนามาตัดต่อประกอบกับรายการด้วย

3.  อภิปราย  รายการอภิปราย  (Discussion  Programme)  เป็นรูปแบบรายการพูดคุย
ลักษณะหน่ึง  แต่ไมใ่ช่เป็นการพูดคุยกับผู้ชมโดยตรง  หากแต่เป็นการพูดคุยระหว่างผู้ดำเนินการ
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อภิปราย  หรือผู้ดำเนินรายการกับผู้ร่วมรายการ  ซ่ึงอาจจะมีต้ังแต่  2-4  คน  ผู้ร่วมรายการมักจะเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ  มีความรู้  ความสามารถมีประสบการณ์  มีความเช่ียวชาญหรือเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อ
อภิปราย  ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชิญมาร่วมรายการแต่ละครั้งควรมีความหลากหลายเพ่ือผู้ชมจะได้รับรู้ใน
ทรรศนะหรือมุมมองที่แตกต่างกันไป โดยหัวข้อที่หยิบยกมาอภิปรายในรายการ ควรเป็นหัวข้อที่กำลัง
เป็นที่สนใจ ของสังคมในขณะน้ัน ซ่ึงผู้จัดรายการ จะต้องเป็นผู้กำหนดข้ึนมา ผู้ดำเนินรายการจะเป็นผู้
ทำหน้าที่พูดกล่าวนำถึงหัวข้อที่หยิบยกมาอภิปราย คอยปอนประเด็นคำถามให้ผู้ร่วมรายการแต่ละคน
ได้ร่วมแสดงทรรศนะคติและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทีละคน  อย่างมีกตกิาและมารยาทและต้องคอย
ควบคุมการอภิปรายให้อยูใ่นขอบเขตของประเด็นที่กำหนดไว้  ผู้ดำเนินรายการจะทำหน้าทีเ่ป็นเพียง
ผู้นำการอภิปรายและสรุปความคิดเห็นของผู้ร่วมอภิปราย  ในช่วงจังหวะที่เหมาะสมเท่าน้ัน  จะไม่ร่วม
แสดงทรรศนะและความคิดเห็นเหมือนอย่างรายการสนทนา  วัตถุประสงค์ของรายการอภิปรายส่วน
ใหญต่้องการให้เป็นเวทแีสดงทรรศนะหรือความคิดเห็น  และแลกเปลี่ยนแนวความคดิระหว่างผู้ร่วม
รายการหากเป็นรายการอภิปรายที่ถ่ายทอดสด  (live)  อาจเปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านร่วมแสดงความ
คิดเห็นด้วยหัวข้อหรือประเด็นที่อภิปราย มกัเป็นเรื่องที่มีสาระทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวม ไม่เป็นเรื่องไร้สาระ

4. สัมภาษณ์ รายการสัมภาษณ์ (Interview Programme) เป็นรูปแบบรายการที่มีบุคคล 2
คนหรือมากกว่ามาร่วมพูดคยุซักถามปัญหา  ข้อสงสยัหรือชี้แจงข้อเท็จจริง  ตามหัวข้อท่ีกำหนดใน
แต่ละรายการ โดยมีผู้ดำเนินรายการเพียง 1 คน ทำหน้าที่สัมภาษณ์หรือซักถามและผู้ร่วมรายการหรือ
ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้ตอบหรือชี้แจงข้อเท็จจริงต่อข้อคำถาม  ซ่ึงอาจจะมีจำนวนคนมากกว่า  1  คน  ซ่ึง
ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของเวลาและขอบข่ายเน้ือหาของหัวข้อที่สัมภาษณ์ว่ามีมากน้อยเพียงใด

5.  สาธิตและทดลอง  รายการสาธติและทดลอง  (Demonstration  and  Experimental
Programme)  เป็นรูปแบบรายการที่นำเสนอด้วยการอธิบายกรรมวิธี  เทคนิค  วิธีการ  กระบวนการ
และขั้นตอนหรือรายละเอียดอื่นๆ ของการกระทำหรือการประดษิฐส์ิ่งใดสิ่งหน่ึง ด้วยการนำเสนอภาพ
และเสียงประกอบการสาธิตและทดลองในแต่ละเทคนิค  แต่ละวิธีการหรือแต่ละข้ันตอนที่เป็นรูปธรรม
สามารถนำไปปฏิบัติหรือทำได้จริง เช่น การสาธิตการเสริมสวย การทำผม การแต่งหน้า การสาธิตการ
ปรุงอาหาร การสาธิตการประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ เป็นต้น

6.  ข่าว รายการข่าว  (News Programme)  เป็นรูปแบบรายการที่นำเสนอเหตุการณ์ เรื่อง
ราว ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็น ที่น่าสนใจ มีความสดใหม่ มีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ หรือมี
องค์ประกอบข่าวอื่น  ๆ  โดยใช้วิธีการนำเสนอทั้งในลักษณะของการประกาศ การอ่านคำบรรยายข่าว
ประกอบภาพโดยผู้ประกาศข่าว การรายงานพิเศษหรือการสัมภาษณ์ โดยผู้สื่อข่าว หรือผู้รายงานข่าว
ในสถานที่จริง หรือลักษณะอื่น ๆ
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7.  สารคดี  รายการสารคดี  (Documentary Programme)  เป็นรูปแบบรายการที่นำเสนอ
เรื่องราว ที่เป็นจริงหรือมีพื้นบานอยูบ่นข้อเท็จจริง ไม่ใช่จากเรื่องท่ีแต่งขึ้นหรือจากนวนิยาย หรอืจาก
จิตนาการ  ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ผูกพันกับเหตุการณ์และบุคคลจริง  เกี่ยวข้องหรอืสัมพันธ์กับมนุษย์
อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นการนำเสนอเร่ืองจรงิ  แต่การนำเสนอจะตอ้งมีลักษณะสรา้งสรรค์ไม่ใช่ลอก
เลียนแบบจากของจริงทัง้หมดโดยไม่มีการตกแต่ง  การนำเสนอเนื้อหาสาระ  ในรายการสารคดีโดย
ทั่วไป  อาจเสนอด้วยภาพและเสียงบรรยายตลอดรายการโดยไม่มีผู้ดำเนินรายการปรากฏตัวเพื่อคอย
พูดเกริ่นนำหรือเชื่อมโยงรายการ  หรืออาจมีผู้ดำเนินรายการปรากฏตัวและทำหน้าที่พูดนำเข้าสู่
รายการ คอยพูดเชื่อมโยงรายการในแต่ละช่วงแต่ละตอน และคอยพูดสรุปในช่วงท้ายของรายการ 

8. ละคร รายการละคร (Drama Programme) เป็นรูปแบบรายการที่นำเสนอเรื่องราวโดย
ใช้การแสดงตามบทบาทในเรื่องราวที่แต่งข้ึนหรือดัดแปลงจากเรื่องจริง เพื่อสื่อสารความหมายที่มี
ความเก่ียวกับสาระ ข้อคิด คติเตือนใจ และความบันเทิงไปสู่ผู้ชมรายการ โดยอาศัยองค์ประกอบและ
เทคนิคทางการละคร ศลิปะการแสดง เทคนิคการถ่ายทำ การตัดต่อลำดับภาพ และการให้เสียงดนตรี
และเสียงประกอบ  เพื่อให้เรื่องราวมีความสมจริงสมจัง  ผู้ชมชมแล้วมีอารมณ์ร่วม  และเกิดความรู้สึก
คล้อยตาม

9.  สาระละคร รายการสาระละคร  (Docudrama Programme)  เป็นรูปแบบรายการที่นำ
เสนอโดยอาศัยรูปแบบสารคดีผสมผสานกบัรูปแบบละคร  เป็นนำเอารูปแบบของละครมาใช้เพ่ือส่ือ
ความหมายถ่ายทอดสาระความรู้  หรอืสะท้อนปัญหาด้านๆ  โดยการผูกเร่ืองราวเป็นละครที่สะท้อนให้
ผู้ชมตระหนักและรับรู้ถึงปัญหา สาเหตุของปัญหา และอาจรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ันๆ และ
มีผู้ดำเนินรายการเป็นผู้ทำหน้าที่เกริ่นนำ อธิบายหรือขยายสาระ และสรุปประเด็น

10.  เพลงและดนตรี รายการเพลง  (Music Programme)  เป็นรายการที่นำเสนอเพลงหรือ
การแสดงดนตร ีซ่ึงสามารถจัดนำเสนอในลักษณะเป็นเพลง  ที่มีภาพประกอบเป็นเร่ืองราวตามเน้ือหา
ของเพลงที่เรียกว่า  มิวสคิวิดีโอ  (Music  Vedio)  หรือเป็นการจัดแสดงคนตรีที่เรียกว่าการแสดง
คอนเสิรต์  ซ่ึงอาจจะเปน็การบันทึกเทปโทรทัศน์ไว้ล่วงหน้าก่อนออกอากาศแพรห่ลายหรือเป็นการ
ถ่ายทอดสด  โดยมีพีธีกรหรือผู้ดำเนินรายการเป็นผู้พูดเปิดนำรายการ  พูดเช่ือมโยงเข้าสู่เพลงหรือการ
แสดงดนตรีของนักร้อง และพูดปิดรายการ

11.  นิตยสาร รายการนิตยสาร  (Magazine Programme)  เป็นรูปแบบรายการที่นำเสนอ
เนื้อหาสาระท่ีหลากหลาย  ซึ่งอาจจัดแบ่งเป็นเร่ืองย่อยตา่งกนัหลายๆเร่ือง  แต่ละเรื่องจะเป็นแนว
เดียวกัน หรือต่างแนวกันก็ได้และใช้รูปแบบการนำเสนอที่หลากหลายในรายการเดียวกัน เช่น อาจเร่ิม
ด้วยรายการเพลง สลับด้วยรายการสัมภาษณ์ รายการสารคดี รายการสนทนา หรอืรายการละคร แต่
สิ่งสำคัญของรูปแบบนิตยสารก็คือการเชื่อมโยงหรือการรอ้ยเรยีงแต่ละเรื่องย่อยหรือแต่ละตอน  ให้
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน มีความสอดคล้องและกลมกลืนกัน
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12.  ปกิณกะ  รายการปกิณกะ  (Variety  Programme)  หรือที่นิยมเรียกว่ารายการวาไรตี้
(variety)  เป็นรูปแบบรายการที่มุ่งเน้นนำเสนอความบันเทิง  หลายเรื่อง  หลายรส  โดยใช้รูปแบบ
การนำเสนอ ทีห่ลากหลายคล้ายๆ กับรายการนิตยสารต่างกันเพียงรายการปกิณกะไม่จำเป็นต้องเช่ือม
โยง หรือร้อยเรียงแต่ละช่วงแต่ละตอนของรายการใหเ้ป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน  รายการปกิณกะจึงมี
ความหลากหลายทั้งในด้านเนือ้หารายการ  และรปูแบบการนำเสนอด้วยความมุ่งหวังท่ีจะสร้างความ
พึงพอใจ สร้างความสนุกสนานบันเทิงเริงใจ ให้กับกลุ่มผู้ชมรายการท่ีมีความชอบแตกต่างกัน รูปแบบ
รายการที่มักปรากฏในรายการปกิณกะได้แก่ รายการแสดงดนตรีและร้องเพลง รายการแสดงตลกหรือ
ละครตลกเบาสมองรายการสัมภาษณ์นักร้องหรือนกัแสดงท่ีมีชือ่เสียง  พรอ้มการแสดงความสามารถ
พิเศษ  ฯลฯ  และองค์ประกอบหน่ึงที่มีความสำคัญในการสร้างสรรค์รายการปกิณกะก็คือพิธีกรประจำ
รายการผู้ทำหน้าที่เหมือนตัวแทนของผู้ชมรายการ  ซ่ึงจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านการนำ
เสนอ มีไหวพริบดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งและมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมเปาหมาย 

13. เกมโชว์  รายการเกมโชว์ (Game Show Programme) เป็นรูปแบบรายการที่จัดให้มี
การแข่งขันกันระหว่างผู้ร่วมรายการด้วยการเล่นเกมหรือตอบปัญหาที่ผู้จัดรายการกำหนดข้ึนภายใต้
เงื่อนไขของกฎและกติกาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เกมหรือกิจกรรมที่จัดอาจเป็นการแข่งขันทางร่างกาย ห
รือใช้สติปัญญาระหว่างผู้เข้าร่วมแข่งขัน  ฝ่ายชนะจะได้รับรางวัลเป็นเงินหรือของรางวัลที่มีมูลค่า
จำนวนมาก ในขณะที่ผู้แพ้จะได้รับเงินหรือของรางวัลตอบแทน โดยมีพีกรหรือผู้ดำเนินรายการ เปน็ผู้
อธิบายช้ีแจงกติกาคอยดำเนินการและควบคุมการแข่งขัน ให้เกิดความสนุกสนานและยุติธรรม ในกรณี
ที่เป็นการแข่งขันตอบปัญหาโดยตรงอาจเรียกว่าเป็นรายการตอบปัญหา  (Quiz  Programme)  ซ่ึงมัก
เป็นการทดสอบความรู้หรือเชาว์ปัญญาในเรื่องต่างๆ

14. สปอต รายการสปอต (Spot Programme) เป็นรูปแบบรายการที่นำเสนอเน้ือหาสาระ
ที่ผ่านกระบวนการผูกเรื่องและเรียบเรียงให้สั้นกะทัดรัดและใช้ศิลปะการนำเสนอด้วยภาพ และเสียงที่
สอดคล้องและกลมกลืนกับเน้ือหาสาระโดยใช้ระยะเวลารวมท้ังสิ้น  30-60  วินาที  วัตถุประสงค์ของ
การนำเสนอในรูปแบบสปอตวิทยุโทรทัศน์ก็เพื่อจะตอกย้ำซ้ำเตือน  ด้วยการออกอากาศแพร่ภาพบ่อย
คร้ัง  เช่น  สปอตประชาสัมพันธ์  สปอตโฆษณา  หรือสปอตรณรงค์ในเรื่องราวหรอืประเด็นปัญหาหน่ึง
ของสังคม  ซ่ึงผู้รณรงคต์้องการโน้มน้าวหรือชักจงูใจให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ และร่วมมือกันปฏิบัติ
ตาม

กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
การผลิตรายการโทรทัศน์เปรียบไปคงคล้ายกับการทําอาหาร  น่ันคือจะปรุงอย่างไรให้อร่อย

และมีคุณค่าทางโภชนาการอาหารทั้งคาวหวานแต่ละชนิดต้องใช้อะไรเป็นส่วนผสม  แต่ละชนิดต้องใช้
ปริมาณเท่าไร จะหาได้จากท่ีไหน มีข้ันตอนการปรุงอย่างไร รสชาติจึงจะถูกปาก ทุกๆขั้นตอน ต้องมี
การวางแผน เช่นเดียวกันกับการผลิตรายการโทรทัศน์ เพราะถ้าหากได้มีการวางแผนเตรียมการทุกข้ัน
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ตอนไว้ดีแล้ว  ก็จะสามารถจนิตนาการถึงเรื่องราวตอนจบได้เลย  การถ่ายทําและการตัดต่อก็จะไม่
สะดุด ไม่ต้องมาเสียเวลาถกเถียงกันภายหลัง ซ่ึงจะทําให้มีผลกระทบดา้นอื่นๆตามมา ทุกข้ันตอนของ
การผลิตรายการมีปัจจัยมีองค์ประกอบมีรายละเอียดต่างๆ ทั้งเรื่องคน วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณการ
จัดการ รวมทั้งเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง  (สมเจตน์ เมฆพายัพ  2547)  ได้อธิบายขั้นตอนกระบวนการ ผลิต
รายการโทรทัศน์ซ่ึงสามารถแบ่งได้ดังน้ี

1.  การเตรียมงาน  (Pre-production)  ในข้ันตอนน้ี  คือจุดเริ่มต้นของการทํางาน หากมี
การวางแผนเตรียมงานไว้ดีมีรายละเอียดขั้นตอน  วิธีการทํางานชัดเจน  แม้จะต้องใช้งบประมาณ  ใช้
เวลามากกว่าข้ันตอนอื่นๆก็คุ้มค่า  เพราะจะทําให้การทํางานในขั้นตอนอ่ืนๆสะดวกรวดเร็วและลด
ปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยมีรายละเอียดในแต่ละหัวข้อดังน้ี

1.1  การวางแผน  (Plan)  คือการกําหนดทิศทางข้ันตอนในการทํางานว่าจะทําอะไร
จะทําอย่างไรและจะได้อะไร เป็นการต้ังคําถามและหาคําตอบ หาข้อสรุปให้ใกล้เคียงกบัคําถามได้มาก
ที่สุด โดยมีหัวข้อไว้ตั้งคําถามหลักๆ 7 หัวข้อคือ 5W+2H

1.2  การจัดทําเน้ือหา  (Content)  เมื่อตั้งคําถามและหาคําตอบได้แล้วก่อนที่จะผลิต
รายการ  จําเป็นที่จะต้องมีเน้ือหาสาํหรับใชเ้ขียนบทที่มีความถูกต้องชัดเจนและมคีวามเหมาะสมกับ
กลุ่มเปาหมายเน้ือหาจะต้องไม่ส่งผลกระทบในทางที่เสื่อมเสียต่อสังคม  มีสาระท่ีให้ข้อคิดที่ดีมี
ประโยชน์ต่อผู้ชมโดยมีที่มาของแหล่งข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ 

1.3  เขียนบท  (Script)  บทเป็นเสมือนแผนที่เดินทางหรือแบบแปลนการก่อสร้าง หากมี
รายละเอียดชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจก็จะทําให้การถ่ายทําสะดวกและรวดเร็วข้ึน 

1.4  การประสานงาน  (Co-ordinate)  ในการทํางานเป็นกลุ่มเรื่องการประสานงานถือ
เป็นสิ่งที่สําคัญมาก ต้องให้ทุกคนในกลุ่มรู้และเข้าใจตรงกัน การสื่อความหมายต้องชัดเจนไม่
คลุมเครือ  กําหนดนัดหมายประชุมวางแผนข้ันตอนการทํางาน  ใครมีหน้าที่ทําอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร
อย่างไร เพื่อให้ทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตการทํางานของตนเองผู้ท่ีทําหน้าที่น้ี
จึงมีความสําคัญมาก เพราะหากผิดพลาดก็จะกลายเป็นการประสานงาน

2.  การผลิตหรือถ่ายทํา  (Production)  เมื่อถึงข้ันตอนน้ี  น่ันคือการนําแผนที่คดิไว้  มา
ปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม แม้จะไม่ตรงตามแผนที่คิดไวท้ั้งหมดแต่ก็ต้องพยายามเดินตามแผนให้ ได้
มากที่สุด  (ยืดหยุ่นในการปฏิบัติแต่ยืนหยัดในหลักการ)  และในการถ่ายทําน้ันควรเลือกใช้อุปกรณ์ให้มี
ความเหมาะสมกับรูปแบบของรายการได้ดังน้ี 

2.1 การถ่ายทําในสถานที่ (Studio) มีข้อได้เปรียบคือ สามารถควบคุมแสงเสียงและจัด
ตกแต่งฉากได้โดยไม่ต้องกังวลกับสภาพดินฟาอากาศฝนตกอากาศร้อนหนาวสามารถ  ควบคุมได้
ทั้งหมด  ถ่ายทาํได้รวดเร็วเพราะมีกลอ้งมากกว่าหน่ึงตัว  (ส่วนมากจะมีไม่ต่ํากว่าสามกล้อง)  จะทําให้
ถ่ายทําได้อย่างต่อเน่ืองจากหลายมุมมอง
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2.2 การถ่ายทํานอกสถานที่ (Outdoor)แบ่งออกเป็นสามแบบคือ 
   2.2.1 แบบใช้กล้องเดี่ยวเรียกว่าชุด ENG. (Electronic News Gathering) 

2.2.2  แบบใชก้ล้องมากกวา่หนึ่งตัว  เรียกว่าชุด  EFP.  (Electronic  Field
Product) แบบคล้ายกับในห้อง Studio แต่ไม่ได้ติดต้ังอุปกรณ์ถาวร มีกล้องต้ังแต่สองกล้องข้ึนไป ต่อ
สาย  Cable  จากกล้องเชื่อมต่อไปเข้าเคร่ืองผสมสัญญาณภาพ  (Vision Mixer)  สามารถเลือกได้จาก
หลายกล้องและหลายมุมมอง ถ่ายทาํกิจกรรมได้อย่างต่อเน่ือง สามารถเคลื่อนย้ายติดตั้งได้ตามโอกาส
และสภาพการใช้งาน  เหมาะกับรายการสนทนา  สาธิต  อภิปรายฯ  ที่มีการถ่ายทํานอกสถานที่ตาม
เหตุการณ์จริง จึงมีลักษณะการทํางานผสมผสานคล้ายกับการผลิตรายการในสถานที่ (Studio)

2.2.3  แบบใช้รถ  Mobile Unit  มีอุปกรณ์ระบบต่างๆ คล้ายในห้องผลิต รายการ
(Studio)  และชุด  EFP.  ติดตั้งไว้บนรถยนต์  สามารถเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ถ่ายทําได้อย่าง  สะดวก
การเตรียมงานและการผลิตรายการ จึงมีข้ันตอนคล้ายกับการทํางานใน  Studio  และ  EFP.  การผลิต
รายการโดยรถ Mobile เป็นการบันทึกรายการแล้วนํามาตัดต่อทํา Post Production ภายหลัง แต่ถ้า
เป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศเหตุการณ์ในขณะน้ัน จะต้องมีชุดส่งสัญญาณจากรถ Mobile Unit ไป
ยังสถานีแม่ข่ายเพื่อส่งเผยแพร่รายการออกอากาศสถานีโทรทัศน์ในเวลาจริง  ซ่ึงจะ  เรียกรถสําหรับ
ถ่ายทําน้ีว่ารถ OB.Van (Outside Broadcast Van)

3  การตัดต่อและรอ้ยเรียงรายการ  (Post-Production)  การตัดต่อเป็นงานข้ันสุดท้ายที่
สําคัญมาก แก้การถ่าย ทํามาจะดีเพียงใด แต่ถ้าหากตัดต่อไม่ดีรายการก็จะขาดความสมบูรณ์และไม่
น่าสนใจ ข้ันตอนน้ีจึงต้องพิถีพิถันทั้งด้านเทคนิคและศิลปะ ซ่ึงมีลําดับข้ันตอนการทํางานดังน้ี

3.1 ตัดต่อแบบ (วิธ)ี Offine เป็นการตัดต่อที่ยังไม่ต้องเน้นเทคนิคและคณุภาพ ตัดเพื่อ
ดูความต่อเน่ือง ความยาวในแต่ละ Shot ให้ตรงกับเน้ือหาตามบทเท่าน้ัน มีอุปกรณ์ให้เลือก ใช้ได้ สอง
แบบคือ

1)  อุปกรณ์แบบ  Non-linear  เป็นการตัดต่อด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  โดยถ่าย
สัญญาณข้อมูลภาพและเสียงลงไว้ในหน่วยความจํา  (Hard disk)  แล้วบีบอัดข้อมูล  (Compress)  ไม่
ต้องละเอียดมากนักเพื่อให้สามารถบรรจุข้อมูลได้ปริมาณมากๆ จากน้ันจึงตัดต่อเลือก Shot โดยมีราย
ละเอียด  Time code (TC.)  ของแต่ละม้วนไว้เพื่อจัดทําเป็น  EDL. (Edit Decision List)  สําหรับใช้
เป็นข้อมูลตัดต่อแบบ Online ต่อไป

2) อุปกรณ์แบบ Linear คือระบบเดิมท่ีใช้เครื่อง Video tape ตัดต่อธรรมดา แบบ
Cut to cut ยังไม่ต้องใส่เทคนิคอะไรลงไป ตัดเพ่ือเลือกดู  Shot ที่ต้องการและ TC. เพื่อใช้เป็น แนว
ตัวอย่างสําหรับใช้ตัดต่อแบบ Online ที่สมบูรณ์ต่อไป

3.2 ตัดต่อแบบวิธี Online เป็นขั้นตอนท่ีนําข้อมูลรายละเอียดจากวิธี Offine มาจัดทํา
เทคนิคพิเศษ  เช่น  ซ้อนตัวอักษรพลิกเปลี่ยนภาพ  Dissolve  Wipe  จัดทําไตเต้ิล  (Title)  เครดิท

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



25

(credit)  ท้ายรายการเพ่ือแสดงความรบัผิดชอบผลงานและเปน็ประวัติไว้สืบค้นได้  บันทึกเสียง
บรรยายเสียงประกอบเสียงดนตรี โดยเน้นคุณภาพที่สมบูรณ์และถูกต้องก่อนที่จะนําไปใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ต่อไป เลือกใช้อุปกรณ์ได้สองแบบเช่นเดียวกันคือ

1)  อุปกรณ์แบบ  Nonlinear  เปน็การใช้คอมพวิเตอร์  แต่จะบบีอัดข้อมูล
(Compress)  ให้มีความละเอียดของภาพคมชัดสูงโดยใช้ข้อมูล  EDL.  จากวิธี  Offine  มาใช้เป็น
ตัวอย่าง

2)  อุปกรณ์แบบ  Linear  ใช้เคร่ือง  Video tape  เป็นเครื่องเล่น  (Player)  จํานวน
สองเครื่องที่ต่อเช่ือมกับเคร่ืองผสมสัญญาณภาพและสร้างภาพพิเศษ เรียกว่า  SEG. (Special Effect
Generator) ไปยังเครื่องบันทึก (Video tape Record) หรือเรียกการตัดต่อแบบน้ีว่า A/B Roll Edit
(เอ บีโรล) A และ B คือเครื่องเล่น (Player)

1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเท่ียว
ความหมายของการท่องเที่ยวนักวิชาการและหน่วยงานต่าง  ๆ  ได้ให้ความหมายไว้หลาย

ลักษณะซ่ึงสามารถสรุปได้ดังน้ี 
องค์การการท่องเที่ยวโลก  (World  Tourism Organization)  แห่งองค์การสหประชาชาติ

ได้กําหนดความหมายของ “การท่องเที่ยว” ว่า หมายถึงการเดินทางใดๆ ก็ตามที่เป็นการเดินทางตาม
เงื่อนไขสากล 3 ประการดังน้ี

1. เป็นการเดินทางจากสถานที่อยู่อาศัยเป็นประจําไปยังสถานที่อื่นๆ
2. การเดินทางน้ันผู้เดินทางเดินทางด้วยความสมัครใจไม่ใช่เป็นการถูกบังคับ
3. การเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามที่ไม่ใช่เดินทางเพื่อประกอบอาชีพหารายได้
ซ่ึงความหมายดังกล่าวได้กําหนดข้ึนในป  ค.ศ.  1963  ในการประชุมว่าด้วยการเดินทางและ

การท่องเที่ยวเพ่ือให้ประเทศสมาชิกได้นําไปพิจารณาเป็นแนวทาง  ให้เกิดความเข้าใจร่วมกันมี
มาตรฐานเดียวกันและเพื่อนําไปใช้รวบรวมข้อมูลต่างๆ  ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวซ่ึงสามารถนําไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ในการบริหารและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  (ศรัญยา วรากุลวิทย์
2551)

ความหมายของการท่องเท่ียว
จากการประชุมนานาชาติที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลแคนนาดา  และองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว

โลก (World Tourism Organization: WTO) ณ เมือง Ottawa ในเดือนมถุินายน ค.ศ. 1991 มีการ
กำหนดคำจำกัดความเกี่ยวกับการท่องเที่ยวข้ึนใหม่เพื่อให้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
(Gonzalez&Bello 2003 อ้างใน เกษรา เกิดมงคล 2546 : 35) ดังน้ี

การท่องเที่ยว  (Tourism)  หมายถึง  กิจกรรมของบุคคลผู้ซ่ึงเดินทางไปยังสถานท่ีหน่ึงหรือ
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พักอยู่ในสถานที่หนึ่ง  โดยสถานที่น้ันไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมที่เคยอยู่ตามปกติ  เป็นระยะเวลา
ติดต่อกันไม่เกิน 1 ป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อน ธุรกิจและอื่นๆ

นักท่องเที่ยว (Traveler) หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่มีการเดินทางจากสถานที่แห่งหน่ึง ไปยัง
สถานที่อีกแห่งหน่ึง โดยเป็นการเดินทางระหว่าง 2 แห่ง หรือมากกว่าก็ได้

ส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ได่อธิบายความหมายของ  "การท่องเที่ยว"  ไว้ค่อนข้าง
กว้าง  โดยไมไ่ดห้มายความแต่เฉพาะเพียงการเดินทางเพือ่พักผ่อนหย่อนใจหรือเพือ่ความสนกุสนาน
บันเทิงเริงรมณ์ ดังท่ีคนส่วนมากเข้าใจกัน การเดินทางเพ่ือการประชุมสัมนา เพื่อศึกษาหาความรู้ เพื่อ
การกีฬา  เพื่อการติดต่อธุรกิจ  ตลอดจนการไปเยี่ยมเยียนญาติพ่ีน้อง  ก็นับว่าเป็นการท่องเที่ยวทั้งสิ้น
(กรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 2537 อ้างถึงใน สิริกาญจน์ ปรับโตวิดโจโย 2539 : 12)

ปัจจัยกำหนดการท่องเท่ียว 
Swarbrooke และ Horner (1999) แบ่งปัจจัย เลือกในการเที่ยวออกเป็น 2 ประเภทคือ 

ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยภายนอก ( วิธินี วรรณสกล 2542 : 29 ) 
ปัจจัยส่วนบุคคล ในพฤติกรรมนักท่องเที่ยวแบ่งย่อย ออกมาได้ 4 ประเภท คือ
1. สถานการณ์ สุขภาพ รายได้ เวลาพักผ่อน ภาระงาน ภาระครอบครัว การมีรถ
2. ความรู้เกี่ยวกับจุดหมายปลายทาง ตัวเลือก ราคาของตัวเลือก 
3. ทัศนคติและการรับรู้ จุดหมายปลายทาง มุมมองทางการเมือง ความชอบส่วนตัว
4. ประสบการณ์ใน ประเภทของการท่องเที่ยว การเดินทางคนเดียว/กลุ่ม ส่วนลด

ปัจจัยส่วนบุคคลประเภทต่างๆมีรายละเอียดให้พิจารณาดังต่อไปน้ี
1. สุขภาพเป็นสิ่งแรกที่จะบอกได้ว่า ความต้องการท่องเที่ยวจะเป็นจริงได้หรือไม่  สุขภาพที่

กล่าวถึงนี้หมายถึงทั้งสุขภาพดีและสุขภาพไม่ดี  ตัวอย่างของการเดินทางเพ่ือการพักผ่อนหรือการ  ไป
ในสถานที่ที่เหมาะสมต่อการฟื้นฟูสุขภาพ เป็นต้น

2.  รายได้เป็นตัวกำหนดว่าการท่องเท่ียวจะเป็นจริงได้หรือไม่   และจนกระท่ังถึงเป็นปัจจัย
หนึ่งในการกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยว  รายไดใ้นทุกกลุ่มรายไดข้องประชากรโดยความยืดหยุ่นใน
การใช้จ่ายแตกต่างกันไป  ในแต่ละกลุ่มรายได้ประจำเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการคาดการณ์การท่อง
เที่ยว และการใช้จ่ายในการท่องเที่ยว

ความจริงแล้ว รายได้ เวลาพักผ่อน ภาระงาน ภาระครอบครัว มีความสัมพันธ์กันทั้งสิ้น โดย
มวีงจรชีวิตเข้ามาเชื่อมโยง  ซึง่ทั้งเวลาและรายได้ในแต่ละช่วงชวิีตจะมคีวามขัดแยง้ระหว่างเวลากบั
รายได้คนหนุ่มสาวที่มีเวลามากกลับมีรายได้น้อย คนวัยกลางคนที่มีรายได้เพิ่มกลับมีเวลาน้อย คนชรา
กลับมีเวลาว่างอีกครั้งรายได้ก็ลดน้อยถอยลง

ทัศนคติและการรับรู้เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลไม่แพ้กันและมีความแตกต่างอย่างมากในแต่ละ
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บุคคลความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวในยุคของการก่อการร้าย  ความชอบ  และความกลัวเป็นสิ่งที่
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวพยายามปรับเปลี่ยนให้เป็นไปในแนวทางที่ต้องการ ประสบการณ์ สามารถปรับ
เปลี่ยนทั้งประสบการณ์ ความรู้ ทัศนคติและการรับรู้ได้ ประสบการณ์การซื้อแบบมีส่วนลดอาจทำให้มี
พฤติกรรมการพยายามหาส่วนลดในการซ้ือครั้ง ต่อไป อย่างไรก็ดี แต่ละคนให้ความสำคัญต่อปัจจัยใน
แต่ละตัวไม่เท่ากัน  ความรู้สึกนึกคิดและประสบการณ์ของบุคคลน้ันและย่อมเปลี่ยนไปตามเวลา  อายุ
สถานการณ์และประสบการณ์ที่เปลี่ยนไป 

ปัจจัยภายนอก เป็นเกราะหุ้มปัจจัยภายในซ่ึงประกอบด้วย
1.  ด้านการเมือง  เกี่ยวข้องกบักฏหมายระเบียบบ้านเมืองต่างๆ  เช่น  สามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้เกิดความไม่สงบ ทำให้นักท่องเที่ยวไม่นิยมเดินทางไปท่องเที่ยว
2.  ด้านเศรษฐกิจ  เป็นสิ่งสำคัญท่ีสุดสำหรับการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว  เพราะถ้า

เศรษฐกิจดีผู้คนมีรายได้ทำให้คนอยากที่จะเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยว
3. ด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นปัจจัยที่กำหนดการท่องเท่ียว   เพราะวิถีชีวิตหรือชนชั้นที่

แตก- ต่างกันทำให้เกิดการท่องเที่ยวในลักษณะที่แตกต่างกันไป
4. ปัจจยัภายในและภายนอกลว้นเป็นตัวกำหนดการท่องเทีย่ว  อาจจะส่งเสริมให้เกิดหรือ

ขัดขวางไม่ให้เกิดการท่องเที่ยวข้ึนอยู่สถานะของแต่ละบุคคล (ศุภลกัษณ์ อัครางกูร 2548)
รูปแบบการท่องเท่ียวในประเทศไทย
การท่องเที่ยวในประเทศไทยได้มีพัฒนาการมาตัง้แต่พ.ศ. 2467 สมัยพระเจาบรมวงศ์เธอ

กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน คร้ังทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการรถไฟ ซ่ึงในครั้งน้ันการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย ยังเป็นการท่องเทีย่วเพื่อชมธรรมชาติและสถานทีร่าชการหรือสถานทีส่ําคัญทีท่างชาว
ต่างประเทศที่เขามาในประเทศไทยสร้างขึ้น แต่เมื่อประมาณ 10 ป ที่ผ่านมาทางองค์การท่องเที่ยว
โลก (www.unwto.org) ได้มีการกำหนดรปูแบบการท่องเที่ยวได้ 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ 1) รูปแบบ
การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (natural based tourism) 2) ร ูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่ง
วัฒนธรรม (cultural based tourism) และ3) รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (special-
interest tourism) ซ่ึงแต่ละรูปแบบสามารถสรุปได้ดังน้ี

1. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (natural based tourism) ประกอบด้วย
1.1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) หมายถงึการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติทีม่ี

เอกลักษณ์เฉพาะถ่ินและแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ของผู้ที่เกี่ยวของภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถ่ินเพื่อมุ่งเน้น
ให้เกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

1.2 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล (marine ecotourism) หมายถึงการท่องเที่ยว
อย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติทางทะเลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน และแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยว
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เนื่องกับระบบนิเวศทางทะเล โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการสิ่ง
แวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถ่ิน เพื่อมุ่งให้เกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน

1.3 การท ่องเท ี่ยวเช ิงธรณีว ิทยา (geo-tourism) หมายถึงการท ่องเท ี่ยวในแหล่ง
ธรรมชาติที่เปน็ หินผา ลานหินทราย อุโมงค์โพรง ถ้ำน้ำลอด ถ้ำหินงอกหินย้อย เพื่อดูความงามของ
ภูมิทัศน์ที่มีความแปลกของการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่โลก ศึกษาธรรมชาติของหิน ดิน แร่ต่างๆ และ
ฟอสซิล ได้ความรู้ได้มีประสบการณ์ใหม่ บนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มีจิตสำนึกตอ่การ
รักษาสภาพแวดล้อม โดยประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว

1.4 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (agro tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ที่
เป็นเกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์และเลี้ยงสัตว์เพื่อชื่นชมความ
สวยงาม ความสำเร็จและเพลิดเพลินในสวนเกษตร ได้ความรู้มีประสบการณ์ใหม่บนพื้นฐานความรับ
ผิดชอบ มีจิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดลอมของสถานที่แห่งน้ัน

1.5 การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ (astrological tourism) หมายถึงการเดินทางท่อง
เที่ยวเพื่อการไปชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวาระ และการดูดาวจักราศีที่
ปรากฏในท้องฟาแต่ละเดือน เพื่อการเรียนรู้ระบบสุริยจักรวาล มีความรู้ความประทับใจ ความทรงจำ
และประสบการณ์เพิ่มขึ้น บนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบมีจิตสำนึกต่อการรักษา
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนรว่มต่อการจัดการร่วมกันอย่าง
ยั่งยืน

2. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม (cultural based tourism) ประกอบด้วย
2.1 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (historical tourism) หมายถึงการเดินทางท่อง

เที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ เพื่อชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานที่ท่อง
เที่ยวได้ความรูม้ีความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดี ในท้องถิน่พืน้ฐานของความรับผิดชอบ
และมีจติสํานกึตอ่การรกัษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดลอมโดยที่ประชาชนในท้อง
ถ่ิน มีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว

2.2 การท่องเที่ยวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี (cultural and traditional tourism)
หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อชมงานประเพณีต่างๆ ที่ชาวบ้านในท้องถ่ินน้ันๆ จัดข้ึน ได้รับความ
เพลดิเพลนิตื่นตาตื่นใจในสุนทรียะศิลป์เพื่อศึกษาความเชื่อ การยอมรับนับถือ การเคารพพิธกีรรม
ต่างๆ และได้รับความรู้มีความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม มีประสบการณ์ใหม่ๆ  เพิ่มข้ึนบน
พื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและมรดกทางวัฒนธรรม โดย
ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมตอการจัดการท่องเที่ยว

2.3 การท่องเทีย่วชมวิถชีีวิตในชนบท (rural tourism / village tourism) หมายถึงการ
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เดินทางท่องเที่ยวในหมู่บ้านชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิต  และผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษมี
ความโดดเด่น เพื่อความเพลิดเพลินได้ความรู้ดูผลงานสร้างสรรค์และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน มีความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมท้องถิน่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกต่อการรกัษามรดกทางวฒันธรรม
และคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว

3. รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (special interest tourism) ประกอบด้วย
3.1 การท่องเที่ยวเช ิงส ุขภาพ (health tourism) หมายถึงการท ่องเที่ยวในแหล่ง

ธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรมเพื่อการพักผ่อนและเรียนรู้วธิ ีการรักษาสุขภาพกายใจได้รับความ
เพลิดเพลินและสุนทรียภาพ มีความรู้ต่อการรักษาคุณค่า และคุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตสำนึกต่อการรักษา
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
อนึ่ง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนี้บางแห่งอาจจัดรูปแบบเป็นการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและความงาม
(health beauty and spa)

3.2 การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา (edu-meditation tourism) หมายถึง การ
เดินทางเพื่อทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากปรัชญาทางศาสนา หาความรู้ สัจธรรมแห่งชีวิตมีการฝึก
ทำสมาธิเพื่อมีประสบการณ์และความรู้ใหม่เพิ่มข้ึน มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพิ่มข้ึนมีจิตสำนึกต่อ
การรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถ่ิน โดยประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่อง
เที่ยวที่ยั่งยืน นอกจากน้ันนักท่องเที่ยวบางกลุ่มมุ่งการเรียนรู้วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย เช่น การ
ทําอาหารไทยการนวดแผนไทย รําไทย มวยไทย การช่างและงานศิลปหัตถกรรมไทย  รวมถึงการ
บังคับช้างและเป็นควาญช้าง เป็นต้น

3.3 การท่องเที่ยวเพื่อศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมกลุ่มน้อย (ethnic tourism)
หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วถิชีีวิตความเป็นอยู่วฒันธรรมของชาวบ้านวัฒนธรรมของ
ชนกลุ่มน้อยหรือชนเผาต่างๆ เช่น หมู่บ้านชาวไทยโซ่ง หมู่บ้านผู้ไทย หมู่บ้านชาวกูย หมู่บ้านชาว
กะเหรี่ยง หมู่บ้านชาวจีนฮ่อ เป็นต้น เพื่อมีประสบการณ์และความรู้ใหม่เพิ่มข้ึนมีคุณค่าและคุณภาพ
ชีวิตทีด่ีเพิ่มขึน้มีจิตสำนึกต่อการรักษาสิง่แวดลอมและวัฒนธรรมท้องถิน่ โดยประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

3.4 การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (sports tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเล่นกีฬา
ตามความถนัดความสนใจ ในประเภทกีฬา เช่น กอล์ฟ ดําน้ำ ตกปลา สนุกเกอร์ กระดานโตคลื่น สกี
น้ํา เป็นต้น ให้ได้รับความเพลิดเพลินความสนุกสนานตื่นเต้น ได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่เพิ่ม
ขึน้ มคีุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น มจีิตสำนึกต่อการรักษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

3.5 การท่องเที่ยวแบบผจญภัย (adventure travel) หมายถึง การเดินทางท่อง เที่ยวไป
ยงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ ที่นักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวแล้วได้รับความสนุกสนาน
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ตื่นเต้น หวาดเสียว ผจญภัย มีความทรงจํา ความปลอดภัย และได้ประสบการณ์ใหม่
3.6 การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ (home stay & farm stay) หมายถงึ

นักท่องเที่ยวกลุม่ทีต่้องการใช้ชีวิตใกล้ชิดกับครอบครัวในท้องถิ่นที่ไปเยือนเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและวัฒนธรรมท้องถ่ิน ได้รับประสบการณ์ในชีวิตเพิ่มข้ึน โดยมีจิตสำนึกต่อการรักษาสิ่งแวด
ลอมและวัฒนธรรมท้องถ่ิน เป็นการจัดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถ่ินที่ยั่งยืน

3.7 การท่องเที่ยวพำนักระยะยาว (longstay) หมายถึง กลุ่มผู้ใช้ชีวิตในบ้ันปลายหลัง
เกษียณอายุจากการทำงานที่ต้องการมาใช้ชีวิตต่างแดนเป็นหลัก เพื่อเพิ่มปัจจัยที่ห้าของชีวิตคือ การ
ท่องเที่ยว โดยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเฉลี่ย 3 – 4 ครั้งต่อป คราวละนานๆ อย่างน้อย 1 เดือน

3.8 การท่องเที่ยวแบบให้รางวัล (incentive travel) หมายถงึการจัดนำเที่ยวให้แกก่ลุ่ม
ลูกค้าของบริษัททีป่ระสบความสำเร็จ (มคีวามเป็นเลิศ) ในการขายสินค้าน้ันๆ ตามเปาหมายหรือเกิน
เปาหมาย เช่น กลุ่มผู้แทนบริษัทจำหน่ายรถยนต์  ผู้แทนบริษัทจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟา ผู้แทนบริษัทจา
หน่ายเครื่องสำอาง จากภูมิภาคหรือจังหวัดต่างๆ ที่สามารถขายสินค้าประเภทน้ันได้มากตามที่บริษัทผู้
แทนจำหน่ายในประเทศตั้งเปาหมายไว้เป็นการให้รางวัลและจัดนำเที่ยว โดยออกค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทาง ค่าพักแรมและค่าอาหารระหว่างการเดินทางให้กับผู้ร่วมเดินทาง เปน็การจัดรายการพักแรม
ตั้งแต่ 2 – 7 วัน เป็นรายการนำเที่ยวชมสถานท่องที่ต่างๆ อาจเป็นรายการนำเที่ยวแบบผสมผสาน
หรือรายการนำเที่ยวในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง

3.9 การท ่องเท ี่ยวเพ ื่อการประช ุม (MICE หมายถ ึง  M=meeting/I= incentive/
C=conference / E=exhibition) เป็นการจัดนำเที่ยวให้แก่กลุ่มลูกค้าของผู้ที่จัดประชุม มีรายการจัด
นำเที่ยวก่อนการประชุม (pre-tour) และการจัดรายการนำเที่ยวหลังการประชุม (post-tour) โดย
การจัดรายการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆไปทั่วประเทศ เพื่อบริการให้กับผู้เข้าร่วมประชุมโดยตรง หรือ
สำหรับผูท้ี่ร่วมเดินทางกบัผูป้ระชุม (สามีหรือภรรยา) อาจเป็นรายการท่องเที่ยววันเดียวหรือรายการ
เที่ยวพักค้างแรม 2 – 4 วัน โดยคิดราคาแบบเหมารวมค่าอาหารและบริการท่องเที่ยว

3.10 การท่องเทีย่วแบบผสมผสานเปน็อีกรูปแบบหนึ่งทีผู่้จัดการการท่องเที่ยวคัดสรรรูป
แบบการท่องเที่ยวที่กล่าวมาแล้วข้างต้น นำมาจัดรายการนำเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความแตก
ต่างระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในระยะยาวนานตั้งแต่ 2 – 7 วันหรือมากกว่าน้ันเช่น การท่องเที่ยว
เชิงน ิเวศและเกษตร (eco–agro tourism) การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและประวัต ิศาสตร์ (agro-
historical tourism) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย (eco-adventure travel) การท่องเที่ยวเชิง
ธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์ (geo- historical tourism) การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม
(agro-cultural tourism) เป็นต้น

โดยสรุป การท่องเที่ยวในประเทศไทย มีหลากหลายข้ึนอยู่กับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
เอง และข้ึนอยู่กับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม ผลของการท่องเที่ยวจะเกิด
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มิติในแง่บวกหรือลบ ข้ึนอยู่กับนักท่องเที่ยวว่ามีพฤติกรรมอย่างไร (วารัชต์ มัธยมบุรุษ ม.ป.ป.)
แรงจูงใจทางการท่องเท่ียว
แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวสามารถจัดกลุ่มได้ 2 ประเภท ตามวัตถุประสงคของการเดินทาง

ท่องเที่ยว ได้แก่
1.  แรงจูงใจเพื่อการพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจโดยการแสวงหารูปแบบและกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการและความจำเป็นของแต่ละบุคคล เช่น การเล่นกีฬา   การ
เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและแหล่่งบันเทิง การรักษาสุขภาพ การเยี่ยมญาติ
พี่น้องและภูมิลําเนา เป็นต้น

2.  แรงจูงใจเพี่อการติดต่อและการขยายงานทางธุรกิจแรงจูงใจด้านน้ีมีความสําคัญมากข้ึน
ในยุคของการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ  เนื่องจากเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่
ทําให้ภาคธุรกิจขยายตวัอย่างตอ่เน่ืองและผู้ประกอบการก็ยังจําเปน็ตอ้งเดนิทาง  เพือ่การตดิต่อขา
ยงานให้กว้างขวางขึ้น  แรงจูงใจด้านน้ีย่อมผสมผสานกบัแรงจงูใจในข้อแรกไปด้วยในทุกครั้งท่ีมีการ
เดินทาง เพราะการท่องเที่ยวเป็นความต้องการในจิตใจของมนุษย์ทุกคน   ประกอบกับการมีแรงผลัก
ดันทางด้านร่างกายและจิตใจของบุคคล  และการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากหน่วยงานทั้งภาค
รัฐและเอกชนกย็ิ่งทาํให้แรงจงูใจเร่ืองน้ีถูกผลักดันให้มีการลงมือปฏิบัติอย่างมีเปาหมาย  ในเวลาอนั
รวดเร็วยิ่งข้ึนได้ (ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ 2544)

จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเท่ียว  สามารถนำมาใชป้ระโยชน์ในการผลิตรายการ
สารคดีท่องเที่ยวได้  เนื่องจากการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีก่อให้เกิดรายได้มหาศาล
ดังน้ันการศึกษาและทำความเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ  ไมว่่าจะเป็นแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยว  รูปแบบ
ของการท่องเท่ียว  รวมถึงวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว  ลว้นช่วยให้ผู้ศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ใน
การสร้างเน้ือหาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมหรือนักท่องเที่ยวได้

1.4 แนวคิดเกี่ยววัฒนธรรมและวิถีชีวิตริมน้ำ
แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมเกิดข้ึนในยุคปฏิวัติวิทยาศาสตร์หรือ  Enlightenment  นักวิชาการ

ตระหนักว่าการแสดงออกในพฤติกรรมอยา่งมีแบบแผนชัดเจนของมนุษย์  จำเป็นต้องแยกความแตก
ต่างว่า  พฤติกรรมของมนุษย์เหมอืนหรือต่างกันอย่างไร  นักมานุษยวิทยาต้ังข้อสันนิษฐานว่ามนุษย์คือ
นักสร้างสรรค์  โดยสร้างสิ่งท่ีอยู่นอกพรมแดนธรรมชาติ  ซ่ึงทำให้มนุษย์แตกต่างและอยู่เหนือกว่าสิ่งมี
ชีวิตชนิดอื่นๆ 

การนิยามความหมายวัฒนธรรมของนักมานุษยวิทยารุ่นแรกๆ  คือปัญหาของการใช้คำ  เมื่อ
เราเชื่อว่าวัฒนธรรมมีตัวตนจริง เราก็ตอ้งยิ่งสร้างนิยามข้ึนมา แต่เมื่อเรานิยามแล้ว เราก็จะต้องหาคำ
ยืนยันว่านิยามนั้นมีอยู่จริง เราอาจพบว่าเราเองที่กำลงัสร้าง “วัฒนธรรม” ให้ปรากฎหรืออาจกล่าวได้
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ว่า “วัฒนธรรม” คือสิ่งที่ถูกสร้างข้ึนจากคำอธิบายที่เราพยายามยกข้ึนมา (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ 2541)
ความหมายของวัฒนธรรม
คำว่า "วัฒนธรรม" ในภาษาอังกฤษนั้นกล่าวถึง ประวัติของคำว่า Culture รากศัพท์มาจาก

“Culture” ในภาษาลาตินมีความหมายว่าการเพาะปลูกและบำรุงให้เจริญงอกงาม คำว่า "วัฒนธรรม"
ในภาษาไทย เปน็คำมาจากการรวมคำ 2 คำ คือ คำว่า "วัฒนะ" หมายถึง ความเจริญงอกงาม รุ่งเรื่อง
และคำว่า  "ธรรม"  หมายถึง  การกระทำ  หรือข้อปฏิบัติ  เมื่อรวมกันแล้ว  วัฒนธรรมจึงหมายถึงข้อ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเจริญงอกงาม (บันเทิง พาพิจิตร 2549 : 1-2)

วัฒนธรรมในภาษาไทยน้ัน  หมายเฉพาะคำแปล  "ความดีข้ึน  ประณีตข้ึนกว่าเดิมโดยการ
ศึกษาและฝึกหัด" และ "การฝึกหัดหรือการทำให้ประณีตข้ึนซ่ึงจิตใจ รสนิยม และจริตอัธยาศัย สภาพ
แห่งการที่ได้รับการอบรมหรือทำให้ประณีตข้ึนดังกล่าว"  ส่วนข้อที่แปลว่า  "ความสนใจหรือศึกษาอย่าง
จริงจังต่อความเจริญและงอกง่มก้าวหน้า" น้ัน ก็มีเคา้ใกลเ้คยีงกับคำว่า วฒันธรรม แต่ภายหลังไม่ค่อย
มีใครใช้ตามจึงถือว่ามีเพียงแต่ประวัติ

คำว่า  "วัฒนธรรม"  เป็นคำไทยที่นำมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต แปลว่าธรรมเป็นเหตุให้
เจริญหรือธรรมคือความเจริญ  มีที่ใช้เป็นหลักฐานทางราชการครั้งแรกเมื่อพ.ศ.  2483  ด้วยมีประกาศ
ใช้พระราชบัญญัติบำรุงวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.  2483  กับฉบับที่  2  เมื่อพ.ศ.  2485  และเพื่อความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงประกาศใช้พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2486 ข้ึนใหม่ซ่ึงนอกจากจะได้
ยกเลิกพระราชบัญญัติบำรุงวัฒนธรรมแห่งชาติทั้ง  2  ฉบับน้ันแล้ว ยังมีบทบาทเร่ืองวัฒนธรรมเพิ่มข้ึน
อีกหลายข้อ

การบัญญัติคำว่า  "วัฒนธรรม"  ข้ึนใช้น้ี  นอกจากเพื่อต้ังสถาบันข้ึนส่งเสริมเรือ่งน้ีโดยเฉพาะ
แล้ว ยังมุง่หมายจะให้เป็นคำเทียบคำว่า Culture ในภาษาอังกฤษเช่นเดียวกับคำอื่นๆ ซึ่งจะปรากฎใน
ภาษาอังกฤษ  แต่ของไทยได้มกีารบัญญัติคำใหม่ขึ้นใช้แทนก่อนหน้าจะบัญญัติคำนี้ขึ้นใช้ของไทยไม่มี
วัฒนธรรมหรือไม่รู้จักวัฒนธรรมแท้จริงมีวัฒนธรรมและรู้จักวัฒนธรรมแต่อดีตกาล  เป็นแต่ของไทยไม่
ได้เรียกอย่างน้ี เรียกแยกตามส่วนต่างๆ ตามความเคยชิน ทั้งขนบธรรมเนียมและประเพณี และยังมีคำ
อื่นๆ  อีกสุดแต่จะพูดถึงส่วนไหนของวฒันธรรม  แต่เมื่อได้มีการบัญญัติคำว่า  "วัฒนธรรม"  ข้ึนใช้แล้ว
คำน้ีก็มีความหมายรวมถึงเรื่องต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด

พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2485 ให้ความหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมไว้  ดังน้ี
“วัฒนธรรม"  หมายความว่า  "ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม  ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีงามของประชาชน"
“วัฒนธรรม"  เป็นคำท่ีเกิดขึ้นในภาษาไทย  ในสมัยรัฐบาลของจอมพล  ป.  พิบูลสงคราม

นายกรัฐมนตรี  ได้มองเห็นความสำคัญของเร่ืองนี้  คำเดิมภาษาอังกฤษคือ  "Culture”  ในตอนแรก
"พระมหาหรุ่น"  แห่งวัดมหาธาตุได้แปลคำน้ีว่า  "ภูมิธรรม"  แต่กรมหมื่นนราธิปพงษ์ประพันธ์  ทรงเลง็
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เห็นว่า  คำว่า  "ภูมิธรรม"  มีความหมายค่อนข้างคงที่  พระองค์ท่านทรงมีความประสงค์ให้คำน้ีมีความ
หมายในลักษณะเคลื่อนไหว  เปลีย่นแปลงและพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง  จึงทรงแปลใหม่เป็น  "วัฒนธรรม"
และมีการนำมาใช้สืบต่อมาตลอดสมัยที่ประเทศไทยมีกระทรวงวัฒนธรรม และคงใช้อยู่ในปัจจุบัน 

วัฒนธรรมไทย  คือ  สิ่งต่างๆ  ที่คนไทยกำหนดหรือสร้าง  เพื่อช่วยแก้ปัญหาหรือตอบสนอง
ความต้องการของสมาชกิในสงัคมไทย  สิ่งต่างๆเหล่านีไ้ด้มีการสบืทอดแพร่หลายและมกีารปรับปรุง
พัฒนาต่อๆกันมา (วีระ บำรุงรักษ์ 2539)

วัฒนธรรม คือ วิถีดำเนินชีวิตทุกด้านของคนท้ังมวลในสังคม ซ่ึงหมายถึง วิธีกระทำสิ่งต่างๆ
ทุกอย่างทั้งหมดทั้งสิ้น นับต้ังแต่วิธีกนิ  วิธีอยู่  วิธีแต่งกาย วิธีทำงาน วิธีพักผ่อน วิธีแสดงอารมณ์  วิธี
จราจรและวิธีขนส่ง  วิธีอยูร่วมกันเป็นหมู่คณะ  ตลอดจนวิธีแสดงความสุขทางใจและหลักเกณฑ์การ
ดำเนินชีวิตทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือวัตถุสิ่งของต่างๆ ที่นำมาใช้เพื่อการเหล่าน้ัน ก็ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมไม่ว่าสิ่งของเหล่าน้ัน  จะเป็นสิ่งของที่นำมาจากธรรมชาติหรือคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่
ก็ตาม (นิธิ เอียวศรีวงศ์ 2539 : 15)

กล่าวโดยสรุป  "วัฒนธรรม"  หมายถึง วิถีการดำเนินชีวิตของคนในสังคมที่นำข้อปฏิบัติมาใช้
เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงาม  ที่ก่อให้เกิดสุขทางใจและเป็นหลักเกณฑ์การดำเนินชีวิต  โดยแนวทาง
การแสดงถึงวิถีชีวตินั้นอาจจะมาจากเอกชนหรือคณะบคุคลทำเป็นตัวแบบ  แลว้ต่อมาคนส่วนใหญ่ก็
ปฏิบัติสืบต่อกันมา  วัฒนธรรมย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขและกาลเวลา  เมื่อมีการประดษิฐห์รือ
ค้นพบสิ่งใหม่  วิธีใหม่ที่ใช้แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของสังคมได้ดีกว่า  ซ่ึงอาจทำให้
สมาชิกของสังคมเกิดความนิยม และในที่สุดอาจเลิกใช้วัฒนธรรมเดิม ดังน้ัน การรักษาหรือธำรงไว้ซ่ึง
วฒันธรรมเดมิ  จงึต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาวัฒนธรรมให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ
ตามยุคสมัย

ลักษณะของวัฒนธรรมไทย
1.  วัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมแบบเกษตรกรรมนับตั้งแตอ่ดีตกาล  คนไทยส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการเพาะปลูกข้าวซ่ึงเป็นอาชีพหลักของคนไทย เช่น  พิธีแรกนา
ขวัญ พิธีสู่ขวัญข้าว เป็นต้น

2.  วัฒนธรรมไทยมีแบบแผนทางพิธีกรรม  มข้ัีนตอนรวมถึงองค์ประกอบในพิธีหลายอย่าง
เช่น การทำพิธีกรรมเกี่ยวกับการทำศพ พิธีมงคลสมรส เป็นต้น

3. วัฒนธรรมไทยเป็นความคิดความเช่ือและหลักการท่ีเป็นองค์ความรู้ ซึ่งเกิดจากการสั่งสม
และสืบทอดกันมา  เช่น  ความเช่ือเร่ืองสิ่งศักด์ิสิทธ์ิและศาสนา  ค่านิยมการรักนวลสงวนตัวของสตรี
เป็นต้น

4.  วัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมแบบผสมผสานนอกจากคนไทยจะมีวัฒนธรรมเป็นของตน
แล้วยังมีการรับวัฒนธรรมของชาติอื่นมาด้วย  เชน่  การไหว้จากอินเดีย  การปลูกบ้านโดยใช้คอนกรีต
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จากวัฒนธรรมตะวันตกหรือการทำสวนยกร่องจากวัฒนธรรมจีน เป็นต้น
5.  วัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพุทธ  ไม่ว่าจะเป็นการดำเนิน

ชีวิต  บรรทัดฐานทางสังคม  ศิลปกรรม  วรรณกรรม  พิธีกรรม  ตลอดจนประเพณีต่างๆ  เช่น  การ
ตักบาตรเทโว ประเพณกีารตักบาตรเทโว ประเพณทีอดกฐิน ประเพณถีวายสลากภตั เป็นต้น จนอาจ
กล่าวได้ว่าพระพทุธศาสนาเป็นรากฐานสำคัญต่อลักษณะทางวัฒนธรรมไทย

การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยต้องอาศัยความร่วมมือของคนไทยทุกคนมีวิธีการดังนี้
1.  ศึกษาค้นคว้าและการวิจ้ัยวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งที่มีการรวบรวมไว้แล้ว

และยังไม่ได้ศึกษา  เพื่อทราบความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรม  ในฐานะที่เป็นมรดกของไทย
อย่างถ่องแท้  ซ่ึงความรู้ดังกล่าวถือเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตเพี่อให้เหน็คณุค่า  ทำให้เกดิการ
ยอมรับและนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อไป

2.  ส่งเสริมให้ทุกคนเห็นคุณค่าร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ และของท้อง
ถ่ินเพี่อสร้างความเข้าใจและมั่นใจแก่ประชาชนในการปรับเปลี่ยน และตอบสนองวัฒนธรรมอ่ืนๆอยา่ง
เหมาะสม

3.  รณรงคใ์ห้ประชาชนและภาคเอกชนตระหนักในความสำคัญของวัฒนธรรม ว่าเป็นเร่ือง
ที่ทุกคนต้องให้การรับผิดชอบร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุน ประสานงานการบริการความรู้ วิชาการ
และ ทุนทรัพย์สำหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม

4. ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยการใช้ ศิลปะ
วัฒนธรรมท่ีเป็นส่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน

5.  สร้างทัศนคติ  ความรู้และความเข้าใจว่าทุกคนมีหน้าที่เสริมสร้าง  ฟ้ืนฟูและการดแูล
รักษาสภาพแวด  ล้อมทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมที่เป็นสมบัติของชาติและมีผลโดยตรงของความ
เป็นอยู่ของทุกคน

6.  จัดทำระบบเครื่อข่ายสารสนเทศทางด้านวัฒนธรรม  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงานเพื่อให้ประชาชนเข้าใจสามารถเลือกสรรตัดสินใจ  และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
กับการดำเนินชีวิตทั้งนี้สื่อมวลชนควรมีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวัฒนธรรมมากยิ่ง
ขึ้นด้วย (วิชัยifภู่โยธินและคณะ 2552)

แนวคิดความสัมพันธ์ของนํ้ากับวิถีชีวิต
จากหนังสือ ชีวิตริมคลองของ ส.พลายน้อย (สมบัติ พลายน้อย 2518 : 30) กล่าวถึง ความ

สัมพันธ์ของคลองและวิถีชีวิตว่า  คลองมีความจําเป็นอย่างมากในสมัยโบราณ  ประชาชนอาศยัคลอง
เป็นที่ทํามาหากิน ใช้นํ้าในชีวิตประจําวัน เป็นที่อยู่อาศัย ซ่ึงในสมัยโบราณมักใช้แพเป็นที่อยู่อาศัยและ
ใช้แพเพ่ือการค้า  คนที่อยู่แพส่วนมากเป็นชาวจีนมีอาชีพค้าขาย  ส่วนแพของคนไทยใช้เป็นท่ีอยู่อาศัย
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แพค้าขายในสมัยก่อนมสินค้าแทบทุกชนิดขาย เช่น ของแห้ง ของชําและของป่า ซ่ึงตลาดบกไม่มีขาย
ดังน้ันพวกที่มีบ้านเรือนอยู่ริมน้ําจึงเป็นประโยชน์ต่อชาวไร่  ชาวสวนท่ีจะได้นําผลผลิตของตนออ
กมาจําหน่าย เพราะในสมัยก่อนการคมนาคมมีแต่ทางเรือ การขนส่งสินค้าต้องใช้เรือ ชีวิตของคนไทย
ในสมัยโบราณจึงผูกพันอยู่กับลําคลองมาก  ชีวิตตามแม่น้ําลําคลองเร่ิมซบเซาเมื่อการคมนาคมทางนํ้า
เริ่มหมดความสําคัญลงไป เนื่องจากมีการตัดถนน การขนส่งสินค้าจึงเปลี่ยนมาใช้รถเพราะรวดเร็วและ
สะดวกกว่าทางน้ํา  รัฐบาลเมื่อสมัย  50  กว่าปก่อนพยายามรักษาแม่่น้ำลําคลองให้สะอาด  จึงออกระ
เบียบห้ามให้มีแพและเรือ ด้วยเหตุน้ีผู้คนจึงอพยพข้ึนไปอยู่บนบกและเม่ือความเป็นอยู่สว่นใหญ่อยู่บน
บก ความสัมพันธ์กับนํ้าก็เริ่มลดลงตามลําดับ

สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยสําคัญของการกําหนดรูปแบบชุมชน  และวถีิชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชุมชนในแต่ละพ้ืนที่  ลักษณะภูมิศาสตร์ที่มีนํ้าเป็นแกนสําคัญ   นํ้าจึงผูกพันแทรกซึมเก่ียวกับชีวิตคน
ไทยมาช้านาน นับตั้งแต่เรื่องของพิธีกรรม วรรณกรรม นาฏศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรม   ตลอดทั้ง
สถาปัตยกรรม รวมท้ังเรื่องของวิถีชีวิต เศรษฐกิจของชุมชนที่ปรากฏออก มาในรูปแบบชุมชนริมนํ้า

แนวคิดความสัมพันธ์ของนํ้าต่อชุมชน
คลองขุด  ได้เริ่มเขา้มามีบทบาทตอ่ชุมชนของไทยจากการใชป้ระโยชน์จากคลองตามธรรม

ชาติไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเต็มที่  ด้วยมีลักษณะของแม่นํ้าและลําคลองบางสา
ยมีลัษณะคดเคี้ยวทำให้เสียเวลาในการเดินทาง  บางสายมีน้ำไม่มากพอที่จะใช้ได้ตลอดปหรือบางพื้นที่
ไม่มีคลองไหลผ่าน ดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่ต้องขุดคลองเพิ่ม คลองในลักษณะน้ีเรียกว่า คลองขุด

หลักฐานเกี่ยวกับคลองขุดนับตั้งแต่สมัยอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ส่วนใหญ่น้ันเป็นไป
ตามพระราชบัญชาของพระมหากษัตริย์ ซ่ึงจะสามารถแสดงให้เห็นถึงสาเหตุ (ปิยนาถ บุนนาค์ 2525 :
9-10.) ดังน้ี

1.  บทบาททางยุทธศาสตร์  การขุดคลองเพื่อเป็นการปองกันข้าศกึโจมตี  เปน็รูป  แบบการ
วางผังเมืองในสมัยโบราณ โดยการขุดล้อมเมืองไว้ คลองขุดลักษณะน้ีเรียกว่า “คลองคูเมืองหรือคลอง
ภายในเมือง” คูเมืองในกรุงศรีอยุธยาเป็นตัวอย่างอนัดีในการวางผังเมืองและเป็นแบบแผนในการสร้าง
เมืองมาจนถึงในสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  อย่างไรก็ตามการขุดคลองไม่ใช่เพ่ือประโยชน์ในด้าน
ยุทธศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคมอีกด้วย

2. บทบาททางการคมนาคม การขุดคลองเพื่อช่วยในการคมนาคม มี 2 ลักษณะ คือ คลอง
ลัดและคลองเชื่อมระหว่างแม่น้ำ การขุดคลองลัดเกิดข้ึนเน่ืองจากพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา  มี
ความลาดชันน้อย  กระแสน้ำจึงไหลช้า  ทำให้แม่น้ำบางช่วงมีความคดเคี้ยวมาก  คลองลัดช่วยให้การ
เดินทางสะดวกและปลอดภัยยิ่งข้ึน  สําหรับการขุดคลองเชื่อมระหว่างแม่น้ําเป็นการขุดเชื่อ
มระหว่างแม่น้ําด้วยกัน  เช่น  ระหว่างแม่น้ําเจ้าพระยากับแม่นํ้าท่าจีน  หรือแม่นํ้าเจ้าพระยากับ
แมน่้าํแมก่ลองหรือแมน้่าํบางปะกง  เป็นการย่นระยะทางจากส่วนกลางของประเทศไปทางตะวันตก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



36

และตะวันออกให้ส้ันลงเพื่ออํานวยความสะดวกในด้านการคมนาคมขนส่ง  นอกจากน้ีคลองเชื่อ
มระหว่างแม่น้ํายังมีความสําคัญต่อการปกครองเพื่อช่วยในการดูแลหัวเมืองใกล้เคียงได้สะดวก และทั่ว
ถึงยิ่งข้ึนอีกด้วย

3.  บทบางทางเศรษฐกิจ  ภายหลงัทําสนธิสัญญาเบาว์ร่ิง  (พ.ศ.  2498)  ไทยเปลี่ยนระบบ
เศรษฐกิจจากการผลิตเพื่อยังชีพมาเป็นการผลิตเพื่อส่งออกไปขายยังต่างประเทศ  และมีระบบการค้า
เสรีพร้อมนําระบบเงินตราเข้ามาใช้  การค้าของไทยจึงขยายตัวข้ึนโดยเฉพาะ  การค้าข้าว  ข้าวเป็นสิน
ค้าที่สําคัญมาก  เพราะเป็นที่ต้องการของชาวต่างประเทศ  สมัยรัชการที่  4  เป็นต้นมาจึงเปลี่ยนเปา
หมายการขุดคลองเพื่อขยายพ้ืนที่เพาะปลูกนอกเหนือจากการขุดเพ่ือการ คมนาคมแต่เพียงอย่างเดียว
การขุดคลองเป็นการเปิดพ้ืนที่ที่รกร้างว่างเปล่าให้ราษฎรเข้าไปทําการเพาะปลูกและใช้เป็นเส้นทางลํา
เลียงผลผลิตมาสู่ตลาด

แนวคิดความสัมพันธ์ของนํ้ากับเอกลักษณ์ชุมชน
สังคมไทยมีลักษณะเฉพาะของสังคมไทยเอง  เพราะสังคมไทยเราผ่านประวัติศาสตร์มาแบบ

หนึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์แบบหน่ึง  อยู่ในที่ต้ังแบบหน่ึง  มีวัฒนธรรมความเป็นมาและ
ศาสนาท่ีต่างออกไปจากสังคมอื่น  จึงมีวัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมชาวบ้านที่เป็นตัวของตัวเอง  ให้คุณ
ค่ากับคน  ให้คณุคา่กับชุมชน  ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และมีความอิสระในตัวเองของการ
พัฒนาลักษณะเฉพาะของสังคมไทย ที่ผูกพันกับนํ้า มีดังน้ี

1.  สังคมเกษตรกรรม ชุมชนไทยท่ีตั้งรกรากบนพ้ืนทีร่าบลุ่ม มีแมนํ้่าหลายสายไหลผ่านมีฝน
ชุก  ทําให้ชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นสําคัญ เรียกลักษณะเช่นน้ีของสังคมไทยได้ว่า  “สังคม
เกษตรกรรม (AGRARIAN SOCIETY) หรือสังคมชนบท” (ฉัตรชัย พงศ์ประยูร 2541)      การคงอยู่ของ
สังคมไทยน้ันข้ึนอยู่กับการเกษตรกรรม  รวมท้ังวิถีชีวิตการเกษตรกรรมเป็นวิถีชีวิตที่สอดแทรกเขา้ไป
ในแนวทางความคิดอ่านในกิจกรรม และลักษณะชีวิตประจําวันของคนในสังคมทุกๆ ด้าน

2.  ชุมชนนํ้า  ตามแนวความคิดของ  สุเมธ  ชุมสาย  ณ อยธุยา (สุเมธ  ชุมสาย  ณ อยุธยา
2539 : 24)  ว่าบริเวณลุ่มแมนํ้่าและที่ราบต่ํา  ในเอเชียอาคเนย์น้ัน นํ้าค่อยๆ ไหลหลากลงไปสู่ทะเล
นํ้าจืดจึงมีค้างอยู่ทั่วไปเพราะไม่ได้ไหลผ่านหายไปอย่างรวดเร็ว  ดังเช่นที่บริเวณภูเขาซึ่งมี  ความลาด
เอียงสูง  เมื่อเป็นเช่น  น้ีการเก็บกักนํ้าจึงไม่จําเป็น  มนุษย์ในแถวนี้ไม่จําเป็นต้องควบคุม  การใช้น้ำ
แต่กลับอาศัยอยู่กับน้ําท่ีไหลผ่านไปมาอย่างง่ายๆเหมือนกับข้าวซึ่งมีชีวิตอยู่กับน้ํา คือ อารยธรรมแห่ง
ชาวนํ้า (AQUATIC CIVILIZATION) ซ่ึงแตกต่างจากวัฒนธรรมที่มีพื้นฐาน มาจากการกักกันนํ้า

ลักษณะชุมชนนํ้าเป็นลักษณะอันโดนเด่นของชุมชนไทย  มีการสร้างอาคารบ้านเรือนลง
บนนํ้า ประกอบด้วยเรือนแพ เช่น ชุมชนเรือนแพในจังหวัดพษิณโุลกและจังหวัดฉะเชิงเทรา หรอืเป็น
ลักษณะชมุชนสะเทินน้ำสะเทินบกคือเปน็ชมุชนที่ตัง้ริมฝ่ังน้ำหรืออยู่ในน้ำต้ืนๆ  รวมทั้งบรเิวณท่ีมีน้ำ
ท่วม  ซึ่งจะประกอบด้วยเรือนไม้ยกพ้ืนสูง  ตัวอย่างเช่น  ในชุมชนบางกอกน้อย  และชุมชนคลอง
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ดำเนินสะดวก ดังน้ัน สังคมไทยจึงมีวิถีการดําเนินชีวิตแบบชาวนํ้า คือการสร้างอาคารอย่างง่ายๆ ตาม
แม่น้ําลําคลอง ซ่ึงจะเป็นการอยู่ในนํ้าเสียที่เดียวหรืออยู่บนตลิ่งก็ได้ พรรณพิทย์ เป่ยมพุทธากุล อ้างถึง
เฟรเดริด อาร์เทอร์นลี (พรรณทิพย์ เป่ยมพุทธากุล 2536) ซ่ึงบรรยายเกี่ยวกับกรุงเทพฯ ในอดีตไว้ว่า

“จะไปไหนก็ต้องน่ังแจวเรือไป หรือหากอยู่บนบ้าน  (เรือนแพ)  ก็น่ังอยู่เฉยๆ ไม่มเีลยที่  จะ
ออกกําลังกายขี่ม้าล่าสัตว์หรือเดินเหิน ถ้าถูกบังคับให้ทําส่ิงเหล่าน้ีแล้วเห็นจะต้อง งงไปหมดไม่รู้จะเริ่ม
ต้นอย่างไรดี  อย่างไรก็ตาม  คนไทยถือว่ามีแต่คนบ้าเท่านั้นที่จะ  เดินไปไหนตอ่ไหน  ในเมื่อทุกคน
สามารถน่ังแจวเรือไปได้อย่างสบาย”

จากแนวความคดิเกีย่วกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตริมน้ำข้างตน้ทั้งหมดนั้น  ถือได้ว่าเป็นส่วน
สำคัญอย่างมากที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถีชีวิตความเป็น
อยู่ของคนริมน้ำ เพราะในการศึกษาเพ่ือทำรายการที่มีเนื้อหาลักษณะนี้ จะต้องมีความรู้ความเขา้ใจใน
เร่ืองของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอย่างดี  เพ่ือนำความรู้ความเข้าใจไปสานต่อและสร้างเน้ือหาในการนำ
เสนอ  ถ่ายทอดออกมาให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง  นอกจากน้ีแนวคิดดังกล่าวยังช่วยให้ผู้ศึกษามี
ความเข้าใจในความพันธ์ของวัฒนธรรมกบัการดำรงชวิีต  และเข้าใจถึงเอกลักษณแ์ละคณุคา่ต่างๆที่
ควรดำรงไว้  ซ่ึงผู้ศึกษาจะนำมาถ่ายทอดให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวเพื่อสืบสานไม่ให้วัฒนธรรมเหล่าน้ีถูก
ลบเลือนไป

5. งานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง
ณรงค์ อนุรักษ์  (2550)  ศึกษา “ โครงการสำรวจและวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับ

ชมรายการโทรทัศน์เพื่อจัดตั้งบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ด้านศิลปวัฒนธรรม”  ผลการศึกษาพบ  ว่า
รายการโทรทัศน์เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมยังเป็นที่ต้องการรับชมอยู่ในอัตราส่วนในระดับสูง  ประชาชน
ต้องการให้รูปแบบรายการโทรทัศน์เพิ่มเนื้อหาสาระเรื่องการทอ่งเท่ียวและวัฒนธรรม  เพ่ือให้คนใน
สังคนได้ตระหนักและธำรงไว้ซ่ึงวัฒนธรรม การนำเสนอวัฒนธรรมต้องไม่น่าเบ่ือมีภาพและดนตรีท่ีชวน
ติดตามรายการต้องไม่เครียดจนเกินไปสไตลส์บายๆ ให้เข้ากับทุกเพศทุกวัยเป็นสำคัญ  เพราะฉะนั้น
ทุกรายการที่ผลิตขึ้นมา ควรเป็นรายการท่ีมีสาระใหัความรู้และความบันเทิงควบคู่กันไป

นวลนภา กาญจรเชฐ  (2550)  ศกึษา  "โครงการจัดต้ังบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์เชิงสารคดี
ท่องเท่ียวส่งเสริมความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม”  ผลการศึกษาพบว่า  รายการสารคดีประเภทท่อง
เที่ยว  ไดร้ับความนิยมสูงสุดในการรบัชมเม่อืเปรียบเทยีบกับรายการสารคดปีระเภทอ่ืนๆและจากผล
การสำรวจความต้องการรับชมรายการสารคดีท่องเท่ียว ส่งเสริมความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมพบว่า เน้ือ
หาสาระที่ผู้ชมต้องการชมมากที่สุดคือ เน้ือหาที่แสดงถึงวิถิการดำเนินชีวิตของผู้คนและศิลปวัฒนธรรม
ต่างๆ  ที่ไม่ได้พบเห็นโดยทั่วไปเพื่อความบันเทิงและเป็นการเสริมสร้างความรู้ในความเป็นไทย  และ
รายการโทรทัศนเ์ชิงสารคดีท่องเทีย่วส่งเสริมความรู้ดา้นศิลปะและวัฒนธรรม  ยังเป็นการทดแทนใน
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การชมรายการโทรทัศน์  เนื่องจากผู้ชมบางรายไม่สะดวกที่จะเดินทางไปยังท่ีต่างๆ  ได้  แตส่ามารถได้
รับความเพลิดเพลิน  และความรู้ได้จากรายการโทรทัศนเ์ชงิสารคดีทอ่งเท่ยีวส่งเสริมความรูด้้านศิลป
วัฒนธรรม

ธนพัฒน์ มงคลเจริญลาภ (2553)  ศึกษาเรื่อง “การสร้างสรรค์รายการสารคดีท่องเท่ียวทาง
โทรทัศน์เชิงอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม” ผลการวิจัยพบว่า  รายการสารคดีท่องเที่ยวในปัจจุบันได้รับความ
นิยมสูงท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับสารคดีประเภทอ่ืนๆ  เนื่องจากผู้ชมมีความคาดหวังว่าจะได้รับรู้ความรู้
ทางด้านต่างๆ  ท่ีแต่ละรายการได้นำเสนอและเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น  นอกจากน้ันแล้วการ
ผลิตรายการสารคดีควรนำเสนอเรือ่งราวทีแ่ปลกใหม่  เพือ่เป็นการส่งเสริมให้  ประชาชนไทยได้รับ
ความรู้จากเนื้อหาสาระท่ีเป็นประโยชน์ควบคู่ไปกับความบันเทิงด้วย

ณิชาธร ศิริวรรณ  (2547)  ศึกษาเร่ืองพฤติกรรม และสาเหตจุูงใจที่ก่อให้เกิดความต้องการ
ท่องเท่ียวในประเทศของคนไทย  มีวัตถุประสงค์คือเพื่อศกึษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศของ
คนไทยและศึกษาถงึเหตุจูงใจท่ีทาให้เกิดความต้องการท่องเท่ียว  โดยศึกษาเฉพาะประชากรในวัยทาํ
งานอาศัยอยู่่ในเขตกรุงเทพมหานครและเป็นผู้ที่เคยท่องเที่ยวในประเทศ 

มีกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา มีจานวน 200 ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบเดินทางท่อง
เที่ยวกับครอบครัวพ่ีน้องมากที่สุด  รองลงมาคือเดินทางท่องเท่ียวกับเพ่ือน  มีการเดินทางโดย
รถยนต์ส่วนตัวมากที่สุด กิจกรรมระหว่างท่องเที่ยวท่ีชอบทํามากที่สุดคือชมธรรมชาติถ่ายรูป ส่วนการ
ซ้ือสินค้าเป็นกิจกรรมที่ทําน้อยท่ีสุด  ส่วนสาเหตุจูงใจที่ทำให้เกิดความต้องการท่องเท่ียว  กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า การพักผ่อนคลายเครียดเป็นสาเหตุจูงใจที่สําคัญมากที่สุด สว่นสาเหตุจูงใจที่มี
ความสําคัญน้อยท่ีสุดของเพศชายคือการซื้อสินค้า ส่วนเพศหญิงนั้น  คือการไปเข้าร่วมสนุกในงานตาม
เทศกาลต่าง ๆ
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3. ผลงานท่ีเกี่ยวข้องและรายการท่ีอ้างอิง
1. รายการ "เทยเที่ยวไทย"

ภาพที่ 2-3 แสดงสัญลักษณ์ประจำรายการเทยเที่ยวไทย  

ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 22:30 น. - 00:00 น. ทางช่อง Bang Channel
รูปแบบและวิธีการนำเสนอ : รายการวาไรต้ีท่องเที่ยวที่นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ด้วย

บุคคลผู้เป็นเพศที่สาม โดยการนำเสนอจะเน้นไปที่ความวาไรตี้ของพิธีกรและสคริปต์ รวมถึงช่วงต่างๆ
ที่มีความบันเทิงหลากหลาย  ซ่ึงนำมาผสมผสานกับการท่องเที่ยวเพ่ือให้ผู้ชมได้รับชมความบันเทิงและ
ในขณะเดียวกันก็ได้เปิดโลกทัศน์การท่องเที่ยวใหม่ๆไปด้วย

เน้ือหารายการ : รายการเทยเที่ยวไทย แบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ช่วง คือ 
1. เทยเที่ยวไทย ไปเที่ยวเลย เป็นช่วงแนะนำสถานที่ที่จะไป ตั้งแต่เร่ิมเดินทาง ระหว่างทาง

และที่หมายที่จะไปเที่ยว
2.  พ่อค้าแซ่บ เป็นชว่งที่แนะนำร้านคา้ที่ดำเนินกิจการโดยพ่อคา้ท่ีหน้าตาดี ซ่ึงก็เปิดโอกาส

ให้ผู้ชมสามารถส่งเบาะแสพ่อค้าแซบได้ทางเฟสบุ๊ค
3.  Wanna Be On Top เป็นช่วงที่พิธีกรแข่งขันกันถ่ายแบบโดยคอนเซปต์ในแต่ละอาทิตย์

จะไม่เหมือนกัน  บางเทปอาจจะมแีขกรับเชิญมาร่วมถ่ายแบบ  และจะให้ผู้คนในสถานที่ที่ไปเทีย่ว  มา
เป็นผู้ตัดสิน ซ่ึงบางเทปอาจจะมีกรรมการพิเศษด้วย

4. ต่อปาก ต่อคำ ต่อราคา เป็นช่วงท่ีพิธีกรจะไปเที่ยวตลาดในท้องถ่ิน โดยที่จะไปพูดคุยไป
พ่อค้าแม่ค้า พร้อมกับหาคำคมเด็ดๆ ฮาๆ หรือคำคมกะละแมร์

5.  เที่ยวไหมพี่  เป็นช่วงที่รายการจะประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ  ใน
ประเทศไทยที่น่าสนใจ

จุดแข็งของรายการ  : ความสนุกสนานในการนำเสนอ การนำประเด็นเร่ืองราวต่างๆที่อยูใ่น
กระแสสังคมมาปรับใช้กับการพาเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ที่สำคัญคือความเป็นกันเองและอารมณ์ที่ขำขัน
ของพิธีกรซ่ึงเป็นจุดเด่นที่ทำให้ผู้ชมเกิดความสนใจและติดตาม  นอกจากน้ียังมีช่วงต่างๆที่นำมา
ประยุกต์ใช้ในรายการท่องเที่ยวได้อย่างไม่เนียน

จุดที่นำมาปรับใช้  :  ความสนุกสนานในการนำเสนอ  สามารถนำบุคลลิกและลักษณะของ
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พิธีกรมาเป็นแนวทางในการคัดเลือกพิธีกรในรายการของผู้ศึกษาเอง  เพราะพิธีกรก็เป็นส่วนสำคัญใน
การสร้างความน่าสนใจและดึงดูดผู้ชมให้มาติดตามรายการ

2. รายการ "Hangover Thailand"

ภาพที่ 2-4 แสดงภาพจากรายการแฮงโอเวอร์ไทยแลนด ์

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ 22.00 – 23.00 ทางช่อง Travel Channel
รูปแบบและวิธีการนำเสนอ  : รายการท่องเที่ยวท่ีพาเดินทางท่องเที่ยวในสไตล์  Road Trip

โดยเป็นการนำเสนอในรูปแบบกึ่งเรียลลิตี้ที่สอดแทรกมุมมองความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่มีการ
เขียนบทแต่เป็นเรื่องจริงที่คาดเดาไม่ได้

เน้ือหารายการ : พาผู้ชมไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆในลักษณะ Road Trip โดยจะนำเสนอ
มุมมองและความรู้สึกต่างๆที่เกดิข้ึนระหว่างเดินทาง  และหลังการเดินทางของผู้พาเท่ียว  (พิธีกร)  ซ่ึง
เป็นกลุ่มก๊วนที่จะเดินทางไปด้วยกันแบบเพื่อนเกลอ  โดยรายการจะพาไปเที่ยวชมหลากหลายสถานที่
ไม่ว่าจะเป็นสถานที่เท่ียว  สถานที่กนิหรือแม้แต่สถานที่พัก  ซ่ึงเน้นให้เห็นถึงความเป็นจริงของสถานที่
น้ันๆ   ไม่มีการเขียนสคริปต์  เน้นการถ่ายทอดความรู้สึกที่แท้จริงของพิธีกรท่ีต้องผ่านเหตุการณ์ต่างๆ
มากมายระหว่างการท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ

จุดแข็งของรายการ  : การนำเสนอที่มีรูปแบบกึ่งเรียลลิต้ี  ถือเป็นการดึงดูดความสนใจให้ผู้
ชมติดตามวา่จะเกิดอะไรขึ้นกับพธีิกรท่ีนำเท่ียวบา้ง  ซ่ึงเหตกุารณ์ที่เกิดข้ึนในสถานที่ต่างๆล้วนเป็น
สถานการณ์จริงที่ไม่มีการเขียนบท

จุดที่นำมาปรับใช้  :  นำรูปแบบการนำเสนอที่ไม่เน้นเขียนบทมาปรับใช้ในรายการตนเอง
เพื่อให้ผู้ชมไม่รู้สึกเบื่อหรือรู้สึกถูกยัดเยียดข้อมูลจนเกินไป  รวมถึงนำสไตล์ของมุมภาพที่มคีวาม
สวยงามเหมาะกับรายการท่องเที่ยวมาปรับใช้ด้วย
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3. รายการ "วาบิซาบิ"

ภาพที่ 2-5 แสดงสัญลักษณ์ประจำรายการวาบิซาบิ 

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ 22.30-23.00 น. ทางช่อง Thai PBS
รูปแบบและวิธีการนำเสนอ  : รายการท่องเที่ยว  ที่พาผู้ชมคนไทยไปรู้จักกับวัฒนธรรมและ

การดำรงชีวิตของคนญี่ปุ่นผ่านพิธีกรซ่ึงเป็นคนญี่ปุ่นแท้ๆ โดยมีรูปแบบการนำเสนอแบบเพ่ือนพาเที่ยว
ไม่มีพิธีรีตรอง และทุกครั้งก่อนปิดรายการจะมีปรัชญาที่เรียบง่ายแต่ลึกซ้ึง

เน้ือหารายการ : รายการดำเนินไปโดยไม่แบ่งช่วง มีประเด็นและหัวข้อการนำเสนอดังน้ี
การดำเนินรายการจะเป็นการพาผู้ชมไปท่องเที่ยววัฒนธรรม  และการดำรงชีวิตในประเทศ

ญี่ปุ่นแบบเจาะลึก  ลงพื้นที่ไปพบปะกับคนญี่ปุ่น  พาไปเที่ยวสถานท่ีต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นสถานที่สำหรับ
ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์ สำนักงาน โรงงาน บริษัท ร้านคา้หรือแม้แต่บ้านคน ซ่ึงพธิีกรชาว
ญี่ปุ่นจะเล่าไปพาเท่ียวไปแบบเป็นกันเอง ไม่เป็นทางการ โดยในการพาเที่ยวจะมีการสัมภาษณ์และพา
ไปรู้จักกับการดำรงชีวิตของคนญี่ปุ่น การทำมาหากนิต่างๆ ซ่ึงทั้งหมดที่นำเสนอจะเน้นให้เห็นถึงความ
เป็นญี่ปุ่นจริง

เกร็ดความรู้ทางด้านภาษาสำหรับการเดินทาง  ในช่วงกลางๆของรายการ  จะมีการนำเสนอ
เกร็ดความรู้ทางภาษา  ซ่ึงเป็นภาษาญี่ปุ่นเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยว  โดยนำเสนอด้วย
ภาพกราฟิกที่น่าสนใจและดึงดูด

ปรัชญาส่งท้ายรายการ  เปน็ปรัชญาแนวความคิดที่พิธีกร  (ฮิโระ  ซะโนะ)  ตั้งใจเขียนข้ึนมา
เองแล้วนำมาถ่ายทอดให้ผู้ชม โดยเป็นปรัชญาที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อนและเป็นเรื่องทั่วไป

จุดแข็งของรายการ  : รูปแบบการนำเสนอวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ใช้พิธีกรชาวญี่ปุ่น โดยสิ่ง
ที่นำมาถ่ายทอดล้วนเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นแท้ๆ แสดงให้ผู้ชมได้ซึบซับถึงแก่นที่แท้จริงของญี่ปุ่น รวมถึง
การเที่ยวในลักษณะเพ่ือนพาเที่ยว  ไม่มพีิธีรีตรอง  เล่าไปแบบไม่มีบทมาจำกัดการนำเสนอ  ซ่ึงสร้าง
ความรู้สึกที่ใกล้ชิดกับผู้ชม และได้รับกลิ่นไอความเป็นญี่ปุ่นอย่างเต็มที่
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จุดที่นำมาปรับใช้  :  นำรูปแบบและแนวคิดของการพาเที่ยวแบบเพื่อนพาเที่ยวที่ไม่มีพิธีรีต
รอง  ไมว่ิชาการ  แต่สัมผัสได้ถงึวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอย่างลึกซึ้ง  และยังคำนึงถึงการสร้างความรู้สึก
ของการได้ไปเที่ยวจริงๆให้แก่ผู้ชม

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือการผลิตรายการ 

การศึกษาเร่ือง “การสร้างสรรค์รายการท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ”  เป็นการ
ศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อนําไปสูก่ารผลติรายการ  โดยมุ่งเน้นศกึษาในเรือ่งของรูปแบบรายการ
เน้ือหาและวิธีการนําเสนอ  ตลอดจนการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผู้ผลิตรายการทอ่งเที่ยวทางโทรทัศน์
เพื่อให้ได้แนวทางในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ชมเป้า
หมายมากที่สุด รวมถึงการวางแผนในการสร้างสรรค์รายการท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ

1. รูปแบบในการศึกษาวิจัย
การศึกษาและการสร้างสรรค์รายการท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำในครั้งน้ี ผู้

ศึกษาได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) ผ่านการทำการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In-Depth Interview) และการสำรวจจากแบบสอบถาม (Questionnaire) มาใช้เป็นเครื่องมือหลัก
ในการศึกษา หลังจากน้ัน จึงนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ ประเมินและประยุกต์ใช้ใน
การวางแผนดำเนินการผลิตรายการท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ โดยให้สอดคล้องต่อ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงทำการประเมินผลรายการที่ผลิตข้ึนใหม่ ด้วยวิธีการสนทนา
แบบกลุ่ม (Focus Group) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงชิ้นงานให้ดียิ่งข้ึนไป 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1  ประชากร  (Population) หมายถึง  ประชากรทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษาและผลิต

รายการคร้ังนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการท่อง
เที่ยวและประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ ดังน้ี 

1. ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
2. ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง กลุ่มคนเพศชายและหญิงที่

มีอายุระหว่าง 16 – 22 ปี รวมถึงผู้ที่มีความชื่นชอบในการท่องเที่ยว
2.2  กลุ่มตวัอย่าง  (Sampling) ในการศึกษาและผลิตรายการคร้ังน้ี  ผู้ศึกษาใช้วิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่มดังน้ี
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2.2.1  กลุ่มตัวอย่างท่ีให้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)  หมายถึง กลุ่มของ
ทีมผู้ผลิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตรายการท่องเที่ยว มีทั้งหมด  2  ท่าน ดังน้ี

1.  คุณนิติ ชัยชิตาทร โปรดิวเซอร์ (Producer) รายการเทยเที่ยวไทย ทางช่อง
Bang Channel

2.  คุณเอกรถ กุลทวีลาภ ครีเอทีฟ  (Creative)  รายการ  Fast Fest  ทางช่อง
Apple one Channel

2.2.2 กลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถาม (Questionnaire)  หมายถึง กลุ่มคนที่มีอายุ
ระหว่าง 16 – 22  ปี รวมถึงผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว ทั้งเพศชายและหญิง จำนวน 100 คน

2.2.3 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประเมินผลรายการ หมายถึง กลุ่มผู้ชมเพศชายและหญิงที่
มีอายุระหว่าง 16 – 22 ปี รวมถึงผู้ที่มีความชื่นชอบในการท่องเที่ยว มาร่วมสนทนาแบบกลุ่ม (Focus
Group)  จำนวน 5  คน เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงให้แนวทางและข้อ
เสนอแนะในการนำไปพัฒนาและปรับปรุงรายการต่อไป 

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย
ในการศึกษาและการสร้างสรรค์รายการท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำน้ัน ผูศ้ึกษา

ได้กำหนดเครื่องมือในการศึกษาวิจัย  โดยแบ่งออกเป็น  2  สว่น  คอื  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปน้ี 

3.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ
3.1.1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์เพื่อเจาะข้อมูล

เชิงลึก  คําถามที่ใช้เป็นคําถามปลายเปด  (Open-end  Question)  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายตอบคําถาม
ได้อย่างละเอียดและยังได้รับข้อมูลท่ีหลากหลาย  อีกทั้งทําให้ผู้ศึกษาสามารถนําคําตอบที่ได้มา
วิเคราะห์อย่าง  ละเอียดและสามารถนําไปพัฒนาในชิ้นงานต่อไป  โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตและสร้างสรรค์รายการท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว จํานวน  2 คน โดย
ผู้ศึกษาได้ร่างแบบคําถาม ดังน้ี

- คําถามด้านแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับรายการท่องเที่ยว
- คำถามเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการนำเสนอรายการท่องเที่ยว
- คำถามเกี่ยวกับเน้ือหาของรายการท่องเที่ยว
- คำถามด้านการผลิตและเทคนิคการนำเสนอ
- คำถามด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับรายการท่องเที่ยว

3.1.2  แบบสอบถาม  (Questionnaire) ผู้ศึกษาออกแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมายใน
ด้านต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาโครงร่างและบทรายการเช่น พฤติกรรมการเปดรับสื่อ ความคิด
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เห็นในด้านความต้องการของเน้ือหาและรูปแบบรายการท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ
ทั้งด้านรูปแบบ เน้ือหา เทคนิค และวิธีการนำเสนอ โดยมีแนวคำถามดังน้ี

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 : การเปดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์
ตอนที่ 3 : สำรวจพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ตอนที่ 4 : ความคิดเห็นในด้านความต้องการของเน้ือหาและรูปแบบรายการ

โทรทัศน์ "ท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ"
ตอนที่ 5 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อแนวทางในการคิดสร้างสรรค์

รายการท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ
การสนทนากลุ่ม  (Focus Group) เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตรายการแล้ว  ผู้ศกึษาได้

ออกแบบแนวคำถามในการสนทนากลุ่ม  โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเป้าหมายรายการ เป็นผู้
ประเมินผลรายการท่ีผลิตข้ึน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข เพื่อหาบทสรุป และผลอภิปรายที่สมบูรณ์
โดยจะทำการสนทนากลุ่มในหัวข้อ  “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้จากการรับชมรายการท่องเที่ยง
ที่นำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ” เพื่อให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่
ได้รับจากการรับชมรายการ  รวมถึงได้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนา
รายการในอนาคตได้ ซ่ึงในการสนทนากลุ่มน้ัน จะประกอบด้วยแนวคำถาม ดังต่อไปน้ี

1. ความพึงพอใจต่อรูปแบบและการนำเสนอของรายการ (Format and Style)      
2. ความพึงพอใจต่อเน้ือหารายการ (Content)                                            
3. ความพึงพอใจต่อพิธีกรและผู้ดำเนินรายการ (Host)                                
4.  ความพึงพอใจด้านเทคนิครายการ เช่น กราฟก  (Graphic)  การตัดต่อ  (Editing)  ภาพ

ดนตรีและเสียงประกอบของรายการ (Music and Sound effect)                           
5. ความพึงพอใจด้านอื่นๆ เช่น ความยาวรายการ  วันเวลาออกอากาศ เป็นต้น
6.ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ(Overview)
7. ประโยชน์ที่ได้รับชมรายการท่องเที่ยงที่นำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ

4. การทดสอบเครื่องมือ
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีได้ใช้การวิจัยแบบประยุกต์  (Applied Research)  โดยใช้เครื่องมือเป็น

แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น เครื่อง
มือหลักในการเก็บข้อมูลและประเมินผลการผลิตรายการ  สำหรับคำถามเพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์  ผู้
ศึกษาได้นำเครื่องมือทั้งหมดมาทำการตรวจสอบความถูกต้องแม่นยา  โดยให้กลุ่มผู้เช่ียวชาญทางด้าน
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วิชาการ  อาจารย์ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการตรวจจุลนิพนธ์  เปน็ผู้ตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เน้ือหา (Content Validity) และความเหมาะสมของ ภาษาท่ีใช้ (Wording) เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่
เหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ ลดปัญหาความผิดพลาดเมื่อเข้าไปสัมภาษณ์และแจกแบบสอบถามกับ
กลุ่มตัวอย่างจริงที่ได้กำหนดไว้ 

5. ข้ันตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาข้อมูลและการสร้างสรรค์รายการท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำทาง

โทรทัศน์น้ัน ผู้ศึกษาดำเนินข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ ดังน้ี 
5.1 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
ข้ันตอนที่  1  ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากหนังสือและ

เอกสารทางด้านวิชาการ  วิทยานิพนธ์  งานวิจัย  ตลอดจนบทความต่างๆทางอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์กับการผลิตรายการท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ  โดยมีการศึกษา
รวบรวมข้อมูลในสว่นของด้านรายการ  โดยรวบรวมข้อมูลท้ังในสว่นของรูปแบบและวิธีการนำเสนอ
สัดส่วนของรายการ  เนื้อหาที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ  การใช้เน้ือหาและข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการท่อง
เที่ยวให้สอดคล้องและสัมพนัธ์กบัตัวรายการ  เพือ่นามาใช้เปน็แนวทางในการสร้างสรรค์รายการท่อง
เที่ยวที่นำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ ต่อไป 

ข้ันตอนที่  2  ผู้ศึกษาได้ทำการวิเคราะห์รายการโทรทัศน์ที่นำเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับการท่อง
เที่ยวที่ออกอากาศผ่านท้ังฟรีทีวีและช่องเคเบ้ิล ทั้งน้ีผู้ศึกษาจะรับชมผ่านวันเวลาที่ออกอากาศ รวมถึง
ดูรายการย้อนหลังทางช่อง Youtube ด้วย จำนวนทั้งหมด 3 รายการ ดังต่อไปน้ี 

- เทยเที่ยวไทย ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 22:30 น. ความยาว 90 นาที ทางช่อง Bang
Channel

- Hangover Thailand ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ 22.00 น. ความยาว 60 นาที ทางช่อง 
Travel Channel

- วาบิ ซาบิ ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ 22.30 น. ความยาว 30 นาที ทางช่องไทยพีบีเอส

โดยผู้ศึกษาได้นำรายการแตล่ะรายการน้ันมาวิเคราะห์ในส่วนของเน้ือหา  รูปแบบและวธิี
การนำเสนอในแต่ละรายการว่ามีลักษณะอย่างไร มีจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันอย่างไร ตลอด
จนการใช้เทคนิคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการถ่ายทำ มุมกล้อง ด้านตัดต่อทั้งภาพและเสียง ด้านกราฟก
เพื่อศึกษากลวิธีการนำเสนอของผู้ผลิตและผู้ดำเนินรายการทั้งในส่วนที่ดีและส่วนที่บกพร่อง เพื่อนำมา
ใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รายการท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำต่อไป 
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ข้ันตอนที่  3  ผู้ศึกษาได้ทำการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-Depth Interview)  เพื่อสอบถามข้อมูล
ทัศนคติ  ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่มีต่อการผลิตรายการเกี่ยวกับการท่องเท่ียว  จากกลุ่มผู้ผลิต
รายการหรือผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการผลิตรายการท่องเที่ยว  โดยเป็นการสัมภาษณ์ข้อมูลแบบเจาะลึก
รายละเอียดในด้านต่างๆ  ของการผลิตรายการที่เกี่ยวกับการท่องเท่ียว  เพ่ือเป็นแนวทางการพฒันา
ปรับปรุงรายการให้ดียิ่งข้ึนไป

ข้ันตอนที่  4 ผู้ศกึษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire)  ให้กลุ่มตัวอย่าง ตาม
กลุ่มเป้าหมายของรายการ คือกลุ่มคนอายุ  16 – 22  ปี และผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว โดยมีการแจก
แบบสอบถามแบบออนไลน์ จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ทั้งน้ีได้นำผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทาง
ด้านเอกสาร  ตลอดจนผลจากการวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการไม่ว่าจะเป็นรายการโทรทัศน์
ด้านการท่องเที่ยว รายการโทรทัศน์รูปแบบ มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม เพื่อให้ทราบถึง
ลักษณะความต้องการในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ  เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตรายการให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป

ข้ันตอนที่  5  ผู้ศกึษาได้เตรียมการก่อนการผลิตรายการ  (Pre-Production)  โดยนำข้อมูล
ทั้งหมดที่ไดจ้ากเครื่องมือในการวิจัย  มาจัดทำโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการท่องเที่ยวที่
นำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ  (proposal)  และหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเพื่อนำมาเขียนบทรายการ
(script)  เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการผลิตรายการ  ติดต่อบุคลากรที่มีส่วนเก่ียวข้องในการผลิต
รายการ ตลอดจนจัดทำตารางการดำเนินงานผลิตรายการทั้งหมด 

5.2 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินผลรายการ 
ผู้ศึกษาจะนำเสนอผลงาน  รายการท่องเที่ยวที่นำเสนอวถีิชีวติของคนริมน้ำ  ต่อกลุม่เป้า

หมายจำนวน 5 คน ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในหัวข้อ ความพึงพอใจและ ประโยชน์
ที่ได้รบัจากการรับชมรายการทอ่งเที่ยวทีน่ำเสนอวิถชีีวิตของคนริมนำ้  จากนัน้จึงนำ  ข้อมลูทีไ่ด้มา
วิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น  ทั้งในด้านของเน้ือหาการนำเสนอ รูปแบบรายการ เน้ือหา
แต่ละช่วง ตลอดจนเทคนิคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการถ่ายทำ มุมกล้อง ด้านตัดต่อทั้งภาพและเสียง
ด้านกราฟก  ตลอดจนภาพรวมทั้งหมดของรายการ  ทั้งน้ีจะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้
สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด แบ่งเป็น 3 ข้ันตอน ดังน้ี 
6.1  ผู้ศึกษาได้ทำการสำรวจด้วยการรับชมรายการที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวผ่านทาง

ช่องเคเบิลทีวี ช่องฟรีทีวี และ Youtube ตามระยะเวลาท่ีออกอากาศจริง และดรูายการย้อนหลังโดย
ใช้เวลาในการศึกษาและรับชมรายการทั้งสิ้นเป็น เวลาประมาณ 1 เดือน 
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6.2  การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก  (In-Depth  Interview)  ผู้ศกึษาได้ทำการสัมภาษณ์  ผู้ผลิต
รายการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  และมีการจดบันทึกข้อมูล  เพื่อที่นำมาวิเคราะห์และเป็นแนวทางใน
การผลิตชิ้นงาน  โดยเร่ิมตั้งแต่ข้ันตอนก่อนการถ่ายทำ  (Pre-Production)  ไปถึงข้ันตอนการถ่ายทำ
(Production) และข้ันตอนหลังการถ่ายทา (Post - Production) โดยจะใช้เวลา 1-2 สัปดาห์

6.3  แจกแบบสอบถาม  (Questionnaire)  ผู้ศึกษาได้ทำการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มเป้า
หมายตัวอย่างของรายการไดท้ำ  และมีการประเมินผลการทำแบบสอบถามและนำมาวิเคราะห์เพ่ือ
ปรับใช้ในการผลิตรายการทั้งด้านเน้ือหา รูปแบบและเทคนิคต่างๆ โดยจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์

6.4 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้ศึกษาจะทำการสัมภาษณ์และสอบถามสำหรับการ
สนทนากลุ่มจำนวนทั้งสิ้น  5  คน หลังจากทีก่ารผลิตรายการเสร็จสมบูรณ์แล้ว และนำข้อมูลท่ีได้ หลัง
จากการประเมินผลรายการ  มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ชม  เป้า
หมายมากที่สุด ใช้เวลาประเมินผลประมาณ 1-2 วัน 

7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งน้ี  ผู้ศึกษาได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือนาไปใช้ในการ

ผลิตรายการ  ซ่ึงการวิเคราะห์ข้อมูลได้แบ่งออกเป็น  2  สว่นคือ  การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิต
รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ 

7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
ข้ันตอนที่ 1   ผู้ศึกษาได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับการ

ทอ่งเที่ยว  โดยการนําเน้ือหาและวธีิการนําเสนอของรายการต่างๆที่รับชมมาจําแนกลักษณะของรูป
แบบและเน้ือหา  เพือ่นํามาวิเคราะห์ให้เห็นถึงข้อดีและข้อบกพร่อง  เป็นแนวทางท่ีสามารถนํามาปรับ
ใช้ในการผลิตรายการต่อไป

ข้ันตอนที่ 2  ผู้ศกึษาได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth
Interview)  จากกลุ่มผู้ผลิตและผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับรายการท่องเที่ยว  โดยนำคำตอบท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียงสนทนา  มาวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาช้ินงานให้สมบูรณ์
ยิ่งข้ึน

ข้ันตอนที่  3  ผู้ศกึษาได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติข้ันพ้ืนฐาน โดยการนําคําตอบที่
ได้จากกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม  มาประเมินผลด้วยการคํานวณทางสถิติ  เพื่อหาค่าเฉลี่ย
และแจกแจงความถี่  ทั้งด้านประชากรศาสตร์  ด้านพฤติกรรมการท่องเท่ียว  การเปดรับชมโทรทัศน์
ตลอดจนความตอ้งการดา้นรูปแบบและเน้ือหาของรายการ  รวมถึงการนําเอาข้อเสนอแนะความคิด
เห็นต่างๆ มาพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลในการผลิตรายการ 
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7.2 การวิเคราะห์รายการหลังการผลิตรายการ 
ผู้ศึกษาจะใช้วิธีการสนทนากลุ่ม  (Focus Group)  เพื่อทำการประเมินผลรายการที่ได้ ผลิต

เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยใช้เป็นกลุ่มตัวแทนจำนวนท้ังหมด 5 คน และนำคำตอบท่ีได้ มาศึกษาวิเคราะห์
และประเมินผล เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารายการให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด 

8. การนำเสนอข้อมูลและช้ินงาน 
ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังน้ี ผู้ศึกษาได้ทำการนำเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้ จาก

การวิเคราะห์ข้อมูลและการผลิตรายการ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ 
8.1 การนำเสนอข้อมูลในข้ันตอนก่อนการผลิตรายการ 
ข้อมูลในข้ันตอนก่อนการผลิตรายการน้ันเก็บรวบรวมข้ึนเพอื่นามาใช้เป็นแนวทางในการ

ผลิตรายการ ดังต่อไปน้ี 
ส่วนที่  1  นำเสนอผลจากการวิเคราะห์รายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว  จำนวน

ทั้งหมด  3  รายการ  เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบ เนื้อหา  จุดเด่น  จุดดอ้ย  และความแตกต่างของแต่ละ
รายการ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป 

ส่วนที่  2  นำเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณแ์บบเจาะลึก  (In–
Depth  Interview)  ตามประเด็นคำถามทีก่ำหนดไว้  ตลอดจนขอ้เสนอแนะต่างๆ  เพ่ือใชใ้นการ
ปรับปรุงและเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รายการท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ

ส่วนที่  3  นำเสนอผลจากการรวบรวมแบบสอบถาม  (Questionnaire)  วิเคราะห์ผลที่ได้ใน
ด้านต่างๆ รวมถึงความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการ
ผลิตรายการให้มีรูปแบบและเน้ือหาที่น่าสนใจ ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 

8.2 การนำเสนอข้อมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิตรายการ 
ข้อมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิตรายการน้ัน   เก็บรวบรวมข้ึนเพื่อนำมาใช้ในการวางแผน

การผลิตรายการ ดังต่อไปน้ี 
ส่วนที่  1 นําเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบ (Proposal) ของรายการ ซ่ึงจะ ประกอบ

ด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ  ตลอดจนหัวข้อเร่ือง  เนื้อหา  รูปแบบ  และวิธีการ  นําเสนอที่
จะทําการผลิตข้ึนในแต่ละตอนของรายการ

ส่วนที่ 2  นําเสนอบทรายการ (Script) ทั้งสิ้น 1 ตอน ซ่ึงจะประกอบไปด้วยบทพูดของผู้ดํา
เนินรายการ รวมถึงดนตรีหรือเพลงประจําของรายการ

ส่วนที่ 3 นําเสนอตารางการดําเนินงานในการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อให้ ทราบถึง
ระยะเวลาและเป้าหมายการดําเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลไปจนถึงการประเมินผลรายการ
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8.3 การนำเสนอรายการท่ีเสร็จสมบูรณ์ 
นำเสนอตัวรายการท่องเท่ียวที่นำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำที่เสร็จสมบูรณ์  โดยมีความยาว

รายการ 30 นาที จำนวนทั้งสิ้น 1 ตอน
8.4 การนำเสนอผลการประเมินรายการ 
นำเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย  ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม  ข้อมูล

แบบสนทนากลุ่ม  (Focus Group)  เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์สาระท่ี
ได้รับจากการชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย  แล้วนำผลท่ีได้รับมาสรุปตามประเด็นเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนารายการให้ดียิ่งข้ึนต่อไป

9. การวางแผนการผลิตช้ินงาน 
ผู้ศึกษาได้วางแผนการในการผลิตรายการท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
9.1  รวบรวมผลการวิจัยที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth  Interview)  และ

แบบสอบถาม (Questionnaire)  เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้และนำผลลัพธ์มาจัดทำโครงร่างของ
รายการในขั้นตอนก่อนการผลิต  (Pre-Production)  รวบไปถึงการเตรียมงานก่อนการถ่ายทำ  จัดทำ
โครงสร้างและโครงร่างรูปแบบ (Proposal) ของรายการ

9.2 แก้ไขตารางการดำเนินงานในการผลิตรายการ (Time Table)  เพื่อให้ทราบถึงระยะ
เวลาและเป้าหมายการดำเนินงานที่แท้จริง ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลไปจนถึงการประเมินรายการ
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บทที่ 4 
ผลการวิจัยและการนำเสนอชิ้นงาน 

การศึกษาและสร้างสรรค์  “รายการทอ่งเที่ยวนำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ”  เพื่อศกึษา
วิเคราะห์เน้ือหา รูปแบบ และวิธีการนำเสนอ  ท่ีปรากฏในรายการโทรทัศน์ท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว  ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ผลิตหรือผู้เกี่ยวข้องในด้านต่างๆจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก  (In-depth Interview)  และวิเคราะห์ผลสรุปที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง
(Survey)  เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รายการท่องเที่ยวนำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ ให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดยแบ่งการนำเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูล
ก่อนการผลิตรายการออกเป็น 3 ข้ันตอน ดังน้ี

1. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
2. ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ 
3. การนำเสนอชิ้นงานรายการท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ “ตามน้ำ”

ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ 
1.  วิเคราะห์รูปแบบ  เนื้อหา  และวิธีการนำเสนอจากเทปบนัทึกภาพรายการโทรทัศน์ที่  มี

เนื้อหาและ รูปแบบเกี่ยวกับการทอ่งเที่ยวของทางเคเบิ้ลทีวี (Cable TV) ทั้งที่ออกอากาศตามวันเวลา
ปกติ รวมทั้งการรับชมย้อนหลังผ่านทางเว็บไซด์ ชมรายการย้อนหลังต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 2 รายการ

2.  บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีเน้ือหา  และรูปแบบเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว จำนวน 2 ท่าน 

3.  ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศน์ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
และความต้องการในด้านรูปแบบและเน้ือหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถี
ชีวิตของคนริมน้ำ จากการตอบแบบสอบถาม จํานวน 100 ชุด 

4. การนําเสนอโครงร่างและบทรายการท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ"ตามน้ำ"

ผลการวิจัย ( กอนการผลิตรายการ ) 
1.  ผลการวิจัยจากการวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการนําเสนอท่ีปรากฏในรายการ

โทรทัศนเกี่ยวกับการทองเท่ียว
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ผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ  เน้ือหาและวิธีการนําเสนอทีเ่กิดข้ึนใน
รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทั้งสิ้น 2 รายการ ดังน้ี 

1. รายการเทยเที่ยวไทย
2. รายการ Hangover Thailand
ผู้ศึกษาจะทําการวิเคราะห์แยกรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว  โดยแบ่งออก

เป็นแต่ละส่วน ดังน้ี 
ส่วนที่ 1 รูปแบบ ( Format ) ของรายการ 
ส่วนที่ 2 เน้ือหา ( Content ) ของรายการ 
ส่วนที่ 3 ลีลาและวิธีการนําเสนอ ( Style and Presentation ) ของผู้ดําเนินรายการ 

รายการเทยเท่ียวไทย
รายการ  “เทยเที่ยวไทย”  เป็นรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ

โดยออกอากาศทางช่อง Bang Channel ทุกวันศุกร์ เวลา 22.30 น. มีผู้ดําเนินรายการ 3 ท่าน โดยมี
ลักษณะต่างๆของรายการดังน้ี 

1.รูปแบบ ( Format ) ของรายการ 
รายการเทยเท่ียวไทย  เป็นรายการประเภทวาไรต้ีท่องเที่ยวที่พาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวยัง

สถานที่ต่างๆ ด้วยบุคคลผู้เป็นเพศที่สาม โดยการนำเสนอจะเน้นไปที่ความวาไรตี้ของพิธีกรและเน้ือหา
รวมถึงช่วงต่างๆที่มีความบันเทิงหลากหลาย  ซ่ึงนำมาผสมผสานกับการท่องเที่ยวเพ่ือให้ผู้ชมได้รับชม
ความบันเทิงและในขณะเดียวกันก็ได้เปดโลกทัศน์การท่องเที่ยวใหม่ๆไปด้วย

ในช่วงต้นรายการจะเปดด้วยไตเต้ิล  และการพูดเปดด้วยพิธีกรทั้ง 3 และแนะนำสถานที่
ท่องเที่ยวประจำตอนน้ันๆ  หลังจากน้ันก็เป็นการท่องเที่ยว  แต่ระหว่างการเท่ียวก็จะได้รับความ
สนุกสนานจากพิธีกรทั้ง 3 คน นอกจากน้ันรายการยังมีช่วงต่างๆ นอกจากการไปเที่ยวอย่างเดียว คอื
ช่วงพ่อค้าแซ่บ ช่วง Wanna Be On Top และช่วงต่อปาก ต่อคำ ต่อราคา ที่ทำให้รายการเป็นวาไรตี้
ตารางที่ 4-1 รูปแบบรายการเทยเที่ยวไทย

ช่วงของรายการ รูปแบบการดำเนินรายการ

ช่วง  เทยเท่ียวไทย ไปเท่ียวเลย
เป็นช่วงแนะนำสถานท่ีท่ีจะไป ตั้งแต่เร่ิมเดินทาง 
ระหว่างทาง และท่ีหมายท่ีจะไปเท่ียว

ช่วง  พ่อค้าแซ่บ

เป็นช่วงท่ีแนะนำร้านค้าท่ีดำเนินกิจการโดยพ่อค้าท่ี
หน้าตาดี ซึ่งก็เปดโอกาสให้ผู้ชมสามารถส่งเบาะแสพ่อ
ค้าแซ่บได้ทางโซเชียล เน็ตเวิร์ค
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ช่วงของรายการ รูปแบบการดำเนินรายการ

ช่วง Wanna Be On Top
เป็นช่วงท่ีพิธีกรจะไปเท่ียวตลาดในท้องถิ่น โดยท่ีจะไป
พูดคุยไปพ่อค้าแม่ค้า พร้อมกับหาคำคม

2. เน้ือหา ( Content ) ของรายการเทยเที่ยวไทย
รายการเทยเท่ียวไทย เปน็รายการท่องเที่ยวท่ีมีเน้ือหลากหลาย ไม่ได้เน้นเฉพาะการไปท่อง

เที่ยวเพียงอย่างเดียว  แต่จะมีเนื้อหาในช่วงต่างๆของรายการทีน่อกเหนือจากการท่องเที่ยว สามารถ
วิเคราะห์และจําแนกเน้ือหาของรายการได้ ดังน้ี 

2.1 การไปท่องเที่ยว โดยทั้ง 3 พิธีกร จะเป็นคนพาไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆ
2.2 การพาไปดูร้านค้าต่างๆ ที่มีเจา้ของกิจการหรือผู้ให้บริการในร้านน้ัน ที่มีลักษณะรูป

ลักษณ์หน้าตาที่ดี โดยไปน่ังพูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆของบุคคลน้ันๆ
2.3 การแข่งขันถ่ายรูปในสถานท่ี ที่ไปเที่ยวในตอนน้ันๆ พิธีกรท้ัง 3 คนจะต้องมาแข่งกัน

โดยจะต้องคิดท่าทางแลว้แนวคดิของภาพให้ตรงกับโจทย์ทีท่างรายการตั้งไว้  จากน้ันจะนำภาพถ่าย
ของพืธีกรทั้ง 3 ไปคัดเลือกหาผู้ชนะ

2.4 มีการพาไปที่ตลาดต่างๆ  ที่ใกล้เคียงกับสถานที่ท่องเที่ยวประจำตอนน้ันๆ  แต่จะไม่
เน้นไปทางแนะนำตลาดน้ันๆ  จะเป็นการไปพูดคุยกับพ่อค้า  แม่ค้า  เพื่อให้ได้คำพูดประทับใจที่จะนำ
มาเป็นคำคมประทับใจ ที่ทางรายการเรียกว่า คำคมกาละเเมร์ ประจำตอนน้ันๆ

สรุปเนื้อหาของรายการเทยเท่ียวไทย จะมเีนื้อหาที่หลายหลาย ไม่ใช่รายการที่พาไปท่อง
เที่ยวเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้เป็นรายการท่องเที่ยวที่ไม่น่าเบ่ือ

3. ลีลาและวิธีการนําเสนอ ( Style and Presentation ) ของผู้ดําเนินรายการ
ลีลาด้านการนําเสนอของผูด้ําเนินรายการเทยเที่ยวไทย  จะมีวิธีโดยการเน้นไปท่ีความเปน็

กันเองของพิธีกรทั้ง  3  การสร้างบรรยากาศสนทนาให้มีความสนุกสนาน เฮฮา ตามบุคลกิทั่วไปของ
เพศที่สาม อีกท้ังพิธีกรทั้ง 3 คน เป็นเพ่ือนที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน จึงมีการหยอกล้อและการพูด
คุยที่ไม่จริงจังจนเกินไป

สรุปได้ว่าลีลาและวิธีการนำเสนอของผู้ดำเนินรายการจะเน้นความเป็นกันเองให้ผู้ชมได้รู้สึก
สนุกสนานไปด้วยกับพิธีกร  บทสนทนาพูดคุยจะเน้นความเปน็ธรรมชาติและไม่จริงจังจนเกินไป  เพื่อ
ผ่อนคลาย

รายการ Hangover Thailand
รายการ  Hangover  Thailand เป็นรายการท่องเท่ียวที่ออกอากาศทางช่อง  Travel

Channel ทุกวันอาทิตย์ เวลา 22.00 – 23.00 น.  โดยมีลักษณะต่างๆของรายการดังน้ี 
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1.รูปแบบ ( Format ) ของรายการ  Hangover Thailand
รายการ Hangover Thailand รายการท่องเที่ยวที่พาเดินทางท่องเที่ยวในสไตล์ Road 

Trip โดยเป็นการนำเสนอในรูปแบบกึ่งเรียลลิตี้ที่สอดแทรกมุมมองความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆ ที่
เกิดข้ึนระหว่างเดินทางและหลังการเดินทาง แบบไม่มีสคริปต์ แต่ทั้งหมดจะถูกถ่ายทอดผ่านความรู้สึก
จริงๆ

รูปของรายการจะคล้ายกับการดำเนินเรื่องของภาพยนร์ เรื่องราวที่ตัวละครเดินทางไปด้วย
กัน ด้วยการขับรถ มีจุดมุ่งหมาย แต่ไม่สำคัญเท่าเรื่องราวระหว่างทางที่ตัวละครเหล่าน้ันได้พบเจอ ซ่ึง
หลายครั้งมันทำให้พวกเค้าเปลี่ยนแปลง เติบโตข้ึนจากวันแรกที่เริ่มออกเดินทาง โดยให้พิธีกรทั้ง 
3 เดินทางไปด้วยกัน และเราจะบันทึกเรื่องราวการเดินทาง การพูดคุย ทัศนคติของพวกเค้าต่อสถานที่ 
ผู้คน หรือสิ่งที่พวกเค้าได้พบเจอ

2. เน้ือหา ( Content ) ของรายการ Hangover Thailand
รายการ Hangover Thailand มีเน้ือหาเกี่ยวกับการพาผู้ชมไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆใน

ลักษณะ Road Trip โดยจะนำเสนอมุมมองและความรู้สึกต่างๆที่เกิดข้ึนระหว่างเดินทาง และหลังการ
เดินทางของผู้พาเที่ยว (พิธีกร) ซ่ึงเป็นกลุ่มก๊วนที่จะเดินทางไปด้วยกันแบบเพื่อนเกลอ โดยรายการจะ
พาไปเที่ยวชมหลากหลายสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่เที่ยว สถานที่กินหรือแม้แต่สถานที่พัก ซ่ึงเน้น
ให้เห็นถึงความเป็นจริงของสถานที่น้ันๆ  ไม่มีการเขียนสคริปต์ เน้นการถ่ายทอดความรู้สึกที่แท้จริง
ของพิธีกรที่ต้องผ่านเหตุการณ์ต่างๆ มากมายระหว่างการท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ

สรุปเน้ือหารายการ Hangover Thailand มีเน้ือหาเกี่ยวการท่องเที่ยว ที่ไม่ใช่เพียงการ
เสนอสถานที่ท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว แต่จะนำเสนอในแง่ของความรู้สึก มุมมองของพิธีกรด้วย

3. ลีลาและวิธีการนําเสนอ ( Style and Presentation ) ของผู้ดําเนินรายการ
ลีลาด้านการนําเสนอของผู้ดําเนินรายการ เน่ืองจากรายการน้ีไม่มีสคริปต์ การนำเสนอที่มี

รูปแบบกึ่งเรียลลิตี้ ถือเป็นการดึงดูดความสนใจให้ผู้ชมติดตามว่าจะเกิดอะไรข้ึนกับพิธีกรที่นำเที่ยว
บ้าง ซ่ึงเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในสถานที่ต่างๆล้วนเป็นสถานการณ์จริงที่ไม่มีการเขียนบท จึงทำให้เราได้
เห็นตัวตนและความรู้สึกจริงๆจากตัวของพิธีกรเอง

สรุปลีลาและวิธีการนำเสนอของผู้ดำเนินรายการเน่ืองจากเป็นรายการที่ไม่มีสคริปต์สิ่งที่นำ
เสนอออกมาจึงออกมาจากตัวพิธีกรเอง เป็นบุลคลิก ความคิดเห็น และความรู้สึกของตัวเองจริงๆ

2. วิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิต และผูมีสวนเกี่ยวของกับรายการโทรทัศนท่ีมีเน้ือหา
เกี่ยวกับการทองเท่ียว

ผู้ศึกษาได้ทําการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก เพื่อขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
สร้างสรรค์รายการรายการท่องเที่ยวนำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ จากทีมผู้ผลิตและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
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กับรายการโทรทัศน์ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว จํานวน 2 รายการ ดังน้ี 
1. รายการ  Fast Fest ช่อง Apple one channel

- คุณเอกรถ กุลทวีลาถ  (Creative)
2. รายการหนังพาไป ช่อง Thai PBS

- คุณทายาท เดชเสถียรและคุณพิศาล แสงจันทร ์(Producer)

ทั้งน้ีเพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น  กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหา  กลวิธี
ในการสื่อสารของผู้ดาํเนินรายการ  ตลอดจนปญหาและอปุสรรคต่างๆในการผลิตรายการที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว  และนําข้อมูลท่ีได้ทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห์  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ผลิตรายการ ผู้ศึกษาจึงได้ทําการวิเคราะห์ แยกบทสัมภาษณ์แต่ละท่าน ดังน้ี 

1. คําถามดานแนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับรายการทองเท่ียว 
คุณเอกรถ  กุลทวีลาถ กล่าวว่า  แนวคิดในการทำรายการท่องเที่ยวในปจจุบันเริ่มจากการ

ชอบส่วนตัว  ในเรื่องของการท่องเที่ยว  ทุกคนชอบการท่องเที่ยว  เพียงแต่ว่าการท่องเที่ยวจะเป็นการ
เที่ยวแบบไหน เที่ยวแบบมีคนพาเที่ยวหรือเที่ยวแบบไปคนเดียว 

จุดเด่นรายการท่องเท่ียวในปจจุบัน จุดหลัก คือภาพ ถ้าเป็นรายการท่องเที่ยวเเต่ไม่ได้ถ่าย
บรรยากาศของสถานที่น้ันๆมาเท่ากับว่าไม่ประสบผลสำเร็จ  รายการจะมีพิธีกรที่ดีหรือมีดีที่สิ่งใด
ก็ตาม แต่ก็ต้องนำเสนอบรรยากาศของสถานท่ีนั้นมาด้วย ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยมีถนนของกินอยู่ที่
เยาวราช  แต่ถ้าไปต่างประเทศ  ไปถนนของกินเช่นเดียวกัน  แต่ไม่ได้ถ่ายภาพท่ีเห็นบรรยากาศของ
สถานที่น้ันมา ก็ไม่ต่างจากการถ่ายที่ประเทศไทย ไม่จำเป็นต้องไปต่างประเทศ

จุดเด่นของรายการ Fast Fest มีหลายจุด จุดแรกคือพิธีกร ความเป็นพิธีกรทีส่ามารถทำได้
ทุกสิ่งทุกอย่าง  กล้าทุกสิ่งทุกอย่าง  ถึงพิธีกรเป็นเพศหญิง  จุดเด่นอีกข้อหน่ึงคือเรื่องของเน้ือหา  ที่จะ
เจาะลึกมากกว่า ทำให้แตกต่างไปจากรายการอื่นๆ

มุมมองถึงรายการปจจุบัน มองว่าการทำรายการไม่มีผิดไม่มีถูก สิ่งที่ผิดหรือถูกก็คือว่าการที่
ได้ลองทำแล้วมานั่งดูว่าสิ่งน้ันใช่หรือไม่ใช่  ถ้าใช่ก็พัฒนาต่อ  ถ้าไม่ใช่ก็นำมาปรับ  ณ  ปจจุบัน  วงการ
บันเทิงถูกสร้างรูปแบบออกมาอยู่แล้ว  จะไปเปลี่ยนแปลงหรือไปทำอะไรท่ีพลิกไปเลย  เป็นเร่ืองยาก
มากสำหรับคนไทยเรา

การเตรียมตัวก่อนถ่ายทำ  ควรเตรียมงานล่วงหน้า  1-2 อาทิตย์  ในการเตรียมข้อมูล  ว่าจะ
ไปท่ีไหน  ทำอะไร  จนเลือกได้แล้วว่าจะไปที่ไหน  แล้วต่อไปก็เป็นส่วนของการติดต่อ  ในระหว่างที่
ติดต่อต่างๆน้ัน ผู้ที่เราตดิต่อด้วยอาจจะพูดอะไรมาแล้ว สามารถนำมาคิดเพิ่มเติมจากที่คิดไว้ จนออก
มาเป็นผลงาน  เรื่องสถานทีใ่นการถ่ายทำ  การไปดูสถานที่ในการถ่ายทำก่อนเป็นเรื่องที่ดี  ถ้างบ
ประมาณมาก แต่ถ้าไม่สามารถไปดูก่อนได้ ก็สามารถใช้อินเตอร์เน็ต ในการค้นหาข้อมูลแทนได้ 
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ก่อนการเข้าไปถ่ายทำควรติดต่อพูดคุยกับเจ้าของสถานที่ว่าจะทำอะไรบ้าง  ให้เจ้าของ
สถานที่ดูความเหมาะสม เพื่อที่จะได้รับความสะดวกจากเจ้าของสถานที่  หากไม่เป็นไปตามความคาด
หมายก็ควรมีแผนสารองเพื่อรับมือกับปญหาที่กำลังจะเกิดข้ึน เพื่อที่จะได้แก้ปญหาได้ทันเวลา

คุณทายาท  เดชเสถียรและคุณพิศาล  แสงจันทร กล่าวว่า  จุดเด่นของรายการหนังพาไป
หน่ึงคือการใช้กล้องเพียง 1 เครื่อง เหมือนเป็นการแทนคนพูด เวลาคนหน่ึงถ่ายอีกคนก็จะพูด เพราะ
ฉะนั้นก็เหมือนกลายเป็นการพูดกับเพ่ือน  พูดกับผู้ชม  ก็คือกลายเป็นการลดระดับกำแพงของผู็ชมลง
มา ผู้ชมก็กลายเป็นเพื่อนเรา 

สองเรื่องข้อจำกัดที่มี คืองบประมาณมีน้อย ในเรื่องของงบประมาณน้อยอาจเป็นข้อเสีย แต่
พอเมื่องบประมาณน้อยทำให้คิดมากขึ้น ใช้ความคิดสร้างสรรคม์ากขึ้น ตัวอย่างเช่น ไม่เงินพอมาเป็น
ค่าตัวพิธีกร  ก็เป็นพิธีกรเอง ตัดต่อเอง พอตดัต่อเอง ถ่ายทำเอง แต่ละข้ันตอนคนทำงานคนเดียวกัน
การเล่าเรื่องที่รู้ประเด็นอยู่แล้ว  รู้ว่ามีอะไร  รู้ว่าเป็นอะไร  จะทำให้มีอารมณ์ร่วมกับหนังพาไปแต่ละ
ตอน เพราะฉะน้ันหนังพาไปที่ตัดต่อออกมาก็เป็นตัวเราเอง

สามคือใช้วิธีการของภาพยนตร์เลา่เรื่องการเดินทาง  ไม่ไดเ้ล่าเร่ืองแบบรายการโทรทัศน์ท่ี
จะเน้นข้อมูล ตัวอย่างเช่น วังน้ีสร้างในปีไหน แต่จะเน้นเล่าเรื่องความรู้สึกของตัวเองผ่านเพลง ผ่านสิ่ง
ต่างๆ  ให้ผู้ชมค่อยๆเห็นการแก้ปญหาแต่ละอย่าง  เช่น  หลงทางทำอย่างไร  ข้ึนรถโดยสารผิดสาย
อารมณ์ตอนน้ันจะเป็นอย่างไร เวลากลัว กลัวอย่างไร พยายามใส่เพลงให้ผู้ชมรู้สึกไปกับเรา เวลาเรารู้
อะไรก็ให้ผู้ชมรู้ไปพร้อมกัน ไม่ใช่บอกคนดูว่าตอนท้ายรายการจะไปเจอกับเร่ืองอะไร คอยติดตามเร่ือง
ราวไปด้วยกัน

การเตรียมตัวก่อนการถ่ายทำ  การวางแผนของรายการหนังพาไปคือ  จะเป็นการวางว่าจะ
ไปเทศกาลภาพยนตร์นี้  เทศกาลนี้มีอะไรบ้าง ทำอะไรบ้าง ไม่ได้วางว่าจะเดินทางไปอย่างไร หลังจาก
เทศกาลหนังเสร็จสิ้น  ก็มีวางแผนการเที่ยว  วางเเผนเที่ยวคือวางแผนแค่ที่รับประทานอาหาร  ที่พัก
และหาดูสถานที่ท่องเที่ยวไหนที่น่าสนใจ  แต่ระหว่างทาง  เช่นการเดินทางอย่างไร  ไปเจออะไรบ้าง
ระหว่างทาง ไม่ได้มีการวางแผน ในส่วนของการเตรียมตัวถ่ายทำ ต้องเตรียมเร่ืองอุปกรณ์ กล้อง แบต
เตอร์รี่ต้องเพียงพอ เลนส์ เตรียมที่พัก โดยการติดต่อต่างๆ

สิ่งที่ต้องการให้ผู้ชมได้รับจากรายการท่องเที่ยว  คอืความจริงใจในการเล่าเรื่อง  ถ้าไปแล้ว
สถานที่น้ันแล้วไม่ดี  ให้บอกว่าไม่ดี  แต่จะต้องให้เหตุผลว่าเพราะอะไรและจะปรับได้อย่างไร  จะ
สะท้อนให้ผู้ชมไม่หลงผิดตาม  และอาจจะเป็นการสะท้อนให้คนท้องถ่ินปรับปรุงในจุดน้ันๆได้ด้วย
ไม่ใช่การไปแล้วทุกอย่างดี จะดูเป็นการโกหก ถ้าเล่าเร่ืองในส่วนท่ีดีได้ ก็ต้องเล่าเร่ืองในส่วนที่ไม่ดีด้วย
เช่นกัน   ไม่เช่นน้ันจะเป็นการโกหกผู้ชม  เลือกทีจ่ะเล่าด้านเดียว  รายการที่มีความจริงใจในการเล่า
เรื่องแบบน้ีเป็นรายการที่มีเสน่ห์ ผู้ชมจะไว้วางใจและพร้อมที่จะรับฟง

สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผู้เช่ียวชาญ  ในเร่ืองของแนวคิด
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ในการผลิตรายการท่องเที่ยวจะมีที่มาที่ไปจากความชอบโดยมากของคนที่นิยมพักผ่อนคลายเครียด
ชอบการท่องเที่ยว  ไมว่่าจะรูปแบบใดก็ตาม  จุดหลักทีม่ีส่วนสำคัญอย่างมากของรายการท่องเที่ยวคือ
การนำเสนอภาพ  ภาพต้องสื่อให้เห็นถึงบรรยากาศของสถานท่ีนั้นๆให้ได้มากที่สุด  เพื่อสร้างความน่า
สนใจในสถานที่ให้ผู้ชมดูแล้วรู้สึกอยากจะไปเที่ยวในที่แห่งน้ันตามไปด้วย  ปจจุบันรายการท่องเที่ยวมี
อยู่มากมาย  ก็ไม่ถือว่ารายการไหนทำผิดทำถูก  แตล่ะรายการล้วนมีแนวทางของตัวเอง  และวงการ
บันเทิงก็มีรูปแบบที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้ว  ความแตกต่างจึงไม่ห่างกนัมาก  การนำเสนอที่สร้างความ
คุ้นเคย  ความใกล้ชิดระหว่างรายการกับคนดูก็ถือเป็นการลดระดับกำแพงให้น้อยลง  ทำให้คนดูกลาย
มาเป็นเพื่อนของเรา 

นอกจากน้ีการเตรียมความพร้อมก่อนการถ่ายทำก็เป็นสิ่งท่ีสำคัญและจำเป็นอย่างมาก ต้อง
วางแผนว่าจะไปที่ไหน  ไปอย่างไร  ไปทำอะไร  ทำยังไง  ทำเพื่ออะไร  นำเสนอด้วยเรื่องราวแบบไหน
ต้องเตรียมข้อมูลสถานท่ีให้มากที่สดุและตดิต่อกับบุคคลท่ีเกีย่วข้องกับสถานท่ีนั้นๆ  เพื่อพูดคยุเกีย่ว
กับรายละเอียดของการถา่ยทำใหเ้ขา้ใจตรงกนัมากทีสุ่ด  ในส่วนของการเตรียมตัวถ่ายทำ  ก็จำเปน็
ต้องเตรียมเรื่องอุปกรณ์ กล้อง แบตเตอร์รี่ต้องพอ เลนส์ เตรียมแผนการเดินทาง ที่พัก ติดต่อ

สิ่งที่รายการท่องเทีย่วจะต้องยดึถือคือการตรงไปตรงมาในการนำเสนอ  รายการจะต้องมี
ความจริงใจต่อคนดู  สิ่งไหนท่ีไม่ดีก็ต้องบอกผู้ชมว่าไม่ดี  สิ่งไหนดีก็นำเสนอไปว่าดี  เพื่อสะท้อนให้เห็น
ถึงความเป็นจริงของแต่ละสถานที่

2. คำถามเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการนำเสนอรายการทองเท่ียว 
คุณเอกรถ กุลทวลีาถ กล่าวว่า วิธีการนำเสนอที่ให้กลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นวัยรุ่นสนใจ ให้มอง

ย้อนกลับไปที่ตนเองและถามตนเอง เพราะว่ายังอยู่ในช่วงวัยรุ่น เริ่มจากตนเอง เราชอบอะไร ลองทำ
สำรวจกับคนท่ีอยู่ในช่วงวัยรุ่น ว่าชอบอะไร เราชอบอะไร แล้วมาประมวลว่าจุดก่ึงกลางคืออะไร แล้ว
มุ่งไปที่สิ่งน้ัน

คุณทายาท  เดชเสถียรและคุณพิศาล  แสงจันทร กล่าววา่  ให้เล่าในสิ่งที่ตัวเองเปน็  ให้
เที่ยวในรูปแบบของตัวเอง  ไม่ใช่พยายามเป็นคนอื่น  หรือพยายามจะทำเป็นแบบรายการโทรทศัน์
ตัวอย่างเช่นรายการหนังพาไป ตอนท่ีคิดรูปแบบ ตั้งแต่เริ่ม ไม่ได้คิดว่ารายการที่มีอยู่ในปจจุบันมีช่อง
ว่างอะไร หรือรายการแบบไหนท่ียังไม่มีใครทำ ไม่เคยสำรวจตลาดและก็ทำตามช่องว่างที่เหลือไว้ แค่
คดิว่าเราเท่ียวแบบนี้และกเ็ห็นความสนุกของการเที่ยวแบบนี้  และหาวิธีเล่าความสนุกออกมาให้ได้
สุดท้ายรายการของเราก็จะเป็นส่วนผสมของรายการอื่นๆที่ทำอยู่แล้วและเป็นรายการที่เป็นแบบของ
เราท่ีรายการอื่นๆไม่เล่าด้วย เป็นส่วนผสมที่ไม่ได้มีแต่ช่องโหว่ที่คนอื่นทิ้งไว้  มันมีความผสมของตัวเรา
เอง  เพราะฉะน้ันเวลาจะเล่าอะไร  หรอืเวลาจะตัดต่อแบบไหน มันง่ายในการท่ีไม่ต้องดูว่ารายการอ่ืน
ตัดแบบนี้หรือเปล่าแล้วเราจะทำอีกแบบ  แค่รู้สึกวา่ทำแบบน้ี  เราทำไปเลย  เพราะฉะน้ันถ้าอยากทำ
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รายการท่องเที่ยว ก็ทำแบบที่เราอยากเที่ยว แม้วา่ไปเส้นทางเดียวกัน ถ่ายเหมือนกัน ถึงอย่างไรก็เล่า
เรื่องไม่เหมือนกัน  เพียงแค่ให้เรารู้ว่าเราสนุกกับอะไร  แล้วถ่ายทอดสิ่งน้ันออกมาให้ได้  ผู้ชมก็จะสนุก
กับเราได้

สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เช่ียวชาญ ส่วนของรูปแบบและ
วิธีการนำเสนอนั้น  ควรยึดจากตนเองเป็นหลัก  ว่าต้องการนำเสนอการท่องเที่ยวแบบไหน  ชอบเท่ียว
แบบไหน  อยากเที่ยวแบบไหน  เลือกทำจากสิ่งที่ตนเองพอใจที่จะทำ  หลังจากเริ่มที่ตัวเราก็ค่อยๆ
สำรวจคนรอบข้างว่ามีพฤติกรรมหรือความชอบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในรูปแบบไหนบ้าง  หลังจากน้ัน
แล้วค่อยเริ่มสังเกตุที่รายการที่มีอยู่มีในปจจุบัน  แต่เราไม่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงต่อให้มีรายการลักษณะ
นี้อยู่แล้ว  ไม่จำเป็นต้องเลือกทำรายการทีค่นอืน่ไม่ได้ทำ  ไม่จำเป็นต้องนำสิง่ที่คนอืน่เหลือไวม้าทำ
เพราะตัวเองสามารถเลือกทำในส่งที่ตัวเองอยากทำ  แลว้ค่อยเล่าเรื่องให้แตกต่างในแบบฉบับของตัว
เองลงไป

3. คำถามเกี่ยวกับเน้ือหาของรายการทองเท่ียว
คุณทายาท เดชเสถียรและคุณพิศาล แสงจันทร กล่าวว่า  ส่วนใหญ่เวลาเดินทางไปท่อง

เที่ยวไม่ได้ต้ังว่าจะต้องไปหาสิ่งใด  แต่เวลาไปจะได้อะไรกลับมาอยู่แล้ว  คนเวลาเดินทาง  หรอืคนไป
ท่องเที่ยว  จะได้อะไรกลับมาตลอดทุกคน แต่ละประเด็นที่เกิดในรายการ  จะเกิดข้ึนจากความสนใจ
ของตนเอง จึงคล้ายกับว่าไม่ได้วางเอาไว้ว่าจะต้องไปค้นหาอะไร 

สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เช่ียวชาญ  เนื้อหาของรายการ
ท่องเที่ยวอาจไม่จำเป็นต้องจำเพาะว่าต้องไปเพื่ออะไร เพราะคนเรามีจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวคือ
การได้พักผ่อน  อยา่งน้อยต้องได้อะไรจากการท่องเที่ยวอยู่แล้ว  และในระหว่างการเดินทางหรือ
ระหว่างที่ท่องเที่ยวก็จะได้อะไรกลับมาด้วยเสมอ อาจจะเป็นความรู้ใหม่เกี่ยวกับสถานที่น้ัน ความทรง
จำดีๆ ความประทบัใจ หรือความไม่ประทับใจ เหล่่านี้สามารถเกิดข้ึนได้ในรายการ ซ่ึงเราจะไม่ต้องไป
เจาะจงว่าจะต้องไปเที่ยวเพื่ออะไร แต่ก็อาจมีแนวทางหรือโครงเรื่องที่ต้องการจะนำเสนอเอาไว้ด้วย

4. คำถามดานการผลิตและเทคนิคการนำเสนอ
คุณเอกรถ กุลทวลีาถ กล่าวว่า  อุปสรรค์ในการถ่ายทำ ตอนถ่ายมีอุปสรรค์เกิดข้ึนแน่นอน

เพราะว่าสิ่งที่คิดมาน้ันไม่ได้ตรงแน่นอนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นขณะถ่ายทำ  สดุท้ายต้องไปแก้ปญหาเฉพาะ
หน้า ณ เวลาน้ัน คนที่จะทำรายการโดยเฉพาะในหน้าที่โปรดิวเซอร์ ต้องเป็นคนที่คิดแก้ปญหาเฉพาะ
หน้าได้ดี เพราะจะต้องได้เจอปญหาขณะถ่ายทำ เช่น ไปถ่ายทำ ได้ทำการติดต่อไปแล้ว แต่เมื่อไปถึงที่
ไม่สามารถถ่ายได้ ก็ต้องคดิแก้ปญหา ข้ันแรกทำอย่างไร ลองคุยกับเจ้าหน้าที่ที่จัดงาน อะลุม่อล่วยกัน
ได้ไหม ขออนุญาตเข้าไปแค่ 1 คนได้ไหม เพื่อไปเก็บภาพ สุดท้ายแล้วต้องแก้ไขให้ได้

เทคนิคเสริมอย่างการนำกราฟคเข้ามาช่วย มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือมีสวยงาม แต่สิ่งที่
ก่อนที่จะนำกราฟคเข้ามาคือ  ต้องคิดก่อนว่าทำไมต้องนำกราฟคเข้ามา  การที่จะนำกราฟคเข้ามาช่วย
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ในรายการคือการที่ถ่ายภาพออกมาไม่ดี จึงต้องมาแต่งภาพด้วยกราฟค ถ้าถ่ายภาพออกมาดี ก็ไม่ควร
นำกราฟคเข้ามา 

จังหวะในการใส่กราฟคต้องเลือกให้ดี ดูแล้วไม่รู้สึกมีอาการเขิน ถ้านำกราฟคมาใช้ตลอด
อาจจะมีอาการเขินเกิดข้ึน ถ้าผู้ชม ดูแล้วเขิน จะเปลี่ยนช่อง เพราะผู้ชมจะรู้สึกมีกำแพงข้ึนมาทันที

คุณทายาท  เดชเสถียรและคุณพิศาล  แสงจันทร กล่าวว่า  ในเรื่องของปญหาการในการ
ถ่ายทำรายการหนังพาไป ปญหาที่เจอส่วนใหญ่คือปญหาของการเดินทาง หน่ึงก็คือค่าใช้จ่าย การไป
ต่างประเทศค่าใช้จ่ายจะสูงมาก คา่การเดินทาง ค่าอาหารจะสูง คา่เงินสูง หาซ้ืออาหารได้ลำบาก รัป
ทานอาหารวันหน่ึงเพียงมื้อเดียว  หรือไม่ก็ต้องพกบะหมี่ก่ึงสำเร็จรูปไป ไมก่็ต้องไปขอวัดอาศัย  ก็เป็น
วิธีแก้ปญหาไป คา่ใช้จ่ายในการเดินทางก็สูง  อาจจะแก้ปญหาคือ  ในทวีปแทบยุโรปถ้าจองตั๋วสำหรับ
เดินทางไว้ล่วงหน้าประมาณ 1 เดือนจะลดราคาได้มาก สองคือปญหาเรื่องคน สรุปได้ 3 อย่างคอื หิว
เหน่ือย ง่วง ถ้า หิว เหน่ือย ง่วง จะทำให้อารมณ์ไม่ดี  เพราะฉะน้ันควรหยุดก่อน พยายามแก้ปญหา
ด้วยการ หิวก็อาจจะรับประทานอาหาร เมื่อรูส้ึกเหน่ือยก็พัก หรอืเมื่อมีอาการง่วงนอนก็นอนหลับพัก
ผ่อน 

ปญหาตอนการถ่ายทำ  ตัวอยา่งเช่น  บางทีไ่ม่สามารถใช้กล้องถ่ายได้  ก็จะไม่สามารถเล่า
เรื่องราวตรงน้ันได้ จะต้องแก้ปญหา อาจจะใช้วิธีเข้าไปดูก่อน ตัวอย่างเชน่ เทปหน่ึงของรายการหนัง
พาไป มีการถ่ายทำที่ประเทศพม่า ไม่สามารถเข้าไปถ่ายทำในวัดได้ สามารถทำได้แค่เข้าไปชม เพราะ
ฉะนั้นแก้ปญหาด้วยกาเข้าไปชม แล้วออกมาเล่าให้ผู้ชมได้รู้ว่าเป็นอย่างไร บอกผู้ชมว่าไม่สามารถถ่าย
ทำบริเวณนั้นได้  แตต้่องออกมาอธบิายให้ได้ว่า  ณ  บรเิวณน้ันเป็นเช่นไร  แล้วอาจหาภาพจาก
อินเตอร์เน็ตมาช่วยประกอบ

วิธีการตัดต่อของรายการหนังพาไป  แต่ละตอนวิธีเล่าจะไม่เหมือนกัน  ไม่มีการกำหนดรูป
แบบที่ชัดเจนออกมา  จึงทำให้เป็นเร่ืองยากมากในการตัดต่อรายการหนังพาไป  ยากตั้งแต่การเลือก
ประเด็นที่จะนำมาเล่า  การเรียงอารมณ์  ควรเปดจากอารมณ์ไหน  เพลงประกอบจะจบตรงไหน  ต่อ
เพลงประกอบอย่างไร เพลงประกอบควรขึ้นตรงไหน ประเด็นนำมาเล่าแค่ไหน ตัวอย่างเช่น บางเร่ือง
นั่งคุยกับคนๆหนึ่งแล้วมีหลายประเด็น  จะเล่าทุกประเด็นไม่ได้  จะเกิดความน่าเบื่อ  จึงต้องเลือก
ประเด็น ต้องคุยกันในทีมงาน ตัดต่อมาหลายๆแบบ แล้วเลือกว่าอันไหนรู้สึกที่สุด 

ช่วงโพสโพรดักชั่น  น้ีถือว่าเป็นงาน  80%  ของรายการหนังพาไป เพราะเป็นรายการที่ไม่มี
สคริปต์ เหมือนเป็นการไปเขียนสคริปต์และตัดต่อด้วยพร้อมกันในข้ันตอนเดียว

การใช้เทคนิคเสริม การเลือกเพลงประกอบ ให้เลือกจากความรู้สึกตัวเอง ในการตัดต่อการ
เลือกเพลงประกอบเป็นสิ่งสำคัญมาก บางคร้ังอารมณ์ตื่นเต้นของคนเรานั้น ก็จะมีหลายระดับ ตื่นเต้น
มาก  ตืน่เต้นน้อย  ตื่นเต้นแค่ไหนที่จะพอดีกับความรู้สึกของเรา  ต้องเลือกว่าเพลงระดับไหน  เสียง
ดนตรีแบบใด ที่ใช้ได้หรือไม่ได้ ตัวอย่างเช่นเรื่องที่ทำเป็นอารมณ์ที่ีมีความสุข เวลาเลือกเพลงเราก็จะมี
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ความสุข จะวนอยู่กับอารมณ์น้ัน แต่ถ้าเป็นอารมณ์เศร้า ก็ทำร้ายความรู้สึกของตัวเองมาก เพราะต้อง
ฟง  แล้วชั่งวัดว่า  ความรู้สึกเราตอนน้ันเศร้าแค่ไหน  โกรธแคไ่หน  เหน่ือยแค่ไหน  แลว้เพลงประกอบ
เพลงไหนท่ีพอกับเรา  ต้องฟงซ้ำๆอยู่กับความรู้สึก  ซ่ึงตรงน้ียากเพราะว่าใช้แค่ไหนจึงจะพอดี  ไม่ใหญ่
เกินไป ไม่เล็กเกินไป แล้วเพลงที่มีสนับสนุนอารมณ์เราตอนน้ันไหม เพลงประกอบสำหรับรายการหนัง
พาไปจะให้ความสำคัญมาก เพราะเพลงประกอบนัน้เหมือนสิง่ช่วยสือ่อารมณ์โดยไม่ต้องพูดออดมา
ถ้าเลือกเพลงได้ถูก ก็จะพอดี

สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ สำหรับด้านการผลิต
และเทคนิคการนำเสนอ สิ่งที่ตอ้งใหค้วามสำคัญอยา่งมากคือการเตรียมงานล่วงหน้า เพราะในการ
ถ่ายทำจริง แน่นอนว่าเราจะพบกับสิ่งที่ไม่ได้คาดหมายเกิดข้ึนที่หน้างาน ดังน้ันการแก้ไขปญหา ณ
ตรงนั้นจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำให้ได้ โดยเฉพาะตำแหน่งโปรดิวเซอร์ที่จะต้องรับผิดชอบแก้ไขงานให้
สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ต่อให้การถ่ายทำจะไม่เป็นอย่างแผนที่วางไว้ก็ตาม ปญหาที่จะพบเจอบ่อย
ครั้งคือเรื่องของสถานที่ ซ่ึงอาจถ่ายทำไม่ได้เมื่อถึงเวลาจริง ปญหาน้ีจำเป็นต้องรอบคอบในส่วนของ
การเตรียมงาน ต้องพูดคุยติดต่อกับเจ้าของสถานที่ในส่วนของรายละเอียดให้มีความเข้าใจในงานที่จะ
ถ่าย กำหนดขอบเขตท่ีจะถ่ายให้ตรงกัน ปญหาก็จะน้อยลง ค่าใช้จ่ายก็จำเป็นต้องวางแผนให้อยู่ในงบ
ประมาณที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไป เตรียมการเรื่องอุปกรณ์การถ่ายทำให้ดี ตรวจสอบความ
เรียบร้อยเพื่อป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนขณะถ่ายทำ

เทคนิคการนำเสนอทีน่ิยมนำมาใช้กันมากในปจจุบันอย่างกราฟก จำเป็นต้องใส่ใจในราย
ละเอียดเช่นกัน เพราะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย การจะใส่กราฟกลงไปต้องมีที่มาที่ไป ใส่ไปเพื่อต้องอะไร
สื่อสารอะไร ต้องมีเหตุผลหรือสารที่จะนำเสนอ ไม่ใช่การใส่เข้าไปพร่ำเพรื่อ ต้องมีจังหวะในการใส่ให้
พอดีเหมาะเจาะ ในส่วนของเสียงดนตรีประกอบก็สำคัญมาก เพราะจะช่วยเพิ่มอารมณ์ของเรื่องราวที่
เล่าอยู่ในขณะน้ันให้มีความชัดเจนไปถึงผู้ชม จังหวะตื่นเต้น ความสุข ความโกลาหน ความเศร้า ต่างๆ
ล้วนต้องเลือกดนตรีประกอบให้เหมาะสมเพื่อสนับสนุนอารมณ์ของภาพในตอนน้ัน 

5.  ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับ  "การสรางสรรครายการทองเท่ียวท่ีนำเสนอ
วิถีชีวิตของคนริมน้ำ"

คุณเอกรถ กุลทวีลาถ กล่าวว่า สุดท้ายรายการแบบนี้ น่าจะกลายเป็นรูปแบบเรียลลิตี้ แต่
ต้องตั้งโจทย์ข้ึนมาว่า จุดมุ่งหมายของเรียลลิตี้น้ีคืออะไร ทำไมจะต้องไปอยู่ในจุดน้ัน ทำไมต้องไปริม
น้ำทั้งที่อยู่สุขสบายดีแล้ว ทำไมต้องไปที่ซ่ึงไม่มีแอร์ น้ำประปาไม่มี ทำไมต้องไปทำเเบบนั้น เพื่ออะไร
จะต้องคิดก่อน เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุและผล ต้องหาเหตุและผลว่าทำไมต้องไปอยู่ในน้ัน  น่ีคือสิ่ง
ที่เราต้องหาคำตอบ 

เรื่องของพิธีกรจะมีจำนวนเท่าไหร่ก็ได้ หนึ่งคน สองคน สามคน ถ้าหากมีหลายคน ก็ต้องมี
บทบาทที่ชัดเจน อย่างเช่น รายการสตอเบอรี่ชีสเค้ก มีพิธีกรจำนวนมากคน แต่ละครก็ชัดเจนว่าทำ
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อะไร มีหน้าท่ีอะไร ต้องกำหนดให้ว่าทำอะไร ไม่เช่นน้ันแล้ว อาจจะกลายเป็นว่าพูดอะไรมาก็ได้ แล้ว
พูดมาเหมือนกัน พูดทับซ้อนกัน เท่ากับว่าก็ใช้คนเดียวก็ได้ ดังน้ันต้องไปสร้างบทบาทให้ชัดเจน

คุณทายาท เดชเสถียรและคุณพิศาล แสงจันทร กล่าวว่า  รายการลกัษณะน้ี มีจุดขายคือ
การนำเอาวัยรุ่นไปเรียนรู้วิถชวีิตเพ่ือให้เห็นคณุค่า  ดังนั้นคำว่าเห็นคณุค่านี้  จะต้องตีความให้มาก
เพราะว่าวิถีชีวิตในแต่ละที่ หากเราไปอยู่ ไปเรียนรู้ ก็จะได้เห็นคุณคา่เสมอ แต่ก็จะหยุดแค่น้ันคือเห็น
คุณค่า  หากจะให้ไปอยู่ก็ไม่สามารถทำได้  ดงัน้ันตอ้งคิดในส่วนของคำว่าเห็นคุณค่าว่าจะให้มีมาก
น้อยหรือส่งผลอะไรแค่ไหน

วิถีชีวิตริมน้ำสามารถเป็นรายการประจำได้  แต่ต้องเปลี่ยนสถานที่  เปลี่ยนแม่น้ำ  เพราะ
แม่น้ำสายหน่ึงก็มีวิถีชีวิตต่างกัน  ชุนชนแต่ละชุมชนก็ต่างกันเยอะมาก  ปลาต่างชนิดกัน  การไหลของ
นำ้ก็ไม่เหมอืนกัน  เพราะฉะนั้น  อาจเกาะแมน่ำ้สายใดสายหนึ่งไปเลยก็เป็นได้  ชุมชนน้ีเด่นตรงน้ี
ชุมชนน้ันเด่นตรงน้ี  ชุนชนน้ีกำลังถูกเลือนหายไปเรื่อยๆ  เขามีวิธีแก้ยังไง  หากสามารถเพิ่มความหนัก
หน่วงลงไปในเน้ือหาไม่ใช่แค่นำเอาวัฒนธรรมมาเล่าในแต่ละตอนก็จะเป็นการดี อาจนำเอาเรื่องปญหา
ของแม่น้ำ  เรื่องปญหาของการใช้ชีวิตริมน้ำ  ปญหากับทางราชการหรือปญหากับคนกันเอง  หรอืแม้
กระทั่งความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยว่ามีผลหรือไม่  หรือแม้กระทั้งการจัดการน้ำ  บางชมุชนที่อยู่ใกล้
ภูเขา เขาไปหาน้ำมายังไง บางชุมชนก็อยู่กันได้โดยน้ำจากภูเขา บางชมุชนอยู่ในป่า เขาต้องไปทำฝาย
แม้ว โดยคุณค่าแล้วเหมือนสามารถเอาความรู้ไปใช้ได้จริง

อาจไม่เอาวิถีชีวิตมาเป็นตัวหลัก แต่เอาวิถีชีวิตซ่อนเข้าไปในปญหา ในการเล่าเรื่อง แนะนำ
ให้เล่าเร่ืองแบบสะท้อนปญหาไปเร่ือยๆแล้ววิถีชีวิตจะโดนกลืนเข้าไปเอง  ไม่จำเป็นต้องมาสรุปว่ามันมี
วิถีชีวิตแบบนั้นแบบน้ี  อย่างเช่น  ชุมชนอัมพวาท่ีเคยได้ยินปญหา  หลายคนถึงข้ันต้องตัดต้นลำพูออก
เพราะรำคาญ  อันน้ีก็อาจจะใช้วิถีชีวติท่ีเด็กไปเรียนรู้เคลือบไว้ได้  แตป่ระเด็นที่มาทำน้ันมีอะไรบ้างที่
ให้ความรู้กับสังคมได้ว่าการจัดการที่มากเกินไปจะเป็นแบบไหน  ถ้าชุมชนไหนจะเร่ิมแบบน้ีต้องทำยัง
ไง อะไรที่เขาเผชิญ อะไรที่ต้องระวัง โดยคุณค่ามันก็จะได้มากข้ึน

ไม่จำเป็นต้องเน้นเพียงแต่ปญหา  เน้นว่าชีวิตของคนแต่ละริมน้ำมันต่างกัน  แตเ่ขาจะมีทั้ง
ข้อดีและข้อเสียต่างกัน แล้วนำเอามาประมวลผล ทำเป็นสารคดีแบบเปด เอาเด็กเข้าไป ไม่ต้องวางไว้
ว่าจะต้องจบสวย  เพราะฉะน้ันเปดไว้แล้วก็ลองดูว่า  ถ้าไปใช้ชีวิตสักสัปดาห์หน่ึง  ต้องมองเห็นอะไร
เหมือนเราไปเที่ยวสัปดาห์หน่ึง เราไปเห็นแล้ว อะไรผิดปกติ อะไรไม่ผดิปกติ อะไรมีปญหา อะไรไม่มี
ปญหา  ชุมชนเป็นยังไง  สะทอ้นปญหาพวกนี้  แล้วก็นำเอาไปผกูโยงกับภูมิศาสตร์  ว่าทีต่ั้งเป็นแบบน้ี
เขาก็ต้องทำแบบนี้หรืออะไร สามารถเล่าผ่านเรื่องพวกน้ีได้ ต้องอย่าลืมว่ารายการอย่างน้ี ถ้าหากคนดู
เปดเรื่องมาจะรู้แล้วว่าจะจบยังไงก็จะไม่มีประโยชน์ ดังน้ันเราก็ไม่ตอ้งกำหนดตอนจบเอาไว้ อย่างเช่น
คนที่จะไป  เดก็ท่ีจะไปอาจจะไม่ได้รู้สกึว่าเขาชอบวิถีชีวติหรือไม่ชอบยังไงก็ต้องเล่าให้ผู้ชมรับรู้ว่า
สุดท้ายแล้วเด็กเหล่าน้ีเขาจะคิดยังไง  อย่างน้ีจะให้คุณค่ามากกว่า  ไม่ใช่เปดมาก็รู้อยู่แล้วว่าจะงดงาม
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หรือจะต้องซาบซ้ึง
หาเน้ือเรื่องให้ดี หาพิธีกรทีดี กำหนดน้ำหนักให้ดี เฉลี่ยน้ำหนักให้เท่ากัน เพราะจะต้องมี

ฝ่ายที่มีคนตั้งคำถามไปเรื่อยๆ มีประมาณสองคนก็จะดี ยิ่งมีความคิดเห็นแย้งยิ่งก็จะยิ่งดี เพราะจะได้
สามารถคุยกันได้และตอบคำถามกันได้

บทรายการกำหนดเพียงคร่าวๆ จะมีปญหาถ้าเกิดไม่พูดอะไรใส่กล้องเลย มันก็จะเงียบเป็น
ปญหา บางทีก็ต้องพยายามถามความรู้สึกซ่ึงกันและกัน พิธีกรเป็นคนเดินทางก็จะรู้อยู่แล้วว่าจะไป
ที่ไหน แต่คนดูก็จะไม่รู้ที่มาที่ไป ดังน้ันพิธีกรก็ต้องมาถามกันว่ากำลังจะไปไหน ทำไมเราถึงไปที่น่ี
อย่างน้อยมันจะเป็นการบันทึกความรู้สึกเราก่อนที่จะไปในสถานที่น้ันๆ

สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ ได้ให้ข้อเสนอแนะใน
การสร้างสรรค์รายการท่องเที่ยวท่ีนำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำว่า ในการพาไปในสถานที่ริมน้ำ ต้องมี
เหตุผล มีคำตอบ ว่าทำไมต้องไปรู้จักหรือใช้ชีวิตในสถานที่แบบน้ัน มีประโยชน์หรือมีเรื่องราวอะไรที่
ต้องการนำเสนอ วิถีชีวิตริมน้ำมีอยู่มากมายและก็แตกต่างกันมาก แทบจะทุกชุมชนก็จะมีวิถีที่ต่างกัน
ไปตามแต่แม่น้ำแต่ละสาย ทั้งปลาก็ชนิดไม่เหมือนกัน การไหลของน้ำ การจัดการเรื่องน้ำ เป็นต้น ดัง
น้ันการใช้ชีวิตก็จะแตกต่างกันอยู่แล้ว รายการสามารถเติมในส่วนของความหนักลงไปในเน้ือหา แสดง
ให้เห็นถึงปญหาหรือสิ่งที่ผู้คนในชุมชนริมน้ำต้องพบเจอ สิ่งที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้และต้องยอมใช้ชีวิต
แบบนัน้มาตลอด หรือแม้แต่การนำการเปลีย่นแปลงในยุคสมัยมาเชือ่มโยงกับวิถีชีวิตว่ามีผลหรือไม่
ทำให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อาจไม่ต้องนำวิถีชีวิตเป็นตัวตั้ง แต่นำวิถีชีวิตไปซ่อนอยู่ใน
ปญหา เพื่อสะท้อนให้เห็นหลายๆมุมของคนในชุมชนริมน้ำ เล่าเรื่องผ่านปญหา และมันจะสะท้อนวิถี
ชีวิตออกมาเองโดยที่รายการไมจ่ำเป็นต้องมาบอกกันแบบตรงๆว่าแบบนี้คือวิถีชีวิต หากไม่เน้นที่
ปญหาก็สามารถเน้นที่ความแตกต่างของแต่ละริมน้ำ วิถีชีวิตที่ไม่เหมือนกัน แต่ก็สามารถใช้ชีวติได้
เหมือนกัน การใช้วัยรุ่นเข้าไปเป็นตัวแปรในการสะท้อนก็จะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่จะเล่าเรื่องได้ชัดมาก
ข้ึน ก่อนและหลัง ความคิดหรือทัศนคติจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไร ก็สามารถนำเสนอในส่วนน้ี
ควบคู่กันไป

หาเน้ือเรื่องที่ดี หาวัยรุ่นผู้จะมาดำเนินรายการให้เหมาะสม กำหนดน้ำหนักให้มีความสมดุล
เฉลีย่นำ้หนักให้เทา่กัน เพราะธรรมชาติของคนจะต้องมีความคิดเห็นทีแ่ตกต่างกันเป็นเรือ่งธรรมดา
สคริปต์ก็กำนดไปแบบเบือ้งต้นให้สามารถมองออกว่าในแต่ละช่วงตอ้งการเล่าเรื่องหรือนำเสนออะไร
ไม่จำเป็นทีจ่ะต้องกำหนดคำพูดแบบตายตัว พิธีกรจะมีกีค่นก็ย่อมได้ แต่ต้องมีบทบาททีช่ัดเจนใน
แต่ละคน มีหน้าที่ในการเล่าเรื่องหรือดำเนินรายการที่แตกต่างกันไป แต่สามารถอยู่ร่วมกันในรายการ
ได้อย่างสมดุล
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การเช่ือมโยงผลการศึกษาท่ีไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกเพ่ือนำไปใชในการจัดทำ
โครงรางรายการ (Proposal) บทรายการ (Script) และการผลิตรายการ (Production)

จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้เชี่ยวชาญในการผลิตรายการท่องเที่ยวน้ันผู้ผลิตพบว่า
ด้านแนวคิดทั่วไปเก่ียวกับรายการท่องเท่ียว  ในการผลิตรายการท่องเที่ยวโดยมากจะมีที่มาที่ไปจาก
ความชอบของคนทั่วไปในการพักผ่อน  ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม  จุดหลักที่มีสว่นสำคัญอย่างมากของ
รายการท่องเที่ยวคือ  ภาพสื่อให้เห็นถึงบรรยากาศของสถานที่น้ันๆให้ได้มากที่สุด  เพือ่สร้างความน่า
สนใจในสถานที่ให้ผู้ชมดูแล้วรู้สึกอยากจะไปเที่ยวในที่แห่งน้ันตามไปด้วย  การเตรียมความพร้อมก่อน
การถ่ายทำก็เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างมาก  ต้องวางแผน  ต้องเตรียมข้อมูลของสถานที่ให้มาก
ที่สุด และติดต่อกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับสถานที่น้ันๆ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของการถ่ายทำให้
เข้าใจตรงกนั  และสิ่งที่รายการท่องเที่ยวจะต้องยึดถือคอืการเล่าเร่ืองที่ตรงไปตรงมาจะต้องมีความ
จริงใจต่อคนดู นำเสนอให้เห็นถึงความเป็นจริง

ด้านรูปแบบและวิธีการนำเสนอรายการท่องเท่ียว  ควรยึดจากตนเองเป็นหลักว่าต้องการนำ
เสนอการท่องเท่ียวแบบไหน เลือกทำจากสิ่งท่ีตนเองพอใจที่จะทำ หลังจากเร่ิมที่ตัวเราก็ค่อยๆสำรวจ
คนรอบข้างว่ามพีฤติกรรมหรือความชอบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในรูปแบบไหนบ้าง  หลงัจากนัน้แลว้
ค่อยเริ่มสังเกตุท่ีรายการที่มีอยู่มีในปจจุบัน  แต่เราไม่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงต่อให้มีรายการลกัษณะน้ีอยู่
แล้ว  ไมจ่ำเป็นต้องเลือกทำรายการที่คนอื่นไม่ไดท้ำ  ไมจ่ำเป็นต้องนำสิ่งท่ีคนอื่นเหลือไวม้าทำ  เพราะ
ตัวเองสามารถเลือกทำในส่งที่ตัวเองอยากทำ แล้วค่อยเล่าเรื่องให้แตกต่างในแบบฉบับของตัวเองลงไป

ดา้นเน้ือหาของรายการ  อาจไมจ่ำเป็นตอ้งจำเพาะเจาะจงว่าต้องไปเพือ่จุดประสงค์อะไร
เพราะคนเรามีจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวคือการได้พักผ่อน นอกจากน้ันก็จะเป็นผลพลอยได้  อย่าง
น้อยต้องได้อะไรจากการท่องเที่ยวในแต่ละครั้งอยู่แล้ว  อาจจะเป็นความรูใ้หม่เกี่ยวกับสถานที่น้ัน
ความทรงจำดีๆ ความประทับใจ หรือความไม่ประทับใจ เหล่่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในรายการ ซ่ึงเราจะ
ไม่ต้องไปเจาะจงว่าจะต้องไปเที่ยวเพื่ออะไร  แต่ก็อาจมีแนวทางหรือโครงเรือ่งที่ต้องการจะนำเสนอ
เอาไว้ด้วย

ด้านการผลิตและเทคนิคการนำเสนอ สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมากคือการเตรียมงาน
ล่วงหน้า เพราะในการถ่ายทำจริงเราจะต้องพบกับสิ่งที่ไม่ได้คาดหมายเกิดข้ึนที่หน้างาน ดังน้ันการ
แก้ไขปญหาในทันที เป็นสิ่งที่ต้องทำให้ได้ โดยเฉพาะตำแหน่งโปรดิวเซอร์ที่จะต้องรับผิดชอบแก้ไข
งานให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ต่อให้การถ่ายทำจะไม่เป็นอย่างแผนที่วางไวก้็ตาม เทคนิคการนำ
เสนอที่นิยมนำมาใช้กันมากในปจจุบันอย่างกราฟก มีทั้งข้อดีและข้อเสีย การจะใส่กราฟกลงไปต้องมี
ที่มาที่ไป ใส่ไปเพื่ออะไร ต้องการสื่อสารอะไร ต้องมีเหตุผลหรือสารที่จะนำเสนอ  ต้องมีจังหวะในการ
ใส่ให้พอดีเหมาะเจาะ ในส่วนของเสียงดนตรีประกอบก็สำคัญมาก เพราะจะช่วยเพิ่มอารมณ์ของเรื่อง
ราวที่เล่าอยู่ในขณะน้ันให้มีความชัดเจนไปถึงผู้ชม จังหวะตื่นเต้น ความสุข ความโกลาหน ความเศร้า
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ต่างๆล้วนต้องเลือกดนตรีประกอบให้เหมาะสมเพื่อสนับสนุนอารมณ์ของภาพในตอนน้ัน 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างสรรค์รายการท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถีชวี ิตของคนริมน่้ำ

การพาไปในสถาน จะต้องมีเหตุผล มีคำตอบ ว่าทำไมต้องไปรู้จักหรือใช้ชีวิตในสถานที่แบบน้ัน มีเรื่อง
ราวอะไรท่ีต้องการนำเสนอออกไป วิถีชีวิตริมน้ำมีอยู่มากมายและก็แตกต่างกันมาก แทบจะทุกชุมชน
ก็จะมีวิถีที่ต่างกันไปตามแต่แม่น้ำแต่ละสาย ดังน้ันการใช้ชีวิตก็จะแตกต่างกันอยู่แล้ว รายการสามารถ
เติมในส่วนของความหนักลงไปในเนือ้หา แสดงให้เห็นถึงปญหาหรือสิง่ที่ผู้คนในชุมชนริมน้ำต้องพบ
เจอในชีวิต การนำการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยมาเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
สามารถนำวิถีชีวิตไปซ่อนอยู่ในปญหาเพื่อสะท้อนให้เห็นหลายๆมุมของคนในชุมชนริมน้ำ เล่าเรื่อง
ผา่นปญหา และมันจะสะท้อนวิถีชวีิตออกมาเองโดยทีร่ายการไม่จำเป็นต้องมาบอกกันแบบตรงๆว่า
แบบนี้คือวิถีชีวิต นอกจากน้ีก็ควรหาเนื้อเรื่องที่ดี หาวัยรุ่นผู้จะมาดำเนินรายการให้เหมาะสม กำหนด
น้ำหนักให้มีความสมดุล เฉลี่ยน้ำหนักให้เท่ากัน บทรายการกำหนดไปแบบเบื้องต้นให้สามารถมอง
ออกว่าในแต่ละช่วงต้องการเล่าเรื่องหรือนำเสนออะไร ไม่จำเป็นที่จะต้องกำหนดคำพูดแบบตายตัว 

ในด้านโครงรา่งรายการ (Proposal) เนื้อหาของรายการจะไม่จำเพาะเจาะจงว่าไปในสถาน
ที่น้ันๆเพื่ออะไร เพราะการท่องเที่ยวถือเป็นการพักผ่อน ดังน้ันจะเน้นให้เห็นถึงวิถีชีวิตท่ีสามารถผ่อน
คลายได้ แต่จะมีการวางโครงว่าจะเล่าเรื่องและนำเสนออะไรของสถานที่ที่จะไปบ้าง นอกจากนี้ใน
ส่วนของวิถีชีวิตจะไม่เป็นการนำเสนอแบบตรงๆว่าน่ีคือวิถีชีวิตของคนริมน้ำ แต่จะสอดแทรกผ่านการ
เล่าเรื่อง เช่น ปญหาในการใช้ชีวิตริมน้ำ ซ่ึงสามารถสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตได้เช่นกัน ส่วนของรูป
แบบรายการก็จะเน้นให้มีความเป็นตัวของตัวเองมากข้ึน และเล่าเรื่องอย่างจริงใจ นำเสนอให้เห็นถึง
ความเป็นจริงของวิถีชีวิต สิ่งไหนดีก็นำเสนอว่าดี สิ่งไหนไม่ดีก็ต้องแสดงให้เห็น โดยเฉพาะในส่วนของ
ทัศนคติหรือมุมมองของพิธีการท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ก็จะเป็นธรรมชาติไม่มีการปดกั้น แต่
จะระมัดระวังในเรื่องการใช้คำพูดคำจามากข้ึน

ในด้านบทรายการโทรทัศน์ (Script) จะไม่กำหนดตายตัวในสว่นของคำพูดหรือบทสนทนา
เพราะเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆทีจ่ะเกิดขึ้นในรายการจะไม่ใช่สิ่งที่เตรียมเอาไว้ล่วงหน้าแบบ
ร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังน้ันบทรายการจะกำหนดเพียงโครงหรือสาระที่ต้องการนำเสนอในแต่ละส่วน โดย
พิธีกรจะต้องทำความเข้าใจกับจุดมุ่งหมายในแต่ละช่วงแต่ละส่วนที่รายการต้องการ เพื่อที่จะนำเสนอ
ออกไปได้อย่างตรงเจตนารมย์ที่สุด แต่เพื่อเป็นการป้องกันการออกนอกเรื่อง ก็จะต้องมีการ

ในด้านการผลิตรายการ (Production) การเตรียมงานถือเป็นสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญ
มากที่สุด จะเน้นไปที่ข้อมูลของสถานที่และการเตรียมความพร้อมในส่วนของบทรายการและอุปกรณ์
ในการถ่ายทำ  การติดต่อกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่จะต้องมีการพูดคุยกันถึงขอบเขตในการถ่าย
ทำเพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกันทุกฝ่าย เป็นการลดปญหาในเรื่องของสถานทีถ่่ายทำ แต่ไมว่่าจะ
เตรียมงานก่อนถ่ายทำไว้มากแค่ไหนก็อาจต้องพบปญหาหน้างาน ดังนัน้โปรดิวเซอร์ก็จะต้องเตรียม
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ความพร้อมเพื่อแก้ไขปญหาเฉพาะหน้าให้ได้ทันท่วงที ในส่วนของการถ่ายทำก็จะต้องประชุมกับทีม
งานให้รัดกุมและบ่อยครั้งที่สุด เพื่อให้ได้งานที่ออกมาตรงตามที่รายการวางไว้มากที่สุด จุดหลักในการ
ถ่ายทำที่จะให้ความสำคัญมากที่สุดคือภาพ ที่จะต้องแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศของสถานที่น้ันๆให้ได้
มากทีสุ่ด นอกจากนีใ้นส่วนของการตัดต่อก็จะเสริมเทคนิคกราฟฟกลงไปด้วย แต่จะต้องใส่เข้าไป
อย่างมีที่มาที่ไป มีเหตุผลและมีจังหวะที่เหมาะสม ไม่ใส่พร่ำเพรื่อจนทำให้รายการดูรกและยุ่งเหยิง

3.  ผลการสาํรวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนท่ีมเีนื้อหาเก่ียวกับ การทอง
เท่ียว และความตองการในดานรูปแบบและเน้ือหาของกลุมเปาหมายท่ีมีตอรายการทองเท่ียว

ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม  (Questionnaire)  โดยให้กับกลุ่มของวัยรุ่น  ที่มีอายุ
ระหว่าง  16–22  ปี  รวมถึงผู้ท่ีชื่นชอบการท่องเท่ียว  ทั้งเพศชายและหญิง  เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยที่ผู้ศึกษาได้นำคำตอบที่ได้มาประมวลผลทางสถิติเพื่อวัดผลทางสถิติของพฤติกรรมการเปดรับชม
รายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว  และความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของ
รายการ  เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รายกาท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ  ให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

การแจกแบบสอบถามนั้นผู้ศกึษาได้สุ่มตัวอย่างจากทางการทำแบบสอบถาม  ผ่านวิธีการ
ออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.surveycan.com ทั้งหมดจำนวน 100 คน ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 กันยายน
พ.ศ.2556 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 10 วัน

ผลจากการสำรวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะ
แสดงผลออกมาดังตารางต่างๆต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4-2 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามเพศ
เพศ จำนวน (คน) รอยละ

หญิง 65 65

ชาย 35 35

รวม 100 100

จากตารางที่ 4-2 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิง มจีำนวนมากท่ีสุด มจีำนวน 65 คน
คิดเป็นร้อยละ 65 อันดับรองลงมาคือ เพศชาย มีจำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35
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ตารางที่ 4-3 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามระดับอายุ 
ระดับอายุ จำนวน (คน) รอยละ

ต่ำกว่า 13 ปี 2 2

13 – 15  ปี 2 2

16 – 18 ปี 11 11

19 – 22 ปี  71 71

23 ปีขึ้นไป 14 14

รวม 100 100

จากตารางที่  4-3 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างระดับอายุ 19 - 22 ปี มีจำนวนมากท่ีสุด คดิ
เป็นร้อยละ 71 อันดับรองลงมาคือระดับอายุ 23 ปีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 14 รองลงมาคือ ระดับอายุ
16 – 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 11 ระดับอายุต่ำกว่า 13 ปี และระดับอายุ  13 – 15 ปี มีจำนวนเท่ากัน
คิดเป็นร้อยละ 2 ตามลำดับ
ตารางที่ 4-4 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) รอยละ

มัธยมศึกษาตอนต้น 2 2

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 15 15

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 1 1

ปริญญาตรี 78 78

สูงกว่าปริญญาตรี 4 4

รวม 100 100

จากตารางที่  4-4  แสดงให้เห็นระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง  มากที่สุดอยู่ในช่วงระดับ
ปริญญาตรี คดิเป็นร้อยละ 78 รองลงมา คือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ
15  ตามมาด้วย ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ  4  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ  2  และระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 1 ตามลาดับ 
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ตารางที่ 4-5 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามรายได้ต่อเดือน 
อาชีพ จำนวน (คน) รอยละ

ต่ํากว่า 5,000 บาท 33 33

5,001 – 10,000 บาท 41 41

10,001 – 15,000 บาท 15 15

15,001 - 20,000 บาท 7 7

20,001 บาทขึ้นไป 14 14

รวม 100 100

จากตารางที่  4-5 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน  มากที่สุด  คอื
5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อย 41 รองลงมาคือ ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อย
ละ 33 ตามมาด้วย รายได้  10,001 – 15,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 15 รายได้  20,001 บาทข้ึนไป
คิดเป็นร้อยละ 14 และรายได้ 15,001 – 20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 7 ตามลำดับ
ตารางที่ 4-6 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์บ่อยที่สุด

ชวงเวลาท่ีเปดรับชมรายการทางโทรทัศนบอยท่ีสุด จำนวน (คน) รอยละ

06.01 – 09.00 น. 2 2

09.01 – 12.00 น. 1 1

12.01 – 15.00 น. 2 2

15.01 – 18.00 น. 4 4

18.01 – 21.00 น. 41 41

21.01 – 00.00 น. 42 42

00.01 – 03.00 น. 7 7

03.01 – 06.00 น. 1 1

รวม 100 100

จากตารางที่  4-6  แสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างเลือกเปดรับชมรายการโทรทัศน์
บ่อยที่สุด พบว่า ช่วงที่เปดรับชมมากที่สุด คอืช่วงเวลา 21.01 – 00.00 น. คิดเป็นร้อยละ 42 รองลง
มาคือช่วงเวลา 18.01 – 21.00 น. คิดเป็นร้อยละ  41 ตามมาด้วย ช่วง 00.01 – 03.00 น. คิดเป็น
ร้อยละ 7 ช่วงเวลา 15.01 – 18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 4 ช่วงเวลา 06.01 – 09.00 น. และ 12.01 –
15.00  น.  มีค่าร้อยละเท่ากันคือ ร้อยละ  2  และลำดับสุดท้ายคือช่วงเวลา  09.01 – 12.00  น.และ
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03.01 -06.00 น. มีค่าร้อยละเท่ากันที่ ร้อยละ 1
ตารางที่ 4-7 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามช่วงวันที่เปดรับชมโทรทัศน์บ่อยที่สุด

ชวงวันท่ีเปดรับชมโทรทัศนบอยท่ีสุด จำนวน (คน) รอยละ

จันทร์ 3 3

อังคาร 0 0

พุธ 4 4

พฤหัสบดี 0 0

ศุกร์ 14 14

เสาร์ 29 29

อาทิตย 41 41

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 9 9

รวม 100 100

จากตารางที่  4-7  แสดงให้เห็นถึงช่วงวนัที่กลุ่มตัวอย่างเปดรับชมโทรทัศน์บ่อยที่สดุ ซ่ึงก็ได้
แก่ วันอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมา คอื วันเสาร์ คิดเป็นร้อยละ 29 ตามมาด้วยรับชม วันศุกร์
คิดเป็นร้อยละ  14  วันหยุดนักขัตฤกษ์ ร้อยละ  9  เปดรับชม วันพุธ คิดเป็นร้อยละ  4  และวันจันทร์
ร้อยละ 3 นอกจากน้ี วันอังคารและวันพฤหัสบดี เป็นวันที่กลุ่มตัวอย่างเปดรับชมโทรทัศน์น้อยที่สุด
ตารางที่ 4-8 แสดงค่าร้อยละกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามความถ่ีในการรับชมโทรทัศน์แต่ละวัน

ความถี่ในการรับชมโทรทัศนแตละวัน จำนวน (คน) รอยละ

น้อยกว่า 1 ช่ัวโมงต่อวัน 19 19

1 – 2 ช่ัวโมงตอวัน 41 41

3 – 4 ช่ัวโมงต่อวัน 25 25

ความถี่ในการรับชมโทรทัศนแตละวัน จำนวน (คน) รอยละ

5 – 6 ช่ัวโมงต่อวัน 10 10

6 ช่ัวโมงขึ้นไป 5 5

รวม 100 100

จากตาราง 4-8 แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างในการเปดรับชมโทรทัศน์ ซ่ึงพบ
ว่ามีความถี่ในแต่ละวัน มากที่สุด คือ 1-2 ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมาคือ 3-4 ชั่วโมงต่อ
วัน คดิเป็นร้อยละ 25 ตามมาด้วยการรับชมน้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน คิดได้เป็นร้อยละ 19 และรับชม
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5-6 ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 10 สุดท้าย รับชม 6 ชั่วโมงข้ึนไปต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 5 
ตารางที่  4-9 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง  จำแนกตามสถานีโทรทัศน์ที่ท่านเปดรับชมโทรทัศน์
บ่อยที่สุด

สถานีโทรทัศนท่ีทานเปดรับชมโทรทัศนบอยท่ีสุด จำนวน (คน) รอยละ

สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 72 72

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 1 1

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 3 3

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง 9) 4 4

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) 1 1

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) 5 5

เคเบิ้ลทีวี หรือทีวีดาวเทียม 12 12

อ่ืนๆ 2 2

รวม 100 100

จากตารางที่  4-9  แสดงให้เห็นว่าสถานีโทรทัศน์ที่กลุ่มตัวอยา่งเปดรับชมบ่อยที่สดุ  คือ
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง  3  คิดเป็นร้อยละ 72  รองลงมา คือสถานีโทรทัศน์ผ่านเคเบ้ิลทีวีหรือ
ทีวีดาวเทียม ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 12 ตามมาด้วย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส คิดเป็นร้อยละ 5 สถานีโทร
ทัศน์โมเดิร์นไนน์  คิดเป็นร้อยละ  4  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง  7  มีกลุ่มตัวอย่างรับชม คดิเป็น
ร้อยละ 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบกชอ่ง 5 และสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) มีค่าร้อย
ละเท่ากันที่ร้อยละ  1 และช่องทางอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 2 จากทั้งหมด

ตาราง 4-10 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามรูปแบบรายการโทรทัศน์ที่ชื่นชอบมากที่สุด
รูปแบบรายการโทรทัศนท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด รอยละ

รายการข่าวและวิเคราะห์ข่าว 27

รายการสารคดี 32

รายการถ่ายทอดสด 28

รายการนิตยสารทางโทรทัศน์ 10

รายการเกมโชว์และแข่งขันตอบปญหา 51

รายการเพื่อการสอน 6
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รูปแบบรายการโทรทัศนท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด รอยละ

รายการปกิณกะบันเทิงหรือวาไรตี้ 66

รายการสนทนา 13

รายการเรียลลิตี้ 31

อ่ืนๆ 9

 จากตารางท่ี  4-10 แสดงให้เห็นถึงรูปแบบของรายการโทรทัศน์ที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมาก
ที่สุด  คอื  รายการปกิณกะบันเทิงหรือวาไรตี้  คดิเป็นร้อยละ  66  รองลงมา  คือรายการเกมโชว์และ
แข่งขันตอบปญหา คดิเป็นร้อยละ 51  ตามมาด้วยรายการสารคดี คิดเป็นร้อยละ 32 รายการเรียลลิตี้
คิดเป็นร้อยละ 31 ชื่นชอบรายการถ่ายทอดสด คิดเป็นร้อยละ 28 รายการข่าวและวิเคราะห์ข่าว ร้อย
ละ 27 รายการสนทนา ร้อยละ 13 รายการนิตยสารทางโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 10 และรายการเพื่อ
การสอน คิดเป็นร้อยละ 6 นอกจากน้ียังมีรายการรูปแบบอื่นๆ ที่คิดเป็นร้อยละ 9
ตารางที่ 4-11 แสดงค่าร้อยละกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามเน้ือหารายการโทรทัศน์ที่ชื่นชอบ

ความยาวรายการ รอยละ

ข่าว 28

เพลง 55

ละคร 43

สารคดี 27

ท่องเท่ียว 48

เกมส์โชว์และแข่งขันตอบปญหา 39

อ่ืนๆ 8

จากตารางที่  4-11  แสดงให้เห็นถึงเน้ือหาของรายการโทรทัศน์ที่ชื่นชอบของกลุ่มตัวอย่าง
มากที่สุด คือเน้ือหาด้านเพลง คดิเป็นร้อยละ 55 รองลงมาคือเน้ือหาด้านท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 48
ตามมาด้วย เนื้อหาด้านละคร ร้อยละ 43 เน้ือหาเกี่ยวกับเกมส์โชว์และแข่งขันตอบปญหา ร้อยละ 39
เน้ือหาทางด้านข่าว ร้อยละ 28 เน้ือหาด้านสารคดี คิดเป็นร้อยละ 27 และเน้ือหาอื่นๆ ร้อยละ  8
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ตารางที่ 4-12 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามความถ่ีในการเดินทางท่องเที่ยว
ความถี่ในการเดินทางทองเท่ียว จำนวน (คน) รอยละ

1 ครั้งตอเดือน 52 52

2-3 คร้ังต่อเดือน 28 28

มากกว่า 4 คร้ังต่อเดือน 6 6

อ่ืนๆ 14 14

รวม 100 100

จากตารางที่  4-12  แสดงให้เห็นถึงความถ่ีในการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง  ซ่ึงพบ
ว่าส่วนใหญ่ เดินทางท่องเที่ยว 1 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมา คือ 2 – 3 ครั้งต่อเดือน
ตามมาด้วย การเดินทางท่องเที่ยวมากกว่า 4 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 6 และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ
14 ตามลำดับ
ตารางที่ 4-13 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามงบประมาณในการท่องเที่ยว

งบประมาณในการทองเท่ียวแตละครั้ง จำนวน (คน) รอยละ

ต่ํากวา 5,000 บาท 70 70

5,001 – 10,000 บาท 23 23

10,001 – 20,000 บาท 4 4

มากกว่า 20,000 บาท 3 3

รวม 100 100

จากตาราง  4-3 แสดงให้เห็นถึงงบประมาณในการท่องเท่ียวในแต่ละคร้ัง  ส่วนใหญ่มีงบ
ประมาณอยู่ที่ ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อครั้ง คดิเป็นร้อยละ 70 รองลงมาคือ 5,001 – 10,000 บาท คดิ
เป็นร้อยละ 23 ตามมาด้วย 10,001 – 20,000 บาทต่อครั้ง คดิเป็นร้อยละ 4 และมากกว่า  20,000
บาทต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3 ตามลำดับ
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ตาราง 4-14 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามระยะเวลาในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง
ระยะเวลาในการทองเท่ียวแตละครั้ง จำนวน (คน) รอยละ

1 วัน (ไปเช้าเย็นกลับ) 34 34

2 - 3 วัน 59 59

4 - 5 วัน 5 5

6 - 7 วัน 1 1

มากกว่า  1 สัปดาห์ 1 1

รวม 100 100

จากตาราง  4-14 พบว่า  ระยะเวลาที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง  มากที่สุด
คือ 2-3 วัน คิดเป็นร้อยละ 59 รองลงมา คอื 1 วัน ไปเช้าเย็นกลับ คดิเป็นร้อยละ 34 ตามด้วยระยะ
เวลาการเที่ยว 4 – 5 วัน คิดเป็นร้อยละ 5 สุดท้าย 6 - 7 วัน และมากกว่า  1 สัปดาห์ มีค่าร้อยละเท่า
กันที่ ร้อยละ 1
ตารางที่ 4-15 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามลักษณะที่พักที่ชื่นชอบ

ท่ีพัก รอยละ

เต็นท์ 13

บังกะโล 23

โรงแรม 50

รีสอรท 66

โฮมเสตย์ 33

บ้านพักส่วนตัว / คนรู้จัก 24

 อ่ืนๆ 1

จากตาราง  4-15  แสดงให้เห็นว่าท่ีพักท่ีกลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากท่ีสุด คือท่ีพักแบบรีสอร์ท โดย
คิดเป็นร้อยละ 66  รองลงมาได้แก่ โรงแรม คดิเป็นร้อยละ 50 ตามต่อมาด้วย โฮมเสตย์ ร้อยละ  33 บ้าน
พักส่วนตัวหรือคนรู้จัก คดิเป็นร้อยละ  24 บังกะโล มีคนชื่นชอบร้อยละ 23 เต็นท์ คิดเป็นร้อยละ  13 และ
อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 1
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ตารางท่ี 4-16 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามช่องทางการรับข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
ชองทาง รอยละ

โทรทัศน์ 42

วิทยุ 3

อินเตอรเน็ต 93

หนังสือนิตยสาร 38

โปสเตอร์ / แผ่นพับ 9

คนรู้จัก 37

อ่ืนๆ 1

จากตาราง 4-16 แสดงให้เห็นถึงช่องทางการรับข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ซ่ึงพบว่า ช่องทาง
ที่รับข้อมูลด้านการท่องเท่ียวมากที่สุด คือ อนิเตอร์เน็ต โดยคิดเป็นร้อยละ  93 ตามมาด้วย โทรทัศน์
คิดเป็นร้อยละ  42  รองลงมาคือ หนังสือนิตยสาร ร้อยละ  38  คนรู้จัก ร้อยละ  37  รับข่าวสารผ่าน
โปสเตอร์ แผ่นพับ คดิเป็นร้อยละ  9  และช่องทางวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 3  ในขณะที่ช่องทางอื่นๆ คิด
เป็นร้อยละ  2  
ตารางที่ 4-17 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามประเภทการเดินท่องเที่ยว

ประภทการเดินทาง จำนวน (คน) รอยละ

รถยนต 68 68

เคร่ืองบิน 6 6

เรือ 0 0

จักรยานยนต์ 0 0

รถโดยสาร 24 24

อ่ืนๆ 2 2

รวม 100 100

จากตาราง 4-17  แสดงให้เห็นถึงประเภทการเดินทางท่องเท่ียวที่กลุ่มตัวอย่างใช้ มากที่สุด
คือ รถยนต์ คิดเป็นร้อยละ  68  รองลงมาคือ รถโดยสาร คดิเป็นร้อยละ  24  ตามมาด้วยเครื่องบิน
ร้อยละ 6 และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 2 ส่วนเรือ และจักรยานยนต์ ไม่มีผู้ใดเลือกตอบ
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ตารางที่ 4-18 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามประเภทการเดินทางที่น่าสนใจที่สุด
ประเภทการเดินทางท่ีนาสนใจท่ีสุด จำนวน (คน) รอยละ

รถยนต์ 19 19

เครื่องบิน 28 28

เรือ 27 27

จักรยานยนต์ 7 7

รถโดยสาร 9 9

อ่ืนๆ 10 10

รวม 100 100

จากตาราง  4-18 พบว่า  ประเภทการเดินทางที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจมากที่สุดคือ
เครื่องบิน คดิเป็นร้อยละ 28 รองลงมาคือ เรือ คิดเป็นร้อยละ 27  ตามมาด้วย รถยนต์ ร้อยละ  19
รถโดยสาร ร้อยละ 9 รถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 7 และอื่นๆ ร้อยละ 10 ตามลำดับ
ตารางที่ 4-19 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามลักษณะการท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ

ลักษณะการทองเท่ียวท่ีช่ืนชอบ จำนวน (คน) รอยละ

ท่องเท่ียวคนเดียว 9 9

ทองเท่ียวกับกลุมเพ่ือนหรือครอบครัว 87 87

ท่องเท่ียวกับกลุ่มทัวร์ 3 3

อ่ืนๆ 1 1

รวม 100 100

จากตาราง  4-19 แสดงให้เห็นถึงลักษณะการท่องเที่ยวที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุด  คอื
ลักษณะการท่องเที่ยวกับกลุ่มเพ่ือนและครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 87 รองลงมาคือ ท่องเทีย่วคนเดียว
คิดเป็นร้อยละ 9  ตามมาด้วย ท่องเที่ยวกับกลุ่มทัวร์ ร้อยละ 3 และอื่นๆ ร้อยละ 1 ตามลำดับ
ตารางที่ 4-20 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามรูปแบบการท่องเที่ยวที่ท่านชื่นชอบ

รูปแบบการทองเท่ียวท่ีทานช่ืนชอบ จำนวน (คน) รอยละ

ทองเท่ียวดวยตัวเอง 92 92

ท่องเท่ียวแบบมีผู้นําเท่ียวคอยแนะนํา 6 6

อ่ืนๆ 2 2

รวม 100 100
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จากตาราง  4-20 แสดงให้เห็นถึงความชื่นชอบในรูปแบบการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง
ซ่ึงพบว่ารูปแบบการท่องเที่ยวที่ชื่นชอบมากที่สุด คอื ท่องเที่ยวด้วยตนเอง คดิเป็นร้อยละ 92 รองลง
มาคือ ท่องเที่ยวแบบมีผู้นำเที่ยวคอยแนะนำ คิดเป็นร้อยละ 6 และอื่นๆ ร้อยละ 2 
ตารางที่  4-21  แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง  จำแนกตามการชมรายการโทรทัศน์ที่มีรูปแบบหรือ
เน้ือหาที่เกี่ยวข้องกับรายการท่องเที่ยว

การรับชมรายการโทรทัศนท่ีมีีรูปแบบเกี่ยวกับการทองเท่ียว จำนวน (คน) รอยละ

เคย 68 68

ไม่เคย 32 32

รวม 100 100

จากตาราง  4-21 แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ที่มีรูปแบบหรือ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  ซ่ึงพบว่า  ร้อยละ  68  เคยรับชมรายการที่มีรูปแบบหรือเน้ือหา
แบบน้ี และร้อยละ  32 ไม่เคยรับชม
ตารางที่  4-22  แสดงค่าร้อยละของกลุม่ตัวอย่าง  จำแนกตามความต้องการในการนำเสนอข้อมูล
รายการท่องเที่ยว

ขอมูลท่ีตองการใหนำเสนอในรายการทองเท่ียว รอยละ

แผนท่ีการเดินทาง 62

ข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียวอย่างละเอียด 60

วิถีการดําเนินชีวิต 69

ขอมูลราคาคาใชจายในการทองเท่ียว 77

ข้อมูลท่ีพัก 65

กิจกรรมท่ีน่าสนใจ 72

ร้านอาหาร 66

ของฝาก/ของท่ีระลึก/ของขึ้นช่ือ 27

แหล่งสินค้า/ย่านช้อปป้ง 44

อ่ืน 1

จากตาราง  4-22 ได้แสดงให้เห็นถึงความต้องการของกลุ่มตัวอย่างในข้อมูลที่จะนำเสนอใน
รายการท่องเที่ยว ซ่ึงพบว่าข้อมูลที่ต้องการมากที่สุดคือ ข้อมูลราคาค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว คดิเป็น
ร้อยละ 77 รองลงมาคือ กิจกรรมที่น่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 72  ตามมาด้วยวิถีการดำเนินชีวิต คิดเป็น
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ร้อยละ  69  ร้านอาหาร ร้อยละ  66  ข้อมูลทีพ่ัก  ร้อยละ  65  แผนที่การเดินทาง คิดเป็นร้อยละ  62
ข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียวละเอียด ร้อยละ  60  แหล่งสินค้าช็อปป้ง  ร้อยละ  44  ของฝาก ของที่ระลึก
ของข้ึนชื่อ คิดเป็นร้อยละ 27 และอื่นๆ ร้อยละ 1 ตามลำดับ
ตารางที่  4-23  แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง  จำแนกตามปจจัยท่ีมีผลตอ่ความสนใจเลือกรับชม
รายการที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่นําเสนอวิถีชีวิตของคนริมนํ้า

ปัจจัยท่ีมีผลตอความสนใจเลือกรับชมรายการ รอยละ

เนื้อหาและข้อมูล 69

รูปแบบการนำเสนอ 80

ผู้ดำเนินรายการ 36

เทคนิคการถ่ายทําและตัดต่อ 44

อ่ืนๆ 0

จากตาราง  4-23  ได้แสดงให้เห็นถึงปจจัยที่มีผลต่อความสนใจในการเลือกรับชมรายการที่
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเท่ียวที่นำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ  โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนมาก เลือกคำตอบ
ว่า รูปแบบการนำเสนอ คือเป็นปจจัยที่มีผลมากที่สุด คดิเป็นร้อยละ  80  รองลงมาคือ เนื้อหาและ
ข้อมูล  คิดเป็นร้อยละ  69  ตามมาด้วยเทคนิคการถ่ายทำและตัดต่อ  ร้อยละ  44  สุดท้ายคือผู้ดำเนิน
รายการ คิดเป็นร้อยละ  36
ตารางที่ 4-24 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามความยาวของรายการที่สนใจรับชม

ความยาวของรายการท่ีสนใจรับชม จำนวน (คน) รอยละ

15 นาที 8 8

20 นาที 30 30

30 นาที 37 37

30 นาทีขึ้นไป 25 25

รวม 100 100

จากตาราง  4-24 พบว่า  ความยาวที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าเหมาะสมกับรายการมากที่สุดคือ
ความยาว  30 นาที คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมาคือ 20 นาที คิดเป็นร้อยละ 30 ตามมาด้วย 30 นาที
ข้ึนไป ร้อยละ 25 และ 15 นาที คิดเป็นร้อยละ 8
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ตารางที่  4-25  แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง  จำแนกตามจํานวนผู้ดําเนินรายการที่เหมาะสมต่อ
รายการท่องเที่ยวที่นําเสนอวิถีชีวิตของคนริมนํ้า

จำนวนผูดำเนินรายการ จำนวน (คน) รอยละ

1 22 22

2 58 58

3 17 17

3 คนขึ้นไป 3 3

รวม 100 100

จากตาราง  4-25 แสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ดำเนินรายการที่เหมาะสมที่สุดจากกลุ่มตัวอย่าง
คือ  จำนวน  2  คน คิดเป็นร้อยละ  58  รองลงมาคือ จำนวน  1  คน คิดเป็นร้อยละ  22  ตามมาด้วย
จำนวน  3 คน ร้อยละ  17  และ 3 คนข้ึนไป ร้อยละ 3
ตารางที่  4-26  แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง  จำแนกตามความต้องการรับชมเน้ือหารายการท่อง
เที่ยวที่นําเสนอวิถีชีวิตของคนริมนํ้าในแต่ละตอน

ความตองการรับชมเนื้อหา
รายการทองเท่ียวท่ีนําเสนอวิถี
ชีวิตของคนริมน้ําในแตละตอน

มาก รอยละ ปานกลาง รอยละ นอย รอยละ

การดําเนินชีวิตของคนย่าน
ริมน้ํา

49 49 49 49 2 2

การประกอบอาชีพของคนย่าน
ริมน้ํา

35 35 56 56 9 9

แนะนําของดีประจําถ่ิน เช่น
อาหาร สินค้าต่างๆ

69 69 28 28 3 3

สถานท่ีท่องเท่ียวในย่านริมน้ํา 79 79 20 20 1 1

ประวัติความเป็นมาของสถานท่ี
ท่องเท่ียว

25 25 58 58 17 17

ประวัติความเป็นมาของคนในถิ่น 23 23 54 54 23 23

จากตาราง  4-26 ได้แสดงให้เห็นถึงความต้องการรับชมเน้ือหารายการท่องเที่ยวที่นําเสนอ
วิถีชีวิตของคนริมนํ้าในแต่ละตอนของกลุ่มตัวอย่าง  ในเนื้อหาการดําเนินชีวิตของคนย่านริมนํ้า  มาก
ที่สุด มีความสนใจมากและสนใจปานกลางคิดเป็นร้อยละ  49  และสนใจน้อยร้อยละ  2  ในเน้ือหาการ
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ประกอบอาชีพของคนย่านริมนํ้า มากที่สุด มีความสนใจปานกลางคิดเป็นร้อยละ 56 สนใจมากร้อยละ
35  และสนใจน้อยร้อยละ  9  ในเน้ือหาแนะนําของดีประจําถิ่น เช่น อาหาร สินค้าต่างๆ มากที่สุด มี
ความสนใจมากคิดเป็นร้อยละ 69 สนใจปานกลางร้อยละ 28 และสนใจน้อยร้อยละ 3 ในเน้ือหาสถาน
ที่ท่องเที่ยวในย่านริมนํ้า  มากที่สุด  มีความสนใจมากคิดเป็นร้อยละ  79  สนใจปานกลางร้อยละ 20
และสนใจน้อยร้อยละ  1  ในเน้ือหาประวัติความเป็นมาของสถานท่ีท่องเท่ียว มากที่สุด มีความสนใจ
ปานกลางคิดเป็นร้อยละ  58  สนใจมากร้อยละ 25  และสนใจน้อยร้อยละ  17  ในเน้ือหาประวัติความ
เป็นมาของคนในถิ่น  มากที่สดุ  มีความสนใจปานกลางคิดเป็นร้อยละ  54  สนใจมากร้อยละ 23  และ
สนใจน้อยร้อยละ 23
ตารางที่  4-27  แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามช่วงวันที่เหมาะสมในการออกอากาศของ
รายการท่องเที่ยวที่นําเสนอวิถีชีวิตของคนริมนํ้า

ชวงวันท่ีเหมาะสมตอการออกอากาศ จำนวน (คน) รอยละ

จันทร์ 1 1

อังคาร 3 3

พุธ 1 1

พฤหัสบดี 2 2

ศุกร์ 9 9

เสาร์ 24 24

อาทิตย 34 34

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 26 26

รวม 100 100

จากตาราง  4-27  พบว่า  ช่วงวันที่เหมาะสมกับการออกอากาศรายการที่มีเน้ือหาเก่ียวกับ
การท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ มากที่สุดคือ วันอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมาคือ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ 26 ตามมาด้วย วันเสาร์ ร้อยละ 24 วันศุกร์ ร้อยละ  9  วันอังคาร
คิดเป็นร้อยละ 3 วันพฤหสบดี ร้อยละ 2 วันจันทร์และวันพุธ มีค่าร้อยละเท่ากันที่ร้อยละ 1
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ตารางที่  4-28  แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง  จำแนกตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการออกอากาศ
ของรายการท่องเที่ยวที่นําเสนอวิถีชีวิตของคนริมนํ้า

ชวงเวลาท่ีเหมาะสมตอการออกอากาศ จำนวน (คน) รอยละ

06.01 – 09.00 น. 2 2

09.01 – 12.00 น. 24 24

12.01 – 15.00 น. 20 20

15.01 – 18.00 น. 23 23

18.01 – 21.00 น. 13 13

21.01 – 00.00 น. 16 16

00.01 – 03.00 น. 1 1

03.01 – 06.00 น. 1 1

รวม 100 100

จากตาราง  4-28 แสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการออกอากาศรายการที่มีเน้ือหา
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวท่ีนำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ มากที่สุดคือช่วงเวลา 09.01 – 12.00 น. คิดเป็น
ร้อยละ 24 รองลงมาคือ 15.01 – 18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 23 ตามมาด้วย 12.01 – 15.00 น. คิด
เป็นร้อยละ 20 ช่วง 21.01 – 00.00 น. ร้อยละ 16 ช่วง 18.01 - 21.00 น. คิดเป็นร้อยละ 13 และ
ช่วงเวลา  06.01 – 09.00 น. ร้อยละ 2  โดยช่วงเวลา  03.01 – 06.00 น. และ 00.01 – 03.00 น.
มีค่าร้อยละเท่ากันที่ร้อยละ 1

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ  "การสรางสรรครายการทองเท่ียวท่ีนำเสนอวิถี
ชีวิตของคนริมน้ำ" 

- นำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นและสิ่งแตกต่างจากวิถีของคนชุมชนอื่น
- นำเสนอเน้ือหาความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้าน ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกสร้างข้ึน
- เน้นธรรมชาติ และภาพที่สวยงาม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้การท่องเที่ยว
-  นำเสนอเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนย่านริมน้ำ    และการใช้ชีวิตว่าแตกต่างจาก

การที่อาศัยอยู่ย่านอื่นอย่างไร
-  มีแนะนำรีสอร์ทหรือที่พกัต่างๆ  และมีการร่วมสนุกกับทางรายการเพื่อรับของรางวัลที่

เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
- นำเสนอให้เห็นว่าคนริมน้ำปรับตัวอย่างไรเวลาน้ำข้ึนหรือน้ำท่วม
- นำเสนอแบบเข้าไปคลุกคลี ไปสัมผัสจริง ท่องเที่ยวแบบลุยๆ
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-  การนำเสนอเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวควรคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย  ถ้ามีการเตือนให้
ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมจะเป็นสิ่งที่ดี

- แฝงมุกตลกเข้าไปเพื่อสร้างสีสันให้รายการมีความสนุกสนาน เป็นกันเอง และเข้าถึงง่าย

การเช่ือมโยงผลการศึกษาท่ีไดจากจากแบบสอบถามเพ่ือนำไปใชในการจัดทำโครงราง
รายการ (Proposal) บทรายการ (Script) และการผลิตรายการ (Production)

จากผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ช่วงอายุระหว่าง 19-22 ปี มี
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่  5,001 – 10,000 บาท

ในด้านพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์  พบว่าสว่นใหญ่  เปดรับชมรายการโทรทัศน์
ช่วงวันอาทิตย์ เวลา  21.01 – 00.00  น.  และในแต่ละวันจะรับชมโทรทัศน์เป็นเวลา 1 – 2  ชั่วโมง
โดยมีสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง  3  เป็นช่องทางทีร่ับชมบอ่ยทีส่ดุ  ส่วนรูปแบบของรายการ
โทรทัศน์ที่รับชมบ่อยที่สุดก็คือ  รายการปกิณกะบันเทิงหรือวาไรตี้  ซ่ึงเน้ือหาที่ชื่นชอบกันโดยมากคือ
เน้ือหาทางด้านเพลง

ในด้านพฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียว กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มกีารท่องเที่ยว  1 ครั้งต่อ
เดือน โดยมีงบประมาณต่อคร้ัง ต่ำกว่า  5,000 บาท และมีระยะเวลาในการท่องเที่ยว  2 – 3  วัน ใน
การเข้าพัก จะชื่นชอบทีพ่ักแบบรีสอร์ทที่สดุ  ซ่ึงช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวน้ัน
มาจากอินเตอร์เน็ต  มีการเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถยนตบ์่อยที่สุด  แต่มีความสนใจที่จะเดินทางโดย
เครื่องบิน  ลักษณะการท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ คือเที่ยวกับเพื่อนหรือครอบครัว  โดยเป็นการเที่ยวด้วยตัว
เอง

ในด้านความคิดเห็นต่อเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอของ  "รายการท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถี
ชีวิตของคนริมน้ำ"  พบว่าส่วนใหญ่เคยรับชมรายการที่มีเน้ือหาใกล้เคียงรายการลักษณะนี้  ข้อมูลด้าน
การท่องเที่ยวที่ต้องการรับรู้จากรายการท่องเที่ยวมากที่สุดคือ  ขอ้มูลราคาค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
และปจจัยที่สำคัญท่ีสุดที่จะส่งผลต่อความสนใจเลือกชมรายการนี้  คือรูปแบบการนำเสนอ  ในรายการ
ท่องเที่ยวท่ีนำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ พบว่าส่วนใหญ่ ต้องการให้รายการมีความยาว 30 นาที และ
มีจำนวนพิธีกร  2 คน ออกอากาศวันอาทิตย์ เวลา 21.01 – 00.00 น. จะเหมาะสมที่สุด

ในส่วนของข้อแนะนำและความคิดเห็นที่มีต่อการสร้างสรรค์รายการท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถี
ชีวตของคนริมน้ำ ส่วนใหญ่ต้องการให้รายการพาไปสัมผัสกับวิถีชีวิตจรงิๆที่ไม่ได้ปรุงแต่งหรือสร้างขึ้น
มา  พาไปในสถานที่ริมน้ำที่และเรียนรู้ความแตกต่างของวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนชุมชนอื่น  นำเสนอออกมา
ให้มีความสนุก  น่าสนใจ  พิธีกรควรอารมณ์ขำขัน  เฮฮา  และสอดแทรกการสร้างความตระหนักถึง
คุณค่าของธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม  การถ่ายทำควรเนน้ความเป็นธรรมชาติของภาพ  ควรมคีวาม
สวยงาม  นอกจากน้ีควรเน้นเร่ืองของข้อมูลการท่องเที่ยวและส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวด้วย
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การแทรกเกมส์ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม  ที่สำคัญคือการลงไปดูวิถีชีวิตในยามที่พวกเขาต้องพบกับปญหาเช่น
น้ำท่วม คนในชุมชนริมน้ำ มีวิถีรับมือยังไง เป็นอีกมุมที่ควรนำเสนอ

ในด้านโครงร่างรายการ (Proposal) จะมกีารปรับวันในการออกอากาศให้ตอบสนองกลุ่ม
เป้าหมายมากที่สุด โดยเน้ือหาในส่วนข้องข้อมูลการท่องเที่ยวที่จะเน้นย้ำในรายการ คือ ข้อมูลราคา
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวและวิถีชีวิต ซ่ึงปจจัยในการดึงดูดผู้ชมจะเน้นไปที่รูปแบบการนำเสนอ การ
ลงสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนริมน้ำนี้จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของวิถีชีวติที่ไม่เหมือนกบชุมชน
อื่นๆ เป็นวิถีชีวิตจริงที่ไม่ได้ปรุงแต่งหรือสร้างข้ึนมา และด้วยความที่เน้ือหาลักษณะน้ีอาจเป็นเรื่องที่
ยากต่อการติดตามของวัยรุ่น ดังน้ันการนำเสนอจึงจะเล่าเรื่องให้มีความสนุก มีความขำขัน เฮฮา และ
ในขณะเดียวกันก็สอดแทรกการสร้างความตะหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญคือ
การนำเสนอวิถีชีิวิตในช่วงที่พบเจอกับปญหาด้วย เพื่อสะท้อนให้เห็นทั้งด้านที่ดีและไม่ดี แต่ทั้งน้ีทั้ง
น้ันก็ยังคงไว้ซ่ึงการแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนริมน้ำที่แตกต่างจากที่อื่น

ในด้านบทรายการโทรทัศน์ (Script) จะเน้นอารมณ์การดำเนินรายการของพิธกีรให้มีความ
สนุกสนาน ขำขัน เฮฮา และบทบาทบุคลิกที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่ก็มีความสำคัญในการดำเนิน
เรื่องหรือเล่าเรื่องที่เท่ากัน มีความสมดุล นอกจากน้ียังเน้นความเป็นธรรมชาติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงมุม
มอง ทัศนคติและความคิดเห็นต่อวิถีชีวิตแบบจริงๆโดยไม่ผ่านการปรุงแต่งแต่อย่างใด

ในด้านการผลิตรายการ (Production) จะเน้นที่การถ่ายภาพให้มีความสวยงาม และ
ถ่ายทอดให้เห็นถึงบรรยากาศของสถานที่นั้นๆให้ได้ใกล้เคียงที่สุด เพราะรายการท่องเทีย่วจะเป็น
เสมือนสือ่กลางในการเชิญชวนให้เกิดการท่องเทีย่ว ดังนัน้ภาพทีส่ือ่สารออกไปจะต้องทำให้ผูท้ีช่มมี
ความรู้สึกร่วม หรือรู้สึกสนใจในสถานที่น้ันๆ ซ่ึงถือเป็นอีกหน่ึงหัวใจสำคัญ

การนำผลการวิจัยมาประยุกตใชและพัฒนารายการ
ในด้านโครงร่างรายการ (Proposal) เนือ้หาของรายการจะเน้นให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่สามารถ

ผ่อนคลายได้ เป็นการท่องเที่ยวที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีีชีวิต โดยสอดแทรกผ่านการเล่าเรื่อง เช่น ปญหา
ในการใช้ชีวิตริมนำ้ หรือสิ่งที่ทำให้การใช้ชีวิตมีความลำบาก ส่วนของรูปแบบรายการก็จะเน้นให้มี
ความเป็นตัวของตัวเองมากข้ึนและเล่าเรื่องอย่างจริงใจ นำเสนอให้เห็นถึงความเป็นจริงของวิถีชีวิต สิ่ง
ไหนดีก็นำเสนอว่าดี สิง่ไหนไม่ดีก็ต้องแสดงให้เห็น โดยเฉพาะในส่วนของทัศนคติหรือมุมมองของ
พิธีการที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ก็จะเป็นธรรมชาติไม่มีการปดก้ัน แต่จะระมัดระวังในเรื่องการ
ใช้คำพูดคำจามากขึ้น จะมีการปรับวันและเวลาในการออกอากาศให้ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายมาก
ที่สุด โดยเน้นเน้ือหาข้อมูลการท่องเที่ยวในส่วนของ คือ ข้อมูลราคาค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวและวิถี
ชีวิต รายการจะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนกับชุมชนอื่นๆ วิถีชีวิตจริงที่ไม่ได้
ปรุงแต่งหรือสร้างข้ึนมา การนำเสนอจะเล่าเรื่องให้มีความสนุก มีความขำขัน เฮฮา และในขณะ
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เดียวกันก็สอดแทรกการสร้างความตะหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในด้านบทรายการโทรทัศน์ (Script) จะไม่กำหนดตายตัวในสว่นของคำพูดหรือบทสนทนา

จะกำหนดเพียงโครงหรือสาระที่ต้องการนำเสนอในแต่ละส่วน โดยพิธีกรจะต้องทำความเข้าใจกับจุด
มุ่งหมายในแต่ละช่วงแต่ละส่วนที่รายการต้องการ เพื่อทีจ่ะนำเสนอออกไปได้อย่างตรงเจตนารมย์
ที่สุด บทรายการจะเน้นอารมณ์การดำเนินรายการของพิธีกรให้มีความสนุกสนาน ขำขัน เฮฮา และ
บทบาทบุคลิกที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่ก็มีความสำคัญในการดำเนินเรื่องหรือเล่าเรื่องที่เท่ากัน มี
ความสมดุล นอกจากน้ียังเน้นความเป็นธรรมชาติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงมุมมอง ทัศนคติและความคิด
เห็นต่อวิถีชีวิตแบบจริงๆโดยไม่ผ่านการปรุงแต่งแต่อย่างใด

ในด้านการผลิตรายการ (Production) การเตรียมงานถือเป็นสิ่งที่จะให้ความสำคัญมาก
ที่สุด เพื่อป้องการความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนหน้างาน โดยจะเน้นไปที่การเตรียมการเรื่องข้อมูลของ
สถานที่และการเตรียมความพร้อมในส่วนของบทรายการและอุปกรณ์ในการถ่ายทำ  การติดต่อกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกบัสถานที่จะต้องมีการพูดคุยกนัถึงขอบเขตในการถ่ายทำเพือ่ให้มีความเข้าใจที่ตรง
กันทุกฝ่าย ในส่วนของการถ่ายทำก็จะต้องประชุมกับทีมงานให้รัดกุมและบ่อยคร้ังที่สุด เพื่อให้ได้งาน
ที่ออกมาตรงตามท่ีรายการวางไว้มากที่สุด ในการถ่ายทำท่ีจะให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ภาพ เพราะ
จะต้องแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศของสถานที่นั้นๆให้ได้มากที่สุด เพราะรายการท่องเที่ยวจะเป็น
เสมือนสือ่กลางในการเชิญชวนให้เกิดการท่องเทีย่ว ดังนัน้ภาพทีส่ือ่สารออกไปจะต้องทำให้ผูท้ีช่มมี
ความรู้สึกร่วม หรือรู้สึกสนใจในสถานที่น้ันๆ ซ่ึงถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญนอกจากน้ีในส่วนของการ
ตัดต่อก็จะเสริมเทคนิคกราฟฟกลงไปด้วย แต่ต้องมีเหตุผลและมีจังหวะที่เหมาะสม 

การนำเสนอช้ินงานรายการทองเท่ียวท่ีนำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ
การวางแผนการผลิตช้ินงาน 
ผู้ศึกษาได้วางแผนการในการสร้างสรรค์รายการท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ 

"ตามน้ำ” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
จัดทาโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ โดยมีองค์ประกอบต่างๆต่อไปน้ี 
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บทรายการโทรทัศน์ รายการท่องเที่ยวนำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ
ตารางที่ 4-29 : บทรายการ “ตามน้ำ”
ตอนที่ 1 :  คลองรางจระเข้
ความยาว : 30 นาที
วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 22.00 น.

ลำดับ ภาพ เสียง ความยาว

1 VTR รวมภาพระหว่างการเดิน
ทาง Title รายการ

เสียงบรรยาย สวัสดีครับ ถึงเวลาของรายการ
ตามน้ำ รายการที่จะพาคุณไปท่องเที่ยวสัมผัส
วิถีชีวิตของคนริมน้ำในที่ต่างๆ และสำหรับวัน
น้ีพิธีกรของเราจะต้องไปตามน้ำกันที่ไหน 
บอกไบ้ให้ว่าอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพน่ีเอง ตาม
น้ำครั้งน้ีจะเป็นอย่างไร เราไปติดตามชมกัน
เลยดีกว่าครับ

0.30 min.

Title รายการ ดนตรีประกอบรายการ 0.30 min.

2 - LS รถตู้แล่นมาจอด ประตู
เปดออก

- MS ผู้ดำเนินรายการทั้งสาม
ก้าวออกมาจากรถด้วยสีหน้า
งุนงง
- CG ชื่อพิธีกร
- MS พิธีกร 3 คน 
- จูนชี้มาที่กล้อง แล้วหยิบ
กระดาษมา
- ป้นแย่งกระดาษมาอ่าน

ป้น : อ้ายย ร้อนอะ !! ที่น้ีที่ไหนเน้ีย
จูน : โอ้โหแดด

พิธีกรทั้ง 3 บ่นๆ
จูน : อะไรอะ
ป้น : เอามาน้ี ฉันอ่านเอง "ขณะน้ีคุณกำลังอยู่
ที่อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน
วันน้ีเราจะไปตามน้ำกันที่โฮมสเตย์คลองราง
จระเข้ โดยที่ท่าเรือจะมีคุณป้าดาวเรืองรอรับ
อยู่ จบ"
จ๋ำ : เฮ้ย ยาวมาก
ป้น : ทางนู้นรึเปล่า
จ๋ำ : ฉันไดยินเสียงเรือแล้ว

1.10 min.
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ลำดับ ภาพ เสียง ความยาว

ป้น : ก็ได้ยินเหมือนกันไม๊
จ๋ำ : ปะ

3 - MS ผู้ดำเนินรายการเดินไปที่
ท่าเรือที่อยู่ริมน้ำแถวน้ัน เพื่อ
ตามหาป้าดาวเรือง

Super ชื่อป้าดาวเรือง
- MS พิธีกรทั้ง 3 และป้าดาว
เรือง พูดคุย

- พิธีกรและป้าดาวเรืองลงเรือ

ป้น : น้องค่ะ รู้จักป้าดาวเรืองไม๊ค่ะ
จูน : ไม่น้องแล้วว
ป้าดาวเรือง : น้ีแหละค่ะ ป้าดาวเรือง
ป้น : ว๊ายยยยย สวัสดีค่ะ
จ๋ำ จูน : สวัสดีค่ะ

จ๋ำ : จะพาพวกผมไปไหนครับ
ป้าดาวเรือง : เดี๋ยวพาข้ึนเรือไปที่พัก
จ๋ำ : ไปลำไหนครับ
ป้าดาวเรือง : ไป 2 ลำน้ี
ป้น : ยังไงค่ะ ข้างซ้ายเหยียบลำน้ี ข้างขวา
เหยียบลำน้ี เหยียบเรือสองแคมหรือไงค่ะ
ป้าดาวเรือง : แคมเดียวก็จะแย่แล้วลูก ไปลง
ป้น ว๊ายยยยย

0.40 min

4 Info Graphic แนะนำการเดิน
ทาง

SFX. และ VO. 
เสียงบรรยาย : เส้นทางการเดินไปยังโฮม
สเตย์คลองรางจรเข้น้ัน เริ่มจากอำเภอเมือง
อยุธยา มุ่งหน้าสู่ตัวเมืองอำเภอเสนา ผ่าน
ตลาดบ้านแพน สำนักงานที่ดินและเทศบาล
เมืองเสนา จากน้ันข้ามคลอง และจะพบทาง
เข้าวัดรางจรเข้ ให้เลี้ยวอ้อมไปหลังวัดแล้วจะ
พบโฮมสเตย์คลองรางจะเข้ ซ่ึงเป็นจุดหมาย
ของเราในวันน้ี

0.25 min.
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ลำดับ ภาพ เสียง ความยาว

5 INSERT ภาพระหว่างน่ังเรือไป
ที่พัก

ดนตรีประกอบ 0.30 min.

6 - MS ผู้ดำเนินรายการและป้า
ดาวเรืองน่ังอยู่บนเรือที่เดินไป
บ้านพักโฮมเสตย์คลองราง
จระเข้ 

- MS เรือจอดเทียบท่า ผู้
ดำเนินรายการและป้าดาวเรือง
ข้ึนจากเรือ

จูน : อีกไกลไหมค่ะ
ป้าดาวเรือง : (ชี้ให้เห็นจุดหมายปลายทางอัน
เป็นสถานที่พักของการเที่ยวครั้งน้ี ซ่ึงก็คือ 
โฮมสเตย์คลองรางจระเข้)
จูน : อ๋ออออ

ป้าดาวเรือง : น่ีแหละจ่ะ ถึงแล้ว ใจเย็น 
ค่อยๆข้ึนกันนะลูก

0.30 min.

7 - MS ให้เห็นครบทุกคนสลับ 
CU หน้าพิธีกรที่พูด

ป้น : ตอนน้ีเราก็อยู่กับคุณป้าดาวเรืองแล้วนะ
ค่ะ ผู้ที่เป็นเจ้าของโฮมสเตย์แห่งน้ี แล้วเดี๋ยว
คุณป้าดาวเรืองจะพาเราไปไหนต่อค่ะ
ป้าดาวเรือง : เดี๋ยวพาไปรู้จักเจ้าของบ้าน
ป้น : อ้าวคุณป้าดาวเรืองไม่ใช่เจ้าของหรอค่ะ
ป้าดาวเรือง : ยังมีอีกจ้ะ ปะ

0.45 min.

8 INSERT ที่พัก ดนตรีประกอบ 0.15 min.

9 - MS พิธีกรและป้าด้าวเรือง
เข้ามาในบ้าน
มาน่ังคุยกับคุณยาย

- ป้นยกมือ

พิธีกร : คุณยายสวัสดีครับ
จ๋ำ  : อยู่ที่น้ีมาตั้งแต่แรกเลยหรอครับ
ป้น : อยู่มากี่วันละค่ะคุณยาย
ป้าดาวเรือง : แม่เค้าอายุ 87 แล้ว ต้องเสียง
ดังหน่อยยายเขาหูไม่ค่อยดี แม่เขาเป็นครู แต่
เดี๋ยว เมื่อกี้ใครเดินดัง เดี๋ยวจะเอาไม้เคาะ
ตาตุ่ม
ป้น : เขาถือหรอค่ะไม่ให้เดินดัง
ป้าดาวเรือง : เขาไม่ถือหรอ แต่ถ้าบ้านไม้คน

2.30 min.
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ลำดับ ภาพ เสียง ความยาว

- พิธีกรลาคุณยาย
- MS  ป้าดาวเรืองเปดห้องพัก
เข้ามา

- Insert ห้องพัก
- MS ทั้งหมด

โบราณเขาจะไม่เดินลงส้น เสียงมันดัง
จ๋ำ : อยากไปดูที่พักแล้วอะครับ 
ป้าดาวเรือง : งั้นเดี๋ยวพาไปดู

ป้าดาวเรือง :  น้ีค่ะห้องพัก
จ๋ำ : โหหห
ป้าดาวเรือง : น้ีที่นอน มีแอร์ มีโทรทัศน์ มีน้ำ
เปล่าใส่ตู้เย็นไว้ให้กินแล้ว และเดี๋ยว 5 โมงมา
เจอกัน จะพาไปล่องเรือ ดูวิถีชาวบ้าน แล้วพา
ไปไหว้หลวงพ่อโต
จูน : ดีค่ะ อยากไหว้พระ
ป้าดาวเรือง : งั้นเดี๋ยว 5 โมงมาเจอกัน

10 INSERT บรรยากาศ ดนตรีประกอบ
เสียงบรรยาย : โฮมสเตย์คลองรางจรเข้แห่งน้ี 
มีห้องพักจำนวน 6 ห้อง ซ่ึงมีทั้งบ้านที่อยู่บน
แพและบ้านไม้ทรงไทย โดยราคาบริการบ้าน
พักก็ไม่สูงมากนัก คิดต่อคนก็ 500 บาท รวม
อาหารและเครื่องดื่มสองมื้อและมัคคุเทศก์นำ
เที่ยว

0.30 min.

11 - MS พิธีกรน่ังคุยกับป้าดาว
เรือง

- ทุกคนเดินไปลงเรือ

จูน : เอาล่ะค่ะ ตอนน้ีก็ 5 โมงเย็นแล้ว เดี๋ยว
คุณป้าจะพาไปไหนค่ะ
ป้าดาวเรือง : เดี๋ยวป้าจะพาไปไหว้ หลวงพ่อ
โต ล่องเรือชมชีวิตชาวบ้าน ดูนกดูไม้
ป้น : ไม่เห็นมีกิจกรรมทานข้าวเลยอะค่ะ
ป้าดาวเรือง : อ๋ออ เดี๋ยวสิ่ะ เดี๋ยวเราจะต้อง
ไปเก็บผัก มาทำกับข้าวก่อนค่อยกินกัน
จูน : ผักน้ีเป็นผักอะไรอะค่ะ
ป้าดาวเรือง : ดอกโสน เดี๋ยววันน้ีจะเอามายำ
จ๋ำ : งั้นไปเลย อยากไปแล้วว

1.10 min.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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AD

12 - MS ทุกคนลงเรือ INSERT 
ภาพริมน้ำ

- MS ทุกคนในเรือ

- ป้าดาวเรืองชี้บ้าน

จ๋ำ : ถ้าช่วงน้ำท่วมน้ีน้ำจะสูงขนาดน้ีเลยหรอ
คับ
ป้าดาวเรือง : จ้ะ
ป้น : แล้วอยากผักตบน้ีมีใครเก็บไปทำอะไร
มั้งไหมค่ะ
ป้าดาวเรือง : ผักน้ีมันก็จะลอยไปลอยมา พอ
เขาเปดประตูน้ำมันก็ไหลออกไป
ป้น : อันเน้ียเขาเก็บไปทำแฮนด์เมดได้นะเน้ีย
ป้าดาวเรือง : ผักตบที่น้ีมันสั้น ไม่ได้ขนาดเอา
ไปทำไม่ได้
ป้าดาวเรืองเล่าประหวัดคลองรางจระเข้

2.35 min.

13 INSERT บรรยาการ เสียงบรรยาย : สำหรับโฮมสเตย์คลองราง
จระเข้ ที่แห่งน้ีท่านจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรม
ถ่ินและกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการล่อง
เรือชมวิถีชีวิตชาวบ้านทรงไทยสองฝ่งคลอง 
ชมสำนักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อปญญาโสภิตซ่ึง
มีกระดูกเป็นพระธาตุ ตักบาตรทางเรือ ใ้ห้อา
หารปลาที่วังมัจฉา วัดรางจระเข้ เรียนรู้วิธี
การจักรสานผลิตภัณฑ์ชุมชน ทำอาหารท้อง
ถ่ิน กราบหลวงพ่อโตอายุร้อยปี ซ่ึงสร้างข้ึนใน
สมัยอยุธยา และอื่นๆอีกมามาย 
นอกจากกิจกรรมต่างๆ เรายังได้สัมผัสกับการ
ใช้ชีวิตของคนในชุมชุนริมน้ำคลองรางจระเข้ที่
เป็นไปอย่างเรียบง่าย ส่วนใหญ่ชาวบ้าน
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พื้นที่โดยมากจึง
เป็นผืนนา และยังมีการรวมกลุ่มกันทำ

2 min.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้ประดิษย์อีกด้วย 
อาหารการกินของคนในชุมชนก็ไม่หวือหวา
มากนัก เน้นการทำอาหารจากวัตถุดิบ
ธรรมชาติที่สามารถพายเรือไปเก็บตามคลอง
ได้ เช่น พืชผักต่างๆ หรือแม้กระทั่งปลา ที่ได้
มาจากการยกยอ
การยกยอจัดเป็นวิธีการหาปลาแบบดั้งเดิม 
โดยใช้ “ยอ” ซ่ึงมีรูปร่างเป็นร่างแหสี่เหลี่ยม 
มุมทั้งสี่ยึดกับไม้ไผ่หรือไม้รวก และยึดรวมไว้
ตรงกลางกับที่ยึดแขนยอ โดยมีไม้คานยกหรือ
ไม้คันชั่งผูกโยงติดกับที่ยึดแขนยอ ชาวบ้านที่
น่ีมักจะยกยอกันเป็นประจำ เพราะไม่ต้องเสีย
เงินแถมยังสืบสานวิถีชีวิตริมน้ำแบบดั้งเดิมต่อ
ไปด้วย 
โฮมสเตย์คลองรางจระเข้จึงถือเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวไม่ไกลจากเมืองหลวงที่คุณจะได้
สัมผัสวัฒวิถีชีวิตริมน้ำแบบดั้งเดิม เป็นตำรา
นอกห้องเรียนที่ให้ทั้งความรู้และ
ประสบการณ์ที่ดีทีเดียวครับ

14 - MS ทุกคน สลับ CU คนพูด

- MS เก็บดอกโสน
- MS ทุกคนน่ังอยู่บนเรือ

จ๋ำ : ต่อไปเราจะไปเก็บดอกโสนกัน เพื่อไปทำ
อาหาร ทำอะไรนะฮะ
ป้าดาวเรือง : ยำดอกโสน ปะ

ป้น :เอาล่ะต่ะเก็บเสร็จแล้วเราจะไปไหนต่อ
ค่ะ
ป้าดาวเรือง : เดี๋ยวไปไหว้พระกันค่ะ

2.00 min.

15 INSERT บรรยากาศระหว่างไป
วัด และเข้าไหว้ประ

ดนตรีประกอบ 1 min.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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16 - MS  ทุกคนอยู่หน้าโบสถ์ จ๋ำ : เมื่อกี้เราก็เพิ่งออกมาจกาการกราบบูชา
หลวงพ่อโตใช่ไหมครับ
ป้าดาวเรือง : ค่ะ (เล่าประวัติหลวงพ่อ)
จ๋ำ : แล้วเห็นบอกว่าด้านบนของหน้าบรรณน้ี
เป็นอะไรนะครับ
ป้าดาวเรือง : (เล่าถึงหน้าบรรณ) 
จ๋ำ : หิวแล้วอะครับ
ป้าดาวเรือง : ไป งั้นเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกัน

1.10 min.

AD

17 - MS ทุกคนอยู่ในครัวเตรียม
ทำยำดอกโสน

จ๋ำ : มาแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะทำอะไรกัน
ครับ
ป้าดาวเรือง : ทำยำดอกโสนกันค่ะ
จ๋ำ : ดอกโสนที่เราไปเก็บกันมานะครับ มาเริ่ม
กันเลย
ป้าดาวเรือง : ก็เดี๋ยวเราเอาดอกโสนน้ีไปลวก 
แล้วก็เอาหมูน้ีไปรวน แล้วก็เอาเครื่องมายำ 
เครื่องปรุงก็มีมะนาว พริกข้ีหนู หอมแดงแล้ว
ก็ถ่ัวลิสงคั่ว มาเริ่มทำเลย

0.30 min.

18 INSERT ทำยำดอกโสนและกิน
ข้าว

เสียงบรรยาย : สำหรับเมนูยำดอกโสนน้ี จัด
เป็นเมนูยอดฮิตของชาวบ้านที่น่ีกันเลยล่ะครับ 
เพราะดอกโสนมักข้ึนอยู่ตามคลองมากมาย 
ชาวบ้านก็จะไปเก็บกันมาทำอาหารเป็น
ประจำ วิธีการทำก็ไม่ยากอะไร เริ่มจากลวก
ดอกโสนให้สุกพอประมาณแล้วนำไปคลุกยำ
กับเครื่องเคียงยำต่างๆให้เข้ากัน อาจใส่เน้ือ
หมูสับหรือเน้ืออื่นๆลงไปเพื่อเพิ่มความอร่อย
ด้วยก็ได้ ส่วนรสชาติจะจัดจ้านแค่ไหนก็ข้ึนอยู่
กับการปรุงรสของแต่ละคนเลยครับ นอกจาก

1 min.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เมนูยำดอกโสนแล้ว ยังมีอีกหน่ึงอย่างที่ทุก
บ้านจะต้องมีติดครัว ก็คือน้ำพริกกะปน่ันเอง 
แค่เอามาหยำคลุกกินกับข้าวก็อร่อยเหาะแล้ว
คร้าบ แหมดูเหล่าพิธีกรของเรา ตั้งหน้าตั้งตา
กินไม่พูดไม่จา ดูท่าคงจะอร่อยน่าดู

19 - MS ทุกคนน่ังอยู่บนโต๊ะ
อาหาร สลับ CU คนพูด

ป้น : อิ่มมากกก ค่ะ
จ๋ำ : อร่อยมากครับ
ป้น : อร่อยมากก เป็นอาหารที่ธรรมดา ไม่
ต้องเริ่ดหรู แต่ก็กินหมด
จูน : แล้วก็ง่วงนอนแล้วด้วย
จ๋ำ : ปกติแถวน้ีก็กินอาหารแบบน้ีกันไหมครับ
ป้าดาวเรือง : อืม น้ำพริกกะป ผัดสายบัว
อะไรแบบเน้ีย
จ๋ำ : แล้วพวกวัตถุดิบก็ซ้ือ
ป้าดาวเรือง : ไม่หรอกก็เก็บเอาตามคลอง หา
เอาแถวน้ี
จ๋ำ : ตอนที่ไปน่ังเรือเมี่อกี้น้ี สังเกตว่าน้ำมันสูง
มาก ปกติมันสูงแบบน้ีไหมครับ
ป้าดาวเรือง : ตอบ
ป้น : ลำบากไหมค่ะ ตอนน้ำท่วม
ป้าดาวเรือง : มันก็ลำบากไง แต่ก็โอเค เพราะ
ยังมีเรือไง แล้วมันก็ท่วมทุกปีไง เราก็ชิน
ป้น : ป้าค่ะ เริ่มง่วงแล้วอะค่ะ ขอนอน พรุ่งน้ี
ต้องทำอะไรไหมค่ะ
ป้าดาวเรือง : เดี๋ยวพรุ่งน้ี 6 โมง จะปลุกมาใส่
บาตร
จ๋ำ : โอเคงั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปนอนพัก 
ขอบคุณสำหรับอาหารมื้อน้ีครับ

2 min.   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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20 INSERT ภาพบรรยายกาศตอน
เช้า พิธีกรใส่บาตร และพัก
ผ่อน

เสียงบรรยาย :คุณผู้ชมครับ เช้าน้ีพิธีกรของ
เราต้องตื่นมาตักบาตรทางน้ำกัน แต่กว่าจะ
ลุกกันข้ึนมาได้ ไม่ใช่เล่นๆเลยครับ สำหรับ
การตักบาตรของชาวบ้านคลองรางจรเข้น้ัน 
ถือเป็นกิจวัตรประจำวันกันเลยก็ว่าได้ ในทุกๆ
เช้า เวลา 6 นาฬกาโดยประมาณ พระสงฆ์
จากวัดรางจรเข้ จะพายเรือลำเล็กๆไปตาม
คลองเพื่อรับการใส่บาตรของชาวบ้าน แต่ถ้า
วันไหนชาวบ้านไม่เห็นเรือของพระสงฆ์ล่ะก็ 
น่ันแปลว่าพระท่านไม่สามารถพายเรือฝ่าด่าน
หมู่มวลผักตบชวาที่เกาะตัวกันเยอะมหาศาล
ได้น่ันเองครับ

1 min.

21 - MS ทุกคนยืนปดรายการ 
สลับ CU คนพูด

เสร็จแล้วก็แยกย้ายกันเข้านอน

จูน : หลังจากที่เมื่อเช้าเราได้ใส่บาตรกันไป
แล้ว
ป้น : ซ่ึงแกไม่ได้ใส่
จูน : ใช่ !! อาบน้ำอยู่ ออกมาไม่ทัน และตอน
น้ีก็ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วก็อยากให้คุณ
ป้าฝากอะไรหน่อย
ป้าดาวเรือง : (ฝากถึงโฮมสเตย์)
จูน : เอาล่ะค่ะ แล้วเห็นเราใส่ชูชีพแบบน้ี คือ
อะไร 
จ๋ำ : เราจะไปเล่นน้ำกันครับ
จูน : งั้นเราต้องขอลาไปก่อนนะค่ะ เราจะไป
เล่นน้ำ
พิธีกร : สวัสดีครับ/ค่ะ

2.30 min.

22 INSERT ภาพพิธีกรเล่นน้ำและ
ภาพพิธีกรแต่ละคนน่ังเขียน 
Guest Book

V.O. พิธีกรแต่ละคน
จ๋ำ : ผมเคยมองว่าชีวิตที่ไร้เทคโนโลยีจะเป็น
ชีวิตที่ลำบากมาตลอด แต่พอได้มาสัมผัสชีวิต
เรียบง่ายใกล้ชิดธรรมชาติแบบน้ี ก็ทำให้รู้ว่า

1.30 min.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ความสุขสบายไม่ได้ข้ึนอยู่กับเทคโนโลยีหรือ
ความทันสมัยเลย
ป้น : จากการที่เกิดเเละโตในกรุงเทพ แม้ว่า
หน้าตาจะไม่ให้ แต่ป้นก็เชื่อมาตลอดว่า
กรุงเทพมีทุกอย่างที่ป้นต้องการ แต่พอได้มาที่
น้ีถึงจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆ ป้นก็ได้เห็นอะไร
หลายๆอย่างที่น้ี ที่อาจจะไม่สะดวกสบายหรือ
เพียบพร้อมเท่ากรุงเทพแต่ก็ทดแทนได้จากสิ่ง
ที่หาจากกรุงเทพไม่ได้เช่นกัน
จูน : การได้มาใช้ชีวิตที่โฮมสเตย์คลองราง
จระเข้ในครั้งน้ี ทำให้จูนได้รู้ว่า ชีวิตเรายังมี
อะไรให้ค้นหาอีกเยอะแยะ อย่างชีวิตปกติใน
กรุงเทพที่มองซ้ายมองขวาก็เจอแต่ห้าง 
ศูนย์การค้าต่างๆ ต้องการอะไรก็หาได้ง่ายๆ 
ซ่ึงทั้งหมดก็ต้องแลกมาด้วยเงินทอง แต่พอมา
ที่น่ี ได้มาใกล้ชิดธรรมชาติ สัมผัสวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านแบบแท้จริง ความรู้สึกมันแตกต่างกัน
มาก อยากได้อะไรก็หาได้จากตามธรรมชาติ
หรือจากเพื่อนบ้าน ที่ทุกคนต่างก็มีน้ำใจต่อ
กัน ถ้ามีโอกาส จูนก็อยากจะกลับไปสัมผัส
ความสงบ ร่มเย็น แบบน้ีอีกครั้งค่ะ.

23 End Credit ดนตรีประกอบ 0.15 min.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที่ 5 
ผลการวิเคราะหขอมูล  

การศึกษาและสร้างสรรค์  “รายการท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ"  รายการตาม
น้ำ  ได้ใชว้ิธีการประเมินผล  (Evaluation  Research)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลชิ้นงาน
รายการท่องเที่ยวท่ีนำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำท่ีผู้ศึกษาได้ผลิตข้ึน  ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม  (Focus
Group)  ในหัวข้อเร่ือง  “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการท่องเที่ยวที่นำ
เสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ” เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์รวมถึงข้อเสนอ
แนะท่ีได้รับจากการรับฟงรายการของกลุ่มเปาหมาย  ซึ่งจะนําไปสู่การสรปุและการอภิปรายงานวิจัย
ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์  โดยการประเมินผลรายการในคร้ังนี้  ได้ใช้กลุ่มตัวอย่างเพศ
ชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง  16 – 22  ปี รวมถึงผู้ท่ีมีความชื่นชอบในการท่องเท่ียว โดยใช้หลักการ
ของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือประโยชน์และความพึงพอใจ  ที่มองว่าบุคคลจะใช้สื่อเพื่อตอบสนองความต้อง
การของตนเองด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน จากน้ันจึงนําข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไป 

 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลรายการ 

1.  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ  “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับ
จากการรับชมรายการท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ”  ของกลุ่มตัวอยา่งเพศชายและหญิงที่
มีอายุระหว่าง 16 – 22 ปี รวมถึงผู้ที่มีความชื่นชอบในการท่องเที่ยว จํานวน 5 ท่าน 

2. สรุปผลการประเมินสิทธิผลรายการ

เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ 
เครื่องมือที่ใช้ในเปนข้อคําถามในการสนทนากลุ่มจะแบ่งข้อคําถามออกเปน 5  ส่วนได้ ดังน้ี
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อรูปแบบรายการ (Format)
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อเน้ือหารายการ (Content)
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการนำเสนอของรายการ ตามน้ำ (Style) 
ส่วนที่ 4  ความพึงพอใจด้านเทคนิครายการ เช่น กราฟิก การตัดต่อ ภาพ ดนตรีและเสียง

ประกอบของรายการ 
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ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ (Overview)
1. ผลการประเมินประสิทธิผลรายการท่องเท่ียวท่ีนำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ

1.1  ผลการวิเคราะห์การสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจาก
การรับชมรายการท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ” ของกลุ่มตัวอย่างเพศชายและหญิงที่มีอายุ
ระหว่าง  16  –  22  ปี  รวมถึงผู้ที่มีความชื่นชอบในการท่องเท่ียว จํานวน  5  ท่าน  ผูู้ศึกษาได้ทําการ
วิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มเพื่อเปนการประเมินผลรายการที่ผลิตข้ึน ทําให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิด
เห็น ความพึงพอใจ ประโยชน์และข้อแก้ไขท่ีกลุ่มเปาหมายได้รับจากการรับชมรายการ จํานวนทั้งสิ้น
5 ท่านดังน้ี 

 1. นายพัสกร พรจรูญ อายุ 22 ปี      อาชีพ นักศึกษา
2. นางสาวอิศราภรณ์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ อายุ 22 ปี      อาชีพ นักศึกษา     

 3. นางสาวบุญสิตา พัดฟูทรัพย์ อายุ 22 ปี      อาชีพ นักศึกษา
 4. นายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ อายุ 22 ปี      อาชีพ นักศึกษา
 5. นายพงศกร พจนรุ่งวกุล อายุ 21 ปี      อาชีพ นักศึกษา

ส่วนท่ี 1 ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ (Format) 
ด้านความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบและนำเสนอรายการ  กลุ่มตัวอย่างรู้สึกพึงพอใจกับรูปแบบ

ของรายการ โดยให้เหตุผลว่ารูปแบบรายการสามารถรับชมได้อย่างเพลิดพลิน เปนการเรียนรู้ชีวิตของ
ชาวบ้านที่แตกต่างกับคนในเมืองอย่างสิ้นเชิง กินอยู่แบบไม่ฟุ่มเฟือย หลังจากที่ดูแล้วก็ทำให้รู้สึกอยาก
ไปพักผ่อนบ้าง  ได้เปลี่ยนบรรยากาศจากปกตกิ็ไปเท่ียวแตท่ะเล  พอเปลี่ยนมาสถานทีแ่บบนีม้นัก็ดู
แปลกใหม่  ไมซ้่ำซาก  มาเที่ยวแบบสงบๆ การนำเสนอรูปแบบที่ีีมีการติดตามพิธีกรไปเรื่อยๆในช่วง
ต่างๆมีความน่าสนใจ ทำให้ได้เห็นเร่ืองราวที่เกิดขึ้นจริง มีความเปนธรรมชาติ  และการใส่ Vo ให้เกร็ด
เล็กเกร็ดน้อยก็มีความเหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไป  นอกจากน้ีกลุ่มเปาหมายยังแสดงความคิด
เห็นถึงข้อด้อยของรูปแบบและการนำเสนอว่า  เทปตอ่ไป  ควรหาสถานที่ท่ีมจีุดเด่นหรือส่ิงท่ีแปลก
ต่างๆแบบโดดเด่นมากกว่าน้ี  เพื่อดึงดูดความน่าสนใจได้มากข้ึน  หากสถานที่ไม่มีความน่าสนใจพอก็
อาจทำให้ผู้ชมไม่ได้รู้สึกอยากติดตามชมตอนต่อไป

ด้านความยาวของรายการ  กลุ่มตัวอย่างแสดงความเห็นว่า  หากต้องการนำเสนอในระยะ
เวลา 30 นาที ก็ควรเพิ่มในส่วนของกิจกรรมที่พิธีกรทั้งสามจะต้องไปทำให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน และควรมี
กิจกรรม 3 – 4 อย่าง เพ่ือให้รายการมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีหลายส่วนที่สามารถตัดออก
ได้อีก สำหรับช่องทางการออกอากาศและเวลาก็มีความเหมาะสมดีแล้ว

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อเน้ือหารายการ (Content) 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเน้ือหาของรายการ กลุ่มตัวอย่างรู้สึกพึงพอใจ โดยให้เหตผุลว่า เนื้อหา
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ของรายการสามารถตอบวัตถุประสงค์ของรายการได้ดี  สามารถทำให้ผู้ชมได้เปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิต
จากคนในกรุงเทพไปอยู่ชนบท เรียนรู้การใช้ชีวิต การกิน กิจวตัรเช้ายันเย็น และเปนการพาไปเที่ยวที่
มีส่วนร่วมกับสถานที่ เช่น เก็บดอกโสน ล่องเรือ ไม่ได้มายืนพูดเฉยๆ ในส่วนของเนื้อหาตอนจบที่เปน
VO  พิธีกรบันทึกความทรงดำ ถือเปนจุดที่ดี  ควรจะขยายให้ชัดเจนมากขึ้น  เช่น  ข้อความที่พิธีกรพูด
เรื่องชีวิตที่ไม่มีเทคโนโลยี  ถ้าในรายการมีการแสดงให้เห็นว่าคนที่ติดโซเชียลมาอยู่ในที่ซ่ึงไม่มี  จะเกิด
อะไรข้ึน  ตรงน้ีก็จะน่าสนใจขึ้นอีก  นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่างยังแสดงความเห็นว่าควรเพิ่มกิจกรรมหรือ
ภารกิจให้พิธีกรได้ทำในรายการมากข้ึน เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ชม

กลุ่มตวัอย่างรู้สกึเชื่อถือในเน้ือหาของรายการเปนอย่างมาก  ทั้งนี้เพราะผู้ท่ีมาให้ข้อมูลน้ัน
เปนเจ้าของพื้นที่  เปนเจ้าถ่ินท่ีรู้เรื่องราวเปนอย่างดี  และส่วนของข้อมูลการท่องเที่ยวก็ถือว่ามีความ
ครบถ้วนดี แต่ยังสามาถเพ่ิมข้อมูลในสว่นของระดับความสะดวกสบายได้อกี โดยประโยชน์หลักที่ได้รับ
จากการชมรายการน้ีคือได้เปิดหูเปิดตาสถานที่ใหม่ๆที่ไม่ใช่การไปเที่ยวทะเลหรือสิ่งสวยงามเพียงอย่าง
เดียว 

ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจต่อการนำเสนอของรายการ ตามน้ำ (Style)
ด้านความพึงพอใจต่อการเสนอของรายการ  กลุ่มตัวอย่างรู้สึกพึงพอใจบุคลกิของพิธีกรท่ีมี

ความสนุกสนาน  ไม่จริงจงัจนเกินไป  เหมาะสมกับรายการท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนและ
คลายเครียด แต่การแบ่งบุคลิกของพิธีกรทั้งสี่ควรจะมีความแตกต่างกันมากกว่าน้ี  แบ่งข้อมูลหรือสิ่งที่
ต้องพูดให้เฉลี่ยพอๆกัน ไม่มีใครมากหรือน้อยไปกว่ากัน  และควรให้พิธีกรเพิ่มเรื่องการสื่อสารกับคนดู
ให้มากขึ้น  จะได้ไม่เกิดความรูส้ึกว่าน่ังดูพิธีกรเที่ยวกันเอง  โดยกลุ่มตัวอย่างมีความชื่นชอบในการให้
คนท้องถ่ินเปนผู้นำเที่ยว เพราะมีความน่าเชื่อถือ ให้ข้อมูลได้ตรงตามความจริง

สำหรับความพึงพอใจต่อไตเติล้รายการนั้น  กลุม่ตัวอย่างมคีวามพึงพอใจกราฟิกเปนอย่าง
มาก กราฟิกมีความเข้ากับรายการดี สีสันสวยงาม มีความเปนกันเองและไม่หวือหวามาก

ส่วนท่ี  4  ความพึงพอใจดานเทคนิครายการ  เช่น  กราฟิก  (Graphic)  การตัดต่อ
(Editing) ภาพ ดนตรีและเสียงประกอบของรายการ (Music and Sound effect)   

กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นในด้านความพึงพอใจด้านเทคนิครายการไว้ว่า  การตัดต่อ
ถือว่าน่าพึงพอใจ  แต่ยังมีบางช่วงที่สามารถตัดท้ิงได้  การลำดับภาพกับเน้ือหาของรายการบางช่วงมี
ความไม่ตรงกันอยู่บ้าง  กราฟิกของรายการก็มีความสวยงามเข้ากับรายการและน่าสนใจ  แต่ควรมีการ
ขึน้กราฟิกยำ้ข้อมลูอีกครั้งในขณะที่พธีิกรหรือเจ้าถ่ินกำลงัพูดด้วยก็จะดีมาก  สำหรับดนตรีประกอบ
รายการก็ให้ความรู้สบายและผ่อนคลายเข้ากับรายการดี  แตบ่างช่วงควรใช้ดนตรทีี่มีจังหวะเร่งเพ่ือ
สร้างความน่าสนใจให้มากข้ึน และบางจังหวะก็ใช้ดนตรีประกอบที่ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นัก

ส่วนท่ี 5  ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ (Overview)
ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ  กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นไว้ว่า  หลังจากรับชม
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รายการก็รู้สึกว่าสถานที่ลักษณะน้ีมีความน่าสนใจ และหากมีโอกาสก็อยากลองไปสัมผัสดู เปนการพัก
ผ่อนและคลายเครียดจากบรรยากาศในกรุงเทพ โปรดักชันส์โดยรวมของรายการถือว่าดี ภาพที่ถ่ายมา
มีความสวยงามและน่าประทับใจในหลายๆช่วง แต่รายการยังมีช่วงความเนิบอยู่บ้าง หากทำให้สนุกได้
มากกว่าน้ีอีกนิดก็จะถือว่าดีมาก  และการเลือกสถานที่ควรเน้นไปที่ความแตกต่างที่มีความน่าสนใจ
มากข้ึนก็จะช่วยให้รายการน่าติดตามเข้าไปอีก

กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่มีต่อรายการท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถีชีิตของ
คนริมน้ำไว้ว่า รายการควรทำให้มีความกระชับมากยิ่งขึ้น จะช่วยให้รายการไม่เนิบเนือยจนเกินไป ช่่วง
ความประทับใจของพิธีกรในตอนท้าย  ถือเปนจุดที่ดีควรปูเรื่องหรือให้ความสำคัญกับส่วนน้ีให้มากข้ึน
แสดงให้เห็นถึงความรู้สกึก่อนและหลงัจากการได้มาสัมผัสวิถีชีวิตลักษณะนี้  นอกจากนี้ภาพตอนเปิด
รายการควรมีสีสันที่สดใสและดึงดูดมากกว่านี้ เพราะกราฟิกเปิดรายการมีความสวยงามดีอยู่แล้ว ควร
ปรับแก้ให้มีความสวยงามแบบต่อเน่ืองเพ่ือความสมบูรณ์ของรายการ  และส่วนของพิธีกร  ควรใส่ใจ
บุคลิกของพิธีกรมากขึ้น  ปรับให้พิธีกรมีความสนใจในการสื่อสารกับคนดูและพร้อมที่จะเปิดรับสิ่ง
ใหม่ๆจากการไปท่องเที่ยวมากยิ่งข้ึน
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บทท่ี 6
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

การศึกษาและวิจัยการผลิตชิ้นงานมิวสิควิดีโอ  ในหัวข้อ  “การสร้างสรรค์รายการท่องเที่ยว
ที่นำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ”  เป็นการศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
วิเคราะห์เน้ือหา  วิธีการนำเสนอทีป่รากฏในรายการทอ่งเที่ยว  รวมถงึการจัดทำแบบสอบถามเพื่อ
สำรวจสำรวจพฤติกรรมการเปดิรบัชมรายการโทรทัศน์ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการท่องเท่ียว  และความ
ต้องการในด้านเน้ือหาของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อรายการท่องเที่ยว  เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิต
รายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด  ตลอดจนการประเมินผลช้ินงานที่ผู้
ศึกษาได้ทำการผลิตข้ึน  ด้วยวิธีการตอบคำถามแบบสนทนากลุ่ม  ซ่ึงจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ศึกษาผลการวิจัยดังกล่าวน้ัน ทำให้สามารถสรุป อภิปรายผลและอธิบายข้อเสนอแนะได้ ดังน้ี

 
สรุปผลการศึกษาวิจัย 
1.  การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ  เนื้อหา  และวิธีการนำเสนอจากเทปบันทึกภาพรายการ

โทรทัศน์ท่ีมีเน้ือหาและรูปแบบเกี่ยวกับการท่องเท่ียวของทางเคเบ้ิลทีวี  (Cable  TV)  ท้ังท่ีออก
อากาศตามวันเวลาปกติ  รวมท้ังการรับชมย้อนหลังผ่านทางเว็บไซด์  ชมรายการย้อนหลังต่างๆ
จำนวนท้ังสิ้น 2 รายการ

จากการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ  เนื้อหา  และวิธกีารนำเสนอจากเทปบันทึกภาพรายการ
โทรทัศน์ที่มีเน้ือหาและรูปแบบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของทางเคเบ้ิลทีวี (Cable TV) อันได้แก่ รายการ
เทยเที่ยวไทย  ทางช่อง Bang  Channel  และรายการ  Hangover  Thailand  ทางช่อง  Travel
Channel ที่ออกอากาศตามวนัและเวลาปกติรวมทั้งรับชมย้อนหลัง  ผ่านทางเว็บไซต์ของทางสถานี
และเว็บไซต์รายการดูย้อนหลังต่างๆ ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 

ส่วนท่ี 1 รูปแบบ (Format) ของรายการท่องเท่ียวทางโทรทัศน์
รูปแบบของรายการน้ัน  จะเป็นรายการท่องเที่ยวที่มีรูปแบบของความเป็นวาไรต้ีโชว์

(Variety Show)  เขา้มาสอดแทรก คือไม่ใช่แค่การพาไปเที่ยวชมวิวสวยๆ แตเ่ป็นการท่องเที่ยวในรูป
แบบที่หลากหลาย เป็นการพาไปท่องเที่ยวท่ีเน้นความสนุกสนานเป็นกันเอง เข้าถึงได้ง่าย มคีวามเป็น
ธรรมชาติและสมจริง  ไม่เน้นบทรายการโทรทศัน์  รปูแบบส่วนมากจะเป็นการพาไปรู้จักกับสถานที่
ต่างๆที่มีจุดเด่นหรือมีสิ่งที่สามารถดึงดูดผู้ชมได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม อาจเป็นสถาน
ที่แปลก สถานที่ลึกลับ หรือสถานที่ซ่ึงมีวัตถุหรือสิ่งของที่น่าสนใจ  
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โดยเน้นการลงไปพื้นที่จริงโดยใช้พิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการเป็นตัวกลางในการถ่ายทอด
เรื่องราว ซ่ึงมักมีจำนวน 2 คนขึ้นไป เพื่อโต้ตอบกันได้ ทำให้รายการมีสีสัน ไมน่่าเบื่อ นอกจากน้ีอาจมี
ภารกิจหรือสิ่งที่ผู้ดำเนินรายการจะต้องไปดูหรือไปทำให้ได้ มักเป็นสิ่งที่เป็นจุดเด่นของสถานที่น้ันๆ

ส่วนท่ี 2 เน้ือหา (Content) ของรายการท่องเท่ียวทางโทรทัศน์
รายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์น้ัน  สว่นมากมีการนำเสนอที่หลากหลายแตกต่างกันไปตาม

คอนเซ็ปของรายการ ซ่ึงมีทั้ง สถานที่สวยงาม สถานที่แปลก สถานที่พักผ่อน สถานที่ลึกลับ หรอือาจ
จะเป็นแหล่งกิน แหล่งซ้ือขายที่มีจุดเดน่หรือสิ่งที่แตกต่างจากที่อื่น ในการพาไปสถานท่ีเหล่าน้ันก็จะมี
การให้ข้อมูลที่คล้ายกันทุกๆรายการ คือข้อมูลทางด้านการเดินทาง จุดเด่นของสถานที่ ราคาค่าใช้จ่าย
เปน็ตน้  นอกเหนือจากนี้ก็ถอืเปน็ความแตกต่างท่ีขึ้นอยู่กับแต่ละรายการว่าจะเลือกนำเสนอเน้ือหา
แบบใด  ซ่ึงก็จะมีทั้งการเน้นให้ผู้ดำเนินรายการเป็นองค์ประกอบหลักในการถ่ายทอดเรื่องราวการท่อง
เที่ยว  ใช้ความสนุกสนาน  ความเป็นกันเองของผู้ดำเนินรายการในการสร้างจุดเด่นและความน่าสนใจ
แต่เน้ือหาโดยรวมก็ยังคงเน้นไปที่สถานที่ในการพาไปท่องเที่ยวในแต่ละตอน

ส่วนท่ี  3 ลีลาและวิธีการนาเสนอ  (Style and Presentation)  ของผู้ดำเนิน รายการ
โทรทัศน์ท่ีเกี่ยวกับการแนะนำอาชีพ

ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวน้ัน  ส่วนมากจะเน้นความเป็น
กันเองให้ผู้ชมได้รู้สึกสนุกสนานไปด้วยกับผู้ดำเนินรายการ  บทสนทนาพูดคุยจะเน้นความเป็น
ธรรมชาติและไม่จริงจังจนเกินไป  เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากชีวิตประจำวนั  รายการจะไม่เน้นบท
หรือสคริปต์ ดังน้ันสิ่งที่นำเสนอออกมาจึงออกมาจากตัวผู้ดำเนินรายการเอง เป็นบุลคลิก ความคิดเห็น
และความรู้สึกของตัวเองจริงๆ  แต่ก็ยังคงต้องรักษาในส่วนของข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง  ซึ่งจะต้อง
อธิบายและนำเสนอให้มีความเชื่อถือด้วย

2. วิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิต และผู้มีส่วนเกีย่วข้องกับรายการโทรทัศน์ท่ีมีเน้ือหา
เกี่ยวกับการท่องเท่ียว จำนวน 2 ท่าน

จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิต  รายการ
โทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเท่ียว  จากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว  ที่ออกอา
กาศทางเคเบิ้ลทีวี  (Cable TV)  อันได้แก่ ผู้ผลติ Fast Fest  ออกอากาศทางช่อง  Apple one  และผู้
ผลิตรายการหนังพาไป ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ThaiPBS สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับรายการท่องเท่ียว 
ผู้ผลิตรายการท่องเท่ียวส่วนใหญ่  มีความเห็นว่า  แนวคิดในการผลิตรายการท่องเที่ยวจะมี

ที่มาที่ไปจากความชอบโดยมากของคนที่นิยมพักผ่อนคลายเครียด ชอบการท่องเที่ยว ไมว่่าจะรูปแบบ
ใดก็ตาม จุดหลักที่มีส่วนสำคัญอย่างมากของรายการท่องเที่ยวคอืการนำเสนอภาพ ภาพต้องส่ือให้เห็น
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ถึงบรรยากาศของสถานที่น้ันๆให้ได้มากที่สุด เพื่อสร้างความน่าสนใจในสถานท่ีให้ผู้ชมดูแล้วรู้สึกอยาก
จะไปเที่ยวในที่แห่งน้ันตามไปด้วย ปัจจุบันรายการท่องเที่ยวมีอยู่มากมาย ก็ไม่ถือว่ารายการไหนทำผิด
ทำถูก  แต่ละรายการล้วนมีแนวทางของตัวเอง  และวงการบันเทิงก็มีรูปแบบที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้ว
ความแตกต่างจึงไม่ห่างกันมาก การนำเสนอที่สร้างความคุ้นเคย ความใกล้ชิดระหว่างรายการกับคนดู
ก็ถือเป็นการลดระดับกำแพงให้น้อยลง ทำให้คนดูกลายมาเป็นเพื่อนของเรา 

สิ่งที่รายการท่องเที่ยวจะตอ้งยึดถือคือการตรงไปตรงมาในการนำเสนอ  รายการจะตอ้งมี
ความจริงใจต่อคนดู  สิ่งไหนท่ีไม่ดีก็ต้องบอกผู้ชมว่าไม่ดี  สิ่งไหนดีก็นำเสนอไปว่าดี  เพื่อสะท้อนให้เห็น
ถึงความเป็นจริงของแต่ละสถานที่ 

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการนำเสนอรายการท่องเท่ียว
ส่วนของรูปแบบและวิธีการนำเสนอของรายการท่องเที่ยวน้ัน  ผู้ผลติให้ความเห็นไว้ว่า  ควร

ยึดจากตนเองเป็นหลัก ว่าต้องการนำเสนอการท่องเที่ยวแบบไหน ชอบเที่ยวแบบไหน อยากเที่ยวแบบ
ไหน  เลือกทำจากสิ่งท่ีตนเองพอใจท่ีจะทำ  หลังจากเร่ิมที่ตัวเราก็ค่อยๆสำรวจคนรอบข้างว่ามี
พฤติกรรมหรือความชอบเกีย่วกับการท่องเท่ียวในรูปแบบไหนบา้ง  หลังจากน้ันแล้วค่อยเริม่สังเกตุท่ี
รายการที่มีอยู่มีในปัจจุบัน  แต่เราไม่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงต่อให้มีรายการลักษณะน้ีอยู่แล้ว  ไม่จำเป็น
ต้องเลือกทำรายการที่คนอื่นไม่ได้ทำ  ไม่จำเป็นต้องนำสิ่งท่ีคนอื่นเหลือไว้มาทำ  เพราะตัวเองสามารถ
เลือกทำในส่งที่ตัวเองอยากทำ แล้วค่อยเล่าเรื่องให้แตกต่างในแบบฉบับของตัวเองลงไป

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเน้ือหาของรายการท่องเท่ียว
ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ให้ความเห็นว่า  เน้ือหาของรายการท่องเที่ยวอาจไม่จำเป็นต้อง

จำเพาะว่าต้องไปเพ่ืออะไร  เพราะคนเรามีจุดมุ่งหมายของการท่องเที่ยวคือการได้พักผ่อน  อยา่งน้อย
ต้องได้อะไรจากการท่องเที่ยวอยู่แล้ว  และในระหว่างการเดินทางหรือระหว่างที่ท่องเที่ยวก็จะได้อะไร
กลับมาด้วยเสมอ  อาจจะเป็นความรู้ใหม่เกี่ยวกับสถานที่น้ัน  ความทรงจำดีๆ  ความประทับใจ  หรือ
ความไม่ประทับใจ  เหล่่านี้สามารถเกิดขึน้ได้ในรายการ  ซ่ึงเราจะไม่ต้องไปเจาะจงว่าจะต้องไปเที่ยว
เพื่ออะไร แต่ก็อาจมีแนวทางหรือโครงเรื่องที่ต้องการจะนำเสนอเอาไว้ด้วย

ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตและเทคนิคการนำเสนอ
ผู้ผลิตรายการท่องเท่ียวทางโทรทัศน์ แสดงความเห็นว่า สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมาก

คือการเตรียมงานล่วงหน้า เพราะในการถ่ายทำจริง แน่นอนว่าจะพบกับสิ่งที่ไม่ได้คาดหมายเกิดข้ึนที่
หน้างาน ดังน้ันการแก้ไขปัญหา ณ ตรงน้ันจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำให้ได้ โดยเฉพาะตำแหน่งโปรดิวเซอร์ที่
จะต้องรับผิดชอบแก้ไขงานให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ต่อให้การถ่ายทำจะไม่เป็นอย่างแผนที่วางไว้
ก็ตาม ปัญหาที่จะพบเจอบ่อยครั้งคือเรื่องของสถานที่ ซ่ึงอาจถ่ายทำไม่ได้เมื่อถึงเวลาจริง ปัญหาน้ี
จำเป็นต้องรอบคอบในส่วนของการเตรียมงาน ต้องพูดคุยติดต่อกับเจ้าของสถานที่ในส่วนของราย
ละเอียดให้มีความเข้าใจในงานที่จะถ่าย กำหนดขอบเขตที่จะถ่ายให้ตรงกัน ปัญหาก็จะน้อยลง ค่าใช้
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จ่ายก็จำเป็นต้องวางแผนให้อยู่ในงบประมาณที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไป เตรียมการเรื่อง
อุปกรณ์การถ่ายทำให้ดี ตรวจสอบความเรียบร้อยเพื่อป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนขณะถ่ายทำ

เทคนิคการนำเสนอที่นิยมนำมาใช้กันมากในปจัจุบันอยา่งกราฟกิ จำเปน็ต้องใสใ่จในราย
ละเอียดเช่นกัน เพราะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย การจะใส่กราฟิกลงไปต้องมีที่มาที่ไป ใส่ไปเพื่อต้องอะไร
สื่อสารอะไร ต้องมีเหตุผลหรือสารที่จะนำเสนอ ไม่ใช่การใส่เข้าไปพร่ำเพรื่อ ต้องมีจังหวะในการใส่ให้
พอดีเหมาะเจาะ ในส่วนของเสียงดนตรีประกอบก็สำคัญมาก เพราะจะช่วยเพิ่มอารมณ์ของเรื่องราวท่ี
เล่าอยู่ในขณะน้ันให้มีความชัดเจนไปถึงผู้ชม จังหวะตื่นเต้น ความสุข ความโกลาหน ความเศร้า ต่างๆ
ล้วนต้องเลือกดนตรีประกอบให้เหมาะสมเพื่อสนับสนุนอารมณ์ของภาพในตอนน้ัน 

ส่วนท่ี  5  ข้อเสนอแนะและความคดิเห็นเกี่ยวกับ  "การสร้างสรรค์รายการท่องเท่ียวท่ีนำ
เสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ" 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำน้ัน
ผู้ผลิตรายการให้คำแนะนำว่าได้ให้ข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์รายการท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถีชีวิต
ของคนริมน้ำว่า ในการพาไปในสถานที่ริมน้ำ ต้องมีเหตุผล มีคำตอบ ว่าทำไมต้องไปรู้จักหรือใช้ชีวิตใน
สถานที่แบบน้ัน มีประโยชน์หรือมีเรื่องราวอะไรที่ต้องการนำเสนอ วิถีชีวิตริมน้ำมีอยู่มากมายและก็
แตกต่างกันมาก แทบจะทุกชุมชนก็จะมีวิถีที่ต่างกันไปตามแต่แม่น้ำแต่ละสาย ทั้งปลาก็ชนิดไม่เหมือน
กัน การไหลของน้ำ การจัดการเรื่องน้ำ เป็นต้น ดังน้ันการใช้ชีวิตก็จะแตกต่างกันอยู่แล้ว รายการ
สามารถเติมในส่วนของความหนักลงไปในเนือ้หา แสดงให้เห็นถึงปัญหาหรอืสิง่ที่ผูค้นในชุมชนริมน้ำ
ต้องพบเจอ สิง่ทีย่ังไม่สามารถแก้ไขได้และต้องยอมใช้ชีวิตแบบนัน้มาตลอด หรือแม้แต่การนำการ
เปลี่ยนแปลงในยุคสมัยมาเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตว่ามีผลหรือไม่ ทำให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหรือ
ไม่ อาจไม่ต้องนำวิถีชีวิตเป็นตัวตั้ง แต่นำวิถีชีวิตไปซ่อนอยู่ในปัญหา เพื่อสะท้อนให้เห็นหลายๆมุมของ
คนในชุมชนริมน้ำ เล่าเรื่องผ่านปัญหา และมันจะสะท้อนวิถีชีวิตออกมาเองโดยที่รายการไม่จำเป็นต้อง
มาบอกกันแบบตรงๆว่าแบบนี้คือวิถีชีวิต หากไม่เน้นที่ปัญหาก็สามารถเน้นที่ความแตกต่างของแต่ละ
ริมน้ำ วิถีชีวิตที่ไม่เหมือนกัน แต่ก็สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนกัน การใช้วัยรุ่นเข้าไปเป็นตัวแปรในการ
สะท้อนก็จะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่จะเล่าเรื่องได้ชัดมากขึ้น กอ่นและหลัง ความคิดหรือทัศนคติจะ
เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไร ก็สามารถนำเสนอในส่วนน้ีควบคู่กันไป

หาเนื้อเรื่องที่ดี หาวัยรุ่นผู้จะมาดำเนินรายการให้เหมาะสม กำหนดน้ำหนักให้มีความสมดุล
เฉลีย่น้ำหนักให้เท่ากัน เพราะธรรมชาติของคนจะต้องมีความคิดเห็นทีแ่ตกต่างกันเป็นเรื่องธรรมดา
สครปิต์ก็กำนดไปแบบเบื้องต้นให้สามารถมองออกวา่ในแตล่ะช่วงตอ้งการเล่าเรื่องหรือนำเสนออะไร
ไม่จำเป็นทีจ่ะต้องกำหนดคำพูดแบบตายตัว พิธีกรจะมีกีค่นก็ย่อมได้ แต่ต้องมีบทบาททีช่ัดเจนใน
แต่ละคน มีหน้าที่ในการเล่าเรื่องหรือดำเนินรายการที่แตกต่างกันไป แต่สามารถอยู่ร่วมกันในรายการ
ได้อย่างสมดุล
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3.  ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศน์ท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับการท่อง
เท่ียว และความต้องการในด้านรูปแบบและเน้ือหาของกลุ่มเปาหมายท่ีมีต่อรายการท่องเท่ียว

ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม  (Questionnaire)  โดยให้กับกลุ่มเป้าหมายตัวอย่าง
ได้แก่  วัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง  16  –  22  ปี  รวมถึงผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
ซ่ึงแจกแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 100 คน ตั้งแต่วันที่  15 - 25 กันยายน พ.ศ.2556 เป็นระยะเวลา
ทั้งสิ้น 10 วัน ซ่ึงสามารถสรุปผลได้ดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
จากผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง  พบว่าส่วนใหญ่  ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง  ช่วงอายุ

ระหว่าง 19-22 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อคนอยู่ที่  5,001 –
10,000 บาท 

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์ 
ในด้านพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์  พบว่า  ส่วนใหญ่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์

ช่วงวันอาทิตย์ เวลา  21.01 – 00.00  น.  และในแต่ละวันจะรับชมโทรทัศน์เป็นเวลา 1 – 2  ชั่วโมง
โดยมีสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง  3  เปน็ชอ่งทางทีร่ับชมบ่อยทีส่ดุ  ส่วนรูปแบบของรายการ
โทรทัศน์ที่รับชมบ่อยที่สุดก็คือ  รายการปกิณกะบันเทิงหรือวาไรต้ี  ซ่ึงเน้ือหาที่ชื่นชอบกันโดยมากคือ
เน้ือหาทางด้านเพลง

ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียว
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มกีารท่องเที่ยว  1  คร้ังต่อเดือน โดยมีงบประมาณในการท่องเท่ียว

ต่อครั้ง ต่ำกว่า 5,000 บาท และมีระยะเวลาในการท่องเที่ยว 2 – 3 วัน ในการเข้าพักอาศัยจะชื่นชอบ
ที่พักแบบรีสอร์ทที่มากสุด ซ่ึงช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวน้ันมาจากอนิเตอร์เน็ต
มีการเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถยนต์บ่อยที่สุด  แต่มีความสนใจท่ีจะเดินทางโดยเคร่ืองบิน  ลักษณะการ
ท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ คือเที่ยวกับเพื่อนหรือครอบครัว โดยเป็นการเที่ยวด้วยตัวเอง

ส่วนท่ี  4  ความคิดเห็นต่อเนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอของ  "รายการท่องเท่ียวท่ีนำ
เสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ" 

ในด้านความคิดเห็นต่อเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอของ  "รายการท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถี
ชีวิตของคนริมน้ำ"  พบว่าส่วนใหญ่น้ันเคยรับชมรายการที่มีเน้ือหาใกล้เคียงรายการลักษณะนี้  ข้อมูล
ด้านการทอ่งเที่ยวที่ต้องการรับรูจ้ากรายการทอ่งเทีย่วมากที่สุดคอื  ข้อมลูราคาค่าใชจ้่ายในการทอ่ง
เที่ยว  และปจัจัยที่สำคัญท่ีสุดที่จะส่งผลต่อความสนใจเลือกชมรายการน้ีคือ  รูปแบบการนำเสนอ  ใน
รายการท่องเที่ยวท่ีนำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ  กลุ่มตัวอย่างต้องการให้รายการมีความยาวอยู่ที่  30
นาที และมีจำนวนพิธีกร  2 คน ออกอากาศวันอาทิตย์ เวลา 21.01 – 00.00 น. จะเหมาะสมที่สุด
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ส่วนท่ี 5 ข้อแนะนําและความคิดเห็นท่ีมีต่อ "รายการท่องเท่ียวท่ีนำเสนอวิถีชีวิตของคน
ริมน้ำ"

ในส่วนของข้อแนะนำและความคิดเห็นที่มีต่อการสร้างสรรค์รายการท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถี
ชีวตของคนริมน้ำ  สว่นใหญ่ต้องการให้รายการพาไปสัมผัสกับวิถีชีวิตจริงๆที่ไม่ได้ปรุงแต่งหรือสร้างขึ้น
มา  พาไปในสถานที่ริมน้ำที่และเรียนรู้ความแตกต่างของวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนชุมชนอื่น  นำเสนอออกมา
ให้มีความสนุก  น่าสนใจ  พิธีกรควรอารมณ์ขำขัน  เฮฮา  และสอดแทรกการสร้างความตระหนักถึง
คณุค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  การถ่ายทำควรเน้นความเป็นธรรมชาติของภาพ  ควรมคีวาม
สวยงาม  นอกจากน้ีควรเน้นเรื่องของข้อมูลการท่องเที่ยวและส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวด้วย
การแทรกเกมส์ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม  ที่สำคัญคือการลงไปดูวิถีชีวิตในยามที่พวกเขาต้องพบกับปัญหาเช่น
น้ำท่วม คนในชุมชนริมน้ำ มีวิถีรับมือยังไง เป็นอีกมุมที่ควรนำเสนอ 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม  ในหัวข้อ  "ความพึงพอใจและประโยชน์ท่ี
ได้รับจากการรับชมรายการท่องเท่ียวท่ีนำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ”

ผู้ศึกษาได้ทำการประเมินผลชิ้นงานรายการท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ   หรือ
รายการ"ตามน้ำ"  ด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ  “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชม
รายการท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ” ของกลุ่มตัวอยา่งที่มีอายุระหว่าง  16 – 22  ปี รวม
ถึงผู้ที่มีความชื่นชอบในการท่องเที่ยว จํานวน 5 ท่าน สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ (Format) 
ด้านความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบและนำเสนอรายการ  กลุ่มตัวอย่างรู้สึกพึงพอใจกับรูปแบบ

ของรายการ โดยให้เหตุผลว่ารูปแบบรายการสามารถรับชมได้อย่างเพลิดพลิน เป็นการเรียนรู้ชีวิตของ
ชาวบ้านที่แตกต่างกับคนในเมืองอย่างสิ้นเชิง กินอยู่แบบไม่ฟุ่มเฟือย หลังจากที่ดูแล้วก็ทำให้รู้สึกอยาก
ไปพักผ่อนบ้าง  ได้เปลี่ยนบรรยากาศจากปกตกิ็ไปเท่ียวแตท่ะเล  พอเปลี่ยนมาสถานทีแ่บบนีม้นัก็ดู
แปลกใหม่  ไมซ้่ำซาก  มาเที่ยวแบบสงบๆ การนำเสนอรูปแบบที่ีีมีการติดตามพิธีกรไปเรื่อยๆในช่วง
ต่างๆมีความน่าสนใจ ทำให้ได้เห็นเร่ืองราวที่เกิดขึ้นจริง มีความเป็นธรรมชาติ  และการใส่ Vo ให้เกร็ด
เล็กเกร็ดน้อยก็มีความเหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไป  นอกจากน้ีกลุ่มเป้าหมายยังแสดงความคิด
เห็นถึงข้อด้อยของรูปแบบและการนำเสนอว่า  เทปตอ่ไป  ควรหาสถานที่ท่ีมจีุดเด่นหรือส่ิงท่ีแปลก
ต่างๆแบบโดดเด่นมากกว่าน้ี  เพื่อดึงดูดความน่าสนใจได้มากข้ึน  หากสถานที่ไม่มีความน่าสนใจพอก็
อาจทำให้ผู้ชมไม่ได้รู้สึกอยากติดตามชมตอนต่อไป

ด้านความยาวของรายการ  กลุ่มตัวอย่างแสดงความเห็นว่า  หากต้องการนำเสนอในระยะ
เวลา 30 นาที ก็ควรเพิ่มในส่วนของกิจกรรมที่พิธีกรทั้งสามจะต้องไปทำให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน และควรมี
กิจกรรม 3 – 4 อย่าง เพ่ือให้รายการมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีหลายส่วนที่สามารถตัดออก
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ได้อีก สำหรับช่องทางการออกอากาศและเวลาก็มีความเหมาะสมดีแล้ว
ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อเน้ือหารายการ (Content)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเน้ือหาของรายการ กลุ่มตัวอย่างรู้สึกพึงพอใจ โดยให้เหตผุลว่า เนื้อหา

ของรายการสามารถตอบวัตถุประสงค์ของรายการได้ดี  สามารถทำให้ผู้ชมได้เปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิต
จากคนในกรุงเทพไปอยู่ชนบท เรียนรู้การใช้ชีวิต การกิน กิจวตัรเช้ายันเย็น และเป็นการพาไปเที่ยวที่
มีส่วนร่วมกับสถานที่ เช่น เก็บดอกโสน ล่องเรือ ไม่ได้มายืนพูดเฉยๆ ในส่วนของเนื้อหาตอนจบที่เป็น
VO  พิธีกรบันทึกความทรงดำ ถือเป็นจุดที่ดี  ควรจะขยายให้ชัดเจนมากขึ้น  เช่น  ข้อความที่พิธีกรพูด
เรื่องชีวิตที่ไม่มีเทคโนโลยี  ถ้าในรายการมีการแสดงให้เห็นว่าคนที่ติดโซเชียลมาอยู่ในที่ซ่ึงไม่มี  จะเกิด
อะไรข้ึน  ตรงน้ีก็จะน่าสนใจขึ้นอีก  นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่างยังแสดงความเห็นว่าควรเพิ่มกิจกรรมหรือ
ภารกิจให้พิธีกรได้ทำในรายการมากข้ึน เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ชม

กลุ่มตวัอย่างรู้สกึเชื่อถือในเน้ือหาของรายการเป็นอย่างมาก  ทั้งนี้เพราะผู้ท่ีมาให้ข้อมูลน้ัน
เป็นเจ้าของพื้นที่  เปน็เจ้าถ่ินท่ีรู้เรื่องราวเป็นอย่างดี  และส่วนของข้อมูลการท่องเที่ยวก็ถือว่ามีความ
ครบถ้วนดี แต่ยังสามาถเพ่ิมข้อมูลในสว่นของระดับความสะดวกสบายได้อกี โดยประโยชน์หลักที่ได้รับ
จากการชมรายการน้ีคือได้เปิดหูเปิดตาสถานที่ใหม่ๆที่ไม่ใช่การไปเที่ยวทะเลหรือสิ่งสวยงามเพียงอย่าง
เดียว 

ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจต่อการนำเสนอของรายการ ตามน้ำ (Style)
ด้านความพึงพอใจต่อการเสนอของรายการ  กลุ่มตัวอย่างรู้สึกพึงพอใจบุคลกิของพิธีกรท่ีมี

ความสนุกสนาน  ไม่จริงจงัจนเกินไป  เหมาะสมกับรายการท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนและ
คลายเครียด แต่การแบ่งบุคลิกของพิธีกรทั้งสี่ควรจะมีความแตกต่างกันมากกว่าน้ี  แบ่งข้อมูลหรือสิ่งที่
ต้องพูดให้เฉลี่ยพอๆกัน ไม่มีใครมากหรือน้อยไปกว่ากัน  และควรให้พิธีกรเพิ่มเรื่องการสื่อสารกับคนดู
ให้มากขึ้น  จะได้ไม่เกิดความรูส้ึกว่าน่ังดูพิธีกรเที่ยวกันเอง  โดยกลุ่มตัวอย่างมีความชื่นชอบในการให้
คนท้องถ่ินเป็นผู้นำเที่ยว เพราะมีความน่าเชื่อถือ ให้ข้อมูลได้ตรงตามความจริง

สำหรับความพึงพอใจต่อไตเติล้รายการนั้น  กลุม่ตัวอย่างมคีวามพึงพอใจกราฟิกเป็นอย่าง
มาก กราฟิกมีความเข้ากับรายการดี สีสันสวยงาม มีความเป็นกันเองและไม่หวือหวามาก

ส่วนท่ี  4  ความพึงพอใจด้านเทคนิครายการ  เช่น  กราฟก  (Graphic)  การตัดต่อ
(Editing) ภาพ ดนตรีและเสียงประกอบของรายการ (Music and Sound effect)   

กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นในด้านความพึงพอใจด้านเทคนิครายการไว้ว่า  การตัดต่อ
ถือว่าน่าพึงพอใจ  แต่ยังมีบางช่วงที่สามารถตัดท้ิงได้  การลำดับภาพกับเน้ือหาของรายการบางช่วงมี
ความไม่ตรงกันอยู่บ้าง  กราฟิกของรายการก็มีความสวยงามเข้ากับรายการและน่าสนใจ  แต่ควรมีการ
ขึน้กราฟิกยำ้ข้อมลูอีกครั้งในขณะที่พธีิกรหรือเจ้าถ่ินกำลงัพูดด้วยก็จะดีมาก  สำหรับดนตรีประกอบ
รายการก็ให้ความรู้สบายและผ่อนคลายเข้ากับรายการดี  แตบ่างช่วงควรใช้ดนตรทีี่มีจังหวะเร่งเพ่ือ
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สร้างความน่าสนใจให้มากข้ึน และบางจังหวะก็ใช้ดนตรีประกอบที่ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นัก
ส่วนท่ี 5  ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ (Overview)
ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ  กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นไว้ว่า  หลังจากรับชม

รายการก็รู้สึกว่าสถานที่ลักษณะน้ีมีความน่าสนใจ และหากมีโอกาสก็อยากลองไปสัมผัสดู เป็นการพัก
ผ่อนและคลายเครียดจากบรรยากาศในกรุงเทพ โปรดักชันส์โดยรวมของรายการถือว่าดี ภาพที่ถ่ายมา
มีความสวยงามและน่าประทับใจในหลายๆช่วง แต่รายการยังมีช่วงความเนิบอยู่บ้าง หากทำให้สนุกได้
มากกว่าน้ีอีกนิดก็จะถือว่าดีมาก  และการเลือกสถานที่ควรเน้นไปที่ความแตกต่างที่มีความน่าสนใจ
มากข้ึนก็จะช่วยให้รายการน่าติดตามเข้าไปอีก

กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่มีต่อรายการท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถีชีิตของ
คนริมน้ำไว้ว่า รายการควรทำให้มีความกระชับมากยิ่งขึ้น จะช่วยให้รายการไม่เนิบเนือยจนเกินไป ช่่วง
ความประทับใจของพิธีกรในตอนท้าย  ถือเป็นจุดที่ดีควรปูเรื่องหรือให้ความสำคัญกับส่วนน้ีให้มากข้ึน
แสดงให้เห็นถึงความรู้สกึก่อนและหลงัจากการได้มาสัมผัสวิถีชีวิตลักษณะนี้  นอกจากนี้ภาพตอนเปิด
รายการควรมีสีสันที่สดใสและดึงดูดมากกว่านี้ เพราะกราฟิกเปิดรายการมีความสวยงามดีอยู่แล้ว ควร
ปรับแก้ให้มีความสวยงามแบบต่อเน่ืองเพ่ือความสมบูรณ์ของรายการ  และส่วนของพิธีกร  ควรใส่ใจ
บุคลิกของพิธีกรมากขึ้น  ปรับให้พิธีกรมีความสนใจในการสื่อสารกับคนดูและพร้อมที่จะเปิดรับสิ่ง
ใหม่ๆจากการไปท่องเที่ยวมากยิ่งข้ึน

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ  เนื้อหา  และวิธีการนําเสนอท่ีปรากฏในรายการ

โทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเท่ียว  การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์จากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์  รวม
ถึงการวิเคราะห์ผลการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ที่มีเน้ือหาเก่ียวกับการท่องเที่ยว  และความต้องการ
ในด้านรปูแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมาย  ท่ีมีต่อรายการท่องเทีย่วทีน่ำเสนอวิถีชีวิตของคนริมนำ้
ตลอดจนการวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิผลรายการตามน้ำ  ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นน้ัน  สามารถทํา
การอภิปรายผล การศึกษาวิจัยได้ดังน้ี 

การผลิตรายการโทรทัศน์เปรียบไปคงคล้ายกับการทำอาหาร  น่ันคือจะปรุงอย่างไรให้อร่อย
และมีคุณค่าทางโภชนาการอาหารทั้งคาวหวานแต่ละชนิดต้องใช้อะไรเป็นส่วนผสม  แต่ละชนิดต้องใช้
ปริมาณเท่าไร จะหาได้จากที่ไหน  มีข้ันตอนการปรุงอย่างไรรสชาติจึงจะถูกปาก  ทุกๆข้ันตอนต้องมี
การวางแผน  เช่นเดียวกันกับการผลิตรายการโทรทัศน์ เพราะถ้าหากได้มีการวางแผนเตรียมการ  ทุก
ข้ันตอนไว้ดีแล้ว  ก็จะสามารถจินตนาการถึงเรื่องราวตอนจบได้เลย  การถ่ายทำและการตัดต่อก็จะไม่
สะดุด ไม่ต้องมาเสียเวลาถกเถียงกันภายหลัง ซ่ึงจะทำให้มีผลกระทบด้านอ่ืนๆตามมา  ทุกข้ันตอนของ
การผลิตรายการ  มีปัจจัยมีองค์ประกอบมีรายละเอียดต่างๆ ทั้งเรื่องคน  วัสดุอปุกรณ์  งบประมาณ
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การจัดการ  รวมทัง้เวลาเข้ามาเกีย่วข้อง  (สมเจตน์  เมฆพายัพ  2547)  ได้อธิบายข้ันตอนกระบวนการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ซ่ึงสามารถแบ่งได้ดังน้ี

1.  การเตรียมงาน  (Pre-production)  ในข้ันตอนน้ี  คือจุดเริ่มต้นของการทำงาน  หากมี
การวางแผนเตรียมงานไวดี้มีรายละเอียดขั้นตอน  วธีิการทำงานชัดเจน  แม้จะต้องใช้งบประมาณใช้
เวลามากกว่าข้ัน  ตอนอื่นๆก็คุ้มค่า  เพราะจะทำให้การทำงานในข้ันตอนอื่นๆสะดวกรวดเร็วและลด
ปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

2.  การผลิตหรือถ่ายทำ  (Production)  เมื่อถึงข้ันตอนน้ี  น่ันคือการนำแผนที่คิดไว้มา
ปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  แม้จะไม่ตรงตามแผนที่คิดไว้ทั้งหมดแต่ก็ต้องพยายามเดินตามแผนให้ได้
มากที่สุด(ยืดหยุ่นในการปฏิบัติแต่ยืนหยัดในหลักการ)

3.  การตัดต่อและร้อยเรยีงรายการ  (Post-Production)  การตัดต่อเป็นงานข้ันสุดท้ายที่
สำคัญมาก  แม้การถ่ายทำมาจะดีเพียงใดแต่ถ้าหากตัดต่อไม่ดีรายการก็จะขาดความสมบูรณ์และไม่น่า
สนใจ ข้ันตอนน้ีจึงต้องพิถีพิถันทั้งด้านเทคนิคและศิลปะ

แนวคิดของกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ข้างต้นน้ัน สอดคล้องกับผลสรุปการวิเคราะห์
บทสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีได้จากผูผ้ลติรายการโทรทัศน์ทีม่ีเนื้อหาเกี่ยวกบัการท่องเท่ียว  โดยข้ันตอนการ
การผลิตรายการโทรทัศน์ทั้งสามข้ันตอนต่างก็มีความสำคัญ   สำหรับข้ันตอนการเตรียมงานก่อนการ
ถ่ายทำ(Pre-Production)  ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของการสร้างสรรค์รายการ ซ่ึงจะตอ้งใช้เวลาดำเนินงานที่
ยาวนานที่สุด  ทั้งน้ีเพราะการเตรียมงานก่อนการถ่ายทำมีหลายองค์ประกอบท่ีต้องทำ   เช่น  การ
วางแผนงาน การจัดทำเน้ือหารายการ เขียนบท ประสานงาน เป็นต้น  ซ่ึงหากการเตรียมงานเปน็ไป
อย่างละเอียดรอบคอบก็จะช่วยให้ข้ันตอนอื่นๆราบร่ืนและเกิดความผิดพลาดน้อย  ในข้ันตอนของการ
ถ่ายทำ(Production)  การดำเนินงานจะเปน็ไปอย่างที่วางแผนไว้หากเตรียมงานเป็นอย่างดี ต่อให้เกิด
ปัญหาขึ้นก็อาจจะหาทางแก้ได้ไม่ยากนัก   สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหน่ึงที่จะช่วยให้ขั้นตอนนี้ผ่านไปได้ด้วย
ดี  คือการทำความเข้าใจกับทีมงานทุกฝ่ายเกี่ยวกับรายการให้มีความรู้ความเข้าใจในรายการที่ตรงกัน
ซ่ึงจะทำให้แต่ละคนรับผิดชอบหน้าท่ีของตัวเองได้  และจะส่งผลให้เกิดความผิดพลาดน้อย  และในขั้น
ตอนสุดท้ายหรือขั้นตอนการตัดต่อร้อยเรียงรายการ จะต้องเล่าเร่ืองให้ดี  มีความสมบูรณ์  หากฟุตเทจ
ภาพที่ถ่ายทำมาดี  แต่นำมาตัดต่อเล่าเร่ืองได้ไม่ดี  ก็เปล่าประโยชน์  ดังน้ันการตัดต่อจงึจำเป็นต้องใช้
เทคนิคการนำเสนอและเล่าเรื่องให้เหมาะสมและเขา้กับรายการ  โดยสำหรบัรายการท่องเที่ยวท่ีนำ
เสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำนั้น จะต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของรายการและกลุ่มเป้าหมาย ต้องนำเสนอ
รูปแบบรายการให้เหมาะสมกับความเป็นรายการท่องเที่ยว ซ่ึงมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 

การสร้างสรรค์รายการมีข้อสําคัญต่อกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์  ดังต่อไปน้ี  (ชยพล
สุทธิโยธิน 2548 : 7)

1.  สร้างความน่าสนใจให้กับรายการ  (Interesting)  รายการท่ีได้รับการออกแบบจัดการนํา-
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เสนอเป็นอย่างดี  ที่มีทั้งการดึงดดูความสนใจด้วยวิธีต่าง  ๆ  การกระตุ้นความคิดและอารมณ์ที่
ทําให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วม ทั้งในช่วงที่ข้ึนสูง ลงต่ํา เกิดความตึงเครียด การผ่อนคลาย เป็นระยะ และ
การทอดแทรกสาระอย่างกลมกลืน  จะช่วยให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกอยากติดตามอย่างต่อเน่ืองโดยไม่รู้สึก
เบ่ือหน่าย (อรนุช เลิศจรรยารักษ์ 2527 : 44)

2. แรงจูงใจในการชมรายการ (Motivation) แรงจูงใจในการรับชมจะสามารถควบคุมความ
รู้สึกในการรับชมรายการจนจบ  หากมีการสร้างสรรค์ที่ดี  มีแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง  จะชว่ยดึงดูด
ให้ผู้ชมไม่เปลี่ยนช่องรายการ

3.  สร้างการมีส่วนร่วมกับรายการ  (Participation)  รายการโทรทัศน์ที่ได้รับการสร้างสรร
ค์ที่ดีมักพยายามให้ผู้ชมมีส่วนร่วมอยู่ตลอดเวลา  ซ่ึงมีทั้งการมีส่วนร่วมท้ังทางตรง  เช่น  การส่งข้อ-
ความสั้น  (SMS)  เพ่ือแสดงความคิดเห็นการโหวตการทายผลและการมีส่วนร่วมทางอ้อม เช่น การเอา
ใจช่วยในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ

4.  ทําให้การถ่ายทอดเน้ือหามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  (Convey Message)  การถ่ายทอด
เน้อืหาจะต้องใช้ความคดิสร้างสรรค์ในการนําเสนอด้วยแง่มุมต่าง  ๆ  และการเล่าเร่ืองท่ี  นา่สนใจ
จะช่วยให้ผู้ชมเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการสื่อสารเป็นไปได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ มากยิ่งข้ึน

5.  ทําให้การถ่ายทอดความรู้เป็นไปอย่างสนุกสนานไม่เบ่ือหน่าย  (Exciting)  โทรทัศน์มัก
ใช้ในการหาความบันเทิงมากกว่าการหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจากห้องเรียน ท่ีทํางาน หรือส่ิงที่
อยู่รอบ ๆ ตัว การนําเสนอความรู้ต่าง ๆ จึงจําเป็นต้องมีการออกแบบที่ดีเพื่อให้เกดิความ น่าต่ืนเต้น
เร้าใจ เปลี่ยนจากสิ่งท่ีน่าเบ่ือเป็นสิ่งที่น่าติดตามได้

6.  ตอบสนองความต้องการด้านอารมณ์และความรู้สึกของผ้ชูม  (Audience  Needs
Satisfaction)  การรับชมโทรทัศน์เป็นอีกวิธหีน่ึงในการพักผ่อนหย่อนใจ  และการผ่อนคลายความ
ตึงเครียดจากการดําเนินชีวิตประจําวัน ผู้ชมจึงต้องการความต่ืนเต้น เศร้าโศก สงสาร เห็นใจ ตลอด
จนความรู้สึกฮึกเหิม กล้าหาญ เพื่อนํามากระตุ้นให้เกิดพลังในการต่อสู้ชีวิตต่อไป

7.  สร้างคุณค่าให้กับเน้ือหา  (Add  Value)  การนําเสนอข้อมูลท่ีเป็นเร่ืองทั่วๆไป  มาผ่าน
การออกแบบสร้างสรรค์  ยอ่มทําให้เกิดความน่าสนใจมีมูลค่าเพิ่มข้ึน  ทั้งมูลค่าเพ่ิมทางวิชาการและทา
งด้านเศรษฐกิจ

8. พัฒนาทักษะการรับรู้ของผู้ชมรายการ (Audience Perception) การได้รับชมรายการที่
มีความสร้างสรรค์ ย่อมทำให้เกิดความรู้เสริมสร้างสติปัญญาท่ีทําให้ผู้ชมเกิดการคดิตามเรื่องที่นําเสนอ
เช่น ความผิดชอบชั่วดี ความรับผิดชอบต่อสังคม ความยับยั้งชั่งใจ เป็นต้น

9.  ช่วยให้รายการข่าวสารสาธารณะ  (Public Service)  น่าสนใจยิ่งข้ึน ซ่ึงส่วนใหญ่มักเป็น
รายการที่น่าเบ่ือ  เช่น  ข่าวจราจร  การพยากรณ์อากาศ  หรอืแม้แต่การดูแลรักษาสุขภาพต่างเป็นสิ่ง
สําคัญ  การออกแบบสร้างสรรค์จะช่วยให้รายการเหล่าน้ีมีความน่าสนใจมากขึ้นและผู้ชมสามารถ
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นําข่าวสารไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตได้มากข้ึน
10. การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ควรทราบเพื่อนําไปใช้ในการ

ออกแบบสร้างสรรค์การนําเสนอรายการโทรทัศน์

จากแนวความคิดด้านความสำคัญของการสร้างสรรค์รายการข้างต้นนัน้ สอดคล้องกับผล
การวิจัยจากแบบสอบถามของกลุ่มเป้าหมายที่ได้ทำการสรุปไว้ การสร้างสรรค์รายการท่องเที่ยวที่นำ
เสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ รูปแบบการนำเสนอของรายการควรมีความน่าสนใจ ถ่ายทอดเน้ือหาและ
เล่าเรื่องข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ โดยให้ความสำคัญกับรูปแบบการนำเสนอ เน้นความ
สนุกสนาน เฮฮา ไม่จริงจังจนเกินไป บทรายการมีความเป็นธรรมชาติ ไม่ปรุงแต่ง เพราะแรงจูงใจใน
การท่องเที่ยวของคนส่วนมากน้ันก็เพื่อพักผ่อนและคลายเครียด     ดังน้ันแนวความคิดด้านแรงจูงใจ
ทางการท่องเที่ยวที่มีแรงจูงใจเพื่อการพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจ      โดยการแสวงหารูปแบบและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการและความจำเป็นของแต่ละบุคคล เช่น การ
เล่นกีฬา   การเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและแหล่่งบันเทิง การรักษาสุขภาพ
การเยี่ยมญาติพ่ีน้องและภูมิลําเนา เป็นต้น  (ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ 2544) สอดคล้องกับรายการท่อง
เที่ยวที่นำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ

จากการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี  ทำให้ผู้ศึกษาได้เห็นถึงทฤษฎตี่างๆที่ไดน้ำมาใช้
ในการสร้างสรรค์และผลิตรายการท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ  ซึง่ทฤษฎนัีน้ต่างมีความ
สอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการแนะนำอาชีพ
นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากที่ทำให้รายการท่องเที่ยวท่ีนำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ  บรรลุ
วัตถุประสงค์และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

 
ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะสําหรับการสร้างสรรค์รายการท่องเท่ียวท่ีนำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ
1.1 เพิ่มกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถานที่น้ันๆให้พิธีกรได้มีส่วนร่วมและลงมือทำมากข้ึน
1.2 นำเสนอความน่าสนใจของสถานที่ที่พิธีกรพาไปสัมผัสในแต่ละตอนให้มากยิ่งข้ึน
1.3 ควรแบ่งบุคลกิและบทบาทของพิธกีรให้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน  และเฉลี่ย

บทพูดให้เท่าๆกัน ไม่มีใครพูดมากหรือน้อยกว่ากัน
2. ข้อเสนอแนะสำหรับแนวทางการผลิตงานในอนาคต

2.1 การข้ันตอนของการเตรียมการผลิต  ต้องให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ  โดยเฉพาะ
กรณีของรายการที่ต้องออกไปถ่ายทำต่างจงัหวัด  จะต้องใช้งบประมาณเป็นอย่างมาก  ดังน้ันจึงควร
ดำเนินการให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุด  จำเป็นต้องตรวจสอบสภาพอากาศให้รอบคอบ  เพราะปัญหา
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สภาพอากาศส่งผลต่อการถ่ายทำเป็นอย่างมาก
2.2 ในการถ่ายทำควรเก็บภาพเป็นฟุตเทจให้มากท่ีสดุเท่าที่จะทำได้  เพราะในขัน้ตอน

ของการตัดต่อ หากมีฟุตเทจน้อย การแก้ไขปัญหาและการลำดับภาพก็จะมีปัญหา โดยเฉพาะในกรณีที่
ฟุตเทจใช้งานไม่ได้  หากมีฟุตเทจอื่นมาทดแทนก็จะทำให้งานสามารถดำเนินไปได้ แตห่ากมีฟุตเทจน้อ
ยก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้  ดังน้ันการถ่ายทำภาพไว้ปริมาณมากๆจะช่วยให้ขั้นตอนหลังการผลิต
เป็นไปได้อย่างราบลื่นมากข้ึน

2.3 เพิ่มกจิกรรมในการไปสัมผัสบรรยากาศวิถีชวิีตของคนริมน้ำท่ีชดัเจนมากขึ้น  เพื่อ
สร้างความน่าสนใจ  โดยเพิ่มภารกิจหรือสิ่งทีพิ่ธกีรต้องทำให้สำเร็จ  เป็นการสร้างความต่ืนเตน้และ
ความท้าทายให้ผู้ชมเกิดการลุ้นตามไปด้วย ซ่ึงจะช่วยให้รายการมีความน่าสนใจยิ่งข้ึน
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แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการท่องเท่ียวท่ีนำเสนอ

วิถีชีวิตของคนริมน้ำ
เอกวิทยุและโทรทัศน์ สาขานิเทศศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย     ลงใน       หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง 

ส่วนที่   1  ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ

         ชาย              หญิง

1.2 อาย.ุ............ปี

1.3 ระดับการศึกษา

         มัธยมศึกษาตอนต้น                                 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

         อนุปริญญาหรือเทียบเท่า                           ปริญญาตรี         

         ปริญญาตรีข้ึนไป                       

1.4 รายได้ต่อเดือน

         ต่ำกว่า 5,000 บาท                                  5,001 – 10,000 บาท

         10,001 – 15,000 บาท                             15,001 บาทข้ึนไป

    

ส่วนที่   2 พฤติกรรมการเปดรับสื่อและการรับชมรายการทางโทรทัศน 

2.1 ช่วงเวลาที่เปดรับชมรายการทางโทรทัศนบ่อยที่สุด

          06.01 – 09.00 น.                 09.01 – 12.00 น.                   12.01 – 15.00 น.

          15.01 – 18.00 น.                 18.01 – 21.00 น.                   21.01 – 00.00 น.

          00.01 – 03.00 น.                 03.01 – 06.00 น.

   ส
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2.2 ช่วงวันที่เปดรับชมโทรทัศนบ่อยที่สุด

          จันทร                                อังคาร                                  พุธ   

          พฤหัสบดี                            ศุกร                                    เสาร

          อาทิตย                               วันหยุดนักขัตฤกษ

2.3 ความถ่ีในการรับชมโทรทัศนแต่ละวัน

          น้อยกว่า  1  ชั่วโมงต่อวัน

          1 – 2 ชั่วโมงต่อวัน

          3 – 4 ชั่วโมงต่อวัน

          5 – 6  ชั่วโมงต่อวัน

          มากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน     

2.4 สถานีโทรทัศนที่ท่านเปดรับชมโทรทัศนบ่อยที่สุด

          สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีช่อง 3

          สถานีโทรทัศนกองทัพบกช่อง 5

          สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกช่อง 7

          สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน (ช่อง 9)

          สถานีวิทยุโทรทัศนแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ (NBT ช่อง 11) 

          สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (ThaiPBS) 

          เคเบ้ิลทีวี หรือทีวีดาวเทียม โปรดระบุช่อง.........................................................................

          อื่นๆ โปรดระบุ.............................................................

2.5 รูปแบบรายการโทรทัศนประเภทใดที่ท่านชื่นชอบ (ตอบได้มากกว่า  1 ข้อ)

          รายการข่าวและวิเคราะหข่าว                              รายการสารคดี

          รายการถ่ายทอดสด                                          รายการนิตยสารทางโทรทัศน

          รายการเพื่อการสอน                                         รายการเกมโชวและแข่งขันตอบ 

                                                                            ปัญหา
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          รายการปกิณกะบันเทิงหรือวาไรตี้                          รายการสนทนา

             รายการเรียลลิตี้                                               อื่นๆ 

                                                                                                     โปรดระบุ........................................................

2.6. เน้ือหารายการโทรทัศนประเภทใดที่ท่านชื่นชอบ (ตอบได้มากกว่า  1 ข้อ)

          ข่าว                                                             สารคดี

          เพลง                                                            ท่องเที่ยว

          ละคร                                                           เกมโชวและแข่งขันตอบปัญหา

          อื่นๆ โปรดระบุ........................................................                       

ส่วนที่   3 สำรวจพฤติกรรมการท่องเที่ยว

3.1 โดยปกติท่านเดินทางท่องเที่ยวบ่อยแค่ไหน

          1 ครั้งต่อเดือน

          2-3  ครั้งต่อเดือน

          มากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน

          อื่นๆ โปรดระบุ..........................................

3.2 งบประมาณที่ใช้ในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งของท่าน

          ต่ำกว่า 5,000 บาท

          5,001 – 10,000 บาท

          10,001 – 20,000 บาท

          มากกว่า  20,000 บาท
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3.3 ระยะเวลาในการท่องเที่ยวของท่านในแต่ละครั้ง

          1 วัน (ไปเช้าเย็นกลับ)

          2 - 3 วัน

          4 – 5 วัน

          6 – 7 วัน

          มากกว่า  1 สัปดาห

3.4 ในการท่องเที่ยวท่านชื่นชอบที่พักแบบไหน (ตอบได้มากกว่า  1 ข้อ)

          เต็นท

          บังกะโล

          โรงแรม

          รีสอรท

          โฮมสเตย

          บ้านพักส่วนตัว/บ้านคนรู้จัก 

          อื่นๆ โปรดระบุ..........................................

3.5 ท่านรับข้อมูลการท่องเที่ยวทางสื่อชนิดใดมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า  1 ข้อ)

          โทรทัศน                      หนังสือ/นิตยสาร             อินเตอรเน็ต 

          วิทยุ                           โปสเตอร/แผ่นพับ            คนรู้จัก

          อื่นๆ โปรดระบุ..........................................

3.6 ส่วนใหญ่ท่านใช้การเดินทางประเภทใดในการท่องเที่ยว

          รถยนต

          เครื่องบิน

          เรือ

          อื่นๆ โปรดระบุ..............................
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3.7 การเดินทางประเภทใดที่คิดว่ามีความน่าสนใจมากที่สุด

          รถยนต

          เครื่องบิน

          เรือ

          อื่นๆ โปรดระบุ......................................

3.8 ลักษณะการท่องเที่ยวใดที่ท่องชื่นชอบ

          ท่องเที่ยวคนเดียว

          ท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน

          ท่องเที่ยวกับกลุ่มทัวร

          อื่นๆ โปรดระบุ..............................

3.9 รูปแบบการท่องเที่ยวใดที่ท่องชื่นชอบ

          ท่องเที่ยวด้วยตัวเอง

          ท่องเที่ยวแบบมีผู้นำเที่ยวคอยแนะนำ

          อื่นๆ โปรดระบุ......................................

ส่วนที่   4 ความคิดเห็นในด้านความต้องการของเน้ือหาและรูปแบบรายการโทรทัศน "วาไรตี้ท่องเที่ยว
ที่นำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ"

4.1 ท่านเคยชมรายการโทรทัศนที่มีรูปแบบหรือรายการท่องเที่ยวหรือไม่

          ไม่เคย                           

          เคย

รายการ.........................................................สถานีโทรทัศน....................................

รายการ.........................................................สถานีโทรทัศน....................................

          รายการ.........................................................สถานีโทรทัศน....................................
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4.2 ท่านต้องการให้รายการท่องเที่ยวนำเสนอข้อมูลอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

           แผนที่การเดินทาง                    ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวอย่างละเอียด

           วิถีการดำเนินชีวิต                    ข้อมูลราคาค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว

           ข้อมูลที่พัก                            กิจกรรมที่น่าสนใจ

           ร้านอาหาร                            ของฝาก/ของที่ระลึก/ของข้ึนชื่อ

           แหล่งสินค้า/ย่านช้อปป้ง             อื่นๆ (โปรดระบุ) ...........................................................

4.3 ปัจจัยใดที่ทำให้ท่านมีความสนใจจะเลือกรับชมรายการวาไรตี้ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่
นำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

           เน้ือหาและข้อมูล                     รูปแบบการนำเสนอ

           ผู้ดำเนินรายการ                      เทคนิคการถ่ายทำและตัดต่อ

           อื่นๆ (โปรดระบุ) ...........................................................

4.4 ความยาวของรายการที่ท่านสนใจจะรับชม

          15 นาที                               20 นาที

          30 นาที                               อื่นๆ (โปรดระบุ) ...........................................                       

4.5 จำนวนผู้ดำเนินรายการที่ท่านคิดว่าเหมาะสมต่อรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถีชีวิตของคน
ริมน้ำ

          1 คน                                  2 คน                                  

3 คน                                  3 คนข้ึนไป
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4.6 ท่านต้องการรับชมเน้ือหารายการท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำใน แต่ละเน้ือมากน้อย
เพียงใด

ท่านต้องการรับชมเนื้อหารายการท่องเท่ียวท่ีนำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำใน

 แต่ละเนื้อมากน้อยเพียงใด
มาก

ปาน
กลาง

น้อย

4.6.1 การดำเนินชีวิตของคนย่านริมน้ำ

4.6.2 การประกอบอาชีพของคนย่านริมน้ำ

4.6.3 แนะนำของดีประจำถ่ิน เช่น อาหาร สินค้าต่างๆ

4.6.4 สถานที่ท่องเที่ยวในย่านริมน้ำ

4.6.5 ประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยว

4.6.6 ประวัติความเป็นมาของคนในถ่ิน

4.7 ท่านคิดว่าช่วงวันใดที่เหมาะสมในการออกอากาศของรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถีชีวิต
ของคนริมน้ำ

          จันทร                                อังคาร                                  พุธ   

          พฤหัสบดี                            ศุกร                                    เสาร

          อาทิตย                               วันหยุดนักขัตฤกษ

4.8 ท่านคิดว่าช่วงเวลาใดที่เหมาะสมในการออกอากาศของรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถีชีวิต
ของคนริมน้ำ

          06.01 – 09.00 น.                 09.01 – 12.00 น.                   12.01 – 15.00 น.

          15.01 – 18.00 น.                 18.01 – 21.00 น.                   21.01 – 00.00 น.

          00.01 – 03.00 น.                 03.01 – 06.00 น.

ส่วนที่   5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อแนวทางในการคิดสร้างสรรครายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่นำ
เสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
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คำถามสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
1. คําถามด้านแนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับรายการท่องเท่ียว

- แนวคิดหรือแรงบัลดาลใจในการสร้างสรรค์รายการท่องเที่ยว
- จุดเด่นของรายการท่องเที่ยวในปัจจุบัน
- องค์ประกอบที่จำเป็นในการสร้างสรรค์รายการท่องเที่ยว
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการท่องเที่ยวในปัจจุบัน
- สิ่งที่ต้องการให้ผู้ชมได้รับจากรายการท่องเที่ยว
- กระบวนการผลิตรายการท่อง ข้ัน Pre-Production, ข้ัน Production, ข้ัน Post-
  Production

2. คำถามเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการนำเสนอรายการท่องเท่ียว
- รูปแบบของรายการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ควรเป็นอย่างไร และควรคำนึงถึงสิ่งใด 
- เอกลักษณ์ ความแปลกใหม่ในการดึงดูดผู้ชมของรายการท่องเที่ยวในปัจจุบัน
- วิธีการนำเสนอรายการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับวัยรุ่นควรมีลักษณะอย่างไร

3. คำถามเกี่ยวกับเน้ือหาของรายการท่องเท่ียว
- ควรวางลำดับเน้ือหาของรายการท่องเที่ยวอย่างไรให้เกิดความน่าสนใจ และสามารถ
  ดึงดูดกลุ่มผู้ชมที่เป็นวัยรุ่นได้
- ขอบเขตของเน้ือหาเกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยวที่อยู่ในรายการควรมีมากน้อยเพียงใด
  เช่น ข้อมูลด้านการเดินทาง สถานที่พัก เป็นต้น
- ขอบเขตของเน้ือหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่อยู่ในรายการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
  วัยรุ่นน้ัน ควรมีมากน้อยเพียงใด

4. คำถามด้านการผลิตและเทคนิคการนำเสนอ
- เทคนิคการถ่ายทำ มุมของภาพ สีของภาพ ควรมีลักษณะอย่างไร
- ข้อควรระวังในการถ่ายทำในสถานที่บริเวณริมน้ำ
- ข้อนำแนะสำหรับการถ่ายทำในสถานที่ ที่มีเสียงรบกวนมาก
- เทคนิคการตัดต่อที่เหมาะสมกับรายการท่องเที่ยว
- เทคนิคเสริมที่ช่วยเพิ่มอรรถรสในการรับชม เช่น การใส่ดนตรีประกอบเพิ่มเข้าไป 
- สิ่งที่ควรให้ความสำคัญในการตัดต่อลำดับภาพและเสียงของรายการท่องเที่ยว
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5. คำถามด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวกับรายการท่องเท่ียว
- การแบ่งบทบาทหน้าที่สำหรับรายการที่มีผู้ดำเนินรายการมากกว่า 1 คน
- การดำเนินรายการโดยมีบทคร่าวๆ พอสังเขป จะส่งผลเสียหรือไม่ อย่างไร
- ข้อเสนอแนะอื่นๆในการผลิตรายการท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถีชีวิตของคนริมน้ำ
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 แบบสอบถามการสนทนากลุ่ม
“ความพึงพอใจและประโยชน์ท่ีได้จากการรับชมรายการท่องเท่ียวท่ีนำเสนอวิถีชีวิตของคนริม

น้ำ”
1. ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ ตามน้ำ (Format)

- ทานรู้สึกชื่นชอบการนำเสนอรายการ ตามน้ำ หรือไม เพราะเหตุใด
- ทานคิดวารายการ ตามน้ำ ที่ได้ชมน้ัน มีความนาสนใจและตรงตอความสนใจของคุณ
  หรือไม เพราะเหตุใด
- ทานคิดวาความยาวของรายการ ตามน้ำ 30 นาที เหมาะสมหรือไม เพราะเหตุใด
- ทานคิดวาการรออกกากาศของรายการ ตามน้ำ คือ ทุกวันศุกร์ เวลา 22.00 น. ทาง 
  ชอง Play GTH onair  มีความเหมาะสมหรือไม เพราะเหตุใด

2. ความพึงพอใจต่อเน้ือหารายการ ตามน้ำ (Content)
- ทานรู้สึกชื่นชอบเน้ือหาของรายการ ตามน้ำ หรือไม เพราะเหตุใด 
- ทานคิดวาเน้ือหารายการ ตามน้ำ มีความนาเชื่อถือหรือไม เพราะเหตุใด
- ทานคิดวาการให้ข้อมูลตางๆ เชน วิธีการเดินทาง  ข้อมูลที่พัก ราคาค่าใช้จ่าย เป็นต้น  
  ในรายการ ตามน้ำ มีความเพียงพอแล้วหรือไม่
- ทานได้รับประโยชน์จากการชมรายการ ตามน้ำ มากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด

3. ความพึงพอใจต่อการนำเสนอของรายการ ตามน้ำ (Style)
- ทานรู้สึกชื่นชอบบุคลิกและวิธีการสื่อสารของผู้ดำเนินรายการทั้ง 3 คนของรายการ
  ตามน้ำ หรือไม เพราะเหตุใด
- ทานชื่นชอบการมีคนท้องถ่ินมาเป็นคนนำเที่ยว หรือไม เพราะเหตุใด
- ทานรู้สึกชื่นชอบ Title ของรายการ ตามน้ำ มากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด

4.ความพึงพอใจต่อกราฟิก การตัดต่อ (Editing) ภาพ ดนตรีและเสียงประกอบของรายการ ตาม
น้ำ (Music and Sound effect) 

- ทานรู้สึกชื่นชอบการตัดตอภาพของรายการ ตามน้ำ ในแตละ ชวงหรือไม เพราะเหตุใด
- ทานรู้สึกชื่นชอบกราฟิค ของรายการ ตามน้ำ ในแตละชวงหรือไม เพราะเหตุใด 
- ทานรู้สึกชื่นชอบการเปิดเพลงและดนตรีประกอบในแตละชวงของรายการ ตามน้ำ 
  หรือไม เพราะเหตุใด

5. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ ตามน้ำ (Overview)
- หลังรับชมรายการทานมีความสนใจตอสถานที่ทองเที่ยวที่รายการนำเสนอหรือไม 
  เพราะเหตุใด
- ทานรู้สึกพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ ตามน้ำ ที่ได้รับชมหรือไม อยางไร
- ข้อเสนอแนะ
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