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13530604 : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง  : การผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัด 

  ในประเทศไทย 
 
จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเพ่ือน าไปสู่การผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะ 

น าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย โดยมีการสนทนากลุ่มกับผู้ชมเป้าหมาย
อายุ 20 - 35 ปี จ านวน 10 คน การสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ผลิตและผู้ด าเนินรายการสารคดีท่องเที่ยว 
เพ่ือน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดท ารายละเอียดรายการ บทรายการโทรทัศน์ และผลิต
ชิ้นงานรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย ความ
ยาว 30 นาที โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหาร
ของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย และประเมินผลรายการที่ได้ผลิตขึ้นเพ่ือให้ทราบถึง
ประโยชน์และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้ว 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าต้องการเนื้อหาของรายการ 
ที่ให้ข้อมูลประวัติความเป็นมา และข้อมูลเคล็ดลับสูตรอาหาร โดยน าเสนอในรูปแบบของการตามหา 
รวมทั้งบทบาทผู้ด าเนินรายการประเภทคู่เพ่ือนซี้ อีกทั้งยังมีความต้องการดูรายการสารคดีท่องเที่ยว
แนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย เนื่องจากการรับชมรายการแนะน า
อาหารของฝากมีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคของกลุ่มเป้าหมาย จากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น ผู้
ศึกษาได้เห็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของรายการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยน ามาคิดสร้างสรรค์และผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่
ละจังหวัดในประเทศไทย รายการ สืบค้น คนต้นคิด น าเสนอเรื่องราวการตามหาเจ้าแรกที่แท้จริงของ
อาหารของฝากของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย และผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ สืบค้น 
คนต้นคิด กลุ่มผู้ชมตัวอย่างชื่นชอบและพึงพอใจต่อรูปแบบและเนื้อหาของรายการ  เนื่องจากท าให้
ทราบและไขข้อสงสัยเกี่ยวกับอาหารของฝาก น าเสนอโดยใช้การเดินทางตามหาอาหารของฝากเจ้า
แรก รู้ทราบถึงความเป็นมาของอาหารของฝากชนิดนั้น อีกทั้งยังได้แรงบันดาลใจในการคิดริเริ่มท าสิ่ง
ที่แตกต่างจนกลายมาเป็นเจ้าแรก และสร้างความต้องการการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านได้
เป็นอย่างด ีมีความสนใจ อยากไปลองลิ้มชิมรสชาติของร้านเจ้าแรกนี้มากข้ึน 
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กิตติกรรมประกาศ  

 
จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี เพรำะได้รับควำมกรุณำจำกผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เมธำ 

เสรีธนำวงศ์ ซึ่งเป็นอำจำรย์ผู้ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ที่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำเรื่องรำวต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับเนื้อหำของจุลนิพนธ์ เพ่ิมเติมข้อมูลที่มีประโยชน์  รวมทั้งอำจำรย์ดร. วิทยำ พำนิชล้อเจริญ 
อำจำรย์ด ำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ อำจำรย์ฐำนวดี สถิตยุทธกำร และอำจำรย์รุ่งอรุณ ฉัตรวิฆเนศ ที่กรุณำ
ให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ข้ำพเจ้ำ อีกทั้งยังแก้ไขส่วนที่บกพร่องจน
ท ำให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จได้ด้วยดี จึงขอกรำบขอบพระคุณในควำมกรุณำของทุกท่ำนเป็นอย่ำงสูง 

ขอกรำบขอบพระคุณคณำอำจำรย์คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ทุกท่ำนที่ใหค้วำมรู้ ค ำแนะน ำ และประสบกำรณ์อันมีค่ำยิ่ง จนท ำให้ศิษย์คนนี้
ประสบควำมส ำเร็จได้ด้วยดี 

ขอกรำบขอบพระคุณคุณพิชิต คุณสุชำดำ สุภำวงษ์(พ่อ แม่) คุณประภำวดี ถำวรชีพ(อำ) 
และครอบครัวสุภำวงษ์ ครอบครัวตันติธรรม ที่เป็นก ำลังใจและแรงผลักดันที่ส ำคัญ เป็นที่ปรึกษำ ผู้ให้
ค ำแนะน ำ คอยอยู่เคียงข้ำง และคอยสนับสนุนกำรศึกษำตลอดสี่ปีที่ผ่ำนมำในรั้วมหำลัยแห่งนี้ 

ขอขอบคุณ คุณป้ำเมตตำ พูลสวัสดิ์ คุณป้ำเล็ก พูลสวัสดิ์ คุณย่ำปิ่น พูลสวัสดิ์ และร้ำน
แม่ปิ่นขนมหม้อแกง ที่ท ำให้มีผลงำนชิ้นนี้ 

ขอขอบคุณ พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพระนครคีรี คุณลุงถนอม ภู่เงิน (เจ้ำของสวนตำล
อ ำเภอถ้ ำรงค์ ต ำบลบ้ำนลำด จังหวัดเพชรบุรี) ที่อนุญำตให้ใช้สถำนที่ในกำรถ่ำยท ำ 

ขอขอบคุณ พ่ีต่อ กบนอกกะลำ พ่ีจอม เส้นทำงเศรษฐี ที่อนุญำตให้สัมภำษณ์ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์เพื่อประกอบกำรวิจัย 

ขอขอบคุณ บังเปีย ร้ำนโรตีสำยไหมอยุธยำ ป้ำแอ๊ด ร้ำนข้ำวหลำมปลำร้ำ อนุญำตให้เข้ำ
สัมภำษณ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อประกอบกำรวิจัย 

และขอขอบคุณเพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำขำ 
นิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกรทุกคนที่มำช่วยเหลือ 

คุณค่ำหรือประโยชน์อันเกิดจำกจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำขอน้อมบูชำแด่พระคุณบิดำ 
มำรดำ ครู อำจำรย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน ำ ให้กำรสนับสนุนและให้ก ำลังใจอย่ำงดียิ่งเสมอมำ 
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สารบัญ 
หน้า 

บทคัดย่อ      ง 
กิตติกรรมประกาศ     จ 
บทที่ 1 บทน า     1 
 ที่มาและความส าคัญของปัญหา             1 
 วัตถุประสงค์             5 
 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์     6 
 ขั้นตอนการศึกษา     6 
 แผนการด าเนินงาน     7 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ     7 
 นิยามศัพท์     7 
บทที ่2 ทบทวนวรรณกรรมและผลงานที่เกี่ยวข้อง     8 
 แนวคิดและทฤษฎี     8 
 แนวคิดด้านการผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน์     8 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์   13 
 โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   20 
 แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว   23 
 ผลงานที่เก่ียวข้อง   25 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   27 
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือการผลิตรายการ   30 
 รูปแบบในการศึกษาวิจัย   30 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   31 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย   32 
 การทดสอบเครื่องมือ   34 
 ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   34 
 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล   36 
 การวิเคราะห์ข้อมูล   36 
 การน าเสนอข้อมูล   37 
บทที่ 4 การผลิตรายการ   39 
 ผลการวิจัย   39 
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 วิเคราะห์การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก   54 
 วิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ   57 
 การวานแผนการผลิตชิ้นงาน   58 
 ขั้นตอนการผลิตรายการ   72 
บทที่ 5 การประเมินผลรายการ   80 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการสืบค้น คนต้นคิด   80 
 เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ   81 
 ผลการประเมินประสิทธิผลรายการสืบค้น คนต้นคิด   81 
บทที่ 6 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ   87 
 สรุปผลการศึกษาวิจัย   87 
 อภิปรายผลการศึกษาวิจัย   94 
 ข้อเสนอแนะ   96 
บรรณานุกรม   98 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก    ตัวอย่าง  101 
 ภาคผนวก ข    ตัวอย่าง  107 
 ภาคผนวก ค    ตัวอย่าง  110 
 ภาคผนวก ง    ตัวอย่าง  112 
 ภาคผนวก จ    ตัวอย่าง  115 
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สารบัญตาราง 
ตาราง                               หน้า 
1-3 ร้อยละของประชาชน จ าแนกตามการใช้สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น     3 
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บทที่  1 
บทน ำ 

 

ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
การท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญสาขาหนึ่ง ซึ่งท ารายได้เข้าประเทศเป็นมูลค่า

มหาศาล ติดต่อกันมาเป็นเวลานานหลายปี และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ จะเห็นจากการเพ่ิมขึ้นของ
รายได้ จาก 323.5 พันล้านบาท ในปี 2545 เป็น 547.8 พันล้านบาท และ 592.8 พันล้านบาท ในปี 
2550 และ 2553 ตามล าดับ นอกจากนี้ยังส่งผลให้ธุรกิจการผลิตสินค้า และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขยายตัว เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและเกสต์
เฮาส์ ที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม การผลิตและค้าขายของที่ระลึก บริการรถเช่า สถานที่จอดรถ เป็น
ต้น ธุรกิจต่างๆ ดังกล่าวยังคงได้รับความนิยม และมีการแข่งขันสูง ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานและยัง
เป็นกลไกที่ส าคัญในการกระจายรายได้และความเจริญสู่ภูมิภาคอีกด้วย 

แผนภูมิที่ 1-1 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2545-2553 

 
ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
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แผนภูมิที่ 1-2 จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2545-2554 

 
ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ผลพวงจากการที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทย ท าให้เกิดการจับจ่าย
ซื้อสินค้าที่ระลึกกันเป็นจ านวนมาก กลายเป็นธุรกิจส าคัญที่น ารายได้เข้าสู่ประเทศ จากสถิติตัว
เลขที่ได้จากการรายงานการส ารวจค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวปี 2000 พบว่านักท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศมีการใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/จ านวน 3,861.19 บาท เมื่อ
พิจารณาเป็นรายได้พบว่า ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าที่ระลึกมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 1,338.74 บาท/คน/วัน 
และการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.07 (Tourist Expenditure Survey 2000 อ้างใน สุรีย์ เข็ม
ทอง และ สุรภีร์ โรจนวงศ์, 2545 : 522-525) ส าหรับสินค้าที่ระลึกที่นักท่องเที่ยวนิยมหาซื้อได้แก่ 
สินค้าอุปโภคและบริโภคที่ผลิตขึ้นในประเทศ อีกทั้งรัฐบาลก็ให้ความส าคัญร่วมกับการใช้นโยบาย
ส่งเสริมให้คนในชุมชนผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย สร้าง
อาชีพเพ่ือน าไปสู่รายได้ที่ม่ันคงด้วยการด าเนินโครงการ “หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” หรือที่เรียกว่า 
“OTOP” (One Tambon One Product) ซึ่งผลิตภัณฑ์บางชนิดที่ผลิตขึ้นได้กลายเป็นสินค้าที่
ระลึกที่ได้รับความนิยมและแพร่หลาย เท่ากับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่สากล และน ามาซึ่งรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศชาติได้อีกทางหนึ่งด้วย 

ส านักงานสถิติแห่งชาติได้จัดท าส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) พ.ศ. 2554 ได้ท าการส ารวจประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกจังหวัด 
ทั่วประเทศ เมื่อสอบถามประชาชนที่ถูกเลือกเป็นตัวอย่าง 3 ,900 ราย ได้ผลส ารวจในรอบปีที่ผ่าน
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มาประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 74.6 ระบุว่า ใช้สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น และร้อยละ 25.4 
ระบุว่าไม่ใช้ โดยประชาชนที่ใช้สินค้าได้ระบุประเภทสินค้าที่ใช้ 3 อันดับแรก คือ อาหารแปรรูป
ต่างๆ ร้อยละ 52.9 รองลงมาคือ สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม ร้อยละ 26.6 อันดับสาม คือ สบู่ แชมพู ยาสี
ฟัน ครีมอาบน้ า เครื่องส าอาง ร้อยละ 22.6 อันดับสี่ คือ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 13.1 
อันดับห้า คือ ของที่ระลึก ร้อยละ 9 อันดับหก คือ เครื่องเรือน เครื่องตกแต่งบ้าน ร้อยละ 8.3 และ
เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 7.1 ดังตารางต่อไปนี้  

ตำรำงท่ี 1-3 ร้อยละของประชาชน จ าแนกตามการใช้สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ในรอบ
ปีที่ผ่านมา 

ประเภทสินค้ำที่ใช้ ร้อยละ 

1. อาหารแปรรูปต่างๆ เช่น น้ าพริก ซอสพริก 
กล้วยตาก ไข่เค็ม 

52.9 

2. สิ่งทอ เครื่องนุ่มห่ม เช่น เสื้อผ้า หมวก 
กระเป๋า รองเท้า 

26.6 

3. สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ครีมอาบน้ า 
เครื่องส าอาง 

22.6 

4. เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น น้ าผลไม้ 
น้ าสมุนไพร ชา 

13.1 

5. ของที่ระลึก 9 

6. เครื่องเรียน เครื่องตกแต่งบ้าน 8.3 

7. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น สุรา สาโท 
ไวน์ 

7.1 

 
จากผลการส ารวจต่อมา ประชาชนร้อยละ 32.6 ระบุว่า ในชุมชน/หมู่บ้านมีการผลิต

สินค้า และร้อยละ 30.2 ไม่มีการผลิตสินค้า ส่วนร้อยละ 37.2 ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ เมื่อสอบถาม
ประชาชนในกลุ่มที่ระบุว่าชุมชน/หมู่บ้านมีการผลิตสินค้า (ซึ่งมีร้อยละ 32.6) ได้ระบุสินค้าที่ผลิต 3 
ประเภทแรก คือ อาหารแปรรูปต่างๆ ร้อยละ 48.9 รองลงมาคือ สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม ร้อยละ 36.9 
อันดับสาม คือ สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ครีมอาบน้ า เครื่องส าอาง ร้อยละ 19.9 อันดับสี่ คือ เครื่องดื่มที่
ไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 16.5 อันดับห้า คือ ของที่ระลึก ร้อยละ 11.3 อันดับหก คือ เครื่องเรือน 
เครื่องตกแต่งบ้าน ร้อยละ 6.1 และเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 5.6 ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตำรำงท่ี 1-4 ร้อยละของประชาชน จ าแนกตามการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 

ประเภทสินค้ำที่ใช้ ร้อยละ 

1. อาหารแปรรูปต่างๆ เช่น น้ าพริก ซอสพริก 
กล้วยตาก ไข่เค็ม 

48.9 

 

2. สิ่งทอ เครื่องนุ่มห่ม เช่น เสื้อผ้า หมวก 
กระเป๋า รองเท้า 

36.9 

3. สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ครีมอาบน้ า 
เครื่องส าอาง 

19.9 

4. เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น น้ าผลไม้ 
น้ าสมุนไพร ชา 

16.5 

 

5. ของที่ระลึก 11.3 

6. เครื่องเรือน เครื่องตกแต่งบ้าน 6.1 

7. เครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล์ เช่น สุรา สาโท 
ไวน์ 

5.6 

 

จากแบบส ารวจข้างต้นในการจ าแนกตามการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 
ท าให้ทราบว่าอาหารแปรรูปต่างๆ มีร้อยละสูงสุดถึง 48.9 รองลงมาคือสิ่งทอ และเครื่องอุปโภค
บริโภค เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าอาหารถือเป็นสิ่งส าคัญ 

ในประเทศไทยการรับประทานอาหารในแต่ละภูมิภาคก็มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไป 
หรือบางทีภูมิภาคเดียวกัน แต่คนละจังหวัดก็ยังมีวัฒนธรรมการกินอาหารที่แตกต่างกันหรือจะพูดได้
เลยว่าในแต่ละจังหวัดเองก็จะมีอาหารที่มีความโดดเด่นขึ้นชื่อของตัวเองจนเป็นที่นิยมกล่าวขานต่อๆ
กัน เหมือนในแต่ละจังหวัดที่มักมีอาหารของฝากที่มีชื่อเสียงแตกต่างกัน เช่น เค้กปลาช่อน จังหวัด
สิงห์บุรี ขนมสาลี่ จังหวัดสุพรรณบุรี กะหรี่ปั๊บ จังหวัดสระบุรี ขนมหม้อแกง จังหวัดเพชรบุรี ถั่วทอด 
จังหวัดสุโขทัย ข้ามหลาม จังหวัดชลบุรี โมจิ จังหวัดนครสวรรค์ ทุเรียนทอด จังหวัดจันทบุรี กระยา
สารท จังหวัดก าแพงเพชร ไข่เค็มไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น และเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท าให้นึกถึง
และจดจ าจังหวัดนั้นได้ เมื่ออาหารของฝากในแต่ละจังหวัดเริ่มมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป 
ก็ย่อมมีเจ้าอ่ืนๆ เกิดขึ้นมากมาย ท าให้ไม่สามารถทราบเจ้าแรกที่แท้จริงได้ เพราะด้วยการค้า 
การตลาดของปัจจุบันนี้ล้วนแล้วแต่ต่างบอกว่าตนเป็นเจ้าแรก เจ้าเดียวของจังหวัดนี้ ของสินค้านี้ อีก
ทั้งปัจจุบันมีการพัฒนา ดัดแปลงสินค้าที่มีอยู่ ท าให้เกิดสินค้าใหม่ๆ ขึ้นมากมาย เช่น เค้กโอ่ง จังหวัด

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



5 

 

ราชบุรี ข้าวหลามปลาร้า จังหวัดนครปฐม เค้กหม้อแกง จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้ วแต่
ดัดแปลงจากของที่มีอยู่เดิมในท้องถิ่นให้ทันสมัย แปลกใหม่ และดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยว 
ให้มีทางเลือกในการเลือกซื้อของฝากจากที่มีอยู่เดิม ส าหรับการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น 
ถือเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพใหม่ๆ ให้กับคนรุ่นใหม่และคนที่ก าลังคิดอยากจะริเริ่มท าสิ่งใหม่ๆ 
ให้กล้าที่จะลองท า ลองน าสิ่งที่มีอยู่ใกล้ตัว หาได้ง่ายในท้องถิ่น น ามาดัดแปลง คิดค้นจนกลายเป็น
ของตนเอง และสามารถสร้างรายได้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและสังคม ทางผู้ศึกษาจึงมีความ
สนใจอยากรู้ว่าผู้คิดค้นเจ้าแรกที่แท้จริงของอาหารของฝากนั้น มีแนวคิด แรงบันดาลใจที่ก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เหล่านี้ หรือเจ้าแรกที่แท้จริง ถึงที่มาของการคิดริเริ่มท า ไม่เพียงแต่จะหาซื้อ
มารับประทาน หรือฝากกันแต่อย่างเดียว ถ้ารู้ถึงความเป็นมาของอาหารของฝากชนิดนั้นด้วยแล้วคง
จะดีไม่น้อย เพราะผู้ริเริ่มนี้ปัจจุบันท าให้อาหารของฝากชนิดนั้นมีชื่อเสียง กลายเป็นที่รู้จักที่ไม่ว่าใคร
แวะเวียนมาเยือนต้องซื้อกลับไปเป็นของฝากติดไม้ติดมือให้แก่คนที่บ้าน หรือญาติๆ ทั้งหลาย จนท า
ให้ของฝากเหล่านั้นกลายเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งเลยทีเดียว เพราะเมื่อนักท่องเที่ยวแวะเข้ามาเที่ยว
จังหวัดนั้นๆ เพ่ือเป็นการหารายได้ที่เพ่ิมข้ึน และท าเงินเข้าประเทศจ านวนมาก จนในปัจจุบันร้านค้า
เหล่านั้นมีมากมายให้เราเลือกซื้อ ซึ่งแต่ละร้านก็จะมีจุดเด่น เป็นอาหารของรสชาติที่แตกต่างกัน
ออกไป จนในปัจจุบันท าให้เราไม่สามารถรับรู้หรือแยกได้เลยว่า ร้านใดกันแน่ที่เป็นเจ้าแรกที่แท้จริง
ของอาหารชนิดนั้นๆ ที่ข้ึนชื่อว่าแต่ละจังหวัด 

การผลิตรายการในครั้งนี้ผู้ศึกษาจึงมุ่งเน้นที่จะน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับแนะน าอาหาร
ของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย โดยจะเน้นที่อาหารของฝากขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัด 
เนื่องจากของฝากเจ้าแรกนั้น ย่อมมีที่มาและประวัติของผู้ริเริ่ม บุกเบิกอาหารชนิดนั้น รวมไปถึงผู้
ศึกษาต้องการที่จะน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของฝากเจ้าแรก โดยจะใช้รูปแบบการท่องเที่ยวมา
เป็นกลวิธีในการน าเสนอให้น่าสนใจขึ้นท าให้ตัวรายการดูสนุกบวกกับได้ความรู้เห็นที่มาของอาหาร
ของฝากชนิดนั้น และเพ่ือตอบจุดประสงค์ที่ผู้ศึกษาต้องการที่จะทราบว่าร้านไหนกันที่เป็นของฝาก
เจ้าแรกของแต่ละจังหวัด แต่ละจังหวัดมีของฝากขึ้นชื่ออะไรจึงสนใจที่จะน าเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวกับ
อาหารของฝากมาศึกษาในงานวิจัยนี้ 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาแนวทางการผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรก

ของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย 
2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายในการรับชมการผลิตรายการสารคดี

ท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย 
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ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 
การศึกษาและการผลิต “รายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของ

แต่ละจังหวัดในประเทศไทย” จะมุ่งศึกษาเฉพาะอาหารของฝากของแต่ละจังหวัดเป็นหลัก และตาม
หาร้านของฝากเจ้าแรกของอาหารชนิดนั้น เพ่ือให้ผู้ที่รับชมได้รับรู้ถึงที่มาของของฝากชนิดนั้น แรง
บันดาลใจจากเจ้าของร้านในการคิดริเริ่มก่อตั้งร้านขึ้นมา และยังเหมาะแก่การน าไปเป็นแนวทางใน
การเลือกซื้ออาหารของฝากของแต่ละจังหวัด อีกทั้งมุ่งเน้นส่งเสริมสินค้าไทย อุดหนุนของไทย สร้าง
รายได้ให้กับท้องถิ่นนั้น 

 

ขั้นตอนกำรศึกษำ 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนก่อนกำรผลิตรำยกำร (pre-production) 

1. ศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลจากหนังสือ ต ารา เอกสาร งานวิจัย และตัวอย่างรูปแบบ 

รายการอาหารทางโทรทัศน์ เพ่ือน ามาใช้ในการเขียนรายการสรุปผล วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูล 

2. ค้นคว้าหาข้อมูลประวัติและที่มาของอาหารของฝากของแต่ละจังหวัดในประเทศ 
ไทยเพ่ือเป็นแนวทางในการตามหาร้านของฝากเจ้าแรก และสร้างสรรค์ เนื้อหาของรายการในแต่ละ
ตอนของการถ่ายท าได้ 

3. ท าเค้าโครงการผลิตรายการ (Proposal) ว่ามีหัวข้อในการท า คือ รูปแบบรายการ 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหารายการ พิธีกร สถานที่ถ่ายท า วันเวลาออกอากาศ และ
งบประมาณ เป็นต้น 

4. หาสถานที่ และติดต่อสถานที่เพ่ือขออนุญาตถ่ายท ารายการ 

5. เขียนบทรายการ (Script) 

6. เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในการถ่ายท า และทีมงานผลิตรายการทุกฝ่าย รวมถึง 

ประสานงานการผลิตล่วงหน้าก่อนการผลิตให้พร้อม 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนกำรผลิตรำยกำร (production) 

7.  ด าเนินการ ถ่ายท าและผลิตรายการ “อาหารของฝากเจ้าแรก” 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนหลังกำรผลิตรำยกำร (post-production) 

8.  หาเพลงประจ ารายการ และเพลงประกอบรายการ 

9.  ตัดต่อ และท ากราฟิกต่างๆ ในรายการเพ่ือให้รายการมีความสมบูรณ์ 

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนกำรประเมินผล สรุปผลกำรศึกษำ และวิเครำะห์ข้อมูล 

10.  น ารายการที่ผลิตเสร็จเรียบร้อย มาประเมินผลให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รับชม 

11.  สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้จากการศึกษา 
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แผนกำรด ำเนินงำน 

ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ตำรำงท่ี 1-5    ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

 ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์         

 ศึกษาและค้นคว้ารวบรวมข้อมูล         

 กระบวนการก่อนการผลิต         

 การะบวนการผลิต         

 กระบวนการหลังการผลิต         

 การวิจัยการสนทนากลุ่ม         

 สรุปผลการท างาน และจัดท ารูปเล่มให้ 

 สมบูรณ์ 

        

 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. เพ่ือทราบแนวทางการผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรก 

ของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย 

2.  เพ่ือทราบความพึงพอใจในการรับชมการผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน า 

อาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย 

 

นิยำมศัพท์ 
ของฝำก    หมายถึง ของที่ระลึกประเภทอาหารที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก และผู้คนนิยม

ซื้อฝากกัน เช่น เค้กปลาช่อน สิงห์บุรี , ขนมสาลี่ สุพรรณบุรี , เค้ก เมืองตรัง เป็นต้น 
เจ้ำแรก หมายถึง ผู้ที่คิดริเริ่มสูตรอาหารหรือน าสูตรอาหารที่ไม่เคยมีใครท าขึ้นมา

เผยแพร่จนกลายเป็นอาหารขึ้นชื่อในท้องถิ่นนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น ข้าวหลาม จังหวัดชลบุรี ร้านต้น
ต ารับสูตรดั้งเดิม คือ ร้านข้าวหลามจอมพล ร้านสูตรใหม่ รสชาติใหม่ คือ ร้านแม่เจริญ (แตกต่าง
จากเดิม เพราะเป็นข้าวหลามสอดไส้ ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มสูตรใหม่นี้) 

   ส
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บทที่  2 

ทบทวนวรรณกรรมและผลงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาเรื่อง“การผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของ
แต่ละจังหวัดในประเทศไทย” ผู้ศึกษาได้น าแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนผลงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องมา
วิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รายการดังต่อไปนี้ 

 

แนวคิดและทฤษฎี 

- แนวคิดด้านการผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน์ 

- ทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ 

- โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

- แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 

ผลงานที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

แนวคิดและทฤษฎี 
ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์รายการสารคดี

ท่องเที่ยวทางโทรทัศน์เพ่ือน าเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ เพ่ือเป็นแนวทางในการผลิต ดังนี้ 

 

1. แนวคิดเกี่ยวกับด้านการผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน์ 
1.1 ประเภทของสารคดี ประเภทของรายการสารคดี แบ่งตามลักษณะของเนื้อหา

โดยทั่วไป ดังนี้ 

1.1.1 รายการสารคดีทั่วไป 

1.1.2 รายการสารคดีในโอกาสพิเศษ 

1.1.3 รายการสารคดีเชิงวิจารณ์ 

1.1.4 รายการสารคดีเชิงข่าว 

1.1.6 รายการสารคดีท่องเที่ยว 
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1.2 ประเภทของรายการสารคดีแบ่งตามเนื้อหาที่น าเสนออย่างละเอียด 
1.2.1 เรื่องราวที่เกี่ยวกับการปรับปรุงส่งเสริมตัวเองให้ดีขึ้น เช่น การ

บ ารุงรักษาสุขภาพการออกก าลังกาย ฯลฯ 
1.2.2 แนะวิธีการที่สามารถปฏิบัติได้ ได้แก่ การแก้ไขซ่อมแซมเครื่องใช้ภายใน

บ้าน การซ่อมเก้าอ้ี ซ่อมหลังคารั่ว ฯลฯ 
1.2.3 แนะน าสถานที่ที่คนไม่ค่อยรู้จัก เพ่ือเป็นการแนะน าให้รู้จักกับสถานที่

พักผ่อน หรือควรจะศึกษาหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ โดยสถานที่กล่าวถึงเป็นสถานที่คนยังไม่รู้จักดี
นัก สารคดีประเภทนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ สารคดีการท่องเที่ยวนั่นเอง 

1.2.4 แนะน าสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่ค่อยได้พบ เช่น สิ่งก่อสร้างแปลกประหลาด
อาชีพแปลกๆ การส่งจรวดไปโลกพระจันทร์ ฯลฯ 

1.2.5 เรื่องราวของพฤกษชาติและสัตว์ เช่น เรื่องราวของพันธุ์ไม้แปลกๆ
เรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ป่า 

1.2.6 ชีวิตและวิถีชีวิตของประชาชน เช่น ความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่าต่างๆ 
ชาวกะเหรี่ยง พวกเงาะป่า อธิบายให้รู้ว่าพวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร 

1.2.7 ผลการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ เป็นการเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผลงาน
การค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์หรือสถิติต่างๆ 

1.2.8 เหตุการณ์ส าคัญที่ได้บันทึกไว้ เช่น เหตุการณ์เรื่องราวของสงครามภูเขา
ไฟระเบิด น้ าท่วมครั้งใหญ่ เครื่องบินตก ฯลฯ 

1.2.9 บุคคลที่น่าสนใจ เสนอเรื่องราวของบุคคลที่ท าประโยชน์ให้แก่
ประเทศชาติหรือได้สร้างชื่อให้กับประเทศ 

1.2.10 ผลของการสอบสวนสืบสวน เช่น การน าคดีฆาตกรรมครั้งส าคัญมาท า
ในรูปแบบรายการสารคดีท่องเที่ยว 

1.2.11 สารคดีข้อคิดเห็นที่ส าคัญ เรื่องราวที่แฝงข้อคิดเห็นต่างๆ ให้แก่ผู้ชม
เช่น การทิ้งขยะ การตัดไม้ท าลายป่า 

1.2.12 การวิพากษ์วิจารณ์และโต้ตอบ เช่น การวิจารณ์หนังสือ  ละคร 
ภาพยนตร์ต่างๆ 

1.2.13 สารคดีที่ให้ความบันเทิง เสนอเรื่องราวที่สนุกสนาน เรื่องราว 
เหลือเชื่อ เป็นต้น 
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1.2.14 ประสบการณ์ท่ีแปลกผิดธรรมชาติ เช่น เด็กแฝดตัวติดกันหรือมี 2 หัว 
แต่ตัวเดียวกัน เป็นต้น 

1.3 ลักษณะการน าเสนอรายการสารคดี รายการสารคดีนอกจากจะแบ่งแยกย่อยๆ 
ออกเป็นประเภทต่างๆ แล้ว รายการสารคดีมีวิธีการน าเสนอที่แตกต่างกันออกไป คือ 

1.3.1 รายการสารคดีเต็มรูปแบบตลอดรายการ เป็นลักษณะรายการสารคดีที่
มีเนื้อหาด้านความรู้ ข่าวสารและเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม โดยที่เนื้อหาสาระของรายการจะ
ด าเนินเรื่องด้วยเหตุการณ์ที่เก่ียวข้อง กับสิ่งนั้นๆ จริงๆ ประกอบกับการ บรรยายข้อเท็จจริงหรือเล่า
เรื่องประกอบให้ผู้ชมรับรู้ประวัติความเป็นมาของเหตุการณ์ต่างๆ ตั้งแต่ต้น จนจบ อาจมีการ
สัมภาษณ์สอบถามความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องบ้าง แต่เป็นเพียงสั้นๆ ครั้งละ 1-2 นาที สารคดี
เหล่านี้อาจเป็นตอนเดียวจบหรือหลายตอนจบก็ได้ แล้วแต่เรื่องราวนั้นว่าจะมี รายละเอียดมากน้อย
เพียงใด เช่น รายการชีพจรลงเท้า ความรู้ประทีป หลายชีวิต 

1.3.2 รายการสารคดีที่เป็นส่วนหนึ่งของรายการอ่ืนๆ รายการสารคดีประเภท
นี้อาจเป็นรายการสารคดีสั้นๆ ที่แทรกอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งของรายการรูปแบบอ่ืนๆ อาจอยู่ใน
รูปแบบของรายการนิตยสาร จะมีรายการสารคดีสั้นๆมีเนื้อหาสาระเบาๆ บรรจุไว้ใน ช่วงหนึ่งของ
รายการหรือในรายการข่าว รายการสัมภาษณ์ รายการสนทนา ก็บรรจุรายการสารคดีไว้ เป็นส่วน
หนึ่งได้ โดยอาจใช้เป็นส่วนที่น าเข้าสู่รายการชี้ประเด็นปัญหา เสริมการสนทนา หรือสัมภาษณ์ให้
ชัดเจนขึ้น หรือสรุปไว้ช่วงท้ายของรายการ เป็นต้น 

1.3.3 รายการสารคดีที่น าเสนอในรูปแบบของนิตยสาร เป็นรายการที่มีเนื้อหา
สาระประกอบด้วยเรื่องย่อยต่างๆกัน แต่ละเรื่องย่อยรวมกันนั้นเป็นลักษณะของสารคดีทั้งสิ้น อาจจะ
มีการเชื่อมโยงเรื่องย่อยเหล่านั้นเป็นรายการเดียวอย่างสอดคล้องกลมกลืน เนื้อหาที่น าเสนอมักเป็น
เรื่องราวที่แปลกใหม่ ผู้ชมไม่เคยพบเห็นมาก่อน มักเป็นเรื่องสั้นความยาว ประมาณ 5 นาทีต่อเรื่อง 
โดยมีพิธีกรหลักด าเนินรายการ เพ่ือเชื่อมส่วนย่อยต่างๆให้ต่อเนื่องกัน และมีผู้ช่วยพิธีกรด าเนิน
รายการในส่วนย่อยนั้นอีกด้วย พิธีกรจะใช้ภาษาพูดเป็นกันเองกับผู้ชม และมีลีลาความสามารถ
เฉพาะตัวเป็นสิ่งดึงดูดให้ผู้ชมติดจามเป็นประจ า ในปัจจุบันรายการสารคดีประเภทนี้เป็นที่นิยมในหมู่
ผู้ชมมากท่ีสุดเช่น รายการตามไปดู รายการท้าพิสูจน์ เป็นต้น 

1.3.4 รายการสารคดีที่น าเสนอในรูปแบบของละคร รายการสารคดีใน
ลักษณะนี้มักน าเอาเรื่องราวชีวิตส่วนหนึ่งของชีวิตจริง หรือเหตุการณ์ตื่นเต้นประทับใจมาน าเสนอใน
รูปแบบ ของละครจ าลอง เนื้อหาของรายการจะเป็นเรื่องราวในชีวิตจริงซึ่งอาจมีการดัดแปลงบ้าง
เล็กน้อยเพ่ือความเหมาะสม จะมีพิธีกรด าเนินรายการในช่วงแรก และในช่วงสุดท้ายมักจะเชิญผู้ที่
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เป็นเจ้าของเรื่องราวนั้นมาพูดคุย สัมภาษณ์เพ่ือนเป็นการยืนยันเหตุการณ์นั้นอีกครั้งหนึ่งเช่น 
รายการฝันที่เป็นจริง (นิทัศน์ อิทธิพงษ์ 2533: 11 – 12) 

1.3.5 ลักษณะรายการสารคดีเพ่ือการท่องเที่ยวแบ่งตามวัตถุประสงค์ รายการ
สารคดีท่องเที่ยว เป็นรายการเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการแนะน าเสนอแนะและชี้ให้เห็นความ
สวยงามของสถานที่ตามธรรมชาติ ความประทับใจที่เกิดขึ้น ณ สถานที่นั้นๆ  ซึ่งอาจรวมไปถึง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของสิ่งเหล่านั้น โดย
รายการสารคดีเพ่ือการท่องเที่ยวสามารถแบ่งประเภท ได้เป็น 3 หลักใหญ่คือ 

- สร้างขึ้นเพ่ือชักชวนให้กระท าในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น ชักชวนให้ไป
เที่ยวงานเทศกาลตามจังหวัดต่างๆ 

- สร้างขึ้นเพ่ือสนับสนุนในเรื่องที่เป็นประโยชน์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น 
การขอความช่วยเหลือในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมรดกของชาติ 

- สร้างขึ้นเพ่ือสนับสนุนให้ท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพการท่องเที่ยว การรักษาความสะอาดของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ฯลฯ (นิทัศน์ อิทธิพงษ์, 
2533: 8-13) 

1.4 กระบวนการผลิตรายการสารคดีเพ่ือการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์มีขั้นตอนการ
ผลิตอยู่ 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ (นิทัศน์ อิทธิพงษ,์ 2533: 16–24) 

1.4.1 ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการผลิต (Pre-Production) 

- การพิจารณาเรื่อง 

- การศึกษาข้อมูลและก าหนดเนื้อหา (Subject Research) 

- การเขียนบท 

- การประสานงาน 

- การเตรียมอุปกรณ์ และทีมงานในการถ่ายท า 

1.4.2 ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production) 
การด าเนินการในการผลิต หรือขั้นตอนการถ่ายท า เป็นขั้นตอนที่ส าคัญ

ที่สุดขั้นตอนหนึ่งของขบวนการการด าเนินงานทั้งหมดเป็นขั้นตอนที่ละเอียดอ่อน เพราะเป็นขั้นตอน
ที่ต้องใช้การสร้างสรรค์ทางศิลปะอย่างเต็มที่ และเป็นขั้นตอนที่เป็นงานหนักต้องใช้ศาสตร์และศิลป์
ต้องใช้ทั้งแรง งานและสมองลงไปพร้อมๆ กันดังนั้นความส าเร็จของขั้นตอนนี้ ก็ขึ้นอยู่กับความ
ร่วมมือของคนในทีมงานทุกคน ซึ่งในบางครั้งก็ต้องท างานแข่งกับเวลา การร่วมมือกันท างาน เป็นทีม
อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้นที่จะท าให้การด าเนินงานในขั้นนี้สามารถสร้างผลงานที่ดีออกมาได้ 
ขั้นตอนในการถ่ายท า เริ่มตั้งแต่เมื่อดินทางไปถึงสถานที่ที่ได้ก าหนดไว้ตามตารางการถ่ายท า และได้
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ติดต่อประสานงานกับทางจังหวัดนั้นเรียบร้อยแล้ว สิ่งแรกที่ทีมงานจะต้องท า คือ ออกส ารวจสถานที่
ที่ถ่ายท า ได้โดยรอบ เพื่อสังเกต ท าความเข้าใจและคุ้นเคยกับสถานที่นั้นก่อน โดยปกติผู้เขียนบทจะ
นัดแนะกับช่างภาพให้เรียบร้อยว่าตนต้องการภาพในลักษณะใดบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางให้กับช่างภาพ
ในการเลือกมุมภาพขนาดภาพได้อย่างเหมาะสม เมื่อมีการนัดแนะ และตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ทางฝ่ายเทคนิคและช่างภาพก็จะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมส าหรับการถ่ายท าและลงมือทันทีตาม
ก าหนดเวลาที่ได้วางไว้ 

1.4.3 ขั้นตอนกระบวนการหลังการถ่ายท า (Post-Production) 
หลังการที่ได้ถ่ายท าตามแผนที่ก าหนด และรายละเอียดต่างๆ จน

หมดแล้วก็จะเดินทางกลับเพ่ือตัดต่อ แต่ก่อนที่จะน าเทปมาตัดต่อนั้นผู้เขียนบท และเจ้าหน้าที่ท า
หน้าที่ตัดต่อจะต้องน าเทปที่ได้ไปถ่ายท าทุกช็อต (Shot) มาตรวจดูตั้งแต่ต้นจนจบทุกม้วน เพ่ือเป็น
การตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าได้ภาพครบตามที่ต้องการหรือไม่และผู้เขียนบทจะได้น าข้อมูลต่างๆ มา
เรียบเรียงบทใหม่อีกครั้งหนึ่งจากเค้าโครงของบทเดิม เพ่ือให้ได้เป็นบทบรรยายที่สมบูรณ์ ส าหรับกา
บันทึกเสียงต่อไป 

- การบันทึกเสียง 

- การตัดต่อและล าดับภาพ 
จากแนวคิดการผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน์แสดงให้เห็นถึงรายการสารคดีประเภท

ต่างๆ ซึ่งมีการแบ่งประเภทของสารคดีตามลักษณะของเนื้อหาและตามเนื้อหาในการน าเสนอ หาก
แบ่งตามลักษณะของเนื้อหาแล้ว การศึกษาครั้งหนึ่งจะยึดหลักการผลิตสารคดีท่องเที่ยวแต่หากแบ่ง
ตามเนื้อหาในการน าเสนอจะใช้หลัก เนื่องจากในรายการสารคดีที่ผลิตนั้นเป็นเรื่องราวของการ
ท่องเที่ยวที่แนะน าสถานที่ท่ีคนไม่ค่อยรู้จัก เพ่ือเป็นการแนะน าให้รู้จักกับสถานที่พักผ่อน หรือควรจะ
ศึกษาหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ โดยสถานที่กล่าวถึงเป็นสถานที่คนยังไม่รู้จักดีนัก สารคดีประเภท
นี้เรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ สารคดีการท่องเที่ยวนั่นเองส าหรับลักษณะในการน าเสนอตามแนวคิดนี้
แสดงให้เห็นว่าการน าเสนอรายการสารคดีมีหลายลักษณะ เช่น สารคดีแบบเต็มรูปแบบสารคดีกึ่ง
รายการนิตยสาร สารคดีท่ีน าเสนอในรูปแบบของละครโดย การผลิตสารคดีชิ้นนี้ศึกษาจะใช้หลักสาร
คดีแบบเต็มรูปแบบทั้งรายการ เพ่ือเพ่ิมความสนุกสานและแรงจูงใจในการรับชม นอกจากนั้นแนวคิด
ข้างต้นยังอธิบายให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของรายการสารคดีท่องเที่ยว ซึ่งผู้ศึกษาได้ใช้หลักการผลิต
เพ่ือสนับสนุนในเรื่องที่เป็นประโยชน์ เช่นการขอความช่วยเหลือในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ การจัดประเภทของรายการที่จะผลิตขึ้น การท าตามกระบวนการผลิตรายการ
โทรทัศน์ให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด สุดท้ายผู้ศึกษาจะน า กระบวนการผลิตไปใช้
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เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์และผลิตรายการเพ่ือให้ตอบสนองกับจุดประสงค์และกลุ่มเป้าหมายที่
ได้ตั้งไว้ 

 

2. ทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ 

2.1 นิยามของความคิดสร้างสรรค์ 
 ความคิดสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในความสามารถทางการคิดของสมองมนุษย์ซึ่ง

หลายอย่างอย่างไรก็ตามในการศึกษาเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ก็จะประสบปัญหาเช่นเดียวกับตัว
แปรทางจิตวิทยาอ่ืนๆ คือมีความยากในการให้นิยาม และนิยามเป็นจ านวนมาก ซึ่งอาจจะขัดแย้งไม่
สอดคล้องกันบ้าง หรือเป็นไปในแนวทางเดียวกันบ้าง 

 แนวทางหนึ่งนิยามความคิดสร้างสรรค์ในเชิงของตัวความคิดเอง เช่น เจ พี กิล
ฟอร์ด นักจิตวิทยาทางด้านการวัดทางจิตวิทยาชาวอเมริกัน (Guilford 1967) ได้ให้ค านิยามว่า
ความคิดสร้างสรรค์ คือความคิดเอกนัย (Divergent Thinking) ซึ่งสามารถคิดได้หลากหลายแบบ
จากสิ่งเร้าเดียวกัน โดยผู้ที่คิดได้มาก ได้แปลก คือคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ส่วน เอ็ดวาร์ด เดอ โบ
โน่ วิทยากรด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (De Bono, 1990, pp, 1-3) ที่ได้นิยามว่าความคิด
สร้างสรรค์คือความสามารถในการคิดนอกรอบ ซึ่งก้ันขวางความคิดอยู่ เป็นต้น 

 อีกแนวทางหนึ่งนิยามความคิดสร้างสรรค์ในเชิงกระบวนการ (Process) เช่น 
พอล อี ทอร์แรนซ์ นักจิตวิทยาการศึกษา (Torrance,1973, pp. 5-15) ให้ค านิยาม ความคิด
สร้างสรรค์ว่าเป็นกระบวนการของความรู้สึกไวต่อปัญหา หรือสิ่งที่ขาดหายไป และรวบรวมความคิด
ตั้งข้อสมมุติฐาน แล้วจึงรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้จนเกิดการแก้ปัญหาใน
ที่สุดและวอลลาซและโคเก้น (Wallace & Kogan, 1973, pp. 235-238) ให้ค านิยามว่า ความคิด
สร้างสรรค์เป็นความสามารถในการเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ไม่น่าเกี่ยวกันให้เกี่ยวข้องกันได้ ซึ่ง
นิยามนี้คล้ายกับของนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน มัดนิค (Mednick, 1962, pp. 220) ในขณะที่ออ
สบอร์น (Osborn, 1963) ผู้คิดค้นเทคนิคการระดมสมองได้นิยามว่าความคิดสร้างสรรค์คือ 
กระบวนการในการประยุกต์ใช้จินตนาการเพ่ือนการแก้ปัญหา 

 นอกจากนี้ยังมีนิยามในแง่มุมทางสังคม ซึ่งได้แก่ อมาไบล์ (Amabile, 1982) 
ได้นิยามว่าความคิดสร้างสรรค์คือความคิดที่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เห็นร่วมกันว่าเป็นความคิดที่
สร้างสรรค์ 

 อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มที่นักจิตวิทยาส่วนหนึ่งที่จะนิยามความคิดสร้างสรรค์ที่
ค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมองความคิดสร้างสรรค์ในฐานะของการแก้ปัญหาและ
ผลผลิตของความคิดที่ใช้ในการแก้ปัญหา เช่น The Blackwell Dictionary of Cognitive 
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Psychology ที่นิยามว่าความคิดสร้างสรรค์คือความสามารถในการผลิตค าตอบในการแก้ปัญหาที่
แปลกใหม่และมีคุณภาพ (Michael W. Eysenck, Ellis, Hunt, & Johnson-Laird, 1990) ความคิด
สร้างสรรค์คือการหาค าตอบในการแก้ปัญหาที่ทั้งแปลกใหม่และเป็นประโยชน์ (Matlin, 1998) 
ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถในการผลิตผลงานที่แปลกใหม่ (เช่น งานริเริ่ม งานที่เหนือ
ความคาดหมาย) และมีความเหมาะสม (เช่น ใช้ประโยชน์ได้ ปรับให้เหมาะสมตามข้อจ ากัดของงาน) 
(Mumford & Gustafson, 1988; Osche. 1990) ซึ่งสอดคล้องกันกับที่ สเทิร์นเบิร์ก (Sternberg, 
2001, pp. 360-361) ได้น าเสนอความเห็นของเขาใน American Psychologist ในบทความชื่อ 
What is the Common Thread of Creativity? Its Dialectical Relation to Intelligence and 
Wisdom เอาไว้ว่า 

 “ค านิยามของค าว่า ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งพบว่ามีความแตกต่างกันมากมาย 
แต่ก็มีส่วนที่เหมือนกันอยู่ คือ เน้นที่ความสามารถของคนในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่นอกจากจะมี
คุณภาพสูงแล้วยังแปลกใหม่” 

 จากนิยามของสเทิร์นเบิร์กข้างต้น องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์จะ
ประกอบด้วยอย่างน้อยสองลักษณะ ความแปลกใหม่ของความคิด (Novelty) และคุณภาพของ
ความคิด (Quality of Idea) 

 การการค้นคว้าของผู้ศึกษา พบว่า มีทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์เป็นจ านวนมาก
และมีรายละเอียดที่หลากหลาย แตจ่ะได้น าเสนอในที่นี้เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ คือ ทฤษฎีจิต
วิเคราะห์ ทฤษฎีมนุษยนิยม ทฤษฎีโครงสร้างสมรรถภาพทางสมอง และทฤษฎีการลงทุนของ
ความคิดสร้างสรรค์อันเป็นทฤษฎีหลักท่ีใช้ในการศึกษานี้ 

2.2 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis Theory)  
 ทฤษฎีนี้ ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) จิตแพทย์ชาวออสเตรียเป็น

ผู้สร้างขึ้นมาและอาจกล่าวได้ว่าฟรอยด์เป็นนักจิตวิทยารุ่นแรกๆ ที่สนใจศึกษาเรื่องของความคิด
สร้างสรรค์ (Woodman, 1981 pp. 48-52) โดยที่เขามีความเห็นว่าแรงขับทางเพศ ซึ่งแรกผลักดัน
โดยจิตใต้ส านึก เกิดความขัดแย้งกับจิตส านึก ซึ่งรู้รับผิดชอบชั่วดีในสังคม จึงต้องหาทางออกผ่าน
กลไกป้องกันตนเองซึ่งมีหลายชนิด (Freud, 1949) และความขัดแย้งดังกล่าวซึ่งก่อให้เกิดกลไก
ป้องกันบางชนิดที่ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 

กลไกป้องกันตนเองตามทฤษฎีของฟรอยด์ชนิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความคิด
สร้างสรรค์ คือ พฤติกรรมเบี่ยง (Sublimation) ชัยพร วิชชาวุธ (2525) ได้อธิบายว่าความปรารถนา
ทางเพศท่ีไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม อาจแสดงออกในรูปแบบอ่ืนที่สังคมยอมรับเช่น การเขียนบทกวี
ร าพัน การเล่นเพลงยาว การร้องเพลงเกี้ยวพาราสี และการจับมือถือแขนโอบกอดในการเต้นร า 
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พฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมเบี่ยง และเป็นทางออกทางหนึ่งของแรงผลักดันจากอิด (id) ความ
ก้าวร้าวก็เช่นกัน อาจจะออกมาในรูปของการเล่นและการดูกีฬารุนแรง การท างานอย่างขะมักเขม้น 
ฯลฯ พฤติกรรมเบี่ยงหลายอย่างได้กลายเป็นงานสร้างสรรค์ที่ส าคัญทางศิลปะและวรรณคดี 
ตัวอย่างเช่น การก่อสร้างทัชมาฮาลมีแรงดลใจจากความเศร้าเสียใจ เนื่องจากการตายของหญิงคนรัก 
และการเขียนกาพย์เห่เรือ อันเป็นอมตะของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร (เจ้าฟ้ากุ้ง) ก็มีแรงดลใจจากความรัก
ต้องห้ามของตนเอง 

นอกจากนี้ยังมีกลไกป้องกันตนเองอีกกลไกหนึ่งที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
อีก เช่นกัน คือ การถดถอย (Regression) การถดถอยนี้มาจากแรงขับทางเพศ (Libido) จาก
เป้าหมายทางกามอารมณ์น าไปสู่กิจกรรมทางศิลปะที่ได้รับการยอมรับจากสังคม (Freud, 1958, 
1959) และเขาได้ยกตัวอย่างว่ารูปวาดมาดอนนา (Madonna) ของลีโอนาโด ดาวินชี่ เป็นพฤติกรรม
เบี่ยงจากการปรารถนามารดาที่ได้แยกจากกันตั้งแต่เยาว์วัย (Freud, 1957) ส าหรับฟรอยด์สัมฤทธิ์
ผลทางวัฒนธรรมทั้งหมดรวมถึงความคิดสร้างสรรค์นั้น เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการท างานของกลไก
ป้องกันและพฤติกรรมเบี่ยงนั่นเอง (Freud, 1961) 

2.3 ทฤษฎีจิตวิทยามนุษยนิยม (Humanistic Psychology) 
 นักจิตวิทยาที่เป็นผู้น าในกลุ่มจิตวิทยามนุษยนิยมได้แก่ มาสโลว์ (Abraham 

Maslow) และโรเจอรส์ (Carl Rogers) เป็นอาทิ 
 คาร์ลส์ โรเจอร์ (Rogers, 1973) ได้น าเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์

ว่าความต้องการจะบรรลุความต้องการสูงสุดของตัวเอง (Need for Self-actualization) จะน าไปสู่
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนโดยสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและปราศจากการ
ประเมิน นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขภายในส าหรับความคิดสร้างสรรค์ คือ 1.เปิดกว้างต่อประสบการณ์ 
เพ่ือหยุดยั้งความแข็งแกร่งไม่ยืดหยุ่น 2.ความสามารถในการประเมินสถานการณ์ และ 3.
ความสามารถในการชอบท าการทดลองและยอมรับความไม่มั่นคง เมื่อบุคคลมีเงื่อนไขเช่นนี้ก็จะมี
สุขภาพจิตดีเยี่ยมและสามารถท างานได้เต็มที่ และมีความคิดสร้างสรรค์ 

 อารี รังสินนท์ (2532) ได้สรุปใจความส าคัญของทฤษฎีกลุ่มนี้ความว่า ผู้น าใน
กลุ่มนี ้คือ มาสโลว์ และโรเจอร์ โดยมีความคิดว่าผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้ที่รู้จักตนเองตรงตาม
สภาพที่เป็นจริง เข้าใจตนเอง ยอมรับตนเองทั้งในส่วนที่บกพร่องและส่วนที่ดี รู้ทั้งจุดอ่อนและ
ตระหนักในความสามารถของตนเอง พ่ึงตนเอง ริเริ่มและน าตนเองได้ สามารถพัฒนาศักยภาพของ
ตนได้อย่างเต็มที่ และมีอิสรเสรีภาพในการคิด ตัดสินใจเลือกท าสิ่งต่างๆ โดยไม่ให้ตนเองและผู้อ่ืน
เดือนร้อน มองเห็นศักดิ์ศรีและคุณค่าของตนเอง และสามารถสร้างสรรค์ตนเองและสังคมให้เกิด
ประโยชน์สุข นักจิตวิทยากลุ่มนี้เน้นถึงสภาพการณ์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ว่าจะต้องม ี
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 2.3.1 ภาวะปลอดภัยทางจิต คือการยอมรับในคุณค่าของแต่ละคน ไม่ตีค่า การ
ประเมินค่าความคิด หรือแม้แต่ในสิทธิและความคิดเห็น นอกจากนี้ยังต้องปราศจากการตีค่า การ
ประเมินค่าความคิด หรือแม้แต่การเปรียบเทียบความคิดเห็นและผลงาน โดยที่ทุกๆ คนต้องท างาน
ด้วยความสบายใจ ไม่มีความวิตกกังวลหรือกลัวเกรงการถูกลงโทษ การต าหนิ หรือ แม้แต่การตัดสิน
คุณค่าของความคิด โดยเหตุนี้บุคคลต้องมีความมั่นใจในตัวเอง สามารถที่จะตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 
สามารถที่จะตัดสินใจได้ด้วยตนเอง และเต็มใจและรับผิดชอบในความส าเร็จและความล้มเหลวของ
ตนเองได ้

 2.3.2 ภาวะที่มีเสรีภาพในการแสดงออก โดยที่คนแต่ละคนจะต้องมีจิตใจเปิด
กว้างรับประสบการณ์ ปรารถนาที่จะเล่นกับความคิดใหม่ๆ สนใจเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลง
ของโลก รวมถึงประเด็นที่ยังไม่เป็นที่ยุติต่างๆ ซึ่งจะท าให้เกิดสถานการณ์ที่เหมาะสมส าหรับความคิด
สร้างสรรค์ 

 2.3.3 ทฤษฎีโครงสร้างสมรรถภาพทางสมอง (Structure of Intellect 
Model)ทฤษฎีนี้ตั้งโดยกิลฟอร์ด (Guilford, 1967) ซึ่งเป็นนักจิตวิทยากลุ่มแรกที่สนใจศึกษา
ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงจิตมิติ ทฤษฎีนี้โดยรวมเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องสติปัญญา แนวทาง
การศึกษานี้ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นหลัก เขาได้เสนอแบบจ าลองโครงสร้างทางสติปัญญา 
(Structure of Intellect Model) โดยอธิบายว่าโครงสร้างทางสติปัญญาแบ่งเป็น 3 มิติหลัก คือ 

 เนื้อหา (Content) จะเป็นสิ่งเร้าที่เป็นสื่อให้สมองคิด ซึ่งอาจเป็นได้
หลายประการ คือ 1. ภาพ (Figural) 2. สัญลักษณ์ (Symbolic) 3. ภาษา (Semantic) และ 4. 
พฤติกรรม (Behavior) 

 กระบวนการคิด (Process) ซึ่งเป็นกระบวนการคิดของสมอง แบ่งเป็น
ห้าด้าน คือ 1. การรู้คิด (Cognition) เป็นความสามารถในการเข้าใจตีความสิ่งเร้า 2. ความจ า 
(Memory) 3. ความคิดอเนกนัย (Divergent Thinking) ซึ่งคิดตอบสนองต่อสิ่งเร้าไปได้หลาย
ค าตอบแตกต่างกันไป ซึ่งด้านนี้เองที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด 4. ความคิด
แบบเอกนัย (Convergent Thinking) เป็นความคิดหาค าตอบที่ดีที่สุดค าตอบเดียวจากสิ่งเร้า และ 
5. การประเมิน (Evaluation) 

 ผลผลิตของการคิด (Product) เป็นผลของการคิด แบ่งเป็น 6 ด้าน คือ 
1. หน่วย (Unit) 2. ชั้น (Class) 3. ความสัมพันธ์ (Relation) 4. ระบบ (System) 5. การแปลงรูป 
(Transformation) และ 6. การน าไปประยุกต์ใช้ (Implication) 

 2.3.4 ทฤษฎีการลงทุนของความคิดสร้างสรรค์ (Investment Theory of 
Creativity) ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีหนึ่งที่บูรณาการการศึกษาแนวความคิดในจิตวิทยาหลายสาขาเพ่ือ
อธิบายเรื่องความความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ง สเทิร์นเบิร์กและลูกศิษย์ของเขาชาวฝรั่งเศสชื่อ ลูบาร์ท ได้
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ร่วมกันพัฒนาขึ้นมา (Sternberg & Lubart, 1991, 1993, 1995, 1996) โดยมีสาระส าคัญว่าปัจจัย
ระดับเอกบุคคลและปัจจัยระดับสังคมหลายๆ ปัจจัยจะมีส่วนเสริมสร้างให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ขึ้นมา เขาเรียกทฤษฎีนี้ว่าทฤษฎกีารลงทุนของความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากสาระของทฤษฎีเป็นการ
รวบรวมความเป็นเอกภาพของตัวแปรหลายๆ ตัว 

โดยที่บุคคลที่สร้างสรรค์คือบุคคลที่สามารถและปรารถนาในการที่จะ “จะซื้อในราคาที่
ถูก และขายในราคาที่แพง” ในแง่ของปริมณฑลของความคิด ซึ่งเขาได้ประยุกต์มาจากแนวความคิด
ของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการซื้อราคาถูก คนที่สร้างสรรค์จะมองเห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของ
ความคิดที่คนอ่ืนๆ ไม่เห็นค่า คนที่สร้างสรรค์จะให้ความสนใจกับความคิดนี้ ในขณะที่คนอ่ืนๆ ไม่ได้
สนใจหรือไม่ได้ให้คุณค่า แต่ทว่าความคิดนี้มีศักยภาพมหาศาลในการพัฒนา คนเหล่านี้จะพัฒนา
ความคิดให้มีความหมาย มีความส าคัญในฐานะของความคิดสร้างสรรค์จนทุกคนได้เห็นประโยชน์
ของความคิดนั้น เมื่อความคิดได้ถูกพัฒนาและคุณค่าของมันได้ประจักษ์ชัดแก่ผู้ อ่ืนแล้ว ผู้ที่คิด
สร้างสรรค์ก็จะขายความคิดนั้น ในราคาแพง หลังจากนั้นคนที่สร้างสรรค์ก็จะมุ่งไปหาความคิดใหม่ที่
อาจจะยังไม่ได้รับการยอมรับเช่นเดิม และในบางครั้งความคิดสร้างสรรค์ก็ถูกขัดขวางเพราะคน
เหล่านั้นเลิกล้มความคิดเร็วเกินไปหรือไม่ก็เก็บความคิดไว้นานเกินไปจนความคิดเหล่านั้นกลายเป็น
ความคิดท่ีดาษดื่นและล้าสมัยไปในที่สุด 

ทฤษฎีนี้เสนอว่าการรวมตัวของทรัพยากรห้าประการที่แตกต่างกันแต่มีความขึ้นอยู่แก่
กันที่จะน าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ คือ 1.ความสามารถทางปัญญา (Intellectual Abilities) 2.
ความรู้ (Knowledge) 3.สไตล์การคิด (Thinking Style) 4.บุคลิกภาพ (Personality) 5.แรงจูงใจ 
(Motivation) และ 6.สภาพแวดล้อม (Environment) และตัวแปรต่างๆ เหล่านี้ก็อาจจะมีอันตร
กิริยา (Interaction) ระหว่างกันในการก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะได้อธิบายทีละตัว ดังนี้ 

ความสามารถทางปัญญา มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ได้แก่ 
 - ความสามารถในการสังเคราะห์ (Synthetic Ability) ซึ่งเป็นความสามารถในการ

มองปัญหาในแนวทางใหม่ และหลีกหนีจากกรอบของความคิดเดิมๆ 
 - ความสามารถในการวิเคราะห์ (Analytical Ability) ช่วยในการวิเคราะห์ว่าความคิด

ใดที่มีค่าเพียงพอในการคิดและความคิดใดที่ไม่มีค่าเพียงพอ 
 - ความสามารถในเชิงบริบท -ปฏิบัติ (Practical-contextual Ability) คือ 

ความสามารถที่ช่วยให้บุคคลรู้วิธีการในการชักจูงผู้อื่น หรือในอีกแง่หนึ่ง คือการขายให้แก่คนอ่ืนๆ ใน
ราคาของตนเอง 

 การรวมตัวของความสามารถในการคิดทั้ งสามยังคงมีความส าคัญอย่างยิ่ ง 
ความสามารถในการวิเคราะห์ใช้ในขณะที่ปราศจากความคิดอีกสองชนิดซึ่งเป็นประโยชน์ในแง่
วิจารณญาณแต่ไม่ใช่สร้างสรรค์ ความสามารถในการสังเคราะห์ ใช้ในขณะที่ปราศจากความคิดอีก
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สองชนิดเช่นกันซึ่งเป็นประโยชน์ในแง่การสร้างความคิดใหม่ที่ยังไม่ถูกข้อจ ากัดของการตรวจตรา
ความคิดโดยละเอียด ไตร่ตรอง ส่วนความสามารถในเชิงบริบท -การปฏิบัติใช้ในขณะที่ปราศจาก
ความคิดอีกสองชนิดเช่นกัน จะช่วยในการส่งผ่านความคิดไปยังผู้อ่ืน ซึ่งไม่ใช่เพราะความคิดนั้นเป็น
ความคิดท่ีดี แต่เป็นเพราะความคิดนั้นได้รับการน าเสนออย่างดีและมีพลัง 

ความรู้ บุคคลต้องมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับสาขาที่ตนต้องการจะสร้างความก้าวหน้า 
โดยที่บุคคลไม่สามารถจะก้าวล้ าไปกว่าได้หากไม่ทราบว่าในปัจจุบันนี้สถานภาพของสาขานั้นๆ อยู่ 
ณ ที่ใด ซึ่งความรู้จะช่วยให้การคิดไม่หลงทางไปคิดในทางที่คนอ่ืนเคยท าหรือเคยเห็นมาก่อน 

สไตล์การคิด จะปรากฏอยู่ระหว่างการรู้คิดและบุคลิกภาพ โดยที่สไตล์การคิดหมายถึง
วิธีการที่บุคคลชอบใช้ความรู้และความสามารถทางปัญญาในการแก้ปัญหา คนสองคนอาจมี
สติปัญญาเท่าๆ กันแต่อาจจะมุ่งเน้นการใช้มันในการแก้ปัญหาแตกต่างกัน ความชอบนี้ต่างกับ
ความสามารถการคิด บางคนชอบคิดแปลกใหม่ได้มากแต่ไม่ชอบคิดแบบนั้น การที่จะเป็นนักคิด
สร้างสรรค์จะเป็นประโยชน์มาก หากบุคคลนั้นสามารถคิดได้กว้างไกลและคิดได้ในรายละเอียดพร้อม
กัน (Think Globally and Locally) ต้องสามารถแยกแก่นออกจากกระพ้ี และแยกแยะได้ว่าค าถาม
ใดส าคัญเพียงพอในการคิดและค าถามใดไม่ การคิดสร้างสรรค์ในตอนแรกต้องการมองภาพกว้าง 
ดังนั้นการคิดแบบกว้างไกล (Global Style) น่าจะมีความส าคัญกับความคิดสร้างสรรค์ อย่างไรก็
ตามในกระบวนการคิดสร้างสรรค์ช่วงท้ายๆ จ าเป็นต้องการการคิดแบบคิดได้ในรายละเอียด (Local 
Style) เพ่ือให้งานส าเร็จ ดังนั้นสมดุลที่เหมาะสมระหว่างสไตล์ทั้งสองน่าจะเหมาะสมที่สุด 

บุคลิกภาพ มีความส าคัญต่อการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีหลายบุคลิกภาพ แต่ไม่ได้จ ากัดแค่
นี้ ได้แก่ ความปรารถนาในการเอาชนะอุปสรรค ความปรารถนาในการเสี่ยงที่สมเหตุสมผล ความ
อดทนต่อความก ากวม การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self Efficacy) ในการซื้อถูกขายแพงตาม
ทฤษฎีนี้ จ าเป็นต้องท้าทายกับคนหมู่มาก (Defying the Crowd) ดังนั้นคนที่ปรารถนาที่จะอดทน
ต่อแนวคิดเดิมๆ ก็คือคนที่สามารถคิดและท าอย่างสร้างสรรค์ 

แรงจูงใจ แรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับงานก็จ าเป็นอย่างยิ่งต่อความคิดสร้างสรรค์ งานของ 
อมาไบล์ (Amabile, 1993a) ได้แสดงให้เห็นความส าคัญอย่างยิ่งของแรงจูงใจที่มีต่อความคิด
สร้างสรรค์ และพบว่าคนเราแทบจะไม่สามารถท างานที่สร้างสรรค์อย่างแท้จริงได้หากปราศจากใจรัก
อย่างแท้จริงในงานที่ท าและมุ่งไปที่ความสุขที่เกิดจากตัวเนื้องานมากกว่าอามิสภายนอก 

สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน และให้รางวัลแก่ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่ง
ที่จ าเป็น บุคคลบางคนอาจมีทรัพยากรภายในที่เหมาะสมในการคดสร้างสรรค์ หากแต่ปราศจากการ
สนับสนุนจากสภาพแวดล้อมเสียแล้ว (เช่น เวทีที่ให้น าเสนอความคิด) ความคิดสร้างสรรค์ที่บุ คคล
นั้นๆ มีก็จะไม่ได้รับการน าเสนอแต่อย่างใด 
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การรวมกันของทรัพยากรทั้งหมดนี้ ไม่เป็นเพียงผลรวมของแต่ละตัวโดยตรงๆ บางตัวเช่น ความรู้จะ
มีเทรชโฮลด์ (Threshold) เช่น ความรู้ หากมีต่ ากว่าระดับหนึ่งความคิดสร้างสรรค์จะไม่สามารถเกิด
ขึ้นมาได้ แม้ว่าทรัพยากรอ่ืนๆ จะมีอยู่ในระดับสูงเพียงใดก็ตาม นอกจากนี้ทรัพยากรบางอย่าง
สามารถชดเชยข้อด้อยของสภาพแวดล้อมได้ และอาจมีอันตรกิริยา ( Interaction) ระหว่างตัวแปร 
เช่น เชาวน์ปัญญากับแรงจูงใจ ซึ่งระดับที่สูงของทั้งสองอาจส่งผลในแบบการคูณ ซึ่งเพ่ิมความคิด
สร้างสรรค์ได้มาก กล่าวคือคนที่ฉลาดหากมีแรงจูงใจก็จะสามารถคิดสร้างสรรค์ได้มาก 

David (1983) ได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ของนักจิตวิทยาที่ได้
กล่าวถึงทฤษฎีของความคิดสร้างสรรค์ โดยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ 4 กลุ่ม คือ 

ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์เชิงจิตวิเคราะห์ นักจิตวิทยาทางจิตวิเคราะห์หลายคน 
เช่น Freud และ Kris ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับการเกิดความคิดสร้างสรรค์ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็น
ผลมาจากความขัดแย้งภายในจิตใต้ส านึกระหว่างแรงขับทางเพศ (Libido) กับความรู้สึกผิดชอบทาง
สังคม (Social Conscience) ส่วน Kubie และ Rugg ซึ่งเป็นนักจิตวิเคราะห์แนวใหม่กล่าวว่า
ความคิดสร้างสรรค์นั้นเกิดขึ้นระหว่างการรู้สติกับจิตใต้ส านึกซึ่งอยู่ในขอบเขตของจิตส่วนที่เรียกว่า
จิตก่อนส านึก 

ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์เชิงพฤติกรรมนิยม นักจิตวิทยากลุ่มนี้มีแนวความคิดเกี่ยวกับ
เรื่องความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดการเรียนรู้  โดยเน้นที่ความส าคัญของการเสริมแรง
การตอบสนองที่ถูกต้องกับสิ่งเร้าเฉพาะหรือสถานการณ์ นอกจากนี้ยังได้เน้นความสัมพันธ์ทาง
ปัญญา คือการโยงความสัมพันธ์จากสิ่งเร้าหนึ่งไปยังสิ่งต่างๆ ท าให้เกิดความคิดใหม่หรือสิ่งใหม่
เกิดข้ึน 

ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์เชิงมานุษยนิยม นักจิตวิทยาในกลุ่มนี้มีแนวคิดว่าความคิด
สร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มนุษย์มีติดตัวมาแต่ก าเนิด ผู้ที่สามารถน าความคิดสร้างสรรค์ออกมาใช้ได้คือผู้ที่มี
สัจจการแห่งตน คือ รู้จักตนเอง พอใจตนเองและใช้ตนเองเต็มตามศักยภาพของตน มนุษย์จะ
สามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ของตนออกมาได้อย่างเต็มที่นั้นขึ้นอยู่กับการสร้างสภาวะหรือ
บรรยากาศที่เอ้ืออ านวย ได้กล่าวถึงบรรยากาศที่ส าคัญในการสร้างสรรค์ว่าประกอบด้วยความ
ปลอดภัยในเชิงจิตวิทยา ความมั่นคงของจิตใจ ความปรารถนาที่จะเล่นกับความคิดและการเปิดกว้าง
ที่จะรับประสบการณ์ใหม่ 

ทฤษฎี AUTA ทฤษฏีนี้เป็นรูปแบบของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในตัว
บุคคล โดยมีแนวคิดว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนและสามารถพัฒนาให้สูงขึ้นได้การ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามรูปแบบ AUTA ประกอบด้วย 
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- การตระหนัก (Awareness) คือ ตระหนักถึงความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ที่มี
ต่อตนเอง สังคม ทั้งในปัจจุบันและอนาคตและตระหนักถึงความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตนเองด้วย 

- ความเข้าใจ (Understanding) คือ มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องราวต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ 

- เทคนิควิธี (Techniques) คือ การรู้เทคนิควิธีในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทั้งที่
เป็นเทคนิคส่วนบุคคลและเทคนิคท่ีเป็นมาตรฐาน 

- การตระหนักในความจริงของสิ่งต่างๆ (Actualization) คือ การรู้จักหรือตระหนักใน
ตนเอง พอใจในตนเองและพยายามใช้ตนเองอย่างเต็มศักยภาพรวมทั้งการเปิดกว้างรับประสบการณ์
ต่างๆ โดยมีการปรับตัวได้อย่างเหมาะสม การตระหนักถึงเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน การผลิตผลงานด้วย
ตนเองและการมีความคิดท่ียืดหยุ่นเข้ากับทุกรูปแบบของชีวิต 

จากทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าว จะเห็นว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะที่มีอยู่
ในบุคคลทุกคน และสามารถท่ีจะพัฒนาให้สูงขึ้นได้โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการผลิต
ค าตอบในการแก้ปัญหาที่แปลกใหม่และมีคุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์คือการหาค าตอบในการ
แก้ปัญหาที่ทั้งแปลกใหม่และเป็นประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับชิ้นงานที่ก าลังจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแรง
บันดาลใจอะไรที่ท าให้มีผู้ริเริ่มคิดเจ้าแรกขึ้นมา เพราะผู้ริเริ่มนี้ปัจจุบันท าให้อาหารของฝากชนิดนั้นมี
ชื่อเสียง  และกลายเป็นที่รู้จัก ซ่ึงความคิดสร้างสรรค์เป็นพฤติกรรมที่เกิดการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังได้
เน้นความสัมพันธ์ทางปัญญา คือการโยงความสัมพันธ์จากสิ่งเร้าหนึ่งไปยังสิ่งต่างๆ ท าให้เกิดความคิด
ใหม่หรือสิ่งใหม่เกิดขึ้น ผู้ศึกษาได้น ามาปรับใช้ในรูปแบบรายการ เนื่องจากรูปแบบรายการที่ผลิตมี
รูปแบบเหมอืนรายการทั่วไปในปัจจุบัน แต่ผู้ศึกษาได้ดัดแปลงและคิดรูปแบบรายการให้แตกต่างจาก
ที่มีอยู่เดิม โดยการสอดแทรกเนื้อหาเกร็ดความรู้ใหม่ๆ ที่กลุ่มเป้าหมายไม่เคยรู้มาก่อน สุดท้ายผู้
ศึกษาจะน าทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์และผลิตรายการ
เพ่ือให้ตอบสนองกับจุดประสงค์และกลุ่มเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 

 

3. โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

3.1 ความเป็นมา 
 โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นส่วนหนึ่ งของนโยบายเร่งด่วนของ

รัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้แต่ละชุมชนได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชน โดยภาครัฐให้ความช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่ และการบริหารจัดการ เพ่ือเชื่อมโยง
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ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยระบบร้านค้า
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
ด้วยการน าทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ โดย
สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น 

 “ผลิตภัณฑ์” ไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าอย่างเดียวแต่เป็นกระบวนการทาง
ความคิดรวมถึงการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาภูมิปัญญาไทยการ
ท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนความรู้ เพ่ือให้
กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น มีจุดขาย เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

3.2 แนวคิด 

 หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชน โดยให้แต่ละชุมชนมีผลิตภัณฑ์ดีเด่นอย่างน้อยหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่บน
พ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนหรือต าบลนั้น แนวคิด “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” จะเป็นเครื่องมือที่กระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้
มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดสากล อันส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนฐานรากมีความเข้มแข็ง
ต่อไป 

3.3 หลักการพื้นฐาน 
 3.3.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local Yet Global) ผลิตภัณฑ์และบริการที่

ใช้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 3.3.2 พ่ึงตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self-Reliance-Creativity) ท าความ

ฝันให้เป็นความจริงด้วยกระบวนการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยเสริมสร้างกิจกรรมเพ่ืออาศัย
ศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของท้องถิ่น 

 3.3.3 การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) ฟูมฟัก
ประชาชนให้สู้ชีวิตด้วยความท้าทาย และจิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์ 

นโยบายของรัฐบาลประสงค์จะส่งเสริมสนับสนุนการบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้าง
ชุมชนให้เข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้โดยให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนบูรณาการการท างาน
ร่วมกัน และเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ ด้วยการน าทรัพยากรและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นและมีมูลค่าเพ่ิมเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และตาม
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ระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ 
พ.ศ. 2544 ก าหนดวัตถุประสงค์การด าเนินงานหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไว้ 5 ประการ คือ 

- ประการที่ 1 สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน 
- ประการที่ 2 สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ให้สามารถคิดเอง ท าเองในการพัฒนา

ท้องถิ่น 
- ประการที่ 3 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ประการที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
- ประการที่ 5 ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้

สอดคล้องกัน 
3.4 ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 

 3.4.1 การเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับกระบวนการผลิตมาตรฐานและ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 3.4.2 การสนับสนุนการส่งเสริมการตลาดเพ่ือเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภค
และกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบ 

 3.4.3 การสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เกิดการเชื่อมโยงกับ
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างเป็นระบบยั่งยืน 

 3.4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการ 
3.5 เป้าหมาย 

 ในการด าเนินงาน “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” มุ่งท่ีจะสนับสนุนความสามารถ
ในการพ่ึงตนเองของชุมชนโดยหน่วยงานภาครัฐจะท าหน้าที่ในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์และช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมด้านหารตลาด เพ่ือเป็นช่องทาง
การกระจายสินค้าไปสู่ตลาดภูมิภาคและเป้าหมายหลัก 3 ประการ (กิตติ ลิ่มสกุล: 2545) ได้แก่ 

 3.5.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับโลก ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นต้องมีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับวัฒนธรรมและมีจุดเด่นเฉพาะ เป็นที่ยอมรับ
ของตลาดภายในและต่างประเทศ 

 3.5.2 มีเอกลักษณ์เป็นที่ลือชื่อเพียงอย่างเดียว ต้องมีการระดมความคิดในการ
คิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะช่วยท าได้ โดยค านึงถึงการรื้อฟ้ืนวัฒนธรรม
ประเพณีในแต่ละท้องถิ่นให้สอดคล้องอย่างเหมาะสม ไม่ซ้ าแบบกัน และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
หมู่บ้านหรือต าบลให้เป็นที่ยอมรับทั่วไป 

 3.5.3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปรับปรุงเทคโนโลยี สร้างบุคลากรที่มี
ความคิดกว้างไกล มีความรู้ ความสามารถให้เกิดขึ้นในสังคม มีการวางแผน การตลาดมุ่งเน้นการ
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ผลิตและการบริการ โดยค านึงถึงผู้บริโภคเป็นหลักเพ่ือให้การด าเนินงานตามนโยบาย “หนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์” สามารถบรรลุเป้าหมายทั้ง 3 ประการ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการให้
สอดคล้องกับภารกิจหลักท่ีส าคัญของรัฐบาล ดังนี้ 

 - ประการที่ 1 ขยายสินค้าท้องถิ่นไปยังตลาด ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตต้อง
สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เอาเป็นการอนุรักษ์ เป็นจุดเด่นของท้องถิ่น รวมทั้งการ
พัฒนาคุณภาพ เพ่ือขยายตลาดออกสู่เครือข่ายท้องถิ่นภายในประเทศและตลาดโลก 

 - ประการที่ 2 ผลิตและคิดค้นขึ้นเองในท้องถิ่น โดยอาศัยความรู้ 
ความสามารถของตนในชุมชน ซึ่งให้ความร่วมมือกันรับผิดชอบ โดยมีหน่วยงานของจังหวัด 
กระทรวง กรม กอง เป็นผู้ให้ค าแนะน าและให้การสนับสนุนด้านวิชาการ เทคโนโลยี การคิดค้น
อุปกรณ ์หรือเครื่องมือต่างๆ และการวิจัยอย่างครบวงจร 

 - ประการที่ 3 การสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพของท้องถิ่น ชุมชนต้องมี
การเลือกเฟ้นบุคลากรที่มีความรู้สามารถมองการณ์ไกล สามารถวางแผนในระยะยาวได้ มี
ความสามารถในการเสนอความคิดเห็น เพ่ือช่วยเหลือกัน แก้ปัญหา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะผลิต
ขึ้น 

จากแนวคิดโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แสดงให้เห็นถึงการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ ด้วยการน าทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่ 
คุณภาพ ผู้ศึกษาได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในเนื้อหาของรายการ เนื่องจากเป็นรายการตาม
หาอาหารของฝากเจ้าแรก ซึ่งมีช่วงที่น าเสนอวัตถุดิบที่ส าคัญของท้องถิ่นมาไว้ใ นรายการ ให้
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลมากกว่าที่ทราบอยู่ โดยอยู่บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น และใช้
ทรัพยากรในท้องถิ่น ซึ่งจากหลักการของสินค้า OTOP ที่เน้นให้คนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีหรือ
ความคิดสร้างสรรค์ที่ได้จากภูมิปัญญามาพัฒนาสินค้าให้มีจุดเด่นเป็นของตัวเองนั้น ซึ่งสอดคล้องกับ
สิ่งที่ผู้ศึกษาต้องการน าเสนออาหารของฝากในแต่ละจังหวัด ทั้งการพ่ึงตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ 
สุดท้ายผู้ศึกษาจะน าแนวคิดโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์
และผลิตรายการเพ่ือให้ตอบสนองกับจุดประสงค์และกลุ่มเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 

 

4. แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว  
แรงจูงใจ (Motives) หมายถึง การผสมผสานของแรงผลักดันที่เกิดจากความ

ต้องการ ทางด้านร่างกาย จิตใจและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของบุคคล อย่างต่อเนื่องจนสามารถ
กระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมการบริโภค อย่างมีเป้าหมาย และถ้าเป็นแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว ย่อม
แสดงให้เห็นถึงค่านิยมพฤติกรรมการบริโภคสินค้า และบริการการท่องเที่ยว การแสวงหา
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ประสบการณ์ ณ จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าจะสามารถ ตอบสนองความต้องการ 
และสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวผู้นั้นได้ 

MacIntosh (อ้างถึงใน วิธินี วรรณสกล 2542: 29) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับมูลเหตุจูง
ใจในการเดินทางท่องเที่ยว คือ 

มูลเหตุจูงใจทางด้านร่างกาย หมายถึง ความต้องการพักผ่อน ความต้องการ
แสวงหาสิ่งท้าทาย แปลกใหม ่ 

มูลเหตุจูงใจทางด้านวัฒนธรรม มูลเหตุจูงใจทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
มูลเหตุทางด้านสถานภาพ 

MacIntosh ได้กล่าวว่า มูลเหตุจูงใจเหล่านี้เป็นสิ่งผลักดันในจิตใจของบุคคลทุกคน
และเป็นตัวกระตุ้นเร้าให้เกิดพฤติกรรมตามที่มีการคาดหวังไว้ ในเรื่องของการท่องเที่ยวการคาดหวัง
ดังกล่าวคือ ความพึงพอใจที่ได้รับจากกิจกรรมเพ่ือการหย่อนใจ  

4.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว  
 แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัย

หลายอย่างท่ีจะมีผลท าให้การแสดงออกของพฤติกรรมการบริโภค และพฤติกรรมทางสังคมแตกต่าง
กันไปด้วย ความแตกต่างนี้เกิดจากอิทธิพลของปัจจัยต่อไปนี้  

 4.1.1 ปัจจัยภายในตัวบุคคล หมายถึง ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาสังคม ที่เป็น
สาเหตุและเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเดินทาง และบริโภคสินค้าและบริการการท่องเที่ยว ได้แก่ 
แรงจูงใจทางด้านความต้องการพักผ่อนของบุคคล การรับรู้ทางด้านสถานที่ท่องเที่ยว การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์การท่องเที่ยว ความเชื่อในสถานการณ์ข้อมูลที่ได้เคยพบเห็น ทัศนคติต่อจุดหมายปลาย
ทางการท่องเที่ยว  

 4.1.2 ปัจจัยอิทธิพลจากภายนอก หมายถึง ปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และมี
ผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของบุคคล จนเป็นสาเหตุหลักในการตัดสินใจเดินทาง 
หรือไม่เดินทางท่องเที่ยวได้ ได้แก่ ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ อาชีพ รายได้ 
ระดับการศึกษาสภาวะการท างานสถานภาพและวัฏจักรครอบครัวลักษณะการบริโภคของครอบครัว
ฯลฯ ปัจจัยทางเศรษฐกิจในครัวเรือนและเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 
ประกอบด้วย ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต ระดับชั้นทางสังคม ค่านิยม ปัจจัยทางกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และปัจจัยทางเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการติดต่อสื่อสาร 
และเป็นสารสนเทศ  

 4.1.3 ปัจจัยที่มีรากฐานมาจากความต้องการจ าเป็นของบุคคล หมายถึง ปัจจัย
ที่เป็นความต้องการจ าเป็น (Needs) ทางด้านร่างกายและจิตใจของมนุษย์ทุกคน ตามทฤษฎีแรงจูงใจ
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ของมาสโลว์ (Maslow’s Theory of Motivation) ที่กล่าวว่า มนุษย์มีล าดับขั้นของ ความต้องการ
จ าเป็นอย่างต่อเนื่อง หากความต้องการขั้นต้นได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์ก็จะต้องการในขั้น
ต่อไป (ฉลองศรี พิมลสมพงศ,์ 2544) 

จากแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในรายการได้คือ
การใช้มูลเหตุจูงใจทางด้านร่างกาย ที่ประกอบด้วย ความต้องการพักผ่อน ความต้องการสิ่งแปลก
ใหม่ ซึ่งก็สอดคล้องกับรายการแนะน าร้านอาหารเจ้าแรกของผู้ศึกษา เมื่อกลุ่มเป้าหมายทราบว่า
อาหารของฝากเจ้าแรกที่แท้จริง กลุ่มเป้าหมายจะเกิดพฤติกรรมในการบริโภคสินค้า เ พ่ือตอบสนอง
ความต้องการ และสร้างความพึงพอใจ จนเกิดเป็นแรงจูงใจที่อยากจะตามหาเจ้าแรก สุดท้ายผู้ศึกษา
จะน าแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวนี้มาปรับใช้เป็นรูปแบบรายการ และโครงสร้าง
รายการในช่วงแรกที่ต้องการสืบเสาะค้นหาเจ้าแรกที่แท้จริง และเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์และ
ผลิตรายการเพื่อให้ตอบสนองกับจุดประสงค์และกลุ่มเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 

 

ผลงานที่เกี่ยวข้อง 
จากการศึกษาและวิเคราะห์รายการสารคดีท่องเที่ยวที่มีการผลิตอยู่ในปัจจุบันพบว่ามี

รายการที่มีความใกล้เคียงดังนี้ 

 

1. รายการ กบนอกกะลา 
เป็นรายการโทรทัศน์กึ่งสารคดี ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 20.30-21.30 น. ทาง

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ รูปแบบของรายการมีการน าเสนอที่ชวนติดตาม สามารถท าให้ผู้ชมเข้าใจ
ถึงรายละเอียดของเรื่องที่น าเสนอได้อย่างชัดเจน พิธีกรรายการทั้งสองคนมีความสามารถในการ
น าเสนอเนื้อหาได้อย่างชัดเจน เนื้อหารายการเป็นความรู้ที่บางคนเห็นว่าเป็นเพียงเกร็ด ไม่ใช่เนื้อแท้
ของความรู้ แต่ความจริงแล้วการได้รู้อะไรกว้างขวาง ย่อมน ามาสู่การศึกษาหาความรู้ในระดับลึกและ
กว้าง รายการกบนอกกะลาได้อาศัยช่องว่างของวัฒนธรรมความรู้นี้มาสร้างเป็นเนื้อหาของรายการ 
เพ่ือให้ผู้ชมได้รับทราบเรื่องราวใกล้ตัว เพ่ือให้มีความรู้อย่างลึกซึ้ง ที่ส าคัญความรู้หลากหลายที่
น าเสนอนั้น ได้น าเสนออย่างน่าสนใจ เพลิดเพลิน เสมือนกับว่าผู้ชมกับผู้ด าเนินรายการได้ติดตาม
ค้นหาความรู้นั้นไปด้วยกัน 

แนวคิดของรายการกบนอกกะลา คือ เนื้อหาของรายการต้องต่อยอดความรู้ในเรื่อง
ใกล้ตัวให้กับผู้ชม อย่างที่หาไม่ได้ในห้องเรียนหรือในต าราเรียน 

จากรายการกบนอกกะลา จุดประสงค์ของรายการ คือ การตามหาที่มาของสิ่งต่างๆ 
โดยมีรูปแบบการน าเสนอเป็นรูปแบบรายการสารคดี ซึ่งผู้ศึกษามีความสนใจเกี่ยวกับการตามหาที่มา
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ของสิ่งต่างๆ เนื่องจากรูปแบบเนื้อหาของรายการกบนอกกะลามีการน าเสนอข้อมูลความจริง อีกทั้งยัง
เผยแพร่สิ่งที่ผู้ชมอาจไม่เคยรู้มาก่อน ซึ่งมีความสอดคล้องกับชิ้นงานของผู้ศึกษา ที่ต้องการน าเสนอ
เนื้อหารายการอาหารของฝากเจ้าแรก อีกท้ังสอดแทรกเรื่องราวต่างๆ เกร็ดความรู้ใหม่ๆ ที่ผู้ชมอาจไม่
เคยรู้มาก่อน ผู้ศึกษาจึงเลือกรายการกบนอกกะลาเป็นข้อมูลอ้างอิง เพ่ือน ามาพัฒนาบทรายการและ
รูปแบบการน าเสนอ 

 

2. รายการ วันหยุดสุดขีด 
เป็นรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ออกอากาศในวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 

14.00-15.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เป็นรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอค าว่า 
“Backpacker” ได้อย่างชัดเจน เป็นรายการที่แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในเมืองไทย ในรูปแบบ
ผจญภัย โดยรายการจะก าหนดสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมกับจ านวนเงินเพียงเล็กน้อย เพ่ือให้ทั้งสอง
พิธีกรได้ใช้เป็นค่าเดินทางและค่าอาหาร 

แนวคิดของรายการวันหยุดสุดขีด คือ ทุกๆ วันหยุด เราจะพาทุกท่านตะลอนเที่ยว
ไปทุกๆ ทีใ่ห้เป็นวันหยุดที่สุดขีด 

รายการวันหยุดสุดขีด เป็นรายการที่แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในเมืองไทย ซึ่ง
มีรูปแบบการน าเสนอเป็นการผจญภัยของผู้ด าเนินรายการ ทางผู้ศึกษาจึงได้น าจุดเด่นในด้านรูปแบบ
การน าเสนอ รวมทั้งบุคลิกของผู้ด าเนินรายการของรายการดังกล่าวมาเป็นข้อมูลอ้างอิง เนื่องจากมี
ความสอดคล้องกับรูปแบบการน าเสนอของชิ้นงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการตามหา อีกทั้งในส่วนของผู้
ด าเนินรายการที่สร้างสีสัน และความสนุกสนานให้กับรายการ ท าให้สามารถดึงดูดความสนใจจาก
กลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างด ีทางผู้ศึกษาจึงได้น าจุดเด่นในส่วนนี้มาพัฒนาให้เข้ากับชิ้นงานต่อไป 

 

3. รายการ เที่ยวละไม ไทยแลนด์ 
เป็นรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ออกอากาศในวันอาทิตย์ เวลา 06.25 

น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รูปแบบรายการเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวาไรต้ี  ในแต่ละ
ตอนพิธีกรของรายการจะแนะน าข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่างๆ โดยเฉพาะแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ๆ อย่างเช่น พาไปดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละชุมชน รวมถึงศิลปวัฒนธรรม
แต่ละท้องถิ่น การสนับสนุน ส่งเสริม สินค้าโอทอปของชุมชน ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น 
Unseen โดยเน้นเส้นทางระยะสั้นๆ ใช้เวลาเดินทางไปในแต่ละสถานที่ไม่ไกลกันมากนัก รวมทั้งบอก
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่  วิธีเดินทาง  หมายเลขทางหลวง  สภาพดินฟ้าอากาศ รถโดยสาร อาหาร
การกิน ที่พัก ของฝากหรือของดีประจ าจังหวัด  ฯลฯ และยังมีค าแปลที่เขียนไว้ข้างล่างเป็น
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ภาษาอังกฤษ บรรยายประกอบรายการ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถรับชมและเข้าใจ
เนื้อหารายการได้ง่ายขึ้น 

แนวคิดของรายการเที่ยวละไม ไทยแลนด์ คือ การท่องเที่ยวอย่างไร้ขีดจ ากัด 
รายการเที่ยวละไม ไทยแลนด์ เป็นรูปแบบรายการท่องเที่ยววาไรตี้ที่แนะน าข้อมูล

เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ผู้ศึกษามีความสนใจ
เกี่ยวกับการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศไทย เนื่องจากสอดคล้องกับชิ้นงานที่ผู้ศึกษา
ต้องการน าเสนอไม่เพียงแต่แนะน าอาหารของฝาก และแรงบันดาลใจ ยังสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดนั้นๆ รวมถึงเนื้อหาที่เชื่อมโยงกันระหว่างอาหารของฝากและ
สถานที่ท่องเที่ยว 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากการศึกษางานวิจัยและผลส ารวจต่างๆที่มีความเกี่ยวเนื่องในหัวข้อที่ท าการศึกษา  

จึงได้น ามาเป็นข้อมูลในการอ้างอิง ดังนี้ 

 

1. งานวิจัยการพัฒนาศักยภาพสินค้าที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
ภัทรฤดี สุพัฒโสภณ, ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร, สัมพันธ์ เย็นส าราญ และลัคนา พูล

เจริญ(2547) ได้ท าการศึกษาเรื่องสภาพปัจจุบันในด้านการผลิตและการจัดจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก
ของไทย ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสินค้าที่ระลึกของไทย และแนวทางการพัฒนาสินค้าที่
ระลึกของไทยให้มีศักยภาพเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว โดยศึกษาในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมในการ
รองรับและการบริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 7 จังหวัด คือ กาญจนบุรี ชลบุรี 
เชียงใหม่ ภูเก็ต สุราษฏร์ธานี และกรุงเทพมหานคร/นนทบุรี พบว่า สภาพปัจจุบันในด้านการผลิต
และจัดจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกของไทย พบว่าสินค้าที่ระลึกที่ผลิต/จ าหน่าย และเป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยวมากที่สุดในทุกจังหวัดคือ ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร/เครื่องดื่ม ส่วนสินค้าที่มีการผลิต/
จ าหน่ายน้อยสุด และมีเพียงบางจังหวัด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา กระจูด ป่านศรนารายณ์ 
เชือก เถาวัลย์ กะลามะพร้าว แร่/เหล็ก เครื่องหนัง และเครื่องปั้นดินเผา จังหวัดกาญจนบุรีและ
เชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกหลากหลายมากที่สุด รองลงมาคือ  นครราชสีมา 
ชลบุรี ภูเก็ต กรุงเทพฯ/นนทบุรี และสุราษฏร์ธานี ตามล าดับ จากผลการศึกษาสามารถน ามาเป็น
แหล่งข้อมูลประกอบการวิจัยในเรื่องการผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึกของไทย 

จากผลการศึกษาสามารถน ามาเป็นแหล่งข้อมูลประกอบการวิจัยในเรื่องสินค้าที่
ระลึกที่ผลิต/จ าหน่ายที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากที่สุดในทุกจังหวัด คือ ผลิตภัณฑ์ประเภท
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อาหาร/เครื่องดื่ม ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาการผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝาก
ของผู้ศึกษา อีกทั้งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในส่วนของการเลือกน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารของ
ฝากของแต่ละจังหวัดในประเทศไทยอีกด้วย 

 
2. งานวิจัยเรื่องผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนและ

ท้องถิ่น (OTOP) พ.ศ. 2554 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องข้อมูลความคิดเห็นของ

ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) การมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการ
ของชุมชน ปัญหาอุปสรรค ในการด าเนินงาน ความพึงพอใจต่อมาตรการต่างๆ  ของภาครัฐในการ
ส่งเสริมการผลิต การลงทุน ช่องทางการตลาด และการส่งออกการจัดท าโครงการหมู่บ้าน OTOP 
เพ่ือการท่องเที่ยวรวมทั้งความคิดเห็นในเรื่องทั่วๆ ไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น น าไปใช้เป็นแนวทางในการติดตามนโยบาย ประเมินผลและปรับปรุง
การด าเนินงานต่อไป โดยสอบถามประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีประชาชน
ถูกเลือกเป็นตัวอย่าง 3,900 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 7–20 มกราคม 2554 และเสนอ
ผลส ารวจในระดับกรุงเทพมหานคร ภาคและทั่วประเทศในรูปร้อยละ พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) การใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น และปัจจัยที่เลือกใช้สินค้า 
ในรอบปีที่ผ่านมาประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 74.6 ระบุว่าใช้สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น และ
ร้อยละ 25.4 ระบุว่าไม่ใช้โดยประชาชนที่ใช้สินค้าได้ระบุประเภทสินค้าที่ใช้ 3 อันดับแรกคือ อาหาร
แปรรูปต่างๆ ร้อยละ 52.9 รองลงมาคือ สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม ร้อยละ 26.6 และสบู่ แชมพู ยาสีฟัน 
ครีมอาบน้ า เครื่องส าอาง ร้อยละ 22.6 ส่วนประชาชนที่ระบุว่าไม่ใช้สินค้านั้นได้ระบุ 3 เหตุผลแรกที่
ไม่ใช้ คือ หาซื้อยาก/ในชุมชนไม่มีขายร้อยละ 6.4 รองลงมาคือ ไม่เคยใช้ ร้อยละ 5.3 และไม่มีเวลา
ไปซื้อร้อยละ 4.3 และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) การ
ผลิตสินค้า และประเภทสินค้าที่ผลิต จากผลการส ารวจประชาชนร้อยละ 32.6 ระบุว่าในชุมชน/
หมู่บ้านมีการผลิตสินค้า และร้อยละ 30.2 ไม่มีการผลิตสินค้า ส่วนร้อยละ 37.2 ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 
เมื่อสอบถามประชาชนในกลุ่มที่ระบุว่าชุมชน/หมู่บ้านมีการผลิตสินค้า (ซึ่งมีร้อยละ 32.6) ได้ระบุ
สินค้าท่ีผลิต 3 ประเภทแรก คือ อาหารแปรรูปต่างๆ ร้อยละ 48.9 รองลงมา คือ สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม 
ร้อยละ 36.9 และสบู่ แชมพู ยาสีฟัน ครีมอาบน้ า เครื่องส าอาง ร้อยละ 19.9 ส าหรับประชาชนที่
ระบุว่าชุมชน/หมู่บ้านไม่มีการผลิตสินค้า(ซึ่งมีร้อยละ 30.2) ได้ระบุเหตุผลที่ไม่มีการผลิตสินค้า 3 
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อันดับแรก คือ ไม่มีการรวมกลุ่ม ร้อยละ 34.1 รองลงมาคือ ผู้น า ชุมชนไม่สนใจโครงการนี้/ไม่มีการ
จัดตั้งโครงการร้อยละ 17.2 และไม่มีการส่งเสริมให้ความรู้ ร้อยละ 17.0 

จากผลการศึกษาสามารถน ามาเป็นแหล่งข้อมูลประกอบการวิจัยในเรื่องผลิตภัณฑ์
ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) ซึ่งอาหารแปรรูปต่างๆ จัดเป็นประเภทสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 
ซึ่งสอดคล้องกับการผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากของผู้ศึกษา เนื่องจาก
อาหารเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคเลือกใช้และให้ความสนใจมากที่สุด 
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บทที่  3 

ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือการผลิตรายการ 
 

ในการศึกษาเรื่อง "รายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละ
จังหวัดในประเทศไทย" ผู้ศึกษาได้ก าหนดแนวทางในการเก็บข้อมูลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งในบท
นี้จะกล่าวถึงเรื่องระเบียบวิธีวิจัยรวมถึงการวางแผนการผลิตชิ้นงานจริง (Pre-Production) ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. รูปแบบในการศึกษาวิจัย 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

4. การทดสอบเครื่องมือ 

5. ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

7. การวิเคราะห์ข้อมูล 

8. การน าเสนอข้อมูล 

 

1. รูปแบบการศึกษาวิจัย 
ในการศึกษาและผลิตรายการประเภท “รายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของ

ฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย” ผู้ศึกษาได้เลือกใช้การแจกแบบสอบถาม 
(Questionnaire) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) มาใช้เป็นเครื่องมือหลักใน
การศึกษา หลังจากนั้นจึงจะน าข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นการเก็บรวบรวบข้อมูลเชิงลึก
จากทางผู้ผลิตรายการเองเพ่ือเป็นแนวทางในการน าเสนอแนวคิดและรูปแบบของรายการให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการท าประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ด้วยวิธีการ
สนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) ท าการเก็บข้อมูลและศึกษาพฤติกรรมทัศนคติรวมทั้ง
ข้อเสนอแนะต่างๆของกลุ่มผู้ที่สนใจด้านอาหารของฝากเจ้าแรกที่มีอายุระหว่าง 20 – 35 ปีเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการปรับเนื้อหารูปแบบรายการให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
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2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา 
ประชากร (Population) ในการศึกษาครั้งนี้คือ กลุ่มผู้ชมที่มีความสนใจทางด้าน

อาหารของฝากอายุระหว่าง 20-35 ปี ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
2.1 กลุ่มตัวอย่างจากการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้ศึกษาได้เลือกใช้

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ซึ่งหมายถึงกลุ่มคนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจด้าน
อาหารของฝาก อายุระหว่าง 20-35 ปี จ านวนทั้งสิ้น 100 คน 

2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผู้ศึกษาได้
เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ ผู้ผลิตและผู้ด าเนิน
รายการทางโทรทัศน์ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการสารคดีและเจ้าของ ทายาทหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับเจ้าแรกของอาหารของฝาก แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

 ผู้ดูแลการผลิตรายการโทรทัศน์ 
 - คุณภัทราพร สังข์พวงทอง ผู้ดูแลการผลิตรายการโทรทัศน์  (Producer) ผู้

สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ (Creative) และผู้ด าเนินรายการ  

 - คุณวรรณทิพา ว่องไวพาณิชย์ ผู้ดูแลการผลิตรายการโทรทัศน์ (Producer) 
 การสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์และความช านาญด้านการผลิตรายการสารคดี

ท่องเที่ยว ผู้ศึกษาจะสัมภาษณ์ข้อมูล แนวคิด กระบวนการท างานในการผลิต และความคิดเห็น 
รวมถึงข้อเสนอแนะในการผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละ
จังหวัดในประเทศไทย เพ่ือเป็นประโยชน์ในการน ามาปรับใช้ในชิ้นงาน รวมถึงสัมภาษณ์ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการผลิตชิ้นงาน ขั้นตอนการผลิต และกระบวนการคิดของทีมงาน 

 เจ้าของ ทายาทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าแรกของอาหารของฝาก 
 - คุณสะเล็ม แสงอรุณ เจ้าของร้านบังเปียแสงอรุณ ต้นต ารับโรตีสายไหมเจ้าแรก

แห่งอยุธยา 
 - คุณแอ๊ด ตันเสียงสม เจ้าของร้านข้าวหลามพระงามแม่แอ๊ด สูตรเด็ดข้าวหลาม

ปลาร้าเจ้าแรก 
 การสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์โดยตรงทางด้านอาหารของฝากเจ้าแรก ผู้ศึกษาจะ

สัมภาษณ์ข้อมูล ทางด้านแนวคิด ประวัติความเป็นมา ความเป็นเจ้าแรก  และมุมมองต่างๆ ซึ่งจะ
สามารถน าไปใช้เป็นเนื้อหาในการผลิตรายการได้มากท่ีสุด 

2.3 กลุ่มตัวอย่างที่ท าการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) คือ ผู้ประเมินผลรายการ
สารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย ผู้ศึกษาได้เลือกใช้
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วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งหมายถึงกลุ่มคนอายุระหว่าง 20-
35 ปี ซึ่งเป็นผู้สนใจหรืออยากรู้อาหารของฝาก จ านวน 10 คน 

 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
ในการศึกษาและการผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของ

แต่ละจังหวัดในประเทศไทย ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยโดยแบ่งออกเป็น  2 
ส่วนคือเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการและเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินผลหลังจากการผลิตรายการดังต่อไปนี้ 

3.1 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
 3.1.1 การส ารวจตัวอย่าง (Survey Research) ผู้ศึกษาได้ใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแข่งข้อมูลของแบบสอบถามออกเป็น 
4 ส่วน 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการทางโทรทัศน์ 
 ตอนที่ 3 การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการสารคดีท่องเที่ยว

ทางโทรทัศน์ 
 ตอนที่ 4 ความคิดเห็นต่อเนื้อหารูปแบบการน าเสนอของรายการสารคดี

ท่องเที่ยวที่ก าลังจะผลิต 
 การแจกแบบสอบถามนี้ เป็นการน าแบบสอบถามไปทดสอบกับบุคคลทั่วไป

จ านวน 20 คน เพ่ือวิเคราะห์ผลว่ารายการแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกที่จะท านั้น ควรปรับแก้
หรือเป็นไปในทิศทางใด ที่จะตอบโจทย์กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ดี เมื่อท าการเก็บข้อมูล
ครบถ้วนแล้วผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดใน
ประเทศไทยต่อไป 

 3.1.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผู้ศึกษาใช้ส าหรับการ
สัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ เพ่ือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ
คิดเห็น และน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานผลิตรายการของผู้ศึกษาต่อไป โดยมีแนวค าถาม
ดังต่อไปนี้ 

 แนวค าถามที่ใช้สัมภาษณ์ผู้ดูแลการผลิตรายการโทรทัศน์รายการกบนอก
กะลา 
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 - ชื่อ-นามสกุลและต าแหน่งของผู้ผลิตรายการ 

 - ความคิดเห็นและค าแนะน าเกี่ยวกับรายการที่ผู้ศึกษาก าลังจะผลิต 

 ข้อที ่1 ความน่าสนใจของรายการ 

 ข้อที่ 2 แนวคิดการผลิตและเนื้อหาในรายการ 

 ข้อที่ 3 รูปแบบรายการ 

 ข้อที่ 4 เทคนิคการน าเสนอกับกลุ่มเป้าหมาย 

 ข้อที่ 5 การหาและเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ข้อที่ 6 บุคลิกของผู้ด าเนินรายการควรมีลักษณะใด 

 ข้อที่ 7 เทคนิคการใช้ภาษาและท่าทางในการด าเนินรายการ 
 แนวค าถามที่ใช้สัมภาษณ์เจ้าของ ทายาทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าแรกของ

อาหารของฝาก 

 ข้อที่ 1 ประวัติความเป็นมาของร้าน 

 ข้อที่ 2 สาเหตุที่คิดริเริ่มท าอาหารของฝากชนิดนี้ 

 ข้อที่ 3 วิเคราะห์แรงบันดาลใจในการท าอาหารของฝากชนิดนี้ 

 ข้อที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคช่วงก่อนเริ่มช่วงบุกเบิกจนถึงปัจจุบัน 

 ข้อที่ 5 มีวิธีจัดการกับปัญหา อุปสรรคนี้ 

 ข้อที่ 6 ความคิดเห็นต่อร้านคู่แข่ง 

 ข้อที่ 7 ความภาคภูมิใจในความเป็นเจ้าแรก 

3.2 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลหลังการผลิตรายการ 
 3.2.1 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เมื่อเสร็จสิ้นการผลิตรายการสมบูรณ์แล้ว 

ผู้ศึกษาได้ให้ผู้ชมกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข
บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์โดยจะท าการสนทนาในหัวข้อความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
ความพึงพอใจ รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการชมรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝาก
เจ้าแรกของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย ซึ่งมีแนวค าถามดังต่อไปนี้ 

 ข้อที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format) 

 − ความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วง 

 − ความน่าสนใจของรายการ 

 ข้อที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ (Content) 

 − ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการในแต่ละช่วง 

 − ความน่าเชื่อถือของเนื้อหารายการ 
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 − ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการ 

 ข้อที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลีลาการน าเสนอรายการ (Style) 

 − ความพึงพอใจต่อกลวิธีในการสื่อสารของผู้ด าเนินรายการ 

 − ความเป็นกันเองของผู้ด าเนินรายการ 

 − ความเชื่อมโยงของรายการในแต่ละช่วง 

 ข้อที่ 4 เพลงและดนตรีประกอบ (Music) 

 − ความพึงพอใจต่อเพลงประจ ารายการ 
 − ความพึงพอใจต่อการเปิดเพลงและดนตรีประกอบในแต่ละช่วงของ

รายการ 

 ข้อที่ 5 ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ (Overview) 

 

4. การทดสอบเครื่องมือ 
ผู้ศึกษาท าการทดสอบที่ท าขึ้นมาไปแจกกลุ่มตัวอย่างหาความเที่ยงตรงและความ

เชื่อมั่น (Validity and Reliability) ของแบบสอบถามว่าแบบทดสอบวัดและแบบทดสอบนั้น
สามารถวัดไดดีเพียงใดและแนวค าตอบที่ประชาชนส่วนมากตอบให้นั้น สามารถน ามาปรับใช้ใน
ชิ้นงานได้จริงตรงตามที่ต้องการ ก่อนน าแบบสอบถาม และแนวค าถามในการสัมภาษณ์ที่ได้เรียบ
เรียงขึ้นมานั้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
และความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ เพ่ือขอข้อแนะน า มาปรับปรุงกับแนวแบบสอบถามที่ท า
ขึ้นมา เป็นการรับรองความถูกต้องและเที่ยงตรงของค าถามที่น าไปใช้ในการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล
จริง ซึ่งข้อมูลที่ได้มานั้นต้องมีวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการ จึงจะท าให้การวัดนี้แสดง
ว่ามีความเที่ยงตรงและความเชื่อม่ัน 

 

5. ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาและผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละ

จังหวัดในประเทศไทยในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น  4 ขั้นตอนคือ 
การแจกแบบสอบถามเพ่ือทดสอบกับกลุ่มผู้ทดลองท าแบบสอบถาม การแจกแบบสอบถามจริง การ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม 

5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
 ขั้นตอนที่ 1 ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารต่างๆทั้งจากหนังสือ

และบทความต่างๆวิทยานิพนธ์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับ
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การผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดในประเทศไทยเพ่ือ
เป็นการพัฒนารูปแบบรายการและแนวทางในการผลิตรายการของผู้ศึกษาเองซึ่งเป็นที่ต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการประกอบกับการทดลองแจกแบบสอบถาม
ที่ท าขึ้นกับกลุ่มทดลองจ านวน 20 คน เพ่ือทดสอบว่า แนวค าถามที่ตั้งขึ้นมานั้นสามารถใช้ได้และ
น ามาปรับแก้กับแบบสอบถามที่จะน าไปใช้ทดสอบจริงๆต่อไป 

 ขั้นตอนที่ 2 ผู้ศึกษาได้ท าการการส ารวจตัวอย่าง (Survey Research) โดยการ
แจกแบบสอบถามที่ท าการปรับปรุงแก้ไขเป็นเรียบร้อยแล้วให้แก่ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายที่
มีอายุระหว่าง 20-35 ปี จ านวน100 คน เพ่ือวิเคราะห์ผลว่ารายการแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกที่
จะท านั้นควรปรับแก้หรือเป็นไปในทิศทางที่ต้องการ และตอบโจทย์กับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายได้ดี เมื่อท าการเก็บข้อมูลครบถ้วนแล้วผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเชิง
พรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน า
อาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดในประเทศไทยต่อไป 

 ขั้นตอนที่ 3 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ ความช านาญด้านผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยว และผู้
ช านาญด้านอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดในประเทศไทยค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด 
(Open-end Question) เพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถตอบค าถามได้อย่างละเอียด และตรงประเด็น 
ผู้ศึกษาจะมีการบันทึกเสียงของการสนทนาลงในเครื่องบันทึกเสียง เพ่ือน ามาจับประเด็นและใช้ใน
การพัฒนาชิ้นงานต่อไปในส่วนของรูปแบบรายการ และเนื้อหารายการ 

 ขั้นตอนที่ 4 ผู้ศึกษาได้เตรียมการก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production) โดยน า
ข้อมูลทั้งหมดที่วิเคราะห์รวบรวมได้มาจัดท าโครงร่างการผลิตรายการโทรทัศน์ (Proposal) ของ
รายการหาข้อมูลเพื่อเขียนบทรายการ (Script) ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตทั้งหมด 

 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้าของแต่ละ
จังหวัดในประเทศไทย 

5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการผลิตรายการ 
 ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงานรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากของแต่

ละจังหวัดในประเทศไทยต่อกลุ่มเป้าหมายจ านวน 10 คนด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ในหัวข้อความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการชมรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของ
ฝากของแต่ละจังหวัดในประเทศไทยจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่
ผลิตขึ้นทั้งในด้านรูปแบบเนื้อหาลีลาการน าเสนอรายการรวมถึงผู้ด าเนินรายการดนตรีที่ใช้ตลอดจน
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ภาพรวมของรายการซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้สอดคล้องกับความต้องการและความ
พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 

 

6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาและการผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้

ในการผลิตรายการ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการ
ผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการผลิตรายการ 

6.1 การเก็บรวบรวมข้อมลูก่อนการผลิตรายการ 
 6.1.1 การส ารวจตัวอย่าง (Survey Research) ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลทั้งหมดประมาณ 2 สัปดาห์ช่วงเดือนกันยายน 

 6.1.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ใช้ระยะเวลาในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลทั้งหมดประมาณ 2 สัปดาห ์ช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ.2556 

6.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการผลิตรายการ 

 ส่วนการประเมินผลงานการสร้างสรรค์รายการ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus 

Group) ของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดประมาณ 1 สัปดาห์  ช่วง

เดือนธันวาคม-มกราคม พ.ศ.2556 

 

7. การวิเคราะห์ข้อมูล 

7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 

 7.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ

ขั้นพ้ืนฐานน าค าตอบที่ได้จากแบบสอบถามมาค านวณเป็นจ านวนร้อยละแล้ววิเคราะห์ความต้องการ

ของกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างเพ่ือหาทัศนคติและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และใช้

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เป็นพ้ืนฐานในการแจกแจงบรรยาย

คุณลักษณะของข้อมูล 

 7.1.2 การวิเคราะห์จากข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
โดยการน าบทสัมภาษณ์ที่ได้จากผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยว และผู้มี
ประสบการณ์ด้านอาหารของฝากเจ้าแรกด้วยวิธีการบันทึกเสียง มาวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปทางด้าน
รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอ เพื่อมาปรับใช้ให้เข้ากับผลงานของผู้ศึกษาให้สอดคล้องกับความ
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ต้องการและสามารถน าเสนอเรื่องราวด้านแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดใน
ประเทศไทยที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด 

7.2 การวิเคราะห์รายการหลังการผลิตรายการ 
 7.2.1 ผู้ศึกษาใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือประเมินผลรายการที่

ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ในด้านความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับ
จากการรับชมรายการของกลุ่มตัวอย่าง มาศึกษาวิเคราะห์ความสามารถของการตอบสนองของความ
พึงพอใจ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายการ เนื้อหารายการ ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบรายการ 
ประเด็นในการน าเสนอของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารายการให้ดีขึ้นต่อไป 

 

8. การน าเสนอข้อมูล 
ในการศึกษาและการผลิตรายการครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้

จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการผลิตรายการโดยแบ่ง 4 ส่วนคือการน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนก่อน
การผลิตรายการการน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนการเตรียมผลิตรายการการน าเสนอผลงานและการ
น าเสนอผลการประเมินรายการ 

8.1 การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในขั้นเตรียมการก่อนผลิต

รายการดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่  1  น า เสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถาม

(Questionnaire) ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการจ านวน 100 คนเพ่ือให้ทราบถึง
ความต้องการในรูปแบบเนื้อหาของรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละ
จังหวัดในประเทศไทย 

 ส่วนที่ 2 น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
depth Interview) ของกลุ่มตัวอย่างผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ตามประเด็นค าถามที่ได้ก าหนดไว้เพ่ือให้
ทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มของรายการสารคดีท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันวิธีการใช้รูปแบบ
และเนื้อหาที่ดีมาสร้างรายการรวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยว
ทางโทรทัศน์เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการผลิตรายการของผู้ศึกษา 

8.2 การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนการเตรียมการผลิตรายการ 
 ข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการเก็บรวบรวมข้อมูลขึ้นมาเพ่ือใช้ประโยชน์

ในการวางแผนด าเนินการผลิตรายการดังต่อไปนี้ 

 ส่วนที่ 1 น าเสนอโครงร่างรายการ (Proposal) ซึ่งจะประกอบด้วยองค์ประกอบ 
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ทุกส่วนของรายการเช่นรูปแบบรายการน าเสนอแบ่งเป็น 3 ช่วง ความยาวรายการ 30 นาที รวมถึง
เนื้อหารูปแบบการน าเสนอรายการที่จะด าเนินการผลิต 

 ส่วนที่ 2 น าเสนอบทรายการ (Script) ซึ่งจะประกอบด้วยบทถ่ายท ารายการ 
“สืบค้น คนต้นคิด” บทพูดของผู้ด าเนินรายการรวมถึงเพลงประกอบในแต่ละช่วงสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ 

 ส่วนที่ 3 น าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการ (Time Table) เพ่ือ ให้
เห็นถึงระยะเวลา รวมทั้งเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บข้อมูลจนถึงขั้นการประเมินผล
รายการ 

8.3 การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์ 
 น าเสนอตัวรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละ

จังหวัดในประเทศไทยทีเ่สร็จสมบูรณ์ 

8.4 การน าเสนอผลการประเมินรายการ 
 น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็นความพึงพอใจและประโยชน์ที่
ผู้ชมได้จากการชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านรูปแบบเนื้อหาและกลวิธีในการน าเสนอเพ่ือ
น ามาสรุปหาจุดบกพร่องพร้อมน าไปแก้ไขปรับปรุงรายการต่อไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
บทที่  4 

การผลิตรายการ 
 

ผู้ศึกษาจะได้น าเสนอผลการศึกษาเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของที่ 1 ของการศึกษา คือ 
ศึกษาแนวทางการผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดใน
ประเทศไทย โดยแบ่งการน าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการออกเป็น 3 ส่วน คือ  

1. ผลการวิจัย  

2. การวิเคราะห์ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ  

3. การวางแผนการผลิตชิ้นงาน 

    4. รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 

 

1. ผลการวิจัย 

1.1 ผลการส ารวจพฤติกรรมและความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการ  
ผลการวิจัย การส ารวจพฤติกรรมการรับชมรายการสารคดีท่องเที่ยวทางโทรทัศน์

ความต้องการด้านเนื้อหารูปแบบการน าเสนอความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการ
สารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดในประเทศไทยของกลุ่มเป้าหมาย
อายุ 20-35 ปี จากแบบสอบถามจ านวน 100 ชุด 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจะศึกษาเกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพโดยได้ข้อมูลจาก

แบบสอบถามที่เก็บมากจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 ชุด ซึ่งสามารถแจกแจงรายละเอียดเป็น
ตารางได้ดังนี้ 
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ชาย 
40%

ห ิง 
60%

ชาย

ห ิง

 

แผนภูมิที่ 4-1 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 
แผนภูมิที่ 4-1 แสดงให้เห็นว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างเพศห ิงมีจ านวนมากที่สุด มี

จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือ เพศชาย มีจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40 

ต่ ากว่า 20 ปี
8%

21-25 ปี
34%

26-30 ปี
33%

31-35 ปี
13%

36 ปีข้ึนไป
12%

ต่ ากว่า  0 ปี

 1-   ปี

  - 0 ปี

 1-   ปี

   ปีข้ึนไป

 
แผนภูมิที่ 4-2 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 

แผนภูมิที่ 4-2 แสดงให้เห็นว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 21-25 ปี มีจ านวน
มากที่สุด มีจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 26-30 ปี มีจ านวน 33 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33 และอายุต่ ากว่า 20 ปี มีจ านวนน้อยที่สุด มีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8 

   ส
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ช่องเคเบิลแบบไม่บอกรับสมาชิก …

ช่องเคเบิลแบบบอกรับสมาชิก …

ช่องทีวีไทย  ThaiPBS)

ช่อง 11

ช่อง  

ช่อง  

ช่อง  

ช่อง  

ช่อง  

ช่อง   

ช่อง   

ช่อง  

ช่อง 11 

ช่องทีวีไทย  ThaiPBS)

ช่องเคเบิลแบบบอกรับสมาชิก  TrueVision)

ช่องเคเบิลแบบไม่บอกรับสมาชิก  PSI,DTV)

โสด
83%

สมรส
16%

หย่าร้าง
1%

หม้าย
0%

โสด

สมรส

หย่าร้าง

หม้าย

 
แผนภูมิที่ 4-3 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสถานภาพ 

แผนภูมิที่ 4-3 แสดงให้เห็นว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างสถานภาพโสด มีจ านวนมากที่สุด มี
จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 83 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส มีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
16 และสถานภาพหย่าร้าง มีจ านวนน้อยที่สุด มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 

 

     ส่วนที่ 2 การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการทางโทรทัศน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

แผนภูมิที่ 4-4 แสดงสถานีโทรทัศน์ที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับชมรายการโทรทัศน์มากที่สุด  
แผนภูมิที่ 4-4 แสดงให้เห็นว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทาง

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มากที่สุด มีจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 59.17 รองลงมา คือ ช่องเคเบิล
แบบบอกรับสมาชิก  TrueVision) มีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 12.60 และช่อง 11 มีจ านวน
ผู้ชมน้อยที่สุด มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.57 
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รายการนิตยสารทางโทรทัศน์

รายการเรียลลิต้ี

รายการถ่ายทอดสด

รายการปกิ กะ วาไรต้ี

รายการสารคดี

ละคร ซิทคอม

รายการทอล์คโชว์

รายการข่าว

รายการข่าว

รายการทอล์คโชว์

ละคร ซิทคอม

รายการสารคดี

รายการปกิ กะ วาไรต้ี

รายการถ่ายทอดสด

รายการเรียลลิต้ี

รายการนิตยสารทางโทรทัศน์

 
หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

แผนภูมิที่ 4-5 แสดงประเภทรายการโทรทัศน์ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกรับชม 
แผนภูมิที่ 4-5 แสดงให้เห็นว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างรับชมประเภทรายการโทรทัศน์ 

ละคร/ซิทคอมมากท่ีสุด มีจ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 28.33 รองลงมา คือ รายการข่าว มีจ านวน 
52 คน คิดเป็นร้อยละ 21.67% และรายการนิตยสารทางโทรทัศน์ มีผู้รับชมจ านวนน้อยที่สุด มี
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.08 
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เนวเิกเตอร์
34%

เทยเที่ยวไทย
28%

เซย์ไ 
16%

ส ารวจโลก
7%

ทูไนท ์โชว์
5%

คู่เลิหตะลอนทวัร์
5%

สมุทรโคจร
5% เนวิเกเตอร์

เทยเที่ยวไทย

เซย์ไ 

ส ารวจโลก

ทูไนท์ โชว์

คู่เลิ ตะลอนทัวร์

สมุทรโคจร

 
หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

แผนภูมิที่ 4-6 แสดงรายการสารคดีท่องเที่ยวที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุด 5 อันดับ 
แผนภูมิที่ 4-6  แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนให ่รับชมรายการสารคดีท่องเที่ยว 

เนวิเกเตอร์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมา คือ เทยเที่ยวไทย คิดเป็นร้อยละ 28 อันดับ 3 
เซย์ไ  คิดเป็นร้อยละ 16 อันดับ ส ารวจโลก คิดเป็นร้อยละ 7 และกลุ่มตัวอย่างที่รับชมรายการสาร
คดีท่องเที่ยว ทูไนท์ โชว์ คู่เลิ ตะลอนทัวร์ สมุทรโคจร มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5 

 
ส่วนที่ 3 การเปิดรับและพฤติกรรมในการเลือกรับชมรายการสารคดีท่องเที่ยวทาง

โทรทัศน์ 

เนื้อหาและข้อมูล
37%

รูปแบบรายการ
13%

พิ ีกร
12%

ความแปลกใหม่
ของสถานท่ี

32%

เทคนิคถ่ายภาพ
และตัดต่อ

6%
เนื้อหาและข้อมูลในรายการ

รูปแบบรายการ

พิ ีกร

ความแปลกใหม่ของสถานที่

เทคนิคในการถ่ายภาพและตัดต่อ

 
แผนภูมิที่ 4-7 แสดงปัจจัยที่ช่ืนชอบรายการสารคดีท่องเที่ยว 

แผนภูมิที่ 4-7 แสดงให้เห็นว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าปัจจัยที่ท าให้ชื่นชอบรายการ
สารคดีท่องเที่ยวมาจาก เนื้อหาและข้อมูลในรายการ มากที่สุด มีจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 37 

   ส
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รองลงมา คือ ความแปลกใหม่ของสถานที่ที่น าเสนอ มีจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32 และเทคนิค
ในการถ่ายภาพและตัดต่อ มีจ านวนน้อยที่สุด มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6 

5 นาที
4%

30 นาที
38%

1 ช่ัวโมง
48%

มากกว่า
1 ช่ัวโมง

10% 1  นาที

 0 นาที

1 ช่ัวโมง

มากกว่า 1 ช่ัวโมง

 
แผนภูมิที่ 4-8 แสดงระยะเวลาที่เหมาะสมในการน าเสนอรายการสารคดีท่องเที่ยว 

แผนภูมิที่ 4-8 แสดงให้เห็นว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าระยะเวลา 1 ชั่วโมง เป็น
ระยะเวลาที่เหมาะสมมากท่ีสุดในการน าเสนอรายการสารคดีท่องเที่ยว มีจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อย
ละ 48 รองลงมา คือ 30 นาที มีจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 38 และ 15 นาที เป็นระยะเวลาที่มี
จ านวนน้อยที่สุดในการน าเสนอรายการสารคดีท่องเที่ยว มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4 

วันจันทร์-วันศุกร์
20%

วันเสาร์
29%

วันอาทิตย์
28%

วันหยุดนักขัต
ฤกษ์
23%

วันจันทร์-วันศุกร์

วันเสาร์

วันอาทิตย์

วันหยุดนักขัตฤกษ์

 
แผนภูมิที่ 4-9 แสดงวันที่เหมาะสมในการออกอากาศรายการสารคดีท่องเที่ยว 

แผนภูมิที่ 4-9 แสดงให้เห็นว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า วันเสาร์ เป็นวันที่เหมาะสม
มากที่สุดในการออกอากาศรายการสารคดีท่องเที่ยว มีจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 29 รองลงมา 
คือ วันอาทิตย์ มีจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28 และวันจันทร์-วันศุกร์ เป็นวันที่มีจ านวนน้อย
ที่สุดในการออกอากาศรายการสารคดีท่องเที่ยว มีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
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แผนภูมิที่ 4-10 แสดงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการออกอากาศรายการสารคดีท่องเที่ยว 

แผนภูมิที่ 4-10 แสดงให้เห็นว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าช่วง 16.01 น.-18.00 น. 
เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากที่สุดในการออกอากาศรายการสารคดีท่องเที่ยว มีจ านวน 28 คน คิด
เป็นร้อยละ 28 รองลงมา คือ  ช่วง 10.01 น.-12.00 น. มีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22 และ
ช่วง 08.00 น.-10.00 น. เป็นช่วงเวลาที่มีจ านวนน้อยที่สุดในการออกอากาศรายการสารคดี
ท่องเที่ยว มีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16 

สารคดีท่ัวไป
16%

สารคดีเน่ืองใน
โอกาสพิเศษ

2%

สารคดีท่องเท่ียว
59%

สารคดีเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์

15%

สารคดีเชิงวิเคราะห์
3%

สารคดีเชิงข่าว
5%

สารคดีทั่วไป

สารคดีเนื่องในโอกาสพิเศษ

สารคดีท่องเที่ยว

สารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตร์

สารคดีเชิงวิเคราะห์

สารคดีเชิงข่าว

 
แผนภูมิที่ 4-11 แสดงประเภทรายการสารคดีที่ชื่นชอบ 

แผนภูมิที่ 4-11 แสดงให้เห็นว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า สารคดีท่องเที่ยว เป็น
ประเภทรายการสารคดีที่ชื่นชอบมากที่สุด มีจ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 59 รองลงมา คือ สารคดี
ทั่วไป มีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16 และสารคดีเนื่องในโอกาสพิเศษ เป็นประเภทรายการสาร
คดีท่ีชื่นชอบน้อยที่สุด มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 
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แผนภูมิที่ 4-12 แสดงลักษณะพิธีกรที่เหมาะสมในรายการสารคดีท่องเที่ยว 

แผนภูมิที่ 4-12 แสดงให้เห็นว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าลักษ ะพิ ีกรที่เหมาะสม
ในรายการสารคดีท่องเที่ยวมากที่สุด คือ เป็นผู้เชี่ยวชา ในการท่องเที่ยว มีจ านวน 32 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32 รองลงมา คือ พิ ีกรที่มีบุคลิกลักษ ะและมุมมองที่ต่างกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ต่างๆ มีจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23 และไม่มีสาระอะไรไปเอา าอย่างเดียว เป็นลักษ ะพิ ีกร
ในรายการสารคดีท่องเที่ยวที่มีจ านวนน้อยที่สุด มีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12 
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แผนภูมิที่ 4-13 แสดงรูปแบบพิธีกรที่เหมาะสมในรายการสารคดีท่องเที่ยว 

แผนภูมิที่ 4-13 แสดงให้เห็นว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า คู่เพ่ือนซี้ เป็นพิ ีกรที่
เหมาะสมมากที่สุดในรายการสารคดีท่องเที่ยว มีจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมา คือ 
กลุ่มเพ่ือน มีจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21 และไม่มีพิ ีกร มีจ านวนน้อยที่สุด มีจ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 2 

เป็นผู้เช่ียวชา 
ในการท่องเที่ยว 

32%

ไม่ค่อยมีความรู้ใน
การท่องเที่ยว
แต่รักในการ
ท่องเที่ยว 

15%

ออกเดินทางไป
กับแขกรับเชิ 
ซ่ึงเปล่ียนไปทุก

สัปดาห์ 
18%

พิ ีกรที่มี
บุคลิกลักษ ะและ
มุมมองที่ต่างกันเพ่ือ
แลกเปล่ียนความ

คิดเห็น 
23%

ไม่มีสาระอะไร
ไปเอา าอย่างเดียว 

12%

เป็นผู้เชี่ยวชา ในการท่องเท่ียว

ไม่ค่อยมีความรู้ในการท่องเท่ียวแต่
รักในการท่องเท่ียว

ออกเดินทางไปกับแขกรับเชิ ซึง่
เปลี่ยนไปทุกสัปดาห์

พิ ีกรท่ีมีบุคลิกลักษ ะและมุมมองท่ี
ต่างกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ไม่มีสาระอะไรไปเอา าอยา่งเดียว   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



47 

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อเนื้อหารูปแบบการน าเสนอของรายการสารคดีท่องเที่ยวที่
ก าลังจะผลิต 

สนใจ เพราะ อยากรู้ว่า
อาหารของฝากเจ้าไหน

เป็นเจ้าแรก 
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แผนภูมิที่ 4-14 แสดงความสนใจรายการสารคดีท่องเที่ยวที่น าเสนอเกี่ยวกับอาหารของฝากเจ้า
แรกของแต่ละจังหวัด 

จากตารางที่ 4-14 แสดงให้เห็นว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าถ้ามีรายการ
สารคดีท่องเที่ยวที่น าเสนอเกี่ยวกับอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัด สนใจ เพราะ อยากรู้ว่า
อาหารของฝากเจ้าไหนเป็นเจ้าแรก มากที่สุด มีจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมา สนใจ 
เพราะ เบื่อความซ้ าซากจ าเจของรูปแบบการน าเสนออาหารของฝากเดิมๆที่มักถูกน าเสนอ มีจ านวน 
22 คน คิดเป็นร้อยละ 22 และไม่สนใจ เพราะ อยากรับชมเ พาะอาหารของฝากเจ้าอร่อย เจ้าที่มี
ชื่อเสียงมากกว่า มีจ านวนน้อยที่สุด มีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13 
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แผนภูมิที่ 4-15 แสดงความสนใจจุดเด่นของรายการคือการน าเสนอความเป็นเจ้าแรกของอาหาร
ของฝาก 

แผนภูมิที่ 4-15 แสดงให้เห็นว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าถ้าจุดเด่นของ
รายการคือการน าเสนอความเป็นเจ้าแรกของอาหารของฝาก เห็นด้วย มีมากที่สุด มีจ านวน 60 คน 
คิดเป็นร้อยละ  0 รองลงมา คือ ไม่เห็นด้วย มีจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ  0 

อาหารของฝาก
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11%
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แผนภูมิที่ 4-16 แสดงความสนใจจุดเด่นของรายการที่เหมาะสมในรายการแนะน าอาหารของ
ฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัด 

แผนภูมิที่ 4-16 แสดงให้เห็นว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าจุดเด่นของ
รายการที่เหมาะสมในรายการแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดมากที่สุด คือ อาหาร
ของฝาก มีจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ    รองลงมา คือ การตามหา มีจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อย
ละ    และอ่ืนๆ มีจ านวนน้อยที่สุด มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ   

   ส
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แผนภูมิที่ 4-17 แสดงความสนใจเนื้อหารายการประเภทไหนเหมาะสมในรายการแนะน าอาหาร
ของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัด 

แผนภูมิที่ 4-17 แสดงให้เห็นว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าเนื้อหารายการที่
เหมาะสมในรายการแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดมากที่สุด คือ ประวัติความ
เป็นมา มีจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ  0 รองลงมา คือ สูตรอาหาร มีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อย
ละ    และอ่ืนๆ มีจ านวนน้อยที่สุด มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ   

ต้องการ
99%

ไม่ต้องการ
1%

ต้องการ

ไม่ต้องการ

 
แผนภูมิที่ 4-18 แสดงความต้องการแสดงแผนที่บอกเส้นทางในการเดินทาง 

แผนภูมิที่ 4-18 แสดงให้เห็นว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าแสดงแผนที่บอก
เส้นทางในการเดินทาง ต้องการ มีมากที่สุด มีจ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ    รองลงมา คือ ไม่
ต้องการ มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 
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ส่วนที่ 5 ความต้องการเกี่ยวกับเนื้อหารายการ 

ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการรับชม 
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แผนภูมิที่ 4-19 แสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาสาระและประเด็นที่น าเสนอ 

แผนภูมิที่ 4-19 แสดงให้เห็นว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจมาก ต่อเนื้อหา
สาระและประเด็นที่น าเสนอ มีจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมา คือ ความพึงพอใจปาน
กลาง มีจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และความพึงพอใจน้อย ต่อเนื้อหาสาระและประเด็นที่
น าเสนอ มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 
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แผนภูมิที่ 4-20 แสดงความต้องการต่อรูปแบบและวิธีการน าเสนอในแต่ละช่วงรายการ 

แผนภูมิที่ 4-20 แสดงให้เห็นว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจมาก ต่อรูปแบบ
และวิ ีการน าเสนอในแต่ละช่วงรายการ มีจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมา คือ ความพึง
พอใจมากที่สุด มีจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32 และความพึงพอใจน้อย ต่อรูปแบบและวิ ีการ
น าเสนอในแต่ละช่วงรายการ มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3 
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แผนภูมิที่ 4-21 แสดงความต้องการต่อความน่าเชื่อถือของการน าเสนอ 

แผนภูมิที่ 4-21 แสดงให้เห็นว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจมาก ต่อความ
น่าเชื่อถือของการน าเสนอ มีจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมา คือ ความพึงพอใจปาน
กลาง มีจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 33 และความพึงพอใจน้อย ต่อความน่าเชื่อถือของการ
น าเสนอ มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 
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แผนภูมิที่ 4-22 แสดงความต้องการต่อตัวพิธีกรและผู้ด าเนินรายการ 

แผนภูมิที่ 4-22 แสดงให้เห็นว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจมาก ต่อตัวพิ ีกร
และผู้ด าเนินรายการ มีจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมา คือ ความพึงพอใจปานกลาง มี
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27 และความพึงพอใจน้อย ต่อตัวพิ ีกรและผู้ด าเนินรายการ มี
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 
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แผนภูมิที่ 4-23 แสดงความต้องการต่อภาพกราฟิกและลูกเล่นต่างๆ ในรายการ 

แผนภูมิที่ 4-23 แสดงให้เห็นว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจมาก และมีความ
พึงพอใจปานกลาง เท่ากัน ต่อภาพกรา ิกและลูกเล่นต่างๆในรายการ มีจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อย
ละ 34 รองลงมา คือ ความพึงพอใจมากที่สุด มีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และความพึงพอใจ
น้อย ต่อภาพกรา ิกและลูกเล่นต่างๆในรายการ มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3 
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แผนภูมิที่ 4-24 แสดงความต้องการต่อดนตรีและเสียงประกอบ 

แผนภูมิที่ 4-24 แสดงให้เห็นว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจปานกลาง ต่อ
ดนตรีและเสียงประกอบ มีจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมา คือ มีความพึงพอใจมาก มี
จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35 และมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ต่อดนตรีและเสียงประกอบ มี
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 
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แผนภูมิที่ 4-25 แสดงความต้องการต่อรายการสารคดีท่องเที่ยวประเภทแนะน าอาหารมีผลต่อ 

การตัดสินใจเลือกบริโภค 
แผนภูมิที่ 4-25 แสดงให้เห็นว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจมาก และมีความ

พึงพอใจปานกลาง เท่ากัน ต่อรายการสารคดีท่องเที่ยวประเภทแนะน าอาหารมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกบริโภค มีจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมา คือ มีความพึงพอใจมากที่สุด มีจ านวน 
18 คน คิดเป็นร้อยละ 18 และมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ต่อรายการสารคดีท่องเที่ยวประเภทแนะน า
อาหารมีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภค มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 
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แผนภูมิที่ 4-26 แสดงความต้องการในกรณีถ้ามีรายการสารคดีท่องเที่ยวที่เป็นรายการแนะน า 

อาหารของฝากเจ้าแรก คุณจะสนใจรับชมแค่ไหน 
แผนภูมิที่ 4-26 แสดงให้เห็นว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจปานกลาง ใน

กร ีถ้ามีรายการสารคดีท่องเที่ยวที่เป็นรายการแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรก มีจ านวน 40 คน คิด
เป็นร้อยละ 40 รองลงมา คือ มีความพึงพอใจมาก มีจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32 และมีความ
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พึงพอใจน้อยที่สุด ในกร ีถ้ามีรายการสารคดีท่องเที่ยวที่เป็นรายการแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรก 
มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 

ส่วนที่ 6 ค าแนะน าและความคิดเห็น 

ด้านเนื้อหา 
กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นว่า เนื้อหาของรายการสารคดีที่

เหมาะสมนั้นควรเสนอให้เห็นถึงอาหารของฝากที่เป็นเจ้าแรกจริงๆ มีการส ารวจหาข้อมูลที่เป็นจริง 
เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งให้สาระความรู้ และประโยชน์ที่คนดูจะได้รับ แทรกเกร็ดความรู้
เล็กๆ น้อยๆ ในรายการ เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจ 

ด้านรูปแบบการน าเสนอ 
กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นว่า รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมต่อ

รายการสารคดีควรมีการน าเสนอที่แตกต่าง น่าสนใจ มีมุมมองที่แปลกใหม่ เพราะการน าเสนอ
เกี่ยวกับอาหารหรือของฝากนั้น ไม่มีความน่าตื่นเต้น น่าสนใจเพียงพอ จึงอาจจะเพ่ิมสถานที่
ท่องเที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้อง เพ่ือความน่าสนใจเพ่ิมมากขึ้นมี และอีกสิ่งหนึ่งคือผู้ด าเนินรายการถือว่า
เป็นสิ่งส าคั ในการขับเคลื่อนให้รายการมีความน่าสนใจ พิ ีกรสดใส ร่าเริง สนุกสนาน เ  า  
สามารถน าพาให้รายการด าเนินไปไม่น่าเบื่อ สามารถดึงดูดคนดูให้ดูรายการตั้งแต่ต้นจนจบ 

 

1.2 ผลการการสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรายการ ดังนี้ 

 
 1.2.1 บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In–depth Interview) ผู้ผลิต

และผู้ด าเนินรายการทางโทรทัศน์ จ านวน 2 ท่าน 
 ผู้ศึกษาได้สัมภาษ ์แบบเจาะลึกจากผู้มีประสบการ ์ทางด้านสื่อสารมวลชนและ

ด้านการผลิตรายการสารคดีเพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยว
แนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดในประเทศตั้งแต่วันที่ 18–30 กันยายน 2556 เป็น
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ซึ่งได้ท าการสัมภาษ ์ท้ังหมด 2 ท่าน ดังนี้ 

 - คุ ภัทราพร สังข์พวงทอง ต าแหน่งผู้ดูแลการผลิตรายการโทรทัศน์  Producer) 
ผู้สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์  Creative) และผู้ด าเนินรายการรายการกบนอกกะลา 

 - คุ วรร ทิพา ว่องไวพา ิชย์ ต าแหน่งผู้ดูแลการลิตรายการโทรทัศน์ 
 Producer) รายการเส้นทางเศรษฐี 

 ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการท างานในการผลิตรายการสารคดี
ความคิดเห็นปั หาและอุปสรรคต่างๆในการผลิตชิ้นงานรวมถึงข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาใช้เป็น
แนวทางในการสร้างสรรค์รายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัด
ในประเทศ ผู้ศึกษาจึงได้ท าการวิเคราะห์แยกบทสัมภาษ ์ของผู้ผลิตออกเป็น 3 ส่วน 
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 ส่วนที ่1 แนวคิดและรูปแบบรายการ 
 ส าหรับรายการสารคดีท่องเที่ยวปัจจัยที่ส าคั  คือ การน าเสนอความแปลกใหม่

ของสถานที่ที่จะสามารถสร้างแรงจูงใจให้คนดูเกิดความสนใจในตัวรายการ และรับชมรายการตั้งแต่
ต้นจนจบ ส่วนรูปแบบการน าเสนอจะต้องเน้นความสนุกเป็นหลัก เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มผู้ชมที่ต้องการความบันเทิง สนุกด้วยความตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นกับภาพที่ได้เห็น เพลิดเพลินไปกับ
ภาพประกอบต่างๆ และที่ส าคั ภาพจะต้องสื่อกับบทด้วย สอดแทรกความรู้ หรือเนื้อหาสาระเข้าไป
ในรายการเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากการรับชมรายการ กระบวนการคิดถือสิ่งที่หนึ่งที่ต้องค านึงถึงเป็น
อย่างมาก คิดให้ออกมาน่าสนใจ คิดให้แปลกใหม่ แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งการคิดอาจจะมาจากความรู้
รอบตัว ประสบการ ์ท่ีสะสมมา 

 “ให้ความส าคั กับข้อมูลมากๆ เพ่ือสรรค์หาแง่มุมใหม่ๆ ประเด็นใหม่ทั้งเนื้อหา
และรูปแบบการน าเสนอใหม่ๆ มาผลิตรายการ”  ภัทราพร สังข์พวงทอง, สัมภาษณ์, วันที่ 23 
กันยายน 2556) 

 ส่วนที่ 2 กลวิธีที่ท าให้รายการน่าสนใจ 
 รูปแบบการน าเสนอ ควรเน้นในส่วนของเนื้อหาและข้อมูลของรายการ ต้องมี

ประเด็นที่น่าสนใจ เช่น เป็นเรื่องใกล้ตัว เช่น เรื่องอาหารการกิน มีแง่มุมใหม่ๆ แปลกแตกต่างจากที่
ผู้ชมเคยรู้อยู่แล้ว ความตื่นตา ตื่นใจ ตื่นเต้น ประทับใจให้กับคนดูได้ สิ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อน 
และมีรูปแบบน าเสนอที่น่าสนใจ สิ่งใหม่ๆ การน าเสนอเรื่องอาหารและการท่องเที่ยวต้องให้
ความส าคั ในส่วนของภาพด้วย เพราะเป็นสิ่งที่จะดึงดูดใจคนดูได้อย่างมาก  เพราะปัจจุบันเราต้อง
เอาคนดูเป็นหลัก คนดูต้องการผ่อนคลายที่ได้ดูรายการ ในส่วนของพิ ีกรต้องมีความเป็นตัวของ
ตัวเอง ไม่เสแสร้ง เพราะรายการสารคดีคือการถ่ายทอดความจริง จากสถานที่จริง คนดูจะรู้สึกว่า
สัมผัสได้จริง และเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท าให้คนดูจดจ าภาพลักษ ์ของรายการได้เป็นอย่างดี  

 “สิ่งที่คนดูสนใจมากที่สุด คือ เนื้อหา ต้องมีเนื้อหาประเด็นที่น่าสนใจ”  ภัทราพร 
สังข์พวงทอง, สัมภาษณ์, วันที่ 23 กันยายน 2556) 

 ส่วนที่ 3 แหล่งข่าวและการหาข้อมูล 
 ขั้นตอนตอนแรกส าหรับการผลิตรายการ คือ ขั้นตอนในการหาข้อมูล ต้องท า

ข้อมูลให้ละเอียด หรืออาจค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากอินเทอร์เน็ตบ้าง หนังสือบ้าง เพ่ือแตกยอด
ความคิดจากเดิมให้มากขึ้น และการเลือกเอาข้อมูลที่เราคิดว่าน่าสนใจมาใช้เป็นองค์ประกอบในการ
เล่าเรื่อง วางโครงเนื้อหาให้แน่น และให้ความส าคั กับเนื้อหาที่จะมาใช้ในรายการ ซึ่งถือว่าเป็น
หัวใจหลักส าคั ส าหรับรายการสารคดี เนื้อหาต้องมีความน่าสนใจ แปลกใหม่ และสิ่งที่จะท าให้
รายการแตกต่าง คือ ต้องมีความแม่นย าในกรอบความคิด เราต้องควบคุมกรอบความคิดให้ชัดเจน
ทุกขั้นตอนจึงจะน าไปสู่เป้าหมายของรายการที่วางไว้ ตั้งแต่เลือกเรื่องให้ตรง ท าข้อมูลให้ตรง ท าบท
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ให้ตรง ภาพ เสียง สัมภาษ ์ ต้องตรงอยู่ในกรอบของความรู้ที่น่าสนใจตลอด ทั้งเรื่องทั้งรายการ ทุก
อย่างในรายการพูดเรื่องเดียวกัน 

 1.2.2 บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In–depth Interview) เจ้าของ 
ทายาทหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับเจ้าแรกของอาหารของฝาก จ านวน 2 ท่าน 

 ผู้ศึกษาได้สัมภาษ ์แบบเจาะลึกจากเพ่ือน าข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดในประเทศตั้งแต่วันที่  
15 สิงหาคม และ 14 กันยายน 2556 เป็นระยะเวลา 2 วัน ซึ่งได้ท าการสัมภาษ ์ทั้งหมด 2 ท่าน
ดังนี้ 

 - คุ สะเล็ม แสงอรุ  เจ้าของร้านบังเปียแสงอรุ  ต้นต ารับโรตีสายไหมเจ้าแรก
แห่งอยุ ยา 

 - คุ แอ๊ด ตันเสียงสม เจ้าของร้านข้าวหลามพระงาม แม่แอ๊ด สูตรเด็ดข้าวหลาม
ปลาร้าเจ้าแรก 

 ผู้ศึกษาจึงได้ท าการวิเคราะห์แยกบทสัมภาษ ์ของเจ้าของ ทายาทหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับเจ้าแรกของอาหารของฝากออกเป็น 2 ส่วน 

 ส่วนที่ 1 แรงบันดาลใจ 
 ผู้ให้ข้อมูลโรตีสายไหมอยุ ยายึดหลักในการด าเนินชีวิตจะต้องยึดหลักความตั้งใจ

และการลงมือท า แม้ว่าการลงมือท านั้นจะมีส่งผลออกมาส าเร็จหรือไม่ แต่การลงมือท านั้นไม่มีทางที่
จะล้มเหลวได้ตลอด  

 “เราอยากให้คนมีอาชีพ สามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้”  สะเล็ม แสงอรุ 
, สัมภาษณ์, วันที่ 15 สิงหาคม 2556) 

 ข ะที่ทางด้านข้าวหลามวัดพระงามมุ่งเน้นการค้าขายที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย 
และเอาใจกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก อีกทั้ งต้องรู้จักพยายามคิดค้นหาสิ่ งใหม่ๆ เ พ่ือรองรับ
กลุ่มเป้าหมาย เรียนรู้สิ่งใดที่กลุ่มเป้าหมายชอบและไม่ชอบ เพ่ือศึกษาและน าไปพัฒนา ดังเช่น ข้าว
หลามปลาร้านั้น ผู้ให้ข้อมูลได้รับแรงบันดาลใจมาจากการที่เห็นคนอีสานรับประทานข้าวเหนียวคู่กับ
ปลาร้า เลยเกิดความคิดว่า หากลองน าปลาร้าและข้าวเหนียวมารวมไว้ด้วยกันในกระบอกไม้ไผ่และ
ดัดแปลงรสชาติให้ถูกปากผู้ที่รับประทานน่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มเป้าหมาย และอีกสิ่ง
หนึ่งที่ส าคั ส าหรับการค้าขาย คือ การพร้อมรับ ังทุกค าติชม และความคิดเห็นของผู้อ่ืน เพ่ือน ามา
ปรับปรุงและพัฒนาตัวเองต่อไป 

 “เราจะพยายามท าของเราให้ดีที่สุด หากมีอะไรก็ติชมกันได้ไม่ว่ากัน ป้าจะได้
ปรับปรุง และพัฒนาออกมาใหม่ให้ถูกใจ”  แอ๊ด ตันเสียงสม, สัมภาษณ์, วันที่ 14 กันยายน 2556) 
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 ส่วนที่ 2 จุดเด่นของอาหารของฝาก 
 ผู้ให้ข้อมูลต่างชี้ว่าอาหารของฝากนั้น จะต้องให้ความส าคั กับคุ ภาพของวัตถุดิบ

ความแตกต่างจากสินค้าเจ้าอ่ืนในท้องตลาด ดังเช่น จุดเด่นของโรตีสายไหมบังเปียนั้น อยู่ที่คุ ภาพ
ของวัตถุดิบ ความใส่ใจ ความตั้งใจ และเน้นความสด ใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งส าคั ที่ท าให้ขายได้มากขนาดนี้ 

 ข ะที่จุดเด่นของข้าวหลามวัดพระงาม มีความแตกต่างจากข้าวหลามเจ้าอ่ืนอยู่ที่
รสชาติที่เป็นเอกลักษ ์ คือ แห้ง และมีจุกปิด ข้าวหลามนครปฐมนั้นมีบรรจุภั ฑ์ที่ไม่เหมือนใคร
ตรงที่กระบอกข้าวหลามจะเป็นกระบอกไม้มีจุก ปลอกเปลือกไม้ออกทั้งหมด  และสูตรเด็ดที่เป็นที่
รู้จักกันด ีข้าวหลามปลาร้าทรงเครื่องที่มีเพียงเจ้านี้เจ้าเดียวเท่านั้น 

 
2. การวิเคราะห์ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ   

 
2.1 ผลการวิจัยพฤติกรรมและความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อรายการ  

 จากการวิเคราะห์ผลจากตารางข้างต้นแล้วสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ห ิง มี
ข้อมูลส่วนตัว คือ กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 21-25 ปี มากท่ีสุด สถานภาพส่วนมากโสด 

 ส าหรับพฤติกรรมในการรับชมรายการสารคดีท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ของกลุ่ม
ตัวอย่างวันที่รับชมรายการทางโทรทัศน์บ่อยที่สุดคือ วันเสาร์ ช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์บ่อย
ที่สุด 1  01น.-1  00 น. มากที่สุด แต่เนื่องจากช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่กลุ่มเป้าหมายของรายการนั้นมัก
ออกไปท ากิจกรรมในวันหยุดสุดสัปดาห์ ทางผู้ศึกษาจึงเลือกใช้เวลา 10.30 - 11.00 น. ให้เหตุผลว่า
ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การเริ่มวางแผนเดินทางในวันหยุดสุดสัปดาห์ และเป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกให้กับกลุ่มเป้าหมายที่จะเลือกเดินทางไปท่องเที่ยว และเลือกซื้อของฝากติดไม้ติดมือจาก
จังหวัดต่างๆ และช่องโทรทัศน์ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกรับชมมากท่ีสุดคือ ช่อง 3 

 ทัศนคติและความต้องการด้านเนื้อหารูปแบบและการน าเสนอของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่ารายการสารคดีท่องเที่ยวที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุด อันดับที่ 1 คือ รายการเนวิเกเตอร์ 
ช่อง 3 ปัจจัยที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบรายการสารคดีมากที่สุด คือ เนื้อหาและข้อมูลในรายการ 
รองลงมาคือ ความแปลกใหม่ของสถานที่ที่น าเสนอ ส าหรับระยะเวลาในการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่าง
เห็นว่าเหมาะสมคือ 1 ชั่วโมง รองลงมาคือ  0 นาที แต่เนื่องจากการน าเสนอรายการสารคดีส่วน
ให ่พบว่าระยะเวลาในการน าเสนอที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 5 - 20 นาที ทางผู้ศึกษาจึงเลือก
ระยะเวลาการน าเสนอรายการความยาว 20 นาที ให้เหตุผลว่ามีความเหมาะสมกับรูปแบบรายการ
และเนื้อหารายการ ซึ่งท าให้รายการมีความกระชับ และสามารถดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย 

 เนื้อหาการท่องเที่ยวที่ต้องการคือ ข้อมูลประวัติความเป็นมา รองลงมาคือ ข้อมูล
สูตรอาหาร จุดเด่นของรายการที่ต้องการคือ อาหารของฝาก รองลงมาคือ การตามหา ส าหรับ
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บทบาทของพิ ีกรที่กลุ่มตัวอย่างต้องการคือ คู่เพ่ือนซี้ ที่เป็นผู้เชี่ยวชา ในการท่องเที่ยว และต้องมี
การแสดงแผนที่บอกเส้นทางในการเดินทางไปที่ต่างๆ 

 ความต้องการของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเนื้อหารายการต่อเนื้อหาสาระและประเด็น
ที่น าเสนอ ด้านรูปแบบและวิ ีการน าเสนอในแต่ละช่วงรายการ และด้านความน่าเชื่อถือของการ
น าเสนอ มีความต้องการในระดับมาก รองลงมา คือ ดนตรีและเสียงประกอบ  มีความต้องการใน
ระดับปานกลาง ส่วนตัวพิ ีกรและผู้ด าเนินรายการ กรา ิกและลูกเล่นต่างๆในรายการ มีความ
ต้องการในระดับมาก และปานกลาง เท่ากัน ส าหรับความต้องการเกี่ยวกับรายการสารคดีท่องเที่ยว
ประเภทแนะน าอาหารมีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภค คิดเป็นร้อยละ 74 

 ส าหรับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีเนื้อหารูปแบบการน าเสนอของรายการที่
ผู้ศึกษาก าลังจะผลิตนั้นกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีความต้องการที่จะดูรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน า
อาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 68  

2.2 ผลการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรายการ 
 จากการที่ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์บทสัมภาษ ์ผู้ผลิตและผู้ด าเนินรายการทาง

โทรทัศน์ สามารถน าข้อมูลมาสรุปผลได้ ดังนี้ 
ด้านการผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละ

จังหวัดในประเทศต้องเริ่มจากการคิด วางแผน หาข้อมูลเนื้อหา วางโครงเรื่อง ต้องมีการวางขั้นตอน
นี้ให้ละเอียด รอบคอบมากที่สุด จะช่วยลดปั หาขั้นตอนการถ่ายท า และขั้นตอนหลังการผลิตได้ 
เมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดมาก็เขียนโครงการผลิตรายการ  Proposal) จากนั้นก็คิดรูปแบบวิ ีการน าเสนอ
ที่น่าสนใจ และเริ่มท าบท  Script) ให้เสร็จสมบูร ์ 

“สิ่งส าคั ที่สุดในรายการ คือ ความรู้ หรือเนื้อหา ถือเป็นหัวใจส าคั ที่สุดของ
รายการสารคดี”  ภัทราพร สังข์พวงทอง, สัมภาษณ์, วันที่ 11 มกราคม 2557) 

“ขั้นตอนที่ยากที่สุดของการท ารายการ คือ การคิด คิดอย่างไรที่จะตอบโจทย์ผู้ชม
มากที่สุด”  วรร ทิพา ว่องไวพา ิชย์, สัมภาษณ์, วันที่ 12 มกราคม 2557) 

ขั้นตอนการถ่ายท าต้องมีการวางแผนที่ดี การจัดการกับเวลาทีมงาน พิ ีกร สิ่งที่เรา
จะถ่ายท าให้สมบูร ์ และพร้อมรับมือกับปั หาที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ควรคิดหามุมกล้อง
ใหม่ๆ เทคนิคใหม่ๆ ขึ้นมาจากที่ดูรายการอ่ืน แล้วน ามาพัฒนาเป็นรายการของตัวเอง 
 

3. การวางแผนการผลิตชิ้นงาน 
การวางแผนผลิตชิ้นงานหลังจากที่ผู้ศึกษาได้ท าการแจกแบบสอบถามและประมวลผล

แบบสอบถามจากกกลุ่มตัวอย่างเรียบร้อยแล้วผู้ศึกษาน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาใช้ประกอบในการใน
การก าหนดรูปแบบรายการ และจัดท ารูปแบบโครงการผลิตรายการ (Proposal) ให้มีรูปแบบและ
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เนื้อหารายการตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ได้ครอบคลุมมากที่สุด และจากการ
ประมวลผลท าให้ได้แผนการผลิตชิ้นงานรูปแบบโครงการผลิตรายการ (Proposal) ดังน ี้ 
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โครงการการผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดใน
ประเทศไทย 

ชื่อรายการ           :  สืบค้น คนต้นคิด 
ที่มาและความส าคัญ     :  ในปัจจุบันนี้หากจะกล่าวถึงอาหารของฝากเจ้าแรก ก็คงไม่มี
ใครทราบกันว่าเจ้าไหนเป็นเจ้าแรกที่แท้จริง วิวัฒนาการของอาหารได้พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง จน
บางครั้งคนเราลืมนึกถึงความเป็นจริงของต้นตออาหารที่แท้จริง และปัจจุบันมีการพัฒนาสูตรอาหาร
ขึ้น และมีการดัดแปลงรูปแบบของอาหารในรูปแบบใหม่เกิดขึ้นมากมาย ดังนั้นถ้าหากเราหันกลับมา
มองว่าแท้ที่จริงแล้วการคิดริเริ่มอาหารของฝากแต่ละอย่างที่ได้รับความนิยม มีต้นตอที่มาอย่างไร ถึง
ได้มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย 
วัตถุประสงค์ของรายการ      :      1. เพ่ือให้ได้รู้จักอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดใน
ประเทศไทย 

                                          2. เพ่ือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ 

กลุ่มเป้าหมายหลัก             :      บุคคลที่มีอายุ 20-35 ปี 

กลุ่มเป้าหมายรอง              :      บุคคลทั่วไป 
รูปแบบรายการ                :      รายการสารคดีท่องเที่ยวที่จะพาไปแนะน าอาหารของฝากเจ้า
แรกของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย โดยการสืบเสาะแสวงหาร้านเจ้าแรก 

ความยาวรายการ              :  30 นาท ี

เวลาออกอากาศ                :  ทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-11.00น. 

สถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศ   :   ช่อง 3 
แนวคิด                          :  สืบหาความจริงว่าแท้ที่จริงเจ้าแรกของอาหารของฝากมีที่มา
และแรงบันดาลใจที่ท าให้เกิดเป็นของฝากของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย 
แก่นรายการ      :  แรงบันดาลใจน ามาซึ่งการคิดริเริ่มท าสิ่งที่แตกต่างจนกลายมา
เป็นเจ้าแรก 
เนื้อหารายการโดยรวม    :  เนื้อหารายการทั้งหมดจะเกี่ยวกับเรื่องแนะน าอาหารของฝาก
เจ้าแรกของแต่ละจังหวัด มีการสัมภาษ ์คนในพ้ืนที่เป็นการยืนยันความเป็นเจ้าแรก สา ิตขั้นตอน
การท าอาหารของฝากชนิดนั้นๆ สืบหาต้นตอวัตถุดิบที่น ามาใช้ในอาหารชนิดนั้น และแนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัด ปิดท้ายด้วยแนวคิดของบรรดาเจ้าแรกท่ีจะสร้างแรงบันดาลให้กับผู้ชม 

การน าเสนอ : แบ่งออกเป็น 3 ช่วง  

ช่วงท่ี 1 สืบเสาะค้นหา (7 นาที) 

- น าเสนออาหารของฝากของแต่ละจังหวัดที่มีอยู่มากมายหลายเจ้า 
- เดินทางตามหาร้านเจ้าแรก จากการถามทางผู้คนแถวนั้น 
-  พบกับเจ้าแรกท่ีตามหา สอบถามข้อมูลเบื้องต้น พร้อมกับยืนยันความเป็นเจ้าแรก 
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- ปิดเบรกช่วงที่ 1 ด้วยสัมภาษ ์ความคิดเห็นของคนแถวนั้น  เพ่ือยืนยันความเป็นเจ้าแรกอีกครั้ง) 
ช่วงท่ี 2 สืบสาวราวเรื่อง (8 นาที) 
- เท้าความ ประวัติความเป็นมา อย่างละเอียดจากเจ้าของ 
-  สา ิตขั้นตอนการท าอาหารของฝากชนิดนั้น พร้อมกับสอนพิ ีกรลงมือท า 
- ปิดเบรกช่วงที่ 2 สอดแทรกเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆ เกี่ยวกับวัตถุหลักที่ใช้ในอาหารของฝากชนิด
นั้น 

ช่วงท่ี 3 เปิดเผยตัวตน (8 นาที) 
- ร่วมพูดคุยกับเจ้าของร้านถึงแรงบันดาลใจที่คิดริเริ่มท าอาหารชนิดนี้/สูตรนี้ขึ้นมา พร้อมกับชิม
อาหาร และแนะน าของฝากอ่ืนๆที่ทางร้านมี 
- บอกเส้นทาง พร้อมแผนที่ การเดินทางมายังร้าน 
- แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวที่ที่น่าสนใจของจังหวัดนั้นๆ  บริเว ใกล้ร้านด้วยยิ่งดี) 
- ปิดท้ายรายการ ด้วยค าพูดเด็ดๆ “แรงบันดาลใจ” จากเจ้าแรก ในช่วง End Credit 

พิธีกร      :  คู่เพ่ือนซี้ 
คุณลักษณะ      :  เพ่ือนซี้รักการท่องเที่ยว สนุกสนาน เ  า อยากรู้อยากลอง 
ค้นหาสิ่งใหม่ๆ 

อารมณ์และโทนสี              :  สนุกสนาน เป็นกันเอง 

 

ตัวอยา่งตอนต่างๆ ที่จะน าเสนอ 

ตอนที ่1 ถิ่นของหวาน 
ถ้าพูดถึงขนมหวาน จะนึกถึงที่ไหนกัน คงหนีไม่พ้น จังหวัดเพชรบุรีที่มีชื่อเสียงเรื่อง

อาหารหวาน อาทิ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ขนมหม้อแกงซึ่งขนมหม้อแกงที่มีรสชาติหวาน มัน 
อร่อย และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป คงต้องยกให้ ขนมหม้อแกงเมืองเพชรเพราะมีส่วนผสมของ
น้ าตาลโตนดเมืองเพชรแท้ๆท่ีมีความหอมหวานเป็นเอกลักษ ์และไม่เหมือนใคร 
วัตถุประสงค์เฉพาะตอน    :  เพ่ือน าเสนอความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจของ
ขนมหม้อแกง เพชรบุรี 

ล าดับการน าเสนอเฉพาะตอน :   

ช่วงท่ี 1 สืบเสาะค้นหา 
เปิดด้วยภาพขนมหม้อแกงหลายเจ้าในจังหวัดเพชรบุรี เกริ่นน าภาพ พร้อมบรรยาย

ประวัติความเป็นมาของขนมหม้อแกง เพชรบุรีสักเล็กน้อย เดินทางตามหาร้านขนมหม้อแกงเจ้าแรก
โดยการถามทางผู้คนแถวนั้นจนในที่สุดก็เจอ “ร้านแม่ปิ่นขนมหม้อแกง” สอบถามข้อมูลเบื้องต้น
พร้อมกับยืนยันความเป็นเจ้าแรก ปิดเบรกช่วงที่ 1 ด้วยการสัมภาษ ์ความคิดเห็นของคนแถวนั้น
 เพ่ือยืนยันความเป็นเจ้าแรกอีกครั้ง) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ช่วงท่ี 2 สืบสาวราวเรื่อง 
เปิดด้วยภาพด้วยขนมหม้อแกงชนิดต่างๆของทางร้าน เข้าสู่ช่วงที่ 2 สอบถามประวัติ

ความเป็นมา อย่างละเอียดจากร้านแม่ปิ่น หลังจากนั้นขอสา ิตขั้นตอนการท าอาหารของฝากชนิด
นั้นระหว่างสา ิตก็จะท าการพูดคุยสอบถามถึงขั้นตอนการท าต่างๆและเคล็ดลับ สูตรขนมหม้อแกง 
ปิดเบรกช่วงที่ 2 ด้วยสอดแทรกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบหลักที่ส าคั ในการท าขนมหม้อแกง นั้น
ก็คือ น้ าตาลโตนด 

ช่วงท่ี 3 เปิดเผยตัวตน 
ร่วมพูดคุยกับทายาทแม่ปิ่นถึงแรงบันดาลใจที่คิดริเริ่มท าขนมหม้อแกง พร้อมกับลอง

ชิมรสชาติขนมหม้อแกง และขนมหวานชนิดอ่ืนๆของทางร้าน  บอกเส้นทางพร้อมแผนที่ในการ
เดินทางมายังร้านแม่ปิ่น กล่าวขอบคุ แม่ปิ่น และที่ส าคั ต้องซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับ ก่อนจน
รายการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวที่ที่น่าสนใจนั้นก็คือ พระนครคีรี เขาวัง) ซึ่งอยู่ใกล้ ร้านแม่ปิ่น และ
เป็นอีกหนึ่งในที่มาของประวัติของขนมหม้อแกงอีกด้วย พร้อมปิดท้ายรายการด้วยค าพูดเด็ดๆ “แรง
บันดาลใจ” จากทายาทแม่ปิ่นในช่วง End Credit 

 

4. รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 

4.1 ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production)  

การคิดชื่อรายการ 
ผู้ศึกษาได้เริ่มคิดชื่อรายการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายการ โดยยึดหลัก

ครอบคลุมเนื้อหาของรายการ จดจ าง่าย กระชับ ได้ใจความ และตอบโจทย์รายการได้ดี ซึ่งก็ได้ชื่อ
รายการว่า สืบค้น คนต้นคิด หมายถึง การค้นหา การตามหาคนต้นความคิด อีกทั้งรูปแบบรายการที่
แบ่งออกเป็น 3 ช่วงนั้นก็มีชื่อในแต่ละช่วงที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ สืบเสาะค้นหา สืบสาวราวเรื่อง 
และเปิดเผยตัวตน 

การเขียนบทรายการ 

ตอน ขนมหม้อแกงเมืองเพชรเจ้าแรก 

ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 

 ช่วงที่ 1   

1 Title ประจ ารายการ เพลงประจ ารายการ 10 

วินาที 

2 Insert พิ ีกรสองคน เปิดรายการ 

  จังหวัดเพชรบุรี 

พิ ีกรสองคน :  พูดพร้อมกัน) 

สวัสดีครับ/ค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่

1 นาที 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง) รายการสืบค้น คนต้นคิด 

จ  า : รายการที่จะพาคุ ผู้ชมไป

ตามหาอาหารของฝากเจ้าแรก 

บุษ : และเสริมสร้างแรงบันดาล

ใจให้กับคุ ผู้ชมที่ก าลังจะคิด

ริเริ่มท าสิ่งใหม่ๆคะ 

จ  า : คือตอนนี้ผมสงสัยมากว่าเรา

อยู่กันที่ไหน ผมเห็นข้างทางที่เรา

นั่งเรามามีแต่ป้าย แม่กิมไล้ แม่

กิมลั้ง แม่บุ ล้น แม่โน้นแม่นี่เต็ม

ไปหมด ไม่รู้กี่แม่ มันจะแม่อะไร

กันเยอะขนาดนี้ 

บุษ : คุ จ  าค่ะ คุ นี่ชั่งไม่รู้อะไร

เลยนะคะ พวกร้านแม่กิมไล้ แม่

กิมลั้งเหล่านี้ เขาขึ้นชื่อในเรื่อง

ของขนมหวานชนิดหนึ่ง ซึ่งนั้นก็

คือ ขนมหม้อแกง ไงละค่ะ 

จ  า : อ่อ ขนมหม้อแกง งั้นผม

พอจะรู้ละว่าที่ที่เราอยู่กันตอนนี้

ก็คือ …… 

พิ ีกรสองคน :  พูดพร้อมกัน) 

จังหวัดเพชรบุรี 

3 เปิดด้วยภาพบรรยากาศจังหวัด

เพชรบุรี 

SFX.ดนตรีประกอบ 10 

วินาที 

4 Insert ขนมหม้อแกงร้านต่างๆใน

จังหวัดเพชรบุรี 

จ  า : แต่ผมก็ยังไม่หายสงสัย พอ

เห็นพวกร้านแม่ๆเยอะแยะขนาด

นี้ แล้วแม่ไหนกันที่เป็นขนมหม้อ

แกงเจ้าแรกของเมืองเพชร ใช่

1 นาที 

   ส
ำนกัหอ
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พวกแม่ๆท้ังหลายนี่หรือเปล่า 

บุษ : ก็นั่นนะสิคะเราเองก็มา

พร้อมกัน งั้นเราสองคนคงต้องไป

ถามคนเมืองเพชรกันแล้วละ ว่า

เจ้าไหนกันคือ ขนมหม้อแกงเจ้า

แรกของเมืองเพชร 

จ  า: เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลา 

งั้นก็ไปกันเลย! 

5 ภาพกรา ิก เปิดช่วง “สืบเสาะ

ค้นหา” 

VO : ช่วงสืบเสาะค้นหา 10

วินาที 

6 ภาพคนทั่วไปอยู่ละแวกนั้น / 

หรือลูกค้าที่มาซื้อของฝากท่ีร้าน 

VOX POP ความคิดเห็นของคน

แถวนั้น เพ่ือยืนยันความเป็นเจ้า

แรกอีกครั้ง) 

ค าถาม 

“ร้านขนมหม้อแกงเมืองเพชรเจ้า

แรกคือร้านไหน” 

1.30 

วินาที 

7 พิ ีกรสองคนเดินทางตามหาร้าน

ขนมหม้อแกงเจ้าแรกโดยค้น

หาทางแอพพลิเคชั่นของโทรศัพท์ 

และการถามทาง แม่ค้า

,ประชาชน) 

SFX.ดนตรีประกอบ 30

วินาที 

8 กรา ิก แผนที่การเดินทางไปยัง 

“ร้านแม่ปิ่นขนมหม้อแกง” 

VO : เริ่มจากตรงเข้ามาในอ าเภอ

เมือง ตรงยาวมาเจอสถานที่

ราชการ เจอไปรษ ีย์ เจอจวน

ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้ามสะพาน

ข้ามแม่น้ าเพชรบุรี ตรงตามทาง

เลี้ยวขวา ขวามือก็จะเจอร้านแม่

40 

วินาที 

   ส
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ปิ่นขนมหม้อแกง ป้ายสีแดง 

9 ภาพป้ายหน้าร้าน แม่ปิ่นขนม

หม้อแกง 

Caption :ถนนมาตยาวงษ์ ต าบล

ท่าราบ อ าเภอเมือง จังหวัด

เพชรบุรี 

SFX.บรรยากาศ 

 

10 

วินาที 

10 พิ ีกรสองคนยืนอยู่หน้าร้าน แม่

ปิ่นขนมหม้อแกง 

พิ ีกรสองคน : และในที่สุดเรา

สองคนก็เจอ พูดพร้อมกัน) “ร้าน

แม่ปิ่นขนมหม้อแกง” 

จ  า : ว่าแต่มันใช่ร้านนี้จริงหรือ

เปล่า 

บุษ : อย่ามัวยืนสงสัยให้เสียเวลา 

ไหนๆก็เจอละ เข้าไปถามให้รู้

ความจริงกันไปเลย 

40 

วินาที 
 

 

11 ภาพคุ เมตตา 

Caption :คุ เมตตา พูลสวัสดิ์ 

เจ้าของร้านแม่ปิ่นขนมหม้อแกง 

 ทายาทรุ่นทีส่าม ผู้สืบทอดแม่

ปิ่นขนมหม้อแกง) 

ภาพยืนคุยกับคุ เมตตา 

ภาพใบประกาศต่างๆจากสื่อ 

ส านักพิมพ์ นิตยสาร 

ค าถามสัมภาษ ์เล็กๆน้อยๆ 

- ถามหาแม่ปิ่น หรือทายาทตัว

จริง 

- มีอะไรมายืนยันความเป็นเจ้า

แรก 

1.30 

นาท ี

12 ภาพบรรยากาศร้าน เน้นเ พาะ

บริเว หน้าร้าน ภายในร้านนิด

หน่อย 

SFX.ดนตรีประกอบ 20 

วินาที 

13 Title รายการปิดช่วงทีห่นึ่ง เพลงประจ ารายการ 10 

วินาที 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



66 

 ช่วงที่ 2   

14 ภาพขนมหม้อแกงชนิดต่างๆของ

ทางร้าน 

SFX.ดนตรีประกอบ 15 

วินาที 

15 ภาพกรา ิก เปิดช่วง “ สืบสาว

ราวเรื่อง” 

VO :ช่วง สืบสาวราวเรื่อง 10 

วินาที 

16   บริเว หน้าร้านแม่ปิ่น 

 

 

สอบถามประวัติความเป็นมา 

อย่างละเอียดของร้านแม่ปิ่น จาก

คุ เมตตา พูลสวัสดิ์ 

- ประวัติความเป็นมาของร้าน 

- จุดเด่น 

1.45

นาท ี

17 ภาพสา ิตขั้นตอนการท าขนม

หม้อแกง 

 

 พิ ีกรสามารถซักถามข้อ

สงสัยเคล็บลับ สูตรต่างๆระหว่าง

สา ิตขั้นตอนการท าขนมหม้อ

แกง) 

คุ เมตตา :การเตรียมวัตถุดิบ

ร้านแม่ปิ่นก็พิถีพิถันในการท าทุก

ขั้นตอน เริ่มจากเลือกวัตถุดิบ ไข่

ที่น ามาท าต้องท าความสะอาด

เปลื อก ไข่ ทั้ ง หมดก่ อน  เ พ่ื อ

ป้ อ ง กั น สิ่ ง ส ก ป ร ก เ จื อ ป น 

มะพร้าวต้องเป็นมะพร้าวจากทับ

สะแก ประจวบคีรีขัน ์ เพราะมี

เนื้อหนาและมัน น้ าตาลต้องเป็น

น้ าตาลจากต้นตาลโตนดเมือง

เพชร เพราะตาลโตนดให้รสชาติ

หอมหวนนุ่มนวล ไม่หวานแหลม

เหมือนน้ าตาลจากอ้อย 

เคล็ดลับที่แท้จริงของขนมหม้อ

แกง ของทุกอย่างต้องสดใหม่ 

น้ าตาลเราก็ใช้น้ าตาลโตนดแท้ๆ 

กะทิเราก็สด ท าวันต่อวัน ส่วนไข่

5 นาที 

   ส
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สมุดกลาง



67 

เราก็ใช้ทั้งไข่ไก่และไข่เป็ด เพราะ

ถ้าเป็นไข่เป็ดอย่างเดียว เนื้อขนม

จะแข็ง และถ้าไข่ไก่อย่างเดียว

ขนมก็จะนิ่มเกินไป แต่พอน ามา

ผสมเข้าด้วยกันแล้วกลับนุ่มนวล

พอดี 

18 ภาพน้ าตาลโตนด VO : เมื่อเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีจะ

สังเกตเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีล า

ต้นสูงเ ียด ้า นั่นก็คือ ต้นตาล 

ต้นตาลเมืองเพชร ให้ผลผลิต

น้ าตาลโตนดที่ดีที่สุดมาตั้ งแต่

สมัยโบรา ตราบจนถึงปัจจุบัน 

จึงมีชื่อเสียงติดปากคนทั่วไปว่า 

“น้ าตาลเพชรบุรี” เพราะมีรส

หวานหอมอร่อย มีรสชาติกลม

กล่อมชวนรับประทาน จนเป็น

ที่มาของค าว่า “หวานเหมือน

น้ าตาลเมืองเพชร” ดังนั้นต้นตาล

จึงนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคั 

ของจังหวัดเพชรบุรี เช่นเดียวกับ

ขนมหม้อแกงเมืองเพชร ที่มี

ส่วนผสมหลักของน้ าตาลโตนด

ท าให้รสชาติของขนมหม้อแกง

นั้นหอมหวานไม่เหมือนที่อ่ืน จน

กลายเป็นของฝากขึ้นชื่อประจ า

จังหวัดเพชรบุรีเช่นกัน 

40 

วินาที 

19 Title รายการปิดช่วงทีส่อง เพลงประจ ารายการ 10 

วินาที 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%94
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 ช่วงที่ 3   

20 ภาพการขายขนมหม้อแกงของ

ทางร้าน 

SFX.ดนตรีประกอบ 

 

15 

วินาที 

21 ภาพกรา ิก เปิดช่วง “ เปิดเผย

ตัวตน” 

VO :เปิดเผยตัวตน 10 

วินาที 

22 พิ ีกรทั้งสองสัมภาษ ์คุ เมตตา 

  บริเว ภายในร้าน 

พูดคุยกับคุ เมตตา ทายาทผู้สืบ

ทอดขนมหม้อแกงแม่ปิ่นรุ่นที่

สาม) 

- ความรู้สึก 

- แรงบันดาลใจในการท าขนม

หม้อแกงสืบทอดต่อจากคุ ย่า 

- ความภาคภูมิใจในความเป็นเจ้า

แรก 

1.30

นาท ี

23 CU :ภาพขนมหม้อแกงเผือก ขนม

หม้อแกงเม็ดบัว ข้าวเหนียวตัด 

เผือกกวน ขนมบ้าบิ่น ทองหยิบ 

ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน 

และขนมชนิดอ่ืนๆของทางร้าน 

Caption :ร้านแม่ปิ่นขนมหม้อ

แกง 

เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์

07.00-18.00 น.และวันเสาร์-

อาทิตย์ 0  00 น -1  00 น  

โทร. 032-425568  

พิ ีกรทั้งสองพูดถึงรสชาติของ

ขนมแต่ละชนิด 

 

1.30

นาท ี

24 ภาพบรรยากาศการซื้อของฝาก

ของสองพิ ีกร 

พิ ีกรกล่าวขอบคุ เมตตา 

VO :ร้านแม่ปิ่นยังมีขนมอีกหลาย

ชนิดเช่น ทองหยิบ ทองหยอด 

30 

วินาที 
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ฝอยทอง เม็ดขนุนไส้เผือกและไส้

ถั่ว ขนมชั้น บ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน

เผือกและถั่วกวน ลูกตาลเชื่อม 

สาเกเชื่อม  ักเชื่อม มะตูมเชื่อม 

ให้ทุกท่ านได้มา เลื อกสรรได้

ตามใจชอบอีกด้วย 

25   พระนครคีรี หรือเขาวัง 

 

VO : เขาวัง หรือ อุทยาน

ประวัติศาสตร์พระนครคีรี เป็น

สถานที่เที่ยวที่ส าคั ของเพชรบุรี 

ซึ่งถือได้ว่าเป็นสั ลักษ ์ของ

เมืองเพชรบุรี  เพราะเมื่อเข้าสู่

เมืองเพชรบุรี  สิ่งที่จะได้เห็นได้

โดดเด่นมาแต่ไกล คือ เขาวัง ซึ่ง

มีเจดีย์และอาคารสีขาวสะอาด 

เขาวังเป็นโบรา สถานที่เก่าแก่คู่

เมืองเพชรบุรี  พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 

4 ทรงพอพระราชหฤทัยที่จะ

สร้าง พระราชวัง ส าหรับเสด็จ

แปรพระราชฐานขึ้นบนยอดเขา

แห่งนี้ และทรงพระราชทานนาม

ว่า พระนครคีรี แต่ชาวเมืองเพชร

เรียกกันติดปากว่า เขาวัง สืบมา

จนบัดนี้ 

เขาวังมีพระที่นั่ง พระต าหนัก วัด 

และกลุ่มอาคารต่างๆ มากมาย 

ส่ วนให ่ เป็นสถาปัตยกรรม

ตะวันตกแบบนิโอคลาสสิคผสม

2.30

นาท ี   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สถาปัตยกรรมจีน ตั้งอยู่บนยอด

เขาให ่ๆ 3 ยอดด้วยกัน ซึ่งร้าน

แม่ปิ่นขนมหม้อแกงได้มีโอกาส

ขึ้นทูลเกล้าถวายขนมหม้อแกงแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 8   พระที่นั่งเพชรภูมิ

ไพโรจน์  เมื่ อครั้ งทรงเสด็จฯ

ประพาสเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วย

พ ร ะ บ ร ม ว ง ศ า นุ ว ง ศ์  ใ น ปี

พุท ศักราช 2488 นับเป็นพระ

มหากรุ า ิคุ อย่างล้นพ้น และ

เป็นเกียรติประวัติต่อครอบครัว 

พูลสวัสดิ์ 

26   ถนนพระทรง พิ ีกรทั้งสองพูดปิดรายการ 

บุษ : เป็นยังไงบ้างค่ะ คุ จ  า 

ส าหรับการตามหาขนมหม้อแกง

เมืองเพชรเจ้าแรก 

จ  า :  ความคิดเห็นของตัวเอง) 

พูดถึงร้านแม่ปิ่น รสชาติขนม

หม้อแกง 

บุษ :  ความคิดเห็นของตัวเอง) 

พูดถึงข้อคิด แรงบันดาลใจที่ได้

จากคุ เมตตา เจ้าของร้าน) 

บุษ : ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ 

บริ เว ที่ เ ราทั้ งสองยืนอยู่ ใน

ข ะนี้ก็ เป็นอีกหนึ่ งสถานที่ที่

ส าคั ของร้านแม่ปิ่นขนมหม้อ

แกง ถนนสายนี่มีชื่อว่า ถนนพระ

1 นาที 
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ทรงค่ ะถนนสายนี้ ถื อว่ า เป็ น

จุดเริ่มต้นของร้านแม่ปิ่นเลยก็ว่า

ได้ นั่นก็คือ เป็นสถานที่เดิมที่แม่

ปิ่นใช้ขายขนมหม้อแกงตั้ งแต่

เริ่มแรก ซึ่งในปัจจุบันคือที่ตั้งของ 

ร้านสุชาดา เป็นร้านขายของช า

นั่นเองค่ะ 

จ  า : โห พูดได้ค าเดียวเลยนะครับ 

ว่า ร้านแม่ปิ่นขนมหม้อแกงเนี่ย 

อยู่เคียงคู่กับจังหวัดเพชรบุรีมา

อย่างยาวนานเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะ

เป็นถนนทรงวาด พระนครคีรีที่

ต่ า ง มี ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า

เกี่ยวเนื่องกับร้านแม่ปิ่นทั้งสิ้น 

จ  า/บุษ :  สลับกันพูด) และใน

วันนี้เราสองคนขอลาท่านผู้ชมไป

ก่อน พบกันใหม่สัปดาห์หน้ า 

แล้วตามมาดูกันนะครับ/ค่ะว่า

พวกเราสองคนจะไปตามหาเจ้า

แรกที่ ไหน จังหวัดไหนกัน ใน

รายการสืบค้น คนต้นคิด ส าหรับ

วันนี้ สวัสดีครับ/ค่ะ 

VO :กว่า 3 ชั่วอายุคนที่นางปิ่น 

พูลสวัสดิ์ หรือแม่ปิ่น ชาวเมือง

เพชร ผู้ที่มีฝีมือในการท าขนม

หวาน ได้ดัดแปลงพัฒนาสูตร

ขนมหม้อแกงอย่างต่อเนื่องให้มี

รสชาติที่เข้มข้นขึ้นและอร่อยน่า

   ส
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รับประทานยิ่งขึ้นซึ่งถือได้ว่าเป็น

เจ้าแรกในเพชรบุรีเลยก็ว่าได้ จน

ชื่อเสียงของ ขนมหม้อแกงแม่ปิ่น 

เป็ นที่ รู้ จั กและยอมรั บอย่ า ง

แพ ร่ ห ล า ย  ถึ ง แ ม้ แ ม่ ปิ่ น จ ะ

เสียชีวิตไปแล้วก็ตามแต่ ทุกวันนี้

ชื่อเสียงและสูตรการท าขนมหม้อ

แกงของแม่ปิ่นนั้นยังคงสืบทอด

ต่อๆ กันมาจากรุ่นลูกสู่รุ่นหลาน

และจะยังคงสืบทอดต่อกันไป

เรื่อยๆไม่รู้จบ เพราะว่าสูตรการ

ท าขนมหม้อแกงที่แม่ปิ่นให้ไว้นั้น

เป็ น เ สมื อนขอ งมี ค่ า ยิ่ ง ก ว่ า

ทรัพย์สินเงินทองเสียอีก 

27 End Credit  
คลิปเบื้องหลังส่งท้าย + Title 

ปิดรายการ 

ค าพูดเด็ดๆ “แรงบันดาลใจ” 

จากเจ้าแรก+SFX.เพลงประจ า

รายการ 

30 

วินาที 

 

4.2 ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production)  

 แผนการถ่ายท า : เริ่มถ่ายท าในช่วงวันที่ 20 ตุลาคม 2556 – 12  ันวาคม 2556 
 ส าหรับขั้นตอนนี้ จะเป็นการผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝาก

เจ้าแรกของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย ผู้ศึกษาได้จัดสรรและก าหนดวันในการถ่ายท าดังนี้ 
 คิวที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 เป็นวันเริ่มของการถ่ายท า เริ่มต้นที่ช่วง

เปิดรายการที่ถ่ายท าบริเว ทางขึ้นพระนครคีรีสถานที่ที่ ส าคั ของจังหวัดเพชรบุรี ต่อด้วย
พิพิ ภั ฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีที่อยู่ในช่วงเปิดเผยตัวตน ซึ่งสถานที่แห่งนี้ที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้อง
กับร้านแม่ปิ่นขนมหม้อแกง ร้านขนมหม้อแกงเมืองเพชรเจ้าแรก ซึ่งได้ท าจดหมายขอยืมใช้สถานที่
จากทางมหาวิทยาลัยไปทางพิพิ ภั ฑสถานแห่งชาติแห่งนี้ แต่ในส่วนของพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์
ที่เป็นสถานที่ที่ส าคั ส าหรับการถ่ายท านั้นไม่สามารถเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศข้างในได้ เนื่องจาก
เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ทางพิพิ ภั ฑ์จึงไม่อนุ าตให้ทางทีมงานเข้าไปถ่ายท า จึงเก็บ

   ส
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ภาพบรรยากาศมาได้เพียงส่วนนอกเท่านั้น หลังจากนั้นก็เป็นถ่ายสัมภาษ ์คนในจังหวัดเพชรบุรี ใน
ค าถามท่ีว่า “ขนมหม้อแกงเมืองเพชรเจ้าแรกคือเจ้าไหน” ที่จะอยู่ในช่วงสืบเสาะค้นหา ซึ่งได้ท าการ
สัมภาษ ์เป็นจ านวน 20 คน พร้อมทั้งถ่ายเก็บภาพบรรยากาศระหว่างเดินทางและบรรยากาศ
จังหวัดเพชรบุรี 

 ปั หาและอุปสรรค์ที่พบในคิวที่ 1 เป็นช่วงเปิดรายการที่ไม่ได้เลือกสถานที่ในการ
จะถ่ายท า ท าให้เสียเวลาในการเดินทางเลือกหาสถานที่เปิดรายการ ซึ่งเป็นข้อบกพร่องของผู้ก ากับ
เองที่ไม่รอบคอบและวางแผนงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร ปั หาอีกอย่างของการถ่ายท าวันแรกคือ การถ่าย
ท าช่วงสัมภาษ ์ที่ค่อนข้างจะวุ่นวาย และไม่มีความรู้ในการถ่ายท าสัมภาษ ์ 

ก าหนดการถ่ายท าคิวที่ 1 

ร้านแม่ปิ่นขนมหม้อแกง / จังหวัดเพชรบุรี / ถนนพระทรง 

เวลา รายละเอียด 

08.30 – 10.00 น. พร้อมกันที่ตึก CAT ออกเดินทางไปจังหวัด

เพชรบุรี 

แวะทานอาหารเช้า 

10.30 – 11.00 น. จัดของ เตรียมอุปกร ์ พร้อมถ่ายท า 

11.00 – 13.30 น. ถ่ายท าท่ีพระนครคีรี 

13.30 – 14.30 น.  พักเท่ียง 

14.30 – 17.30 น. ถ่ายเปิดรายการ / ปิดรายการ / สัมภาษ ์

 Vox Pop) จ านวน 20 คน / บรรยากาศช่วง

ตามหา / บรรยากาศจังหวัดเพชรบุรี / บรรยาย

กาศร้านขนมหม้อแกงอ่ืนๆ 

 

 คิวที่ 2 วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556 เริ่มถ่ายท าในส่วนของร้านแม่ปิ่นขนมหม้อ
แกง ที่เป็นส่วนส าคั ท่ีสุดของรายการ เพราะมีอยู่ทุกช่วงของรายการ ได้แก่ช่วงสืบเสาะค้นหา ที่เป็น
การสืบเสาะหาความจริง หาร้านเจ้าแรกที่แท้จริง หาตัวยืนยันที่สามารถบอกได้ว่าร้านนี้คือร้านขนม
หม้อแกงเมืองเพชรเจ้าแรก ช่วงสืบสาวราวเรื่อง แนะน าเจ้าของร้านขนมหม้อแกง ซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่ 
3 ซักถามประวัติความเป็นมา พร้อมทั้งสา ิตขั้นตอนการท า ที่เข้าไปถ่ายท าถึงในห้องท าขนมของทาง
ร้าน ที่ไม่เปิดเผยสูตรหรือเคล็ดลับ และขั้นตอนการท าให้ใครเห็นได้ง่ายๆ ต่อมาช่วงเปิดเผยตัวตน ที่
เป็นช่วงสัมภาษ ์ถึงแรงบันดาลใจจากเจ้าของร้าน คุ เมตตา พูลสวัสดิ์ และลองลิ้มชิมรสชาติขนม
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หม้อแกงที่ออกจากเตาใหม่ๆ และขนมอ่ืนๆ ที่ขึ้นชื่อของทางร้านอีกมากมาย ปิดท้ายด้วยการถ่ายปิด
รายการที่ถนนพระทรง ที่มีประวัติความเป็นมาเก่ียวข้องกับร้านแม่ปิ่นขนมหม้อแกง 

 ปั หาและอุปสรรค์ที่พบในคิวที่ 2 ส าหรับการถ่ายท าในวันนี้ค่อนข้างเป็นเป็น
อย่างราบรื่น เนื่องจากมีการวางแผนเวลาและการถ่ายท ามาดีพอสมควร และทีมงานสามารถควบคุม
เวลาให้อยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ปั หาส าหรับวันนี้คงอยู่ที่ตัวพิ ีกรและเจ้าของร้านที่พบกันครั้ง
แรก ท าให้การพูดคุย การสัมภาษ ์ การสอบถาม ยังไม่ดีเท่าที่ควร ยังขาดการแก้ไขปั หาเ พาะ
หน้า ท าให้ค าถามที่สัมภาษ ์นั้นยังไม่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของรายการ ซึ่งก็เป็นข้อบกพร่องของ
ผู้เขียนบทที่เขียนบทรายการไม่ดีเท่าที่ควร 

ก าหนดการถ่ายท าคิวที่ 2 

ร้านแม่ปิ่นขนมหม้อแกง / ถนนพระทรง 

เวลา รายละเอียด 

06.00 - 07.15 น. ตื่นนอน พร้อมทานอาหารเช้า 

07.15 – 07.50 น. ออกเดินทางไปร้านแม่ปิ่นขนมหม้อแกง 

08.00 – 11.00 น. ถ่ายท าท่ีร้านแม่ปิ่นขนมหม้อแกง 

11.00 – 12.00 น.  พักเท่ียง 

12.30 – 13.30 น. ถ่ายปิดรายการที่ถนนพระทรง 

14.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ 

รายช่ือต าแหน่งและทีมงาน  

พิ ีกรชาย 1  : นายค วัชร์ มงคลสิริ 

พิ ีกรชาย 2  : นายพี ัฐ รอบคอบ  

ผู้ควบคุมการผลิต  : นางสาวอภิสรา สุภาวงษ์  

ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์  : นาย นวัฒน์ แสงสุวรร  

ช่างกล้อง 1  : นายพีรพล จิรปฐมสกุล 

ช่างกล้อง 2  : นายคมกริช คุ้มภัย 

ผู้ก ากับภาพ  : นางสาวอภิสรา สุภาวงษ์ 

บทรายการ  : นางสาวอภิสรา สุภาวงษ์ 

ประสานงาน  : นางสาวอภิสรา สุภาวงษ์ 

 
 คิวที่ 3 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เนื่องจากพิ ีกรไม่เหมาะสมกับตัวรายการ 

จึงต้องถ่ายท าใหม่หมดทั้งรายการ เริ่มด้วยสถานที่แรกร้านแม่ปิ่นขนมหม้อแกง ซึ่งการถ่ายท า
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เหมือนเดิม เพียงแต่ช่วงที่สอง สา ิตขั้นตอนการท านั้นทางร้านไม่อนุ าตให้ถ่ายท าใหม่ จึงต้องใช้ ุต
เทจเดิม ในส่วนของระยะเวลาในการถ่ายท านั้นล่วงเลยเวลาที่ก าหนดไว้ จึงต้องเร่งถ่ายท าในช่วง
สัมภาษ ์ ซึ่งได้ท าการสัมภาษ ์จ านวน 30 คน และกระจายงานแบ่งทีมงานออกเป็นสองทีม เพ่ือ
ความรวดเร็วในการถ่ายท า และประหยัดเวลา หลังจากนั้นก็ถ่ายท าช่วงเปิดรายการและปิดรายการ 
ซึ่งช่วงเปิดรายการนั้นมีการเลือกสถานที่ในการถ่ายท ามาแล้วและถ่ายปิดรายการที่สถานที่เดิม จึง
ช่วยให้ท าเวลาในการถ่ายท าได้ดี ผ่านพ้นไปอย่างราบรื่น 

 ปั หาและอุปสรรค์ที่พบในคิวที่ 3 เรื่องของสถานที่ในการถ่ายท า ร้านแม่ปิ่นขนม
หม้อแกง เดิมทีตอนแรกที่ติดต่อไว้ขออนุ าตถ่ายท าเหมือนเดิมที่เคยมาถ่าย แต่ปรากฏว่าพอวันถ่าย
จริง ไม่ยอมให้ถ่ายท าขั้นตอนการท า ซึ่งก็ได้แก้ไขปั หาโดยการใช้ ุตเทจเดิม โดยพยายามเลือกที่ไม่
มีพิ ีกรคนเดิมอยู่ในภาพ 

ก าหนดการถ่ายท าคิวที่ 3 

ร้านแม่ปิ่นขนมหม้อแกง / จังหวัดเพชรบุรี / ถนนพระทรง 

เวลา รายละเอียด 

06.30 - 09.00 น. พร้อมกันที่ตึก CAT ออกเดินทางไปจังหวัด

เพชรบุรี 

แวะทานอาหารเช้า 

09.00 – 12.00 น. เริ่มถ่ายที่ร้านแม่ปิ่นขนมหม้อแกง 

12.00 – 13.00 น. พักเท่ียง 

13.00 – 14.00 น.  ถ่ายสัมภาษ ์ Vox Pop) จ านวน 30 คน 

14.30 – 16.00 น. ถ่ายปิดรายการที่ถนนพระทรง 

16.00 – 18.00 น. ถ่ายเปิดรายการที่ร้านของฝากร้านหนึ่ง 

เก็บภาพบรรยากาศระหว่างเดินทาง และตัว

จังหวัดเพชรบุรี 

รายช่ือต าแหน่งและทีมงาน  

พิ ีกรชาย  : นายกวิน พงษ์นิย รรม  

พิ ีกรห ิง  : นางสาวบุษกร จินดาโสด 

ผู้ควบคุมการผลิต  : นางสาวอภิสรา สุภาวงษ์  

ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์  : นางสาวปรัต นันท์ รัชต ิรโพ ิ์ 

ช่างกล้อง 1  : นายพีรพล จิรปฐมสกุล 
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ช่างกล้อง 2  : นายพงศกร พจนรุ่งวกุล 

ผู้ก ากับภาพ  : นางสาวอภิสรา สุภาวงษ์ 

บทรายการ  : นางสาวอภิสรา สุภาวงษ์ 

 ประสานงาน  : นางสาวอภิสรา สุภาวงษ์ 

 
 คิวที่ 4 วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2556 ส าหรับการถ่ายท าในครั้งนี้เดินทางมา

เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับตาลโตนด ซึ่งอยู่ในช่วงที่สองของรายการ ถือเป็นการแทรกเกร็ดความรู้เล็กๆ 
น้อยๆ ในรายการเกี่ยวกับส่วนผสมที่ส าคั และอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งได้มีการติดต่อกับทางอดีตก านัน
ต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด ที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องตาลโตนดในจังหวัดเพชรบุรี ท าได้ข้อมูลที่ดี
มาก รวมทั้งได้เข้าไปถ่ายท าบรรยากาศถึงในสวนตาลอีกด้วย 

 ปั หาและอุปสรรค์ที่พบในคิวที่ 4 เนื่องจากช่วงที่ไปถ่ายท านั้นอยู่ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน เป็นช่วงที่ตาลไม่มีน้ า ท าให้ไม่สามารถได้ภาพขั้นตอนการท าตาลโตนดอย่างที่ตั้งใจไว้ 

ก าหนดการถ่ายท าคิวที่ 4 

ตาลโตนด (สวนตาลของก านันถนอม ภู่เงิน อ าเภอถ้ ารงค์ ต าบลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี) 

เวลา รายละเอียด 

13.30 - 15.00 น. ออกเดินทางไปจังหวัดเพชรบุรี 

15.00 – 17.00 น. เริ่มถ่ายที่สวนตาล 

17.00 – 18.00 น. เก็บภาพบรรยายระหว่างเดินทาง / ร้านของ

ฝากต่างๆ 

 
 คิวที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 12  ันวาคม 2556 การถ่ายท าในครั้งนี้ถ่ายท าช่วยสุดท้าย

ของรายการ ช่วงเปิดเผยตัวตน ซึ่งยังขาดเนื้อหาที่ส าคั ของตัวรายการและไม่ตอบจุดประสงค์ของ
รายการเท่าที่ควร ท าให้ต้องกลับมาเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องแรงบันดาลใจในการเป็นเจ้าแรก
และการรักษาคงไว้ให้ยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นได้จนมาถึงทุกวันนี้ ซึ่งการถ่ายท านั้นผ่านไปอย่างราบรื่น 
เป็นการสัมภาษ ์ตัวเจ้าของร้านแม่ปิ่น คุ เมตตา พูลสวัสดิ์ และน ารายละเอียดส่วนนี้มาประกอบ
กับตัวรายการที่ตัดไว้ให้สมบูร ์ 

 ปั หาและอุปสรรค์ที่พบในคิวที่ 5 ปั หาสุดท้ายของงานนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องเวลาที่
ตอนแรกมีการนัดไว้ช่วงเช้า แต่เมื่อไปทีมงานไปถึงทางร้านมีลูกค้าค่อนข้างเยอะ ท าให้เจ้าของร้านไม่
สะดวกที่จะถ่ายท าช่วงเวลานั้น จึงต้องเลื่อนการสัมภาษ ์เป็นช่วงเย็นแทน 
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แนวทางส าหรับการแก้ไข  
1. ควรวางแผนการท างานให้รอบคอบละเอียดกว่านี้ เพ่ือลดปั หาเรื่องของเวลา 

ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นระหว่างการถ่ายท า และไม่ให้เป็นการเสียงเวลาในการต้องไปถ่าย
ท าใหม่ 

2. ควรเช็คสภาพอุปกร ์ทุกชิ้นก่อนการถ่ายท าให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและ
เตรียมอุปกร ์ให้เรียบร้อย ครบถ้วน เช่น ถ่าน แบตเตอรี่กล้องส ารอง เพ่ือความสะดวกรวดเร็วใน
การถ่ายท า 

3. ตั้งสติและพร้อมรับมือกับปั หาที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลา 

 

4.3 ขั้นตอนหลังการถ่ายท า (Post-production)  

 ขั้นตอนของการล าดับภาพและตัดต่อเสียง 
 ขั้นตอนต่อมาจะเป็นการตัดต่อล าดับเรื่องราว เพ่ือให้ภาพมีความต่อเนื่อง และสื่อ

ความหมายได้ชัดเจนตามบท ส าหรับการตัดต่อรวมถึงการใส่เสียงเพลงประกอบต่างๆ ปรับระดับ
ความเบา-ดังของเสียง ปรับแต่งสี โดยใช้โปรแกรม Final Cut ซึ่งส่วนที่เป็นเนื้อหาของรายการ 

 การตัดต่อ : เริ่มตัดต่อตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2556 – 2 มกราคม 2557  
 เริ่มจากแปลงไ ล์ ดู ุตเทจ คัดเลือก ุตเทจที่จะใช้ จัดเรียงแยกเป็นกลุ่ม ครั้ง

แรกเริ่มตัดช่วงที่ 1 เพ่ือน าไปให้ค ะกรรมการในห้องตรวจ และพบว่าพิ ีกรไม่เหมาะสมกับตัว
รายการ จึงท าให้ต้องถ่ายท าใหม่ แต่ก็ ุตเทจบางในส่วนที่สามารถใช้ได้และสามารถน ามารวมกับ ุต
เทจใหม่ที่ถ่ายมา เนื่องจากการไปถ่ายท าใหม่นั้น ก็ได้น าส่วนที่บกพร่องในการถ่ายท าครั้งแรกมาปรับ
ใช้ และถ่ายเพ่ิมเติมในส่วนที่ขาดหายให้สมบูร ์มากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นได้ส่งตัวรายการแบบเต็มให้
ค ะกรรมการในห้องตรวจ ก็พบว่าตัวพิ ีกรเข้ากับรายการมากขึ้น แต่ยังติดในเรื่องของการเล่าเรื่อง
ที่ค่อยเป็นค่อยไป ไม่กระชับ ท าให้คนดูรู้สึกเบื่อ จึงได้น ากลับมาแก้ไข โดยการตัดเนื้อหาในส่วนที่เยิ่น
เย้อ และไม่ส าคั ออก เพ่ือให้ตัวรายการออกมากระชับ และใช้เพลงเข้ามาเป็นตัวช่วยในการสร้าง
ความบันเทิงให้คนดูรู้คล้อยตาม เรื่องเสียงที่มีเสียงรบกวนจากบรรยากาศรอบข้าง ท าให้เสียงพิ ีกร 
และผู้ถูกสัมภาษ ์ ังไม่ชัดเจน จึงได้มีการปรับเพ่ิม-ลดเสียงเท่าที่จะท าได้ จนมาถึงครั้งสุดท้ายที่ส่ง
ให้ค ะกรรมการในห้องตรวจ ก็พบว่าการปรับสีของรายการ ูด าดเกินไป ท าให้ภาพออกมาไม่
สวยงาม จึงได้ปรับสีของตัวรายการใหม่ทั้งหมด เรื่องการเชื่อมโยงเรื่องในช่วงสุดท้ายของรายการที่
ควรมีการจัดเรียงล าดับการเล่าเรื่องใหม่ ให้เข้าใจง่ายกว่านี้ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้มีการ
ปรับแก้เล่าเรื่องใหม่ เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าใจ และตัดเนื้อหาบางส่วนทิ้งเพ่ือไม่ให้เป็นการกล่าวซ้ าไป
ซ้ ามา จนท าให้รู้สึกน่าเบื่อ สุดท้ายนี้ได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยทั้งหมดในรายการ ทั้งภาพ เสียง สี
ก่อนส่งตัวรายการแบบสมบูร ์ 
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เพลงประกอบในรายการ  
หลักการเลือกเพลงที่น ามาใช้ประกอบในรายการ จะเลือกเพลงที่มีจังหวะสนุกสนาน 

 ังแล้วเพลิดเพลิน บางช่วงมีจังหวะดนตรีท านองคล้ายนักสืบ เช่น ช่วงสืบเสาะค้นหา มีบางช่วงที่ใช้
เพลงที่มีจังหวะดนตรีท านองเรื่อยๆ คล้อยตามกับภาพ เพ่ือบรรยายหรือเล่าเรื่องราวของภาพนั้น
อย่างค่อยเป็นค่อยไป เช่น ช่วงเกร็ดความรู้ ที่มีการบรรยายข้อมูลตามภาพ ท าให้คนดูรู้สึกคล้อยตาม
ไปกับภาพและ ังเนื้อหาได้อย่างชัดเจน บางช่วงก็จะใช้เพลงที่มีจังหวะตื่นเต้น เพ่ือกระตุ้นคนดูให้
เกิดความสนใจ โดยรวมเพลงประกอบในรายการจะให้อารม ์ที่สนุกสนาน ท าให้รายการดูไม่
เคร่งเครียด เช่น เพลงไตเติ้ลรายการที่มีจังหวะและท านองตามหา เหมือนนักสืบ เป็นต้น 

 

ปัญหาและอุปสรรค  
1. การล าดับเรื่องราวในช่วงสุดท้ายของรายการ ช่วงเปิดเผยตัวตนนั้น การเรียงล าดับ

เนื้อหา ความลื่นไหลของตัวรายการยังไม่เชื่อมโยงเท่าท่ีควร เนื่องจากว่าเทปที่ถ่ายท าตอนแรกเนื้อหา
ไม่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของรายการ จึงมีการถ่ายท าเพ่ิมเติมและน ามาประกอบกัน โดยเรียง
เรื่องราวและเล่าเรื่องใหม ่

2.  ุตเทจที่ถ่ายมามุมภาพซ้ ากัน ท าให้ไม่สามารถเลือกได้ ภาพที่ออกมาจึงไม่ดี
เท่าท่ีควร เช่น ภาพถา่ยระยะใกล้ของอาหาร ที่ควรมีมุมภาพที่สวยงาม ชวนน่ารับประทานมากกว่านี้ 

3. ใช้ ุตเทจเก่าที่เคยถ่ายท า เนื่องจากการไปถ่ายท าในครั้งที่สอง ทางร้านไม่อนุ าต
ให้ถ่ายท าช่วงสา ิตขั้นตอนการท าใหม่ จึงต้องใช้ ุตเทจที่มีอยู่เดิม ซึ่งบาง ุตเทจก็ติดพิ ีกรเก่าอีก 
ท าให้ต้องคิดวิ ีการเล่าเรื่องในช่วงนี้ใหม่ 

4. เรื่องเสียง ที่มีเสียงบรรยากาศภายนอกรบกวนเวลาที่พิ ีกรพูด มีผลท าให้เสียงพูดไม่
ชัดเจนและไม่มีประสิท ิภาพเท่าท่ีควร เช่น เสียงคนไอจาม เสียงรถยนต์ เป็นต้น 

5. เรื่องสี ภาพบางภาพมืดเกินไป ท าให้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดได้ชัดเจน  
 

แนวทางส าหรับการแก้ไข 
1. คิดวิ ีการเล่าเรื่องใหม่และเรียงช่วงรายการใหม่ แต่เนื้อหาและใจความส าคั ต้องไม่

เปลี่ยน ต้องตรงตามจุดประสงค์เดิมที่วางไว้ 
2. ตัดเนื้อหาที่ไม่จ าเป็น เช่น ประวัติความเป็นมาที่มีการเล่าเรื่องที่นาน อาจท าให้คนดู

รู้สึกเบื่อ จึงจ าเป็นเลือกเอาค าพูด เนื้อหาที่ส าคั  เพื่อความกระชับในเนื้อหา และท าให้รายการไม่น่า
เบื่อ 

3. ในช่วงสา ิตขั้นตอนการท านั้น ใช้เสียงบรรยายของเจ้าของร้านเข้ามาช่วยบวกกับ 
เลือกใช้ภาพขั้นตอนการท าท่ีมีความสอดคล้องกัน 
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4. เรื่องเสียง แก้ไขโดยใช้ในโปรแกรมตัดต่อ และพยายามลดเสียงรบกวนให้ได้มาก
ที่สุด 

5. เรื่องสี พยายามปรับสีทั้งรายการให้ใกล้เคียงกันมากที่สุด เพราะมีบางช่วงที่ภาพมืด
ไป ท าให้มองเห็นภาพไม่ชัดเจน 

 
งบประมาณในการผลิต 

ค่าอาหาร            5,500 บาท 

ค่าเดินทาง+ค่าน้ ามัน       9,500 บาท 

ค่าท่ีพัก     1,500 บาท 

ค่าเสื้อผ้า และพร๊อบในการถ่ายท า  1,100 บาท 

ค่าเบ็ดเตล็ด     3,000 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด  29,600 บาท
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บทที่  5 

การประเมินผลรายการ 
 

การศึกษาและผลิตรายการ “รายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรก
ของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย” รายการสืบค้น คนต้นคิด ได้ใช้วิธีการประเมินผล (Evaluation 
Research) เพ่ือประเมินผลชิ้นงานรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละ
จังหวัดในประเทศไทยที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น ด้วยการใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในหัวข้อ
เรื่อง ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับในรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรก
ของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ ประโยชน์ที่ได้รับ 
และข้อแก้ไขจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย  และใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-
depth Interview) ในหัวข้อเรื่อง ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับในรายการสารคดีท่องเที่ยว
แนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ของการวิจัย คือ ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายในการรับชมการผลิต
รายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย โดยการ
ประเมินผลรายการในครั้งนี้ ได้ใช้โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 20-35 ปี รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้าน
การผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน์ จากนั้น ผู้ศึกษาจะน าไปสู่การสรุปและอภิปรายงานวิจัย 
ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ต่อไป  

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ สืบค้น คนต้นคิด  
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในหัวข้อ ความพึงพอใจและ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการ สืบค้น คนต้นคิด ของกลุ่มเป้าหมายอายุตั้งแต่ 20-35 ปี 
จ านวน 10 ท่าน และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อ ความ
พึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับในรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละ
จังหวัดในประเทศไทย โดยผู้ศึกษาได้เปิดรายการ “สืบค้น คนต้นคิด” ให้กลุ่มเป้าหมายรับชมก่อน
เก็บรวมรวมข้อมูล เพ่ือสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการสืบค้น คนต้นคิด เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยต่อไป  
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เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการสืบค้น คนต้นคิด  
เครื่องมือที่ใช้เป็นค าถามในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก (In-depth Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 7 ส่วนดังนี้  

ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format) 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ (Content)  

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลีลาการน าเสนอรายการ (Style)  

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงและดนตรีประกอบในรายการ (Music) 

ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกราฟิกและการตัดต่อในรายการ (Graphic and Edit) 

ส่วนที่ 6 ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ (Overview) 

ส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะ 

 

ผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “สืบค้น คนต้นคิด” 
1. ผลการวิเคราะห์การสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับ

จากการรับชมรายการ สืบค้น คนต้นคิด” ของกลุ่มเป้าหมายอายุ 20-35 ปี ผู้ศึกษาได้ท าการ
วิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในหัวข้อความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการ
รับชมรายการสืบค้น คนต้นคิด เพ่ือประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ท าให้ได้ข้อมูลด้านความพึงพอใจ 
ความคิดเห็นและประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุ 20-35 ปี ได้รับชมรายการ จ านวน 10 ท่าน
ดังนี้      

คุณสรายุทธ จ าบุญมา  อายุ 27 ปี  อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว 
คุณพนิดา  เชื้อเมืองพาน    อายุ 23 ปี  อาชีพ นักศึกษา 
คุณประภาวดี ถาวรชีพ  อายุ 35 ปี  อาชีพ แม่บ้าน  
คุณสิริภัทธ์  จิรปฐมสกุล อายุ 23 ปี  อาชีพ นักศึกษา 
คุณพรรณกาญจน์ นิธิธนเวช  อายุ 22 ปี  อาชีพ นักศึกษา  
คุณฐานเศรษฐ์      ทรัพย์ปรีชา อายุ 27 ปี  อาชีพ โปรดิวเซอร์  

รายการโทรทัศน์ 
คุณศุทธภา  ตันติธรรม อายุ 30 ปี  อาชีพ พนักงานบริษัท 
คุณกชพร   อินทรประเสริฐ  อายุ 23 ปี  อาชีพ นักศึกษา 
คุณณัชชา       จิตต์รุ่งเรือง อายุ 30 ปี  อาชีพ พนักงาน

ธนาคาร 
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คุณธชษร   เศวตพรหม อายุ 24 ปี  อาชีพ Content   
Creator 

 

ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format)  
ด้านความพึงพอใจและความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 

10 ท่าน รู้สึกพึงพอใจต่อรูปแบบรายการมีความสนใจ อยากที่จะติดตามการตามหาอาหารของฝาก
เจ้าแรกที่แท้จริง โดยกลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อคิดเห็นและอธิบายเพ่ิมเติมถึงรายการว่ามีความสอดคล้อง
กันของเนื้อหาในแต่ละช่วง 

“รู้สึกพึงพอใจนะ เนื่องจากมีความน่าสนใจ ให้ความรู้และความบันเทิงไปพร้อมๆ 
กัน และแปลกตรงท่ีเป็นเจ้าแรก” (ธชษร เศวตพรหม, สัมภาษณ์, วันที่ 2 มกราคม 2557)  

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ (Content) 
ด้านความพึงพอใจและความคิดเห็นที่มีต่อเนื้อหาของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 

10 ท่าน รู้สึกพึงพอใจต่อเนื้อหาข้อมูลของรายการในแต่ละช่วง ไม่ว่าจะเป็นช่วงสืบเสาะค้นหา ที่ได้
รับรู้ข้อมูลที่แท้จริงจากการสัมภาษณ์คนในท้องถิ่น รวมถึงความน่าเชื่อถือของการยืนยันความเป็น
เจ้าแรกจากตัวบุคคล เอกสาร ใบประกาศต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเจ้าแรก ช่วงสืบสาวราว
เรื่อง ส าหรับช่วงนี้กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจเป็นส่วนมาก เนื่องจากมีประวัติความเป็นมา  สาธิต
ขั้นตอนการท าอาหารของฝากชนิดนั้น ซึ่งหากดูได้ยาก รวมถึงความรู้เพ่ิมเติมจากวัตถุดิบที่ส าคัญ 
และช่วงเปิดเผยตัวตน ที่มีข้อคิด แรงบันดาลใจ แนวทางแห่งความความส าเร็จ ปิดท้ายด้วยสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส าคัญและมีความเรื่องราวเกี่ยวเนื่องกับอาหารของฝากเจ้าแรก โดยรวมให้เหตุผลว่า
รายการมีเนื้อหาข้อมูลที่ดี น่าสนใจ และสอดแทรกเกร็ดความรู้ที่ไม่เคยรู้มาก่อน 

“ชอบช่วงที่สอง ดีมาก โดยเฉพาะขั้นตอนการท าเห็นกรรมวิธีต่างๆ อย่างชัดเจน ได้
เห็นขั้นตอนที่แท้จริง เห็นว่าร้านเขาท าจริงๆ” (ประภาวดี ถาวรชีพ, สัมภาษณ์, วันที่ 2 มกราคม 
2557) 

“เนื้อหาในรายการเชื่อมโยงกันหมด ไม่ว่าจะเป็นชื่อรายการ ชื่อช่วง ต่างก็มี
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกัน น่าสนใจอย่างมาก” (ธชษร เศวตพรหม, สัมภาษณ์, วันที่ 2 มกราคม 2557) 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าเสนอของรายการ (Style)  
ด้านความพึงพอใจและความคิดเห็นที่มีต่อการน าเสนอของรายการนั้น กลุ่ม

ตัวอย่างทั้ง 10 ท่าน รู้สึกพึงพอใจต่อการน าเสนอของรายการ โดยให้เหตุผลว่าบุคลิกของพิธีกรชายมี
ความมุ่งมั่น คล่องแคล่ว แต่ในบางครั้งอาจจะพูดเร็วไปหน่อยในส่วนของรายละเอียดที่ส าคัญ ส่วน
ของพิธีกรหญิงช่วงเปิดรายการอาจมีบางมุมที่ไม่ตรงกับทิศทางของกล้อง ท าให้ภาพที่ออกมาคนดู
รู้สึกไม่ได้รับความสนใจ ช่วงหลังพิธีกรมีความสุขุม พูดจาชัดถ้อยชัดค า มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น การ
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ด าเนินรายการของพิธีกรคู่นี้ดูเข้าขากันดี ไปในทิศทางเดียวกัน รับส่งกันดี ท าให้รายการมีความ
น่าสนใจ น่าติดตาม มีการเล่าเรื่องที่ไม่วกวน วิธีการน าเสนอเนื้อหาของรายการท าได้ดี เนื้อหามี
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน แต่ยังขาดการพูดเชื่อมโยง ส่งเข้าตัวภาพที่จะเล่าเรื่องต่อไป การ
ถ่ายภาพกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจกับภาพที่ได้รับชมว่าภาพที่ถ่ายมามีความสมบูรณ์เหมาะสมในระดับ
ปานกลาง อาจจะมีบางภาพที่ยังไม่สวยงามเท่าที่ควร และบางภาพยังหลุดโฟกัส 

“ขาดการพูดเชื่อมโยง ส่งเข้าตัวภาพที่จะเล่าต่อ เช่น ส่วนประกอบที่ส าคัญ อย่าง
ตาลโตนด น่าจะถ่ายภาพให้สวยกว่านี้เนื่องจากเป็นรายการอาหาร” (ฐานเศรษฐ์ ทรัพย์ปรีชา, 
สัมภาษณ์, วันที่ 2 มกราคม 2557) 

“สองคนนี้ดูเข้าขากันดี รับส่งกันท าให้น่าติดตาม มีความอยากรู้อยากเห็น” (ณัชชา 
จิตต์รุ่งเรือง, สัมภาษณ์, วันที่ 28 ธันวาคม 2556) 

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงและดนตรีประกอบในรายการ (Music) 
ด้านความพึงพอใจและความคิดเห็นที่มีต่อเพลงและดนตรีประกอบในรายการนั้น 

กลุ่มตัวอย่างทั้ง 10 ท่าน รู้สึกพึงพอใจ โดยให้เหตุผลว่า เพลงและดนตรีประกอบมีความเหมาะสม
เข้ากับรูปแบบรายการ ตัวอย่างเช่น ช่วงสืบเสาะค้นหา มีความเร้าใจ เหมาะสมกับการตามหา เป็น
ต้น ส าหรับดนตรีประกอบในแต่ละช่วง ฟังแล้วรู้สึกสบาย ด าเนินไปอย่างช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป พร้อม
กับสอดแทรกด้วยภาพประกอบที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์กับเนื้อหาและรูปแบบของรายการ 

“ดนตรีแต่ละช่วงสื่อถึงช่วงนั้นๆ ได้อย่างดี ท าให้ตื่นเต้นและน่าติดตาม” (ศุทธภา 
ตันติธรรม, สัมภาษณ์, วันที่ 28 ธันวาคม 2556) 

ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกราฟิกและการตัดต่อในรายการ (Graphic and 
Edit) 

ด้านความพึงพอใจและความคิดเห็นที่มีต่อกราฟิกและการตัดต่อในรายการนั้น กลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 10 ท่าน รู้สึกพึงพอใจกราฟิกในรายการ โดยให้เหตุผลว่ากราฟิกมีความสัมพันธ์
สอดคล้องเข้ากันได้ดีกับการน าเสนอของรายการในรูปแบบการตามหาในรูปแบบการตามหาอาหาร
ของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัด แต่ติดที่ตัวอักษรอ่านยาก จึงต้องใช้เวลาในการอ่าน พร้อมทัน
แนะน าว่าให้การเคลื่อนไหวของกราฟิกช้ากว่านี้ เพ่ือสะดวกต่อการอ่าน ส าหรับการเล่าเรื่องค่อยเป็น
ค่อยไปดี ด าเนินไปที่ละช่วงของรายการ การล าดับภาพที่เข้าใจง่าย มีรูปภาพประกอบ สามารถเล่ า
เรื่องท่ีขาดหายไปในรายการได ้

“ชอบไตเติ้ลของรายการ ภาพรวมดูเหมาะสมกับรายการดี แต่ติดที่ออกไปทางแนว
วัยรุ่นมากไปหน่อย การตัดต่อก็มีการเล่าเรื่องและเชื่อมโยงเข้ากันดี” (ฐานเศรษฐ์ ทรัพย์ปรีชา, 
สัมภาษณ์, วันที่ 2 มกราคม 2557) 
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ส่วนที่ 6 ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ (Overview) 

ด้านความพึงพอใจและความคิดเห็นต่อภาพรวมโดยทั้งหมดของรายการนั้น กลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 10 ท่าน รู้สึกพึงพอใจและชื่นชอบต่อภาพรวมโดยทั้งหมดของรายการ โดยให้เหตุผลว่า
เป็นรายการที่น่าสนใจ ชวนติดตาม ได้ความรู้เล็กๆ น้อยๆ ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน นอกจากได้รู้
อาหารของฝากเจ้าแรกท่ีแท้จริงแล้วยังได้ข้อคิดแรงบันดาลใจน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันอีกด้วย 

ด้านเนื้อหา กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความเห็นว่าที่ได้น าเสนอคือ “ขนมหม้อแกง จังหวัด
เพชรบุรี” ซึ่งกลุ่มเป้าหมายบางท่านเคยได้ยินอาหารของฝากชนิดนี้ แต่ไม่เคยทราบว่ าเจ้าแรกคือ 
ร้านแม่ปิ่น เมื่อได้รับชมรายการสืบค้น คนต้นคิดแล้วกลุ่มเป้าหมายก็ได้ให้ความเห็นว่าเป็นอาหาร
ของฝากที่น่าสนใจ ได้รู้ประวัติความเป็นมา ขั้นตอนการท าต่างๆ ได้ความรู้เกี่ยวกับอาหารของฝาก
ชนิดนี้ และข้อมูลของร้านแม่ปิ่นขนมหม้อแกงมากขึ้น อีกทั้งยังได้แนวทางในการน าไปสู่การประสบ
ความส าเร็จอีกด้วย  

ด้านการล าดับภาพได้เชื่อมโยงต่อเนื่อง การใช้เสียงประกอบเหมาะสม และยังได้ชี้
จุดบกพร่องให้ผู้ผลิตได้ทราบคือการถ่ายภาพ แต่โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างได้ให้ความเห็นว่าอยู่ใน
ระดับท่ีพึงพอใจ 

ส าหรับสิ่งที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจในรายการติดตา และจดจ าเกี่ยวกับรายการ 
สืบค้น คนต้นคิดได้เป็นอย่างดี ให้ความเห็นว่าชื่นชอบ แว่นขยาย ที่ตัวพิธีกรใช้สืบเสาะค้นหา ตามหา
เจ้าแรก รวมถึงสืบสาวความจริงจากตัวเจ้าของร้าน อีกทั้งในส่วนของกราฟิก ก็ยังมีแว่นขยายรวมอยู่
ด้วย 

ส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน  
กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าความยาวของรายการยาวไป ควรกระชับมากกว่านี้ 

การถ่ายภาพน่าจะมีมุมภาพที่สวย แปลกใหม่กว่านี้ เพ่ือดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย เรื่อง
พิธีกรหญิงที่ในบางครั้งเหมือนท่องบท รวมไปถึงเสียงของพิธีกรหญิงที่ค่อนข้างเบากว่าพิธีกรชาย 
และอยากให้เพิ่มเติมในส่วนของสัมภาษณ์ลูกค้าที่มาซื้อของที่ร้าน เหตุผล จุดเด่นของรสชาติที่ลูกค้า
แวะเวียนมาซื้อของฝากชนิดนั้น ซึ่งสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับอาหารของฝากเจ้าแรกชนิดนั้น
มากขึ้น 

 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในหัวข้อ “ความพึงพอใจและ

ประโยชน์ที่ได้รับในรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดใน
ประเทศไทย” ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน์จ านวน 2 คน ดังนี้  
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คุณภัทราพร สังข์พวงทอง  ต าแหน่งผู้ดูแลการผลิตรายการโทรทัศน์ 
(Producer) ผู้สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ (Creative) และผู้ด าเนินรายการ รายการกบนอกกะลา 

คุณวรรณทิพา  ว่องไวพาณิชย์  ต าแหน่งผู้ดูแลการผลิตรายการโทรทัศน์ 
(Producer) รายการเส้นทางเศรษฐี 

 

ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format) 
ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งสองให้เหตุผลว่าคือเนื้อหาหลักของรายการนี้ ด้วยการที่ผู้ด าเนิน

รายการจะเดินทางเพ่ือตามไปดูตามไปหาข้อมูล เพ่ือให้ทราบและไขข้อสงสัยเกี่ยวกับอาหารของฝาก 
น าเสนอโดยใช้การเดินทางตามหาอาหารของฝากเจ้าแรก ก่อนที่จะไปถึงร้านที่เป็นเป้าหมายของ
รายการ กลุ่มเป้าหมายได้ให้ความเห็นว่าน าเสนอออกมาได้น่าสนใจ น่าติดตาม ถ้ารู้ถึงความเป็นมา
ของอาหารของฝากชนิดนั้นด้วยแล้วคงจะดีไม่น้อย เพราะผู้ริเริ่มนี้ปัจจุบันท าให้อาหารของฝากชนิด
นั้นมีชื่อเสียง กลายเป็นที่รู้จักที่ไม่ว่าใครแวะเวียนมาเยือนต้องซื้อกลับไปเป็นของฝากติดไม้ติดมือ
ให้แก่คนที่บ้าน หรือญาติๆ ทั้งหลาย จนในปัจจุบันร้านค้าเหล่านั้นมีมากมายให้เราเลือกซื้อ ซึ่งแต่ละ
ร้านก็จะมีจุดเด่น เป็นอาหารของรสชาติที่แตกต่างกันออกไป จนในปัจจุบันท าให้เราไม่สามารถรับรู้
หรือแยกได้เลยว่า ร้านใดกันแน่ที่เป็นเจ้าแรกที่แท้จริง อีกทั้งยังได้แรงบันดาลใจจากเจ้าแรกไปเป็น
แนวคิดปรับใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 

“รูปแบบรายการที่เป็นรายการสารคดี ถือว่าเหมาะสมกับเนื้อหาที่ต้องการน าเสนอ
ดี แต่วิธีการและเทคนิคการน าเสนอยังไม่มีความแปลกใหม่มากนัก” (วรรณทิพา ว่องไวพาณิชย์, 
สัมภาษณ์, วันที่ 12 มกราคม 2557)  

“รูปแบบและเนื้อหาในช่วงนั้นๆ ไม่สอดคล้องกับชื่อ หรือไม่น าไปสู่ความหมายของ
ชื่อรายการตามที่ควรจะเป็น” ส าหรับการใช้ภาพประกอบเพื่อช่วยเพิ่มเติมการเล่าเรื่องให้สมบูรณ์นั้น
ก็ท าได้อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ (ภัทราพร สังข์พวงทอง, สัมภาษณ์, วันที่ 11 มกราคม 2557) 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ (Content) 
ด้านเนื้อหารายการสืบค้น คนต้นคิดนั้น ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งสองมีความพึงพอใจและ

ชื่นชอบการเล่าเรื่อง การน าเสนอเนื้อหาของรายการในแต่ละช่วง ซึ่งให้เหตุผลว่าในช่วงสืบสาวราว
เรื่อง มีความน่าสนใจ ได้เห็นกรรมวิธีการท าขั้นตอนต่างๆ ที่ท าให้รู้สึกน่าติดตาม เนื้อหาของแต่ละ
ช่วงมีจุดต่อเชื่อมโยงกัน การด าเนินเรื่องของรายการท าได้ดีโดยมีการน าเสนอเรื่องราวต่างๆค่อยเป็น
ค่อยไป และสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับอาหารของฝากเจ้าแรกชนิดนั้น เพ่ือให้เกิดความน่าติดตาม 
ส าหรับในช่วงที่สองที่เป็นขั้นตอนการท า กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าชื่นชอบเป็นพิเศษ เนื่องจากได้
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เห็น ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน และหาดูได้ยาก และการพูดคุยนั้นบางครั้งติดความสนุกสนานมาก
ไป 

“ข้อมูลช่วงสืบเสาะค้นหาน่าสนใจที่สุด เพราะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าขนม
หม้อแกงเจ้าแรกคือเจ้านี้ ในแง่ข่าวสารเป็นที่น่าพึงพอใจ แต่ในด้านอารมณ์ความรู้สึกความประทับใจ 
ความประหลาดใจ ทึ่ง หรือความอ่ิมเอมใจที่คาดหวัง จากเรื่องราวอาชีพเก่าแก่ของคนรุ่นเก่า น่าจะมี
มากกว่านี้” (วรรณทิพา ว่องไวพาณิชย์, สัมภาษณ์, วันที่ 12 มกราคม 2557) 

“ชื่อ และ Concept ช่วงดีน่าสนใจ แต่เนื้อหาในช่วงไม่ได้ตามนี้เลย สัมภาษณ์ดี
เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับหลักคิดของแม่ปิ่นนะ เนื้อหาเรื่องถนนพระทรง ร้านเก่าและเขาวังเกี่ยวข้องกับ
เรื่อง ประเด็นดีมาก” (ภัทราพร สังข์พวงทอง, สัมภาษณ์, วันที่ 11 มกราคม 2557) 

ส่วนที่ 3 ความพงึพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ (Overview) 
ด้านภาพรวมของรายการสืบค้น คนต้นคิดนั้น ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งสองรู้สึกพึงพอใจ

และชื่นชอบรายการโดยให้เหตุผลว่า ในช่วงแรกเกริ่นเรื่องได้น่าสนใจ น่าติดตาม การล าดับเรื่อง
ตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงช่วงสุดท้ายท าได้อย่างสอดคล้องเชื่อมโยงกัน และยังอธิบายให้ความรู้ถึงเรื่อง
อาหารของฝากนั้นๆ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีการน าเสนอภาพพร้อมบรรยายกันให้เห็นแบบเป็น
ขั้นเป็นตอนต่อเนื่องไป ความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรายการสิบค้น คนต้นคิดหลังจากที่ได้รับชม
รายการแล้วปรากฏว่ามีความสนใจ อยากไปลองลิ้มชิมรสชาติของร้านเจ้าแรกนี้มากขึ้น 

“ชื่อรายการน่าสนใจ ดูจากชื่อ มีแนวคิดชัดเจนดี และเป็น ชื่อที่ตรงกับ รูปแบบ
และเนื้อหารายการที่นักศึกษาพยายามจะท า แต่เมื่อดูรายการโดยรวมแล้ว ไปไม่ถึงหรือไม่ ได้น าไปสู่
แนวคิดหรือชื่อรายการที่คิดไว้” (ภัทราพร สังข์พวงทอง, สัมภาษณ์, วันที่ 11 มกราคม 2557) 

“ภาพรวมถือว่าดีพอสมควร มีการน าแว่นขยายมาเป็นสัญลักษณ์ของรายการ แต่
การออกแบบงานยังไม่เป็นที่น่าจดจ า” (วรรณทิพา ว่องไวพาณิชย์, สัมภาษณ์, วันที่ 12 มกราคม 
2557) 
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงานในรายการในหัวข้อเรื่อง “รายการสารคดีท่องเที่ยว
แนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย” เป็นการศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงาน
ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา วิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอ ที่ปรากฏในรายการสารคดี
ท่องเที่ยว รวมถึงส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการสารคดีท่องเที่ยว และความต้องการในด้าน
รูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อรายการสารคดที่องเที่ยวเพื่อน าเสนออาหารของฝากเจ้า
แรก เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 
ตลอดจนประเมินผลชิ้นงานรายการที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น  ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม ซึ่งจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้น ท าให้สามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะได้ดังนี้  

 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 

การผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดใน
ประเทศไทย ในส่วนของสรุปผลการศึกษาวิจัยนั้นประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

1. สรุปผลเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน า
อาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย 

2. สรุปผลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับชมการผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยว
แนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย 

 

สรุปผลเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการในการผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยว
แนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย 

ในการผลิตชิ้นงานรายการ “สืบค้น คนต้นคิด” มีขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด 4 
ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ ขั้นตอนก่อนการผลิต ขั้นตอนการผลิตรายการ ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ และ
ขั้นทดสอบชิ้นงาน โดยสรุปผลได้ดังนี้คือ  
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1. ขั้นตอนการก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production) 

1.1 การค้นคว้าข้อมูล เป็นขั้นตอนที่ส าคัญเพราะเป็นขั้นตอนแรกในการคิดหา
ข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคล และสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือ บทความ นิตยสาร 
เอกสาร รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต จากนั้นเป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน์  หลังจากนั้นผู้ศึกษาได้ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เพ่ือท าการคิดโครงการผลิตรายการ (Proposal) เพ่ือให้ตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หลังจากนั้นผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
และลงส ารวจสถานที่ถ่ายท า เพ่ือน าไปเขียนบท (Script) วิธีการน าเสนอ รวมถึงการวางแผนก่อน
การผลิตรายการจริง และน าสิ่งที่ได้ทั้งหมดมาสรุปพร้อมกับวางแผนในขั้นตอนการผลิต ก าหนด
รูปแบบ ขอบเขตของเนื้อหาที่จะน าเสนอ 

1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล จากการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรม
ด้านการรับชมรายการสารคดีท่องเที่ยว ความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาเกี่ยวกับรายการอาหาร
ของฝากเจ้าแรกของกลุ่มเป้าหมาย และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ผลิตรายการหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการผลิตรายการโทรทัศน์ และเจ้าของ ทายาทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าแรกของอาหารของฝาก 

1.2.1 การส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมด้านการรับชม
รายการสารคดีท่องเที่ยว ความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาเกี่ยวกับรายการอาหารของฝากเจ้า
แรกของกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้ศึกษาได้ท าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด จากการแจกแบบสอบถาม
จ านวน 100 ชุดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสามารถสรุปผล ได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย คิดเป็นร้อย
ละ 60 มีช่วงอายุ 21-25 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34 ส่วนใหญ่สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 83 

ส่วนที ่2 การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการทางโทรทัศน์ 

จากการส ารวจพฤตกิรรมในการรับชมรายการสารคดีท่องเที่ยวทางโทรทัศน์
ของกลุ่มตัวอย่างวันที่รับชมรายการทางโทรทัศน์บ่อยที่สุดคือ วันเสาร์ คิดเป็นร้อยละ 29 ช่วงเวลาที่
รับชมรายการโทรทัศน์บ่อยท่ีสุด 16.01 น.-18.00 น. มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28 และช่องโทรทัศน์
ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกรับชมมากท่ีสุดคือ ช่อง 3 มีจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 59.17 

ส่วนที่ 3 การเปิดรับและพฤติกรรมในการเลือกรับชมรายการสารคดี
ท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ 

จากการส ารวจทัศนคติและความต้องการด้านเนื้อหารูปแบบและการ
น าเสนอของกลุ่มตัวอย่างพบว่ารายการสารคดีท่องเที่ยวที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุด อันดับที่ 1 
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คือ รายการเนวิเกเตอร์ ช่อง 3 คิดเป็นร้อยละ 34 ปัจจัยที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบรายการสารคดี
มากที่สุด คือ เนื้อหาและข้อมูลในรายการ คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมาคือ ความแปลกใหม่ของ
สถานที่ที่น าเสนอ คิดเป็นร้อยละ 32 ส าหรับระยะเวลาในการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
เหมาะสมคือ 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาคือ 30 นาท ีคิดเป็นร้อยละ 38 

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อเนื้อหารูปแบบการน าเสนอของรายการสารคดี
ท่องเที่ยวที่ก าลังจะผลิต 

จากการส ารวจเนื้อหาการท่องเที่ยวที่ต้องการคือ ข้อมูลประวัติความเป็นมา 
คิดเป็นร้อยละ 30รองลงมาคือ ข้อมูลสูตรอาหาร คิดเป็นร้อยละ 25 จุดเด่นของรายการที่ต้องการคือ 
อาหารของฝาก คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาคือ การตามหา คิดเป็นร้อยละ 24 ส าหรับบทบาทของ
พิธีกรที่กลุ่มตัวอย่างต้องการคือ คู่เพ่ือนซี้ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 32 และ
ต้องมีการแสดงแผนที่บอกเส้นทางในการเดินทางไปที่ต่างๆ 

ส่วนที่ 5 ความต้องการเกี่ยวกับเนื้อหารายการ 

ความต้องการของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเนื้อหารายการต่อเนื้อหาสาระและ
ประเด็นที่น าเสนอ ด้านรูปแบบและวิธีการน าเสนอในแต่ละช่วงรายการ และด้านความน่าเชื่อถือของ
การน าเสนอ มีความต้องการในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมา คือ ดนตรีและเสียงประกอบ 
มีความต้องการในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 36 ส่วนตัวพิธีกรและผู้ด าเนินรายการ กราฟิกและ
ลูกเล่นต่างๆ ในรายการ มีความต้องการในระดับมาก และปานกลาง เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 34 
ส าหรับความต้องการเกี่ยวกับรายการสารคดีท่องเที่ยวประเภทแนะน าอาหารมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกบริโภค คิดเป็นร้อยละ 74 

ส าหรับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีเนื้อหารูปแบบการน าเสนอของ
รายการที่ผู้ศึกษาก าลังจะผลิตนั้นกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีความต้องการที่จะดูรายการสารคดี
ท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 68 

จากการศึกษาข้อมูลเหล่านี้ ท าให้ผู้ศึกษาสามารถน ามาปรับใช้ได้กับ รูปแบบ 
เนื้อหา และวิธีการน าเสนอในรายการอาหารของฝากเจ้าแรกของผู้ศึกษา ให้ตอบโจทย์ สอดคล้อง
และใกล้เคียงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น 

1.2.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ผลิต ผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์และ
เจ้าของ ทายาทหรือผู้ที่เก่ียวข้องกับอาหารของฝากเจ้าแรก จ านวน 4 ท่าน ซึ่งจากการสัมภาษณ์โดย
ผู้ผลิต และผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์ได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องของรูปแบบ เนื้อหา ลีลาการน าเสนอ โดย
ได้ข้อสรุปว่า ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการมีความส าคัญมาก ตั้งแต่เริ่มคิด วางแผน หาข้อมูลเนื้อหา 
วางโครงเรื่อง ต้องมีการวางขั้นตอนนี้ให้ละเอียด รอบคอบมากที่สุด ต้องใช้กระบวนการคิดรูปแบบ
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และกลวิธีในการน าเสนอรายการเป็นวิธีที่จะช่วยให้รายการน่าสนใจ แปลกใหม่และน่าติดตามมาก
ขึ้น เนื่องจากข้อมูลบางข้อมูลหรือเรื่องบางเรื่องนั้นอาจจะมีคนได้น าเสนอไปแล้ว แต่เราก็สามารถ
น าเสนอใหม่ได้โดยท าให้แตกต่างและน่าสนใจผ่านวิธีการน าเสนอที่แตกต่างจากของเดิม ซึ่งเป็นกลวิธี
หนึ่งที่จะท าให้เรื่องราวสารคดีท่ีอัดแน่นไปด้วยข้อมูลดูน่าตื่นเต้น น่าสนใจขึ้นมาได้ทันที รูปแบบและ
การน าเสนอก็ต้องค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยว่าเหมาะสมและตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย เน้นความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก โดยเฉพาะการน าเสนอเรื่องอาหารและ
การท่องเที่ยวต้องให้ความส าคัญในส่วนของภาพเป็นหลัก เพราะเป็นสิ่งที่จะดึงดูดใจคนดูได้อย่างมาก 
นั่นก็จะแนวทางในการท าให้ชิ้นงานมีเอกลักษณ์และความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  หากเรามีการวางแผน
ในขั้นตอนก่อนการผลิตที่ดี ก็จะช่วยลดปัญหาขั้นตอนการถ่ายท า และขั้นตอนหลังการผลิตได้ เพียง
แค่พยายามท าตามกรอบแนวคิดท่ีตั้งไว้ และพร้อมรับมือกับปัญหาที่สามารถเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 

และจากการสัมภาษณ์เจ้าของ ทายาทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารของฝาก
เจ้าแรก ซึ่งจากการสัมภาษณ์นั้น พบว่า ทั้งสองมีแนวคิดที่เหมือนกันตรงที่เน้นความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก จะท าอะไรต้องตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย เอาใจกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก รู้จัก
พยายามคิดค้นหาสิ่งใหม่ๆ เพ่ือตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการ ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาต่อไป 
เป็นแรงผลักดันและแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพต่อไปอย่างยั่งยืน 

1.3 การร่างโครงการผลิตรายการ ผู้ศึกษาได้เริ่มร่างโครงการผลิตรายการขึ้นมา
โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และความรู้ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกมาประยุกต์รวมเข้าด้วยกัน ท าออกมาเป็นโครงสร้างรายการสารคดีท่องเที่ยวที่ยึดความคิด
สร้างสรรค์ในแบบของเราและในขณะเดียวกับก็ตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมายด้วย  ก่อนจะ
น าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการชี้ตรวจ ซึ่งหลังจากที่ได้ค าแนะน าชี้แนะแนวทางมาให้ ผู้
ศึกษาก็ได้น าปรับเปลี่ยนอีกครั้ง จนในที่สุดโครงร่างที่ได้ก็คือ เป็นรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน า
อาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย ที่ไม่เพียงแต่ตามหาอาหารของฝากเจ้าแรก
เท่านั้น ยังมีข้อคิด แรงบันดาลใจของบุคคลที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือเป็นแนวทางให้กับ
กลุ่มเป้าหมายที่ก าลังจะคิดริเริ่มท าสิ่งใหม่ๆ 

1.4 การคัดเลือกข้อมูลและเขียนบทรายการ หลังจากที่ได้โครงร่างรายการกับชื่อ
รายการมาแล้ว ผู้ศึกษาได้ท าการคัดเลือกอาหารของฝากที่เหมาะสมกับรูปแบบรายการ โดยคัดเลือก
จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างจ านวนหนึ่งเกี่ยวกับอาหารของฝากที่คนส่วนใหญ่นึกถึงกัน ซึ่ง
ความเห็นของคนส่วนใหญ่ให้ขนมหม้อแกง จังหวัดเพชรบุรีเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ แคบหมู 
จังหวัดเชียงใหม่ และข้าวหลาม จังหวัดชลบุรี โดยตอนแรกรายการเลือกน าเสนอ ตอน ขนมหม้อแกง 
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายสนใจ และอยากทราบเป็นอันดับ 1 ทางผู้ศึกษาจึงเลือก
น ามาเสนอเป็นตอนที่ 1 ของรายการ ซึ่งผู้ศึกษาเลือกท าตามค าแนะน าที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างที่
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แนะน ามาว่า อาหารของฝากที่คนส่วนใหญ่รู้จักกัน และหากพูดถึงอาหารของฝากกลุ่มเป้าหมายจะ
นึกถึงขนมหม้อแกงเป็นที่แรก เป็นเหตุให้กลุ่มเป้าหมายอยากทราบเจ้าแรกที่แท้จริงของขนมหม้อ
แกง จังหวัดเพชรบุรี ผู้ศึกษาจึงไดท้ าการหาข้อมูล คัดเลือกเนื้อหา เพ่ือน ามาเขียนบทรายการต่อไป  

1.5 การวางแผนการถ่ายท า หลังจากได้บทรายการและรูปแบบรายการที่แน่ชัด
แล้วผู้ศึกษาได้เริ่มวางแผนถ่ายท ารายการ โดยก าหนดสถานที่ วันเวลาในการถ่ายท า ตารางของ
พิธีกรให้ตรงกัน 

 

2. ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production) 

เป็นขั้นตอนการผลิตรายการจริง โดยจะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ บทรายการ เพ่ือ
น าไปใช้ในการถ่ายท ารายการให้เสร็จสมบูรณ์ ในขั้นตอนการผลิตนี้จะต้องมีการควบคุมหรือก าหนด
กรอบในการผลิต เพ่ือไม่ให้รายการหลุดจากแนวคิดที่วางไว้หรืออาจจะท าให้งบประมาณเกินจาก
ที่ตั้งไว้ได้ ดังนั้นทีมงานทุกฝ่ายจึงต้องมีความเข้าใจและกระท าไปในทิศทางที่ได้สรุป และวางแผนกัน
ไว้ในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ 

 

3. ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) 

เป็นขั้นตอนหลังจากการผลิตที่ต้องท าการตัดต่อ ล าดับภาพ เรื่องราวที่ได้ถ่ายท ามาทั้ง
การวางเสียง ใส่กราฟิกให้รายการดูสมบูรณ์มากขึ้น พร้อมกับแก้ไขจุดบกพร่องที่เกิดจากขั้นตอนการ
ถ่ายท าให้เสร็จสิ้นที่ผู้ศึกษาได้ท าการทดสอบชิ้นงานนี้ โดยการสนทนากลุ่มกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือทราบความพึงพอใจในการรับชมรายการสารคดีท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ และทราบ
ถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรายการ อีกทั้งยังเป็นการประเมินผลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ ซึ่งการสนทนากลุ่มนั้นจะค านึงถึงองค์ประกอบของรายการสารคดีท่องเที่ยวทาง
โทรทัศน์ ผลจากการสนทนากลุ่มท าให้ผู้ศึกษาทราบว่ากลุ่มเป้าหมายคิดว่ารายการสารคดีท่องเที่ยว
ทางโทรทัศน์นี้ ตรงตามความต้องการ และได้น าข้อเสนอแนะบางส่วนไปปรับปรุงรายการ เพ่ือให้
รายการตัวอย่างนี้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  

 

4. ขั้นตอนทดสอบชิ้นงาน 

หลังจากการผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละ
จังหวัดในประเทศไทยที่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นรูปร่างแล้ว ผู้ศึกษาได้ทาการทดสอบชิ้นงานนี้ โดยการ
ท าการสนทนากลุ่มกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจในการรับชม
รายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย  และทราบ
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ถึงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีต่อรายการ อีกทั้งยังเป็นการประเมินผลโครงการผลิต
รายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย ให้บรรลุตรง
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งการสนทนากลุ่มนั้นจะค านึงถึงองค์ประกอบของรายการสารคดี
ท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย ซึ่งผลจากการสนทนากลุ่ม
นี้ ท าให้ผู้ศึกษาทราบว่ากลุ่มเป้าหมายคิดว่า รายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรก
ของแต่ละจังหวัดในประเทศไทยตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและได้น าข้อเสนอแนะของ
กลุ่มเป้าหมายไปใช้ปรับปรุงรายการเพ่ือให้รายการในตอนต่อไปมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม เพื่อประเมินประสิทธิผลรายการ
ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน า
อาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย” 

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์สนทนากลุ่ม เพ่ือเป็นการประเมินผลรายการที่ผลิต
ขึ้น ท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการ 
ของกลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุ 20-35 ปี จ านวนทั้งสิ้น 10 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ (Format) 
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจรูปแบบของรายการที่น าเรื่องอาหารของฝากเจ้า

แรกมาน าเสนอเป็นรายการสารคดีท่องเที่ยว นอกจากจะเป็นการตามหาเจ้าแรกที่แท้จริงแล้ว ยังเป็น
การค้นหาแรงบันดาลใจในของความเป็นเจ้าแรก การคิดริเริ่มท าสิ่งใหม่ขึ้นมา และรูปแบบรายการที่ผู้
ด าเนินรายการเดินทางเพ่ือตามไปดูตามไปหาข้อมูล เพ่ือให้ทราบและไขข้อสงสัยเกี่ยวกับอาหารของ
ฝาก น าเสนอโดยใช้การเดินทางตามหาอาหารของฝากเจ้าแรก จากการสัมภาษณ์คนในท้องถิ่น ก่อนที่
จะไปถึงร้านที่เป็นเป้าหมายของรายการ กลุ่มเป้าหมายได้ให้ความเห็นว่าน าเสนอออกมาได้น่าสนใจ 
น่าติดตาม 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ (Content) 
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการเล่าเรื่อง และการน าเสนอเนื้อหาของ

รายการในแต่ละช่วง ซึ่งให้เหตุผลว่าในช่วงสืบสาวราวเรื่อง มีความน่าสนใจ ได้เห็นกรรมวิธีการท า
ขั้นตอนต่างๆ ที่ท าให้รู้สึกน่าติดตาม เนื้อหาของแต่ละช่วงมีจุดต่อเชื่อมโยงกัน การด าเนินเรื่องของ
รายการท าได้ดีโดยมีการน าเสนอเรื่องราวต่างๆ ค่อยเป็นค่อยไป และสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับขนม
หม้อแกง เพ่ือให้เกิดความน่าติดตาม ส าหรับในช่วงที่สองที่เป็นขั้นตอนการท า กลุ่มตัวอย่างให้
ความเห็นว่าชื่นชอบเป็นพิเศษ เนื่องจากได้เห็นได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้มาก่อน และหาดูได้ยาก 
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ (Overview) 
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจภาพรวมของรายการในช่วงแรกเกริ่นเรื่องได้

น่าสนใจ น่าติดตาม เกี่ยวกับขนมหม้อแกงเจ้าแรกของจังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากร้านขนมหม้อแกงใน
ปัจจุบันมีมากมายหลายร้าน แล้วร้านเจ้าแรกของจังหวัดเพชรบุรีมีการล าดับเรื่องตั้งแต่ช่วงแรกจนถึง
ช่วงสุดท้ายท าได้อย่างสอดคล้องเชื่อมโยงกัน และยังอธิบายให้ความรู้ถึงเรื่องอาหารของฝากนั้นๆ ได้
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีการน าเสนอภาพพร้อมบรรยายกันให้เห็นแบบเป็นขั้นเป็นตอนต่อเนื่องไป 
ความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรายการสิบค้น คนต้นคิดหลังจากที่ได้รับชมรายการแล้วปรากฏว่ามี
ความสนใจ อยากไปลองลิ้มชิมรสชาติของร้านเจ้าแรกนี้มากขึ้น 

  
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อประเมิน

ประสิทธิผลรายการในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการสารคดี
ท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย” 

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
เพ่ือเป็นการประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชน์ที่ถูกกลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุ 20-35 ปี จากผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการสารคดีทาง
โทรทัศน์จ านวน 2 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ (Format) 
ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในส่วนของชื่อรายการ และแนวคิดที่มีความ

ชัดเจนสอดคล้องกัน อีกทั้งผู้ให้สัมภาษณ์ยังมีความพึงพอใจกับรูปแบบของรายการที่เป็นรูปแบบ
รายการสารคดี เนื่องจากเหมาะสมกับเนื้อหาที่ต้องการน าเสนอ แต่เนื้อหาของรายการยังไม่ตอบโจทย์
วัตถุประสงค์หลักเท่าที่ควร และวิธีการน าเสนอยังขาดความแปลกใหม่ในเรื่องของวิธีการ และเทคนิค
การน าเสนอ ซึ่งหากได้รับการปรับปรุงในส่วนเนื้อหาของรายการและวิธีการน าเสนอตามที่กล่าวไป ก็
จะท าให้รายการมีความน่าสนใจและน่าติดตามมากยิ่งขึ้น 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ (Content) 
ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจและชื่นชอบการเล่าเรื่อง การน าเสนอเนื้อหา

ของรายการในแต่ละช่วง ซึ่งให้เหตุผลว่าในช่วงสืบสาวราวเรื่อง มีความน่าสนใจ ได้เห็นกรรมวิธีการ
ท าขั้นตอนต่างๆ ที่ท าให้รู้สึกน่าติดตาม เนื้อหาของแต่ละช่วงมีจุดต่อเชื่อมโยงกัน การด าเนินเรื่อง
ของรายการท าได้ดีโดยมีการน าเสนอเรื่องราวต่างๆ ค่อยเป็นค่อยไป และสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับ
อาหารของฝากเจ้าแรกชนิดนั้น เพ่ือให้เกิดความน่าติดตาม ส าหรับในช่วงที่สองที่เป็นขั้นตอนการท า 
กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าชื่นชอบเป็นพิเศษ เนื่องจากได้เห็นได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน และหาดู
ได้ยาก 
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ (Overview) 
ผู้ให้สัมภาษณ์มีความชื่นชอบรายการ “สืบค้น คนต้นคิด” ที่ใช้เทคนิคการ

น าเสนอภาพพร้อมกับการบรรยายเพ่ือให้ผู้ชมเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งในช่วงสุดท้ายของ
รายการยังมีการเกริ่นเรื่องถึงในตอนต่อๆ ไป ท าให้ผู้ชมรายการมีความรู้สึกสนใจและอยากจะติดตาม
รายการในตอนต่อๆ ไปมากยิ่งขึ้น ขอเสนอแนะของผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนมากมีความเห็นตรงกันว่า
เนื้อหาของรายการเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ยังให้
ความเห็นอีกว่าหากรายการมีการปรับเปลี่ยนวิธีการน าเสนอให้มีความหลากหลายมากกว่านี้ จะ
สามารถสร้างสีสันให้กับรายการในแต่ละช่วงหรือแต่ละตอน มีความน่าสนใจและน่าติดตามมากยิ่งขึ้น 
 
อภิปรายผลการศึกษาวิจัย  

     จากการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอของรายการสารคดี
โทรทัศน์ต่างๆ การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน์จ านวน 2 ท่าน การส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์
และความต้องการในด้านรูปแบบเนื้อหาของรายการของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการสารคดี
ท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย รวมถึงการส ารวจความพึง
พอใจที่มีต่อรายการตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลจาการสนทนากลุ่ม  เพ่ือการประเมินประสิทธิผล
รายการ สืบค้น คนต้นคิด ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นนั้น สามารถท าการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยได้ดังนี้  

 

1. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  

จากผลการวิจัยที่พบว่า กลุ่มเป้าหมายอยู่ในช่วงอายุ 20-35 ปีนั้น เป็นวัยที่มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทางผู้ศึกษาจึงได้ท าการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
จ านวนหนึ่งเก่ียวกับอาหารของฝากที่คนส่วนใหญ่นึกถึงกัน ซึ่งความเห็นของคนส่วนใหญ่ให้ขนมหม้อ
แกง จังหวัดเพชรบุรีเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ แคบหมู จังหวัดเชียงใหม่ และข้าวหลาม จังหวัด
ชลบุรี ทางผู้ศึกษาจึงท าการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับขนมหม้อแกง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อได้
ข้อมูลมาพอสมควรจึงน าคิดวิเคราะห์ปรับให้เข้ากับโครงสร้างรายการที่วางไว้ โดยเน้นสอดแทรก
เนื้อหาข้อมูลที่แปลกใหม่ ที่คาดว่ากลุ่มเป้าหมายไม่เคยรู้มาก่อน และไม่เพียงแต่ตามหาอาหารของ
ฝากเจ้าแรกอย่างเดียว ยังเน้นค้นหาแรงบันดาลใจจากเจ้าแรก เพ่ือเป็นข้อคิดและแนวทางให้
กลุ่มเป้าหมายน าไปปรับใช้ได้จริง ในส่วนของกราฟิกและเทคนิคการตัดต่อทางผู้ศึกษาได้คิดรูปแบบ
ไปในทิศทางเดียวกันกับรูปแบบรายการและชื่อรายการ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถจดจ า
ภาพลักษณ์ของรายการได้ และจากทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ท าให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจ
ตระหนักและเข้าใจความต้องการของผู้รับสาร ว่าผู้รับสารย่อมต้องมองเห็นมองเห็นศักดิ์ศรีและ
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คุณค่าของตนเอง ริเริ่มและน าตนเองได้ สามารถพัฒนาศักยภาพของตน และสามารถสร้างสรรค์
ตนเองและสังคมให้เกิดประโยชน์สุข ดังนั้นในการผลิตรายการจึงต้องด าเนินการผลิตรายการให้
สอดคล้องกับความต้องการ และตอบสนองสิ่งเหล่านั้นให้มากที่สุด 

 

2. เจ้าแรกที่แท้จริง 
จากผลการวิจัยที่พบว่า ซึ่งตอนที่น าเสนอในเทปแรกนี้ คือ ขนมหม้อแกง เพชรบุรี 

ทางผู้ศึกษาได้ท าการสอบถามกลุ่มตัวอย่างจ านวนหนึ่งเกี่ยวกับอาหารของฝากที่คนส่วนใหญ่นึกถึง
กัน ซึ่งความเห็นของคนส่วนใหญ่ให้ขนมหม้อแกง จังหวัดเพชรบุรีเป็นอันดับหนึ่ง แต่ก็มีข้อสงสัย
ที่ว่าร้านแม่ปิ่นขนมหม้อแกงที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นเจ้าแรกที่แท้จริงนั้นคือ ร้านแม่ปิ่นเป็นเจ้าแรก
ของจังหวัดเพชรบุรีที่ตั้งเป็นร้านค้า เพราะประวัติความเป็นมาที่แท้จริงแล้วขนมหม้อแกงนั้นเป็น
ของโปรตุเกส ท้าวทองกีบมาเป็นผู้น าเข้ามาในสมัยกรุงศรีอยุธยา ขนมหม้อแกงถือเป็นขนมชาววัง 
ต่อมาถูกเผยแพร่ออกมาท าให้ชาวบ้านน ามาลองดัดแปลงท ากัน และกลายเป็นที่รู้จักกันมาจนถึง
ปัจจุบันนี้ และที่จังหวัดเพชรบุรีมีชื่อเสียงเรื่องขนมหม้อแกงนั้นเป็นเพราะมีวัตถุดิบที่ส าคัญอย่าง 
น้ าตาลโตนด ที่ให้รสชาติหอมหวานไม่เหมือนที่อ่ืน ท าให้ขนมหม้อแกงเมืองเพชรมีชื่อเสียงและเป็น
ที่รู้จัก ตรงกับทฤษฎีเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ท าให้ผู้ศึกษาได้
เข้าใจตระหนักและเข้าใจความต้องการของผู้รับสาร โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ที่สามารถพ่ึงตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการน าทรัพยากรและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ โดยสอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ท้องถิ่น  

 
3. แรงจูงใจในการท่องเที่ยว 

จากผลการวิจัยที่พบว่า กลุ่มเป้าหมายอยู่ในช่วงอายุ 20-35 ปีนั้น การเดินทาง
ท่องเที่ยวถือเป็นการพักผ่อนที่มักท าเป็นงานอดิเรกหรือกิจกรรมยามว่าง ซึ่งรูปแบบของรายการเป็น
การเดินทางตามหา การพาไปสถานที่ส าคัญต่างๆ การพาไปเห็นวัตถุดิบหลักต่างๆ  ที่หาได้จาก
ท้องถิ่นนั้นๆ พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้ใหม่ในตัวเนื้อหาของรายการให้น่าสนใจยิ่งขึ้น พร้อมทั้งการ
น าเสนอผ่านผู้ด าเนินรายการคู่เพ่ือนซี้ชายหญิงที่ต่างบุคลิก รายการสารคดีท่องเที่ยวในปัจจุบันนั้น
เริ่มให้ความสนใจ และเริ่มมีผู้ผลิตรายการที่ผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวออกมาตอบสนอง
กลุ่มเป้าหมายเพ่ิมมากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นรายการสารคดีท่องเที่ยวจึงเป็นสื่อหนึ่งที่จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของการให้ความบันเทิง และความรู้ในการเดินทาง
ควบคู่ไปพร้อมกัน การผลิตรายการประเภทสารคดีท่องเที่ยวจึงมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ทั้งการ
ปรับรูปแบบรายการ การปรับเนื้อหา การเปลี่ยนวิธีการน าเสนอใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องและตรงกับ
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ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของรายการนั้นๆ ประกอบกับในปัจจุบันที่เทคโนโลยีของโทรทัศน์ได้
พัฒนาก้าวหน้ามากขึ้นท าให้ช่องทางในการน าเสนอเพ่ิมขึ้นอีกมากมาย ส่งผลให้เกิดช่องทางในการ
สร้างสรรค์รายการสารคดีท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอีก ท าให้รายการท่องเที่ยวในปัจจุบันนั้นมีความแตกต่าง 
น่าสนใจไม่น้อยเลย ประกอบกับเทคนิคลูกเล่นในการตัดต่อมากมายที่สามารถดัดแปลงภาพให้มี
ความแปลกแหวกแนวไปจากเดิม เทคนิคการตัดต่อล าดับภาพที่ดูตื่นเต้นและเร้าใจยิ่งขึ้น ท าให้
รายการสารคดีท่องเที่ยวที่ในบางครั้งดูน่าเบื่อกลับรู้สึกเหมือนมีชีวิตชีวาน่าติดตามชมมากขึ้นไปอีก 
ตรงกับทฤษฏีมูลเหตุจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว ท าให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจตระหนักและเข้าใจความ
ต้องการของผู้รับสาร ว่าผู้รับสารซึ่งเป็นวัยรุ่นที่มีมูลเหตุจูงใจทางด้านร่างกาย  มีความต้องการที่จะ
พักผ่อนและแสวงหาสิ่งท้าทายใหม่ๆ ดังนั้นในการผลิตรายการจึงต้องด าเนินการผลิตรายการให้
สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย และตอบสนองสิ่งเหล่านั้นให้มากที่สุด 
 

4. จุดเด่นของรายการที่แตกต่างจากรายการสารคดีท่องเที่ยวในปัจจุบัน 
จากผลการวิจัยที่พบว่า กลุ่มเป้าหมายอยู่ในช่วงอายุ 20-35 ปี ให้ความสนใจกับ

รูปแบบของรายการที่ตามหาอาหารของฝากเจ้าแรก ซึ่งยังไม่มีในปัจจุบัน ถึงแม้การน าเสนอจะ
เหมือนรูปแบบรายการทั่วไปที่มีอยู่ แต่เนื้อหามีความน่าสนใจ น่าติดตาม และเป็นสิ่งที่กลุ่มเป้าหมาย
ไม่เคยรู้มาก่อน ท าให้กลุ่มเป้าหมายอยากที่จะทราบข้อเท็จจริง ด้านเนื้อหาที่สอดแทรกเกร็ดความรู้
เล็กๆ น้อยๆ ไว้ในทุกช่วงของรายการ ท าให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้จากรายการนี้ เช่น ช่วงที่สอง 
สืบสาวราวเรื่อง ที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับตาลโตนด ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของขนมหม้อแกงเมือง
เพชร ที่ท าให้แตกต่างจากที่อ่ืน ทางรายการก็เลือกน าวัตถุดิบส่วนนี้มาน าเสนอ อีกทั้งยังเป็นวัตถุดิบ
ที่ส าคัญของจังหวัดเพชรบุรี และประโยชน์ของตาลที่มีมากกว่าการท าขนมหม้อแกง ต่อมาช่วงที่สาม 
เปิดเผยตัวตน สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครคีรี ที่เป็นที่รู้จักกันดีอยู่
แล้วว่าเป็นสถานที่ที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดเพชรบุรี แต่รู้หรือไม่ว่า สถานที่แห่งนี้มีเรื่องราว
เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาของร้านแม่ปิ่นขนมหม้อแกง ร้านขนมหม้อแกงเมืองเพชรเจ้าแรก
แห่งนี้ด้วย ซึ่งทางผู้ศึกษาเร่งเห็นว่าข้อมูลเหล่านี้ เป็นความรู้ และเป็นสิ่งที่เชื่ อว่ามีคนจ านวนหนึ่งที่
ไม่ทราบถึงประวัติความเป็นมาเหล่านี้ จึงได้หยิบเอาข้อมูลมาน าเสนอให้ผู้ชมได้รับทราบกัน 

 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

1. ผู้วิจัยควรให้ความส าคัญกับขั้นตอนการหาข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการเขียนบท การ
หาข้อมูลของเจ้าแรกที่มีข้อมูลที่หลากหลาย ผู้วิจัยจึงต้องค้นคว้าหาแหล่งข้อมูลที่แท้จริง มีความ
น่าเชื่อถือ ถ้าข้อมูลที่ได้มามีข้อผิดพลาดอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดกับผู้ชม ดังนั้นขั้นตอนการหา
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ข้อมูลนั้น ต้องหาอย่างละเอียด รอบคอบ เพ่ือให้คนดูได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเที่ยงตรงที่สุด อีกทั้ง
ยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับรายการได้อย่างดีอีกด้วย 

2. ผู้วิจัยมีความเห็นว่ารูปแบบรายการสารคดีท่องเที่ยวไม่เหมาะสม หากปรับเปลี่ยน
รูปแบบรายการเป็นรายการปกิณกะจะสามารถความสนุกสนาน ความบันเทิง และดึงดูดความสนใจ
จากผู้ชมได้มากกว่า เนื่องจากรายการมีเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาการตามหาเจ้าแรก
ที่แท้จริง ย่อมสร้างความน่าเบื่อให้กับผู้ชมได้ หากการน าเสนอไม่มีลูกเล่นที่น่าสนใจ 

3. ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 20 – 35 ปี
เท่านั้นเพื่อมาท าเป็นผลการวิจัย หากการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุที่กว้างขึ้น 
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของรายการเป็นกลุ่มบุคคลทั่วไป เพ่ือให้เห็นถึงความแตกต่างและแนวทางใน
การพัฒนารายการให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

จากการประเมินประสิทธิผลหลังการผลิตชิ้นงานนั้น ท าให้ผู้ศึกษาทราบถึงข้อบกพร่องที่
สามารถน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ตัวรายการมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และน าไปใช้ในการท างานใน
อนาคต 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามความคิดเหน็และความต้องการในการรับชมรายการทางโทรทัศน์ 
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แบบสอบถาม 

ความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการทางโทรทัศน์ 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจุลนิพนธ์ของนักศึกษาปีท่ี 4 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ เอกวิทยุและโทรทัศน์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

---------------------------------------------------- 

 

ค าชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยจุลนิพนธ์ระดับปริญญาตรีในหัวข้อ  “การผลิต
รายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย” ของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยทุกค าตอบของ
ท่านจะใช้ เ พ่ือเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้ งนี้ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม 

ค าแนะน าส าหรับการตอบแบบสอบถาม 
กรุณาใส่เครื่องหมาย√ลงใน (   ) ที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวและระดับความคิดเห็นของท่านโดยตอบใน
ตัวเลือกที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา 

 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

1) เพศ 

(   ) ชาย     (   ) หญิง 

2) อายุ 

(   ) ต่ ากว่า20 ปี    (   ) 21-25 ปี 

(   ) 26-30 ปี     (   ) 31-35 ปี 

(   ) 36 ขึ้นไป 
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3) สถานภาพ 

(   ) โสด     (   ) สมรส 

(   ) หย่าร้าง     (   ) หม้าย 

 

ส่วนที่ 2 : การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการทางโทรทัศน์ 

1) สถานีโทรทัศน์ใดที่คุณเปิดรับชมรายการโทรทัศน์มากที่สุดหรือรับชมเป็นประจ า 

(   ) ช่อง 3     (   ) ช่อง 5  

(   ) ช่อง 7     (   ) ช่อง 9 (MCOT) 

(   ) ช่อง 11 (NBT)    (   ) ช่องทีวีไทย (ThaiPBS) 

(   ) ช่องเคเบิ้ลแบบบอกรับเป็นสมาชิก (TrueVision) 

(   ) ช่องเคเบิ้ลแบบไม่บอกรับเป็นสมาชิก (PSI ,DTVฯลฯ) 

2) ประเภทรายการโทรทัศน์ที่คุณสนใจรับชม(ตอบได้มากกว่า1ข้อ)  

(   ) รายการข่าว    (   ) รายการทอล์คโชว์ 

(   ) ละคร/ซิทคอม    (   ) รายการสารคดี 

(   ) รายการปกิณกะ/วาไรตี้   (   ) รายการถ่ายทอดสด 

(   ) รายการเรียลลิตี้    (   ) รายการนิตยสารทางโทรทัศน์ 

3) คุณใช้ช่องทางไหนในการรับสื่อที่เป็นรายการโทรทัศน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

(   ) โทรทัศน์     (   ) อินเทอร์เน็ต (ออนไลน์/ย้อนหลัง) 

(   ) เว็บไซต์ YOUTUBE    (   ) โทรศัพท์มือถือประเภท SMART PHONE  

(   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................. 

 

ส่วนที่ 3 : การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการสารคดีท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ 

1) รายการสารคดีท่องเที่ยวรายการใดท่ีคุณชื่นชอบมากท่ีสุด 

รายการ ………………………………………………. สถานีโทรทัศน์ ………………………………………………. 

2) ปัจจัยที่ท าให้คุณชื่นชอบรายการสารคดีท่องเที่ยวตามล าดับ 

(   ) เนื้อหาและข้อมูลในรายการ   (   ) รูปแบบรายการ 

(   ) พิธีกร     (   ) ความแปลกใหม่ของสถานที่ที่น าเสนอ 

(   ) เทคนิคในการถ่ายภาพและตัดต่อ 

3) คุณคิดว่าระยะเวลาในการน าเสนอรายการสารคดีท่องเที่ยวที่เหมาะสมควรมีความยาวเท่าใด 

(   ) 15 นาที     (   ) 30 นาท ี
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(   ) 1 ชั่วโมง     (   ) มากกว่า 1 ชั่วโมง 

4) คุณคิดว่าวันที่เหมาะสมที่สุดในการออกอากาศรายการสารคดีท่องเที่ยวคือวันใด 

(   ) ช่วงวันจันทร์–วันศุกร์   (   ) วันเสาร์ 

(   ) วันอาทิตย์     (   ) วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

5) คุณคิดว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการออกอากาศรายการสารคดีท่องเที่ยวคือช่วงใด 

(   ) 08.01น.- 10.00น.    (   ) 10-01น.- 12.00น.  

(   ) 12-01น.- 14.00น.    (   ) 14.01น.- 16.00น.  

(   ) 16.01น.- 18.00น. 

6) สารคดีประเภทใดท่ีคุณชอบมากที่สุด 

(   ) สารคดีท่ัวไป    (   ) สารคดีเนื่องในโอกาสพิเศษ 

(   ) สารคดีท่องเที่ยว    (   ) สารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตร์ 

(   ) สารคดีเชิงวิเคราะห์    (   ) สารคดีเชิงข่าว 

7) คุณอยากให้พิธีกรในรายการสารคดีท่องเที่ยวมีลักษณะใด 

(   ) เป็นผู้เชี่ยวชาญในการท่องเที่ยว 

(   ) ไม่ค่อยมีความรู้ในการท่องเที่ยวมากนักแต่รักในการเดินทางท่องเที่ยว 

(   ) ออกเดินทางไปกับแขกรับเชิญซึ่งเปลี่ยนไปทุกสัปดาห์ 

(   ) พิธีกรที่มีบุคลิกลักษณะและมุมมองที่ต่างกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ 

(   ) ไม่มีสาระอะไรไปเอาฮาอย่างเดียว 

8) พิธีกรในรายการสารคดีท่องเที่ยวแบบใดที่คุณอยากดู 

(   ) เพศชาย     (   ) เพศหญิง 

(   ) เพศท่ีสาม     (   ) เพศชายคู่กับเพศหญิง 

(   ) คู่เพ่ือนซี้     (   ) คู่รัก 

(   ) กลุ่มเพ่ือน     (   ) ไม่มีพิธีกร 

 
ส่วนที่ 4 : ความคิดเห็นต่อเนื้อหารูปแบบการน าเสนอของรายการสารคดีท่องเที่ยวที่ก าลังจะ

ผลิต 
1) ถ้ามีรายการท่องเที่ยวที่น าเสนอเกี่ยวกับอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดนั้นคุณจะสนใจ
หรือไม ่

(   ) สนใจเพราะอยากรู้ว่าอาหารของฝากเจ้าไหนเป็นเจ้าแรก 

(   ) สนใจเพราะเบื่อความซ้ าซากจ าเจของรูปแบบการน าเสนออาหารของฝากเดิมๆที่มักถูกน าเสนอ 

   ส
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(   ) ไม่สนใจเพราะอยากรับชมเฉพาะอาหารของฝากเจ้าอร่อย เจ้าที่มีชื่อเสียงมากกว่า 

(   ) ไม่สนใจเพราะไม่รู้จะอยากรู้เจ้าแรกเพ่ืออะไร 

2) ถ้าจุดเด่นของรายการคือการน าเสนอความเป็นเจ้าแรกของอาหารของฝากคุณเห็นด้วยหรือไม่ 

(   ) เห็นด้วยเพราะ........................................................................................................................... ... 

(   ) ไม่เห็นด้วยเพราะ......................................................................................................... ................. 
3) คุณคิดว่าจุดเด่นของรายการแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดควรเน้นเรื่องอะไร

มากที่สุด 

(   ) อาหารของฝาก    (   ) การตามหา  

(   ) เจ้าแรก     (   ) แรงบันดาลใจ 

(   ) อ่ืนๆโปรดระบุ.................................................... 
4) คุณคิดว่าควรจะมีเนื้อหารายการประเภทไหนในรายการแนะน าอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละ

จังหวัด 

(   ) ประวัติความเป็นมา    (   ) การสัมภาษณ์ความคิดเห็น 

(   ) สูตรอาหาร     (   ) สาธิตขั้นตอนการท า 

(   ) การเดินทาง    (   ) ร้านคู่แข่ง 

(   ) อ่ืนๆโปรดระบุ................................................... 

5) คุณคิดว่าควรมีการแสดงแผนที่บอกเส้นทางในการเดินทางไปที่ต่างๆหรือไม่ 

(   ) ต้องการ     (   ) ไม่ต้องการ 

 

ส่วนที่ 5 ความต้องการเกี่ยวกับเนื้อหารายการ 
คุณคิดว่าปัจจัยที่มีผลกับการรับชมรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหารของฝากเจ้า

แรกมีผลต่อการรับชมรายการของท่านเพียงใด 

หัวข้อ ปัจจัยที่มีผลกับการเลือกรับชม
รายการสารคดีท่องเที่ยว 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1 เนื้ อหาสาระ และประเด็นที่
น าเสนอ 

     

2 รูปแบบและวิธีการน าเสนอในแต่
ละช่วงของรายการ 

     

3 ความน่าเชื่อถือของการน าเสนอ
ของพิธีกร 

     

   ส
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4 ตัวพิธีกรและผู้ด าเนินรายการ      

5 ภาพกราฟิกและลูกเล่นต่างๆใน
รายการ 

     

6 ดนตรีและเสียงประกอบ      

7 ปัจจุบันรายการสารคดีท่องเที่ยว
ป ร ะ เ ภ ท แ น ะ น า อ า ห า ร ที่
ออกอากาศอยู่นั้นมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกบริโภคแค่ไหน 

     

8 ถ้ามีรายการสารคดีท่องเที่ยวที่
เป็นรายการแนะน าอาหารของ
ฝากเจ้าแรก คุณจะสนใจรับชม
หรือไม่ 

     

 
ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพื่อแนวทางในการสร้างสรรค์รายการสารคดีท่องเที่ยวแนะน าอาหาร
ของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย 
............................................................................................................................. ................................
............................................................................................................................. ................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................ 
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ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับผู้ผลิตรายการ (แบบสัมภาษณ์กลุ่มที่ 1) 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

เรื่อง ความคิดเห็นต่อรายการโทรทัศน์ 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจุลนิพนธ์ของนักศึกษาปีที่ 4 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ เอกวิทยุและโทรทัศน์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

---------------------------------------------------- 

 

1. ด้านแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ 

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการสารคดีในปัจจุบัน 

- อะไรเป็นสิ่งดึงดูดให้ผู้ชมสนใจรายการสารคดี 

- รายการสารคดีในปัจจุบันเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับรายการของต่างประเทศ 

- อะไรเป็นข้อจ ากัดของการท ารายการสารคดี 

2. ด้านขั้นตอนและกระบวนการผลิตรายการ 

- ขั้นตอนการเตรียมการก่อนผลิต (Pre-Production) 

- ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production) 

- ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ (Post-Production) 

3. เรื่องรูปแบบและวิธีการน าเสนอของรายการ 

- รูปแบบรายการสารคดีที่น่าสนใจ ควรเป็นอย่างไร 

- วิธีการน าเสนอควรเป็นแบบใด 

- อารมณ์ของรายการสารคดี (Mood and Tone) ควรมีรูปแบบใด 

4. ด้านเนื้อหาของรายการ 

- การวางเนื้อหาของรายการสารคดีให้น่าสนใจ 

- ลักษณะของการเขียนบทที่ดี ควรเป็นอย่างไร 

- การน าเสนอในแต่ละตอน ควรค านึงถึงอะไร 
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5. ด้านเทคนิคในการน าเสนอหรือการผลิตรายการที่เหมาะสมกับรายการสารคดี 
- เทคนิคการเลือกใช้มุมกล้อง และการถ่ายท ารายการสารคดีอย่างไรให้ดูน่าสนใจ

และทันสมัย 

- เทคนิคการตัดต่อให้น่าสนใจ 

- เทคนิคการใช้กราฟิก 

- ดนตรีและเสียงประกอบในรายการสารคดีควรเป็นอย่างไร 

6. ด้านด้านอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวกับกับรายการ 

- พิธีกรรายการสารคดีควรมีบุคลิกหรือคุณลักษณะแบบใด 

- พิธีกรมีส่วนในการท าให้ผู้ชมเกิดความสนใจหรือไม่ 

- เราสามารถวัดความส าเร็จของรายการได้จากอะไร 

- อุปสรรคในการผลิตรายการมีอะไรบ้าง และมีแก้ไขปัญหาอย่างไร 
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ภาคผนวก ค 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับเจ้าแรก (แบบสัมภาษณ์กลุ่มที่ 2) 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

เรื่อง ความคิดเห็นต่อแรงบันดาลใจในการเป็นเจ้าแรก 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจุลนิพนธ์ของนักศึกษาปีที่ 4 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ เอกวิทยุและโทรทัศน์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

---------------------------------------------------- 

 

1. ค าถามประวัติความเป็นมาของร้าน 
2. ค าถามสาเหตุที่คิดริเริ่มท าอาหารของฝากชนิดนี้ 
3. ค าถามแรงบันดาลใจในการท าอาหารของฝากชนิดนี้ 
4. ค าถามความภาคภูมิใจในความเป็นเจ้าแรก 
5. ค าถามปัญหา และอุปสรรคช่วงก่อนเริ่มช่วงบุกเบิกจนถึงปัจจุบัน 
6. ค าถามวิธีจัดการกับปัญหา อุปสรรคนี้ 
7. ค าถามความคิดเห็นต่อร้านคู่แข่ง 
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ภาคผนวก ง 

ค าถามในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
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ค าถามในการสนทนากลุ่ม 

เรื่อง ความพึงพอใจในการรับชมรายการโทรทัศน์ 

แบบค าถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจุลนิพนธ์ของนักศึกษาปีท่ี 4 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ เอกวิทยุและโทรทัศน์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

---------------------------------------------------- 

 

1. ความพึงพอใจเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format)  

- ความพึงพอใจในความน่าสนใจ/แปลกใหม่และน่าติดตามของรายการ “สืบค้น คน
ตนคิด” 

- ความพึงพอใจในความเหมาะสมของความยาวรายการและการแบ่งเบรก 

2. ความพึงพอใจเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ (Content)  

- ความพึงพอใจในข้อมูลของแต่ละช่วง 

- ความพึงพอใจในความน่าเชื่อถือของเนื้อหารายการในแต่ละช่วง 

- ความพึงพอใจในสารประโยชน์หรือข้อคิดที่ได้จากรายการ “สืบค้น คนตนคิด” 

3. ความพึงพอใจเกี่ยวกับลีลาการน าเสนอรายการ (Style)  

- ความพึงพอใจเกี่ยวกับบุคลิกหรือการด าเนินเรื่องของพิธีกร 

- ความพึงพอใจในการเล่าเรื่องและความเชื่อมโยงของรายการในแต่ละช่วง 

4. ความพึงพอใจเกี่ยวกับเพลงและดนตรีประกอบในรายการ (Music) 

- ความพึงพอใจต่อเพลงประกอบรายการ 

- ความพึงพอใจต่อเพลงและดนตรีประกอบในแต่ละช่วง 

5. ความพึงพอใจเกี่ยวกับกราฟิกและการตัดต่อในรายการ (Graphic and Edit) 

- ความพึงพอใจต่อกราฟิก (Logo, Title , Key Scene , Super) และการตัดต่อ
รายการ 

- ความเหมาะสมของกราฟิก (Logo , Title , Key Scene , Super) และการตัดต่อ
รายการ 
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6. ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ (Overview) 

- ความพึงพอใจที่มีมากท่ีสุดในตัวรายการ “สืบค้น คนตนคิด” 

- ความพึงพอใจต่อสิ่งที่ท าให้ติดตาและเป็นที่จดจ าของรายการนี้ 

7. ข้อเสนอแนะ. 
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ภาคผนวก จ 

ถอดเทปบทสัมภาษณ์  
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บทวิเคราะห์และสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิต รายการ
โทรทัศน์ จ านวน 2 ท่าน ได้แก ่

1. คุณภัทราพร  สังข์พวงทอง โปรดิวเซอร์ ครีเอทีฟ และผู้ด าเนินรายการ  
รายการกบนอกกะลา 

2. คุณวรรณทิพา ว่องไวพานิช  โปรดิวเซอร์รายการ รายการเส้นทางเศรษฐี 

 

คุณภัทราพร สังข์พวงทอง มีผลสัมภาษณ์ดังนี้ 
“ชื่อรายการน่าสนใจ ดูจากชื่อมี Concept ชัดเจนดีและเป็นชื่อที่ตรงกับรูปแบบและ

เนื้อหารายการที่นักศึกษาพยายามจะท า แต่เมื่อดูรายการโดยรวมแล้ว ไปไม่ถึงหรือไม่ ได้น าไปสู่ 
Concept หรือชื่อรายการที่คิดไว้ค่ะ แต่เมื่อแบ่งเป็นช่วงๆ และมีการตั้งชื่อช่วง รูปแบบและเนื้อหา
ในช่วงนั้นๆ ไม่สอดคล้อง กับชื่อ หรือไม่น าไปสู่ความหมายของชื่อตามท่ีควรจะเป็นค่ะ 

ส่วนเรื่องความยาวของแต่ละช่วงไม่มีก าหนดตายตัว ขึ้นอยู่กับเนื้อหาแต่ละช่วงว่า
เหมาะสมหรือ ไม่ เช่น เนื้อหาดี เข้มข้น น่าสนใจจะยาวก็ได้  แต่เนื่องจาก เนื้อหาของแต่ละช่วงไม่
ค่อยมีอะไร ไม่น่าสนใจ  

 ไตเติ้ลรายการ เพลงประกอบที่ใช่กลางๆ ค่ะ ไม่หลุดไปจากเรื่อง แต่ไม่มีความน่าสนใจ
เป็นพิเศษ CG ไตเติ้ล รายการ เห็นความพยายามท่ีจะท าตาม เนื้อหาและ Concept รายการ แต่การ
ออกแบบ สี หรือการเคลื่อนของ CG  เบากว่าเรื่อง เบากว่าชื่อและสีออกลูกกวาดด้วย ไม่มีอารมณ์
ของการสืบค้นเลย น่าจะเพ่ิมความดูลึกลับซับซ้อนมากกว่านี้ค่ะ คือ ไม่ต้อง สืบค้นหนักไปจนถึง
สืบสวนสอบสวน เข้าใจค่ะ แต่อันนี้ก็ดูเป็น รายการวาไรตี้ผู้หญิงวัยรุ่น มากไปหน่อยค่ะ 

พิธีกร บุคลิกสดใสน่ารัก พูดจาเป็นธรรมชาติ อักขระภาษาไทยชัดเจนดีค่ะ แต่บทพูด
ของพิธีกร ไม่ดีค่ะหรือเป็นปัญหาของบท บทเปิดรายการช่วงหรือท่อนแรกน าเข้ารายการน่าสนใจดี 
ชอบที่บอก Concept รายการก่อน แต่หลังจากนั้น Fake หรือไม่มีความสมเหตุสมผล ท าให้พิธีกร
กลายเป็นการแสดงที่ไม่เนียนค่ะ เช่น การก าหนดบทบาทให้พธิีกร ไม่รู้ในเรื่องท่ีควรรู้ พิธีกรชาย ถาม
พิธีกรหญิงมาท าอะไรที่นี่ หรือ เดาไม่ยาก จะเดาท าไมคะ สองคนนี้เดินทางมาด้วยกัน ควรรู้เท่ากัน
ค่ะเพราะก่อนหน้านี้ พิธีกรหญิง ยิงเข้าไปแล้วว่า ระหว่าง เดินทางมาเห็น ร้านขนมหม้อแกงเต็มไป
หมด 

ภาพจังหวัดเพชรบุรีที่ตัดเข้ามาในช่วงเปิดรายการไม่ได้ท าให้น่าสนใจ ภาพไม่มีคุณภาพ
ค่ะ ลักษณะ เหมือนแอบถ่ายจากในรถ ท าไมไม่ลงรถไปถ่ายให้สวยๆ และน่าจะมีภาพสัญลักษณ์ของ
เพชรบุรีสวยๆ ที่เกี่ยวข้องกับขนมหม้อแกงเข้ามา เช่น เขาวัง ต้นตาล เป็นต้น เพ่ือท าให้รายการมี
ความน่าสนใจขึ้น งานภาพทั้งถ่ายท าและตัดต่อไม่ละเอียดนะคะ หน้าที่ของการเปิดรายการ มี
ความส าคัญมากกับรายการ เพราะคนดูจะดูต่อหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับช่วงนี้ เพราะฉะนั้นเนื้อหาหรือ
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รูปแบบของการเปิดรายการช่วงนี้ จึงไม่เป็นไปตามเป้าหมายรายการหรือเป้าหมายการผลิตรายการ
นะคะ 

ช่วงสืบเสาะค้นหา จริงๆ แล้วช่วงนี้เป็นหัวใจของรายการควรจะยาวกว่านี้ได้ แต่ก็ยาว
ไม่ได้ เพราะเนื้อหา ข้างในก็ไม่มีการสืบเสาะค้นหาตามชื่อช่วง จริงอยู่แค่ VOP ก็รู้แล้วว่าร้านแม่ปิ่น
ง่ายๆ แตก่ารเล่าเรื่องการเดินทางไปร้านแม่ปิ่นโดยใช้แผนที่กับบทลงเสียงเลย ท าให้ไม่มีการสืบเสาะ
ค้นหาเลยค่ะ เพราะฉะนั้นเนื้อหา รูปแบบและวิธีการเล่าเรื่องที่ท ามาไม่เป็นการสืบเสาะค้นหา ตาม
ชื่อรายการหรือชื่อช่วง เลยค่ะ จากตอนเปิดเรื่องเข้าใจว่าพิธีกรสองคนจะสืบเสาะค้นหาก็เดินถามคน 
ถามทางไปเรื่อยๆ กว่าจะเจอร้านแม่ปิ่นเลย จบ VO แผนที่ พิธีกรไม่อยู่หน้าร้านเลยแล้วมันสืบเสาะ
ค้นหาอย่างไร การเจอหลักฐานหนังสือพิมพ์สองฉบับหรือเจอลุงบุญมีเท่านั้น ไม่มีน้ าหนัก ไม่
น่าเชื่อถือ เพราะพิธีกรเชื่อเร็วไป โดยไม่มีการสืบค้นต่อยอดจากข่าวหนังสือพิมพ์ที่เจอง่ายๆ จบเลย 
และการก าหนด “บทบาท” บทพูดให้พิธีกรหญิงรู้จักลุงบุญมี ก็ไม่ต้องสืบเสาะค้นหาอะไรแล้วค่ะ 
เพราะเธอรู้หมดทุกเรื่องแล้ว ท าให้การสืบเสาะค้นหา Fake ทันทีเลยค่ะ จริงๆ แล้วควรจะสืบค้นต่อ
จากหนังสือพิมพ์ที่เจอ เช่น ดูวันเวลา ที่ถ่ายท า ดูภาพประกอบ ภาษารายการ เรียกว่า ต้องขยี้ การ
สืบค้นจุดนี้ให้ชัดเจนเข้มข้น จึงจะเข้ากับชื่อช่วงหรือ ชื่อรายการค่ะ โชคดีของน้องที่คุณป้าเจ้าของ
ร้าน พูดดีนะคะ ไม่อย่างนั้นจะไม่มีเนื้อหาอะไรเลยค่ะ 

ช่วงสืบสาวราวเรื่อง บทพิธีกรเปิดมา “หลักฐานมากมาย” ในเรื่องไม่มีเลยค่ะ ช่วงก่อน
หน้านี้ไม่ ได้มีน้ าหนักมากพอที่จะพูดค านี้ ชื่อและ Concept ช่วงดีน่าสนใจ แต่เนื้อหาในช่วงไม่ได้
ตามนี้เลยค่ะ การเล่า เรื่องให้น้ าหนักการท าขนมมากไป ซึ่งหัวในของเรื่องและช่วงไม่ใช่วิธีการท า แต่
น่าจะสืบสาวให้ได้ว่า ประวัติ ความเป็นมา วิวัฒนาการ การขยายตัวเติบใหญ่ของขนมหม้อแกงและ
ร้านแม่ปิ่น ความนิยมขนมหม้อแกงแผ่ ขยายเป็นของดีประจ าจังหวัดเพราะอะไร อย่างไร เมื่อไร 
ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ อาชีพ ผู้คนในเมืองเพชรหรือไม่อย่างไร การคิดค้นพัฒนาขนมหม้อแกงยากง่าย
หรือไม่ แม่ปิ่นท าอย่างไร จึงกลายมาเป็นขนมหม้อแกงเช่นทุกวันนี้ เอกลักษณ์เฉพาะของหม้อแกง 
ภาพประกอบการท าขนมธรรมดามากๆ เหมือนรายการพวก OTOP มาก คือควรจะสืบสาวราวเรื่อง
ให้เห็นความยิ่งใหญ่ของขนมหม้อแกงจากการเริ่มต้นของแม่ปิ่นให้อลังการไปเลย เพ่ือน าไปสู่
เป้าหมายรายการที่เกริ่นไว้ตอนแรกว่า จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอยากริเริ่มของใหม่ใช่หรือไม่ 
เนื้อหาที่ดูมาสองช่วงแล้วยังไม่มีเนื้อหาอะไรที่จะน าไปสู่จุดนี้เลย และการเชื่อมโยงไปสู่ต้นตาล 
น้ าตาลโตนดที่ควรจะเน้นหรือขยายให้ชัดเจนกว่านี้ ไม่ใช่มาตื่นเต้นกับไข่เป็ดไข่ไก่ ซึ่งไม่ใช่ประเด็น
ของการสืบสาวราวเรื่องและใครๆ ก็รู้  

ช่วงเปิดเผยตัวตน ชื่อช่วงดี เนื้อหาที่ Case ให้สัมภาษณ์ดี เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับหลัก
คิดของแม่ปิ่นนะ เนื้อหาเรื่องถนนพระทรง ร้านเก่าและเขาวังเกี่ยวข้องกับเรื่องประเด็นดีมาก แต่
รูปแบบการน าเสนอหรือ เนื้อหาของข้างในไม่ดี และน่าจะอยู่ในช่วงสืบสาวราวเรื่องมากกว่าและ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



118 

 

น่าจะท าให้ดูเป็นการสืบค้นมากกว่านี้ เหมือนต้นตาลไม่ใช่แค่การใช้บทบรรยาย ไม่ใช่แค่ยืนเปิดเจอ
หน้าร้านแล้ว เนื้อหาไม่มากพอกับ ชื่อสืบเสาะค้นหา สืบค้นคนต้นคิดค่ะ ทุกอย่างง่ายไปหมด แล้ว
พิธีกรมาบอกว่า “เหนื่อย” Fake ค่ะ” 

คุณวรรณทิพา ว่องไวพาณิชย์ มีผลสัมภาษณ์ดังนี้ 
“รูปแบบรายการที่เป็นรายการสารคดี ถือว่าเหมาะสมกับเนื้อหาที่ต้องการน าเสนอดี 

แต่วิธีการและเทคนิคการน าเสนอยังไม่มีความแปลกใหม่มากนัก ประกอบกับรายการยาวเกินไป หาก
น าเสนอกระชับกว่านี้จะท าให้ภาพรวมดูน่าสนใจและน่าจดจ าขึ้น 

ช่วงสืบเสาะค้นหา ข้อมูลช่วงที่น่าสนใจที่สุด เพราะหลายคน อาจจะยังไม่ทราบว่าขนม
หม้อแกงเจ้าแรกคือเจ้านี้ ช่วงสืบสาวราวเรื่อง น าเสนอข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ที่ติดอยู่ที่ร้านและการ
สัมภาษณ์เป็นหลัก ท าให้ดูไม่น่าสนใจเท่าที่ควร ช่วงเปิดเผยตัวตน ข้อมูลไม่ชัดเจนและไม่เพียงพอ ท า
ให้ต้องหาข้อมูลเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเพ่ิม ท าให้เนื้อรายการช่วงนี้ขาดเอกภาพไป 

ความน่าเชื่อถือของเนื้อหารายการในแต่ละช่วงน่าเชื่อถือพอสมควร ในแง่ข่าวสารเป็นที่
น่าพึงพอใจ แต่ในด้านอารมณ์ความรู้สึกความประทับใจ ความประหลาดใจ ทึ่ง หรือความอ่ิมเอมใจที่
คาดหวัง จากเรื่องราวอาชีพเก่าแก่ของคนรุ่นเก่าน่าจะมีมากกว่านี้ บุคลิกหรือการด าเนินเรื่องของ
พิธีกรเป็นธรรมชาติพอใช้ได้ การเล่าเรื่องและความเชื่อมโยงของรายการในแต่ละช่วงท าได้ดี ค่อนข้าง 
Smooth 

เพลงและดนตรีประกอบในรายการเป็นกลางๆ จังหวะคล้ายๆ กัน ยังไม่โดดเด่น 
กราฟิก องค์ประกอบพอใช้ได้ แต่สื่อ Concept ยังไม่ชัดเจน การตัดต่อตอนต้นๆ ดูตื่นตาดี ความ
ต่อเนื่องของภาพดี แต่เสียงดนตรี บางช่วงยังมิกซ์ไม่ค่อย Smooth การมิกซ์เสียงบางช่วง Noise 
เยอะ 

ภาพรวมถือว่าดีพอสมควร มีการน าแว่นขยายมาเป็นสัญลักษณ์ของรายการ แต่ 
Production design ยังไม่เป็นที่น่าจดจ า การสัมภาษณ์ยาวๆ หากข้อมูลไม่น่าสนใจมากพอ อาจท า
ให้คนดูไม่อยู่ติดตามรายการจนจบ  ดังนั้นการหาเรื่องราวและข้อมูลที่ดึงดูดผู้ชมให้ได้มากกว่านี้จึง
เป็นสิ่งส าคัญ ส่วนวิธีการน าเสนอ ในบางช่วงควรเปลี่ยนวิธีการให้มีความหลากหลาย เพ่ือสร้างสีสัน
ให้เรื่องราวในแต่ละช่วงแต่ละตอน น่าติดตามอยู่ตลอดเวลา” 

 
ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 10 ท่าน โดยแต่ละท่านมีความคิดเห็น

ดังนี้ 
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     ข้อที่ 1 ความพึงพอใจเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format)  
คุณสรายุทธ ให้ความคิดเห็นว่า “น่าสนใจที่เป็นเจ้าแรก ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าร้าน

เจ้าแรกคือใคร” 
คุณพนิดา ให้ความคิดเห็นว่า “รายการดูธรรมดา แต่ก็พ่ึงรู้เหมือนกันว่าขนมหม้อแกง

เจ้าแรกคือร้านนี้” 
คุณประภาวดี ให้ความคิดเห็นว่า “โอเคในระดับหนึ่ง รายการทั่วๆ ไป มีความน่า

ติดตามว่าเป็นร้านเจ้าแรกจริงไหม สถานที่ตั้งอยู่ตรงไหน อร่อยกว่าร้านอ่ืนจริงหรือเปล่า ความยาว
รายการรู้สึกเหมือนนานไป การแบ่งเบรกแบ่งได้ดี” 

คุณสิริภัทธ์ ให้ความคิดเห็นว่า “ความยาวรายการรู้สึกจะนานไปหน่อย น่าจะมีอะไรที่
น่าสนใจ แปลกใหม่กว่านี้” 

คุณพรรณกาญจน์ ให้ความคิดเห็นว่า “อยากรู้เจ้าอร่อยมากกว่าเจ้าแรก แต่เจ้าแรกก็
น่าสนใจดี เพราะไม่เคยรู้มาก่อน” 

คุณฐานเศรษฐ์  ให้ความคิดเห็นว่า “น่าจะมีรูปแบบที่น่าสนใจ ดึงดูดผู้ชมมากกว่านี้ แต่
ในด้านความแปลกใหม่ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดี” 

คุณศุทธภา ให้ความคิดเห็นว่า “ชอบแง่คิดแรงบันดาลใจจากเจ้าของร้าน มีข้อคิดใหม่ๆ 
ให้กับตัวเอง ส่วนตัวเวลาเดินทางไปท่องเที่ยวมักจะหาของกินที่อร่อยมากกว่า แต่นี่ก็ถือเป็นความรู้
ใหม”่ 

คุณกชพร ให้ความคิดเห็นว่า “แปลกใหม่ตรงที่เป็นเจ้าแรก ชอบที่พาไปสถานที่
ท่องเที่ยวด้วย” 

คุณณัชชา ให้ความคิดเห็นว่า “ความยาวรายการไม่ยาวจนเกินไป แต่อาจจะมีบางช่วง
ที่ท าให้รู้สีกเวิ่นเว้อ น่าเบื่อ โดยรวมรายการก็น่าสนใจดี” 

คุณธชษร “รู้สึกพึงพอใจนะ เนื่องจากมีความน่าสนใจ ให้ความรู้และความบันเทิงไป
พร้อมๆ กัน และแปลกตรงท่ีเป็นเจ้าแรก” 

ข้อที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ (Content)  
คุณสรายุทธ ให้ความคิดเห็นว่า “รู้สึกพึงพอใจ เนื่องจากแต่ละช่วงเนื้อหาสอดคล้องกัน

ดี เรียบเรียงดี เข้าใจง่าย” 
คุณพนิดา ให้ความคิดเห็นว่า “โอเคนะ เนื้อหารายการเชื่อมโยงกันดี ชื่อช่วงก็

สอดคล้องกับชื่อรายการ” 
คุณประภาวดี ให้ความคิดเห็นว่า “ชอบช่วงที่สอง ดีมาก โดยเฉพาะขั้นตอนการท าเห็น

กรรมวิธีต่างๆ อย่างชัดเจน ได้เห็นขั้นตอนที่แท้จริง เห็นว่าร้านเขาท าจริงๆ” 
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คุณสิริภัทธ์ ให้ความคิดเห็นว่า “เนื้อหารายการมีให้ข้อคิดมีตัวเจ้าของยืนยัน มีใบ
ประกาศ” 

คุณพรรณกาญจน์ ให้ความคิดเห็นว่า “ข้อมูลดูมีความน่าเชื่อถือ จากการสอบถามจาก
ชาวบ้านท าให้รู้ร้านดั้งเดิมอยู่ตรงไหน ได้ทราบข้อมูลที่แท้จริง และเนื้อหาโดยรวมของรายการ
เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน เล่าเรื่องตามแต่ละช่วงของรายการ” 

คุณฐานเศรษฐ์  ให้ความคิดเห็นว่า “เนื้อหารายการและชื่อช่วงต่างๆ เหมาะสมกันดี มี
การยืนยันความเป็นเจ้าแรก ดึงดูดใจตรงขั้นตอนการท า น่ากิน และได้รับความรู้จากสิ่งที่ไม่เคยรู้”     

คุณศุทธภา ให้ความคิดเห็นว่า “นอกจากรู้ร้านเจ้าแรกของขนมหม้อแกงแล้ว ยังมีแง่คิด
ปิดตอนท้ายอีก ชอบตรงส่วนนี้มาก” 

คุณกชพร ให้ความคิดเห็นว่า “พึงพอใจนะ โดยทั่วไปกินๆ อย่างเดียว ไม่เคยรู้ประวัติ
ความเป็นมาอะไร วิธีการท า ชอบที่คุณป้าเจ้าของร้านพูดตอนท้าย” 

คุณณัชชา ให้ความคิดเห็นว่า “พึงพอใจ เพราะได้สารประโยชน์จากรายการ และเป็น
ความรู้ใหม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน เพราะส่วนใหญ่รายการอาหารจะพาไปกินอย่างเดียว”     

คุณธชษร ให้ความคิดเห็นว่า “เนื้อหาในรายการเชื่อมโยงกันหมด ไม่ว่าจะเป็นชื่อ
รายการ ชื่อช่วง ต่างก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกัน น่าสนใจอย่างมาก” 

ข้อที่ 3 ความพึงพอใจเกี่ยวกับลีลาการน าเสนอรายการ (Style)  
คุณสรายุทธ ให้ความคิดเห็นว่า “ไม่เพียงแต่มีเนื้อหา ยังมีภาพประกอบ ส่วนประกอบ

ของการท าขนมมีอะไร ก็ได้เห็น” 

คุณพนิดา ให้ความคิดเห็นว่า “พิธีกรน่ารักเหมาะกับรายการ เข้ากันดี” 
คุณประภาวดี ให้ความคิดเห็นว่า “พิธีกรผู้หญิงดูเล่นกับกล้อง แต่ไม่รู้ทิศทางของกล้อง 

หลังๆ ดูสุขุม เป็นการเป็นงาน” 

คุณสิริภัทธ์ ให้ความคิดเห็นว่า “เหมาะสม เข้ากับรายการดี” 
คุณพรรณกาญจน์ ให้ความคิดเห็นว่า “พึงพอใจ พิธีกรดูเป็นคนชอบกินทั้งสองคน ท า

ให้รู้สึกสนุกตามไปด้วย” 
คุณฐานเศรษฐ์  ให้ความคิดเห็นว่า “ขาดการพูดเชื่อมโยง ส่งเข้าตัวภาพที่จะเล่าต่อ 

เช่น ส่วนประกอบที่ส าคัญ อย่างตาลโตนด น่าจะถ่ายภาพให้สวยกว่านี้เนื่องจากเป็นรายการอาหาร”     
คุณศุทธภา ให้ความคิดเห็นว่า “โดยรวมก็ถือว่าเหมาะสมทั้งตัวพิธีกร การเล่าเรื่องที่

ค่อยเป็นค่อยไป” 

คุณกชพร ให้ความคิดเห็นว่า “พิธีกรผู้ชายดูคล่อง บางครั้งพูดเร็วไปหน่อย”  
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คุณณัชชา ให้ความคิดเห็นว่า “สองคนนี้ดูเข้าขากันดี รับส่งกันท าให้น่าติดตาม มีความ
อยากรู้อยากเห็น”     

คุณธชษร ให้ความคิดเห็นว่า “การเล่าเรื่องเหมือนรายการทั่วไป ไม่เล่าเรื่องวกวน
ซ้ าซ้อน พิธีกรทั้งคู่ดูน่ารักเข้ากับรายการ” 

ข้อที่ 4 ความพึงพอใจเกี่ยวกับเพลงและดนตรีประกอบในรายการ (Music) 

คุณสรายุทธ ให้ความคิดเห็นว่า “ก็เหมาะกับรายการนะ” 

คุณพนิดา ให้ความคิดเห็นว่า “เพลิน ฟังสบาย” 

คุณประภาวดี ให้ความคิดเห็นว่า “เร้าใจดี เหมาะสมกับการตามหา เข้ากับแว่นขยาย” 

คุณสิริภัทธ์ ให้ความคิดเห็นว่า “โอเคนะ” 

คุณพรรณกาญจน์ ให้ความคิดเห็นว่า “เพลงเข้ากับรายการดี” 
คุณฐานเศรษฐ์  ให้ความคิดเห็นว่า “เพลงและดนตรีดูเรียบง่ายไป น่าจะมีจังหวะที่เร้า

ใจ เหมาะกับการตามหา สืบค้นมากกว่านี้ แต่เพลงและดนตรีก็เหมาะสมกับการเล่าเรื่องในแบบ
เรื่อยๆ”     

คุณศุทธภา ให้ความคิดเห็นว่า “ดนตรีแต่ละช่วงสื่อถึงช่วงนั้นๆ ได้อย่างดี ท าให้ตื่นเต้น
และน่าติดตาม” 

คุณกชพร ให้ความคิดเห็นว่า “จังหวะน่าจะตื่นเต้น สนุกสนานมากกว่านี้” 

คุณณัชชา ให้ความคิดเห็นว่า “ธรรมดา คล้ายๆ กัน” 
คุณธชษร ให้ความคิดเห็นว่า “เพลงและดนตรีในช่วงตามหาน่าจะเป็นจังหวะที่ตื่นเต้น 

ค้นหามากกว่านี้ แต่โดยรวมก็ถือว่าเหมาะสมดี” 
ข้อที่ 5 ความพึงพอใจเกี่ยวกับกราฟิกและการตัดต่อในรายการ (Graphic and 

Edit) 
คุณสรายุทธ ให้ความคิดเห็นว่า “ตัวหนังสืออ่านยากไปนิดนึง แต่โดยรวมก็ถือว่าโอเค

นะ” 

คุณพนิดา ให้ความคิดเห็นว่า “แผนที่ แว่นขยายก็ดูเข้ากับการตามหานะ” 
คุณประภาวดี ให้ความคิดเห็นว่า “คีซีนเร็วเกินไป แว็บๆ ควรหยุดให้อ่านหน่อย 

ตัวหนึงสืออ่านยาก” 

คุณสิริภัทธ์ ให้ความคิดเห็นว่า “ชอบกราฟิกแว่นขยาย เข้ากับชื่อรายการสืบค้น” 
คุณพรรณกาญจน์ ให้ความคิดเห็นว่า “ชอบสีสัน น่ารักสดใส เหมาะกับรายการ

ท่องเที่ยว” 
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คุณฐานเศรษฐ์ ให้ความคิดเห็นว่า “ชอบไตเติ้ลของรายการ ภาพรวมดูเหมาะสมกับ
รายการดี แต่ติดที่ออกไปทางแนววัยรุ่นมากไปหน่อย การตัดต่อก็มีการเล่าเรื่องและเชื่อมโยงเข้ากัน
ดี”     

คุณศุทธภา ให้ความคิดเห็นว่า “ก็โอเคนะ น่ารักดี” 

คุณกชพร ให้ความคิดเห็นว่า “เหมาะสมกับรายการอาหาร” 
คุณณัชชา ให้ความคิดเห็นว่า “เหมาะสม เข้ากับรายการ ภาพสวย เหมาะกับเป็น

รายการพากิน”     
คุณธชษร ให้ความคิดเห็นว่า “การตัดต่อ Smooth กราฟิกสื่อถึงความมีเอกลักษณ์

ของรายการได้เป็นอย่างด”ี 

ข้อที่ 6 ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ (Overview) 
คุณสรายุทธ ให้ความคิดเห็นว่า “ถือเป็นการรับทราบข้อมูลใหม่ๆ รู้ร้านขนมหม้อแกง

เจ้าแรก” 

คุณพนิดา ให้ความคิดเห็นว่า “ไม่เคยรู้ว่าร้านขนมหม้อแกงเจ้าแรกคือร้านนี้” 

คุณประภาวดี ให้ความคิดเห็นว่า “ดูรายการแล้ว ถ้ามีโอกาสผ่านไปก็อยากไปลองชิม” 

คุณสิริภัทธ์ ให้ความคิดเห็นว่า “ภาพรวมก็ถือว่าโอเค” 

คุณพรรณกาญจน์ ให้ความคิดเห็นว่า “แว่นขยาย เหมือนนักสืบ” 
คุณฐานเศรษฐ์  ให้ความคิดเห็นว่า “เป็นรายการที่น าเสนออาหารขึ้นชื่อของจังหวัด

และให้ความรู้ด้วย”     
คุณศุทธภา ให้ความคิดเห็นว่า “ไม่เพียงแค่รู้ร้านขนมหม้อแกงเจ้าแรก ยังได้ข้อคิดจาก

เจ้าของร้านอีกด้วย” 

คุณกชพร ให้ความคิดเห็นว่า “แว่นขยาย ท าให้จดจ ารายการนี้ได้”  

คุณณัชชา ให้ความคิดเห็นว่า “ดูแล้วไม่เครียด พอรู้ว่าร้านไหนก็อยากไปลอง”     
คุณธชษร ให้ความคิดเห็นว่า “ความแปลกใหม่ของอาหารที่จะน าเสนอ และความ

เป็นมาของอาหารที่น่าสนใจ จนอยากตามไปชิม” 

 

ส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะ 
คุณฐานเศรษฐ์  ให้ความคิดเห็นว่า “การถ่ายภาพน่าจะมีมุมภาพที่สวย แปลกใหม่กว่า

นี้ เพ่ือดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย”     
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คุณธชษร ให้ความคิดเห็นว่า “อยากให้เพิ่มเติมในส่วนของสัมภาษณ์ลูกค้าที่มาซื้อของที่
ร้าน เหตุผล จุดเด่นของรสชาติที่ลูกค้าแวะเวียนมาซื้อของฝากชนิดนั้น ซึ่งสามารถสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับอาหารของฝากเจ้าแรกชนิดนั้นมากข้ึน” 
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