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13530605 : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง : การผลิตรายการสารคดีพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ “การผลิตรายการสารคดีพนักงานและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน” โดยนักศึกษาได้ศึกษาข้อมูลจากรายการสารคดีที่ออกอากาศใน
ประเทศไทย รวมทั้งข้อมูลด้านการผลิตรายการสารคดี ภาพยนตร์สารคดี ตลอดจนศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และได้จัดท าโครงร่างข้ึนมา และได้ส ารวจความคิดเห็นจาก
ผู้เช่ียวชาญด้านการผลิตรายการหรอืสารคดีต่างๆ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการผลิตภาพยนตร์สารคดี 
รวมทั้งการส ารวจความคิดเห็นต่างๆ จากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ที่สนใจในการท างานของพนักงานและ
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน เพื่อข้อมูลทั้งหมดมาปรับปรุงและพัฒนาโครงร่างและบท
ภาพยนตร์สารคดี ก าหนดเนื้อหาช้ินงานและด าเนินการผลิตรายการสารคดีพนักงานและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน ความยาว 30 นาที โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอการท างานและ
ทัศนคติในการท างานของพนักงานและบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน และสร้าง
สาระบันเทิงให้กับผู้ชม 

จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นผู้ที่สนใจในการท างานของพนักงาน
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกบัระบบขนส่งมวลชน ต้องการให้แสดงเบื้องหลงัการท างานของพนักงานและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชนว่ามีข้ันตอนในการท างานอย่างไร และทัศนคติในการ
ท างานเป็นเช่นไร ซึ่งจากช้ินงานรายการสารคดี กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ค่อนข้างพอใจกับช้ินงาน 
เนื้อหาที่ได้เหมาะสมกับตัวรายการสารคดี แต่ก็มีข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ บ้าง อีกทั้งเนื้อหาบางส่วน
ยังมีไม่มากเท่าที่ควร เนื่องด้วยเวลาที่จ ากัด 

จากจุลนิพนธ์ช้ินน้ี นักศึกษาได้เรียนรู้การผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการสารคดี 
การศึกษาค้นคว้าวิจัย รวมทั้ง แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ จึงสามารถน ามาประยุกต์เข้ากับจุลนิพนธ์ของผู้
ศึกษา ซึ่งเป็นรายการสารคดีได้ 
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ข้ำพเจ้ำ รวมทั้ง ดร.ประภำส นวลเนตร ผศ.ว่ำที่ร.ต.สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไล
เกษม และดร.ศรัณย์ธร  ศศิธนำกรแก้ว ที่กรุณำให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ และข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์แก่ข้ำพเจ้ำ ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน จึงขอกรำบขอบพระคุณใน
ควำมกรุณำของทุกท่ำนเป็นอย่ำงสูง 

ขอกรำบขอบพระคุณอำจำรย์คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร ทุกท่ำนที่ได้ประสิทธ์ิประสำทวิชำ ควำมรู้ จนท ำให้ศิษย์คนน้ีประสบควำมส ำเร็จได้ด้วยดี 

สุดท้ำยขอกรำบขอบพระคุณ พ่อ แม่ ญำติพี่น้อง และเพื่อนฝูง ที่คอยอยู่เคียงข้ำง และ
สนับสนุนกำรศึกษำจนท ำให้มีควำมส ำเร็จในวันน้ี 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
“ชีวิตคือการเดินทาง” นอกเหนือจากนัยแง่ปรัชญาในประโยคนี้แล้ว ชีวิตก็หมายถึงการ

เดินทางสัญจรจริงๆ ดังนั้น พาหนะในการเดินทางและการคมนาคมจึงเป็นเรื่องส าคัญ และได้รับการ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่องตลอดประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ (อภิโชค แซ่โค้ว 2541: 1) 

ระบบขนส่งสาธารณะ (Public transportation or Mass transit) ถือได้ว่าเป็นระบบที่
ผ่านข้ันตอนของการวิวัฒนาการมาแล้วเป็นเวลานานหลายยุคหลายสมัย เริ่มจากการขนส่งสาธารณะ
ครั้งแรกที่พบในประวัติศาสตร์นั้น เริ่มขึ้นโดยชาวโรมัน ผู้ซึ่งก่อตั้งให้ระบบบริการยานพาหนะที่รับจ้าง
ขนส่งผู้คนและสัมภาระในระหว่างช่วงการปกครองของจักรพรรดิออกุสตัส (Augustus) และ
จักรพรรดิไธเบอริอุส (Tiberius) พาหนะที่ใช้ในการขนส่งมีลักษณะเป็นรถบรรทุกแบบสองล้อหรือสี่
ล้อให้บริการโดยจอดรับส่งผู้โดยสารตามที่พักรายทาง ซึ่งถูกก าหนดให้เป็นสถานีย่อยทุกๆ ระยะทาง 
5-6 ไมล์ 

โดยในปัจจุบันในประเทศไทยมีระบบขนส่งสาธารณะจ านวนทั้งสิ้น 6 รูปแบบ ได้แก่ รถ
โดยสาร ขสมก., รถโดยสาร บขส., รถไฟ, รถไฟฟ้าใต้ดิน, ทางน้ า และทางอากาศ (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม 2553) รูปแบบการขนส่งมวลชน (Mass Transportation Mode) มี
หลากหลายรูปแบบ ซึ่งการพิจารณาเลือกใช้ระบบขนส่งมวลชน อาจพิจารณาจากเส้นทาง ระยะเวลา
และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การขนส่งมวลชลทางบก เป็นรูปแบบการขนส่งมวลชนที่สามารถแบ่งย่อยออกเป็นการ
ขนส่งมวลชนทางถนนและการขนส่งมวลชนทางราง การขนส่งมวลชนทางถนนการขนส่งมวลชน
รูปแบบนี้เป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุดในประเทศไทยทั้งนี้ก็เพราะเหตุผลเรื่องของความรวดเร็ว และ
คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย รวมถึงการมีเส้นทางในการเดินทางที่ครอบคลุมและหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองความต้องการในการเดินทางของประชาชนได้เป็นอย่างดี การขนส่งมวลชนทางรางนิยมใช้
การขนส่งรูปแบบนี้ในการเดินทางระหว่างจังหวัดและเป็นที่นิยมส าหรับผู้มีรายได้น้อย เนื่องจากมีให้
เลือกหลายระดับราคา แต่จะมีข้อจ ากัดเรื่องเวลาที่มักล่าช้า 

การขนส่งมวลชนทางน้ า การขนส่งมวลชนทางน้ าภายในประเทศมักจะมีระยะทางสั้นๆ 
เนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่องความลึกของแม่น้ า ดังนั้นพาหนะที่ใช้ได้จึงเป็นเรือขนาดเล็กขนส่งได้คราวละ
ไม่มาก และระยะทางสั้นๆ เท่านั้น แต่หากเป็นการขนส่งมวลชนระหว่างประเทศมักจะเป็นการขนส่ง
เพื่อการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ 

การขนส่งมวลชนทางอากาศ การขนส่งมวลชนทางอากาศทั้งในประเทศและระหว่า ง
ประเทศได้รับความนิยมอย่างมากเพราะรวดเร็วและปลอดภัยกว่าการเดินทางด้วยรูปแบบอื่น 
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ถ้าหากพูดถึงรายการโทรทัศน์ที่ให้สาระความรู้ มีข้อมูลที่น่าเช่ือถือ และสามารถสร้าง
หรือเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆ ให้กับคนดู เรามักจะนึกถึงรายการประเภทรายการสารคดี ที่น าเสนอเนื้อหา
สารถความเป็นจริงของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นการรวบรวมข้อมูลหรือเหตุการณ์ต่างๆ มาเสนอต่อผู้ชม โดย
เน้นให้สาระ ความรู้ ความคิด ความจริง และเหตุผลแก่ผู้ชมเป็นส าคัญ หรือโน้มน้าวให้ผู้ชมเช่ือว่า
เรื่องราวที่น าเสนอน้ันเป็นเรื่องจริง 

ด้วยเหตุผลนี้ผู้ศึกษาต้องการผลติรายการสารคดีพนักงานและบุคลากรที่มีความเกีย่วข้อง
กับระบบขนส่งมวลชน เพื่อน าเสนอมุมมองความจริง จากผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับยานพาหนะที่อยู่
ในระบบขนส่งสาธารณะ  
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อผลิตรายการสารคดีที่น าเสนอเรื่องราวของพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ 
ระบบขนส่งมวลชน 

2.  เพื่อได้รู้ประวัติความเป็นมา การท างานของอาชีพที่ท างานกับระบบขนส่งมวลชนใน 
ประเทศไทย 

3.  เพื่อได้รู้ ทัศนคติในการท างาน และเป้าหมายของในแต่ละผู้คนที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ระบบขนส่งมวลชนในประเทศไทย 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 

การผลิตรายการสารคดีพนักงานและบคุลากรที่เกี่ยวข้องกบัระบบขนส่งมวลชน โดยผ่าน
ข้อเท็จจริงและภาพการท างาน ทัศนคติ เป้าหมายของในแต่ละอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบ
ขนส่งมวลชนในประเทศไทย โดยน าเสนอผ่านภาพยนตร์สารคดีตอนเดียวจบ ความยาว 20-30 นาที  
 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 

1.  ศึกษาข้อมูลของรถไฟไทย ประวัติความเป็นมา ลักษณะการท างาน และลักษณะของ
องค์กรของการรถไฟแห่งประเทศไทย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง  

2.  เตรียมการในกระบวนการก่อนการผลิต (Pre-Production)  
2.1 สรุปแนวความคิดของสารคดีที่จะน าเสนอเรือ่งราวของการท างานของบคุลากรที่

เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชนในประเทศไทย 
2.2 คิดรูปแบบ แนวคิด และเนื้อหาของสารคด ี
2.3 เตรียมแผนการถ่าย 

3.  กระบวนการด าเนินการถ่ายท า (Production) 
3.1 ถ่ายท าตามแผนการที่ก าหนด 
3.2 เก็บรายละเอียดต่างๆ 

4.  กระบวนการหลังการถ่ายท า (Post-Production) 
4.1 เลือกภาพที่จะน าเสนอ 
4.2 ตัดต่อล าดับภาพ 
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4.3 การลงเสียงและใส่กราฟิก 
5.  วิเคราะห์ผลการศึกษาว่าตอบสนองผู้ชมอย่างไรบ้าง  
6.  สรุปผลงานวิจัย ผลที่ได้รับจากการผลิต ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในครั้งต่อไป  

 
แผนกำรด ำเนินงำน 

ต่อไปนี้เป็นการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 1-1 แสดงแผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
 ศึกษาและน าเสนอหัวข้อจลุนิพนธ์         
 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ         
 รวบรวมข้อมลูเพือ่ผลิตผลงาน         
 ข้ันตอนการผลิตผลงาน         
 ตัดต่องาน         
 สรุปผลการด าเนินงาน         
 จัดท าเอกสาร         
 
ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

เพื่อให้ผู้ชมได้เรียนรู้ถึงทัศนคติ ความคิด การด ารงชีวิต วิถีชีวิต และการท างานของ
บุคลากรหรืออาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชนในประเทศไทย  
 
นิยำมศัพท์ 

กำรขนส่งมวลชน (Mass Transportation) หมายถึง การเคลื่อนย้าย ขนถ่ายบุคคล 
จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งโดยใช้ยานพาหนะในการเคลื่อนย้ายหรือขนถ่าย (ประชด ไกร
เนตร 2541) 

กำรขนส่ง ตามสารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของ
การขนส่งไว้ว่า "ขน" หมายถึง การน าเอาของมากๆ จากที่หนึ่งไปไว้อีกที่หนึ่ง ส่วน "ส่ง" หมายถึง การ
ยื่นให้ถึงมือ พาไปให้ถึงที่ เมื่อรวมเป็นค าว่า "ขนส่ง" จึงหมายถึง การน าไปและน ามาซึ่งของมากๆ จาก
ที่หนึ่งไปไว้อีกที่หนึ่ง 

สำรคดี หมายถึง การน าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงมาน าเสนอ ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์
โดยสอดแทรกสาระความรู้ และความบันเทิงไว้ด้วยกัน 

สำรคดีโทรทัศน์ หมายถึง รูปแบบรายการโทรทัศน์ที่มุ่งเน้นการน าเสนอความจริง
เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้ง โดยใช้เหตุผล และหลักฐานอ้างอิงอันน่าเช่ือถือ ด้วยวิธีการ
น าเสนอที่หลากหลายมาผสมผสานกัน อาทิ ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟิก การบรรยาย การสัมภาษณ์ 
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เสียงดนตรี เสียงประกอบอื่นๆ เป็นต้น เพื่อให้การน าเสนอความจริงนั้นมีความสมบูรณ์และเข้าใจง่าย
ยิ่งขึ้น 
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บทที่ 2 
 

ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาเกี่ยวกับ “การผลิตรายการสารคดีพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบขนส่งมวลชน” ผู้ศึกษาได้น าแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องมาศึกษา และ
วิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการดังต่อไปนี้ 

1.  แนวคิดเกี่ยวกับรายการสารคดีโทรทัศน์ 
2.  แนวคิดเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชน 
3.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4.  ผลงานที่เกี่ยวข้อง 

 
1.  แนวคิดเก่ียวกับรายการสารคดีโทรทัศน์ 

สารคด ีคือ การน าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงมาน าเสนอโดยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ เมื่อ
คิดจะเขียนสารคดีต้องค านึงถึงข้อมูล และกลวิธีการน าเสนอในสัดส่วนที่ เท่ากันทั้งเนื้อหา (ข้อมูล) 
และรูปแบบ (กลวิธีการน าเสนอ)  

สารคด ีเป็นสื่อหนึ่งของความบันเทิงที่สอดแทรกสาระและความรู้ควบคู่กันไป ผู้เขียน
สารคดี จึงควรตระหนักว่าจะสร้างสรรค์กลวิธีการน าเสนอหรือเรียงร้อยข้อมูลอย่างไร ให้ผู้รับสารได้
ได้รับอรรถรสอันเพลิดเพลินจากการเสพ และการน าเสนอสารคดีโทรทัศน์พลังอ านาจ อารมณ์ของ
ผู้ชมคอืสิ่งส าคัญ ซึ่งผู้ผลิตงานสารคดีต้องค านึงถึงเสมอ (ธีรภาพ โลหิตกุล 2556) 

 
ประเภทของรายการสารคดีแบ่งตามลักษณะของเนื้อหาโดยทั่วไป (นิทัศน์ อิทธิพงษ์ 

2533: 8) 
1) รายการสารคดีทั่วไป มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปที่จะให้ความรู้น่ าสนใจ          

เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม สิ่งส าคัญคือต้องการเน้นที่ความประทับใจมากกว่าแสดงข้อเท็จจริงจนเกินไป 
2) รายการสารคดีในโอกาสพิเศษ เนื้อหามักเกี่ยวข้องกับงานเทศกาลพิเศษ บุคคลที่

น่าสนใจเป็นส่วนใหญ่ สารคดีประเภทนี้ ผู้จัดหาข้อมูลได้ง่าย เพราะโอกาสพิเศษต่างๆ นั้น มักมีการ
บันทึก หรือเก็บหลักฐานไว้แล้วมากมาย การจัดล าดับเนื้อหา อาจท าได้ในลักษณะการเล่าถึงบุคคล 
สถานที่หรือโอกาสนั้น ว่ามีความส าคัญ ความเป็นมาหรือมีประวัติอย่างไร เกี่ยวกับผู้ชมอย่างไร การ
สรุปมักเป็นการให้ระลึกถึงความส าคัญของโอกาสพิเศษ ในแง่ของวัฒนธรรม ประเพณี สังคม และ
ประวัติศาสตร์  
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3) รายการสารคดีเชิงวิจารณ์ เนื้อหาเน้นหนักในข้อเท็จจริง การแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอ การวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไขปัญหา การท านายเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งรายการ
ประเภทนี้ก่อนจบมักทิ้งเรื่องราวไว้ให้ผู้ชมขบคิดต่อไป 

4) รายการสารคดีเชิงข่าว สารคดีเชิงข่าวจะมีเนื้อหาสืบเนื่องมาจากข่าวที่น่าสนใจทั้งสิ้น 
เป็นการเสนอข่าวเบื้องหลังข่าวในแง่ของข้อเท็จจริง และเรื่องราวความเป็นมาตลอดจนสาเหตุต่างๆ 
หากเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับบุคคล 2  ง้าย ต้องเสนอข้อเท็จจริงให้ยุติธรรมทั้ง  2  ง้าย ไม่ควรแทรก
ความคิดเห็นส่วนตัวลงไป ข ่าวที่มาท าเป็นสารคดีน้ัน มักเป็นข่าวที่ยังมีปัญหาที่ยังคงพูดถึงกันอยู่ 

5) รายการสารคดีท่องเทีย่ว เนื้อหาเป็นเรื่องการเดินทางไปเที่ยวจะต้องเตรียมตัวอย่างไร
กันบ้าง จะพบจะเห็นอะไรบ้าง เนื้อหารายการสารคดีท่องเที่ยวค่อนข้างจะมองเห็นได้ชัด เรื่องราว
ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา และสิ่งที่น่าสนใจ ที่สมควรจะ
เดินทางไปเที่ยวกัน วิธีการเดินทาง การเตรียมตัวการเดินทาง พาหนะ ที่พัก ฯลฯ 

 
ลักษณะการน าเสนอรายการสารคดี 

รายการสารคดีนอกจากจะแบ่งแยกย่อยๆ ออกเป็นประเภทต่างๆแล้ว รายการสารคดียัง
มีวิธีการน าเสนอที่แตกต่างกันออกไปคือ (นิทัศน์ อิทธิพงษ์ 2533 : 11–12) 

1.  รายการสารคดีเต็มรูปแบบตลอดรายการ เป็นลักษณะรายการสารคดีที่มีเนื้อหาด้าน
ความรู้ ข่าวสาร และเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม โดยที่เนื้อหาสาระของรายการจะด าเนินเรื่อง
ด้วยเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นจริงๆ ประกอบกับการบรรยายข้อเท็จจริง หรือ เล่าเรื่องประกอบ
ให้ผู้ชมรับรู้ประวัติความเป็นมาของเหตุการณ์ต่างๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ อาจมีการสัมภาษณ์สอบถาม
ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ครั้งละ 2-1 นาที สารคดีเหล่านี้อาจจบ
ภายในหนึ่งตอน หรือหลายตอนจบก็ได้ แล้วแต่เรื่องราวนั้น ว่าจะมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใด เช่น 
รายการพื้นที่ชีวิต รายการเมืองเรืองแสง ฯลฯ 

2.  รายการสารคดีที่เป็นส่วนหนึ่งของรายการอื่นๆ รายการสารคดีประเภทนี้เป็น
รายการสารคดีสั้นๆ ที่แทรกอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งของรายการรูปแบบอื่นๆ อาจะอยู่ในรูปแบบของ
รายการนิตยสาร จะมีรายการสารคดีสั้นๆ มีเนื้อหาสาระไม่หนักมาก บรรจุไว้ในช่วงใดช่วงหนึ่งของ
รายการ หรือในรายการข่าว รายการสัมภาษณ์ รายการสนทนา ก็บรรจุรายการสารคดีไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ได้ โดยอาจใช้เป็นส่วนที่น าเข้าสู่รายการ เพื่อช้ีประเด็นปัญหา ส่งเสริมการสนทนาในรายการ หรือบท
สัมภาษณ์ให้ชัดเจนย่ิงข้ึน หรือ ทิ้งท้ายรายการเพื่อสรุปรายการนั้นๆ เป็นต้น 

3.  รายการสารคดีที่น าเสนอในรูปแบบของนิตยสาร เป็นรายการที่มีเนื้อหาสาระ 
ประกอบด้วยเรื่องย่อยต่างๆกัน แต่ละเรื่องย่อยๆ รวมกันนั้นเป็นลักษณะของสารคดีทั้งสิ้น อาจจะมี
การเช่ือมโยงเรื่องย่อยเหล่านั้นเป็นรายการเดียวอย่างสอดคล้องกลมกลืน เนื้อหาที่น าเสนอมักเป็น
เรื่องราวที่แปลกใหม่ ผู้ชมไม่เคยพบเห็นมาก่อน มักเป็นเรื่องสั้น ความยาวประมาณ 5 นาทีต่อหนึ่ง
เรื่อง โดยมีพิธีกรหลักด าเนินรายการ เพื่อเช่ือมส่วนย่อยต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องใน
รายการ และมีผู้ช่วยพิธีกรด าเนินในส่วนย่อยอีกด้วย พิธีกรจะใช้ภาษาพูดที่เป็นกันเองกับผู้ชม และมี
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ลีลาความสามารถเฉพาะตัว ที่สามารถดึงดูดให้ผู้ชมติดตามได้อย่างเป็นประจ า ในปัจจุบันรายการสาร
คดีประเภทนี้เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ชมมากที่สุด เช่น รายการตามไปดู รายการท้าพิสูจน์ เป็นต้น 

4.  รายการสารคดีที่น าเสนอในรูปแบบของละคร รายการสารคดีในลักษณะนี้มักจะน า
ส่วนหนึ่งของเรื่องราวชีวิตจริง หรือเหตุการณ์ตื่นเต้นประทับใจมาน าเสนอในรูปแบบของละครจ าลอง 
เนื้อหาของรายการจะเป็นเรื่องราวในชีวิตจริงซึ่งอาจมีการดัดแปลงบ้างเล็กน้อย เพี่อความเหมาะสม 
จะมีพิธีการด าเนินรายการในช่วงแรก และในช่วงสุดท้ายมักจะเชิญผู้ที่เป็นเจ้าของเรื่องราวนั้นมา
พูดคุย สัมภาษณ์เพื่อเป็นการยืนยันเหตุการณ์นั้นอีกครั้งหนึ่ง เช่น รายการงันที่เป็นจริง รายการนาที
ฉุกเฉิน 

 
2.  แนวคิดเก่ียวกับระบบขนส่งผู้โดยสาร 

สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของการขนส่งไว้ว่า 
"ขน" หมายถึงการน าเอาของมากๆจากที่หนึ่งไปไว้อีกที่หนึ่ง ส่วน "ส่ง" หมายถึง การยื่นให้ถึงมือ พา
ไปให้ถึงที่ เมื่อรวมเป็นค าว่า "ขนส่ง" จึงหมายถึงการน าไปและน ามาซึ่งของมากๆ จากที่หนึ่งไปไว้อีกที่
หนึ่ง 

การขนส่งมวลชน (Mass Transit) หมายถึงการให้บริการเคลื่อนย้ายประชาชนจาก
สถานที่หนึ่งไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งในมหานครใหญ่ของโลก โดยใช้การขนส่งประเภทต่างๆ ทั้งทาง
บก ทางน้ า และทางอากาศ เช่น รถเมล์ เรือโดยสาร รถไฟใต้ดิน หรือเฮลิคอปเตอร์ เป็นเครื่องมีใน
การขนส่ง (สมยศ วัฒนากมลชัย 2554: 123) 

 
2.1 ทฤษฎีความส าคัญของระบบการขนส่งผู้โดยสาร 

การขนส่งผู้โดยสารมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากการขนส่ง
ผู้โดยสารเป็นปัจจัยข้ันพื้นฐาน (Infrastructure) อย่างหนึ่ง อันเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนา
ประเทศด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการทหาร เป็นต้น ดังนั้นการขนส่ง
ผู้โดยสารจึงเปรียบเสมือนกุญแจดอกส าคัญที่จะเปิดทางให้ประเทศชาติบรรลุถึงการพัฒนาและความ
มั่นค่ังตลอดจนการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชาติด้วยกัน ซึ่งความส าคัญของการขนส่ง
ผู้โดยสารพอจะพิจารณาได้ดังต่อไปนี้คือ (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา 2548: 7) 

2.1.1 ความส าคัญของการขนส่งผู้โดยสารต่อเศรษฐกิจของประเทศ พอจะสรุป
ความส าคัญของการขนส่งผู้โดยสารที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศได้ดังต่อไปนี้  

1) ท าให้นักธุรกิจสามารถเดินทางติดต่อค้าขายกัน ได้ทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ ยิ่งมีการจัดงานมหกรรมแสดงสินค้านานาชาติข้ึนที่ใด การขนส่งผู้โดยสารจะรับ
ขนส่งนักธุรกิจจากทุกมุมโลกไปชมงาน ท าให้เกิดการค้าขายกันข้ึน เป็นผลให้เศรษฐกิจของประเทศ
ต่างๆ ดีข้ึน 

2) การขนส่งผู้โดยสารท ารายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล  เนื่องจากมีผู้
นิยมเดินทางท่องเที่ยวมากข้ึน การขนส่งผู้โดยสารจะขนส่งนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่
ต้องการซึ่งการท่องเที่ยวนี้ท าให้เกิดรายได้ด้านอื่นๆ ติดตามมาด้วย (Multiplier Effect) เช่น รายได้
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จากที่พักแรม รายได้จากอาหารเครื่องดื่ม รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก รายได้จากการน า
เที่ยว เป็นต้น 

3) การขนส่งผู้โดยสารช่วยลดปัญหาการว่างงาน  เนื่องจากการขนส่ง
ผู้โดยสารท าการเคลื่อนย้ายแรงงานที่ว่างงานจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งซึ่งต้องการแรงงานเป็นจ านวน
มาก เช่น การขนส่งผู้โดยสารขนย้ายแรงงานจากอีสานมายังกรุงเทพฯ หรือแหล่งอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่
มีความต้องการแรงงานจ านวนมาก เป็นต้น 

4) การขนส่งผู้โดยสารท าให้เกิดการร่วมมือทางเศรษฐกิจและการลงทุน โดย
การขนส่งผู้โดยสารช่วยการลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม การลงทุนทางตรงนั้นการขนส่งผู้โดยสารก็
เป็นกิจการหรอืธุรกิจหนึ่งที่ต้องมีการลงทุน ในขณะเดียวกันก็อาจขนย้ายนักธุรกิจต่างชาติเข้าลงทุนใน
ประเทศอันเป็นการลงทุนทางอ้อม นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความร่วมมือในการลงทุนร่วมกันระหว่าง
การขนส่งผู้โดยสารภายในประเทศกับต่างประเทศ ซึ่งเป็นการร่วมมือในทางเศรษฐกิจอีกด้วย 

5) การขนส่งผู้โดยสารช่วยดุลการช าระเงินของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศที่น านักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ จะได้ค่าโดยสาร
เป็นเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศ อีกทั้งเป็นการประหยัดเงินตราต่างประเทศส าหรับ
ผู้โดยสารชาติเดียวกันที่จะไปต่างประเทศอีกด้วย 

2.1.2 ความส าคัญของการขนส่งผู้โดยสารต่อสังคม พอจะสรุปถึงความส าคัญของ
การขนส่งผู้โดยสารที่มีต่อสังคมได้ดังต่อไปนี้คือ (รองศาสตราจารย์บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา 2548:14) 

1) การขนส่งผู้โดยสารช่วยขยายตัวเมือง เนื่องจากการขนส่งผู้โดยสารท าให้
การเดินทางไปมาติดต่อสะดวกรวดเร็ว ประชาชนสามารถตั้งบ้านเรือนกระจายไกลออกไป ก่อให้เกิด
ชุมชนใหม่ๆ ข้ึนตามชานเมือง อันเป็นการขยายเมือง เช่นปัจจุบันประชาชนนิยมตั้งบ้านเรือนอยู่แถบ
ชานเมืองมากขึ้น แล้วอาศัยการขนส่งผู้โดยสารเข้ามาในตัวเมืองเป็นต้น 

2) การขนส่งผู้โดยสารช่วยลดการแบ่งแยกของสังคม เนื่องจากการขนส่ง
ผู้โดยสารท าให้การติดต่อระหว่างชุมชนเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นชุมชนระหว่างชนบท
กับเมืองหลวง หรือระหว่างจังหวัดกับจังหวัด หรือภายในจังหวัดเดียวกัน ประชาชนสามารถเดินทาง
ติดต่อกันได้อย่างสะดวก อันเป็นการลดการแบ่งแยกของสังคม 

3) การขนส่งผู้โดยสารช่วยให้มาตรฐานศึกษาดีข้ึน เนื่องจากสามารถกระจาย
สถานศึกษาไปยังท้องถ่ินต่างๆได้อย่างเหมาะสม แล้วอาศัยการขนส่งผู้โดยสารไปยังสถานศึกษานั้นๆ
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อันเป็นการสร้างความเจริญทางการศึกษาให้แก่ท้องถ่ินต่างๆด้วย 

4) การขนส่งผู้โดยสารช่วยให้มาตรฐานการครองชีพดีข้ึน เนื่องจากการขนส่ง
ผู้โดยสารสามารถขนย้ายแรงงานจากที่หนึ่งไปท างานอีกที่หนึ่งภายในท้องถ่ินหรือต่างท้องถ่ินได้ ท าให้
ประชาชนมีงานท ามากข้ึน มีรายได้เพิ่มข้ึนและมีมาตรฐานการครองชีพดีข้ึนด้วย 

5) การขนส่งผู้โดยสารช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่ งกันและกัน
เนื่องจากการขนส่งผู้โดยสารท าให้การเดินทางไปมาสะดวกรวดเร็ว จึงมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่ง
กันและกันระหว่างท้องถ่ินข้ึน เช่นมีการน านาฏศิลป์ไทยไปเผยแพร่ยังประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 
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2.1.3 ความส าคัญของการขนส่งผู้โดยสารต่อการเมืองและการทหาร  พอสรุปถึง
ความส าคัญของการขนส่งผู้โดยสารที่มีต่อการเมืองและการทหารได้ดังต่อไปนี้คือ 

1) การขนส่งผู้โดยสารช่วยให้เกิดความสามัคคี เนื่องจากการขนส่งผู้โดยสาร
ท าให้การติดต่อเข้าถึงซึ่งกันและกัน ย่อมก่อให้เกิดความเข้าใจกันและเกิดความรู้สึกว่าเป็นพวก
เดียวกัน จึงเกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อันเป็นผลดีทางการเมือง 

2) การขนส่งผู้โดยสารก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในชาติ เนื่องจากความเจริญ
ของการขนส่งผู้โดยสารเป็นเครื่องเชิดหน้าชูตาให้แก่ประเทศ และยังความภาคภูมิใจมาสู่ประชาชน
ด้วย เช่นมีถนนหนทางที่สวยงาม มีอุปกรณ์การขนส่งที่ทันสมัย มีระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ 
เป็นต้น 

3) การขนส่งผู้โดยสารช่วยให้การปกครองประเทศเป็นไปด้วยดี เนื่องจากการ
ขนส่งผู้โดยสารสามารถท าให้การติดต่อระหว่างชุมชนเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว เป็นเหตุให้นโยบาย
ต่างๆ ของรัฐบาลสามารไปถึงประชาชนในชุมชนต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเข้าในการ
ปกครองประเทศของรัฐบาล 

4) การขนส่งผู้โดยสารช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดีข้ึน เนื่องจาก
การขนส่งผู้โดยสารสามารถขนส่งผู้น าทางการเมืองหรือการทหารไปเจริญความสันพันธ์กับประเทศ
ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอย่างแน่นแฟ้น 

5) การขนส่งผู้โดยสารช่วยสนับสนุนป้องกันประเทศและความมั่นคงของ
ประเทศ เนื่องจากการขนส่งผู้โดยสารสามารถขนย้ายทหารไปยังทีต่่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็ว จึงเกิด
การกระจายตัวในการตั้งค่ายทหารไปตาที่ต่างๆได้อย่างเหมาะสม  อันเป็นการช่วยสนับสนุนในการ
ป้องกันประเทศ นอกจากนั้นยังช่วยส่งก าลังทหารไปปราบปรามศัตรูของชาติ ซึ่งเป็นการสนับสนุน
ความมั่นคงของประเทศอีกด้วย 
 

2.2 ทฤษฎีประเภทของการขนส่งผู้โดยสาร  
การขนส่งผู้โดยสารสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา 

2548: 17) 
2.2.1 การขนส่งผู้โดยสารด้วยรถยนต์ เป็นการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถยนต์ คือการ

ขนส่งผู้โดยสารทางถนนเป็นการเคลื่อนย้ายบุคคลด้วยรถยนต์ซึ่งว่ิงบนถนน  จนถนนกับรถยนต์เป็น
ของคู่กัน ที่ใดมีถนนที่นั้นต้องมีรถยนต์ “ถนนและรถยนต์เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงอารยธรรมของท้องถ่ิน
นั้นเป็นอย่างดีว่ามีความเจริญแค่ไหน หากท้องถ่ินใดไม่มีถนนที่จะให้รถว่ิง ก็แสดงว่าประชากรใน
ท้องถ่ินน้ันอยู่อย่างโดดเดี่ยวตามล าพัง ไม่มีการติดต่อระหว่างกันและกัน นับว่าประชากรในท้องถ่ิน
นั้นห่างไกลความเจริญ” 

2.2.2 การขนส่งผู้โดยสารด้วยรถไฟ เป็นการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถไฟ เป็นการ
เคลื่อนย้ายบุคคลด้วยตู้รถไฟต่อกันเป็นขบวนว่ิงไปบนรางเฉพาะตามเส้นทาง ซึ่งรางรถไฟในปัจจุบันนี้
ท าด้วยเหล็กกล้าวางเป็นแนวขนานกันบนหมอนไม้คอนกรีต ท าให้มีพื้นผิวหน้าที่ลื่นแข็ง ช่วยให้มี
ความต้านทานน้อยมากในการว่ิง แม้ขบวนรถไฟจะมีน าหนักมากก็สามารถเคลื่อนไปได้ด้วยก าลังลาก
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จูงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่มีความคล่องตัวในการขนส่งผู้โดยสารน้อยกว่าการขนส่งทางรถยนต์ 
เนื่องจากโครงข่ายในการเดินทางมีน้อย จึงไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงทุกชุมชนแบบถึงที่ได้  

2.2.3 การขนส่งผู้โดยสารด้วยเรือ เป็นการขนส่งผู้โดยสารด้วยเรือ โดยเคลื่อนย้าย
บุคคล เป็นการเคลื่อนย้ายบุคคลด้วยเรือไปตามล าน้ าแม่น้ า ทะเลและมหาสมุทร ในปัจจุบันการขนส่ง
ผู้โดยสารด้วยเรือได้ลดความส าคัญลง เนื่องจากประชาชนไม่นิยมเดินทางด้วยเรือ เพราะต้องใช้เวลา
ในการเดินทางนานกว่าการขนส่งผู้โดยสารประเภทอื่นอีกทั้งการขนส่งผู้โดยสารด้วยเรือเกิดข้ึนได้
เฉพาะในบริเวณที่มีทางน้ าตามธรรมชาติหรือทางน้ าที่มนุษย์ขุดข้ึนเท่านั้น  เช่น มหาสมุทร ทะเล 
ทะเลสาบ แม่น้ า และคลองต่างๆที่ขุดข้ึน เป็นต้น 

2.2.4 การขนส่งผู้โดยสารด้วยเครื่องบิน เป็นการเคลื่อนย้ายบุคคลด้วยเครื่องบิน ซึ่ง
มีความเร็วสูงกว่าการขนส่งผูโ้ดยสารประเภทอื่น จึงสามารถขนส่งผู้โดยสารจากต้นทางไปยังปลายทาง
โดยใช้ระยะเวลาอันสั้น การขนส่งผู้โดยสารด้วยเครื่องบินมีความเหมาะสมส าหรับการขนส่งผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศ ซึ่งประมาณ 95% ของผู้โดยสารระหว่างประเทศเดินทางโดยการขนส่งด้วยเครื่องบนิ 
เนื่องจากสามารถบินข้ามทะเลหมาสมุทรและแผ่นดินได้  
 
3.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
มานภา ทัพจันทร์ (2553) ได้ศึกษาเรื่องการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ประเภท

ภาพยนตร์สารคดีชีวประวัติบุคคลที่ประสบความส าเร็จ โดยได้มีการคิดโครงร่าง Proposal รายการ
ข้ึนมา และท าการวิเคราะห์รายการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้อง และได้ส ารวจความ
คิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายคือ วัยรุ่นตอนปลายที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปีจ านวน 8 คน โดยมีอาชีพและ
ระดับการศึกษาที่คละกันไป เพื่อน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนา Proposal รายการ 
ก าหนดเนื้อหาของช้ินงานตัวอย่าง จัดท าโครงเรื่อง บทภาพยนตร์ สตอรี่บอร์ด รวมถึงบทโทรทัศน์
และผลิตช้ินงานรายการโทรทัศน์ประเภทภาพยนตร์สารคดีชีวประวัติบุคคลที่ประสบความส าเร็จ
ความยาว 22 นาที โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างสาระความบันเทิงให้กับผู้ชม กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมาย
เกิดแรงบันดาลใจและเกิดการเลียนแบบในทางที่ดีและเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเลือกรับชมรายการ
โทรทัศน์  

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นอายุ 18-25 ปี จ านวน 8 คน กลุ่มเป้าหมายส่วน
ใหญ่เป็นวัยที่ก าลังมองหาแรงบันดาลใจ และมีความสนใจในรูปแบบรายการโทรทัศน์สารคดี
ชีวประวัติที่จะน าเสนอในรูปแบบของภาพยนตร์สั้น ซึ่งตรงกับรูปแบบรายการที่ได้ก าหนดไว้แล้ว โดย
นิยามค าว่า ไอดอลของกลุ่มเป้าหมาย หมายถึงบุคคลที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราได้ และ
ประสบความส าเร็จด้านใดด้านหนึ่ง มีหลักความคิดในการด าเนินชีวิตที่ดี และมีความเป็นตัวของ
ตัวเอง จากนั้นได้ทาการประมวลผลเพื่อท าการคัดเลือกบุคคลที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราได้ 
และประสบความส าเร็จด้านใดด้านหนึ่ง มีหลักความคิดในการด าเนินชีวิตที่ดี และมีความเป็นตัวของ
ตัวเอง จากนั้นได้ท าการประมวลผลเพื่อท าการคัดเลือกบุคคลที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้และให้
กลุ่มเป้าหมายทาการโหวต โดยกลุ่มเป้าหมายได้เลือกดีเจ พี่อ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล จาก
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ผลการวิจัยที่กล่าวมานี้ ผู้ศึกษาได้น ามาผลิตเป็นช้ินรายการ “IDOL STORY” โดยน าเสนอชีวประวัติ
ในรูปแบบของภาพยนตร์สั้น จากช้ินการผลิตผู้ศึกษาได้ทาการส ารวจความคิดของกลุม่เป้าหมายที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง โดยผลการวิจัยพบว่า ช้ินงานรายการโทรทัศน์ “IDOL STORY” ไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าที่ควร กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจพอสมควร แต่อย่างไรก็ดีเนื้อหาของงานยังไม่สามารถสร้าง
แรงบันดาลใจให้กลุ่มเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

จากจุลนิพนธ์ช้ินน้ี นักศึกษาได้เรียนรู้การผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทภาพยนตร์สาร
คด ีจึงสามารถน ามาประยุกต์เข้ากับจุลนิพนธ์ของผู้ศึกษา ซึ่งเป็นรายการสารคดีได้ทั้งด้านการทาวิจัย 
แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ 
 
4.  ผลงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาการผลิตรายการสารคดีชีวิตที่ความเกี่ยวข้องกับระบบขนส่งสาธารณะ ตอน 
รถไฟไทย ได้น ารายการและสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหาเกี่ยวของกับการศึกษามาสรุปวิเคราะห์ดังนี้ 

4.1 ภาพยนตร์สารคดี Foo Fighters Back and Forth (2011) 
 

 
 

ภาพที่ 2-1 แสดงภาพยนตร์สารคดี Foo Fighters Back and Forth 
ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. Foo Fighters Back and Forth . เข้าถึงเมื่อ 31 กรกฎาคม  2556. 
เข้าถึงไดจ้าก http://en.wikipedia.org/wiki/Foo_Fighters:_Back_and_Forth 
 

เป็นภาพยนตร์สารคดี ที่เล่าเรื่องราวของเบื้องหลังและประวัติของวงดนตรีร็อก
สัญชาติอเมริกัน ที่มีช่ือว่า Foo Fighters โดยที่เรื่องราวในสารคดีเรื่องนี้จะเล่าเรื่องราวของวงตั้งแต่
ก่อตั้งวง จนถึง เบื้องหลังการท างานในอัลบั้มล่าสุด Back and Forth ว่ามีการท างานอย่างไร 
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4.2 ภาพยนตร์สารคดี Sound City (2013) 
 

 
 

ภาพที่ 2-2 แสดงภาพยนตร์สารคดี Sound City 
ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. Sound City.  เข้าถึงเมื่อ 31 กรกฎาคม  2556. เข้าถึงได้
จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Sound_City_(film) 
 

Sound City เป็นภาพยนตร์สารคดี เล่าเรื่องราวของห้องบันทึกเสียงด้วยเทป ห้อง
สุดท้ายในHollywood โดยที่ห้องบันทึกเสียงห้องนี้ มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน มีศิลปินที่มี
ช่ือเสียงหลายๆคนและหลายๆวง มาท าการบันทึกเสียงที่นี้ โดยที่ภาพยนตร์สารคดีมีการเล่าเรื่องโดย
การน าบุคคลที่เกี่ยวข้องและยังคงมีชีวิตอยู่ มาเล่าเรื่องราวของห้องบันทึกเสียงห้องนี้ ให้ผู้ชมได้เห็น
คุณค่าของการบันทึกเสียงด้วยเทป ซึ่งในปัจจุบันน้ีได้มีบทบาทน้อยลงไป และช่วงสุดท้ายของสารคดีก็
ได้มีการบันทึกเสียงด้วย มิกเซอร์ที่เป็นต านานซึ่งอยู่ในห้องบันทึกเสียง Sound city  
 

4.3 ภาพยนตร์สารคดีสั้น Influencers 
 

 
 

ภาพที่ 2-3 แสดงภาพยนตร์สารคดีสั้น Influencers 
ที่ม า : Vimeo. INFLUENCERS . เ ข้า ถึ ง เ มื่ อ  31 กรกฎาคม   2556. เ ข้า ถึง ได้
จาก http://vimeo.com/16430345 
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Influencers เป็นภาพยนตร์สารคดีสั้นที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
วงการCreative และ กระแสของแฟช่ัน ดนตรี และวงการบันเทิง  
  

4.4 รายการสารคดีชุด Made by Hand 
 

 
 

ภาพที่ 2-4 แสดงรายการสารคดี Made by Hand No.3 The Beekeeper 
ที่มา: Vimoe. Made by Hand No.3 The Beekeeper. เข้าถึงเมื่อ 31 กรกฎาคม  2556. เข้าถึงได้
จาก http://vimeo.com/37257936 
 

รายการสารคดีชุด Made by Hand เป็นรายการสารคดีที่น าเสนอเรื่องราวของ
อาชีพที่มีการท างานโดยใช้แรงมนุษย์ หรือใช้งีมือในการท างานนั้นๆ  
  

4.5 สกู๊ปแคมเปญรณรงค์ LA Metro. 
 

 
 

ภาพที่ 2-5 แสดงรายการสารคดี LA Metro 
ที่มา : Vimeo. EMBARQ Network . เ ข้าถึงเมื่ อ 31 สิ งหาคม 2556. เ ข้า ถึงได้
จาก http://vimeo.com/7984623 
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สกู๊ปแคมเปญรณรงค์ LA Metro เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการรณรงค์ให้บริษัทที่ท า
ระบบขนส่งมวลชนต่างๆใน รัฐ Los Angelis ประเทศสหรัฐอเมริกา หันมาให้ความสนใจในเรื่องของ
การลดมลภาวะทางการจราจร โดยการให้ความร่วมมือในการรวมกิจการ หรือ ลดการใช้รถส่วนตัว 
มาใช้ระบบขนส่งมวลชนต่างๆแทน 
  

4.6 ภาพยนตร์สารคดี Bus Rapid Transit in Guangzhou, China 
 

 
 

ภาพที่ 2-6 แสดงรายการสารคดี Bus Rapid Transit in Guangzhou, China 
ที่ม า : Vimeo. StreetFilms. เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ  31 สิ งหาคม 2556. เ ข้ า ถึ ง ได้
จาก http://vimeo.com/21714344 
 

ภาพยนตร์สารคดี Bus Rapid Transit in Guangzhou, China คือภาพยนตร์สาร
คดีที่พูดเรื่องราวของรถประจ าทางใน มลรัฐกวางโจว ในประเทศจีน ซึ่งมีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการขยายตัวของเมืองรวดเร็วติดอันดับโลก โดยที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะพูดถึงเรื่องราว
การจัดการบริหารระบบรถประจ าทางในมลรัฐกวางโจ ประเทศจีน ว่ามีการท างานเช่นไร 

 
จากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้น สามารถน าผลการวิจัยในแต่ละ

ส่วนมาศึกษาตามวัตถุประสงค์ของรายการสารคดีพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่ง
มวลชน ซึ่งจะท าการสรุปผล และอภิปรายผลต่อไป 
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บทที่ 3 
 

การเกบ็ข้อมูล 
 

การเก็บข้อมูลเปน็การวิจัยเพื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการการผลิตใน
หัวข้อเรื่อง การผลิตรายการสารคดีพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชนท าให้
ผู้จัดท าสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้กับงานรายการสารคดีช้ินนี้  โดยมุ่งเน้น
กระบวนการผลิต การถ่ายท า และเนื้อหา ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้เลือกรูปแบบการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และ น าผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนารายการสารคดีพนักงาน
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน ทั้งในส่วนของเนื้อหา ข้ันตอนการผลิต รวมถึงเทคนิค
การถ่ายท าต่างๆ  
 
รูปแบบในการศึกษาวิจัย  

การศึกษาเรื่องการผลิตรายการสารคดีพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่ง
มวลชน ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้น าวิธีวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) ซึ่งเป็นการวิจัยที่มุ่งน าผล
ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติเพื่อผลิตสารคดีโดยผู้จัดท าได้ท าการศึกษาทฤษฎีแนวคิดที่
เกี่ยวข้อง ศึกษาสารคดีต่างๆ การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) และการแจก
แบบสอบถาม (Questionnaire) มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษาหลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่
รวบรวมได้มาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้สาหรับการวางแผนด าเนินการผลิต  การก าหนดรูปแบบให้
สอดคล้องกับความต้องการความพึงพอใจและกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งท าการประเมินผลด้วยการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) เพื่อเป็นแนวทางในการสรุปผลการศึกษาและความพึง
พอใจของกลุ่มเป้าหมาย  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1.  ประชากร (Population) ในการศึกษาและการผลิตรายการครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 3 
กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

1.1 ประชากรที่เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการและภาพยนตร์สารคดี ซึ่ง
หมายถึง โปรดิวเซอร์ ผู้เขียนบท ผู้ก ากับภาพ และผู้ล าดับภาพ 

1.2 ประชากรที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน 
1.3 ประชากรที่เป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้ระบบขนส่งมวลชน 

2.  กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ในการศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
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2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ด้านกระบวนการผลิตรายการสารคดี หมายถึง กลุ่ม
ผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการสารคดี หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตสารคดี ซึ่งมี 
ดังนี ้

ทีมงานรายการ อาชีพนอกกระแส, เป็นอยู่คือ, ไทยเท่ และ Roaming 
การสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการ และรายการสารคดีผู้ศึกษา

จะสัมภาษณ์ข้อมูล แนวคิดกระบวนการท างานในการผลติ และความคิดเห็น เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
น ามาปรับใช้กับช้ินงาน ตลอดจนสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตช้ินงานในปัจจุบัน ข้ันตอน
การผลิต ตั้งแต่กระบวนการคิดเรื่อง การถ่ายท าการการก ากับด้านศิลปะเทคนิคในการน าเสนอ รวม
ไปถึงกระบวนการตัดต่อ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและได้ช้ินงานที่สมบูรณ์ 

2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และเกี่ยวข้องกับระบบขนส่ง
มวลชนในประเทศไทย  

การสัมภาษณ์ผู้มีมีประสบการณ์และเกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชนในประเทศ
ไทย ผู้ศึกษาจะสัมภาษณ์ข้อมูล ทัศนคต ิความคิด การฝึกฝน มุมมองต่างๆ ซึ่งจะสามารถน าไปใช้เป็น
เนื้อหาในการผลิตรายการสารคดีพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน 

2.3 กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์เพื่อประเมนิผลการผลิตรายการสารคดีพนักงานและ
บุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชนโดยท าการเปิดผลงานสารคดีที่ผลิตเสร็จแล้วให้
กลุ่มเป้าหมายรับชม และสัมภาษณ์ถึงข้อเสนอแนะและความพึงพอใจจากการรับชมรายการสารคดี
พนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน เพื่อประเมินผล  
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในการศึกษาและการผลิตรายการสารคดีพนักงานและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือในการศึกษาวิจัย โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใช้
ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี ้ 

1.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ  
1.1 แบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (in-depth interview) ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้มี

ประสบการณ์ด้านการผลิตรายการสารคดีหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตภาพยนตร์สาร
คด ีโดยมีแนวค าถามดังนี้ 

- ช่ือ นามสกุล 
- ต าแหน่งหน้าที่ในการท างาน 
ค าถามด้านแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบเน้ือหา 
- การวางแนวคิดและรูปแบบของรายการสารคดีให้น่าสนใจ 
- อะไรเป็นสาเหตุให้ผู้ชมดูรายการสารคดี 
- การเขียนสคริปต์ หรือการเลือกประเด็นอะไร รวมถึงเทคนิคอะไรมาช่วย

ส่งเสริม ให้สารคดีดูน่าสนใจและน่าติดตาม 
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- เทคนิคในการน าเสนอที่เหมาะกับรายการสารคดีพนักงานและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน 

- จุดอ่อนและจุดแข็งของรายการ 
- วัดความส าเร็จของรายการจากอะไร 
ค าถามแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการผลิต 
- ข้ันตอนการเตรียมงาน (Pre-Production)  
- เทคนิคการเลือกใช้มุมกล้องในการถ่ายท ารายการสารคดี 
- การล าดับเรื่องราวและเนื้อหาในการตัดต่อ ควรเรียบเรียงอย่างไร 
- อุปสรรคในการท างานมีอะไรบ้าง และแก้ไขปัญหาอย่างไร 

 
1.2 แบบสัมภาษณ์ (Interview) ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกบัระบบขนส่ง

มวลชน 
- ช่ือ นามสกุล 
- ต าแหน่งหน้าที่ในการท างาน 
- ปกติใช้งานระบบชนส่งมวลชนเองบ้างหรือไม่ 
- ท าไมถึงเลือกใช้บริการระบบขนส่งมวลชน 
- คุณคิดระบบขนส่งมวลชนมีความส าคัญอย่างไรบ้าง 
- ท าไมถึงเลือกมาท าอาชีพที่เกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชน 
- หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชนของคุณ 
- คุณมองระบบขนส่งมวลชนของประเทศไทยว่าเป็นอย่างไรบ้าง 
- ถ้ามีสื่อที่น าเสนอสารคดีที่เกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชน ท่านคิดว่าควรเป็น

รูปแบบไหน และควรน าเสนอเรื่องราวอะไรของระบบขนส่งมวลชนน้ันๆ  
 

1.3 แบบสอบถาม (Questionnaire) ส าหรับบุคคลทั่วไปและผู้มีประสบการณ์ใน
การใช้ระบบขนส่งมวลชน โดยการแจกแบบสอบถามไปยังเว็บไซต์ต่างๆ และตามสถานีระบบขนส่ง
มวลชนต่างๆ โดยแบบสอบถามจะเก็บข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเป้าหมาย และมีค าถามที่มีลักษณะปลาย
ปิด (Closed-End Questions) และค าถามปลายเปิด (Opened-End Questions) ผู้ศึกษาออกแบบ
เองให้มีค าถามที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับที่มาและความส าคัญรวมทั้งวัตถุประสงค์ของการผลิต
รายการสารคดี และสามารถน าข้อมูลไปประกอบการพัฒนาภาพยนตร์สารคดีได้ ซึ่งจะมีลักษณะ
ค าถามคล้ายคลึงกับแบบสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนรวมในการผลิตรายการสารคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ขนส่งมวลชน โดยมีแนวค าถามดังนี ้

1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
2) ข้อมูลเกี่ยวกับการรับชมรายการ 
3) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชน 
4) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



18 

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ  
2.1 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยให้ผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผล

รายการที่ผลิตข้ึน เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ 
สนทนาในหัวข้อความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการชมรายการสารคดีพนักงานและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน ประกอบด้วยแนวค าถาม ดังต่อไปนี้ 

2.1.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format) 
- ความน่าสนใจ/ความแปลกใหม่ของรายการ 
- ความยาวรายการและการแบ่งช่วงของรายการ 
- สาระความรู้ควบคู่ความบันเทิง 

2.1.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ (Content) 
- สารประโยชน์หรือข้อคิดจากรายการ 

2.1.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลีลาการน าเสนอรายการ (Style) 
- การเล่าเรื่อง 
- การถ่ายภาพ 
- การตัดต่อและกราฟิก 
- เสียงและเพลงประกอบรายการ 

2.1.4 ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ (Overview) 
 
การทดสอบเครื่องมือ  

ส าหรับค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์นั้น ผู้ศึกษาได้ต้ังค าถามพร้อมกับจะน าไปปรึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อที่จะได้น ามาแก้ไข ปรับปรุง ให้เป็นค าถามที่เหมาะสมและเรียบเรียงเป็นภาษา
ที่เข้าใจง่าย เช่นเดียวกันกับแบบสอบถามทีจ่ะน าไปแจกแจงในสื่ออินเตอร์เน็ต ส่วนการสัมภาษณ์และ
แบบสอบถามในหลังการผลิต จะน ามาใช้เพื่อประเมินผลในการผลิตรายการสารคดี ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ  
 
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาช้ินงาน “การผลิตรายการสารคดีพนักงานและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนสง่มวลชน” ซึ่งผู้ศึกษาใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 2 
ข้ันตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรมข้อมูลเพื่อประเมินผล
รายการ ดังต่อไปนี้  

1.  ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ  
ข้ันที่หนึ่ง ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น โดยศึกษาจากบทความ

อินเทอร์เน็ต และต าราวิชาการต่างๆ รวมถึงวิทยานิพนธ์ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
รายการสารคดีซึ่งการศึกษาช้ินงานหรือข้อมูลทั้งหมดดังที่กล่าวมานั้น เป็นการศึกษาเพื่อที่จะน ามา
วิเคราะห์เพื่อน าไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต 
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ข้ันที่สอง ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการสารคดี ค าถามที่ใช้จะเป็นค าถามปลายเปิด 
(Open-end Question) และเจาะลึก เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถตอบค าถามได้อย่างละเอียด และ
ตรงประเด็น ผู้ศึกษาจะท าการบันทึกภาพและเสียงของการสนทนา เพื่อน ามาวิเคราะห์และจับ
ประเด็นไปใช้ในการพัฒนาช้ินงานต่อไปรวมทั้งการแจกแบบสอบถาม ไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อน ามา
วิเคราะห์และตอบถึงที่มาและความส าคัญของปัญหา และวัตถุประสงค์ของการผลิตรายการสารคด ี

ข้ันที่สาม ผู้ศึกษาได้เตรียมการก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production) โดยน า
ข้อมูลทั้งหมดที่วิเคราะห์รวบรวมได้ มาจัดท าโครงสร้าง (Proposal) ของรายการ หาข้อมูลเพื่อเขียน
บท (Script) ตลอดจนจัดท าตารางการดาเนินงานผลิตรายการทั้งหมด 

ข้ันที่สี่ ข้ันตอนการผลิตรายการสารคดีพนักงานและบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับระบบ
ขนส่งมวลชน (Production) 

ข้ันที่ห้า ข้ันตอนกระบวรการหลังการถ่ายท า (Post Production)  
2.  ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ  

ด้านการผลิตโดยวิธีการสัมภาษณ์ และการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
โดยรวบรวมข้อความคิดเห็นและความพึงพอใจ รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการ รายการสารคดี
พนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน 
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล  

ในการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกนั้น (In-Depth Interview) ผู้ศึกษาใช้ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดประมาณ 2 สัปดาห์ส่วนการประเมนิผลงานการสร้างสรรค์สารคดี ด้วยการแจก
แบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมาย ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดประมาณ 2 สัปดาห์
เช่นกัน  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

ในการศึกษาและการผลิตรายการสารคดีในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
น าไปใช้ในการผลิตรายการสารคดี การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการวิเคราะห์ข้อมูล
ก่อนการผลิตรายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ  

1.  การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ  
ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) 

โดยการน าบทสัมภาษณ์ของผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการ และรายการสารคดี และผู้ ที่มี
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชนและการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมาย จากนั้นน า
ข้อมูลทั้งในส่วนของรูปแบบและเนื้อหาเทคนิคในการน าเสนอ รวมถึงความสนใจในการถ่ายภาพและ
ภาพยนตร์สารคดี ซึ่งจะน ามาวิเคราะห์และใช้ในการผลิตรายการสารคดีพนักงานและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน ที่น่าสนใจ 
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2.  การวิเคราะห์รายการหลังการผลิตรายการ  
ผู้ศึกษาจะใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยให้ผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้

ประเมินผล ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสนทนากลุม่ (Focus Group) เพื่อให้ทราบถึงความเหน็ 
ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการชมรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา 
และลีลาการน าเสนอรายการแล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขรายการต่อไป 
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บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาและผลิตรายการสารคดีพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่ง
มวลชน ใช้วิธีการศึกษาแบบวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ 
เนื้อหา วิธีการน าเสนอ เพื่อให้ได้แนวทางในการผลิตรายการสารคดีให้สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดยแบ่งการน าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการออกเป็น 
3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 
ตอนท่ี 1 สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัย การส ารวจพฤติกรรมการรับชมรายการสารคดีทางโทรทัศน์ความต้องการ
ด้านเนื้อหา รูปแบบ การน าเสนอ ความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการสารคดีพนักงาน
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน ของกลุ่มตัวอย่าง จากแบบสอบถามจ านวน 50 ชุด 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อการวิจัย ส าหรับการศึกษาข้อมูลกลุ่ม
ผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชน และข้อเสนอเกี่ยวกับรายการสารคดีพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับระบบขนส่งมวลชน  ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์และแปลผลโดยการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

แบ่งการน าเสนอออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
สว่นที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับการรับชมรายการ 
ส่วนที่ 3 ค าถามด้านความสนใจในอาชีพและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน 

 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 4-1 แสดงจ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ ร้อยละ จ านวน 

ชาย 38 19 

หญิง 62 31 
 

จากตารางที่ 4-1 แสดงว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
62 จากทั้งหมด ในขณะที่เพศชายมีร้อยละ 31 
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ตารางที่ 4-2 แสดงจ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 

อาย ุ ร้อยละ จ านวน 

15-18 ป ี 14 7 

19-22 ป ี 30 15 

23-26 ป ี 22 11 

27 ปีข้ึนไป 34 17 
 

จากตารางที่ 4-2 แสดงว่าผู้เข้าท าแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 27 ปีข้ึนไป คิด
เป็นร้อยละ 34 ในขณะที่อายุ 15-18 ปีข้ึนไปมีน้อยที่สุดร้อยละ 14  
 
ตารางที่ 4-3 แสดงจ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ ร้อยละ จ านวน 

นักเรียน นักศึกษา 58 29 

ข้าราชการ 20 10 

ค้าขาย 2 1 

พนักงานบริษัทเอกชน 12 6 

อื่นๆ (รัฐวิสาหกจิ, ธุรกจิส่วนตัว) 8 4 
 

จากตารางที่ 4-3 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 58 
 
ตารางที่ 4-4 แสดงจ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา ร้อยละ จ านวน 

มัธยมศึกษา 12 6 

ปริญญาตรี/เทียบเท่า 62 31 
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ตารางที่ 4-4 แสดงจ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา (ต่อ) 
 

ระดับการศึกษา ร้อยละ จ านวน 

สูงกว่าปริญญาตร ี 20 10 

ปวส./ปวช./อนปุรญิญา 6 3 
 

จากตารางที่ 4-4 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดับการศึกษา ปริญญาตรี, 
เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 62 และน้อยที่สุดคือ ระดับ ปวส., ปวช., อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 6 
 
ตารางที่ 4-5 แสดงจ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 

รายได้ต่อเดือน ร้อยละ จ านวน 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 36 18 

10,001-20,000 บาท 38 19 

20,001-30,000 บาท 16 8 

30,001-40,000 บาท 0 0 

40,000 บาทข้ึนไป 10 5 
 

จากตารางที่ 4-5 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 38 และ ไม่มีผู้ที่รายได้อยู่ระหว่าง 30,001-40,000 บาท 
 
ผลสรุปเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามนั้นเป็นผู้อยู่ตามสถานีขนส่งมวลชนต่างๆ มีความหลากหลายอายุ 
หลากหลายอาชีพ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุอยู่ระหว่าง 19-22 ปี ซึ่งอยู่ในกลุ่มนักศึกษา 
รองลงมาอยู่ในกลุ่มอายุ 27 ปีข้ึนไป แสดงให้เห็นถึงจ านวนผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนจากกลุ่ม
ตัวอย่างอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 19-22 ปี ซึ่งส่วนมากเป็นนักศึกษา 
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ส่วนท่ี 2 ค าถามด้านข้อมูลเกี่ยวกับการรับชมรายการ 
ตารางที่ 4-6 แสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกประเภทรายการที่ชอบที่สุด 
 

ประเภทรายการ ร้อยละ จ านวน 

รายการข่าว 30 15 

รายการทอล์คโชว์ 8 4 

รายการปกิณกะ/วาไรตี ้ 10 5 

ละคร/ซิทคอม 24 12 

รายการสารคด ี 20 10 

รายการถ่ายทอดสด 0 0 

รายการนิตยสารทางโทรทัศน์ 2 1 

รายการเรียลลิตี ้ 4 2 

อื่นๆ (การ์ตูน) 2 1 
 

จากตารางที่ 4-6 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ชอบรายการประเภทรายการข่าว
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และไม่มีผู้ชอบรายการประเภทรายการ
ถ่ายทอดสด 
 
ตารางที่ 4-7 แสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความชอบ, ไม่ชอบรายการสารคดี 
 

ชื่นชอบรายการประเภทสารคดีหรือไม่ ร้อยละ จ านวน 

ชอบ 92 46 

ไม่ชอบ 8 4 
 

จากตารางที่ 4-7 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบรายการประเภทสารคดี คิด
เป็นร้อยละ 92 จากทั้งหมด 
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ตารางที่ 4-8 แสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกประเภทรายการสารคดีที่ช่ืนชอบ 
 

ประเภทรายการสารคดี ร้อยละ จ านวน 

รายการสารคดีทั่วไป 8.7 4 

รายการสารคดเีชิงข่าว 10.9 5 

รายการสารคดีทอ่งเที่ยว 65.2 30 

รายการสารคดเีชิงวิเคราะห ์ 15.2 7 

รายการสารคดเีนื่องในโอกาสพเิศษ 0 0 
 

จากตารางที่ 4-8 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ชอบรายการสารคดีท่องเที่ยว คิด
เป็นร้อยละ 65.2 จากทั้งหมด และ ไม่มีผู้ช่ืนชอบรายการสารคดีเนื่องในโอกาสพิเศษ 
 
ตารางที่ 4-9 แสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสาเหตุที่ช่ืนชอบรายการสารคดี 
 

สาเหตุท่ีชื่นชอบรายการสารคดี ร้อยละ จ านวน 

มีการน าเสนอเรือ่งราวข้อเท็จจรงิ 36.5 17 

เนื้อหาน่าสนใจ 39.1 18 

ความช่ืนชอบในตัวพิธีกรหรือผู้ด าเนินรายการ 0 0 

เทคนิคการตัดต่อ 6.5 3 

ภาพ/แสง/สี/มุมกล้อง ของรายการ 17.4 8 

อื่นๆ 0 0 
 

จากตารางที่ 4-9 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ชอบรายการประเภทรายการสาร
คดีเพราะ มีเนื้อหาน่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 39.1 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และรองลงมาคือ มี
การน าเสนอเรื่องราวขอเท็จจริง คิดเป็นร้อยละ 36.5 
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ตารางที่ 4-10 แสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความถ่ีในการรับชมรายการโทรทัศน์
ประเภทสารคดี 
 

ความถี่ในการรับชมรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดี ร้อยละ จ านวน 

1 ครั้ง/สัปดาห ์ 40 20 

2-3 ครั้ง/สปัดาห ์ 40 20 

ทุกวัน 12 6 

อื่นๆ (นานๆ ครั้ง) 8 4 
 

จากตารางที่ 4-10 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการรับชมรายการ
โทรทัศน์ประเภทสารคดี 1 ครั้ง/สัปดาห์ และ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 80 จากผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 
 
ตารางที่ 4-11 แสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงเวลาในการรับชมรายการโทรทัศน์ 
 

ช่วงเวลา ร้อยละ จ านวน 

ช่วงเช้า 06:00 น. - 09:59 น. 10 5 

ช่วงสาย 10:00 น. - 12:59 น. 2 1 

ช่วงบ่าย 13:00 น. - 16:59 น. 14 7 

ช่วงเย็น 17:00 น. - 19:59 น. 30 15 

ช่วงดึก 20:00 น. - 02:00 น. 42 21 

อื่นๆ (02:01 น. - 05:59 น.) 2 1 
 

จากตารางที่ 4-11 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบรายการประเภทรายการ
สารคดีเพราะ มีเนื้อหาน่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 39.1 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และรองลงมา
คือ มีการน าเสนอเรื่องราวขอเท็จจริง คิดเป็นร้อยละ 36.5 
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ตารางที่ 4-12 แสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช่องทางในการรับชมรายการโทรทัศน์ 
(โดยสามารถให้เลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
 

ช่องทางในการรับชมรายการโทรทัศน์ ร้อยละ จ านวน 

Free TV 41.2 35 

เคเบิล้/ทีวีดาวเทียม 23.5 20 

Youtube/Internet 35.3 30 

อื่นๆ 0 0 

รวมทั้งสิ้น 85 
 

จากตารางที่ 4-12 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ช่องทางในการรับชมรายการ
โทรทัศน์ จาก Free TV คิดเป็นร้อยละ 41.2 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 
ผลสรุปเกี่ยวกับข้อมูลการรับชมรายการ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ช่ืนชอบรายการประเภทรายการข่าวมากที่สุด และมีความ
ช่ืนชอบรายการสารคดี โดยเฉพาะรายการสารคดีประเภทท่องเที่ยว โดยที่มีรายการสารคดีเชิง
วิเคราะห์รองลงมา โดยสาเหตุที่ช่ืนชอบรายการสารคดีเพราะ มีเนื้อหาที่น่าสนใจ และมีการน าเสนอ
เรื่องราวข้อเท็จจริง โดยส่วนใหญ่มีความถ่ีในการดูรายการสารคดีต่อสัปดาห์อยู่ที่ 1 และ 2-3 ครั้ง ต่อ
สัปดาห์ โดยช่วงเวลาที่นิยมคือ ช่วงดึก ระหว่าง 20:00 น. - 02:00 น. และเลือกรับชมผ่านทางฟรีทีวี
มากที่สุด 
 
ส่วนท่ี 3 ค าถามด้านข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน, บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน 
ตารางที่ 4-13 แสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความสนใจเรื่องราวของพนักงาน, 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน 
 

สนใจเรื่องราวของพนักงาน, บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ
ขนส่งมวลชน 

ร้อยละ จ านวน 

สนใจ 68 34 

ไม่สนใจ 32 16 
 

จากตารางที่ 4-13 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจเรื่องราวของพนักงาน,
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน คิดเป็นร้อยละ 68 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
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ตารางที่ 4-14 แสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพนักงาน,
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน  
 

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพนักงาน, บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับ
ระบบขนส่งมวลชน 

ร้อยละ จ านวน 

ไม่มีความรู้ความเข้าใจเลย 18 9 

มีความรู้ความเข้าใจบ้างเล็กน้อย 46 23 

มีความรู้ความเข้าใจพอประมาณ 24 12 

มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างด ี 2 0 

มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดมีาก (มกีารศึกษาเพิม่เตมิอยู่
เสมอและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน) 

2 1 

 

จากตารางที่ 4-14 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจบ้าง
เล็กน้อยเกี่ยวกับพนักงาน,อาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน คิดเป็นร้อยละ 46 จากผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 
 
ตารางที่ 4-15 แสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการใช้บริการระบบขนส่งมวลชน 
 

ปกติใช้บริการขนส่งมวลชน ร้อยละ จ านวน 

ใช้บริการ 88 44 

ไม่ใช้ 12 6 
 

จากตารางที่ 4-15 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการระบบขนส่งมวลชน
เป็นปกติ คิดเป็นร้อยละ 88 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 
ตารางที่ 4-16 แสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความอยากรู้เรื่องราวของระบบขนส่งมวล
ประเภทใดมากที่สุด 
 

ประเภทระบบขนส่งมวลชน ร้อยละ จ านวน 

รถเมล์ (ขสมก., และรถร่วมบรกิาร) 15.9 7 

เรือ (เรือข้ามฝาก, เรือด่วนเจ้าพระยา, เรือคลองแสนแสบ) 4.5 2 
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ตารางที่ 4-16 แสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความอยากรู้เรื่องราวของระบบขนส่งมวล
ประเภทใดมากที่สุด (ต่อ) 
 

ประเภทระบบขนส่งมวลชน ร้อยละ จ านวน 

รถไฟ 20.5 9 

รถไฟฟ้า (BTS, MRT, Airport Rail Link) 31.8 14 

รถยนต์บรกิารส่วนบุคคล (แท็กซี่,รถตู้) 6.8 3 

เครื่องบิน 20.5 9 
 

จากตารางที่ 4-16 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยากรู้เรื่องราวของระบบขนส่ง
มวลชนประเภทรถไฟฟ้า (BTS, MRT, Airport Rail Link) คิดเป็นร้อยละ 31.8 และ รถไฟ คิดเป็น
ร้อยละ 20.5 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 
ตารางที่ 4-17 แสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความสนใจหากมีการผลิตรายการสารคดี
พนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน 
 

ความสนใจหากมีการผลิตรายการสารคดีพนักงานและ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน 

ร้อยละ จ านวน 

สนใจ 96 48 

ไม่สนใจ 4 2 
 

จากตารางที่ 4-17 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจ หากมีการผลิตรายการ
สารคดีพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน 
 
ผลสรุปเกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวกับพนักงาน, บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความสนใจในเรื่องราวของพนักงานและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน เพราะส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจบ้างเล็กน้อยเกี่ยวกับพนักงาน
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน โดยผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากใช้บริการขนส่ง
มวลชนเป็นปกติ โดยอยากรู้เรื่องราวของระบบขนส่งมวลชนประเภท รถไฟฟ้า (BTS, MRT, Airport 
Rail Link) มากที่สุด รองลงมาคือ รถไฟ และถ้าหามีการผลิตรายการสารคดีพนักงานและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจถึงร้อยละ 96 ของจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 
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ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
4.1 ความรู้สึกต่อรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีในประเทศไทยในปัจจุบันของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่กล่าวว่า ปัจจุบันสารคดีในประเทศไทย ให้ความรู้ ความบันเทิง และเป็น

การเจาะลึกเรื่องราวเนื้อหาเรื่องนั้นๆโดยแท้จริง หรือ แม้กระทั่งตีแผ่นความจริงให้สังคมได้รับรู้ และ
ในปัจจุบันก็มีการท ารายการสารคดีที่มีคุณภาพออกสู่สายตาประชาชนทั่วไปมากข้ึน แต่บางความ
คิดเห็นก็กล่าวว่ามีน้อยลงไปจากเมื่อก่อนช่วงรายการทั่วไปมีรายการประเภทปกิณกะ และรายการ
บันเทิงมากจนเกินไป ท าให้เวลาในการออกอากาศรายการสารคดีมีน้อยลง รวมถึงในปัจจุบันประเทศ
ไทยอาจยังไม่เปิดกว้างในการท ารายการสารคดีมากนัก เพราะกลุ่มคนดูยังน้อยอยู่ หรือบางรายการ
อาจให้เนื้อหาที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และหัวข้อบางหัวข้อก็ยังไม่น่าสนใจ หรือดึงดูดพอที่จะท าให้คน
หันมาดูรายการสารคดีในประเทศไทยในปัจจุบัน 

4.2 ข้อเสนอแนะส าหรับรายการโทรทัศน์ประเภทรายการสารคดีที่จะถูกผลิตข้ึนใน
อนาคต 

ส่วนใหญ่กล่าวว่า อยากให้รายการสารคดีที่จะถูกผลิตข้ึนในอนาคตสามารถรับชมได้
ง่ายข้ึน เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายข้ึน สามารถรับรู้ได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องราวต่างๆนั้นได้ง่ายกว่าใน
ปัจจุบัน รวมถึงการน าเสนอข้อเท็จจริงให้มากข้ึน หรือการน าเสนอข้อคิดแง่มุมการด าเนินชีวิตของ
บุคคล เพื่อให้ผู้ชมได้น าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาปรับใช้กับตนเอง และควรจะมีการเพิ่มเวลา และ
ช่วงเวลาออกอากาศของรายการประเภทสารคดีให้มากขึ้น  
 

2.  ผลการวิเคราะห์และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการสาร
คดี และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth) 
เพื่อขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ที่ผู้ศึกษาก าลังจะผลิตจากผู้ผลิต
รายการโทรทัศน์ประเภทรายการสารคดี ซึ่งได้ท าการสัมภาษณ์จ านวน 2 ท่าน และผู้ที่มีความ
เกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชน 2 ท่าน 

ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการสารคดี 2 ท่าน ได้แก่ 
1) คุณณภัสสร์ เตลิงคพันธ์ Executive Creative Producer รายการอาชีพนอก

กระแส 
2) คุณคริสโทเฟอร์ วอชิงตัน Producer, Creative รายการ 1081009 ภารกิจเที่ยว

เมืองน่ารัก 
จากการสัมภาษณ์ คุณณภัสสร์ เตลิงคพันธ์ Executive Creative Producer 

รายการ อาชีพนอกกระแส เกี่ยวกับรายการที่ผู้ศึกษาก าลังผลิตข้ึน พบว่า 
การน าเสนอเรื่องราวของอาชีพหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน 

แน่นอนต้องมีเรื่องราวของระบบขนส่งมวลชน มาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวของประชาชน
ทั่วไป ซึ่งจุดอ่อนที่จะเห็นแน่ๆคือ เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวท าให้คนทั่วไปอาจเพิกเฉย ไม่สนใจใน
เรื่องราวใกล้ตัวเหล่าน้ี แต่ในทางกลับกัน จุดแข็งของงานช้ินน้ีก็คือ เพราะ เป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยสนใจ 
และไม่หยิบมาท า ถ้าสามารถหยิบเรื่องราวที่น่าสนใจในตัวระบบขนส่งมวลชน รวมถึงตอบค าถาม
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หลายๆอย่างที่คนสงสัย ไม่ว่าเรื่องราวของการพัฒนาของระบบขนส่งมวลชนในบ้านเรา หรือ สะท้อน
ปญัหาที่น่าสนใจ ก็จะท าให้พลิกจุดอ่อนมาเป็นจุดแข็งในการท างานช้ินนี้ได้ แต่ก็อยู่บนความเสี่ยงที่
อาจจะท าไม่ถึง หรือ ไม่ตอบจุดประสงค์ของช้ินงานที่ตั้งไว้ อยากให้มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องหรือ
สมควรกับตัวงานที่จะผลิตข้ึนมา ความชอบหรือไม่ชอบส่วนตัวของเรื่องราวที่จะน าเสนอจะถูกใส่เข้า
ไปในตัวงาน ฉะนั้นเรื่องความรู้สึกส่วนตัวที่จะใส่เข้าไปในตัวงานก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องระมัดระวังใน
การท างานช้ินนี้ออกมา ควรจะชัดเจนไปเลยว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างไรในตัวงาน เพื่อสร้างความ
ชัดเจน และท าให้ตัวงานรู้สึกมีชีวิตข้ึนมา 

ในส่วนของรูปแบบรายการ หรือตัวเนื้อหารายการ อยากให้มีช่วงที่บอกถึงปัญหาที่
เกิดข้ึน และ การสะท้อนปัญหาจากบุคคลทั่วไปที่ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอกที่มองเข้าไปในตัว
ระบบขนส่งมวลชน เช่น ท าไมบรรยากาศรถประจ าทางในบ้านเราถึงเหมือนชุมชนแออัด ทางระบบจะ
มีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร หรือถ้าการพูดถึงเรื่องปญัหาของการคอรัปช่ันเข้ามา แต่ไม่มีหลักฐานหรือข้อมลู
เท็จจริงเข้ามาเสริม ก็อาจท าให้งานช้ินนี้ดูอ่อนด้อย หรือ มีความน่าเช่ือถือลดน้อยลงไป ฉะนั้น
ประเด็นที่จะหยิบยกข้ึนมาพูดในงาน ควรมีการคิดไตร่ตรองให้ดี รวมถึงการหาข้อมูลต่างๆ ส่วนถ้าจะ
น าเสนอในเรื่องของการให้บริการ ประเด็นนี้อาจดูอ่อนไป อย่างที่ได้กล่าวไป ว่าจุดอ่อนของมันคือ 
ความใกล้ตัวของคนทั่วไป ท าให้ความสนใจของเขาในเรื่องนั้นๆ อาจน้อยตามไปด้วย แต่ถ้าจะหยิบ
ประเด็นนี้มาท า ก็ต้องเลือกวิธีน าเสนอที่น่าสนใจ 

ในส่วนของอุปสรรคหรือปัญหาที่น่าจะเกิดระหว่างการผลิตผลงาน ทางผู้เช่ียวชาญ
ได้มีการเสนอแนะและคาดการณ์ว่า อาจจะได้รับการร่วมมือไม่ดีพอ หรือ ค าตอบที่ได้รับ อาจไม่ใช่
ความจริงทั้งหมด อาจมีการปรุงแต่งข้ึนเพื่อท าให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดูดี ฉะนั้นการเลือกค าถามที่
จะน าไปใช้ หรือ วิธีการถ่ายทอดควรมีช้ันเชิงในการถาม เพื่อหลอกล่อให้ได้รับค าตอบ หรือ ความ
ร่วมมือที่ดีกลับมา ร่วมถึงด้วยความที่เป็นระบบขนส่งมวลชน วิธีการท างานมันถูกขับเคลื่อนไปด้วย
ยานพาหนะ และ คนหลากหลาย อาจท าให้พลังงานในการท างานของผูผ้ลติลดน้อยถอยลงบา้ง ฉะนั้น 
วินัยและความตั้งใจ จึงเป็นส่วนส าคัญในการท างานช้ินน้ีข้ึนมา 

 
จากการสัมภาษณ์ คุณคริสโทเฟอร์ วอชิงตัน Producer,Creative รายการ 

1081009 ภารกิจเที่ยวเมืองน่ารัก เกี่ยวกับรายการที่ผู้ศึกษาก าลังผลิตข้ึน พบว่า 
การน าเสนอเรื่องราวของพนักงานและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน การ

วางแนวคิดและรูปแบบควรท าให้ดูมีความน่าสนใจ โดยที่แรงจูงใจที่เป็นสาเหตุให้ผู้ชมดูรายการ คือ 
จุดเช่ือมโยงระหว่างผูใ้ช้บริการและผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การปรับทัศนคติซึ่งกันและกัน 
รวมถึงนัยยะต่างๆในการให้บรกิาร การเขียน Script เลือกประเด็น จะเป็นอีกเทคนิคที่จะช่วยส่งเสริม
ให้รายการดูน่าสนใจ โดยที่จุดแข็งของรายการนี้ อยู่ที่ Touching Point หรือความรู้สึกทางอารมณ์ซึง่
ควรมีเจือจางเข้าไปสู่ผลงานช้ินน้ี เพื่อให้คนดูสามารถรู้สกึหรอืจบัต้องตัวผลงานนี้ได้ แต่ในทางกลับกัน
ด้วยความที่ระบบขนส่งมวลชนเป็นเรื่องใกล้ตัว ก็จะท าให้คนดูคิดว่าเขารู้เรื่องดีอยู่แล้ว อาจท าให้ผู้ชม
ไม่สนใจ ฉะนั้นก็ควรใส่เรื่องราวที่ดูแล้วต้องได้ความรู้หรือรู้มากกว่าที่เคยรู้อยู่แล้ว ช่วงต้นของรายการ
เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้คนดูติดตามรายการไปจนจบ 
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โดยในส่วนของเนื้อหาควรจะว่างพื้นของข้อมูลให้แน่น ว่าใครท าอะไร ที่ไหน 
อย่างไร เพื่ออะไร และท าไปท าไม ลองจัดกลุ่มข้อมูลต่างๆของระบบขนส่งมวลชนน้ันๆให้ชัด จะท าให้
เราเห็นภาพได้ชัดข้ึนว่า การล าดับเรื่องราวจะเป็นอย่างไร อย่ามองว่าคนดูจะได้อะไรจากเรา แต่ให้คิด
ว่า เราอยากให้อะไรกับคนดู อยากให้เขารู้อะไรจากงานของเรา 

ในส่วนของการวางแผนการท างาน ด้วยความที่เป็นการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆท าให้
ไม่สามารถเขียนScriptออกมาได้ชัดเจนได้ ฉะนั้นควรท าTreatment คราวๆ และ Breakdown 
ก าหนดแผนวันเวลาที่จะต้องถ่าย เพราะระบบขนส่งมวลชนมันเคลือ่นที่ตลอดเวลา สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ 
การจัดการเวลาในการถ่ายท า ทัศนคติในการท างาน รวมถึงทัศนคติที่มองต่อระบบขนส่งมวลชนนั้นๆ 
และควรรู้เวลาของไฟ กล่าวคือ the best light of location of the day คือ ช่วงเวลาของแสงที่ดี
ที่สุดในสถานที่ถ่ายท าน้ันๆ ก็สามารถช่วยให้งานออกมาดูดีได้ สิ่งที่ควรระวังอีกอย่างคือ ประเด็นการ
ตั้งค าถามสัมภาษณ์ ถ้าไม่ดี ก็จะส่งผลเสียต่อตัวงาน อาจด้วยตัวแปรตามปัจจัยต่างๆ ควรระมัดระวัง
ในส่วนน้ีด้วย ทุกวินาทีคือการถ่ายท า ต้องเตรียมพร้อมเสมอตลอดเวลา ควรมีการเก็บ Established 
shot เพราะจะสามารถน ามาเช่ือมส่วนต่างๆของช้ินงานได้ 

 
ผู้ที่มีความเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชน 3 ท่าน ได้แก่ 
1) ดร.ปริญญา ถนัดทาง หัวหน้ากลุ่มประยุกต์นวัตกรรมเพื่อการวางแผน ส านักงาน

นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม 
2) คุณนภาพร ประไพ พนักงานทั่วไป 6 ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
 
จากการสัมภาษณ์ ดร.ปริญญา ถนัดทางหัวหน้ากลุ่มประยุกต์นวัตกรรมเพื่อการ

วางแผน ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม พบว่า 
โดยปกติแล้ว ส่วนตัวเป็นผู้ที่ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนก็คือ รถประจ าทางอยู่แล้ว 

สาเหตุที่เลือกใช้รถประจ าทางเพราะช่วยลดปริมาณการใช้รถบนท้องถนน เนื่องจากปัจจุบันใน
กรุงเทพมหานครมีอัตราการเจริญเติบโตของรถยนต์ส่วนบุคคล เฉลี่ยวันละ 2 ,500 คัน ประกอบไป
ด้วย รถยนต์ 1,500 คัน และรถจักรยานยนต์ เมื่อค านวณแล้ว กรุงเทพมหานครต้องสร้างถนนเพิ่มข้ึน
เฉลี่ยวันละ 15 กิโลเมตรเพื่อให้เพียงพอต่อจ านวนปริมาณรถที่เพิ่มมากข้ึน ฉะนั้นระบบขนส่งมวลชน
จึงมีความส าคัญกับการคมนาคมในปัจจุบันมาก ซึ่งทาง สนข.ก็ได้มีนโยบายต่างๆเพื่อมาสนับสนุนการ
ใช้งานระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้นในอนาคตเพื่อลดปัญหาในส่วนนี้ โดยหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ขนส่งมวลชนของดร.ปริญญา คือ เป็นผู้วางโมเดลแผนพัฒนาของระบบขนสง่มวลชนต่างๆ รวมถึงการ
วางโมเดลค านวณปริมาณรถบนท้องถนน เพื่อน าไปสร้างแผนนโยบายต่างๆให้กับขนส่งและจราจร 
สาเหตุที่เลือกมาท าหน้าที่ตรงนี้เพราะ มีความสนใจตั้งแต่สมัยเรียน และเลือกเรียนเกี่ยวกับการ
วางแผนจัดการระบบขนส่งมวลชนเรื่อยมา จนได้ทุนไปเรียนต่อปริญญาเอกทางด้านสาขานี้ เพราะ
อยากที่จะน ามาพัฒนาระบบขนส่งและจราจรในประเทศไทยให้ดีข้ึน ถ้าหากมีการน าเสนอสารคดีที่
เกี่ยวกับพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน ตนคิดว่า เป็นเรื่องน่าสนใจ เพราะ
เป็นอาชีพและกลุ่มคนที่ให้บริการขนส่งมวลชน ซึ่งในอนาคตคนกลุ่ มนี้อาจถูกทดแทนด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ เนื่องด้วยปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าแรง หรือแม้แต่การลดภาระทางการเงินของระบบ
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ขนส่งมวลชนนั้นๆ ส่วนรูปแบบที่อยากให้น าเสนอคือ เป็นเหมือนกระบอกเสียงให้กับระบบขนส่ง
มวลชน ให้คนที่ใช้บริการที่รู้ถึงปัญหา ได้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของระบบขนส่งมวลชน และให้เห็น
ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่าน้ัน จากบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบขนส่งมวลชนน้ันๆ 

 
จากการสัมภาษณ์ คุณนภาพร ประไพ พนักงานทั่วไป 6 ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟ

แห่งประเทศไทย พบว่า 
ปกติแล้วคุณนภาพร ประไพ ใช้งานระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟในการโดยสาร

กลับบ้านในเวลาเลิกงาน ท าให้มีความคลุกคลีในฐานะผู้ใช้บริการด้วยนอกเหนือจากการท างานธุรการ
ในการรถไฟแห่งประเทศไทย สาเหตุที่เลือกใช้บริการรถไฟก็เพราะบ้านของคุณนภาพร อยู่ในย่าน
บางเขน ซึ่งถ้าเดินทางด้วยรถประจ าทางหรือรถยนต์ส่วนตัวก็จะเจอกับสภาพปัญหาจราจรบนท้อง
ถนนที่หนาแน่น จึงเลือกใช้รถไฟในการเดินทางกลบับา้นหลงัเลิกงาน ถ้ามองในมุมมองของผู้ใช้บริการ
แล้ว ระบบขนส่งมวลชนในบ้านเรายังควรได้รับการพัฒนาปรับปรุงอีกเยอะ โดยเฉพาะรถไฟ ถึงแม้ว่า
การรถไฟจะมีการปรับปรุงไปบ้างแล้ว แต่ก็มีปัญหาเพราะข้อจ ากัดหลายประการ ถ้ามีการจัดท าสาร
คดีที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน อยากเห็นในมุมมองของทั้ง
คนใช้บริการและคนให้บริการ แลกเปลี่ยนทัศนคติกัน เนื่องจากบางครั้งผู้ใช้บริการก็มีความคาดหวัง
สูงเกินไป ในการให้บริการ โดยที่อาจไม่ได้ดูสภาพแวดล้อม ก็อยากให้มีสารคดีที่ช่วยอธิบายเรื่องราว
เบื้องหลังของผู้ที่เตรียมงานก่อนที่ระบบขนส่งมวลชนน้ันๆท างาน เพราะคนเหล่าน้ันมักรูว่้าปัญหาของ
ระบบขนส่งมวลชนเกิดมาจากอะไร และมีวิธีแก้อย่างไร แต่สาเหตุที่แก้ไม่ได้เพราะอะไร ก็ อยากให้
เป็นสื่อกลางที่จะน าเสนอเรื่องราวต่างๆให้คนภายนอกได้รับรู้ 
 
ตอนท่ี 2 การน าเสนอโครงร่างรายการ (Proposal) และบทโทรทัศน์ (Script) 

Proposal รายการสารคดี LIFE TRANSIT 
ประเภท (Type)     

สารคดทีั่วไป 
จุดประสงค์ (Purpose) 

เพื่อน าเสนอเรื่องราวการท างานการใช้ชีวิตของพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบขนส่งมวลชน รวมถึงทัศนคติและแนวความคิดของทั้งผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชนและ
ผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชน เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน 
กลุ่มเป้าหมาย (Target)    

บุคคลที่มีความสนใจในพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน 
แก่นรายการ (Theme) 

การน าเสนอชีวิตเรื่องราวการท างานของพนักงานและบคุลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนสง่
มวลชน 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



34 

แนวคิด (Concept) 
การน าเสนอเรื่องราวของบุคคลต่างๆที่มีหน้าที่ ขับเคลื่อนยานพาหนะที่จะขนส่ง

ประชากรจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ผ่านการเล่าเรื่องด้วยการท างาน ทัศนคติ ความเห็น ของบุคคล
เหล่าน้ัน  
วันเวลาออกอากาศ (Timing)  

ทุกวันอาทิตย์ ช่อง ThaiPBS เวลา 13.00 น. – 13.30 น. 
รูปแบบรายการ (Format) 

เป็นรายการสารคดี ที่น าเสนอเรื่องราวการท างานของพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับระบบขนส่งมวลชน ผ่านมุมมองของทั้งคนให้บริการ และคนใช้บริการ โดยมีการสอดแทรกวิธีการ
ท างาน ทัศนคติ ความคิดเห็นต่างๆ ของทั้งผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ โดยจะมี โครงสร้างรายการ
ดังต่อไปนี ้
ช่วงท่ี 1 “บทน า” 

- บทน ารายการ พูดถึงความส าคัญของระบบขนส่งมวลชน (ไตเติ้ลรายการ) 
- บทเกริ่นน าเข้าตอน พูดอธิบายถึงระบบขนส่งมวลชนที่จะน าเสนอในตอนนั้นๆ  พอ

สังเขป 
- ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการและคนทั่วไป ที่มีต่อระบบขนส่งมวลชนน้ันๆ 

ช่วงท่ี 2 “ก่อนว่ิง” 
- ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชนนั้นๆ พูดอธิบายถึงความส าคัญของระบบ

ขนส่งมวลชนของตน  
- น าเสนอข้ันตอนการเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการกับผู้ใช้บริการ 

(ทั้งทางเทคนิคและการให้บริการ) 
ช่วงท่ี 3 “ขณะว่ิง” 

- น าเสนอข้ันตอนการท างานของพนักงานและบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องกบัระบบขนส่งมวลชน
นั้นๆ ในระหว่างที่ตัวระบบขนส่งมวลชนก าลังส่งผู้คนจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง โดยมีการน าเสนอใน
ส่วนของผู้ใช้บริการ ณ ขณะนั้นด้วย 
ช่วงท่ี 4 “จอด” 

- น าเสนอเรื่องราวข้ันตอนหลังจากทีร่ะบบขนสง่มวลชนน้ันได้ท าการขนส่งผู้โดยสารถึงที่
หมายปลายทาง ว่าหลังจากนั้นมีขั้นตอนการท างานอย่างไร  

- น าเสนอทัศนคติของบุคคลทั่วไปรวมถึงบุคคลที่ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนนั้นๆ ว่า
อยากให้ระบบขนส่งมวลชนน้ันๆเป็นอย่างไร มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างไร 

- น าเสนอทัศนคติของผู้ให้บริการต่อผู้ใช้บริการ แนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงฝาก
แนวความคิดหรือทัศนคติของผู้ให้บริการ ไปยังผู้ใช้บริการ 

- ผู้บรรยายกล่าวสรุปเรื่องราวทัศนคติต่างๆ ของทั้งผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการในระบบ
ขนส่งมวลชนน้ันๆ 
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บทที ่5 
 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

การศึกษาและการผลิตรายการสารคดีพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่ง
มวลชน ได้ใช้วิธีการประเมินผล (Evolution Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลงาน
รายการโทรทัศน์ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตข้ึน ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากกลุ่มเป้าหมายที่มี
ความสนใจในเรื่องของพนักงานและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน และรถไฟ  จ านวน 10 
คน ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการชมรายการสารคดี Life Transit ขนส่งชีวิต 
ตอนรถไฟไทย” เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมของ
กลุ่มเป้าหมายซึ่งจะน าไปสู่การสรุปและการอภิปรายรายงานวิจัยตลอดจนผลิตช้ินงานที่เสร็จสมบูรณ์ 
 
ผลการประเมินประสิทธิผลรายการสารคดีท่องเท่ียวทางโทรทัศน์ รายการ “Lifetransit ขนส่ง
ชีวิต ตอนรถไฟไทย” 

1.  ผลการวิเคราะห์การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมรายการสารคดี Life Transit ขนส่งชีวิต ตอนรถไฟไทย” ของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความสนใจในเรื่องของพนักงานและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน และรถไฟ 
จ านวน 10 คน มีดังต่อไปนี ้

1) นายทศพร  ศิริวิทย์ อายุ 18 ปี นักเรียน 
2) นายทรงพล  แซ่ตั้ง อายุ 20 ปี นักศึกษา 
3) นางสาวปูชิตา  เย็นทรวง อายุ 21 ปี นักศึกษา 
4) นางสาวธิติยา  จินดากุล อายุ 21 ปี นักศึกษา 
5) นางสาวนริศรา  เพชรเหลี่ยม อายุ 21 ปี นักศึกษา 
6) นายวันวิสข์  เนียมปาม อายุ 26 ปี อาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน 
7) นายจารุพงศ์  กวางษี อายุ 26 ปี รับราชการครู 
8) นายเอกรินทร์  เตชถนอมพงศ์ อายุ 27 ปี โปรแกรมเมอร์ 
9) นายธนิต  ซีประเสริฐ อายุ 34 ป ี Senior Graphic Designer 
10) นาย สุระพงษ์  เสริงรมย์ อายุ 36 ป ี พนักงานบริษัทเอกชน 
โดยใช้ค าถามในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่งจะแบ่งข้อค าถามออกเป็น 4

ส่วน ดังต่อไปนี้ 
ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format) 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ (Content) 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลีลาการน าเสนอ (Style) 
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ 
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ส่วนท่ี 1 ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format) 
ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ กลุ่มตัวอย่างรู้สึกพึงพอใจกับรูปแบบของ

รายการ ซึ่งให้เหตุผลว่า รูปแบบรายการที่ไม่ตายตัว มีการเล่าแบบล าดับเรื่องราวโดยที่ไม่มีการแบ่ง
ช่วง แต่เล่าตามล าดับข้ันตอนการท างาน ท าให้ได้รู้ข้ันตอนการท างานของพนักงานและบุคลากรที่
ท างานเกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลนั้นๆ 

ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบรายการความยาว 30 นาที กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า 
ความยาวประมาณนี้พอใช้ได้ สามารถน าเสนอเนื้อหาได้ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่บางท่านให้ข้อเสนอว่า
อาจกระชับเนื้อหาให้มีความยาวสั้นกว่าน้ีได้ เพราะรายการประเภทนี้ไม่สามารถดึงดูดความสนใจคน
ในระยะเวลาที่นานได้ 
 
ส่วนท่ี 2 ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเน้ือหาของรายการ (Content) 

ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าเนื้อหาของ
รายการมีการให้ข้อมูลต่างๆดีแล้ว ไม่ลงรายละเอียดลึกจนเกินไป การน าการท างานของคนที่ปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน ซึ่งเป็นเรื่องราวที่คนทั่วไปไม่รู้ ให้รับรู้ได้ ก็เป็นเรื่องที่ดี และ
สามารถท าออกมาได้อย่างเข้าใจ รวมถึงการน าเสนอจุดดีของรถไฟ ที่ให้เห็นถึงประโยชน์ความ
ปลอดภัยในการให้บริการก็ท าออกมาได้ดี 
 
ส่วนท่ี 3 ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับลีลาการน าเสนอ (Style) 

ด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อลีลาการน าเสนอของตัวสารคดี กลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นว่า การเล่าเรื่องโดยที่ไม่มีพิธีกร โดยให้ผู้ปฎิบัติหน้าที่มาเป็นคนเลา่เรือ่ง สามารถท าให้เราได้
รับรู้ถึงข้ันตอนการปฏิบัติงาน และ ทัศนคติในการท างานจากบุคคลเหล่านั้นโดยไม่มีการชักจูงของ
พิธีกร ซึ่งก็สามารถเล่าเรื่องออกมาได้ดี 

การถ่ายภาพ และตัดต่อ ท าออกมาได้เหมือนดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่บุคคลต่างๆก าลัง
ปฏิบัตหิน้าที่ของตน และเล่าเรื่องราวของตนเองไปด้วย การเลือกใช้ตัวอักษรและการจัดวางท าได้ ดู
น่าสนใจดี บางท่านบอกมีกราฟิกอธิบายน้อยไปหน่อย 

ด้านเพลงและดนตรีประกอบรายการ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า เหมาะสมเข้ากับการ
เล่าเรื่องได้เป็นอย่างดี สามารถสร้างอารมณ์รวมกับตัวช้ินงานได้ 

เสียงผู้บรรยายเข้ากับตัวรายการแล้ว เพียงแต่อาจมีปัญหาในเรื่องของอักขระการออก
เสียงควบกล้ าต่างๆ ที่ฟังแล้วยังติดขัดอยู่ 
 
ส่วนท่ี 4 ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความพึงพอใจท่ีมีต่อภาพรวมของ
รายการ  

ด้านความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมรายการ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า โดยรวมแล้วพึง
พอใจมาก รายการมีเนื้อหาสาระครบถ้วน สามารถอธิบายข้ันตอนการท างาน ทัศนคติในการท างาน
ของเหล่าพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งได้เป็นอย่างดี รวมถึงการใช้ภาพในการเล่า
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เรื่อง และเพลงประกอบที่ท าให้ไม่น่าเบื่อ แต่อาจมีบางช่วงบางตอนที่ดูยาวไปนิด ท าให้ความสนใจใน
ตัวรายการลดลงไปบ้าง 

ถ้ามีการผลิตรายการนี้ออกอากาศจริงๆ กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจจะดูรายการนี้และ
เสนอว่าอยากให้มีรายการแบบนี้ออกอากาศทางช่องโทรทัศน์ทั่วไป 
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บทที ่6 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

ในบทสุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาวิจัยได้สรุปภาพรวมของการวิจัยการผลติรายการสารคดีพนักงาน
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน ซึ่งได้ข้อสรุปผลการวิจัย สรุปผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยและผลิตในครั้งต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย 

1.  สรุปผลเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตรายการ 
ปัจจัยการผลิตเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการสร้างสรรค์รายการใหม่ๆ  นั้น ข้ึนอยู่กับ

ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ผลิตรายการที่จะสร้างสรรค์รายการที่ต้องการเล่าเรื่องการท างานของ
พนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน ได้น่าสนใจและตรงต่อความต้องการหรือ
ความสนใจของผู้ชมกลุ่มเปา้หมาย ดังนั้นจึงต้องมีการสอบถามเพื่อเก็บข้อมลูจากผูผ้ลิตรายการสารคดี
โทรทัศน์และผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็นเครื่องมือใช้ในการผลิตรายการ 

1.1 การสนทนากลุ่มกับผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) 
จากการสนทนากลุ่มกับผู้ชมกลุ่มเป้าหมายในเรื่องของรูปแบบรายการ  และ

ระยะเวลาในการออกอากาศโดยผู้ชมกลุ่มเป้าหมายให้ความเห็นว่า การน าเสนอรายการสารคดี
พนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน มีการเล่าเรื่องด้วยภาพ ซึ่งเหมาะสมกับ
รูปแบบรายการแบบนี้ดี การน าเสนอผ่านการถ่ายท าภาพออกมาใหเ้หมือนภาพยนตร์ท าให้ดูเพลิน แต่
บางช่วงบางตอนน่าจะกระชับได้มากกว่าน้ี รวมถึงอาจมีการตัดต่อที่ดูสนุกกว่าน้ี หรืออาจเพิ่มกราฟิก
เข้ามาให้ดูน่าสนใจกว่านี้ แต่เรื่องของข้อมูลก็ค่อนข้างให้ได้ครบครันเพียงพอต่อการท าความเข้าใจ
แล้ว 
 

2.  สรุปผลเกี่ยวกับกระบวนการผลิต 
ในการผลิตช้ินงานรายการสารคดีพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่ง

มวลชน มีขั้นตอนในการด าเนินงานคือ ก่อนการผลิตรายการ ผลิตรายการ และหลังการผลิตรายการ 
โดยสรุปผลได้ดังนี้ 

2.1 กระบวนการก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production) 
เป็นกระบวนการที่ต้องวางแผนในการผลิตรายการ โดยให้ผู้ศึกษาท าการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากบุคคลต่างๆ การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต จากนั้นก็เป็นการรวบรวมข้อมูลเชิง
ลึกจากผู้ผลิตรายการสารคดีทางโทรทศัน์, การสนทนากลุ่ม, แจกแบบสอบถาม รวมถึงตัวองค์กรซึ่งใน 
ตอนที่ผลิตน้ี ก็คือ การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังจากนั้นผู้ศึกษาได้ท าการ วิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์, การสนทนากลุ่มและแบบสอบถาม เพื่อท าการคิดโครงร่างรายการ (Proposal) เพื่อให้ตรง
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กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หลังจากนั้นผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบการท างานของ
พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน ซึ่งในตอนที่เลือกมาผลิต คือ รถไฟไทย และน า
ข้อมูลที่ได้ไปวางแผนในการถ่ายท าและล าดับข้ันตอนการถ่ายท า 

2.2 กระบวนการผลิตรายการ (Production) 
สามารถผลิตรายการสารคดีพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่ง

มวลชน ตอนรถไฟไทย ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยอาศัยข้อมูลดังที่กล่าวมา
ข้างต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตซึ่งผู้ศึกษา สามารถทราบถึงกระบวนการในการผลิตรายการ
โทรทัศน์ และการด าเนินงานในการผลิต ปัญหา อุปสรรค ในการผลิต และวิธีการแก้ไขในการผลิต
เพื่อให้รายการออกมาสมบูรณ์ที่สุด 

2.3 ข้ันตอนหลังการผลิตรายการ (Post-Production) 
หลังจากการผลิตรายการสารคดีพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบ

ขนส่งมวลชน ผู้ศึกษาได้ท าการทดสอบช้ินงานนี้ โดยการสนทนากลุ่มกับกลุ่มเป้าหมายที่เ ป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อทราบความพึงพอใจการรับชมรายการสารคดีน าเสนอเรื่องราวของบุคคลทางโทรทัศน์ 
และทราบถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการรายการ อีกทั้งยังเป็นการประเมินผลโครงการผลิต
รายการสารคดีพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ซึ่งการสนทนากลุ่มนั้นจะค านึงถึงองค์ประกอบของรายการสารคดีทางโทรทัศน์ ผลจากการ
สนทนากลุ่มนั้นจะค านึงถึงองค์ประกอบของรายการสารคดีน าเสนอเรื่องราวของบุคคลทางโทรทัศน์ 
ผลจากการสนทนากลุ่มท าให้ผู้ศึกษาทราบว่ากลุ่มเป้าหมายคิดว่ารายการสารคดีน าเสนอเรื่องราวของ
บุคคลทางโทรทัศน์นี้ ตรงตามความต้องการ และได้น าข้อเสนอแนะบางส่วนไปปรับปรุงรายการ 
เพื่อให้รายการตัวอย่างนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  

3.  สรุปผลความพึงพอใจจากการรับชมรายการสารคดีพนักงานและบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน รายการ “Life Transit ขนส่งชีวิต ตอนรถไฟไทย” ของผู้ชม
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลช้ินงานรายการสารคดีพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับระบบขนส่งมวลชน รายการ “Life transit ขนส่งชีวิต ตอนรถไฟไทย” ด้วยการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการสารคดี
พนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน” จากกลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจในเรื่องของ
พนักงานและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน และรถไฟ จ านวน 10 คน สามารถสรุปผลได้
ดังนี ้

รายการ “Life transit ตอนรถไฟไทย” เป็นรายการสารคดีน าเสนอเรื่องราวของผู้
ให้บริการระบบขนส่งมวลชนในประเทศไทยให้แก่ผู้ชม ได้อย่างมีสาระและเพลิดเพลิน เหมาะสมกับ
กลุ่มตัวอย่าง แต่ควรแก้ไขในเรื่องของบางช่วงบางตอนของรายการที่ยังมีการด าเนินรายการที่ยังเนิบ
ช้าอยู่บ้าง รวมถึงอักขระในการออกเสียงของผู้บรรยาย รูปแบบรายการไม่มีรูปแบบตายตัวมีการเล่า
เรื่องแบบเป็นล าดับ ท าให้สามารถน าเสนอได้ออกมาอย่างน่าสนใจ เช่ือมโยงหน้าที่ต่างๆ ได้อย่าง
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เข้าใจ และเป็นล าดับ และการเลือกใช้เพลงประกอบก็สามารถท าได้ดี และถ้ามีการผลิตรายการ Life 
transit ออกอากาศ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดคิดเป็น ร้อยละ 100 สนใจและจะติดตามและรับชมรายการ 
 
อภิปรายผล 

1.  การอภิปรายผลเกี่ยวกับปัจจัยในการผลิตรายการ 
จากการสรุปผลเกี่ยวกับปัจจัยในการผลิตรายการ จึงน ามาวิเคราะห์ได้ดังนี้ ผู้วิจัยได้

อภิปรายผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยในการผลิตรายการ โดยการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการและการ
สนทนากลุ่มกับผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย โดยรายการมีผู้ชมกลุ่ มเป้าหมายคือ บุคคลที่มีความสนใจใน
พนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือ น าเสนอ
เรื่องราวการท างานการใช้ชีวิตของพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน รวมถึง
ทัศนคติและแนวความคิดของทั้งผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชนและผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชน 
เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน 

รายการสารคดีที่ผลิตข้ึนจึงต้องสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ชม
เป้าหมายได้เป็นอย่างดี 
   

2.  การอภิปรายผลเกี่ยวกับกระบวนการผลิต 
จากการวิเคราะห์กระบวนการผลิตรายการแบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอนคือ กระบวนการ

ก่อนการผลิตรายการ กระบวนการผลิตรายการ และกระบวนการหลังการผลิตรายการ โดยข้ันตอน
แรกของกระบวนการก่อนการผลิตน้ันจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ของรายการ เลือกเรื่องและเนื้อหาที่
จะน าเสนอ วางโครงเรื่อง ด าที่ได้จัดท าโครงร่างรายการ โดยก าหนดวัตถุประสงค์ของรายการที่ชัดเจน 
มีแนวคิดหลัก การด าเนินเรื่องของรายการ ส่วนกระบวนการผลิตก็เลือกสถานที่และลงมือถ่ายท า
ตามที่ได้วางแผนเอาไว้ แม้จะมีข้อผิดพลาดอาจจะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ แต่ก็สามารถแก้ไขปัญหา
และสามารถถ่ายท าได้ส าเร็จลุล่วง ส่วนกระบวนการหลังการผลิตนั้นเป็นข้ันตอนสุดท้า ยซึ่งเป็น
ข้ันตอนที่ส าคัญ ถ้าหากกระบวนการผลิตมีปัญหาในส่วนของการติดต่อสามารช่วยแก้ไขปัญหาได้ใน
ระดับหนึ่งโดยการตัดต่อสามารร้อยเรียงเรื่องได้หลายแบบ ซึ่งข้ึนอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของผู้ตัด
ต่อ และการใส่ดนตรีประกอบมีส่วนช่วยให้งานมีความน่าสนใจและดึงดูดผู้ชม 
 

3.  การอภิปรายผลเกี่ยวกับความพึงพอใจจากการรับชมรายการสารคดีพนักงานและ 
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน รายการ “Life Transit ขนส่งชีวิต ตอนรถไฟไทย” 
ของผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย 

จากการสนทนากลุ่มกับผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจจากการรับชม
รายการสารคดีพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน รายการ “Life transit ขนส่ง
ชีวิต ตอนรถไฟไทย” ของผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มผู้ชมเป้าหมายพึงพอใจกับการรับชมรายการสารคดีพนักงานและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน รายการ “Life transit ขนส่งชีวิต ตอนรถไฟไทย” โดยกลุ่มเป้ามาย
เมื่อรับชมแล้วได้รับรู้ถึงข้ันตอนการท างานของระบบขนส่งมวลชนในตอนตัวอย่างนี้ คือรถไฟไทย ได้
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เป็นอย่างดี เพราะเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่สนใจในเรื่องราวการท างานของพนักงานและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชนอยู่แล้ว  
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ปัญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตรายการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้ันตอนการผลิตรายการ (Pre-Production) 
1) การสร้างสรรค์รายการให้มีเอกลักษณ์และความโดดเด่นให้ไม่ซ้ ากับรายการสาร

คดีน าเสนอเรื่องราวของบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
2) การวางเค้าโครงรายการให้ตอบโจทย์สิ่งที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ และผู้ผลิต

ต้องการสื่อ 
3) การติดต่อประสานงาน ที่ค่อนข้างล าบากเนื่องจากต้องติดต่อกับองค์กร ใน

กรณีศึกษาน้ีคือ การรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรใหญ่ และมีหน้าที่การท างานที่หลากหลาย 
ส่วนที่ 2 ข้ันตอนการผลิตรายการ (Production) 
1) เนื่องจากรถไฟเป็นยานพาหนะที่มีการใช้บริการและให้บริการทุกวัน รวมถึงมี

หลากหลายบุคลากรที่ท างานเกี่ยวข้องกับยานพาหนะนี้ ท าให้ต้องมีการติดต่อประสานงานในหลาย
ภาคส่วน บางครั้งติดต่อทางส่วนน้ีแล้ว แต่หนังสือเสนอเรื่องยังไม่ถึงบ้าง ตกหล่นบ้าง รวมถึงการเลือก
ขบวนรถที่เป็นขบวนรถที่เดินทางใช้เวลานาน ท าให้ต้องมีการถ่ายท าหลายคิว 

2) สภาพอากาศช่วงที่ถ่ายท าอยู่ในช่วงปลายฤดูฝน ท าให้มีฝนตก การถ่ายท าให้บาง
ช่วงท าให้เกิดการไม่ต่อเนื่องเกิดข้ึน รวมถึงอุปสรรคในการถ่ายท าช่วงสัมภาษณ์ที่อาจมีเสียงฝนเข้ามา
แทรกบ้าง 

3) ทีมงานที่ว่างไม่ตรงกัน ท าให้บางคิวผู้ผลิตต้องออกกองเพื่อไปเก็บภาพเพิ่มเติม
เองคนเดียว 

ส่วนที่ 3 ข้ันตอนหลังการผลิตรายการ (Post-Production) 
1) การถ่ายท าในลักษณะเผื่อไว้ก่อนท าให้สามารถเลือกฟุตเทจมาใช้ได้ แต่บางครั้งก็

มีมากจนเกินไปท าให้ต่อตัดต่อล าบาก และอาจมีการเสียดายฟุตเทจระหว่างตัดบ้าง 
2) เนื้อหาที่ท าการสัมภาษณ์เพื่อเล่าเรื่องมีมากกว่าระยะเวลาที่ก าหนดเอาไว้ ท าให้

ต้องเอาเนื้อหาบางส่วนบางตอนออกไป 
3) ฮาร์ดดิสที่ส ารองข้อมูลไว้มีปัญหา แต่ได้ท าการส ารอองข้อมูลไว้อีกทีแล้ว แต่ก็มี

ไฟล์ไม่ครบ สุดท้ายก็แก้ไขปัญหาได้ 
2.  ข้อเสนอแนะ 

ในข้ันตอนก่อนการผลิตน้ัน ถือว่าเป็นข้ันตอนที่ส าคัญที่สุด เพราะถ้ามีการวางแผน
และการเตรียมพร้อมที่ดี ความผิดพลาดที่เกิดข้ึนจะน้อย และไม่เสียเวลา ทั้งเวลาในข้ันตอนการผลิต 
และข้ันตอนหลังการผลิต 

1) การท ารายการสารคดี ผู้ผลิตจะต้องรู้จักสังเกต คาดเดาสิ่งที่จะเกิดข้ึนในขณะ
ถ่ายท าได้ เพราะบางครั้งการถ่ายท าการท างานที่ก าลังปฏิบัติหน้าที่จริง ไม่สามารเทค แล้วถ่ายใหม่ได้ 
การสังเกตหรือคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าถือเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการถ่ายท าสารคดีเป็นอย่างมาก 
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2) การวางแผนก่อนการออกกองล่วงหน้าเป็นสิ่งส าคัญ รวมถึงการคาดเดาต่างๆ 
และวางแผนส ารองไว้หลายๆ แผน เมื่อเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดข้ึนหน้ากอง จะได้แก้ปัญหาได้ทันทวงที
และไม่เสียเวลา 

3) การตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนออกกองทุกครั้งเป็นสิ่งส าคัญ  
 

จากการประเมินประสิทธิผลหลังการผลิตช้ินงานน้ัน ท าให้ผู้ศึกษาทราบถึงข้อบกพร่องที่
สามารถน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ตัวรายการมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
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ภาคผนวก ก 
โครงร่าง (Proposal) การผลิตรายการสารคดีอาชีพและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับ 

ระบบขนส่งมวลชน 
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ชื่อรายการ : LIFE TRANSIT 
ประเภทรายการ : รายการสารคดี 
Proposal รายการสารคดี LIFE TRANSIT ตอน รถไฟไทย 
ประเภท (Type)     

สารคดีทั่วไป 
จุดประสงค์ (Purpose) 

เพื่อน าเสนอเรื่องราวการท างานการใช้ชีวิตของพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบขนส่งมวลชน รวมถึงทัศนคติและแนวความคิดของทั้งผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชนและ
ผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชน เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน 
กลุ่มเป้าหมาย (Target)    

บุคคลที่มีความสนใจในพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน 
แก่นรายการ (Theme) 

การน าเสนอชีวิตเรื่องราวการท างานของพนักงานและบคุลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่ง
มวลชน 
แนวคิด (Concept) 

การน าเสนอเรื่องราวของบุคคลต่างๆ ที่มีหน้าที่ ขับเคลื่อนยานพาหนะที่จะขนส่ง
ประชากรจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ผ่านการเล่าเรื่องด้วยการท างาน ทัศนคติ ความเห็น ของบุคคล
เหล่าน้ัน  
วันเวลาออกอากาศ (Timing)  

ทุกวันอาทิตย์ ช่อง ThaiPBS เวลา 13.00 น. – 13.30 น. 
รูปแบบรายการ (Format) 

เป็นรายการสารคดี ที่น าเสนอเรื่องราวการท างานของพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับระบบขนส่งมวลชน ผ่านมุมมองของทั้งคนให้บริการ และคนใช้บริการ โดยมีการสอดแทรกวิธีการ
ท างาน ทัศนคติ ความคิดเห็นต่างๆ ของทั้งผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ โดยจะมีโครงสร้างรายการ
ดังต่อไปนี้ 
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แบบสอบถามส าหรับกลุ่มเป้าหมาย 
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แบบส ารวจด้านความสนใจในการรับชมรายการ 
ค าชี้แจง 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยจุลนิพนธ์ระดับปริญญาตรีในหัวข้อ “ผลิต
รายการสารคดีพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน” ของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยทุกค าตอบของท่านจะใช้เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 
ค าแนะน าส าหรับการท าแบบสอบถาม 

โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง 
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ 

  ชาย    หญิง 
2.  อายุ 

  15-18ป ี   19-22ปี   23-26           27ปีข้ึนไป 
3.  อาชีพ 

  นักเรียน/นักศึกษา    ค้าขาย 
  ข้าราชการ    พนักงานบริษัทเอกชน 
  อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................  

4.  ระดับการศึกษา 
  มัธยม     ปริญญาตรี/เทียบเท่า 
  สูงกว่าปริญญาตรี    ปวส./ปวช./อนุปริญญา 

5.  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 ต่ ากว่า 10,000 บาท 
 10,001 – 20,000 บาท 
 20,001 – 30,000 บาท 
 30,001 – 40,000 บาท 
 40,000 บาทข้ึนไป  

 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับชมรายการ 
6.  ประเภทรายการที่ชอบที่สุด 

  รายการข่าว     รายการทอล์คโชว์ 
  รายการปกิณกะ/วาไรตี้    ละคร/ซิทคอม 
  รายการสารคดี     รายการถ่ายทอดสด 
  รายการนิตยสารทางโทรทัศน์    รายการเรียลลิตี้ 
  อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………….. 

   ส
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7.  ท่านช่ืนชอบรายการสารคดีหรือไม่ 
 ชอบ (ให้ท าข้อ 8, 9)    ไม่ชอบ (ข้ามไปข้อ 10) 

8.  ประเภทรายการสารคดีที่ช่ืนชอบ 
  รายการสารคดีทั่วไป   รายการสารคดีเชิงข่าว 
  รายการสารคดีท่องเที่ยว  รายการสารคดีเชิงวิเคราะห์ 
  รายการสารคดีเนื่องในโอกาสพิเศษ 

9.  สาเหตุที่ท่านช่ืนชอบรายการสารคดี 
  มีการน าเสนอเรื่องราวข้อเท็จจริง   เนื้อหาน่าสนใจ 
  ความช่ืนชอบในตัวพิธีกรหรือผู้ด าเนินรายการ  เทคนิคการตัดต่อ 
  ภาพ/แสง/สี/มุมกล้อง ของรายการ   
 อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................. 

10.  ความถ่ีในการรับชมรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดี 
  1 ครั้ง/สัปดาห์    2-3 ครั้ง/สัปดาห์ 
  ทุกวัน    อื่นๆ (โปรดระบุ)................................. 

11.  ท่านรับชมรายการโทรทัศน์ในช่วงเวลาใด 
  ช่วงเช้า 06:00 - 09:59 น.   ช่วงสาย 10:00 - 12:59 น.  
  ช่วงบ่าย 13:00 - 16:59 น.   ช่วงเย็น 17:00 - 19:59 น. 
  ช่วงดึก 20:00 - 02:00 น.   อื่นๆ (โปรดระบุ)................................ 

12.  ช่องทางในการรับชม  
(เลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

  ฟรีทีวี     เคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม   
  Internet/youtube     อื่นๆ (โปรดระบุ)................................ 

 
ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน,อาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน 
13.  ท่านสนใจเรื่องราวของพนักงาน, อาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชนหรือไม่ 

  สนใจ     ไม่สนใจ 
14.  คุณมีความรู้-ความเข้าใจเกี่ยวกับพนักงาน, อาชีพที่เกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนมากน้อยแค่ไหน 

  ไม่มีความรู้ความเข้าใจเลย  
  มีความรู้ความเข้าใจบ้างเล็กน้อย  
  มีความรู้ความเข้าใจพอประมาณ 
  มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี    
  มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีมาก (มีการศึกษาเพิ่มเติมอยู่เสมอและน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน) 
15.  ปกติท่านใช้บริการระบบขนส่งมวลชนหรือไม่ 

  ใช้บริการ (ท าข้อ 16)    ไม่ใช้ (ข้ามไปข้อ17) 
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16.  ท่านอยากรู้เรื่องราวของระบบขนส่งมวลชนประเภทใดมากที่สุด 
  รถเมล์ (ขสมก. และรถร่วมบริการ) 
  เรือ (เรือข้ามฝาก, เรือด่วนเจ้าพระยา, เรือคลองแสนแสบ) 
  รถไฟ     
  รถไฟฟ้า (BTS, MRT, Airport Rail Link)   
  รถยนต์บริการส่วนบุคคล (แท็กซี่, รถตู้)  
  เครื่องบิน 
  อื่นๆ (โปรดระบุ เช่น BRT, ตุ๊กๆ ฯลฯ) .............................................. 

17.  หากมีการผลิตรายการสารคดีพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน 
  น่าสนใจ 
  ไม่น่าสนใจ 

 
ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
18.  คุณมีความรู้สึกอย่างไรต่อรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีในประเทศไทยในปัจจุบัน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ ....
19.  ข้อเสนอแนะส าหรับรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีของไทยที่จะถูกผลิตข้ึนในอนาคต 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 

ขอบพระคุณในความร่วมมือในการร่วมท าแบบสอบถามในครั้งน้ีครับ 
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ค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ 
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ค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการสารคดีหรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในกระบวนการผลิตรายการสารคดีและระบบขนส่งมวลชน 

1.1 แบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth interview) ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้มี
ประสบการณ์ด้านการผลิตรายการสารคดีหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตภาพยนตร์สาร
คด ีโดยมีแนวค าถามดังนี้ 

- ช่ือ นามสกุล 
- ต าแหน่งหน้าที่ในการท างาน 
ค าถามด้านแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบเน้ือหา 
- การวางแนวคิดและรูปแบบของรายการสารคดีให้น่าสนใจ 
- อะไรเป็นสาเหตุให้ผู้ชมดูรายการสารคดี 
- การเขียนสคริปต์ หรือการเลือกประเด็นอะไร รวมถึงเทคนิคอะไรมาช่วยส่งเสริม 

ให้สารคดีดูน่าสนใจและน่าติดตาม 
- เทคนิคในการน าเสนอที่เหมาะกับรายการสารคดีพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

กับระบบขนส่งมวลชน 
- จุดอ่อนและจุดแข็งของรายการ 
- วัดความส าเร็จของรายการจากอะไร 
ค าถามแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการผลิต 
- ข้ันตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) 
- เทคนิคการเลือกใช้มุมกล้องในการถ่ายท ารายการสารคดี 
- การล าดับเรื่องราวและเนื้อหาในการตัดต่อ ควรเรียบเรียงอย่างไร 
- อุปสรรคในการท างานมีอะไรบ้าง และแก้ไขปัญหาอย่างไร 

 
1.2 แบบสัมภาษณ์ (Interview) ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่ง

มวลชน 
- ช่ือ นามสกุล 
- ต าแหน่งหน้าที่ในการท างาน 
- ปกติใช้งานระบบชนส่งมวลชนเองบ้างหรือไม่ 
- ท าไมถึงเลือกใช้บริการระบบขนส่งมวลชน 
- คุณคิดระบบขนส่งมวลชนมีความส าคัญอย่างไรบ้าง 
- ท าไมถึงเลือกมาท าอาชีพที่เกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชน 
- หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชนของคุณ 
- คุณมองระบบขนส่งมวลชนของประเทศไทยว่าเป็นอย่างไรบ้าง 
- ถ้ามีสื่อที่น าเสนอสารคดีที่เกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชน ท่านคิดว่าควรเป็นรูปแบบ

ไหน และควรน าเสนอเรื่องราวอะไรของระบบขนส่งมวลชนน้ันๆ 
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ภาคผนวก ง 
จดหมายติดต่อประสานงาน 
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เรื่อง รายละเอียดของจุลนิพนธ์ หัวข้อการผลิตรายการสารคดีพนักงานและบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน ตอน รถไฟไทย 
เรียน ศูนย์บริการประชาสัมพันธ์และการท่องเท่ียว การรถไฟแห่งประเทศไทย 
  

ด้วยในปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เปิดสอนรายวิชา 
803 403 จุลนิพนธ์ นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เพื่อศึกษาวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ 
โดยนักศึกษารหัส 13530605 นายอภิสิทธ์ิ  แผ่เกียรติวงศ์ สายวิชาเอกวิทยุและโทรทัศน์ มีความ
สนใจจัดท าหัวข้อจุลนิพนธ์เรื่อง “การผลิตรายการสารคดีพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ขนส่งมวลชน ตอน รถไฟไทย”   

เนื่องด้วยรถไฟไทย เป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีความส าคัญและเป็นที่นิยมของประชาชน 
ซึ่งตรงกับกลุ่มระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่นัก ศึกษาสนใจจัดท าจุลนิพนธ์ฉบับนี้ข้ึนมา โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการท าจุลนิพนธ์ฉบับนี้ คือ   

เพื่อผลิตรายการสารคดีที่น าเสนอเรื่องราวของพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบขนส่งมวลชน 

เพื่อได้รู้ประวัติความเป็นมา การท างานของอาชีพที่ท างานกับระบบขนส่ งมวลชนใน
ประเทศไทย 

เพื่อได้รู้ ทัศนคติในการท างาน และ เป้าหมายของในแต่ละผู้คนที่มีความเกี่ยวข้องระบบ
ขนส่งมวลชนในประเทศไทย 

ในการนี้ นักศึกษาได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของอาชีพที่มีการให้บริการของรถไฟไทย ซึ่ง
เป็นอาชีพที่ได้ใกล้ชิดและสัมผสักับผู้ใช้บริการโดยตรง โดยที่มีเรื่องราวบางเรื่องที่ผู้ใช้บริการอาจยังไม่
รู้เกี่ยวกับการให้บริการ ซึ่งทางผู้จัดท าอยากจะน าเสนอลงไปในเนื้อหาของการจัดท าจุลนิพนธ์ฉบับนี้ 
โดยขบวนรถตัวอย่างที่จะน าเสนอคือขบวนรถไฟขบวนที่ 83 กรุงเทพมหานคร -ตรัง จึงใคร่ขอความ
อนุเคราะห์ในการใช้พื้นที่ของการรถไฟ ในการถ่ายท า ได้แก่ โรงซ่อมบ ารุงรถจักรบางซื่อ, สถานีรถไฟ
กรุงเทพ(หัวล าโพง), สถานีชุมทางทุ่งสง, สถานีตรัง, ภายในรถไฟขบวนที่ 83 กรุงเทพมหานคร-ตรัง 
และขอความอนุเคราะห์ในการถ่ายท าสัมภาษณ์บุคลากรดังต่อไปนี้ ได้แก่ 

1.  นายประภัสสร์ จงสงวน (ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย) 
2.  พนักงานขับรถจักรรถไฟขบวนที่ 83 ผลัด 1 ระยะสั้น (บางซื่อ-กรุงเทพ-บางซื่อ) 
3.  พนักงานขับรถจักรรถไฟขบวนที่ 83 (ทุ่งสง-ตรัง) 
4.  พนักงานรักษารถ (พรร.) ประจ ารถไฟขบวนที่ 83 กรุงเทพมหานคร-ตรัง 
5.  ผังควบคุมรถ (ผคร.) ประจ าแขวงการเดินรถทุ่งสง 
6.  นายสถานีรถไฟตรัง 

 ส าหรับในส่วนประเด็นค าถามในจุลนิพนธ์ฉบับนี้จะมีดังต่อไปนี้ แยกตามต าแหน่งหน้าที่ 
 
ชุดค าถามส าหรับ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย 
- นิยามความหมายของรถไฟในความเห็นของคุณ 
- หน้าที่หลักของผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย 
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- วิสัยทัศน์ในการท างานของผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย 
ชุดค าถามส าหรับพนักงานขับรถจักร (พขร.) 
- หน้าที่ของพนักงานขับรถจักร (พขร.) 
- หลักการท างานของพนักงานขับรถจักร (พขร.) 
- ปัญหาที่พบเจอในการท างาน วิธีการแก้ไขและรับมือกับปัญหา 
ชุดค าถามส าหรับพนักงานรักษารถ (พรร.) 
- หน้าที่ของพนักงานรักษารถ (พรร.) 
- หลักการท างานของพนักงานรักษารถ (พรร.) 
- ปัญหาที่พบเจอในการท างาน วิธีการแก้ไขและรับมือกับปัญหา 
- พนักงานที่เกี่ยวข้องกับขบวนรถที่พนักงานรักษารถรับผิดชอบมีอะไรบ้าง และท า

หน้าที่อะไรบ้าง 
- ประเภทของตู้รถไฟ ในรถไฟหนึ่งขบวนจะประกอบไปด้วยตู้รถไฟประเภทใดบ้าง 
ชุดค าถามส าหรับผังควบคุมรถ (ผคร.) 
- หน้าที่ของผังควบคุมรถ 
- ปัญหาที่พบเจอในการท างาน วิธีแก้ไข และรับมือกับปัญหา 
ชุดค าถามส าหรับนายสถานีรถไฟ 
- หน้าที่ของนายสถานี 
- หลักการท างาน และ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานีประกอบไปด้วยหน้าที่อะไรบ้าง 
- ปัญหาที่พบเจอในการท างาน วิธีแก้ไข และการรับมือกับปัญหา  
 
ทั้งนี้ทางนักศึกษาผู้จัดท าได้ท าการแนบรายละเอียดเกี่ยวกับจุลนิพนธ์ รูปแบบและ

โครงสร้างรายการสารคดีที่จะจัดท าข้ึน เพื่อใช้ประกอบการศึกษาและพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
 
Proposal รายการสารคดี LIFE TRANSIT ตอน รถไฟไทย 

ประเภท (Type)     
สารคดีทั่วไป 

จุดประสงค์ (Purpose) 
เพื่อน าเสนอเรื่องราวการท างานการใช้ชีวิตของพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบขนส่งมวลชน รวมถึงทัศนคติและแนวความคิดของทั้งผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชนและ
ผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชน เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน 
กลุ่มเป้าหมาย (Target)    

บุคคลที่มีความสนใจในพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน 
แก่นรายการ (Theme) 

การน าเสนอชีวิตเรื่องราวการท างานของพนักงานและบคุลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่ง
มวลชน 
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แนวคิด (Concept) 
การน าเสนอเรื่องราวของบุคคลต่างๆที่มีหน้าที่ ขับเคลื่อนยานพาหนะที่จะขนส่ง

ประชากรจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ผ่านการเล่าเรื่องด้วยการท างาน ทัศนคติ ความเห็น ของบุคคล
เหล่าน้ัน  
วันเวลาออกอากาศ (Timing)  

ทุกวันอาทิตย์ ช่อง ThaiPBS เวลา 13.00 น. – 13.30 น. 
รูปแบบรายการ (Format) 

เป็นรายการสารคดี ที่น าเสนอเรื่องราวการท างานของพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับระบบขนส่งมวลชน ผ่านมุมมองของทั้งคนให้บริการ และคนใช้บริการ โดยมีการสอดแทรกวิธีการ
ท างาน ทัศนคติ ความคิดเห็นต่างๆ ของทั้งผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ โดยจะมีโครงสร้างรายการ
ดังต่อไปนี้ 

ช่วงท่ี 1 “บทน า” 
บทน ารายการ พูดถึงความส าคัญของระบบขนส่งมวลชน (ไตเติ้ลรายการ) 
บทเกริ่นน าเข้าตอน รถไฟไทย 
ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการและคนทั่วไป ที่มีต่อรถไฟไทย 
ช่วงท่ี 2 “ก่อนว่ิง” 
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นิยามความเป็นรถไฟไทย การท างานของท่าน และ

วิสัยทัศน์ในการท างาน 
น าเสนอข้ันตอนการเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการกับผู้ใช้บริการ (ทั้งทางเทคนิคและ

การให้บริการ) 
- พนักงานขับรถจักร น ารถจักรออกจากย่านบางซื่อ เพื่อเตรียมให้บริการ 

 - หน้าที่ของพนักงานขับรถจักร หลักการท างาน ปัญหาที่พบเจอ และวิธีการแก้ไขปัญหา 
- พนักงานรักษารถ อธิบายหน้าที่ของพนักงานรักษารถ,  วิธีการท างาน อาชีพและ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องในตู้รถไฟ และ ประเภทของตู้รถไฟ 
ช่วงท่ี 3 “ขณะว่ิง” 
น าเสนอข้ันตอนการท างานของพนักงานและบุคลากรรถไฟ ระหว่างที่ตัวระบบขนส่ง

มวลชนก าลังส่งผู้คนจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง โดยมีการน าเสนอในส่วนของผู้ใช้บริการ ณ ขณะนั้นด้วย 
ช่วงท่ี 4 “จอด” 
น าเสนอเรื่องราวข้ันตอนหลังจากที่ระบบขนส่งมวลชนนั้นได้ท าการขนส่งผู้โดยสารถึงที่

หมายปลายทาง ว่าหลังจากนั้นมีขั้นตอนการท างานอย่างไร  
น าเสนอทัศนคติของบุคคลทั่วไปรวมถึงบุคคลที่ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนนั้นๆ ว่า

อยากให้ระบบขนส่งมวลชนน้ันๆเป็นอย่างไร มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างไร 
น าเสนอทัศนคติของผู้ให้บริการต่อผู้ใช้บริการ แนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงฝาก

แนวความคิดหรือทัศนคติของผู้ให้บริการ ไปยังผู้ใช้บริการ 
ผู้บรรยายกล่าวสรุปเรื่องราวทัศนคติต่างๆของทั้งผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการในระบบ

ขนส่งมวลชนน้ันๆ 
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ทั้งนี้ทางนักศึกษามีเวลาในการถ่ายท ารายการสารคดีจุลนิพนธ์ฉบับนี้ภายในสัปดาห์ที่
แรกถึงสัปดาห์ที่สามของเดือนพฤศจิกายน จึงใคร่ขอทราบวันเวลาที่สะดวกในการถ่ายท าสัมภาษณ์
ต าแหน่งหน้าที่ต่างๆที่ได้เรียนไปเบื้องต้น โดยแต่ละต าแหน่งหน้าที่อาจไม่ต้องอยู่ในวันเดียวกันก็ได้ 
และติดต่อกลับมาที่เบอร์โทรศัพท์ 085-0695950 หรอืทาง E-mail : firstyslam@hotmail.com  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 

      (อภิสิทธ์ิ แผ่เกียรติวงศ์) 
        นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สายวิชาเอกวิทยุและโทรทัศน์  
สาขานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

       มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
  
 
 
90/2 สวัสดิ์อพาร์ทเมนท์ (ห้อง209) ซอยเพชรบุรี 5 ถ.เพชรบุรี  
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทร./โทรสาร. 0-2233-4995 (นายอภิสิทธ์ิ แผ่เกียรติวงศ์  โทร 085-0695950) 
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