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13530615: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง: การผลิตสารคดีโทรทัศน์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนพิการ 
 
 
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ “การผลิตสารคดีโทรทัศน์เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจให้
คนพิการ” ในรูปแบบของรายการโทรทัศน์ โดยได้มีการจัดท าโครงร่างรายการ (Proposal) ขึ้นมา 
และได้การท าการศึกษาวิเคราะห์รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ งานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
สัมภาษณ์กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะท าการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์3 คน กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายคือผู้พิการ 5 คน กลุ่มตัวอย่างที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายรอง บุคคลทั่วไป 5 คน กลุ่มตัวอย่างที่มีความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา 1 คน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสร้างสาระ ความรู้ และความบันเทิง 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มเป้าหมายตัวอย่างที่ เป็นผู้พิการและต้องการแรงบันดาลใจในการ
ด าเนินชีวิต และเมื่อรับชมรายการที่ผู้ศึกษาได้จัดท าขึ้นในชื่อภาพยนตร์สารคดีว่า “Disabled 
Dream” โดย มีแขกรั บ เชิญใน เทปชิ้ น งานตั วอย่ า งนี้ คื อ1.คุณเชาวลิต  ย่ อมดอน  
2.คุณณัฏฐพล เซ็นติยานนท์ 3.คุณเรือนขวัญ เซ็นติยานนท์ และ 4.คุณสุวัฒชัย เซ็นติยานนท์ ซึ่งการ
น าเสนอนั้นเป็นการเล่าถึงการใช้ชีวิตของคุณเชาวลิตและคุณณัฏฐพลซึ่งเป็นผู้ พิการ เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายได้เห็นถึงแนวคิดต่าง ๆ ของแขกรับเชิญ และได้รับความรู้ และความบันเทิงจากการ
รับชมรายการ โดยวัตถุประสงค์หลักของรายการคือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง
จากการท าการสัมภาษณ์เชิงลึกหลังการผลิตชิ้นงานตัวอย่าง จึงท าให้ผู้ศึกษาทราบว่าภาพยนตร์สาร
คดี “Disabled Dream” กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อภาพยนตร์สารดีเรื่องนี้ ซึ่งสามารถสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างจ านวนทั้งหมด 11 คนได้เป็นอย่างดี ผู้ศึกษาจึงถือว่าการ
จัดท า “รายการต้นแบบ” ในครั้งนี้ ได้รับประสบความส าเร็จเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งตอบกับวัตถุประสงค์ที่ผู้
ศึกษาได้ตั้งไว้ 
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ประสบการณ์ต่าง ๆ จนประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 

สิ่ งที่ ส าคัญยิ่ ง  ขอขอบคุณ คุณเชาวลิต ย่อมดอน   คุณณัฏฐพล เซ็นติยานนท์  
คุณเรือนขวัญ เซ็นติยานนท์ และ คุณสุวัฒชัย เซ็นติยานนท์ ที่ได้สละเวลามาเป็นแขกรับเชิญให้ในงาน
จุลนิพนธ์ของผู้ศึกษานี้ 

ขอขอบคุณ ฟิล์ม โก้ บูม เป็ด มะปราง แสตมป์ มุก รวมทั้งเพ่ือนเอกวิทยุโทรทัศน์ และ
เพ่ือนพ่ีน้องเอกอ่ืนๆทุกคนที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมาตลอดสี่ปี 

สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อสุรัตน์ ถีระแก้ว และคุณแม่กาญจนา ถีระแก้ว ที่คอย
สนับสนุนงบประมาน  รับฟังปัญหา คอยเป็นก าลังใจ และร่วมคิดแก้ปัญหาด้วยกันมาตลอด และ
สนับสนุนการศึกษาจนท าให้ลูกมีความส าเร็จได้ในวันนี้ ขอบพระคุณอย่างสูง 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  ความเชื่อของสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเกี่ยวกับคนพิการที่ถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนที่  
น่าสงสาร ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ไม่สามารถท าประโยชน์ให้สังคมได้มาก มีความสามารถด้อยกว่าคน
อ่ืนในสังคม และถูกเรียกว่า คนด้อยโอกาสทางสังคม ท าให้คนพิการจ านวนไม่น้อยถูกสังคมแยกตัว
ออกจากพวกเขา หรือมักจะแยกตัวออกจากสังคมด้วยตนเอง เพราะคิดว่าตนเองด้อยคุณค่า และขาด
ความเชื่อมั่นนับถือต่อตนเอง ด้วยเหตุนี้คนพิการจึงไม่มีบทบาทในสังคม (กมลพรรณ พันพ่ึง 2547 : 
25-28)  
 ความเชื่อดังกล่าวท าให้คนพิการขาดทักษะในการการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพในตนเอง 
รัฐบาลจึงได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 เพ่ือส่งเสริมให้ 
คนพิการได้รับสิทธิในการสงเคราะห์ การพัฒนา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ท าให้เรื่องคนพิการได้รับ 
ความสนใจจากสังคมพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้คนในคนพิการมีส่วนร่วมในสังคมมากขึ้น (ขัตพันธ์  
ชุมนุสนธิ์ 2551 : 2) 
 ผลการส ารวจการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการจากศูนย์สื่อการศึกษาเพ่ือคนพิการพบว่า
คนพิการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากโทรทัศน์มากที่สุดรองลงมาคือวิทยุ โทรศัพท์มือถือ 
หนังสือพิมพ์รายวันและอินเทอร์เน็ตตามล าดับ ข้อมูลข่าวสารที่คนพิการได้รับมีอยู่ 2 ระดับ คือข้อมูล
ข่าวสารทางวิชาการ ส่วนใหญ่เป็นคนพิการที่ได้รับการศึกษา เพราะข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ จะอยู่ใน
เว็บไซต์ต่างๆ และข้อมูลจาการจัดกิจกรรมให้ความรู้ อีกส่วนคือข้อมูลข่าวสารทั่วไปเป็นข้อมูลข่าวสาร
ที่สื่อสารผ่านช่องทางสาธารณะเป็นเรื่องต่างๆ ที่คนพิการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรรู้ โทรทัศน์จึงเป็น
ช่องทางที่สามารถสื่อสารกับคนพิการได้จ านวนมากและตอบสนองความต้องการของคนพิการได้ ทุก
ประเภทเพราะมีทั้งภาพและเสียงที่ช่วยสื่อความหมายให้ผู้พิการเข้าใจมากขึ้น(รายงานสถานการณ์คน
พิการ : 2552) 
  ในปัจจุบันสื่อวิทยุและโทรทัศน์เปิดกว้างมากขึ้นดังจะเห็นได้จากตัวอย่างของบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ “การส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์มีบริการเพ่ือการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของคนพิการ” ระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) , องค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะ
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แห่งประเทศไทย(ไทยพีบีเอส) , สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย,สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศ

ไทย,สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,
มหาวิทยาลัยหอการค้าและทรู วิชั่นส์ เมื่อที่ 29 มีนาคม 2556 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว 
มุ่งให้เกิดการพัฒนาบริการที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ รวมทั้ง เป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาส ที่ควรมี
สิทธิเท่าเทียมในการรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร เพ่ือการด ารงชีวิต อีกท้ังเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

     ข้อมูลจากส านักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ(พก.)ระบุสถิติข้อมูลคน
พิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2537 ถึงเดือนมิถุนายน 2556 ประเทศไทยมี
ประชากรคนพิการถึง 1,379,103 คน ซึ่งไม่ถือว่าเป็นคนกลุ่มน้อย แต่พวกเขาเหล่านั้นกลับกลายเป็น
คนด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นว่า สิ่งที่เหมือนกันระหว่างคนปกติกับคนพิการคือ ความฝัน 
ทุกคนต่างมีฝันแต่ต่างกันตรงที่โอกาส คนพิการในสังคมไทยนั้นไม่ได้รับยอมรับจากสังคม นับถือตัวเอง
น้อย จึงควรมีสื่อที่สามารถดึงความเชื่อมั่นของคนพิการให้กลับคืนมา สามารถท าให้พวกเขากล้าคิด
กล้าแสดงออก มีเป้าหมายในชีวิต และมีแผนการด าเนินชีวิต ออกสู่สังคมสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน
ในสังคม ครอบครัวยอมรับความสามารถของคนพิการ จึงมีความคิดที่จะน าความฝันของผู้พิการมา
น าเสนอในรูปแบบภาพยนตร์สารคดี เพราะภาพยนตร์สารคดีคือการใช้กระบวนการทางความคิด
สร้างสรรค์เข้ามาจัดการกับความจริง เพ่ือให้เกิดความสนุกสนาน น่าติดตามมากยิ่งขึ้น (ธิดา ผลิตผล
การพิมพ์ 2548 อ้างถึงใน อานุภาพ สกุลงาม 2556) และเป็นแรงผลักดันให้ผู้พิการคนอ่ืนๆมีก าลังใจ
ในการต่อสู้กับชีวิต เพ่ือเตือนใจคนในสังคมให้มีทัศนคติที่ดีต่อผู้พิการ มองเห็นศักยภาพความสามารถ
ของผู้พิการและเปิดโอกาสให้กับผู้พิการมากขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ 

  1.เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการด าเนิน

ชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมายได้  

  2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย 
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ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 
  ผลิตรายการสารคดีเก่ียวกับความฝันของเยาวชนผู้พิการ จ านวน 1 ตอนที่ด าเนินเรื่องใน

รูปแบบภาพยนตร์สารคดีผสมผสานกับการสัมภาษณ์โดยไม่มีพิธีกร ความยาวรายการ 30 นาท ี

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.05 น. - 11.35 น. โดย

กลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้พิการ และกลุ่มเป้าหมายรองคือ บุคคลทั่วไป 

ขั้นตอนกำรศึกษำ 

  ขั้นตอนการเตรียมการผลิต (Pre-Production) 

  1.ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับผู้พิการจากหนังสือ บทความ อินเตอร์เน็ต รายการต่างๆ 

รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี ข้อมูลการวิจัยต่างๆ 

  2.ศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้านสังคมของประเทศไทยที่มีผลต่อผู้พิการจากแหล่งต่างๆ ทั้งหนังสือ 

นิตยสาร อินเตอร์เน็ต บทความ ข้อมูลการวิจัยต่างๆ 

  3.ศึกษาแหล่งข้อมูลผู้พิการ เช่น โรงเรียน สถาบัน สมาคมต่างๆ 

  4.ศึกษาสารคดี รายการที่มีรูปแบบใกล้เคียง เพื่ออ้างอิง เป็นแนวทางการผลิต 

  5.เก็บข้อมูลจากผู้พิการกรณีศึกษาเพ่ือน าข้อมูลมาปรับใช้ในการคิดรูปแบบเนื้อหาและวิธีการ

น าเสนอต่อไป 

  6.สัมภาษณ์ผู้พิการและครอบครัวเพื่อถามความสมัครใจในการถ่ายท าและให้ข้อมูล 

  7.ติดต่อสถานที่ที่ต้องใช้ในการผลิตและนัดหมายผู้ที่จะสัมภาษณ์  

  ขั้นตอนการผลิต (Production) 

  1.การถ่ายท าในสถานที่ที่ติดต่อไว้ 

  2.สัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้องกับเนื้อหารายการ 

  3.บันทึกภาพตามของสารคดีที่วางไว้ 

  ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิต(Post-Production)  

  การตัดต่อและกราฟิก 
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ตำรำงท่ี1-1 แผนกำรด ำเนินงำน 
ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2556 2557 

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

ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง         

จัดท าบทที่ 1 และบท 2น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา         

ตรวจความก้าวหน้าครั้งที่ 1         

Pre-Production         

เก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย และจัดท าบทที่ 3         

ตรวจความก้าวหน้าครั้งที่ 2         

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผล และจัดท าบทที่ 4         

ตรวจความก้าวหน้าครั้งที่ 3         

Production         

ผลิตรายการทางโทรทัศน์ และจัดท าบทที่ 5         

ตรวจความก้าวหน้าครั้งที่ 4         

Post – Production         

การตัดต่อล าดับภาพและเสียง         

ตรวจความก้าวหน้าครั้งที่ 5         

ประเมินผลและวิเคราะห์สรุปผลการท างาน         

จัดท าบทที่ 6 และน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา         

ตรวจความก้าวหน้าครั้งที่ 6         

รวบรวมเอกสาร และจัดท ารูปเล่มจุลนิพนธ์         
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1.ได้ศึกษากระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการด าเนินชีวิต
ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้  
  2. ได้ศึกษาถึงความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการของผู้ศึกษา ซ่ึงได้รับแรง

บันดาลใจและมีทัศนคติท่ีดีต่อตนเองและคนในสังคม   

นิยำมศัพท์  
1. สารคดีโทรทัศน์ หมายถึง การน าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงมาน าเสนอโดยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ 
ในรูปแบบของรายการโทรทัศน์  
2. แรงบันดาลใจ (Inspiration) หมายถึง พลังอ านาจในตนเองชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการคิด

และ การ กระท าใด ๆ ที่พึงประสงค์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จได้ตามต้องการ 

3. คนพิการ หมายถึง คนที่มีร่างกาย อวัยวะ และการท างานของอวัยวะหรือร่างกายผิดไปจากคน

ทั่วไป คือรูปร่างที่ผิด (Malformation) หรือหน้าที่ผิดไป (Functional Disorders) โดยผิดปกติอย่าง

ใดอย่างหนึ่งหรือเป็นทั้งสองอย่างร่วมกัน 

4. ภาพยนตร์สารคดี หมายถึง ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์สังคม 

และวิทยาศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง หรอื

การจัดสร้างตกแต่งข้ึนมาใหม่แตเ่นื้อหาการแสดงออกเน้นข้อเท็จจริงมากกว่าความบันเทิง ควรจะเป็น

เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องราวที่เขียนขึ้นแบบนวนิยายเป็นเรื่องที่ผูกพันกับเหตุการณ์และบุคคลจริง
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บทที่ 2 

 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาท าการวิจัยเรื่อง “การผลิตสารคดีโทรทัศน์เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจให้คนพิการ”
เป็นการศึกษาที่เน้นการสร้างสรรค์รายการเป็นหลัก ผู้ศึกษาจึงได้อาศัยแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจน
ผลงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือศึกษาและใช้เป็นแนวทางในงานวิจัยครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ 

 
1. แนวคิดเก่ียวกับรายการสารคดี 
2. แนวคิดเก่ียวกับการสร้างแรงบันดาลใจ 
3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคนพิการ 
4. งานวิจัยและผลงานที่เก่ียวข้อง 

 

แนวความคิดเกี่ยวกับรายการสารคดี 
   สารคด ี(Documentary) แปลตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี พ.ศ. 2542 
แปลว่า“ เรื่องท่ีเขียนจากเค้าความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ ”  
  World Union of Documentary ให้ค าจ ากัดความของ สารคด ีว่า“วิธีการใดๆก็ตามในการ
บันทึกแง่มุมต่างๆของความจริงลงบนแผ่นฟิล์มจะโดยถ่ายเหตุการณ์จริง หรือสถานการณ์ท่ีเหมือน
จริงและสมเหตุสมผลขึ้นก็ได้ เพ่ือที่จะกระตุ้นอารมณ์หรือเหตุผลในกลุ่มผู้ชม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เร่งเร้าความอยากรู้และขยายขอบเขตของความรู้และความเข้าใจของคนเราให้กว้างขวางออกไปและ
เพ่ือน าเสนอปัญหา และแนวทางแก้ไขอย่างตรงไปตรงมาในด้านเศรษฐศาสตร์ วัฒนธรรม และมนุษย
สัมพันธ์” (ปัทมวดี จารุวร 2524 อ้างถึงใน อานุภาพ สกุลงาม 2556) 

ประเภทของรายการสารคดี 
    เนื่องจากสารคดีเป็นรายการที่สามารถน าเสนอเรื่องราวสาระความรู้ได้หลากหลาย 

ประเภท ดังนั้นเมื่อน าเนื้อหาเป็นเกณฑ์ สารคดีสามารถแบ่งได้ 5 ประเภท ดังนี้  
1. สารคดีทั่วไป (General Feature) หมายถึง สารคดีท่ีกล่าวถึงเรื่องทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะ

เป็นบุคคล สัตว์ สิ่งของ ฯลฯ ซึ่งสามารถจ าแนกได้หลายประเภท เช่น สารคดีบุคคล สารคดี
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ประวัติศาสตร์ สารคดีเด็ก สารคดีสตรี สารคดีสัตว์ สารคดีธรรมชาติ สารคดีวัฒนธรรม สารคดี
อัตชีวประวัติ และสารคดีวิธีท า 

2. สารคดีเชิงข่าว (News Documentary) หมายถึง สารคดีที่เกี่ยวข้องกับข่าวที่มีการน าเสนอไป
แล้ว โดยเป็นการน าเสนอถึงสาเหตุความเป็นมาของเรื่องราวอย่างละเอียดว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไร มีความ
คืบหน้าอย่างไร ในช่วงท้ายของรายการจะต้องมีการสรุปข้อคิดในเชิงวิเคราะห์ด้วย 

3. สารคดีเชิงวิเคราะห์ (Analytical Documentary) หมายถึง สารคดีที่น าเสนอเรื่องราว
ข้อเท็จจริงในรูปแบบของการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การวิเคราะห์ แก้ปัญหาโดยเรื่องราวส่วนใหญ่
จะมีความหลากหลาย แต่ก็ล้วนมีความเก่ียวข้องกับมนุษย์ทั้งสิ้น 

4. สารคดีท่องเที่ยว (Touring Features) หมายถึง สารคดีที่น าเสนอการเดินทางท่องเที่ยวไปใน
สถานที่ต่าง ๆ ตามแต่ผู้ท ารายการจะเสนอ เป็นเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยว การเดินทาง การเตรียมตัว ที่
พัก  

5. สารคดีเนื่องในโอกาสพิเศษ (Special Occasion Features) หมายถึง สารคดีที่น าเสนอ
เกี่ยวกับงานเทศกาลพิเศษ วันส าคัญของชาติ หรือบุคคลที่เป็นที่สนใจ โดยน าเสนอถึงประวัติความเป็นมาของ
วัน เทศกาล หรือบุคคลที่มีความส าคัญนั้น ๆ และส่งท้ายรายการด้วยการเชิญชวนให้ระลึกถึงวันส าคัญ หรือ
บุคคลส าคัญดังกล่าว (นพวรรณ ต่อแสงศรี 2553: 10-11) 

 
  รูปแบบรายการสารคดี (Documentary Program Format)   

 รายการสารคดี เป็นรายการโทรทัศน์ที่เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้ผู้ชมเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง สารคดีนั้น

ควรจะให้ความรู้ ความเพลิดเพลิน เร้าอารมณ์และการโน้มน้าวจิตใจ สารคดีทางโทรทัศน์สามารถเสนอได้

หลายรูปแบบ เช่น ด้วยภาพสไลด์ ภาพยนตร์ เป็นต้น รายการสารคดีจะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ  

  1. สารคดีเต็มรูปแบบ ลักษณะของรายการจะด าเนินเรื่องด้วยภาพตลอด อาจมีการถามความเห็นของ

ผู้เกี่ยวข้องบ้างแต่ในช่วงสั้นๆ ไม่เกินครั้งละ 1 นาที อาจจะเสนอคนเดียวกันได้หลายครั้งและรายการเดียวอาจ

มีผู้ให้ความคิดเห็นหลาย ๆ ทัศนะในหลาย ๆ บุคคล แต่รายการส่วนใหญ่จะเสนอภาพที่เป็นกระบวนการหรือ

เรื่องราวตามธรรมชาติ โดยไม่มีผู้ด าเนินรายการ  

  2. กึ่งสารคดีกึ่งพูดคนเดียว เป็นรายการโทรทัศน์ที่มีผู้ด าเนินการท าหน้าที่เดิน เรื่องพูดคุยกับผู้ชม 

และให้เสียงบรรยายตลอดรายการ โดยมีผู้ด าเนินรายการปรากฏตัวตอนต้นรายการตอนกลางเท่าท่ีจ าเป็นและ

ตอนสรุปรายการ นอกนั้นเป็นภาพแสดงเรื่องหรือกระบวนการตามธรรมชาติอาจมีตัวบุคคลไปสัมภาษณ์

ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาแทรกเพ่ือเสริมความคิดเห็นได้ ผู้ด าเนินรายการอาจพูดในสตูดิโอหรือพูดในสถานที่ถ่ายท า 

เช่น ภาพยนตร์เกี่ยวกับธรรมชาติก็ไปพูดในป่าบริเวณที่มีสัตว์ประเภทนั้นอาศัยอยู่ (ประชัย จิตรปัญญา 2550 ) 

วิธีการน าเสนอรายการสารคดี มี 4 วิธี ดังนี้ 
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1. การใช้เสียงบรรยายประกอบ (Narration) โดยมีภาพและเสียงบรรยายประกอบเป็นหลัก 
วิธีการน าเสนอในลักษณะนี้มีบทบรรยายรายละเอียดของเรื่องที่น าเสนอ และมีภาพประกอบที่สอดคล้องกัน 
โดยภาพประกอบนั้นเป็นการล าดับเรื่องราว เหตุการณ์หรือสถานการณ์ ท าให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจ 

2. การใช้ผู้ด าเนินรายการเป็นหลัก (On-camera spokesperson) โดยวิธีการน าเสนอลักษณะนี้
ใช้ผู้ด าเนินรายการเป็นผู้ด าเนินเรื่อง พูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาผู้ชม หรือให้เสียงบรรยายตลอดรายการ 
บางครั้งผู้ด าเนินรายการอาจปรากฏตัวตอนต้นและตอนท้ายรายการเพ่ือน าเข้าและสรุปเนื้อหารายการ 

3. การใช้รูปแบบละครเป็นหลัก (Drama) ซึ่งวิธีการน าเสนอในลักษณะนี้มีการสมมติเหตุการณ์
ตัวละคร โดยถ่ายทอดเนื้อหาที่ต้องการน าเสนอผ่านตัวละคร เช่นรูปแบบละครสั้น  เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
วิธีการน าเสนอลักษณะคล้ายกัน เรียกได้อีกอย่างว่า สารคดีเชิงละคร (docu-drama) เป็นสารคดีที่ถ่ายทอด
เนื้อหาเรื่องราวผ่านรูปแบบการแสดง ต้องค านึงถึงพ้ืนฐานของความจริงที่เกิดข้ึนมาแล้ว 

4. การใช้วิธีการน าเสนอแบบผสมผสาน โดยการน าวิธีการทั้ง 3 วิธีข้างต้นมาผสมผสานกัน (ธิดา 
ผลิตผลการพิมพ์ 2548 อ้างถึงใน อานุภาพ สกุลงาม 2556) 

  จากการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตรายการสารคดีอาจสรุปได้ด้วยหลักการของ ไมเคิล 
 เรนอฟ (Michael Renov) ซ่ึงกล่าวไว้ในหนังสือ Theorizing Documentary (อานุภาพ สกุลงาม 2556) ว่า 
“ถึงท่ีสุดแล้วสิ่งที่จะบ่งบอกความเป็นสารคดีได้ชัดเจนนั้นจึงไม่ใช่วิธีการ หากคือจุดประสงค์ของมันต่างหาก ซ่ึง
ต้องหนีไม่พ้น 4 ประการส าคัญอันได้แก่  
1. เพ่ือบันทึก ตีแผ่ หรือเก็บเป็นหลักฐาน  
2. เพ่ือชี้ชวนหรือประชาสัมพันธ์  
3. เพ่ือวิเคราะห์หรือซักถาม  
4. เพ่ือแสดงออก 
  ทั้งนี้ผู้ศึกษาจะยึดเอาแนวคิดเหล่านี้มาปรับใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป โดยจะน ามา
ผสมผสานกับรูปแบบของภาพยนตร์ เรียกว่า ภาพยนตร์สารคดี ที่ใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแบบภาพยนตร์โดยที่
ยังคงความจริงของเนื้อหาในรูปแบบของสารคดีไว้ ซ่ึงจะช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับแรงบันดาลใจ 
  “ความส าเร็จจะบรรลุผลได้ นอกจากการที่ผู้น าจะต้องสามารถสร้างแรงจูงใจที่เกิดข้ึนภายในตนเองได้
แล้วยังต้องมีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ(inspiration) ให้เกิดข้ึนในทีมงานด้วย” 
  ข้อความสั้นๆจากบทความ ชื่อ แรงจูงใจของผู้น าในการสร้างความส าเร็จ ในบทความได้ยกตัวอย่างไว้
ว่า แรงบันดาลใจในการท างานของทีมงานจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเห็นตัวอย่างการท างานของผู้น าที่ดี การเห็น
ตัวอย่างที่ดีของผู้น าท าให้ทีมงานอยากปฏิบัติตาม และเช่นเดียวกันการเห็นความส าเร็จของผู้น าก็ท าให้ทีมงาน
อยากประสบความส าเร็จตาม ตัวอย่างเช่นกิจกรรมของธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือ
ธุรกิจขายตรงของไทย จะพบว่าธุรกิจเหล่านี้ใช้วิธีการสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานคล้ายกันคือ การเชิญผูท้ี่
ประสบความส าเร็จในการท าธุรกิจขายตรง ที่มีรายได้ มีผลตอบแทนสูง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มากล่าวถึง
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ความส าเร็จที่ได้มาด้วยความทุ่มเทพยายามให้กับเพ่ือนสมาชิกผู้เข้าร่วมได้ฟัง ทั้งหมดนั้นคือวิธีการสร้างแรง
บันดาลใจ (Inspiration) ให้กับทีมงาน จากวิธีการสร้างแรงบันดาลใจข้างต้นจะเห็นได้ว่าธุรกิจขายตรงนั้นใช้
วิธีการน าเอาความส าเร็จของบุคคลหนึ่งซึ่งอยู่ในฐานะเพ่ือนสมาชิกด้วยกันมาน าเสนอจูงใจให้เพ่ือนสมาชิกคน
อ่ืนๆมองเห็นความส าเร็จและเกิดพฤติกรรมอยากส าเร็จตาม จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจผลักดันให้พวกเขา
เหล่านั้นตั้งใจท างานเพ่ือที่จะประสบความส าเร็จเหมือนเพ่ือนสมาชิกที่ส าเร็จไปก่อนหน้า(พงศ์ศรันย์ พลศรีเลิศ
2555) 
   ผู้ศึกษาจึงจะน าเอาแนวทางวิธีการนี้มาปรับใช้กับรายการสารคดีโดยน าเอาผู้พิการที่ประสบ
ความส าเร็จในการด ารงชีวิตมาเป็นตัวอย่างเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชม ขณะเดียวกันวิธีการน าเสนอก็
เป็นส่วนช่วยในการสร้างแรงจูงใจ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงจะศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจและน ามาปรับใช้สร้างสรรค์รายการ
เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชม หากลองเอาแนวคิดนี้มาปรับใช้กับรายการสารคดีโดยเปลี่ยนตัวแปรจากผู้น า
ธุรกิจเป็นผู้ผลิตรายการ และเปลี่ยนเพื่อนสมาชิกเป็นแขกรับเชิญในรายการ ก็จะท าให้ผู้ชมได้รับแรงบันดาลใจ
และเกิดความอยากประสบความส าเร็จตามแขกรับเชิญของสารคดี 
   
ทฤษฎีของการจูงใจ (theories of motivation)  
    1. ความหมายของการจูงใจ  
     การจูงใจ หมายถึง การน าเอาปัจจัยต่าง ๆ มาเป็นแรงผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
ออกมาอย่างมีทิศทาง  เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่ต้องการ  ดังนั้นผู้ที่ท าหน้าที่ 
จูงใจ จะต้องค้นหาว่าบุคคลที่เขาต้องการจูงใจ มีความต้องการหรือมีความคาดหวังอย่างไร มีประสบการณ์ 
ความรู้ และทัศนคติในเรื่องนั้น ๆ อย่างไร แล้วพยายามดึงเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็น แรงจูงใจ (Motive) ในการ
แสดงพฤติกรรมหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆ(ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556 )   
    2. ความส าคัญของการจูงใจ  
    พฤติกรรมส่วนใหญ่มักจะมีแนวทางมุ่งไปยังเป้าหมายที่สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการสนอง
ความต้องการพ้ืนฐานทางกายให้สมดังความต้องการนั้น ๆ เช่น มนุษย์มีความต้องการทางร่างกาย ทาให้ต้อง 
กิน นอน ขับถ่าย ฯลฯ อยู่ตลอดเวลา และคนเราจะมีวิธีการในการที่หาวิธีสนองความต้องการเหล่านั้น 
การศึกษาเรื่องของการจูงใจ จึงเป็นสิ่งจาเป็นที่จะช่วยให้เราได้เข้าใจถึงพฤติกรรม และวิธีการในการสร้าง
หนทางเพ่ือเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีต้องการ 
    3. กระบวนการจูงใจ กระบวนการจูงใจมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ  
3.1 ความต้องการ (Needs) คือ ภาวะการขาดบางสิ่งบางอย่างของอินทรีย์ อาจจะเป็นการขาดทางด้าน
ร่างกายหรือการขาดทางด้านจิตใจก็ได้  
    3.2 แรงขับ (Drive) เมื่อมนุษย์มีความขาดบางสิ่งบางอย่างตามข้อ 1 ที่กล่าวมาแล้วก็จะเกิด
ภาวะตึงเครียดขึ้นภายในร่างกาย ภาวะตึงเครียดนี้จะกลายเป็นแรงขับหรือตัวก าหนดทิศทาง (Action 
Oriented) เพ่ือไปสู่เป้าหมายอันจะเป็นการลดภาวะความตึงเครียดนั้น  
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    3.3 สิ่งล่อใจ (Incentive) หรือ เป้าหมาย (Goal) จะเป็นตัวกระตุ้นหรือเป็นตัวล่อให้มนุษย์
แสดงพฤติกรรมตามที่คาดหวังหรือที่ต้องการ ซึ่งอาจจะมีได้หลายระดับตั้งแต่สิ่งล่อใจในเรื่องพ้ืนฐานคือ ปัจจัย 
4 ไปจนถึงความต้องการทางใจในด้านต่างๆ  
    4. ประเภทของการจูงใจ นักจิตวิทยาได้แบ่งการจูงใจออกเป็น 2 ประเภท คือ  
    4.1 การจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation)  
    หมายถึง สภาวะของบุคคลที่มีความต้องการในการท า การเรียนรู้ หรือแสวงหาบางอย่างด้วย
ตนเอง โดยมิต้องให้มีบุคคลอ่ืนมาเกี่ยวข้อง เช่น นักเรียนสนใจเล่าเรียนด้วยความรู้สึกใฝ่ดีในตัวของเขาเอง 
ไม่ใช่เพราะถูกบิดามารดาบังคับ หรือเพราะมีสิ่งล่อใจใดๆ การจูงใจประเภทนี้ได้แก ่ 
      4.1.1 ความต้องการ (Need) เนื่องจากคนทุกคนมีความต้องการที่อยู่ภายใน อันจะ
ทาให้เกิดแรงขับ แรงขับนี้จะก่อให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ขึ้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย และความพอใจ  
      4.1.2 เจตคต ิ(Attitude) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดท่ีดีที่บุคคลมีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่ง
จะช่วยเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลทาในพฤติกรรมที่เหมาะสม เช่น เด็กนักเรียนรักครูผู้สอน และพอใจวิธีการสอน 
ทาให้เด็กมีความสนใจ ตั้งใจเรียน เป็นพิเศษ  
      4.1.3 ความสนใจพิเศษ (Special Interest) การที่เรามีความสนใจในเรื่องใดเป็น
พิเศษ ก็จัดว่าเป็นแรงจูงใจให้เกิดความเอาใจใส่ในสิ่งนั้น ๆ มากกว่าปกติ  
   4.2 การจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation)  
    หมายถึง สภาวะของบุคคล ที่ได้รับแรงกระตุ้นมาจากภายนอกให้มองเห็นจุดหมายปลายทาง 
และนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือการแสดงพฤติกรรมของบุคคล แรงจูงใจเหล่านี้ได้แก ่ 
      4.2.1 เป้าหมายหรือความคาดหวังของบุคคล คนที่มีเป้าหมายในการกระท าใด ๆ 
ย่อมกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจให้มีพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสม เช่น พนักงานทดลองงาน มีเป้าหมายที่จะได้รับ
การบรรจุเข้าท างาน จึงพยายามตั้งใจท างานอย่างเต็มความสามารถ  
      4.2.2 ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้า คนที่มีโอกาสทราบว่าตนจะได้รับความก้าวหน้า
อย่างไรจากการกระท านั้น ย่อมจะเป็นแรงจูงใจให้ตั้งใจและเกิดพฤติกรรมข้ึนได้  
      4.2.3 บุคลิกภาพ ความประทับใจอันเกิดจากบุคลิกภาพ จะก่อให้เกิดแรงจูงใจให้
เกิด พฤติกรรมขึ้นได ้เช่น คร ูอาจารย์ ก็ต้องมีบุคลิกภาพทางวิชาการท่ีน่าเชื่อถือ นักปกครอง ผู้จัดการ จะต้อง
มีบุคลิกภาพของผู้นาที่ดี เป็นต้น  
    4.2.4 เครื่องล่อใจอ่ืนๆ มีสิ่งล่อใจหลายอย่างที่ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นให้พฤติกรรมขึ้น 
เช่น การให้รางวัล (Rewards) อันเป็นเครื่องกระตุ้นให้อยากกระท า หรือการลงโทษ (Punishment) ซึ่งจะ
กระตุ้นมิให้กระท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้การชมเชย การติเตียน การประกวด การแข่งขันหรือการ
ทดสอบก็จัดว่าเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมได้ทั้งสิ้น (ดารณี พานทอง และ สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ 
2542) 
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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความพิการ 

  ความหมายของความพิการ 

  เนื่องด้วยค าจ ากัดความของความพิการหรือคนพิการของแต่ละสังคมมีความแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับ

ความเชื่อ เจตคติและประสบการณ์ของแต่ละสังคม นอกจากสังคมแล้วหน่วยงานที่ท างานเกี่ยวข้องกับคน

พิการก็ก าหนดความหมายของคนพิการหรือคนพิการแตกต่างกันเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานให้บริการแก่

คนพิการ โดยที่ในชีวิตประจ าวันของคนเราจะพบบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีลักษณะที่เห็นจากภายนอกว่า

แตกต่างจากบุคคลทั่วไปอันเนื่องมาจากความบกพร่องของอวัยวะ เช่น ไม่มีแขน ขาหรือมีแต่ใช้การได้ไม่เต็มที่ 

เป็นต้น เรามักเรียกคนเหล่านี้ว่า “คนพิการ” (Disabled People)ปัจจุบันความหมายของคนพิการได้มีผู้ให้

ความหมายหรือกล่าวถึงทางวิชาการและทางกฎหมายในลักษณะที่แตกต่างกันของหน่วยงานต่างๆทั้ง

ภายในประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ดังนี้(ส านักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ 2549 : 7-8) 

  กระทรวงศึกษาธิการ สนใจในเรื่องความต้องการจ าเป็นพิเศษ  (Special Needs )   ของนักเรียน

พิการ จึงให้ความหมายนักเรียนพิการว่า นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษที่โรงเรียนจะต้องตอบสนองให้

เป็นเฉพาะบุคคล เช่น นักเรียนตาบอดต้องรู้อักษรเบรลล์ นักเรียนหูหนวกต้องเรียนรู้ภาษามือ เป็นต้น 

  กระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญกับการรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการฉะนั้นในทาง

การแพทย์ ความพิการจึงหมายถึง สภานะทางสุขภาพท่ีบุคคลสูญเสียความสามารถในการท ากิจกรรมต่างๆ 

ในการด ารงชีวิตในสังคมอันเป็นผลมาจากมีความสามารถจ ากัดด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ตลอดจน

สิ่งแวดล้อมท้ังกายภาพและทางสังคม จึงต้องใช้กระบวนการทางการแพทย์ฟ้ืนฟูความสามารถในการ

ด ารงชีวิต เช่น ความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน การเคลื่อนย้ายตัว การเคลื่อนที่จากสถานที่แห่งหนึ่ง

ไปยังอีกสถานที่หนึ่งการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 

  พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 มาตรา 4 บัญญัติไว้ว่า “คนพิการ” หมายถึง 

คนที่มีความผิดปกติหรือบกพร่องทางร่างกาย ทางสติปัญญาหรือทางจิตใจ แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ คน

พิการทางการมองเห็น คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว คน

พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้(สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศ

ไทย 2534)  

  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (ส านักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ 2549  : 8) 

ได้ให้ค าจ ากัดความของลักษณะความพิการ แต่ละประเภทดังนั้น 

  1. ความพิการทางการได้ยิน 

  หูหนวก หมายถึง หูทั้งสองข้างไม่ได้ยินเสียงพูดเลย โดยปกติถ้าหูหนวกมาตั้งแต่ก าเนิดจะเป็นใบ้ด้วย 
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  หูหนวกผสมหูตึง หมายถึง หูข้างหนึ่งไม่ได้ยินเสียงพูดเลย อีกข้างหนึ่งได้ยินเสียงพูดเล็กน้อยแต่ไม่

เข้าใจ และพูดไม่ได้เลยพูดไม่ชัดมาก    

  หูตึง หมายถึง ยังมีการได้ยินหลงเหลืออยู่ในหูข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง ลักษณะที่เห็นชัด คือ 

เวลาเราพูดเราพูดเบาๆหรือไกลๆ เขาจะไม่ได้ยินหรือได้ยินเฉพาะข้างที่ได้ยินหลงเหลืออยู่เท่านั้น 

   

2. ความพิการทางการสื่อความหมาย 

  ผู้รับฟังเข้าใจค าพูดหรือไม่ ถ้าเข้าใจได้ก็ถือว่า สื่อความได้หรือฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยหรือต้องใช้ท่าทาง

ประกอบถือว่าสื่อความไม่ได้ ดังนั้น ความพิการทางการสื่อความหมายจึงแบ่งเป็นใบ้  

พูดไม่รู้เรื่องและพูดไม่ชัด 

  3.ความพิการทางการมองเห็น 

  ตาบอด หมายถึง มองไม่เห็นเลยหรือถ้ามองเห็นก็เห็นแต่แสง 

  ตาเห็นเลือนราง หมายถึง มองระยะไกลไม่เห็นแต่ถ้าใกล้มากๆประมาณ 2 ฟุตจะมองเห็นแต่เป็นการ

มองเห็นเพียงรูปร่างเท่านั้น  

  ตาเห็นวงแคบ หมายถึง มองเห็นภาพเฉพาะไม่เห็นด้านข้าง ด้านล่างหรือด้านบน 

  4.ความพิการทางกาย 

  หมายถึง มีความผิดปกติของศีรษะตาจมูก เช่น ศีรษะเล็กเกินไปหรือใหญ่เกินไป ตาด้านซ้ายหรือ

ด้านขวาเล็กเกินไปหรือใหญ่เกินไป จมูกปากผิดปกติ หรือ ปากแหว่งเพดานโหว่ ลิ้นคับปาก ใบหน้าบิดเบี้ยว 

ล าคอสั้น คอโก่ง กระดูกสันหลังคด โก่ง ค่อม หรือมีความพิการในส่วนที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว 

  5.ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 

  หมายถึง มีความบกพร่องทางจิตใจหรือสมองและมีพฤติกรรมผิดปกติมีอารมณ์ความคิดผิดปกติไม่

สามารถอยู่ร่วมกับคนทั่วไปได้ ท าร้ายตนเอง ท าลายข้าวของ ท าร้ายคนอ่ืน เช่น โรคจิต เป็นบ้า  

  6.ความพิการทางสติปัญญา หรือการเรียนรู้ 

  เช่น กลุ่มอาการดาวน์(Down’s Syndrome) มีลักษณะทางร่างกายที่เห็นได้ชัด คือ มีตาเล็ก หางตาชี้

ขึ้นเล็กน้อย คิ้วโก่งสวยงาม ปางคนมีลิ้นคับปาก ตาทั้งสองข้างอยู่ห่างกัน ท าให้สันจมูกกว้าง 

  7. ความพิการซ้ าซ้อน 

  หมายถึง บุคคลพิการที่มีความพิการหลายอย่าง  

  ในภาษาอังกฤษ ในวงการของคนพิการจะใช้ค าว่า Persons with Disability หรือ Disabled 

People ซึ่งเป็นการเน้นความเป็นคนมากกว่าความพิการ ซึ่งในภาษาไทยนั้นชัดเจนอยู่แล้วว่าหมายถึงคนซึ่งมี่
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ความพิการอยู่ด้วย โดยสรุปแล้ว “คนพิการ” หมายถึง คนที่มีร่างกาย อวัยวะและการท างานของร่างกายหรือ

อวัยวะผิดจากคนทั่วไป คือ รูปร่างที่ผิด (Malformation) หรือหน้าที่ผิดไป (Functional Disorders) โดย

ผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นทั้งสองอย่างร่วมกัน 

  จากความรู้ข้างต้นผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการคัดเลือกแขกรับเชิญที่มีความพิการประเภทต่างๆเพ่ือน ามา

สร้างสรรค์เป็นบทในการสัมภาษณ์แขกรับเชิญ และเพ่ือสร้างความเข้าใจด้านกายภาพของแขกรับเชิญให้

ทีมงานทราบ ซึ่งช่วยให้ความพิการของแขกรับเชิญไม่เป็นอุปสรรคในการถ่ายท า 

งานวิจัยและผลงานที่เกี่ยวข้อง 
ขัตพันธ์ ชุมนุสนธิ์ (2551) ได้ศึกษาเรื่องการเสริมสร้างพลังอ านาจของคนพิการ กรณีศึกษา ศูนย์การ

ด ารงชีวิตอิสระของคนพิการ จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1.ศึกษาวิถีการด ารงชีวิตอิสระของคน
พิการในศูนย์การด ารงชีวิตอิสระของคนพิการ จังหวัดนครปฐม 2.ศึกษากระบวนการและเงื่อนไขในการ
เสริมสร้างพลังอ านาจของคนพิการในศูนย์การด ารงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดนครปฐมที่มีต่อกลุ่มคนพิการ
และชุมชนโดยเลือกศูนย์การด ารงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดนครปฐมเป็นพ้ืนที่ศึกษา ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ แกน
น าคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว กลุ่มคนพิการอ่ืนและชุมชนของคนพิการ ผู้ช่วยเหลือส่วนตัวของคน
พิการ และผู้น าท้องถิ่น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างควบคู่กับการท าบันทึก
ภาคสนาม โดยผู้วิจัยใช้การศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์ 
  ผลการศึกษาพบว่าสภาพสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งวัตถุนิยม ไม่ตระหนักในสิทธิมนุษยชน 
ส่งผลให้วิถีการด ารงชีวิตของคนพิการเป็นไปด้วยความยากล าบาก คนพิการไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและเกิด
ความท้อแท้สิ้นหวังกับการมีชีวิตอยู่ ท าให้พวกเขาไม่กล้าเผชิญสู่โลกภายนอกเหมือนคนปกติท่ัวไป จนกระทั่งมี
ศูนย์การด ารงชีวิตอิสระของคนพิการ จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้คนพิการเกิดการพบปะพูดคุย 
แลกเปลี่ยน เรียนรู้จากคนพิการด้วยกันเอง ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในตนเองของคนพิการกลับคืนมา พร้อมที่จะ
กลับสู่สังคมและเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น แนวคิดการด ารงชีวิตอิสระจึงเป็นหลักส าคัญในการเสริมสร้างพลัง
อ านาจของคนพิการเพ่ือให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและโอกาสทางสังคมมากขึ้น มีพลังในการด ารงชีวิตอิสระ เน้น
การสร้างเครือข่ายคนพิการให้เกิดข้ึนทุกพ้ืนที่ รวมทั้งสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้อย่างแท้จริง 
  จากวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้ ผู้ศึกษาได้เรียนรู้แนวคิดการด ารงชีวิตอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
รายการสารคดีชิ้นนี้และยังสามารถน ามาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์เนื้อหาของรายการให้น่าเชื่อถือมากข้ึน 
จึงสามารถน ามาประยุกต์เข้ากับจุลนิพนธ์ของผู้ศึกษา ได้ทั้งด้านการท าวิจัย แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ 
   

อภิวัฒน์ ทองอยู่ (พ.ศ.2555) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ “การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สารคดีช่างภาพที่
น่าสนใจ” โดยนักศึกษาได้ศึกษาข้อมูลจากรายการถ่ายภาพทั่วไปที่ออกอากาศในประเทศไทย รวมทั้งข้อมูล
ด้านการผลิตรายการสารคดี ภาพยนตร์สารคดี ตลอดจนศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และ
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ได้จัดท าโครงร่างขึ้นมา และได้ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการหรือสารคดีต่างๆเพ่ือ
น ามาเป็นแนวทางในการผลิตภาพยนตร์สารคดี รวมทั้งการส ารวจความคิดเห็นต่างๆจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ช่างภาพรวมทั้งผู้ที่สนใจในการถ่ายภาพ เพื่อข้อมูลทั้งหมดมาปรับปรุงและพัฒนาโครงร่างและบทภาพยนตร์
สารคดี ก าหนดเนื้อหาชิ้นงานและด าเนินการผลิตภาพยนตร์สารคดีช่างภาพที่น่าสนใจ ความยาว 15 นาที  

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวทางการถ่ายภาพของช่างภาพรวมทั้งแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพ
จากช่างภาพที่น่าสนใจและสร้างสาระบันเทิงให้กับผู้ชม 
  จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ซึ่งมีท้ังช่างภาพมืออาชีพและช่างภาพมือสมัครเล่น 
ต้องการให้แสดงเบื้องหลังการท างานของผู้ที่เรียกว่าเป็นช่างภาพเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ รวมทั้ง
เทคนิคต่างๆในการถ่ายภาพ อีกท้ังน าเสนอตัวบุคคลช่างภาพที่น่าสนใจให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยผู้จัดท าได้
เลือกช่างภาพตัวอย่างคือ ธนบัตร กายเออร์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ Tommy snapshot พิธีกรรายการ 
Snapshot และช่างภาพอิสระ และผลิตภาพยนตร์สารคดีที่น าเสนอเรื่องราวการท างานในด้านของพิธีกรและ
ทีมงานในกองถ่ายรายการ รวมทั้งการรับงานถ่ายภาพ โดยสอดแทรกเทคนิคเล็กๆน้อยๆลงไป อีกทั้งยัง
กล่าวถึงไอดอลของตัวช่างภาพเองเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดแรงบันดาลใจและมีไอดอลหรือผู้ที่เป็นแบบอย่างใน
การถ่ายภาพเพ่ือเป็นแนวทางในการถ่ายภาพต่อไป ซึ่งจากชิ้นงานภาพยนตร์สารคดี กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่
ค่อนข้างพอใจกับชิ้นงาน เนื้อหาที่ได้เหมาะสมกับตัวภาพยนตร์สารคดี แต่ก็มีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆบ้าง อีก
ทั้งเนื้อหาบางส่วนยังมีไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร 

  จากจุลนิพนธ์ชิ้นนี้ ผู้ศึกษาได้น าแนวความคิดของรายการสารคดีที่ผสมผสานรูปแบบภาพยนตร์มา

ปรับใช้กับรูปแบบรายการ และน ามาเป็นตัวอย่างในการสร้างสรรค์บทภาพยนตร์ รวมถึงขึ้นตอนการผลิต เพ่ือ

ท าให้รายการดูสนุก ชวนติดตามและเป็นธรรมชาติมากที่สุด 
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ผลงานที่เกี่ยวข้อง 

1.รายการ Blind Date 

 
 
  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ทุกวันเสาร์ เวลา 18.30-19.00 น. รูปแบบรายการเป็น 
reality กึ่งสารคดีท่ีน าเสนอโลกของคนตาบอดหรือแขกรับเชิญ ผ่านมุมมองของคนตาดีซึ่งเป็นนักแสดงรับเชิญ 
โดยนักแสดงคนดังจะนัดพบกับแขกรับเชิญตามประเด็นชีวิตในแต่ละตอนพร้อมกับพูดคุยถึงความเป็นอยู่ และ
วิธีการด าเนินชีวิตของแขกรับเชิญ ให้เห็นมุมมองโลกทัศน์ความคิดของคนตาบอด และแบ่งปันประสบการณ์
จริงซึ่งกันและกัน สร้างความเข้าใจ เรียนรู้ให้เกิดการยอมรับผู้พิการทางสายตาในทุกมิติ เพ่ือน าไปสู่การอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างอยู่เย็นเป็นสุขและ 
เกื้อกูล 
  รายการ Blinddate มีจุดเด่นที่การได้พบกันระหว่างคนตาดีกับคนตาบอดที่มีประเด็นชีวิตคล้ายกัน 
เช่นเป็นนักฟุตบอลเหมือนกัน แต่กลับมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันจนท าให้คนตาดีต้องทึ่งในความสามารถของคน
ตาบอด และส่วนนี้เองท าให้สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนตาบอดคนอ่ืนๆว่าเราก็ท าได้ และอีกอย่างคือการ
ถ่ายท า การตัดต่อที่ดูสนุกสนาน ไม่หดหู่ หรือดูน่าสงสาร ส่วนจุดด้อยของรายการคือเฉพาะเจาะจงคนตาบอด
อย่างเดียว ทั้งที่ๆคนพิการคนอ่ืนๆต้องการแรงบันดาลใจและต้องการรายการท านองนี้เช่นกัน 
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2.รายการเมืองเรืองแสง 

 
 
    ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ทุกวันศุกร์ เวลา 20.20-21.15 น. รายการสารคดี
สร้างสุข น าเสนอในรูปแบบภาพยนตร์ ท ามาแล้ว 1 ซีซั่น ปัจจุบันเป็นซีซั่นที่2 เนือ้หาของรายการคือ
ถ่ายทอดเรื่องราวของ 13  นักเดินทางสู่ 13 เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก บนวิถีน่าสัมสัมผัสแบบพอดีๆ  
   มีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกจิตส านึกรักผืนแผ่นดินไทย โดยการเดินทาง 13 คน จะถูกถ่ายท าเป็น
ภาพยนตร์ร่วมกับนักแสดงหน้าใหม่ซึ่งเป็นผู้คนในชุมชนนั้น ที่มาร่วมกันแสดงด้วยหัวใจรักแผ่นดินถิ่น
ก าเนิดอย่างแท้จริง 
   รายการเมืองเรืองแสงมีจุดเด่นอยู่ที่รูปแบบรายการที่ไม่เหมือนใคร เพราะเป็นการน าเสนอ
รูปแบบภาพยนตร์ และสิ่งที่ผู้ชมได้เห็นในภาพยนตร์ทุกเรื่องคือ ความน่ารักของคนในชุมชนที่มาร่วม
แสดงด้วย แม้ไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพ แต่เราก็สัมผัสได้ถึงความเป็นธรรมชาติในตัวพวกเขาเหล่านั้น ท าให้
ภาพยนตร์ของเมืองเรืองแสงมีความดึงดูดน่าสนใจ เป็นรายการที่ดูเพลิน จุดด้อยของรายการคือ การ
ด าเนินเรื่องค่อนข้างเนิบช้า ไม่น่าตื่นเต้น หรือมีจุดดึงดูด และรายการอยู่ในช่วงเวลาที่ตรงกับละครหลัง
ข่าวท าให้มีคนดูรายการจ านวนน้อย ทั้งๆที่เป็นรายการที่ดีรายการหนึ่ง 
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3. รายการคน ค้น ฅน 

 

 

 

 
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ช่อง 9 ทุกวันเสาร์เวลา 14.00-15.00 น. เป็น

รายการสารคดีที่เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของแขกรับเชิญที่เป็นบุคคลหนึ่งในสังคม แขกรับเชิญจะถูกเรียกว่า 
คนต้นเรื่อง 

รายการคน ค้น ฅน มีจุดเด่นคือ เป็นรายการที่สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้กับคนทั่วไป 
หรือเรียกได้ว่าเป็นการใช้คนบันดาลใจคน ซึ่งได้ผลที่ดีมากส าหรับคนที่ก าลังท้อถอยกับอะไรบางอย่าง และยังมี
พิธีกรที่มีบุคลิกดูจริงจัง จริงใจ น่าเชื่อถือและมีวาทศิลป์ที่จูงใจชวนติดตามเรื่องที่จะน าเสนอ เนื้อหารายการ
เน้นน าเสนอปัญหาและอุปสรรคของคนต้นเรื่อง และวิธีแก้ไข ท าให้ผู้ชมที่ติดตามมีอารมณ์ร่วมและเอาใจช่วย
คนต้นเรื่องเสมอๆ  
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บทที่ 3 

การเก็บข้อมูล 
 

การศึกษาเรื่อง “การผลิตสารคดีโทรทัศน์ เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจให้คนพิการ” ได้มีวิธีการ
วิจัยโดยแบ่งเป็นขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และขั้นตอนการวางแผนผลิต
ชิ้นงาน โดยแบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 
รูปแบบในการศึกษาวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “การผลิตสารคดีโทรทัศน์ เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจให้คนพิการ” ได้มีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น งานวิทยานิพนธ์ต่าง  ๆ รายการ
โทรทัศน์ โดยจะใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากมีความเหมาะสมมากกว่าการวิจัยเชิงปริมาณ เพราะจะได้ข้อมูลที่แน่ชัด
อย่างมีคุณภาพ และรู้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นย ายิ่ งขึ้น โดยจะใช้การสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญ 
และกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยจะน าผลที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนขั้นตอนการ
ด าเนินงาน การก าหนดรูปแบบเนื้อหา การวางแผนในการผลิตชิ้นงาน และเพ่ือการประเมินผลการ
ผลิตรายการในขั้นต่อไป 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร (Population)  ที่จะใช้ในการศึกษางานวิจัยเรื่อง “การผลิตสารคดีโทรทัศน์ 
เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจให้คนพิการ” จะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์คือ กลุ่มของผู้ผลิตรายการที่เป็นฝ่ายสร้างสรรค์
รายการ Blinddate และรายการเมืองเรืองแสงทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยท าการสัมภาษณ์ 

2. ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ท าการสัมภาษณ์ ทั้งก่อนและหลังการผลิตรายการ 
คือ กลุ่มประชากรผู้พิการประเภทต่างๆ จ านวน 5 คน  
      3. ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายรอง ท าการสัมภาษณ์ ทั้งก่อนและหลังการผลิตรายการ 
คือ กลุ่มประชากรคนทั่วไป จ านวน 5 คน
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4. ประชากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาผู้พิการท าการสัมภาษณ์ ทั้งก่อนและหลังการ
ผลิตรายการ คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา และการศึกษาพิเศษ จ านวน 1 คน 

ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้ท าการสุ่มตัวอย่างประชากรโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive sampling) เพ่ือง่ายต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินรายการ 

 
กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ที่จะใช้ในการศึกษางานวิจัยเรื่อง “การผลิตสารคดีโทรทัศน์ 

เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจให้คนพิการ” จะท าการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive sampling) โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 
  กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ โดยจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ก่อน
การผลิตรายการ จ านวน 3 คน มีดังนี้ 

1. คุณประภาพรรณ   สุดใจดี   
ผู้ผลิตรายการ blinddate 

2.   คุณสมชัย   พุทธจันทรา 
        ผู้ก ากับรายการเมืองเรืองแสง 

3.    คุณชลลดา  บัวงามวิสุทธิ์ 
         ผูส้ร้างสรรค์บทรายการเมืองเรืองแสง 

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยจะใช้วิธีการคัดเลือกจากประเภทของผู้พิการ 5 คน 
โดยจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ทั้งก่อนและหลังการผลิตรายการ โดยผู้พิการ 5 คน มีดังนี้ 

1.    คุณอุสราพร   ปุรณะ  
           พิการทางการได้ยิน ตั้งแต่ก าเนิด อายุ 20 ปี  

2.   คุณอรรณนพ   จันทร์นิ่ม 
      พิการทางการมองเห็น ตั้งแต่ก าเนิด อายุ 27 ปี  
3.   คุณสุรจิตร   หมั่นมั่ง 
     พิการทางร่างกาย ด้วยโรคมะเร็งกระดูก อายุ 32 ปี  
4.   คุณธีรวัฒน์   ศรีปฐมสวัสดิ์ 

       พิการทางร่างกาย อัมพาตค่อนตัว ประสบอุบัติเหตุจากกีฬารักบี้ อายุ 54 ปี 
5.   คุณญาดา    ชินะโชติ  

       พิการทางการได้ยิน จากการแพ้ยา อายุ 67 ปี 
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กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายรอง บุคคลทั่วไป โดยคัดเลือกจากผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
กับคนพิการจ านวน 5 คน โดยจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ทั้งก่อนและหลังการผลิตรายการ โดยบุคคลทั่วไป 
5 คน มีดังนี้ 
  1. คุณนฤมล บุญเลอสันต์ 
      นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อายุ 18 ป ี

2. คุณเบญญาพร  อักษรดิษฐ์ 
    นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์  อายุ 21 ปี 
3. คุณอรวรรณ  นิยมมั่งมี  
   พนักงานรัฐวิสาหกิจ อายุ 26 ป ี
4. คุณชไมพร  อินตา 
   แม่บ้าน รับจ้างเลี้ยงเด็ก อายุ 46 ปี 
5. คุณเกิดสิทธิ์  ลิ้มพานิชภักดี 
   ฝ่ายบุคคล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด  อายุ 49 ปี 

        กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาผู้พิการโดยคัดเลือกจาก ผู้เชี่ยวชาญด้าน
จิตวิทยา และการศึกษาพิเศษ คือ  รองศาสตราจารย์ ลิขิต  กาญจนาภรณ์ 
    -อาจารย์ประจ าภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  
คณะศึกษาศาสตร์  
   มหาวิทยาลัย ศิลปากร 
   -อนุกรรมการศูนย์พัฒนศึกษาอาเซียน สาขาการศึกษาพิเศษ  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยก่อนการผลิต 

การท าการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ได้อาศัยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
(Interview) ทั้งหมด 4 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกจะเป็นการสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญการผลิตรายการ ด้าน
ฝ่ายสร้างสรรค์รายการ ซึ่งจะใช้การสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้เข้าถึงข้อมูลอย่างแท้จริงและถูกต้องโดยจะ
สัมภาษณ์ในเรื่องของ แนวคิดการผลิตรายการ วิธีการผลิตรายการ พฤติกรรมการรับชมของ
กลุ่มเป้าหมายและจิตวิทยาการสื่อสารของผู้พิการ ซึ่งจะเป็นค าถามปลายเปิด  
       กลุ่มท่ี 1จะเป็นการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญการผลิตรายการฝ่ายสร้างสรรค์รายการเกี่ยวกับ

กระบวนการสร้างสรรค์รายการ การก าหนดเนื้อหาและรูปแบบรายการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

และกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงน าเสนอรายการของผู้ศึกษา ในเรื่องของแรงบันดาลใจ จากผู้พิการด้วยกัน 

ว่ามีความสนใจหรือไม่ ควรจะปรับเปลี่ยนแก้ไขอย่างไรให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยการสัมภาษณ์นั้นจะ
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ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย และไม่ชี้น าค าตอบ และจะมีการจดบันทึกระหว่างการสัมภาษณ์ไปด้วย เพื่อ

สามารถจะน ามาปรับแก้ รวมถึงใช้ประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ

วางแผนการพัฒนาในขั้นการผลิตรายการ โดยจะท าการสัมภาษณ์ก่อนการผลิตรายการ 

โดยค าถามของการสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการฝ่ายสร้างสรรค์รายการ 
จะมีดังนี้ 

ค าถามส าหรับฝ่ายสร้างสรรค์รายการ Blinddate  
1. ก่อนการผลิตรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับผู้พิการ ต้องมีกระบวนการในการเริ่มต้น

อย่างไรบ้าง 
2. วิธีในการคัดเลือกแขกรับเชิญที่น่าสนใจ 
3. การผลิตรายการโทรทัศน์มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 
4. แนวคิดในการสร้างสรรค์รายการ Blinddate 
5. จุดเด่นของรายการ และอะไรคือสิ่งที่ควรปรับแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
6. การใช้วิธีการน าเสนอโดยเล่าเรื่องจากชีวิตจริงของผู้พิการสองคน น ามาสร้างแรง

บันดาลใจให้กัน คิดว่ารายการประเภทนี้จะมีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด 
7. คิดว่ามีวิธีการทางเทคนิคใดบ้างท่ีเหมาะสมกับผู้พิการ 
8. ช่วงรายการและระยะเวลาที่เหมาะสม 
9. รายการ Blinddate มีกลุ่มเป้าหมายในช่วงวัยใด และคิดว่ารายการได้ให้อะไรกับ

กลุ่มเป้าหมายบ้าง 
10. วิธีที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนดูได้ มีวิธีใดบ้าง 
11. ถ้ารายการไม่มีพิธีกร จะมีความน่าสนใจหรือไม่อย่างไร 
 

ค าถามส าหรับฝ่ายสร้างสรรค์รายการเมืองเรืองแสง 
1. รายการเมืองเรืองแสงมีแนวคิดอะไรเป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์รายการ 

2. แนวคิดของรูปแบบรายการได้รับแรงบันดาลใจมากจากไหน เหตุผลของการวาง
รูปแบบรายการในลัษณะนี้ 

3. รูปแบบภาพยนตร์จะท าให้ผู้ชมสนใจ 

4. กลุ่มเป้าหมายของรายการเมืองเรืองแสง 

5. กระบวนการท างานของเมืองเรืองแสง 

6. วิธีการก ากับนักแสดงให้รู้สึกเป็นกันเอง และแสดงความเป็นธรรมชาติออกมา ท า
อย่างไร 
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กลุ่มที่ 2 จะเป็นการสัมภาษณ์กับกลุ่มเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ นั่นคือการเลือก
กลุ่มเป้าหมายผู้พิการตามประเภทต่างๆ 5 คน มาสัมภาษณ์ถึงพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ 
รายการที่สนใจ รูปแบบเนื้อหา รวมถึงรายการของผู้ศึกษา ในเรื่ องของแรงบันดาลใจ จากผู้พิการ
ด้วยกัน ว่ามีความสนใจหรือไม่ ควรจะปรับเปลี่ยนแก้ไขอย่างไรให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยการ
สัมภาษณ์นั้นจะใช้ความกันเองและภาษาที่เข้าใจง่าย และไม่ชี้น าค าตอบ และจะมีการจดบันทึก
ระหว่างการสัมภาษณ์ไปด้วย เพ่ือสามารถจะน ามาปรับแก้ รวมถึงใช้ประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือวางแผนการพัฒนาในขั้นการผลิตรายการ โดยจะท าการสัมภาษณ์
ก่อนการผลิตรายการและประเมินผลหลังการผลิตรายการอีกด้วย  

โดยค าถามของการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์กับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง จะมีดังนี้ 
1. โอกาสทางสังคมของผู้พิการ 
2. พฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์อย่างไร 
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดพ้ืนที่ของสื่อโทรทัศน์ให้กับคนพิการในปัจจุบัน 
4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องแรงบันดาลใจกับการช่วยให้คนเราประสบความส าเร็จ 
4. ความคิดเห็นต่อรายการที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชม 
5. การเปลี่ยนแปลงของวัยมีผลต่อแรงบันดาลใจในชีวิตอย่างไร 
6. ความสนใจต่อรายการที่สร้างแรงบันดาลใจ 
7. ความฝันทีอ่ยากท าและมีใครเป็นแบบอย่างหรือไม่ ถ้ามี เพราะอะไร 
8. การใช้วิธีการน าเสนอโดยเล่าเรื่องจากชีวิตจริงของผู้ พิการสองคน น ามาสร้างแรง

บันดาลใจให้กัน คิดว่ารายการประเภทนี้จะมีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด 
กลุ่มที่ 3 จะเป็นการสัมภาษณ์กับกลุ่มเป้าหมายรองตามที่ก าหนดไว้ นั่นคือการเลือก

บุคคลทั่วไป 5 คน ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับคนพิการ มาสัมภาษณ์ถึงพฤติกรรมการรับชมรายการ
โทรทัศน์ รายการที่สนใจ รูปแบบเนื้อหา และทัศนคติที่มีต่อผู้พิการในสังคม รวมถึงน าเสนอรายการ
ของผู้ศึกษา ว่ามีความสนใจหรือไม่ ควรจะปรับเปลี่ยนแก้ไขอย่างไรให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยการ
สัมภาษณ์นั้นจะใช้ความกันเองและภาษาที่เข้าใจง่าย และไม่ชี้น าค าตอบ และจะมีการจดบันทึก
ระหว่างการสัมภาษณ์ไปด้วย เพ่ือสามารถจะน ามาปรับแก้ รวมถึงใช้ประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือวางแผนการพัฒนาในขั้นการผลิตรายการ โดยจะท าการสัมภาษณ์
ก่อนการผลิตรายการและประเมินผลหลังการผลิตรายการอีกด้วย  
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โดยค าถามของการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์กับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง จะมีดังนี้ 
      1. ความคิดเห็นต่อผู้พิการในสังคม 

      2. ความคิดเห็นต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้พิการ 
      3. พฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ 

4. คุณคิดว่าผู้พิการประเภทต่างๆ ดูโทรทัศน์แล้วมีความเข้าใจเหมือนหรือแตกต่างจากคน
ทั่วไปหรือไม ่ 

5. ความสนใจต่อรายการที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คุณหรือไม่ เพราะอะไร 
6. ความสนใจต่อรายการสารคดีที่ท่ีสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้พิการ 
7. การใช้วิธีการน าเสนอโดยเล่าเรื่องจากชีวิตจริงของผู้ พิการสองคน น ามาสร้างแรง

บันดาลใจให้กัน คิดว่ารายการประเภทนี้จะมีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด 
       

     กลุ่มท่ี 4  จะเป็นการสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาผู้พิการ โดยคัดเลือกจาก 
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา และการศึกษาพิเศษ จ านวน 1 คน มาสัมภาษณ์ถึงพฤติกรรมการรับรู้ของผู้
พิการ และสื่อที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้พิการ ปัจจัยที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้พิการ รวมถึง
น าเสนอรายการของผู้ศึกษา ว่ามีความสนใจหรือไม่ ควรจะปรับเปลี่ยนแก้ไขอย่างไรให้น่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น โดยการสัมภาษณ์นั้นจะจะมีการจดบันทึกระหว่างการสัมภาษณ์ไปด้วย เพื่อสามารถจะน ามา
ปรับแก้ รวมถึงใช้ประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนการพัฒนา
ในขั้นการผลิตรายการ โดยจะท าการสัมภาษณ์ก่อนการผลิตรายการและประเมินผลหลังการผลิต
รายการอีกด้วย  

โดยค าถามของการสัมภาษณ์ มีดังนี้ 
1. ความแตกต่างในการรับรู้ของผู้พิการประเภทต่างๆ 
2. สิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจในชีวิตให้กับคนพิการ 
3. สื่อโทรทัศน์มีผลต่อพฤติกรรมการด ารงชีวิตของผู้พิการอย่างใด 
4. วิธีการจูงใจต่อการรับรู้ของคนพิการในการเปิดรับสื่อ กรณีศึกษารายการ 

สารคด”ีDisabled Dream” 
5. ความคิดเห็นต่อช่วงอายุใดที่ก าลังมองหาแรงบันดาลใจในชีวิต เพราะอะไร 
6. การใช้วิธีการน าเสนอโดยเล่าเรื่องจากชีวิตจริงของผู้ พิการสองคน น ามาสร้างแรง

บันดาลใจให้กัน คิดว่ารายการประเภทนี้จะมีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด 
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การทดสอบเครื่องมือ ผู้ศึกษาได้มีการปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาในเรื่องของเครื่องมือว่า
จะใช้การสัมภาษณ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นแบบการสัมภาษณ์กับ
ผู้เชี่ยวชาญ และกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ รวมถึงการตั้งค าถามว่าควรมีเนื้อหาในการสัมภาษณ์
อย่างไร ค าถามและภาษาท่ีใช้มีความเหมาะสมหรือไม่ 
 
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยเรื่อง “ผลิตสารคดีโทรทัศน์ เพ่ือเป็น
แรงบันดาลใจให้คนพิการ” ผู้ศึกษาได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งข้อมูลทั้งต ารา
เอกสารต่าง ๆ ทางวิชาการ ทฤษฎี ศึกษาถึงงานวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงศึกษาจากรายการ
โทรทัศน์และภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่งได้มีข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 ขั้นตอนคือ 

ขั้นตอนที่ 1 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น โดยเริ่มจากการค้นหาหนังสือทาง
วิชาการต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของผู้ศึกษา รวมถึงยังศึกษางานวิทยานิพนธ์เรื่อง “การ
เสริมสร้างพลังอ านาจของคนพิการ กรณีศึกษา ศูนย์การด ารงชีวิตอิสระของคนพิการ จังหวัด
นครปฐม” ซึ่งเป็นงานวิทยานิพนธ์ของ ขัตพันธ์ ชุมนุสนธิ์ และยังได้ศึกษารายการโทรทัศน์ในปัจจุบัน
ที่มีความเกี่ยวข้องทั้งหมด 3 รายการคือ รายการ Blinddate รายการเมืองเรืองแสง รายการคน ค้น 
ฅน โดยน าข้อมูลที่ได้จากการดูทั้งหมดมาวิเคราะห์ เพ่ือใช้ในการวางแผนการผลิตรายการของผู้ศึกษา
ในขั้นต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการสัมภาษณ์ (Interview) โดยจะสัมภาษณ์
ทั้งกับผู้เชี่ยวชาญที่มีความเกี่ยวข้อง และกลุ่มเป้าหมายที่ผู้ศึกษาได้ก าหนดไว้ โดยการสัมภาษณ์จะ
เป็นการสัมภาษณ์ค าถามแบบปลายเปิด ซึ่งจะใช้ค าถามและภาษาที่มีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย 
โดยจะมีการจดบันทึกเพ่ือน าไปวิเคราะห์วางแผนงานในขั้นต่อไป 

ขั้นตอนที่ 3 เป็นการท าการวิเคราะห์การเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น และการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เพ่ือสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการของผู้ศึกษาในครั้งนี้ 
 
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษางานชิ้นนี้จะใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดก่อนการผลิตรายการ
โดยประมาณ 2 สัปดาห์ โดยการสัมภาษณ์ครั้งนี้เพ่ือสามารถน ามาปรับประยุกต์ใช้ในชิ้นงานได้ และ
หลังการผลิตรายการอีกประมาณ 3 สัปดาห์ โดยจะใช้เวลาในการผลิตชิ้นงานออกมา 1 เทปใน
ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึง เดือนธันวาคม 2556 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าไปใช้ใน

การผลิตรายการ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิต
รายการและ การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ศึกษาใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) กับผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการสร้างสรรค์รายการ ที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยตรงและการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และจะน า
เนื้อหาที่ได้มาวิเคราะห์ทั้งในด้านของรูปแบบรายการ เนื้อหารายการ วิธีการน าเสนอรายการ ซึ่งผู้
ศึกษาจะท าการวิเคราะห์ข้อมูล และน าไปประยุกต์เพ่ือใช้ในการผลิตรายการของผู้ศึกษาในครั้งนี้ 

ขั้นตอนที่ 2 ผู้ศึกษาใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  (Interview) กับ
กลุ่มเป้าหมายผู้พิการ บุคคลทั่วไปและนักจิตวิทยาผู้พิการ ที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยตรง การ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และจะน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ถึงรูปแบบ เนื้อหา วิธีการน าเสนอ รวมถึง
ค าแนะน า ข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาวิเคราะห์และประยุกต์เพ่ือใช้ในการผลิตรายการของผู้ศึกษาในครั้ง
นี้ 
    การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ 

ผู้ศึกษาจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) สองกลุ่มคือ กลุ่มเป้าหมายผู้พิการ และบุคคล
ทั่วไปเพ่ือรับชมรายการ และประเมินผลรายการทั้งด้านค าแนะน า ข้อคิดเห็น และความพึงพอใจ 
รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ว่าเมื่อรับชมจบแล้วเกิดแรงบันดาล
ใจขึ้นมาหรือไม่อย่างไร โดยจะเอาค าแนะน า ข้อคิดเห็นเหล่านี้มาปรับปรุงรายการ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด 
 
การวางแผนการผลิตชิ้นงาน 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งจากวิทยานิพนธ์ รายการโทรทัศน์ ที่มีความเกี่ยวข้องแล้ว 
รวมถึงการสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้
และปรับแก้ในส่วนต่าง ๆ ของชิ้นงาน และยังสามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการวาง
แผนการผลิตชิ้นงานได้อีกด้วย โดยการผลิตรายการจะแบ่งออกเป็นหลัก ๆ 3 ขั้นตอน มีดังนี้ 

ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ (Pre – Production) เป็นขั้นตอนการเตรียมงานก่อนการ
ผลิตรายการ โดยมีการหาข้อมูลจากงานวิทยานิพนธ์ รายการโทรทัศน์ มาท าการศึกษา มี  
การสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ บุคคลทั่วไป และผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาผู้
พิการ ที่ก าหนดไว้ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับตัวรายการ รวมถึงก าหนดรูปแบบ และเนื้อหาของรายการ 
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ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production) เป็นขั้นตอนการผลิตรายการตามที่ได้วางแผนไว้ 
มีการถ่ายท าอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 

ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ (Post - Production) เป็นขั้นตอนหลังการผลิตรายการ ขั้น
นี้จะเป็นขั้นสุดท้ายของการผลิตรายการ โดยจะท าหน้าที่ตัดต่อรายการให้รายการนั้นออกมาเสร็จ
สมบูรณ์ตามที่คาดหวังไว้ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



10 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

บทที่ 4 

 

ผลการศึกษา 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

  จากการได้เก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งงานวิทยานิพนธ์ รายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงได้มี

การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ จ านวน 3 ท่าน ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 10 ท่าน โดยเป็น

ประชากรผู้พิการ 5 ท่าน และประชากรคนทั่วไป 5 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการศึกษา

พิเศษ 1 ท่าน โดยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในด้านของเนื้อหา  รูปแบบรายการ รวมถึงวิธีที่

เป็นประโยชน์ต่าง ๆ มาวิเคราะห์และจะท าการวางแผนการผลิตเพื่อน าไปปรับใช้ในขั้นตอนต่อไป โดย

พบว่าผลจากการวิเคราะห์มีดังต่อไปนี้ 

การวิเคราะห์จากวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง 

  จากการที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาถึงวิทยานิพนธ์ที่มีความเกี่ยวข้องเรื่อง “การเสริมสร้างพลังอ านาจ

ของคนพิการ กรณีศึกษา ศูนย์การด ารงชีวิตอิสระของคนพิการ จังหวัดนครปฐม” ท าให้ผู้ศึกษาได้

พบว่าแนวคิดการด ารงชีวิตอิสระ สามารถน ามาปรับใช้กับสารคดีชิ้นนี้ได้เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ใน

แนวทางเดียวกันจึงสามารถน ามาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์เนื้อหาของรายการให้น่าเชื่อถือมาก

ขึ้น จึงสามารถน ามาประยุกต์เข้ากับจุลนิพนธ์ของผู้ศึกษา เพื่อใช้ก าหนดวัตถุประสงค์ของรายการ

ต่อไป  

การวิเคราะห์จากรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้อง 

  จากการที่ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์รายการโทรทัศน์ที่มีความเก่ียวข้องทั้ง 3 รายการได้แก่ 

รายการ Blind Date รายการเมืองเรืองแสง รายการคน ค้น ฅน ก็ท าให้ทราบว่ารายการที่เป็นreality 

กึ่งสารคดี อย่าง Blind Date เป็นรายการที่ท าให้ผู้ชม ให้เห็นมุมมองโลกทัศน์ความคิดของคนตาบอด

สร้างความเข้าใจ เรียนรู้ให้เกิดการยอมรับผู้พิการทางสายตา เพื่อน าไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง

อยู่เย็นเป็นสุขและเกื้อกูล ส่วนเมืองเรืองแสงนั้นเป็นรายการที่แตกต่างไปจากรายการสารคดีอ่ืนๆคือ 

เป็นรายการภาพยนตร์สารคดีที่มีความน่าสนใจในการน าเสนอเรื่องราว และรายการคน ค้น ฅน คือ
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เป็นรายการที่สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้กับคนทั่วไป หรือเรียกได้ว่าเป็นการใช้คนบันดาลใจ

คน ส่วนเนื้อหารายการเน้นน าเสนอปัญหาและอุปสรรคของคนต้นเรื่อง และวิธีแก้ไข ท าให้ผู้ชมที่

ติดตามมีอารมณ์ร่วมและเอาใจช่วยคนต้นเรื่อง  และเหตุผลที่ผู้ศึกษาเลือกที่จะศึกษารายการทั้ง 3 

รายการนี้เพราะทั้ง 3 รายการมีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตของคนในด้านต่าง ๆและมีรูปแบบการน าเสนอที่

น่าสนใจ ท าให้มีความเก่ียวข้องกับงานวิจัยของผู้ศึกษาในครั้งนี้ เพ่ือจะได้ใช้เป็นแนวทางในการวาง

แผนการผลิตงานวิจัยในขั้นการถ่ายท าและหลังการถ่ายท า ให้เกิดความน่าสนใจ รวมทั้งศึกษาถึง

จุดเด่นของรายการที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาปรับใช้กับรายการของผู้ศึกษาให้ดียิ่งขึ้น และมีเอกลักษณ์เป็น

ของตัวเอง 

การวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์  

  การสัมภาษณ์ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ 4 กลุ่ม คือการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์

จ านวน 2 ท่าน กลุ่มตัวอย่าง คือผู้พิการประเภทต่างๆ จ านวน 5 ท่าน และ คนทั่วไป จ านวน 5 ท่าน

และผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาคนพิการ  

การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์   

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จ านวน 2 ท่าน มีดังนี้  

รายการเมืองเรืองแสง 

  1. คุณสมชัย   พุทธจันทรา        ผู้ก ากับรายการเมืองเรืองแสง 

  2. คุณชลลดา  บัวงามวิสุทธิ์       ผู้สร้างสรรค์บทรายการเมืองเรืองแสง 

   ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น ในเรื่องรูปแบบเนื้อหา กลวิธีการน าเสนอด้านการ

สื่อสารไปสู่ผู้ชม ขั้นตอนการผลิต ตลอดจนการสร้างสรรค์บทภาพยนตร์ โดยเนื้อหาในการสัมภาษณ์

คือ แนวคิดการออกแบบรายการจากการสัมภาษณ์ ผู้ผลิตรายการเมืองเรืองแสง จ านวน 1 ท่านและ 

ผู้สร้างสรรค์บทรายการเมืองเรืองแสง จ านวน 1 ท่าน โดยแบ่งหัวข้อดังนี้  

  - รูปแบบการน าเสนอ 

  - แนวทางการเขียนบท
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รูปแบบการน าเสนอ  

  รายการเมืองเรืองแสงมีรูปแบบการน าเสนอในรูปแบบของภาพยนตร์สารคดี โดยรายการ มี 2 ช่วง 

ความยาว 50 นาที แบ่งเป็นช่วงของการเล่าเรื่องด้วยภาพยนตร์และจบด้วยภาพการน าหนังเรื่องนั้นกลับไป

ฉายในสถานที่ถ่ายท าและสัมภาษณ์ผู้ร่วมแสดงในภาพยนตร์ถึงความประทับใจ และเหตุผลที่ทีมงานเลือกใช้

รูปแบบภาพยนตร์สารคดีในการน าเสนอเพราะ ผู้ก ากับเชื่อว่าภาพยนตร์คือศิลปะที่เกิดจากความร่วมมือของ

คนจ านวนมากในการสร้างสรรค์หนังหนึ่งเรื่อง และเป็นงานศิลปะท่ีสามารถตอบโจทย์ทางด้านภาพและเสียงได้

ดีที่สุด 

แนวทางการเขียนบท  

   ผู้สร้างสรรค์บทรายการเมืองเรืองแสงแนะน าว่าเรื่องจะเกิดขึ้นได้ ถ้าเราได้พบเจอกับคนและสถานที่

นั้นๆ การหาแก่นเรื่องให้กับหนังแต่ละเรื่องจึงส าคัญมาก เพราะจะช่วยปักจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดจบได้อย่างเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกัน โดยสอดแทรกปัญหาของตัวละครเข้าไปเพ่ือเพ่ิมอารมณ์ร่วมของคนดู และยังแนะน าว่า

ความเป็นภาพยนตร์สารคดี เราสามารถเสริมเติมแต่งในบทได้บ้างแต่ทั้งนี้ต้องยืนอยู่บนพื้นฐานความจริงที่

เป็นไปได้ สุดท้ายจึงแนะน าให้หาเคสที่ต้องการและค่อยก าหนดว่าเราต้องการจะเล่าอะไรในชีวิตเขาบ้าง 

เพราะเราไม่สามารถเล่าทั้งหมดในชีวิตเขาได้ และค่อยเลือกวิธีที่จะเล่า เพ่ือให้คนดูเข้าใจและเกิดแรงบันดาล

ใจอย่างที่ต้องการมากท่ีสุด 

สรุปบทสัมภาษณ์ แนวคิดการออกแบบรายการ ในมุมมองเกี่ยวกับรายการของผู้ศึกษา  

  ผู้ศึกษาจะเลือกใช้ภาพยนตร์ในการเล่าเรื่อง โดยเลือกใช้รูปแบบภาพยนตร์แบบสัมภาษณ์ เพื่อให้เกิด

ความสมจริง น่าเชื่อถือ มีความยาว 30 นาที โดยแบ่งเป็นช่วงของภาพยนตร์สัมภาษณ์ตัดสลับกับเหตุการณ์

จริงก าหนดให้เคสมาพบกันเสมือนการนัดบอร์ด และบันทึกเหตุการณ์ตลอดการพบปะพูดคุย และสร้างสรรค์

เหตุการณ์บางเหตุการณ์เข้าไปเพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้กับบทภาพยนตร์มากข้ึน โดยลักษณะการเล่าเรื่องจะ

แตกต่างกันออกไปในแต่ละเทป  
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การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายหลัก คือผู้พิการประเภทต่างๆ  

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์กับผู้พิการประเภทต่างๆจ านวน 5 ท่าน มีดังนี้  

  1.   คุณอุสราพร   ปุรณะ  

  พิการทางการได้ยิน ตั้งแต่ก าเนิด อายุ 20 ปี  

  2.   คุณอรรณนพ   จันทร์นิ่ม 

   พิการทางการมองเห็น ตั้งแต่ก าเนิด อายุ 27 ปี  

  3.   คุณสุรจิตร   หมั่นมั่ง 

   พิการทางร่างกาย ด้วยโรคมะเร็งกระดูก อายุ 32 ปี  

  4.   คุณธีรวัฒน์   ศรีปฐมสวัสดิ์ 

  พิการทางร่างกาย อัมพาตค่อนตัว ประสบอุบัติเหตุจากกีฬารักบี้ อายุ 54 ปี  

  5.   คุณญาดา    ชินะโชติ  

   พิการทางการได้ยิน จากการแพ้ยา อายุ 67 ปี 

โดยเนื้อหาในการสัมภาษณ์ คือ การรับชมสื่อโทรทัศน์  

การรับชมสื่อโทรทัศน์ แบ่งหัวข้อดังนี้  

- ความสนใจรูปแบบและเนื้อหารายการโทรทัศน์ 

- ความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกในสื่อโทรทัศน์ 

จากการสัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมายหลัก คือผู้พิการประเภทต่างๆ จ านวน 5 ท่าน ได้ข้อสรุปดังนี้  

ความสนใจรูปแบบและเนื้อหารายการโทรทัศน์ 

  จากผู้พิการทางการได้ยินทั้ง 2 ท่านสามารถเข้าใจภาษาเขียนได้ดีกว่าภาษามือเพราะเนื่องจากภาษา

มือมีรูปแบบการใช้ที่หลากหลาย ผู้พิการทางการได้ยินทั้ง 2 ท่านได้บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าภาษามือที่ใช้อยู่ใน

สื่อปัจจุบันนั้นท าให้เขาสับสนและไม่เข้าใจในการสื่อสาร พวกเขาได้ให้ข้อมูลว่ามีความสนใจสื่อภาพยนตร์ 

เนื่องจากสามารถอ่านค าบรรยายใต้ภาพพร้อมกับการสื่อสารแบบอวจนภาษาจากนักแสดงจึงช่วยให้ผู้พิการ

ทางการได้ยินรับรู้เรื่องราวและอารมณ์ของภาพยนตร์ได้ดี 

  คุณอรรณนพ   จันทร์นิ่ม ผู้พิการทางการมองเห็น ได้ให้ข้อมูลว่าสื่อโทรทัศน์ไทยในปัจจุบันไม่มีการ

อ านวยความสะดวกให้กับผู้พิการทางการมองเห็นซึ่งแตกต่างจากสื่อโทรทัศน์ต่างประเทศจึงท าให้ตัวเขา

แนะน าตัวอย่างภาพยนตร์การ์ตูนที่เขาชื่นชอบคือการ์ตูนของWalt Disney ซึ่งจะมีเสียงดนตรีประกอบอยู่

ตลอดทั้งเรื่อง และเสียงดนตรีนั้นสอดคล้องกับการกระท าต่างๆของตัวละครจึงให้ผู้พิการทางการมองเห็นอย่าง

เขาสามารถนึกภาพตามได้อย่างสนุกสนาน และเขายังบอกอีกว่าบทสนทนาของตัวละครไม่ได้ท าให้เขาเห็น
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ภาพมากเท่ากับเสียงดนตรีประกอบ  

  ข้อมูลจากผู้พิการทางด้านร่างกายสามารถรับชมโทรทัศน์ได้ตามปกติเหมือนกับบุคคลทั่วไป ไม่ได้มี

ความต้องการอ่ืนเพิ่มเติม 

ความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกในสื่อโทรทัศน์ 

  จากผู้พิการทางการได้ยินทั้ง 2 ท่านมีความต้องการค าบรรยายภาพเพราะท าให้เข้าใจได้ดี อย่างที่

กล่าวมาข้างต้น และข้อมูลจากผู้พิการทางการมองเห็นมีความต้องการเสียงดนตรีประกอบรายการซึ่งจะช่วยให้

เขาเห็นภาพได้มากข้ึนดังกล่าวมาข้างต้น  

  สรุปบทสัมภาษณ์ ผู้พิการประเภทต่างๆ ในมุมมองเกี่ยวกับรายการของผู้ศึกษา รายการของผู้ศึกษา

จะจัดท าเพ่ือรองรับความต้องการของผู้พิการโดยการเพ่ิมค าบรรยายใต้ภาพและเสียงดนตรีประกอบรายการ 

  การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายรอง คือบุคคลทั่วไป  

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์กับบุคคลทั่วไป จ านวน 5 ท่าน มีดังนี้  

  1. คุณนฤมล บุญเลอสันต์ 

  นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อายุ 18 ปี 

  2. คุณเบญญาพร  อักษรดิษฐ์ 

  นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์  อายุ 21 ปี 

  3. คุณอรวรรณ  นิยมมั่งมี  

  พนักงานรัฐวิสาหกิจ อายุ 26 ปี 

  4. คุณชไมพร  อินตา 

  แม่บ้าน รับจ้างเลี้ยงเด็ก อายุ 46 ป ี

  5. คุณเกิดสิทธิ์  ลิ้มพานิชภักดี 

  ฝ่ายบุคคล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด  อายุ 49 ปี 

โดยเนื้อหาในการสัมภาษณ์ คือ พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์และทัศนคติที่มีต่อผู้พิการใน

สังคม 

  จากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างคือบุคคลทั่วไปจ านวน 5 ท่าน ได้ข้อสรุปดังนี้  

  บุคคลทั่วไปส่วนใหญ่จะมองว่าคนพิการมักจะต้องการความช่วยเหลืออยู่เสมอมิเช่นนั้นอาจจะไม่

สามารถด ารงชีวิตได้อย่างสมบูรณ์หากขาดความช่วยเหลือ โดยทั่วไปกลุ่มตัวอย่างมักจะดูข่าวและรายการ

บันเทิง พวกเขารู้สึกว่าสื่อมักจะไม่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับคนพิการหรืออาจจะมีน้อยมาก ท าให้พวกเขา
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มักจะไม่เห็นเรื่องราวการประสบความส าเร็จในชีวิตของคนพิการ  

  คุณเกิดสิทธิ์  ลิ้มพานิชภักดี ฝ่ายบุคคล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ ได้ให้ข้อมูลว่าทางบริษัทเปิดโอกาสรับ

พนักงานที่มีความบกพร่องแต่ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามสายงานนั้นๆ และทางบริษัทมีสิ่งอ านวยความ

สะดวกให้กับคนพิการตามที่กฎหมายก าหนด โดยทั้งนี้การรับบุคลากรเข้าท างานในบริษัทจะต้องมีอัตราส่วน

คนพิการ 1 คนต่อพนักงานปกติ 100 คน ขณะเดียวกันคุณอรวรรณ นิยมมั่งมี พนักงานรัฐวิสาหกิจ ได้ให้ข้อมูล

ว่าหากมีผู้พิการเข้ามาท างานร่วมกันก็มีความยินดีที่จะช่วยเหลือดูแลและร่วมท างานอย่างเต็มใจ ในมุมมอง

ของคุณนฤมล บุญเลอสันต์ นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี มองว่าในสายอาชีพก็มักจะเห็นคนพิการ มี

ความสามารถในการเรียนและการท างานได้ทัดเทียมกับนักเรียนคนอ่ืนๆ และมองว่าในอนาคตหากนักเรียนผู้

พิการเหล่านี้ได้รับโอกาสจากหน่วยงานต่างๆ ก็เห็นว่าพวกเขาสามารถท างานได้เหมือนกับบุคคลทั่วไป 

 สรุปบทสัมภาษณ์ บุคคลทั่วไป ในมุมมองเก่ียวกับรายการของผู้ศึกษา การที่คนส่วนใหญ่เห็นเป็นเสียง

เดียวกันว่าพวกเขาพร้อมที่จะให้โอกาสคนพิการ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีความเข้าใจผิดบางประการหรือยังมี

ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมกับคนพิการอย่างเก้ือกูลกัน เช่น การเข้าไปช่วยเหลือคนพิการ ใน

บางครั้งคนพิการเหล่านั้นกลับมองว่าตนเองเป็นภาระของสังคม รายการจึงจะน าเสนอเนื้อหาที่ตรงตามความ

ต้องการของคนพิการที่ต้องการให้คนทั่วไปรับรู้อย่างถูกต้อง หรืออาจกล่าวง่ายๆว่า ท าเพ่ือเสียงของคนพิการสู่

สังคม 

   

 

การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาผู้พิการ คือผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการศึกษาพิเศษ   ผู้

ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการศึกษาพิเศษ คือ 

  รองศาสตราจารย์ ลิขิต  กาญจนาภรณ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ อนุกรรมการศูนย์พัฒนศึกษาอาเซียน สาขาการศึกษาพิเศษ  โดย

เนื้อหาในการสัมภาษณ์ คอื แนวทางในการท าสื่อเพ่ือคนพิการ  

จากการสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ ลิขิต  กาญจนาภรณ์ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

  อาจารย์ได้กล่าวถึงปัญหาแวดล้อมต่างๆที่ส่งผลต่อจิตใจของคนพิการ โดยปัญหาที่ส าคัญเกิดมาจาก

พ่อแม่ผู้ปกครองที่คอยกีดกันและตั้งความหวังว่าบุตรหลานของตนที่เป็นคนพิการไม่สามารถท าสิ่งต่างๆได้ อีก

ทั้งปฏิกิริยาของบุคคลแวดล้อมที่มีต่อคนพิการ เช่น การชักสีหน้า พูดจาดูถูก เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อ

จิตใจของคนพิการ ทั้งนี้อาจารย์ได้เสนอแนวทางในการแก้ไขคือการทลายจุดอ่อนของคนพิการโดยสร้างความ
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เชื่อมั่นกับพ่อแม่ผู้ปกครองและครอบครัวของคนพิการเสียก่อนและสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับผู้พิการ

ด้วย ในส่วนของบุคคลทั่วไปควรได้รับความรู้เรื่องการศึกษาพิเศษหรือเรื่องของคนพิการให้มากข้ึน   

สรุปบทสัมภาษณ์ นักจิตวิทยา ในมุมมองเกี่ยวกับรายการของผู้ศึกษา ผู้ศึกษาจะสอดแทรกบทภาพยนตร์ที่มี

เนื้อหาเก่ียวกับปัญหาและแรงกดดันของครอบครัวคนพิการสลับกับความส าเร็จในการท าสิ่งนั้นๆของผู้พิการ 

และให้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษและเรื่องของคนพิการโดยการจ าลองสถานการณ์ตัวอย่างที่ผู้

พิการเคยประสบ พร้อมทั้งสัมภาษณ์ความรู้สึกและความต้องการของผู้พิการต่อเหตุการณ์นั้น 
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การน าเสนอโครงร่าง (Proposal) การผลิตสารคดีโทรทัศน์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนพิการ 

ชื่อรายการ : Disabled Dream 

ประเภทรายการ : สารคดีโทรทัศน์ ความยาว 30 นาท ี

วัตถุประสงค์ 

  1.เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มเป้าหมายมีแรงผลักดันและก าลังใจในการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมี

จุดมุ่งหมาย 

  2.เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีให้กับตัวผู้พิการ    

  3.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเรียนรู้ทักษะในการด าเนินชีวิตจากกรณีศึกษาผู้ร่วมรายการ 

  4.เพ่ือให้คนทั่วไปเห็นศักยภาพและเข้าใจผู้พิการมากข้ึน 

  5.เพ่ือเปิดโอกาสทางสังคมให้กับผู้พิการ 

แนวความคิด  “ส่งต่อแรงบันดาลใจ สานต่อฝันยิ่งใหญ่ ด้วยหัวใจไม่พิการ”     

  คนพิการสองคนกับฝันเดียวกัน คนหนึ่งยืนอยู่บนความส าเร็จที่ฝันไว้ คนหนึ่งก าลังมองหาทางไปสู่ฝัน 

ทั้งคู่มาเจอกันในภาพยนตร์สารคดี เหตุการณ์นับจากนี้คือการแบ่งปันประสบการณ์ ทัศนคติ เพ่ือส่งต่อแรง

บันดาลใจในการสานฝันและด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม 

 แก่นเรื่อง (Theme): แรงบันดาลใจคือก้าวแรกของความส าเร็จ 

กลุ่มเป้าหมาย : หลัก คือ ผู้พิการ 

   รอง คือ คนทั่วไป 

ช่องทางการน าเสนอ : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.05 น. - 11.35 น.  

รูปแบบการน าเสนอ 

  ผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์เกี่ยวกับความฝันของผู้พิการ จ านวน 1 ตอนที่ด าเนินเรื่องในรูปแบบของ

ภาพยนตร์สารคดี ผสมผสานกับการสัมภาษณ์โดยไม่มีพิธีกร ความยาวรายการ 30 นาที ออกอากาศทาง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.05 น. - 11.35 น. โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้พิการ และ

กลุ่มเป้าหมายรองคือ บุคคลทั่วไป 
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บทที่ 5 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษา “การผลิตสารคดีโทรทัศน์ เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจให้คนพิการ” ผู้ศึกษาได้ท า
การผลิตสารคดโีทรทัศน์ตัวอย่างขึ้นมา จ านวนหนึ่งเทป โดยมีชื่อรายการว่า “Disabled Dream” ซึ่ง
ได้ใช้วิธีการวิจัยประเมินผลด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้
พิการ และกลุ่มเป้าหมายรอง คือบุคคลทั่วไป โดยมีกลุ่มตัวอย่างดังนี้ กลุ่มประชากรผู้พิการ จ านวน 5 
คน กลุ่มบุคคลทั่วไป 5 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาผู้พิการ จ านวน 1 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินสารคดโีทรทัศน์ตัวอย่างชิ้นงานที่ผู้ศึกษาท าการผลิตขึ้น เพ่ือวัดถึงความพึงพอใจในการรับชม
รายการ เพ่ือให้ทราบความคิดเห็น ความพึงพอใจในการรับชมภาพยนตร์สารคดี และประโยชน์ที่
ได้รับจากการรับชมภาพยนตร์สารคดีของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือน าไปพัฒนาในโอกาสต่อๆไป โดยจะน าไป
สรุปผลการประเมินรายการดังต่อไปนี้ 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผล 

1.ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ (Interview) ซึ่งจะท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูล หลังจากส่งชิ้นงานให้กับกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 10 คนและผู้เชี่ยวชาญด้าน
จิตวิทยาผู้พิการ จ านวน 1 คน ได้รับชมก่อนการสัมภาษณ์ 

2.สรุปผลการประเมินประสิทธิผลของรายการโทรทัศน์ตัวอย่าง “รายการ Disabled 
Dream” 

 
เครื่องมือที่ใชใ้นการประสิทธิผลรายการ 
 เครื่องมือที่ใช้เป็นค าถามในการสัมภาษณ์จะแบ่งค าถามออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อรูปแบบและเนื้อหาของภาพยนตร์สารคดี 
 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอ การล าดับเหตุการณ์  
 ส่วนที่ 3 ประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการรับชม 
 ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อภาพรวมของภาพยนตร์สารคดี 
 ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
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ผลการประเมินประสิทธิผล 
 ความพึงพอใจจากการรับชมสารคดีโทรทัศน์ เรื่อง Disabled Dream ของกลุ่มเป้าหมายที่
เป็นผู้พิการ ประชากรคนทั่วไป และผู้ เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาผู้พิการ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผล
การสัมภาษณ์ เพ่ือเป็นการประเมินผลสารคดีที่ผลิตขึ้น ท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึง
พอใจ และประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมาย ได้รับจากการรับชมสารคดีโทรทัศน ์จ านวนทั้งสิ้น 11 คน ดังนี้ 

1.   คุณอุสราพร   ปุรณะ  
           พิการทางการได้ยิน ตั้งแต่ก าเนิด อายุ 20 ปี  

2.   คุณอรรณนพ   จันทร์นิ่ม 
      พิการทางการมองเห็น ตั้งแต่ก าเนิด อายุ 27 ปี  
3.   คุณสุรจิตร   หมั่นมั่ง 
     พิการทางร่างกาย ด้วยโรคมะเร็งกระดูก อายุ 32 ปี  
4.   คุณธีรวัฒน์   ศรีปฐมสวัสดิ์ 

       พิการทางร่างกาย อัมพาตค่อนตัว ประสบอุบัติเหตุจากกีฬารักบี้ อายุ 54 ปี
 5.   คุณญาดา    ชินะโชติ  
       พิการทางการได้ยิน จากการแพ้ยา อายุ 67 ปี 

   6. คุณนฤมล บุญเลอสันต์ 
      นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อายุ 18 ป ี

7. คุณเบญญาพร อักษรดิษฐ์ 
    นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์  อายุ 21 ปี 
8. คุณอรวรรณ  นิยมมั่งมี  
   พนักงานรัฐวิสาหกิจ อายุ 26 ป ี
9. คุณชไมพร  อินตา 
   แม่บ้าน รับจ้างเลี้ยงเด็ก อายุ 46 ปี 
10. คุณเกิดสิทธิ์  ลิ้มพานิชภักดี 
   ฝ่ายบุคคล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด  อายุ 49 ปี 
11. รองศาสตราจารย์ ลิขิต  กาญจนาภรณ์ 
   -อาจารย์ประจ าภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   -อนุกรรมการศูนย์พัฒนศึกษาอาเซียน สาขาการศึกษาพิเศษ  
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ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อรูปแบบและเนื้อหาของภาพยนตร์สารคดี 
 เป็นรูปแบบการน าเสนอที่เรียบง่าย เนื้อหาก็เป็นแบบสารคดีทั่วไป แต่ที่แตกต่างคือ รูปแบบ
ของภาพยนตร์สารคดีช่วยให้คนดูไม่รู้สึกหดหู่กับแขกรับเชิญเหมือนสารคดีอ่ืนๆที่มีเนื้อแบบเดียวกัน 
ท าให้แขกรับเชิญไม่ดูหมดค่าความเป็นมนุษย์ เนื้อเรื่องก็ด าเนินเรื่องเรื่อยๆ ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายเพราะมี
เพลงประกอบตลอดเรื่อง      ท าให้ดูเพลินจนจบเรื่องแบบไม่มากหรือน้อยเกินไป 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอ ล าดับเหตุการณ์ 
 การน าเสนอเป็นการเล่าเรื่องโดยการสัมภาษณ์และตัดสลับกับภาพจากการกิจวัตรจริงของ
แขกรับเชิญเพ่ือขยายความสิ่งที่แขกรับเชิญเล่า ซึ่งเรื่องก็ถูกเล่ามาในรูปแบบเป็นเครื่องหมายค าถาม
ว่าพวกเขาเป็นใคร และคนดูก็ค่อยๆรับรู้จุดประสงค์ของแขกรับเชิญไปเรื่อยๆ จนมาถึงฉากสุดท้ายที่
แขกรับเชิญได้พบกัน ท าได้ดีสร้างความประทับใจให้กับคนดูได้ และดูแล้วเป็นการจบอย่างมีความสุข 
(happy ending)  
 
ส่วนที่ 3 ประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการรับชม 
 ผู้ชมภาพยนตร์สารคดีชุดนี้ได้รับความรู้สึกที่ประทับใจกับแขกรับเชิญที่ได้พบและได้พูดคุยกัน
เพราะคนดูก็ลุ้นว่าทั้งสองคนเกี่ยวข้องกันยังไง ซึ่งตอนจบก็สามารถคลายปมได้สวยงาม และที่ส าคัญ
คือ คนดูรู้สึกเป็นก าลังใจให้แขกรับเชิญที่ก าลังตามหาแรงบันดาลใจให้ประสบความส าเร็จ  
 
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อภาพรวมของภาพยนตร์สารคดี  
 ภาพรวมภาพยนตร์สารคดีชุดนี้ท าออกมาได้ค่อนข้างดี เนื้อหา รูปแบบการน าเสนอที่ใช้บท
สัมภาษณ์เป็นตัวเล่าเรื่อง ท าให้ดูน่าสนใจ ดูเพลิน  การใช้เส้นเรื่องท่ีเรียบง่ายในการเล่า แต่ได้อารมณ์
ของแขกรับเชิญที่ชัดเจน ด้วยภาพที่แทรกเข้ามาช่วยเล่าเรื่องให้ได้ใจความมากยิ่งขึ้น ภาพคมชัด
สวยงามดี และท่ีส าคัญคือเป็นสารคดีที่เป็นประโยชน์ด้านก าลังใจต่อแขกรับเชิญเอง และคนดู 
 
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ภาพที่ใช้ insert ซ้ า แม้จะเปลี่ยนระยะ แต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรมาก ภาพบางช่วงมีการสั่น

ไหว ท าให้เกิดการสับสนของผู้ชม ในขณะเดียวกัน ผู้ชมบางท่านก็บอกว่า ภาพที่สั่นไหวก็ช่วยให้เกิด

ความรู้สึกสมจริงดี ส่วนตอนจบถ้ายาวกว่านี้จะได้อารมณ์ที่เข้าถึงวัตถุประสงค์เรื่องแรงบันดาลใจ

มากกว่านี้
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บทที ่6 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาเรื่อง "การผลิตสารคดีโทรทัศน์เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจให้คนพิการ" มีวัตถุประสงค์, 
ขั้นตอนการศึกษาและผลการศึกษาวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพ่ือศึกษากระบวนการผลิต
รายการโทรทัศน์ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการด าเนินชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมายได้  2. เพ่ือศึกษา
ถึงความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการของผู้ศึกษา ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจและมีทัศนคติที่ดี
ต่อตนเองและคนในสังคม 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินผลรายการ ผู้ศึกษาจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) 
สองกลุ่มคือ กลุ่มเป้าหมายผู้พิการ และบุคคลทั่วไปเพ่ือรับชมรายการ และประเมินผลรายการทั้งด้าน
ค าแนะน า ข้อคิดเห็น และความพึงพอใจ รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการของ
กลุ่มเป้าหมาย ว่าเมื่อรับชมจบแล้วเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาหรือไม่อย่างไร โดยจะเอาค าแนะน า 
ข้อคิดเห็นเหล่านี้มาปรับปรุงรายการ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 
  1.ผลการด าเนินงานกระบวนการผลิตสารคดีโทรทัศน์เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจให้คนพิการนั้น
เป็นการสรุปผลของการท างานทั้งหมด ตั้งแต่ข้ัน ก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production) ขั้นผลิต
รายการ (Production) และข้ันหลังการผลิตรายการ (Post-Production) โดยผลการด าเนินงาน
ทั้งหมดเป็นดังนี้ 
 1.)ขั้นก่อนผลิตรายการ เป็นขั้นตอนในการจัดเตรียมข้อมูลก่อนการผลิต เริ่มจากการศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหารายการ ติดต่อประสานงาน เตรียมอุปกรณ์และติดต่อ
ทีมงานในการถ่ายท า จัดตารางเวลาและวางแผนงานทั้งหมดก่อนขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์สารคดี 
เริ่มจากเขียนบทในส่วนของค าถามที่จะใช้ด าเนินเรื่องและดู Location พร้อมท าความคุ้นเคยกับแขก
รับเชิญ  
 2.)ขั้นผลิตรายการ เป็นขั้นตอนในการถ่ายท ารายการ ในส่วนของการถ่ายท าจะแบ่งออกเป็น
สองส่วนคือ ส่วนสัมภาษณ์ และส่วนที่เป็นreality มุมกล้องที่เลือกใช้นั้น จะถูกก าหนดไปตามกิจวัตร
ประจ าวันของแขกรับเชิญ สารคดีชิ้นนี้ เน้นไปที่บทสัมภาษณ์เป็นส่วนใหญ่ และเลือกใช้ภาพที่แทน
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สายตาคนดูที่ก าลังมองดูชีวิตของแขกรับเชิญอยู่  ในการถ่ายท านั้นมีทั้งในและนอกสถานที่ การวางแผนงาน
และการประชุมทีมจึงเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ก ากับ ตากล้อง และแขกรับเชิญ ซึ่ง
ในการด าเนินงานจริง แม้ว่าจะวางแผนดีแล้ว แต่อุบัติเหตุก็เกิดได้ทุกเมื่อจึงต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
  3.)ขั้นหลังผลิตรายการ เป็นขั้นตอนในการล าดับภาพและเสียงในภาพยนตร์สารคดี เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจในเนื้อหาของภาพยนตร์ และมีการเล่าเรื่องท่ีน่าสนใจ สิ่งที่จะช่วยให้หนังมีอารมณ์ไปทางเดียวกันมากขึ้น
คือ เสียงเพลงประกอบ การเลือกเพลงประกอบที่เหมาะสมกับเนื้อหาของเสียงสัมภาษณ์ขณะนั้นและเลือกใช้
ภาพ insert ที่ช่วยเล่าเรื่อง จะท าให้หนังออกมาสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผลการด าเนินงานในขั้นตอนนี้เป็นไปตามที่ได้
วางแผนไว้ แต่ในขั้นตอนการตัดต่อนี้มีความล่าช้า เนื่องจากมีประสบการณ์และความช านาญด้านเทคนิคการ
ตัดต่อและใช้เสียงน้อย รวมถึง footage ที่ใช้ได้จริงมีไม่เพียงพอ จึงท าให้มีการปรับแก้อยู่หลายครั้งเพ่ือให้
เหมาะสมกับเรื่องราวที่จะน าเสนอท่ีสุด 
  ความคิดเห็นและความพึงพอใจในผลงาน มีความพึงพอใจกับงานเป็นอย่างมาก เพราะผลงานที่
ออกมานั้นชี้ให้เห็นถึงบทภาพยนตร์ที่วางแผนไว้เป็นอย่างดี  ซึ่งจะมีอุปสรรคในเรื่องของภาพที่มีการสั่นไหว
บ้าง แต่โดยส่วนตัวแล้วคิดว่า ภาพลักษณะนี้ให้ความรู้สึกที่เป็นภาพยนตร์สารคดีได้ดี แต่ในเรื่องรายการ
โทรทัศน์ก็เข้าใจได้ว่าการใช้ภาพลักษณะนี้มากอาจท าให้เกิดความมึนงงของผู้ชม ที่มีลักษณะเป็นสาธารณะ
มากกว่าภาพยนตร์ จึงได้ผสมผสานความเป็นภาพยนตร์สารคดีกับความเป็นรายการโทรทัศน์เข้าด้วยกัน จนใน
ที่สุดออกมาเป็น “สารคดีโทรทัศน์เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจให้คนพิการ” 
  2.ความพึงพอใจจากการรับชมสารคดีโทรทัศน์ เรื่อง Disabled Dream ของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้
พิการ ประชากรคนทั่วไป และผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาผู้พิการ จ านวนทั้งสิ้น 11 คน โดยผลการสัมภาษณ์แบ่ง
ออกเป็น 5 ส่วนดังนี้  
  ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อรูปแบบและเนื้อหาของภาพยนตร์สารคดี 
 เป็นรูปแบบการน าเสนอที่เรียบง่าย เนื้อหาก็เป็นแบบสารคดีทั่วไป แต่ที่แตกต่างคือ รูปแบบของ
ภาพยนตร์สารคดีช่วยให้คนดูไม่รู้สึกหดหู่กับแขกรับเชิญเหมือนสารคดีอ่ืนๆที่มีเนื้อแบบเดียวกัน ท าให้แขกรับ
เชิญไม่ดูหมดค่าความเป็นมนุษย์ เนื้อเรื่องก็ด าเนินเรื่องเรื่อยๆ ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายเพราะมีเพลงประกอบตลอด
เรื่อง      ท าให้ดูเพลินจนจบเรื่องแบบไม่มากหรือน้อยเกินไป 
  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอ ล าดับเหตุการณ์ 
  การน าเสนอเป็นการเล่าเรื่องโดยการสัมภาษณ์และตัดสลับกับภาพจากการกิจวัตรจริงของแขกรับเชิญ
เพ่ือขยายความสิ่งที่แขกรับเชิญเล่า ซึ่งเรื่องก็ถูกเล่ามาแบบเป็นเครื่องหมายค าถามว่าพวกเขาเป็นใคร และคน
ดูก็ค่อยๆรับรู้จุดประสงค์ของแขกรับเชิญไปเรื่อยๆ จนมาถึงฉากสุดท้ายที่แขกรับเชิญได้พบกัน ท าได้ดีสร้าง
ความประทับใจให้กับคนดูได้ และดูแล้วhappy ending  
  ส่วนที่ 3 ประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการรับชม 
 ผู้ชมภาพยนตร์สารคดีชุดนี้ได้รับความรู้สึกที่ประทับใจกับแขกรับเชิญที่ได้พบและได้พูดคุยกันเพราะ
คนดูก็ลุ้นว่าทั้งสองคนเก่ียวข้องกันยังไง ซึ่งตอนจบก็สามารถคลายปมได้สวยงาม และที่ส าคัญคือ คนดูรู้สึกเป็น
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ก าลังใจให้แขกรับเชิญที่ก าลังตามหาแรงบันดาลใจให้ประสบความส าเร็จ ถึงแม้ว่า คนดูจะบอกว่า มันมีโอกาส
ยากท่ีจะเป็นจริง ซึ่งเป็นเหตุผลที่ผู้ศึกษาตั้งใจให้สารคดีเรื่องนี้ชื่อว่า Disabled Dream 
  ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อภาพรวมของภาพยนตร์สารคดี  
 ภาพรวมภาพยนตร์สารคดีชุดนี้ท าออกมาได้ค่อนข้างดี เนื้อหา รูปแบบการน าเสนอที่ใช้บทสัมภาษณ์
เป็นตัวเล่าเรื่อง ท าให้ดูน่าสนใจ ดูเพลิน  การใช้เส้นเรื่องที่เรียบง่ายในการเล่า แต่ได้อารมณ์ของแขกรับเชิญที่
ชัดเจน ด้วยภาพที่แทรกเข้ามาช่วยเล่าเรื่องให้ได้ใจความมากยิ่งขึ้น ภาพคมชัดสวยงามดี และที่ส าคัญคือเป็น
สารคดีท่ีเป็นประโยชน์ด้านก าลังใจต่อแขกรับเชิญเอง และคนดู 
  ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ภาพที่ใช้ insert ซ้ า แม้จะเปลี่ยนระยะ แต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรมาก ภาพบางช่วงมีการสั่นไหว ท าให้
มึนงงเล็กน้อยแต่ก็ได้ความเรียลลิลตี้ไปอีกแบบ ส่วนตอนจบถ้ายาวกว่านี้จะได้อารมณ์ที่เข้าถึงวัตถุประสงค์
เรื่องแรงบันดาลใจมากกว่านี้ 

จากการสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งหมด 11 คน ซึ่งท าให้ผู้ศึกษาทราบว่ากลุ่มตัวอย่างทุก
คนในจ านวน 11 คนมีความพึงพอใจ จากการได้รับสาระ ความรู้ แง่คิดข้อคิด และประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้จาก
รายการ และรายการโทรทัศน์ชิ้นงานตัวอย่างนี้ถือว่าประสบความส าเร็จในเรื่องของการตอบวัตถุประสงค์ได้
เป็นอย่างดี เพราะรายการนี้สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 11 คนได้ทุกคน และสามารถ
น าไปเป็นแรงบันดาลในการด าเนินชีวิตของตัวเองได้อีกด้วย 
 
อภิปรายผลการด าเนินงาน 
  ในการผลิตสารคดีโทรทัศน์เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจให้คนพิการ เป็นการผลิตภาพยนตร์สารคดีที่เน้น
เนื้อหาและการการเล่าเรื่องด้วยบทสัมภาษณ์เป็นหลัก ซึ่งผลงานที่ได้นั้นจะตรงกับแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้เป็น
แนวทางประกอบในการศึกษา ที่ได้ศึกษามาก่อนหน้าดังนี้ 
 แนวคิดเก่ียวกับสารคดี 
 จากการศึกษาประเภทของสารคดี ที่มีท้ังหมด5ประเภทผู้ศึกษามีความสนใจในประเภทสารคดีท่ัวไป
เพราะเห็นว่ามีความหลากหลายในด้านเนื้อหาและเหตุผลอีกประการคือ ผู้ศึกษามีความสนใจเกี่ยวกับคนพิการ
อยู่แล้วเพราะมีคนพิการทางการได้ยินอยู่ในครอบครัวจึงเห็นว่าสารคดีเก่ียวกับคนพิการเป็นเรื่องที่น่าสนใจควร
ที่จะน ามาสานต่อให้เกิดประโยชน์กับสังคม ในส่วนของรูปแบบรายการสารคดี ได้เลือกใช้สารคดีเต็มรูปแบบ
โดยเน้นการด าเนินเรื่องด้วยภาพแบบไม่มีพิธีกร เพราะผู้ศึกษามีความต้องการให้สารคดีเรื่องนี้มีบรรยากาศ
ของภาพยนตร์สารคดีมากท่ีสุดซึ่งจะกล่าวในล าดับต่อไป ส่วนที่ส าคัญยิ่งซึ่งจะท าให้สารคดีชิ้นนี้แตกต่างและ
น่าสนใจมากขึ้นก็คือวิธีการน าเสนอ ผู้ศึกษาเลือกใช้วิธีการน าเสนอแบบผสมผสานกับภาพยนตร์ โดยเลือกใช้
เทคนิคการเล่าเรื่องด้วยวิธีสัมภาษณ์เป็นหลัก เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีพิธีกรและใช้ค าตอบของแขกรับเชิญ
มาร้อยเรียงเรื่องราวให้เล่าในเชิงของชีวประวัติและทัศนคติจึงสร้างความน่าสนใจให้แก่ผู้ชมเป็นอย่างดี  
ในขณะเดียวกันสารคดีชิ้นนี้ก็ยังคงเนื้อหาที่เป็นความจริงไม่มีการเตรียมค าตอบหรือมีบทให้แขกรับเชิญแสดง
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ตาม สารคดีชิ้นนี้จึงใช้ค าว่าภาพยนตร์เพ่ือเป็นตัวแทนของวิธีการน าเสนอเท่านั้น และในส่วนของเนื้อหานั้น
เป็นสารคดีอย่างแท้จริง  
  จากรายการสารคดีที่น ามาเป็นอ้างอิง ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์หาข้อดีข้อด้อยของรายการสารคดีต่างๆ 
เพ่ือน ามาปรับใช้ให้เป็นรูปแบบรายการสารคดีที่ต้องการ เช่น รายการเมืองเรืองแสง ผู้ศึกษาได้เลือกน าเอา
วิธีการน าเสนอแบบภาพยนตร์มาปรับใช้ แต่ได้ตัดเรื่องบทภาพยนตร์ออกไปเพราะต้องการความเป็นสารคดี
มากกว่าภาพยนตร์ และในส่วนเนื้อหาได้ใช้รายการ Blinddate เป็นตัวอย่าง คือ การสร้างแรงบันดาลให้ผู้ชม 
จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเห็นความส าเร็จของผู้อ่ืน และรายการ คนค้นฅน ได้น ามาอ้างอิงในเรื่องของเนื้อหาการจัดท า
ค าถามที่ใช้สัมภาษณ์โดยเลือกใช้ค าถามที่มีทิศทางเดียวกันคือ ถามถึงอุปสรรค ปัญหา และอนาคตของแขกรับ
เชิญ เพื่อให้รายการไม่น่าเบื่อ สร้างอารมณ์คล้อยตามให้กับผู้ชม 
  แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับแรงบันดาลใจ 
 จากการศึกษาวิธีการสร้างแรงบันดาลใจพบว่า คนเราจะมีแรงบันดาลใจได้เกิดจากกา รได้เห็น
ความส าเร็จของบุคคลหนึ่งมาสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับตนเอง โดยมีความส าเร็จเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมอยากส าเร็จตาม จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจผลักดันให้พวกเขาเหล่านั้นมีความตั้งใจท าสิ่งนั้นเพ่ือที่จะ
ประสบความส าเร็จเหมือนบุคคลนั้น ผู้ศึกษาจึงจะน าเอาแนวทางวิธีการนี้มาปรับใช้กับรายการสารคดีโดย
น าเอาผู้พิการที่ประสบความส าเร็จในการด ารงชีวิตมาเป็นตัวอย่างเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชม  โดยให้
ผู้ชมเห็นวิธีการด ารงชีวิตและทัศนะของแขกรับเชิญ ขณะเดียวกันวิธีการน าเสนอก็เป็นส่วนช่วยในการสร้าง
แรงจูงใจ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงใช้ทฤษฎีแรงจูงใจมาปรับใช้สร้างสรรค์รายการเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชม 
เพราะการจูงใจ คือ การน าเอาปัจจัยต่าง ๆ ในที่นี้คือความส าเร็จ มาเป็นแรงผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
ออกมาอย่างมีทิศทาง เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่ต้องการ ดังนั้นผู้ศึกษา จึงได้ค้นหาว่าบุคคลที่เขา
ต้องการจูงใจหรือต้องการประสบความส าเร็จ มีความต้องการหรือมีความคาดหวังอย่างไร มีประสบการณ์ 
ความรู้ และทัศนคติในเรื่องนั้น ๆ อย่างไร แล้วพยายามดึงเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็น แรงจูงใจ (Motive) เพ่ือให้
แขกรับเชิญที่น ามาเป็นบุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจสามารถถ่ายทอดประสบการณ์และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
กับแขกรับเชิญได้มากที่สุด ดังนั้น หากลองเอาแนวคิดนี้มาปรับใช้กับรายการสารคดีชิ้นนี้โดยเปลี่ยนตัวแปร
จากผู้น าธุรกิจเป็นผู้ผลิตรายการ และเปลี่ยนเพ่ือนสมาชิกเป็นแขกรับเชิญในรายการ ก็จะท าให้ผู้ ชมได้รับแรง
บันดาลใจและเกิดความอยากประสบความส าเร็จตามแขกรับเชิญของสารคดี 
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความพิการ 
  “คนพิการ” หมายถึง คนที่มีร่างกาย อวัยวะและการท างานของร่างกายหรืออวัยวะผิดจากคนทั่วไป 

คือ รูปร่างที่ผิด (Malformation) หรือหน้าที่ผิดไป (Functional Disorders) โดยผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือเป็นทั้งสองอย่างร่วมกัน และแบ่งออกเป็นประเภทความพิการต่างๆ ผู้ศึกษาจึงน าเอาความรู้นี้มาใช้ในการ

เลือกสรรแขกรับเชิญ 

ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตผลงาน 
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 ในการสรุปผลการด าเนินงานนั้นเป็นการสรุปผลของการท างานทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอน ก่อน 
การผลิตรายการ ขั้นตอนผลิตรายการ และขั้นตอนหลังผลิตรายการ โดยผลการด าเนินงานและอุปสรรค
ทั้งหมดเป็นดังนี ้
 

ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ 
 ในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ เป็นขั้นตอนที่ต้องค้นคว้าข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มเป้าหมายเพ่ือ
ก าหนดรูปแบบและเนื้อหาของรายการเพ่ือผลิตรายการ เตรียมวางแผนการถ่ายท าและประสานงานกับทีมงาน 
และแขกรับเชิญ รวมไปถึงการจัดหาอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายท า  ซึ่งอุปสรรคหลักคือรูปแบบการ
ด าเนินเรื่องที่ชัดเจน ว่าจะออกมาเป็นรูปแบบใดและรูปแบบนั้นจะตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้ดีหรือไม่ รวมทั้ง
ปัญหาด้านการติดต่อประสานงานหาแขกรับเชิญถึงสองคนซึ่งมีข้อจ ากัดด้วยเนื้อหาของรายการท าให้ใช้เวลาหา
แขกรับเชิญค่อนข้างนาน บางครั้งแขกรับเชิญมีคุณสมบัติตามท่ีผู้ศึกษาต้องการแต่แขกรับเชิญไม่สะดวกก็ท าให้
เสียโอกาสไป  

ขั้นตอนการผลิต 
 เป็นขั้นตอนที่พบปัญหาเฉพาะหน้า เริ่มจากคิวแรกที่ไปสัมภาษณ์พบปัญหาด้านสถานที่ถ่ายท าที่ไม่
สามารถควบคุมได้ใน ทั้งฝนฟ้าอากาศ และเสียงรบกวน เนื่องจากบ้านของแขกรับเชิญอยู่ในเขตสนามบิน ท า
ให้มีเสียงเครื่องบินรบกวนตลอดเวลา ต่อมาเป็นปัญหาด้านการถ่ายท า เนื่องจากบทภาพยนตร์ที่ไม่ดีพอท าให้
การประชุมกับทีมงานมีปัญหา ภาพที่ได้มาหลังการถ่ายท าจึงมีปัญหาเล็กน้อย ท าให้ต้องไปถ่ายใหม่อีกครั้ง แต่
ช่างภาพติดภาระหลัก จึงท าใหต้้องหาเวลาไปถ่ายท าใหม่  
อีกปัญหาที่ส าคัญคืออุปกรณ์ที่ใช้บันทึกเสียงไม่เพียงพอ ท าให้เสียงที่ออกมาไม่ชัดเจนเท่าที่ควร แต่ก็พยายาม
ใช้วิธีการด้านเทคนิคแก้ไขท าให้เสียงออกมาชัดเจนในระดับหนึ่ง 
  
  ขั้นตอนหลังการผลิต 
 ในกระบวนการตัดต่อ มีปัญหาหลักคือภาพ ฟุตเทจไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมกับที่ต้องการ แต่ใน
ส่วนของเนื้อหาหลักที่เป็นบทภาพยนตร์นั้นเป็นไปตามที่ต้องการจึงท าให้เนื้อหาของรายการมีความสมบูรณ์
ครบถ้วนในด้านเสียงมีปัญหาเล็กน้อยเพราะไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมในบางฉากได้ จึงท าให้
กระบวนการตัดต่อยุ่งยากข้ึนในด้านการปรับเสียง  
  ข้อเสนอแนะในการท าการศึกษาและผลิตครั้งต่อไป 
 การผลิตสารคดีโทรทัศน์เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจให้คนพิการ เรื่อง Disabled Dream นั้น ผู้ศึกษามี

ความเห็นว่า ภาพที่ใช้ในการเล่าเรื่องยังไม่สามารถเล่าเรื่องได้ดีพอและมีความเป็นศิลปะน้อย ท าให้ภาพที่

ออกมาไม่ค่อยสวยงาม และจ านวนภาพยังน้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อการเล่าเรื่อง รวมถึงเส้นเรื่องท่ียังไม่ดึงดูด

หรือน่าสนใจเท่าที่ควร ท าให้คนดูรู้สึกเบื่อหน่ายเพราะเนื้อหาของภาพยนตร์ไม่เน้นหนักไปด้านใดด้านหนึ่ง ยัง
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มีความลังเลเกิดขึ้นในงาน ซึ่งท าให้ climax ของเรื่องยังไม่ค่อยชัดเจน ผู้ศึกษาคิดว่าหากมีเวลาในการถ่ายท า

มากกว่านี้จะท าให้ได้ภาพที่เป็นเหตุการณ์ที่มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
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โดยจะแบ่งค ำถำมออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
1.บทสัมภำษณ์คุณเชำวลิต ย่อมดอน 

-เคยโดนล้อหรือดูถูกจำกคนอ่ืนหรือไม่ 
-เหตุกำรณ์ใดที่กระทบกระเทือนจิตใจ ยกตัวอย่ำง 

-คิดว่ำควำมพิกำรเป็นอุปสรรคมำกน้อยเพียงใด 

-เคยรู้สึกอำยหรือเป็นภำระคนอื่นหรือไม่ 
-ควำมพิกำรสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตอย่ำงไรบ้ำง 

-หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัว และสังคมมีอะไรบ้ำง 

-กำรท ำงำนสื่อจนเป็นที่รู้จักมีผลกับเรำอย่ำงไร 

-เคยถูกปฏิเสธเพรำะควำมพิกำรบ้ำงหรือไม่ 
-อะไรเป็นแรงบันดำลใจของเรำ 

-วำงแผนอนำคตไว้อย่ำงไร 

-เคยรู้สึกอำยหรือเป็นภำระคนอื่นหรือไม่ 
-ควำมภูมิใจที่สุดในชีวิตคืออะไร 

 

2.บทสัมภำษณ์คุณณัฏฐพล เซ็นติยำนนท์ 
-เคยโดนล้อหรือโดนดูถูกจำกคนอ่ืนหรือไม่ 
-เคยมีเหตุกำรณ์ท่ีท ำให้เรำเสียใจบ้ำงหรือไม่ 
-เคยถูกปฏิเสธเพรำะควำมพิกำรหรือไม่ 
-คิดว่ำควำมพิกำรเป็นอุปสรรคในกำรใช้ชีวิตอย่ำงไร 

-คิดว่ำควำมพิกำรสร้ำงภำระให้คนอื่นหรือไม่ 
-ควำมฝันของเรำคืออะไร 

-แรงบันดำลใจเป็นใคร 

-หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบตอนนี้คืออะไร 

-กำรที่ได้มำฝึกงำนตรงนี้ให้อะไรกับเรำบ้ำง 

-เป้ำหมำยในชีวิตคืออะไร ได้คิดวำงแผนอนำคตไว้บ้ำงหรือเปล่ำ 

-ครอบครัวคิดอย่ำงไรกับแผนของเรำ 

-เคยคิดเรื่องมีคู่ครองครอบครัวบ้ำงไหม 

-ควำมภูมใิจที่สุดในชีวิต 

 
 
3.บทสัมภำษณ์คุณเรือนขวัญ เซ็นติยำนนท์ และ คุณสุวัฒชัย เซ็นติยำนนท์ 
-ไบรท์เคยโดนล้อหรือโดนดูถูกด้วยสำยตำ หรือค ำพูดจำกคนอ่ืนบ้ำงไหม 
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-เคยมีเหตุกำรณ์ท่ีท ำให้เสียใจเพรำะว่ำเรำมีลูกพิกำรไหม 

-เคยโดนปฏิเสธด้วยเหตุผลทีลู่กเรำพิกำรไหม 

-คิดว่ำกำรที่ไบรท์เป็นแบบนี้มีข้อดีข้อเสียอย่ำงไร 

-รู้หรือไม่ว่ำควำมฝันของไบรท์คืออะไร 

-คิดอย่ำงไรกับแผนในอนำคตของเขำ 

-ให้ก ำลังใจไบรท์อย่ำงไร 

-แผนของพ่อกับแม่ที่วำงไว้ให้ไบรท์เป็นอย่ำงไร 

-คิดว่ำไบรท์จะอยู่ในสังคมได้หรือไม่ หำกวันหนึ่งไม่มีพ่อกับแม่แล้ว 

-ควำมภูมิใจในไบรท์คืออะไร 
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