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13530623 :สาขาวิชานิเทศศาสตร 
เรื่อง : การสร้างสรรค์วิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯเมืองที่ไม่เคยหลับไหล ตอน ถนนข้าวสาร 

 
จุลนิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาวิจัยเพื่อนําไปสูการผลิตวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

กรุงเทพฯยามคํ่าคืนโดยมุงเนนศึกษาวิเคราะหและผลิตวิดีโอ การสัมภาษณเชิงลึกจากผ ูผลิตวิดีโอสาร
คดี ตลอดจนเก็บรวบรวมขอมูลจากวิดีโอรูปแบบต่างๆในอินเทอรเน็ตเพื่อนํามาผลิตวิดีโอสารคดีให้มี
ความสอดคลองและเหมาะสมกับความตองการของตนเองและกล ุมเปาหมายมากที่สุดทั้งยังทําการ
ประเมินผลวิดีโอสารคดีที่ไดผลิตข้ึนเพื่อใหทราบถึงประโยชนและความพึงพอใจที่ กล ุมเปาหมายได้รับ
หลังการรับชมวิดีโอสารคดีที่เสร็จสมบูรณ์เเล้ว 

ผลการศึกษาวิจัยพบวาการสรางสรรควิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯยามคํ่าคืนที่มี
คุณภาพน้ัน ตองมีรูปแบบและเนื้อหาที่นาสนใจหลากหลาย รวมถึงตองนําเสนอเนื้อหาที่นาสนใจโดย
ที่รูปแบบการนําเสนอของวิดีโอ ตลอดจนการใชเทคนิคพิเศษที่ชวยเพิ่มความน่าสนใจของงาน และ
การตัดตอหรือการลําดับภาพที่ชวยใหงานดูมีจังหวะที่นาติดตาม สามารถทําให คนดูเข้าถึงช้ินงาน
ได้มากข้ึน ซึ่งผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลดังกลาวเพื่อนํามาคิดสรางสรรคเเละผลิตช้ินงานโดยมีรูปแบบ
และเนื้อหาของวิดีโอที่จะสามารถเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยเเละชาวต่างชาติ เข้ามาเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวของกรุงเทพฯยามคํ่าคืนได้ และจากผลการประเมิน ประสิทธิผลวิดีโอสารคดี
เกี่ยวกับกรุงเทพฯ เมืองที่ไม่เคยหลับไหล ตอน ถนนข้าวสาร ของกล ุมตัวอยางอายุ18-30ป สวนใหญ
ช่ืนชอบและพึงพอใจตอรูปแบบและเนื้อหาของรายการ โดยใหเหตุผลวา มีรูปแบบการนําเสนอที่มี
ความน่าสนใจโดยนําเนื้อหาเกี่ยวกับเมืองเข้ามาช่วย ในการเน้นเนื้อหาต่างๆในถนนข้าวสาร 
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กิตตกิรรมประกาศ 
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ประภาส นวลเนตร, ผศ.ว่าที่ร.ต.สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย, ดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว และอาจารย์ 
เฉลิมพร ภาปราชญ์ อาจารย์ผู้ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ที่ให้คําปรึกษา แนะนํา ช่วยแก้ไขข้อบกพร่อง 
และเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไป จนทําให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จได้ด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทุกท่านที่ได้ประสิทธ์ิประสาทวิชา ความรู้ จนทําให้ศิษย์คนน้ีประสบความสําเร็จได้ด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณพ่อเเละคุณแม่ที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของจุลนิพนธ์ในครั้งนี้ รวมถึง
คําแนะนําในการทํางานจากเพื่อนๆ ไม่ว่าจะเป็น พรชนก ชีวโมกข์, มวลชน , เพ็ญโฉม วงษ์สว่าง, ปณิ
ตา วโรภาษ เเละนายอภิสิทธ์ิ แผ่เกียรติวงศ์ ถ้าหากขาดบุคคลเหล่านี้ความสําเร็จของงานก็จะไม่
เกิดข้ึนเลย 

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆทั้งในมหาวิทยาลัยศิลปากร เเละเพือ่นๆจากโรงเรียนสตรีวิทยา ที่
มีส่วนช่วยให้คําแนะนํา รวมไปถึงกําลังใจในการทํางานให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ที่มำและควำมส ำคัญ 

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงและนครที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทย เป็น
ศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร 
และความเจริญของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นเมอืงที่มีช่ือยาวที่สุดในโลกอีกด้วย ตั้งอยู่บนสามเหลี่ยม
ปากแม่น้้าเจ้าพระยา มีแม่น้้าเจ้าพระยาไหลผ่านและแบ่งเมืองออกเป็นสองฝั่ง คือ ฝั่งพระนครและฝั่ง
ธนบุรี โดยกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ทั้งหมด 1,568.737 ตารางกิโลเมตร มีประชากรตามทะเบียน
ราษฎรกว่า 5,000,000 คน ท้าให้กรุงเทพมหานครเป็นเอกนคร (Primate city) 

นับเป็นครั้งที่ 5 ที่กรุงเทพมหานครได้รับรางวัล “ เมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก ” The 
World Best Award 2013 ด้วยคะแนนสูงสุด 90.40 จากผู้อ่านหนังสือ Travel + Leisure จากที่
เคยได้รับรางวัลนี้มาแล้วเมื่อปี 2551 และปี 2553 ติดต่อกัน มาจนถึงปีที่ 2556 นี้ นับเป็น 4 ปีซ้อน
และยังดีรับรางวัลอันดับ 1 ของเอเชียทุกปีตั้งแต่ปี 2548 – 2551 และปี 2553 – 2556 อีกด้วย 

มหาวิทยาลัยลัฟเบอระ (Loughborough University) จัดกรุงเทพมหานครว่าเป็นนครโลก
ระดับแอลฟาลบ กรุงเทพมหานครสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่ง
วิมานเมฆ และวัดต่างๆ  ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 10 ล้านคนในแต่ละปี นับเป็นเมืองที่
มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศมากที่สุดรองแต่เพียงกรุงลอนดอนเท่านั้น  (GAWC. The World 
According to GAWC, 2010) 

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย จึงเป็นศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจ 
การศึกษา วัฒนธรรม รวมทั้งระบบการขนส่งที่ดี  เหตุผลหลักที่เหล่านักท่องเที่ยวต่างพากันเลือก
กรุงเทพฯ เป็นสถานที่แรกก็คือ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย และเหตุผลอีกประการ ที่ถือเป็นเสน่ห์
ของเมืองไทยก็คือ ความเป็นกันเองของคนไทยรวมถึงวัฒนธรรมอันดีงาม คนไทยเป็นคนมีน้้าใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทังนี้เพราะได้รับการปลูกฝังจากครอบครัว ท้าให้คนไทย
ต่างนับถือกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างพี่น้อง และนี่ก็ท้าให้นักท่องรู้สึกอบอุ่นใจและปลอดภัย
เหมือนกันการได้อยู่ท่ามกลางญาติสนิทมิตรสหาย 

การท่องเที่ยว คือ การเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อความสนุกสนานต่ืนเต้นหรือเพื่อ
หาความรู้ องค์กรการท่องเที่ยวของสหประชาชาติก้าหนดไว้ว่า การท่องเที่ยวหมายถึงการเดินทางโดย
ระยะทางมากกว่า 80 กิโลเมตรจากบ้านเพื่อจุดประสงค์ในการพักผ่อนหย่อนใจการท่องเที่ยวเป็น
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อุตสาหกรรมที่น้ารายได้จากประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทยส้านักงาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)(SIPA)เล็งเห็นถึงความส้าคัญที่จะน้า
เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศมาพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ก้าวหน้ายิ่งข้ึนจึงได้
ผลักดันโครงการน้าร่องด้วยการสร้างพื้นฐานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกระตุ้นให้กลุ่มนักท่องเที่ยว
ร่วมกันบริการนักท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งนับเป็นตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยี
ซอฟท์แวร์ระดับสูงภายใต้ช่ือ Tourism c-Commerce หรือการพาณิชย์เชิงร่วมมือบนธุรกิจท่องเทีย่ว
ขายโอกาสทางการค้าที่ช่วยเพิ่มรายได้สู่หน่วยธุรกิจปัจจุบันประเทศไทยเรานั้นมีแหล่งท่องเที่ยว 
มากมายหลากหลายประเภทได้แก่ 
 1.การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรมเช่นสวนสมุนไพร  
ฟาร์มปศุสัตว์แลสัตว์เลี้ยงรวมถึงแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าต่างๆ 

2.การท่อง เที่ยวเ ชิงนิ เวศคือการเดินทางไปในสถานที่ท่องเที่ ยวที่ เป็นธรรมชาติ 
3.การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวและเยี่ยมชมสถานที่แสดงถึงความเป็น 

วัฒนธรรมเช่นการชมสถานโบราณวัตถุโบราณสถานปราสาทพระราชวังวัดประเพณีรวมถึงวิถีการ
ด้าเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละยุคสมัย 
 4.การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพคือรูปแบบการท่องเที่ยวที่ผสมผสานในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
หรือแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆโดยมีกิจกรรมเพื่อการรักษาสุขภาพเป็นกิจกรรมส้าคัญของการ   ท่ อ ง เที่ ย ว
เช่นการท่องเที่ยวสปา 
 5.การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเช่นการเดินทางไปเยี่ยมเยียนลูกค้าหรือดูแลงานและได้ไปท่องเที่ยว 
ในท้องถ่ินน้ันๆประมาณ1-2วัน 

ปัจจุบันน้ีแหล่งท่องเที่ยวของไทยนั้นก้าลังเป็นที่นิยมส้าหรับชาวต่างชาติเป็นอย่างมากไม่ว่า
จะเป็นไม่ว่าจะเป็นแถบประเทศเพื่อนบ้านเอเชียเราหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวแถบยุโรปซึ่งเราเองก็
จะสังเกตเห็นได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นมีนักท่องเที่ยวมากมายหลากหลายประเทศเช้ือ
ชาติและมีแนวโน้มว่าจะมากข้ึนเรื่อยๆและยังรวมถึงชาวไทยด้วยกันนั้นก็หันมาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยเราเองซึ่งผลจากการท่องเที่ยวนั้นท้าให้รายได้ของประเทศไทยเราสูงข้ึนมีเศรษฐกิจที่ดีข้ึนต่างชาติ
ให้ความสนใจและหันมาลงทุนร่วมมือกับไทยในการด้าเนินงานหรือร่วมมือกันทางธุรกิจมากข้ึนไม่ว่า
จะเป็นการค้าขายหรือธุรกิจท่องเที่ยวเป็นต้นและยังส่งผลให้มีการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนมาก
ข้ึนท้าให้ความเป้นอยู่ของประชาชนดีข้ึนมีงานท้ามากข้ึนเด็กมีการศึกษามีคุณภาพและได้บุคลากรที่ดี
เพิ่มข้ึนรวมถึงยังช่วยลดปัญหาสังคมต่างๆให้เป็นไปในทางที่ดีข้ึนแต่ก็นับว่าการท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยเราน้ันช่วยให้เศรษฐกิจไทยเราดีข้ึนเป็นอย่างมากเป็นตัวน้ารายได้เข้าสู่ประเทศอย่างมหาศาลซึ่ง
ในจุดน้ีรัฐบาลก็ได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญของแหล่งท่องเที่ยวจึงได้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆไม่
ว่าจะเป็นทะเลอุทยานป่าไม้โบราณสถานวัดเป็นต้นให้มีความสะอาดและมีจุดสนใจมากข้ึนหรือแหล่ง
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ที่พักที่สะดวกสบายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นการลงทุนที่ตรงจุดและส้าหรับเรานั้นก็ควรรักษา
ความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวช่วยกันอนุรักษ์รักษาแหล่งท่องเที่ยวให้คงอยู่ในสภาพที่สวยงามคง
เดิมไว้เพราะประเทศไทยนั้นถือได้ว่ามีแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์เป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยวที่
ดีแห่งหนึ่งของประเทศและเป็นที่นิยมอย่างมาก 

การท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นแหล่งรายได้ส้าคัญที่สามารถท้ารายได้ให้ประเทศ
เป็นอย่างมากเนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญและสวยงามไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมเฉพาะตัวเป็นอย่างยิ่งจึง
เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศมากข้ึนอีกด้วย 

การส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย เกิดข้ึนโดยพระด้าริของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม
พระก้าแพงเพชรอัครโยธิน ครั้งทรงด้ารงต้าแหน่งผู้บัญชาการรถไฟ ได้มีการส่งเรื่องราวเกี่ยวกับ
เมืองไทยไปเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. 2467 ได้มีการจัดต้ังแผนกโฆษณาของการรถไฟข้ึน ท้า
หน้าที่รับรองเเละให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาประเทศไทย รวมทั้งการโฆษณา
เผยแพร่ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ 
 กรุงเทพฯเป็นศูนย์รวมของความเจริญทั้งทางด้านแฟช่ัน ห้างร้าน รวมถึงสถาปัตยกรรม
เก่าแก่ มีทั้งไทย จีน มอญ ความเจริญของกรุงเทพนั้นท้าให้เกิดสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้งกลางวัน
และกลางคืนจนได้ช่ือว่ากรุงเทพเปน็เมืองที่ไม่เคยหลบัไหล ซึ่งถือเป็นจุดเด่นเเละสีสันของกรุงเทพเลย
ก็ว่าได ้

กรุงเทพฯ มหานครที่ไม่เคยหลับไหล ร้านค้าต่าง ๆ นอกจากจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ช็อปปิ้ง
ในเวลากลางวันแล้ว  ในช่วงเวลากลางคืนยังมีตลาดหลายแห่งเปิดให้สามารถเลือกซื้อสินค้าที่ถูกใจ
ด้วยบรรยากาศที่แตกต่าง สินค้าหลากหลาย ทั้งอาหาร เสื้อผ้า ของแต่งบ้าน สินค้ามือสอง อุปกรณ์
แต่งรถ รวมไปถึงต้นไม้ ดอกไม้ หายากอีกด้วย เพลิดเพลินกับการช็อปปิ้งในตลาดกลางคืนในเขต
กรุงเทพมหานคร เช่น 
 - ตลาดเยาวราช 
 - ตลาดกลางคืน ถนนสีลม 
 - ปากคลองตลาด 
 - ตลาดนัดจตุจักรกรีน 
 - ตลาดนัดรถไฟ ศรีนครินทร์ 
 - ตลาดกลางคืน สะพานพุทธ 
 - ตลาดกลางคืน คลองถม 
 - ตลาดกลางคืน ถนนข้าวสาร 
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 ถนนข้าวสาร เป็นตรอกขายข้าวสารที่ใหญ่ที่สุดในเขตพระนครในสมัยรัชกาลที่ 6 ข้าวสาร
จ้านวนมากจะถูกขนส่งมาจากฉางข้าวหลวง สะพานช้างโรงสี ริมคลองคูเมืองเดิม หรือปัจจุบันก็คือ 
คลองหลอด เลียบมาตามแม่น้้าเจ้าพระยาข้ึนที่ท่าเรือบางล้าพู เพื่อน้าข้าวมาขายให้แก่ชาวบ้านใน
ชุมชนต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ นอกจากนี้ ยังมีถ่านหุงข้าว ของช้า ขายอีกด้วย ต่อมาการค้าขาย
เจริญข้ึน จึงมีการขยายถนนและชุมชนออกไป 

ในปี พ.ศ. 2525 มีงานเฉลิมฉลองกรุงเทพฯ ครบรอบ 200 ปี ชาวต่างชาติมาเที่ยวชมงาน
เป็นจ้านวนมาก และได้ไปเช่าที่พักอยู่บริเวณถนนข้าวสาร ซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มีเกสท์เฮาส์หรือโรงแรม
เหมือนในปัจจุบัน ภายหลังจึงได้มีการเปิดเกสท์เฮาส์และโรงแรมราคาประหยัด ร้านอาหาร ร้านขาย
ของที่ระลึก สถานบันเทิง ตลอดแนวถนนข้าวสาร เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน จนปัจจุบันกลายเป็นศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพฯ ถนนข้าวสารเริ่มคึกคักในช่วงเวลาประมาณ 15.00 - 02.00 น. ของทุกวัน  
 จะเห็นได้ว่ากรุงเทพมหานครไม่เพียงแต่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเพียงในตอนกลางวันเท่านั้น ใน
ยามค่้าคืนกรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองที่น่าหลงไหลไม่น้อยไปกว่าเมืองอื่นๆเลย  

ด้วยเหตุน้ีข้าพเจ้าจึงอยากจะท้าสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครเมืองที่ไม่เคยหลับไหล ตอน 
ชีวิตแห่งถนนข้าวสาร เพื่อเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเน้นการสื่อเรื่องราว เเละมุมมองต่างๆ 
เเละเป็นการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆในตอนกลางคืนให้กับคนทั่วไป รวมไปถึงความ
เป็นอยู่ เเละจุดเด่นของสถานที่นั้นๆอีกด้วย 

 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างสารคดีกรุงเทพมหานคร เมืองที่ไม่เคยหลับไหล 
2.  เพื่อประเมิณความพึงพอใจในการรับชมสารคดี 
3.  เพื่อเผยแพร่สถานทีท่่องเที่ยวรวมไปถึงความสวยงามของกรุงเทพยามค่้าคืนให้คนแก่ผู้คน

ทั่วไป 
 

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1. สามารถสร้างสรรค์สารคดีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวยามค่้าคืนของประเทศไทยได้ 
2. ได้ทราบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ รวมไปถึงสามารถสร้างแรงจูงใจ เเละ

มุมมองใหม่ๆให้แก่ผู้ชมได้ 
3. สามารถเป็นสื่อกลางในการแนะน้า เเละประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวยามค้่าคืนต่างๆ

ของประเทศไทยได้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



5 

 

4. ได้รับรู้ถึงปัญหา เเละอุปสรรคของการผลิตรายการ รวมไปถึงเรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหา
ในทุกขั้นตอน เพื่อน้าไปพัฒนารายการต่อไปในอนาคต 
 
ข้อจ ำกัดในกำรศึกษำ 

1. ข้อจ้ากัดด้านเวลาในการผลิตรายการ 
2. ข้อจ้ากัดด้านบุคลากรใรการผลิตรายการ 
3. ข้อจ้ากัดด้านงบประมณในการผลิตรายการ 
4. ข้อจ้ากัดด้านเครื่องมือในการผลิตรายการ 
 

นิยำมศัพท์ 
1. รายการสารคดีโทรทัศน์ หมายถึงรายการที่น้าเสนอเนื้อหา หรือเรื่องราวที่เน้นข้อเท็จจริง

เป็นหลัก ปราศจากการปุงแต่ง มีเพียงการใช้รูปแบบการน้าเสนอ เเละการตัดต่อ เพื่อท้าให้เนื้อหา
หรือเรื่องราวนั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 

2. เทคนิคการน้าเสนอ ในการศึกษาน้ีหมายถึงมุมมองการน้าเสนอสารคดีที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะ
เป็นเทคนิคการถ่ายภาพ มุมกล้อง แสง การเขียนบทเเละเทคนิคการตัดต่อเป็นต่อ 
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     บทที่ 2 

ทฤษฎี ผลงาน เเละการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาการวิจัยเรื่อง " การสร้างสรรค์สารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯ..เมืองที่ไม่เคยหลับไหล ตอน 
ถนนข้าวสาร " ผู้ศึกษาได้น าแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องมาศึกษา เพื่อใช้เป็น
แนวทางการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 
1. แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร   

1.1 ความหมายของการสื่อสาร 
1.2 องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร 
1.3 วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 

 1.4 แนวคิดเรื่องการเลือกสรรของผู้รับสาร 
1.5 แนวคิดเกี่ยวกับสาร 
1.6 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ 
1.7 เทคนิคการสื่อสารกับเด็กและวัยรุ่น 

2. แนวคิดด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ 
2.1 รายการสารคดี 
     - ความหมายของรายการสารคดี 
     - จุดมุ่งหมายของรายการสารคดี 
     - ประเภทของรายการสารคดี 
     - วิธีการน าเสนอรายการสารคดี  
2.2 รายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
     - ความหมายและวัตถุประสงค์ 
     - ลักษณะของรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 

3. แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องวิดีโอ 
4. แนวคิดด้านทฤษฎีการใช้ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจ 

- องการท่องเที่ยว 
5.แนวคิดด้านทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
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- ความหมายของการท่องเที่ยว 
- ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว 
- สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย 

6. ผลงานที่เกี่ยวข้อง 
-  Never go to Thailand 
-  Phuket Breathing 

 
1. แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสาร  
         การสื่อสาร (Communication) หมายถึง การสร้างความร่วมกัน ความคล้ายคลึงกัน ให้เกิดข้ึน
ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารที่สอดคล้องต้องกัน การ
สื่อสารจึงจะประสบความส าเร็จ การสื่อสารที่ปรากฏอยู่ในสังคม อาจแบ่งออกได้หลายประเภท ข้ึนอยู่กับ
เกณฑ์ต่างๆ ที่เรามักจะน ามาใช้ในการพิจารณา ซึ่งการสื่อสารแต่ละประเภทนั้น จะมีลักษณะ ประโยชน์ 
และข้อจ ากัดในการใช้แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม ไม่ ว่าจะเป็น  การสื่อสารลักษณะใด ก็มักมี
องค์ประกอบที่ส าคัญๆ อยู่ 4 ประการ คือ ผู้ส่งสาร (Sender) สาร (Message) ช่องสาร (Channel) และ
ผู้รับสาร (Receiver) ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้จะมีอิทธิพล ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ เมื่อองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์ประกอบตัวอื่นๆ ด้วย ลักษณะ
ธรรมชาติของการสื่อสารมีอยู่หลายลักษณะ เช่น การสื่อสารในเชิงกระบวนการที่มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง
องค์ประกอบ การสื่อสารที่มีบทบาทเป็นเครื่องมือของสังคม และการสื่อสารในลักษณะความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันของบุคคล (กิติมา สุรสนธิ 2545) 
         การสื่อสารเป็นกระบวนการ (process) ที่มีความส าคัญต่อมนุษย์ทั้งในด้านการด าเนินชีวิต สังคม 
เศรษฐกิจ และการศึกษา จนอาจกล่าวได้ว่าการสื่อสารเป็นฟันเฟืองของเครื่องจักรกล  แห่งสังคมที่ท าให้
สังคมด าเนินไปได้อย่างไม่หยุดยั้ง เนื่องจากการสื่อสารเป็นทั้งเครื่องมือ ( instrument) และวิธีการ 
(means) ในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งต่อปัจเจกบุคคล ต่อองค์กร และต่อสังคม 
  

1.1 องค์ประกอบของการสื่อสาร 
              จากการศึกษาถึงนิยามการสื่อสารที่ผ่านมาเราอาจสรุปได้ว่ากระบวนการสื่อสารนั้นจะต้อง
ประกอบด้วยส่วนส าคัญๆ 4 ส่วน เป็นอย่างน้อย คือ ผู้ส่งสาร (Sender) สาร (Message)    ช่องสาร 
(Channel) และผู้รับสาร (Receiver) ซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดขององค์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
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ผู้ส่ง (Sender) 
 ผู้ส่งสารเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในกระบวนการสื่อสาร มีค าศัพท์หลากหลายที่หมายความถึงผู้
ส่งสารในลักษณะที่เหมือนและใกล้เคียงกัน เช่น ต้นแหล่งข้อมูลข่าวสาร (Information Source) แหล่ง
สาร (Source)  ผู้สื่ อสาร (Communication)  ผู้ เ ข้ารหัส (Encoder) ผู้พูด (Speaker)  ผู้ เล่าเรื่อง 
(Generator) เป็นต้น มีนักวิชาการได้ให้ค านิยามของ “ผู้ส่งสาร” ไว้ว่าผู้ส่งสาร หมายถึง บุคคล หรือกลุ่ม
บุคคลที่มีความคิดความต้องการ มีความตั้งใจที่จะส่งข้อมูลข่าวสาร อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็น 
ทัศนคติ ความเช่ือ และอื่นๆ ไปยังผู้รับสาร เพื่อก่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อผู้รับสาร ดังนั้น ผู้ส่งสาร
จึงเป็นองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ต่อองค์ประกอบอื่นๆ ทั้งในแง่ของการเป็นผู้เลือกข้อมูลข่าวสารที่จะ
ส่งถ่ายทอดไป การเลือกวิธีการและช่องทางที่จะท าให้สารไปถึงผู้รับสาร รวมทั้งการเลือกและพยายาม
ก าหนดตัวผู้ที่จะเป็นผู้รับข้อมูลข่าวสารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับใด
ระดับหนึ่ง หรือในด้านหนึ่งกับบุคคลที่เป็นผู้รับสาร เช่น ความต้องการในการเปลี่ยนแปลงการรับรู้หรือ
ความรู้ การเปลี่ยนแปลงความเช่ือ ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคลของกลุ่มคนหรือของสังคม เป็นต้น 
            
 สาร (Message) 
 สารเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งในกระบวนการสื่อสาร ซึ่งมีค าที่มีความหมาย หรือ
หมายถึงสาร (Message) อยู่หลายค า เช่น ข่าว (News) ข้อมูล (Information) และอื่นๆ ดังนั้นหากรวม
ลักษณะต่างๆ ที่หมายถึงสารแล้วเราอาจกล่าวได้ว่า สารหมายถึงเรื่องราวอันมีความหมายและถูกแสดง
ออกมาโดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณ์ใดๆ ก็ตามที่สามารถท าให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้ระหว่างผู้ส่ งสาร
และผู้รับสาร สารจะเป็นตัวเร้า ให้ผู้รับสารเกิดการรับรู้ต่อความหมาย และมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อ
ความหมายที่ได้รับ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสารจะประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน คือ 
              1. รหัสสาร (Message Codes) 
              2. เนื้อหาของสาร (Message Content) 
              3. การจัดเรียงล าดับสาร (Message Treatment) 
  

ช่องทางการสื่อสารหรือสื่อ (Channel or Media) 
ช่องทางการสื่อสารหรือสื่อเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการสื่อสาร ซึ่งอาจหมายถึงพาหนะที่น า

หรือพาข่าวสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ดังนั้น ช่องทางการสื่อสารจึงอาจหมายถึงประสาทสัมผัสทั้ง 5 
ของมนุษย์ที่รับรู้ความหมายจากสิ่งต่างๆ อันได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การดมกลิ่น การสัมผัส และ
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การลิ้มรส เป็นต้น หรือนอกจากนี้ช่องสารหรอืสือ่ยังอาจหมายถึงคลื่นแสงคลื่นเสียงและอากาศที่อยู่รอบๆ 
ตัวคนเราด้วย 

  
    เกณฑ์การมีส่วนร่วมกับสื่อของผู้รับสาร 
    เกณฑ์พิจารณาถึงระดับการมีส่วนร่วมกับสื่อของผู้รับสารซึ่งแบ่งสื่อออกได้เป็น2 ประเภท คือ   

     1) สื่อร้อน (Hot Media) คือ สื่อที่ผู้รับสารเข้าไปมีบทบาท มีส่วนร่วมกับสื่อได้น้อยไม่ว่าจะ
เป็นการเลือกเปิดรับเลือกสนใจหรือการใช้จินตนาการเกี่ยวกับข่าวสารที่ถูกถ่ายทอด หรือส่งออกมาจากผู้
ส่งสาร ดังนั้น สื่อร้อนจึงเป็นสือ่ที่ผู้รับไม่จ าเป็นต้องใช้ความพยายามมากในการที่จะรับและท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับสารในการสื่อสาร อาทิ สื่อประเภทภาพยนตร์นั้นผู้ชมจะมีส่วนร่วมในการรับรู้นั้นน้อย เนื่องจาก
ภาพยนตร์เป็นสื่อที่ให้ผู้รับสามารถแสดงให้เป็นภาพที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด และสามารถสร้าง
ให้ผู้ดูเกิดจินตนาการร่วมไปด้วยกับการน าเสนอเนื้อเรื่องได้มากโดยผู้ดูไม่จ าเป็นต้องจินตนาการเอง 
              2) สื่อเย็น (Cool Media) คือ สื่อที่ผู้รับสารสามารถเข้าไปมีบทบาท มีส่วนร่วมกับสื่อได้น้อย 
กล่าวคือ ผู้รับสารจ าเป็นต้องใช้ความพยายามในการรับรู้ และการท าความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารมาก 
เช่น สื่อวิทยุ ซึ่งผู้รับต้องเลือกเปิดรับ เลือกสนใจรายการต่างๆ ด้วยตนเอง และจ าเป็นต้องใช้ความ
พยายามในการฟังมาก คือจะต้องมีสมาธิตั้งใจติดตามฟัง รวมทั้งต้องมีจินตนาการที่ดีจึงจะสามารถรับรู้
และเข้าใจสารตามที่ผู้ส่งต้องการได้ 
  
  ผู้รับสาร (Receiver) 
          มีค าที่ใช้เรียกผู้รับสารหลายค า เช่น ผู้รับ (Receiver) ผู้ถอดรหัส (Decoder) ผู้ฟัง (Listening) 
ผู้ฟังผู้ชม (Audience) และผู้ฟังผู้ชมทางสื่อมวลชน (Mass Audience) เนื่องจากผู้รับสารเป็นบุคคลที่
ส าคัญมากในการสื่อสารดังค าที่ว่า การสื่อสารจะมีความหมายอย่างไร จะประสบความส าเร็จหรือไม่ 
ข้ึนอยู่กับผู้รับสารว่าจะเลือกรับสาร หรือเลือกที่จะตีความ และเข้าใจต่อข่าวสารที่ตนเองได้รับนั้น
อย่างไร  ดังนั้น แม้การสื่อสารจะเริม่ต้นจากผู้สง่สาร แต่บุคคลที่จะแสดงว่าการสื่อสารประสบความส าเร็จ
หรือไม่นั้นก็คือผู้รับสาร เช่น ถ้าผู้รับสารต้องการรับสารตามที่ผู้ส่งสารในขณะนั้น หรือผู้รับสารมีความรู้ใน
การที่จะท าความเข้าใจต่อสารก็จะท าให้การสื่อสารส าเร็จได้โดยง่าย ในทางตรงข้ามหากผู้รับสารขาด
ความสนใจ ปิดกั้นการรับข่าวสาร หรือผู้รับไม่สามารถท าความเข้าใจในสารที่ผู้ส่งส่งให้ได้ก็จะท าให้การ
สื่อสารนั้นล้มเหลว  ดังนั้นในการสื่อสารทกุครั้งสิ่งที่ผู้สง่จะต้องพิจารณาและค านึงถึงอย่างมากคือผู้รับสาร 
ซึ่งเราอาจพิจารณาถึงผู้รับสาร ในลักษณะต่างๆ ได้หลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทจะมีลักษณะของการ
เป็นผู้รับสารในลักษณะที่แตกต่างกันหรือไม่เหมือนกัน 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 

              การสื่อสารเป็นกิจกรรมที่มีความตั้งใจหรือมุ่งก่อให้เกิดผลในลักษณะใดลักษณะหนึ่งทั้งในตัว
ของผู้ส่งสารและผู้รับสารเอง ซึ่งจากการศึกษาเกี่ยวกับนิยามการสื่อสารที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า 
โดยทั่วไปแล้วการสื่อสารเป็นการกระท าที่พยายามก่อให้เกิดความร่วมมือ และความคล้ายคลึงกัน 
(Commonness) ของทั้งสองฝ่ายคือทั้งผูส้่งสารและผู้รบัสารซึ่งอาจเป็นความพยายามที่จะมีอิทธิพลเหนือ
หรือเอาชนะจิตใจหรือชักจูงโน้มน้าวใจบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งที่ก าลังสื่อสารด้วย หรืออาจเป็นการกล่าวถึงการ
สื่อสารในเชิงของการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารเรื่องราว การให้การศึกษาและการสั่งสอนถ่ายทอดมรดกทาง
วัฒนธรรม เช่น การถ่ายทอดศิลปะ วรรณกรรมต่างๆ   ซึ่งกันและกันของผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งจากค า
นิยามและการให้ความหมายของการสื่อสารในแง่ต่างๆ ดังกล่าวเราอาจจ าแนกวัตถุประสงค์ของการ
สื่อสาร โดยพิจารณาจากประเด็นของจุดมุ่งหมายในการสื่อสารดังนี้ 
              1) พิจารณาวัตถุประสงค์โดยทั่วไปของการสือ่สาร ซึ่งเราอาจพิจารณาจากความตั้งใจ      ของ
ผู้ส่งสารและผู้รับสารในการสื่อสารแต่ละครั้ง 
              2) พิจารณาถึงลักษณะการน าการสื่อสารไปใช้เพื่อให้เกิดผลทันทีในขณะนั้นหรือไม่ 
              3) พิจารณาถึงความต้องการที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือก่อให้เกิดการพัฒนาในเรื่อง
ต่างๆ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและสังคม 
          การพิจารณาถึงวัตถุประสงค์โดยท่ัวไปของการสื่อสาร 
          ในการสื่อสารโดยทั่วไปเราอาจพิจารณาถึงความตั้งใจในการสื่อสารของผู้ส่งสาร และผู้รับสาร
ขณะนั้นว่าผู้ส่งสารและผู้รับสารมีความตั้งใจอย่างไรซึ่งเราอาจแบ่งประเภทของวัตถุประสงค์ของการ
สื่อสารได้ดังนี้ 
ตารางที่ 2-1 วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร และผู้รับสาร  

วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร วัตถุประสงค์ของผูร้ับสาร 
1. เพื่อแจ้งให้ทราบ (to inform or to tell) 
2. เพื่อให้การศึกษา (to teach or to educate) 
3. เพื่อชักจูง (to propose or to persuade) 
4. เพื่อสร้างความพอใจ หรือ ให้ความบันเทิง 

1. เพื่อทราบ (to know or to understand) 
2. เพื่อเรียนรู้ (to learn) 
3. เพื่อตัดสินใจ (to decide) 
4. เพื่อสนุกสนาน (to enjoy) 
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แนวคิดเรื่องการเลือกสรรของผู้รับสาร 
กระบวนการเลือกสรรของผู้รับสารเป็นปัจจัยหนึ่งในการก าหนดประสิทธิผลและความล้มเหลว

ของการสื่อสารเนื่องจากผู้รับแต่ละคนจะมีกระบวนการเลือกสรรข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกันไปตาม
ประสบการณ์ความเช่ือทัศนคติค่านิยมวัฒนธรรมฯลฯซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกัน (สุรัตน์ตรีกุล 2550 : 279) 

ชแรมม์วิลเบอร์ (Schramm, Wilbur 1973, อ้างถึงในสุรภพ จิตรงาม: 2555)   ได้จ าแนกปัจจัย
ที่เป็นตัวก าหนดการเลือกสารไว้ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านบุคลิกภาพและจิตวิทยาส่วนบุคคลเป็นแนวคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์ที่มีรากฐานมา
จากทฤษฎีจิตวิทยาที่ว่าด้วยสิ่งเร้าและตอบสนองการเสริมแรงการลงโทษและการเรียนรู้ซึ่งมีแนวคิดว่า  
“คนเราแต่ละคนมีความแตกต่างเฉพาะบุคคลอย่างมากในด้านโครงสร้างจิตวิทยาส่วนบุคคลเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่แตกต่างกันการด ารงชีวิตในสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ไม่เหมอืนกัน
ซึ่งส่งผลถึงระดับสติปัญญาความคิดทัศนคติตลอดจนกระบวนการเรียนรู้รับรู้จูงใจ ” นั่นคือการสร้าง
รูปแบบที่ปัจเจกชนจะสร้างขึ้นเป็นลักษณะทางบุคลิกภาพส่วนตัวซึ่งจะเป็นตัวก าหนดรูปแบบพฤติกรรม
การสื่อสารโดยเฉพาะในแง่ของการเปิดรับ  (Selective Exposure) การเลือกรับรู้ (Selective 
Perception) และการเลือกจดจ า (Selective Retention) ซึ่งแตกต่างกันในกรอบแห่งการอ้างอิง 
(Frame of Reference) ที่สะสมมาแต่อดีต 

2. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการสื่อสารของคนเราเนื่องจาก
คนเรามักจะยึดถือกลุ่มสังคมที่เราสังกัดอยู่เป็นกลุ่มอ้างอิงในการตัดสินใจที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมใดๆ
ก็ตามกล่าวคือเมื่อคนเรากระท าหรือแสดงความคิดเห็นไปในทางเดียวกับค่านิยมของกลุ่มก็จะได้รับความ
นิยมชมชอบจากกลุ่มและการยอมรับเป็นพวกพ้องในทางตรงกันข้ามหากมีการขัดแย้งกับค่านิยมของกลุ่ม
ก็อาจได้รับการลงโทษจากกลุ่มด้วยเหตุนี้คนเราจึงพยายามที่จะคล้อยตามกลุ่มทั้งในแง่คิดทัศนคติ
ตลอดจนพฤติกรรมเพื่อให้ตนเองเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม 

3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมนอกระบบการสื่อสารเป็นแนวคิดเชิงทฤษฎีสังคมวิทยาและจิตวิทยา
สังคมโดยน าเอาลักษณะพื้นฐานของคนบางประการที่เหมือนกันมาจัดแบ่งแยกบุคคลเข้าไว้เป็นประเภท
เดียวกันซึ่งลักษณะพื้นฐานดังกล่าวได้แก่เพศอาชีพลกัษณะการศึกษารายได้เป็นต้นตามแนวคิดน้ีจึงสรปุได้
ว่าบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันย่อมจะรับเนื้อหาของการสือ่สารคล้ายคลึงกันไม่มากก็น้อยในท านองเดียวกัน
ย่อมมีการตอบสนองเนื้อหาดังกล่าวในรูปแบบที่ไม่แตกต่างกันมากนัก 

จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้การรับรู้และการ
ตีความหมายของสารซึ่งส่งผลให้เกิดการเปิดรับสารที่มีความแตกต่างกันออกไปนั่นคือเกิดการเลือกรับ
ข่าวสารมากขึ้นแนวคิดน้ีเกิดข้ึนเพื่อจะอธิบายถึงกระบวนการรับสารจากสื่อมวลชนและการใช้สื่อมวลชน
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โดยปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเลือกบริโภคสื่อมวลชนนั้นข้ึนอยู่กับความต้องการ
หรือแรงจูงใจของผู้รับสารเองแต่ละบุคคลย่อมมีวัตถุประสงค์ความตั้งใจและความต้องการในการใช้
ประโยชน์จากสื่อมวลชนเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของตนเองด้วยเหตุผลที่ต่างกัน 

กระบวนการเลือกสารท าหน้าที่เสมือนเครื่องกรอง (Filters) ในกระบวนการรับรู้ของมนุษย์ 

รูปที่ 2-2 แสดงกระบวนการเลือกสรรของผู้รับสาร  
ที่มา: สุรัตน์ ตรีกุล. กระบวนการเลือกสรรของผู้รับสาร. เข้าถึงเมื่อ 17 กันยายน 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://www.hed.go.th/frontend/theme/view_general_data.php?ID_Menu=3825&Init=Set&I
nit_Chk=0&PHPSESSID=4b968c4d443aa1196e5942af1ed6dbdd 

จากภาพแสดงให้เห็นกระบวนการเลือกสรรของผู้รับสารซึ่งเริ่มจากการเลือกเปิดรับ (Selective 
Exposure) สารหรือข้อมูลต่างๆจากนั้นผู้รับสารจะท าการเลือกรับรู้ (SelectivePerception) สารที่เปิด
รับเข้ามาและน าไปสู่ข้ันสุดท้ายคือการเลือกจดจ า (Selective Retention) 

เพื่อให้เข้าใจถึงรายละเอียดสรุัตน์ ตรีกุล (2550 : 280) จึงได้อธิบายถึงกระบวนการเลือกสรรของ
ผู้รับสารไว้ดังนี้ 

1. การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective Attention)หมายถึง
แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเลือกเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชนประเภทใดประเภทหนึ่งซึ่ง
ข้ึนอยู่กับทัศนคติหรือความเช่ือของผู้รับสารโดยปกติจะแสวงหาข่าวสารซึ่งสอดคล้องหรือสนับสนุน
ทัศนคติหรือความเช่ือที่มีอยู่และหลีกเลี่ยงการรับข่าวสารข้อมูลที่ไม่สอดคล้องหรือมีความขัดแย้งกับ
ทัศนคติความเช่ือหรือความรู้ความเข้าใจเดิมที่มีอยู่ของตนเอง 

2. การเลือกรับรูห้รอืการแปลความหมาย(SelectivePerception or SelectiveInterpretation) 
เมื่อผู้รับสารเปิดรับข้อมูลข่าวสารตามที่สนใจแล้วสารนั้นก็จะไปสู่ข้ึนที่สองหรือตัวกรองที่ท าหน้าที่ตีความ
หรือแปลความหมายของสารเพื่อใหเ้กิดความเข้าใจในสารนั้นโดยกระบวนการแปลความหมายน้ันผู้รบัสาร
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จะใช้ความรู้ประสบการณ์ทัศนคติความเช่ือค่านิยมความรู้สึกฯลฯเป็นปัจจัยในการสร้างความหมายให้กับ
ตนเองซึ่งความหมายน้ันอาจคล้ายหรือแตกต่างไปจากความหมายของผู้ส่งสารก็เป็นได้ 

3. การเลือกจดจ า (Selective Retention) หมายถึงกระบวนการภายในตัวผู้รับสารในการเลือก
จดจ าข่าวสารที่ได้จากการแปลความหมายหรือตีความแล้วในส่วนที่ตนเองให้ความสนใจหรือตรงกับ
ทัศนคติความคาดหวังฯลฯดังนั้นสารที่มาจากผู้ส่งสารจึงไม่ได้อยู่ในความทรงจ าของผู้รับสารทั้งหมด 

ในการเลือกบริโภคข่าวสารหรือการเลือกเปิดรับข่าวสารของผู้รับสารนั้นได้มีการจ าแนกไว้ตาม
วัตถุประสงค์ 4 ประการดังนี้ (สุรพงษ์ โสธนเสถียร 2533 : 40-44) 

1. เพื่อการรับรู้ (Cognition) คือผู้รับสารต้องการข้อมูลข่าวสาร(Information) เพื่อสนองต่อ
ความต้องการและความอยากรู้ 
 2. เพื่อความหลากหลาย (Diversion) เช่นการเปิดรับสื่อเพื่อแสวงหาความตื่นเต้น เร้าใจ
สนุกสนานรวมทั้งการพักผ่อน 
 3. เพื่ออรรถประโยชน์ทางสังคม (Social Utility) นั่นหมายถึงการที่ผู้รับสารต้องการสร้าง
ความคุ้นเคยหรือการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเช่นการใช้ภาษาร่วมสมัยเพื่อหลีกเลี่ยงงานประจ าหรือ
หลีกเลี่ยงคนรอบข้าง 
 4. การผละสังคม (Withdrawal) หมายถึงการที่ผู้รับสารเปิดรับสื่อหรือเข้าหาสื่อเพื่อหลีกเลี่ยง
งานประจ าหรือหลีกเลี่ยงคนรอบข้าง 

แม็คคอมบ์และเบคเกอร์ (McCombs and Becker 1979, อ้างถึงในสุรภพ จิตรงาม: 2555) ได้
ให้แนวคิดว่าการเปิดรับข่าวสารของผู้รับสารนั้นก็เพื่อตอบสนองความต้องการ 4 ประการคือ 
 1. เพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ (Surveillance) คือผู้รับสารจะสามารถติดตามความ
เคลื่อนไหวและสังเกตเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวจากการเปิดรับข่าวสารเพื่อท าให้ตนเองคนเป็นที่ทัน
เหตุการณ์ทันสมัย 

2. เพื่อการตัดสินใจ (Decision) การเปิดรับข่าวสารเพื่อสามารถก าหนดความเห็นของตนต่อ
สภาวะหรือเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวเพื่อการตัดสินใจโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องชีวิตประจ าวันได้ 

3. เพื่อพูดคุยสนทนา (Discussion) คือผู้รับสารสามารถน าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไปใช้ในการ
พูดคุยหรือสนทนากับผู้อื่นได้ 

4. เพื่อการมีส่วนร่วม (Participation) เพื่อรับรู้และมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ความเป็นไปต่างๆที่
เกิดข้ึนในสังคมรอบๆตัว 

นอกจากนี้ชแรมม์ วิลเบอร์ (Schramm, Willbur 1973, อ้างถึงในสรุภพ จิตรงาม: 2555)ยังได้
ช้ีให้เห็นถึงองค์ประกอบอื่นๆที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับข่าวสารของบุคคลดังนี้ 
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1. ประสบการณ์ที่แตกต่างกันของผู้รับส่งสารในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
2. การประเมินสารประโยชน์ของข่าวสารซึ่งผู้รับสารจะแสวงหาเพื่อตอบสนองจุดประสงค์ของ

ตนเอง 
3. ภูมิหลังที่แตกต่างกันของผู้รับสารซึ่งท าให้แต่ละบุคคลมีความสนใจแตกต่างกัน 
4. ความแตกต่างในด้านการศึกษาและสภาพแวดล้อมซึ่งมีผลให้พฤติกรรมการเลือกรับสาร

แตกต่างกันไปด้วย 
5. สภาพร่างกายและจิตใจของผู้รับสารที่เกี่ยวกับความสามารถในการรับสารซึ่งส่งผลให้

พฤติกรรมการเปิดรับสารแตกต่างกัน 
6. บุคลิกภาพมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติการโน้มน้าวใจและพฤติกรรมของผู้รับสาร 
7. สภาพทางอารมณ์ของผู้รับสารมีผลต่อการเข้าใจความหมายของข่าวสารหรืออาจเป็นอุปสรรค

ต่อความเข้าใจความหมายของข่าวสารได้ 
8. ทัศนคติเป็นตัวก าหนดท่าทีของการรับและตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือข่าวสารที่ได้พบเกี่ยวกับ

การเปิดรับข่าวสารนั้น 
 
แนวคิดเก่ียวกับสาร 

 สาร (Message) หมายถึงความคิดความรู้สึกอารมณ์เรื่องราวต่างๆหรือข้อมูลข่าวสารที่ผ่านการ
เข้ารหัสของผู้ส่งสารแล้วส่งไปยังผู้รับสารด้วยการพูดการเขียนรวมถึงภาษากายการแสดงออกทางสีหน้า
กริยาท่าทางต่างๆทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ตามซึ่งทั้งหมดนี้จะมีผลต่อการตีความและปฏิกิริยาของผู้รับสาร
ที่จะตอบสนองกลับมาแม้สารเดียวกันแต่ผู้รับสารแต่ละคนอาจตีความหรือให้ความหมายสารนั้นแตกต่าง
กันทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความรู้ความคิดทัศนคติความเช่ือขอบเขตประสบการณ์สภาพแวดล้อมรวมถึงวัฒนธรรม
สังคมของผู้รับสารแต่ละคนอีกทั้งความหมายจากการตีความนั้นอาจคล้ายคลึงหรือแตกต่างจากที่ผู้ส่งสาร
ต้องการจะสื่อก็เป็นได้ซึ่งมีปัจจัยที่ควรพิจารณาและเกี่ยวข้องกับสารดังนี้ (สุรัตน์ตรีกุล 2550 : 100-102) 
 1. รหัสของสาร (Message Code) หมายถึงกลุ่มของสัญลักษณ์หรือภาษาที่ถูกคิดข้ึนเพื่อการ
อธิบายความหมายหรือใช้แทนความคิดความเช่ือค่านิยมหรือวัตถุประสงค์ต่างๆของผู้ส่งซึ่งรหัสที่ถูกคิดข้ึน
นั้นผู้ส่งสารจะถ่ายทอดออกมาผ่านทั้งภาษาพูดภาษาเขียนรวมถึงภาษากายอากัปกิริยาท่าทางและการ
แสดงออกต่างๆ 

2. เนื้อหาของสาร (Message Content) หมายถึงข้อมูลข่าวสารเรื่องราวต่างๆที่ผู้ส่งสารต้องการ
ส่งไปยังผู้รับสารซึ่งเนื้อหาของสารยังแบ่งได้หลายประเภทเช่นเนื้อหาทั่วไปเนื้อหาวิชาการเนื้อหาบันเทิง
และเนื้อหาสารต่างๆก็ทั้งความคิดเห็นและข้อเท็จปะปนอยู่ทั้งนั้น 
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3. การจัดล าดับสาร (Message treatment) หมายถึงการตัดสินใจและจัดล าดับเนื้อหาของสาร
หรือการถอดรหัสสารให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารที่ต้องการจะสื่อออกไปให้ผู้รับสารซึ่งการล าดับ
สารจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปตามบุคลิกลักษณะของผู้ส่งสารแต่ละคนและตามความเหมาะสมในการ
น าเสนอ 
การแบ่งสารสามารถแบ่งได้ตามเกณฑ์ดังนี้ 

1. แบ่งตามรหัสหรือสัญลักษณ์ได้แก่วัจนสาร (Verbal Message) หมายถึงสารที่เป็นภาษาพูด
หรือภาษาเขียนและอวัจนสาร (Nonverbal Message) หมายถึงสารที่อยู่ในลักษณะอื่นๆที่ไม่ใช่ภาษาพูด
หรือภาษาเขียนแต่สามารถสื่อความหมายได้เช่นการเคลื่อนไหวสีหน้าท่าทางและการแสดงออกต่างๆ 

2. แบ่งตามความตั้งใจในการส่งสารหมายถึงสารที่ส่งออกไปนั้นมาจากความตั้งใจของผู้ส่งสารที่
ต้องการสื่อไปยังผู้รับสารและสารที่สื่อไปจากความไม่ตั้งใจของผู้ส่งสารแต่กลับมีการตีความหรือ
ความหมายมีต่อผู้รับสาร 

3. แบ่งตามผู้ส่งสารและผูร้ับสารคือความหมายของสารของที่ผูส้ง่สารสง่ไปและความหมายที่ผู้รับ
สารอาจเหมือนหรือต่างกันข้ึนอยู่กับปัจจัยและความสัมพันธ์ขององค์ต่างๆในกระบวนการสื่อสาร 

ความน่าเช่ือถือของสารนั้นผู้รับสารสามารถประเมินคุณภาพได้ด้วยตนเองโดยมีมาตรฐานการ
ประเมินในตนเองอย่างง่ายคือการสังเกตบุคลิกท่าทางวิธีการการเล่าเรื่องของผู้ส่งสารซึ่งดูแล้วมีความ
ถูกต้องเป็นความจริงมีเหตุมีผลมีความไว้วางใจได้มีความความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องและมีหลักฐานที่
หนักแน่นพอเพื่อสร้างน่าเช่ือซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ผู้รับสารรู้สึกว่าผู้เล่ามีความตั้งใจและไม่ได้ละเลยส่วน
ส าคัญใดๆไปด้วยเหตุน้ีท าให้สารเกิดความน่าเช่ือถือได้และยังเป็นที่ช่ืนชอบไปในตัว 

จากแนวคิดเรื่อสารนี้ท าให้ทราบถึงความหมายองค์ประกอบและปัจจัยต่างๆของสารซึ่งจะส่งผล
ต่อการตีความการให้ความหมายของสารตลอดจนความน่าเช่ือถือของสารและอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยน
ความคิดทัศนคติหรือความเช่ือของผู้รับสารก็เป็นได้ 

 
แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจ 
วิษณุ สุวรรณเพิ่ม (2523 : 7) ได้กล่าวไว้ว่าการโน้มน้าวใจเป็นส่วนส าคัญในชีวิตประจ าวันของ

มนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันในการด ารงชีวิตต้องท ากิจกรรมร่วมกับคนอื่นมนุษย์
ต้องการอาหารต้องการการศึกษาที่อยู่อาศัยการขนส่งเครื่องแต่งกายและดูแลสุขภาพตัวเองแต่ถ้ามนุษย์
อยู่คนเดียวในโลกหรือเป็นสัตว์ที่ด าเนินชีวิตได้โดยไม่อาศัยการช่วยเหลือจากผู้อื่นการโน้มน้าวใจก็ไม่มี
ความจ าเป็นเพราะเหตุว่าการโน้มน้าวใจนั้นเป็นสิง่จ าเปน็ในการกระท ากิจกรรมร่วมกนัของมนุษย์กล่าวคือ
เมื่อการกระท าร่วมกันของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นความต้องการโน้มน้าวใจมนุษย์ด้วยกันเองก็เพิ่มมากขึ้นด้วย 
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การโน้มน้าวใจคนน้ันไม่ได้รวมอยู่ในสภาพการณ์ต่างๆเสียทั้งหมดในขณะที่เราจัดการกระตุ้นหรือ
เร่งเร้าผู้รับสารเพื่อให้ผู้รับสารเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามอิทธิพลของสารนั้นได้กล่าวคือสภาพของการรับ
สารนั้นมีมากแบบข้อความหรือสารที่ส่งมายังผู้รับสารนั้นอยู่ในสภาพที่ต่างกันดังนั้นการโน้มน้าวใจจึงต้อง
ข้ึนอยู่กับสภาพการณ์ต่างๆเป็นส าคัญด้วยน่ันเอง 

การโน้มน้าวใจหมายถึงความพยายามเปลี่ยนความเช่ือทัศนคติค่านิยมและการกระท าของบุคคล
อื่นโดยใช้กลวิธีที่เหมาะสมให้มีผลกระทบใจบุคคลทั้งโดยใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาจนเกิดการยอมรับ
และยอมเปลี่ยนตามที่ผู้โน้มน้าวใจต้องการ 

การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจคือพฤติกรรมที่เกิดข้ึนและพบได้ในชีวิตประจ าวันซึ่งค าว่าการโน้มน้าว
ใจและการจูงใจต่างมีความหมายที่เหมือนกันคือมนุษย์ใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างยิ่งในการ
จูงใจบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การสื่อสารเพื่อจูงใจ (Persuasive Communication Situation) 
อันเป็นสถานการณ์ที่บุคคลที่เป็นแหล่งข่าวสารหวังที่จะให้ผู้รับสารก่อปฏิกิริยาตอบสนองต่อข่าวสารมี
จุดมุ่งหมายเพื่อต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือก่อให้เกิดพฤติกรรมของผู้รับสารให้ด าเนินไป
ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง(มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ส านักบริการข้อมูลและสารสนเทศ 2554) 

ความหมายของการโน้มน้าวใจโดยแยกประเด็นที่ชัดเจนมีลักษณะดังนี้ (มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
ส านักบริการข้อมูลและสารสนเทศ 2554) 

1. การโน้มน้าวใจเป็นกระบวนการสื่อสารอย่างหนึ่งที่ผู้ส่งสารมีความตั้งใจที่จะมีอิทธิพลบาง
ประการเหนือผู้รับสารหรือต้องการการตอบสนองบางอย่างจากผู้รับสาร 

2. สิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการคือการเปลี่ยนแปลงหรือการสร้างหรือการรักษาไว้ซึ่งความคิดเห็น
ทัศนคติค่านิยมตลอดจนอารมณ์และการกระท าของผู้รับสาร 

3. การโน้มน้าวใจค านึงถึงทางเลือกของผู้รับสารและพยายามมีอิทธิพลเหนือทางเลือกเหล่าน้ัน 
4. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในตัวผู้รับสารนั้นเป็นไปโดยสมัครใจหรือด้วยความเต็มใจมิใช่อยู่ใน

สถานการณ์ที่จ าต้องยินยอมเพราะถูกบังคับขู่เข็ญผลของการโน้มน้าวใจจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติและพฤติกรรมซึ่งมนุษย์จะรวมทศันคติและความเช่ือไว้เมื่อมีการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ในตัวและความรู้สึกการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม 

จากนิยามต่างๆของค าว่าการโน้มน้าวใจท าให้เห็นว่าความหมายของของการโน้มน้าวใจ
ครอบคลุมถึงองค์ประกอบใน 5 เรื่องได้แก่ (Gass&Seiter 1999 : 21 – 29, อ้างถึงใน ตริฉัตร ช่ืนศิลป์: 
2556) 

1. เจตนาของผู้ส่งสารการโน้มน้าวใจส่วนใหญ่ผู้ส่งสารโน้มน้าวใจจะท าการสื่อสารโน้มน้าวใจโดย
มีเจตนา (intentionality) กล่าวคือมีวัตถุประสงค์ว่าจะโน้มน้าวใจใครและโน้มน้าวใจไปเพื่ออะไรแต่
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บางครั้งการโน้มน้าวใจอาจเกิดข้ึนโดยผู้ส่งสารไม่มีเจตนาได้  (Unintentionality)ยกตัวอย่างเช่นลูกมัก
ได้รับอิทธิพลทางความคิดและพฤติกรรมจากพ่อและแม่ทั้งๆที่พ่อและแม่เองไม่ได้มีเจตนาจะปลูกฝังให้
เป็นไปเช่นน้ันนอกจากนั้นการโน้มน้าวใจยังอาจเกิดข้ึนเกินไปจากเจตนาและวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้เช่น
การที่พ่อและแม่เล่านิทานให้ลูกฟังก่อนนอนโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ลูกได้รับความเพลิดเพลินและนอน
หลับไปแต่นอกจากลูกจะได้รับความเพลิดเพลินแล้วยังได้เรียนรู้ความเช่ือและคติต่างๆจากนิทานนั้นด้วย 

2. ผลที่เกิดข้ึนจากการโน้มน้าวใจแม้ว่าผู้ส่งสารโน้มน้าวใจจะมุ่งหวังผลในทางที่ตนต้องการอย่าง
หนึ่งอย่างใดให้เกิดข้ึนกับผู้รับสารแต่ก็มีการสื่อสารโน้มน้าวใจจ านวนไม่น้อยที่ไม่ประสบผลส าเร็จหรือ
ล้มเหลวเนื่องจากการสื่อสารโน้มน้าวใจเป็นกระบวนการที่มุง่เปลีย่นแปลงความเช่ือทัศนคติและพฤติกรรม
ของผู้รับสารซึ่งเป็นสิ่งที่ท าได้ค่อนข้างยากและผลของการสื่อสารโน้มน้าวใจมักไม่เกิดข้ึนหลังจากเสร็จสิ้น
การสื่อสารทันทีรวมทั้งยังมีลักษณะที่เป็นนามธรรมยากต่อการสังเกตผล 

อย่างไรก็ตามหากต้องการจะประเมินและวัดผลว่าการสื่อสารโน้มน้าวใจที่กระท าเสร็จสิ้นไปแล้ว
นั้นประสบผลส าเร็จหรือไม่สามารถดูจากปฏิกิริยาตอบสนองของผู้รับสารว่าผู้รับสารมีปฏิกิริยาตอบสนอง
ตรงกับเจตนาและวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารหรือไม่เช่นผู้ส่งสารขอเงินบริจาคสมทบสร้างโรงพยาบาล
หลังจากสื่อสารโน้มน้าวใจผู้รับสารแล้วผู้รับสารยินดีบริจาคเงินหรือปฏิเสธที่จะบริจาคเงิน 

3. ทางเลือกที่ผู้ส่งสารมีให้แก่ผู้รับสารความหลากหลายของทางเลือกที่ผู้ส่งสารมีให้แก่ผู้รับสาร
และการที่ผู้รับสารมีอิสระในการที่จะตัดสินใจเลือกทางเลือกนั้นๆเป็นองค์ประกอบอีกประการหนึ่งของ
การโน้มน้าวใจซึ่งองค์ประกอบข้อนี้จะแยกการโน้มน้าวใจออกจากการบีบบังคับให้ผู้อื่นท าตามการสื่อสาร
โน้มน้าวใจจะมีทางเลือกอย่างน้อยสองทางข้ึนไปและนอกจากจะพิจารณาจากความหลากหลายของ
ทางเลือกแล้วยังจะต้องพิจารณาจากการให้อิสระแก่ผู้รับสารที่จะเลือกด้วยหากผู้ส่งสารเสนอให้ทางเลือก
แก่ผู้รับสารแม้จะมีทางเลือกหลากหลายแต่ถ้าผู้รับสารไม่อยากจะเลือกเลยสักทางแล้วถูกบังคับให้ต้อง
เลือกทางใดทางหนึ่งย่อมจะไม่เป็นการสื่อสารโน้มน้าวใจการสื่อสารโน้มน้าวใจจะต้องให้อิสระแก่ผู้รับสาร
ที่จะปฏิเสธสารโน้มน้าวใจด้วย 
 4. การใช้สัญลักษณ์สื่อความหมายในสารโน้มน้าวใจโดยทั่วไปในการสื่อสารโน้มน้าวใจย่อมใช้
ภาษาเป็นเครื่องมือภาษาในที่นี้เป็นได้ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน วัจนภาษา อวัจนภาษา ภาษาท่าทางหรือ
แม้แต่รูปภาพสัญลักษณ์ต่างๆที่สามารถสื่อความหมายตามที่ผู้ส่งสารโน้มน้าวใจต้องการไปยังผู้รับสาร 

5. การโน้มน้าวใจเป็นกิจกรรมของมนุษย์เท่านั้นองค์ประกอบสุดท้ายของการสื่อสารโน้มน้าวใจ
คือการสื่อสารโน้มน้าวใจจะไม่นับรวมถึงการโน้มน้าวใจสิ่งอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์ซึ่งการสื่ อสารโน้มน้าวใจ
สามารถจะเกิดข้ึนได้ภายในตัวบุคคลคนเดียวซึ่งเรียกว่าการสื่อสารโน้มน้าวใจตนเอง  (Self – 
Persuasion) หรือจะเกิดข้ึนระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนหรือมากกว่าซึ่งไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารโน้มน้าวใจ
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ระหว่างบุคคลกับบุคคลการสือ่สารโน้มน้าวใจระหว่างบุคคลกับกลุ่มการสื่อสารโน้มน้าวใจระหว่างกลุ่มกับ
กลุ่มหรือการสื่อสารโน้มน้าวใจระหว่างกลุ่มกับบุคคลก็ตามการสื่อสารโน้มน้าวใจจะได้รับอิทธิพลจาก
สังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งปริบทแวดล้อมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ส่งสารและผู้รับสารโน้มน้าวใจนั้นด้วย
เสมอ 

ดังนั้นการโน้มน้าวใจจึงหมายถึงการสื่อสารที่ผู้ส่งสารมีความตั้งใจที่จะมีอิทธิพลต่อจิตใจและการ
กระท าของผู้รับสารโดยอาศัยสารสื่อและบริบทแวดล้อมในขณะที่ท าการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการโน้ม
น้าวใจโดยผู้รับสารโน้มน้าวใจมีความสามารถที่จะประเมินและตัดสินใจเลือกรับสารโน้มน้าวใจได้อย่าง
อิสระในระดับหนึ่ง 

ผลของการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจจะสัมฤทธ์ิผลหรือไม่นั้นอาจไม่ทราบผลเห็นในทันทีทันใด
เพราะในบางสภาพการณ์นั้นการส่งสารต้องใช้เวลาใช้ระยะทางผ่านองค์ประกอบอื่นๆจนกว่าจะถึงผู้รับ
สารเพื่อให้ผู้รับสารจะตีความหมายแล้วโต้ตอบหรือแสดงพฤติกรรมออกมา 
 

เทคนิคการสื่อสารกับเด็กและวัยรุ่น 
พัฒนาการของเด็กแต่ละวัย 
วัยทารก (0-1 ปี) 
ทารกไม่สามารถพูดได้ แต่จะสื่อสารโดยการแสดงออกทางท่าทาง เช่น ยิ้มเมื่อพอใจ ร้องไห้เมื่อ

ไม่พอใจ ส่งเสียงอ้อแอ้ในล าคอ(Cooing)  
วัยเด็กตอนต้น(อายุ 1-6 ปี) 
เด็กจะใช้ท่าทางในการแสดงออกมากกว่าค าพูดเนื่องจากยังพูดได้ไม่มากและสื่อได้ไม่ชัดเจนนัก

เด็กวัยน้ีจะพูดได้ 50 ค าตามสัญลักษณ์ที่มองเหน็และใช้ไวยากรณ์ยังไม่ถูกต้องนักและจะมคีวามตั้งใจเพยีง
สั้นๆ 

วัยเรียน 6-12 ปี 
เด็กจะเข้าใจเหตุผลมากข้ึนในการคิดแต่ยังเข้าใจอะไรในเชิงนามธรรมน้อยและรู้จักใช้ค าพูดที่
ถูกต้อง 

ตามหลักไวยากรณ์มากขึ้น มีทักษะการใช้ภาษามากข้ึนประเมินระดับความคิดและความเข้าใจในเด็กก่อน
การอธิบายจึงควรยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมให้เด็กมองเห็นหรือนึกถึงภาพได้การใช้วิดีโอเทป สื่อการสอน 
รูปภาพ ไดอะแกรมจะช่วยให้เด็กเข้าใจง่ายข้ึน 

เด็กวัยรุ่น 13-19 ปี 
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มีทักษะการสื่อสารอย่างสมบูรณ์ มีการคิดในเชิงรูปธรรมและนามธรรมมากข้ึน สามารถวิเคราะห์
ปัญหาต่างๆได้อย่างเป็นระบบ (Susheewa. 2550) 

ปัญหาที่พบได้บ่อยมากในอันดับต้นๆที่พ่อแม่มาปรึกษา คือคุยกับลูกวัยรุ่นแล้วไม่เข้าใจกันเมื่อ
วิเคราะห์สาเหตุแล้วมักหนีไม่พ้นเรื่องของเทคนิคการพูดคุยจะคุยกับวัยรุ่นได้รู้เรื่อง ต้องอาศัยหลักต่อไปนี้
(ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย) 

1.เข้าใจเขาหน่อยและยอมรับการเปลี่ยนแปลงจากเด็กวัยเรียนที่อยู่ในโอวาท เริ่มต่อล้อต่อเถียง
ฉุนเฉียวง่าย ไม่ค่อยยอมท าตามค าสั่งง่ายๆเหมือนสมัยเด็กๆบางทีก็เหมือนผู้ใหญ่พูดคุยกันรู้เรื่อง บางครั้ง
ก็ท าตามอ าเภอใจไม่ค่อยคิดถึงจิตใจคนอื่น ค าพูดเชือดเฉือน ก้าวร้าว ดูเหมือนไม่มีมารยาทแต่บทจะพูด
หวานก็หวานได้ ข้ึนๆลงๆ เอาแน่นอนไม่ค่อยได้ แต่ก็อยากมีส่วนร่วมอยากแสดงความคิดเห็น และ
ต้องการการยอมรับจากผู้ใหญ่จ าเป็นอย่างยิ่งที่พ่อแม่จะต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิธีการ ทั้งกฎเกณฑ์
กติกา วิธีการพูดคุย และลูกเล่นต่างๆให้ทันสมัยพร้อมที่จะน ามาใช้กับลูกวัยรุ่นเพิ่มข้ึนวัยนี้ส่วนใหญ่จะไม่
ชอบวิธีการจู้จี้ ข้ีบ่นวุ่นวายกับเรื่องเล็กๆน้อยๆของเขา ยิ่งเข้าไปยุ่ง วัยรุ่นจะยิ่งถอยห่างไม่ชอบการบังคับ
ตรงๆ ถ้าไม่ใช้เรื่องใหญ่ก็ต้องท าไม่รู้ไม่ช้ีบ้างแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เกินขอบเขต ยอมรับไม่ได้ เช่น หนีโรงเรียน 
กลับบ้านดึกก็ต้องจัดการให้ชัดเจน 

2. พูดคุยเปิดเผย เป็นกันเองเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนทักษะน้ีมาตั้งแต่เล็กๆเรียกว่าคุยกันได้ทุกเรื่อง
ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดี เรื่องที่ท าส าเร็จและไม่ส าเร็จเรื่องของความชอบและไม่ชอบ 
คุยกันอย่างเปิดเผยเป็นประจ า บรรยากาศสบายๆเป็นห่วงเป็นใยพอเหมาะ 

   ถ้าน าปัญหาต่างๆมาช่วยกันคิดและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันจะยิ่งเพิ่มคุณภาพการ
พูดคุยเพิ่มมากขึ้นการใช้เวลาพูดคุยแบบนี้จะท าให้พ่อแม่เข้าใจความคิดความรู้สึกของวัยรุ่นที่มีต่อเรื่อง
ต่างๆได้ดี สามารถกระตุ้นให้หัดคิดหัดพูดถึงความคิด ความรู้สึกของตัววัยรุ่นเอง และสะท้อนความคิดและ
ความรู้สึก เช่น“ ลูกคิดถึงเรื่องนี้อย่างไร ” (ถามความคิด) 

“ เธอรู้สึกอย่างไร ลองบอกครู........... ” (ถามความคิด) 
“ ลูกต้องการให้เป็นอย่างไร........... ” (ถามความคิด) 
“ เมื่อลูกโกรธลูกคิดจะท าอย่างไรต่อไป” (ถามความคิด) เมื่อเด็กตอบว่า  
“ ผมอยากกลับไปชกหน้ามัน ” ควรพูดต่อไปว่า  
“ ลูกโกรธมากจนคิดว่าน่าจะกลับไปชกหน้าเขา ” (สะท้อนความคิด) 
“ ลูกคงเสียใจ ที่คุณครูท าโทษ ” (สะท้อนความรู้สึก) 
“ หนูรู้สึกอย่างไรบ้าง ที่พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน ” (ถามความรู้สึก) 
“ เธอรู้สึกอย่างไร ที่ถูกเพื่อนแกล้ง ” (ถามความรู้สึก) 
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“ ลกูโกรธที่ถูกเพื่อนแกล้ง” (สะท้อนความรู้สึก) 
“ เรื่องที่คุยกันนี้คงจะกระทบความรู้สึกของหนูมาก ครูจะคุยกันต่อได้ไหม ” (สะท้อน

ความรู้สึก) 
การถามและสะท้อนความรู้สกึและความคิด จะได้ประโยชน์มากเพราะจะท าให้เด็กรู้สึกว่า เรา

เข้าใจความคิด และความรู้สึกของเขาท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี เป็นพวกเดียวกัน และจะเปิดเผยข้อมูล
มากขึ้นชักจูงได้ง่ายข้ึน 

การพูดคุยที่ดีจะท าให้เขารู้สกึว่า การพูดเล่าเรื่องทั้งเรื่องดีและไม่ดีเป็นเรื่องปกติพ่อแม่และครู
ควรเป็นตัวอย่างแก่เด็กในการบอกความคิดเห็นหรือต้องการของตนเองที่ชัดเจน เช่น “ แม่คิดว่า........... ” 
“ ครูไม่ชอบเลยที่........... ” หรือ “ พ่อต้องการให้เป็นแบบนี้........... ” เป็นต้น 

การที่เลี้ยงกันมาต้ังแต่เล็กมิได้หมายความว่าพ่อแม่ลูกจะคิดอะไรได้ตรงกัน หรือท าเหมือนกัน
ให้ยอมรับความคิดเห็นของวัยรุ่นถึงแม้ว่าจะพ่อแม่อาจไม่เห็นด้วยก็ตามให้โอกาสเขาได้แสดงความคิดเห็น 
แสดงความรู้สึกได้ทุกๆเรือ่งแม้ว่าจะเปน็เรือ่งทีอ่าจท าผิดพลาดมาก็ต้องชมที่เขากล้าเปิดเผยแต่การจัดการ
ในเรื่องผิดถูกก็ต้องจัดการไปอีกเรื่องหนึ่ง 

 3. เวลาเวลาพูดคุยที่มีคุณภาพไม่จ าเป็นต้องมีมาก ควรเป็นเวลาที่สบายๆโดยเอาเหตุการณ์ใน
ละครในภาพยนตร์หรือในประสบการณ์ชีวิตมาคุยต่อเพื่อสังเกตแนวความคิดเห็นความเช่ือและค่านิยม 
ภายใต้บรรยากาศที่มองกันในแง่ดีต่อกันจะท าให้วัยรุ่นรับฟังข้อมูลที่พ่อแม่สื่อสารได้ดีที่สุ ด แต่ภายใต้
ความกดดันเครียดหรือมีความโกรธแทรกอยู่จะท าให้การรับรู้ข้อมูลบิดเบี้ยวไปได้ทั้งสองฝ่าย 

4. ท่าทีของพ่อแม่ถ้าพ่อแม่รับฟังความคิดเห็นและฟังเหตุผลของวัยรุ่นวัยรุ่นเองก็จะฟังพ่อแม่
เช่นกัน พ่อแม่ทุกคนพอใจที่ลูกเช่ือฟังและไม่พอใจอย่างยิ่งถ้าลูกไม่ท าตามหรือปฏิเสธที่จะท าท่าทีของพ่อ
แม่จึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อคุณภาพในการพูดคุยกับวัยรุ่นควรฝึกให้เด็กคิดเองก่อนเสมอ เมื่อเด็กคิด
ไม่ออก ไม่รอบคอบ ไม่กว้างพ่อแม่ครูอาจช่วยช้ีแนะให้ในตอนท้าย ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง
ยอมรับการปฏิเสธที่มีเหตุผลเพราะน่ันหมายความว่าลูกเราเริ่มเป็นตัวของตัวเองแค่ก็มิได้หมายความว่า
จะต้องท าตามวัยรุ่นทุกครั้งเนื่องจากเขายังด้อยประสบการณ์ แต่การพูดกับวัยรุ่นโดยไม่แสดงอารมณ์
ปรารถนาดี ใช้เหตุผลแต่ในมุมมองและเหตุผลที่แตกต่างออกไปและให้เวลากลับไปคิด จะช่วยท าให้วัยรุ่น
รับข้อมูลของพ่อแม่กลับไปคิดต่อได้ตัวอย่างการกระตุ้นให้วัยรุ่นหัดคิดด้วยตนเอง เช่น 
          “ ลูกคิดว่าปัญหาอยู่ที่ไหน” (ให้คิดสรุปหาสาเหตุของปัญหา) 
          “ แล้วเธอจะท าอย่างไรต่อไปดี” (ให้คิดหาทางออก) 
          “ แล้วทางออกแบบอื่นละ มีวิธีการอื่นหรือไม่ ” (ให้หาทางเลือกอื่นๆ ความเป็นไปได้อื่นๆ) 
          “ ท าแบบนี้ แล้วคาดว่าผลจะเป็นอย่างไร ” (ให้คิดถึงผลที่ตามมา) 
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          “ เป็นไปได้ไหม ถ้าจะท าแบบนี้....(แนะน า).......ลูกคิดอย่างไรบ้าง ” 
         5. ช่ืนชมความสามารถเทคนิคในการพูดคุยกับผู้ใหญ่ได้ดีก็ต้องผ่านการฝึกฝน ซึ่งในระยะแรกอาจ
พูดไม่เหมาะสมไปบ้างก็ต้องให้อภัยช้ีให้เห็นความก้าวหน้าในทักษะการเลือกใช้ค าพูดที่เหมาะสม การใช้
เหตุผลการสรุปใจความ แนวคิดต่างๆ การชมต้องให้เกิดความภาคภูมิใจตนเองควรชมให้ผู้อื่ นทราบด้วย 
หรือร่วมช่ืนชมด้วย และเสริมให้เด็กรู้สึกต่อไปว่าเขาคงจะพอใจที่ตัวเองเป็นคนดีด้วย ต่อไปเด็กจะช่ืนชม
ตัวเองเป็นไม่ต้องรอให้คนอื่นเห็นความดีของตน หรือรอให้คนอื่นชมเสมอไป ดังตัวอย่างนี้ 
           “ แม่ดีใจมากที่ลูกช่วยน้องแก้ปัญหา ลูกรู้สึกภูมิใจใช่ไหมจ๊ะ ”  

“ พวกเราภูมิใจที่เธอได้รางวัลครั้งนี้ ช่วยกันตบเมือให้หน่อย เธอคงภูมิใจในตัวเองเหมือนกันใช่
ไหม ”  
             แต่ในด้านตรงข้ามเวลาเตือนอย่าให้เกิดความอับอายให้ค่อยๆคิด และยอมรับด้วยตัวเอง อย่า
ให้เสียความรู้สึกควรเตือนเป็นการส่วนตัว ก่อนจะเตือน ควรหาข้อดีของเขาบางอย่างชมตรงจุดนั้นก่อน 
แล้วค่อยเตือนตรงพฤติกรรมนั้น เช่น 

“ ครูรู้ว่าเธอเป็นคนฉลาด แต่การที่เธอเอาของเพื่อนไปโดยไม่บอกนี่ไม่ถูกต้อง ”  
           “ ครูเห็นแล้วว่าเธอมีความตั้งใจมาก แต่งานนี้เป็นงานกลุ่มที่ต้องช่วยกันท าทุกคนนะจ๊ะ ”  
         6.  หลีกเลี่ยงการใช้ค าถามที่ข้ึนต้นว่า “ ท าไม ” การใช้ค าถามที่ข้ึนต้นว่า ” ท าไม.. ” เช่น “ 
ท าไมลูกไม่ส่งงาน ” จะท าให้วัยรุ่นเข้าใจได้ 2 แบบ คือ 1. เธอท าไม่ดีเลย ท าไมจึงท าเช่นนั้น2. ถ้ามี
เหตุผลดีๆ การกระท าเช่นน้ันก็อาจเป็นที่ยอมรับได้ 
             ผลที่ตามมาคือวัยรุ่นจะพยายามหาเหตุผลเข้าข้างตนเองมากข้ึน เพื่อพยายามยืนยันว่าความคิด
และการกระท าของเขาถูกต้อง เป็นการสอนให้เด็กเถียงแบบข้างๆคูๆแล้วผู้ใหญ่ก็จะโมโหเสียเอง ทั้งๆที่
เป็นคนเริ่มต้นให้เด็กหาเหตุผลแต่เมื่อเด็กแสดงเหตุผล ก็ไม่ยอมรับเหตุผลของเขาถ้าต้องการทราบเหตุผล
จริงๆของพฤติกรรม เด็ก ควรถามดังนี้ 

“ ครูอยากรู้จริงๆว่าอะไรท าให้เธอท าอย่างนั้น”  
 “ พอจะบอกแม่ได้ไหมว่า ลูกคิดอย่างไรก่อนที่จะท าอย่างนั้น ”  

“ เกิดอะไรข้ึน ท าให้เธอมาโรงเรียนสายในวันน้ี ”  
“ มันเกิดอะไรข้ึน ไหนลองเล่าให้พ่อเข้าใจหน่อย ” 

7. การต าหนิการที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกันเป็นเรื่องธรรมดาของคนสองคน ความผิดพลาดการ
เถียงข้างๆคูๆ ก็ไม่ต้องไปเอาใจใส่มากนัก อย่าด่วนต าหนิ ดุว่าลงโทษก่อนที่วัยรุ่นจะพูดจบ พยายามสงบ
ใจ ท าความเข้าใจ ให้โอกาส อย่าพูดขัดและสรุปประเด็นให้ตรงกัน จากเรื่องที่เขาเล่ามาให้ฟังนั้นถ้าจะ
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ต าหนิให้ต าหนิที่ความคิด การตัดสินใจหรือพฤติกรรมจะท าให้วัยรุ่นยอมรับและ ไม่เสียความรู้สึกด้านดี
ของตนเองมากกว่าไปต าหนิที่ตัววัยรุ่นว่าเป็นคนไม่ดี เพราะจะเกิดการต่อต้านไม่ยอมรับเช่น 
           “ การมาโรงเรียนสาย เป็นสิ่งที่ไม่ดี ” ดีกว่า “ เธอนี่แย่มาก ข้ีเกียจจังเลยถึงมาสาย ”  
           “ การท าเช่นน้ัน ไม่ฉลาดเลย ” ดีกว่า “ เธอนี่โง่มากนะ ที่ท าเช่นน้ัน ”  
           “ แม่ไม่ชอบที่ลูกไม่ได้ช่วยงานบ้าน ทุกคนต้องช่วยกัน “ ดีกว่า “ ลูกเห็นแก่ตัวและชอบเอา
เปรียบ ”  
           ไม่ควรใช้ค าพูดท านองว่าเป็นนิสัยไม่ดี หรือสันดานไม่ดี เพราะจะเกิดการต่อต้านหรือแกล้งเป็น
อย่างนั้นจริงๆ หรืออย่าพูดล่วงเกินไปถึงผู้อื่น เช่น “ นิสัยเสียเหมือนพ่อไม่มีผิด ”  

  เหตุที่วัยรุ่นไม่ชอบพูดคุยกับผู้ใหญ่มักเกิดจาก 
             1. ชอบเอาไปเล่าต่อ 
             2. จบการพูดคุยด้วยการสัง่สอน อบรม ดุว่า หรือโวยวายโดยที่ยังฟังไมจ่บ 
             3. ไม่สนใจจริงจังในเนือ้หาทีเ่ขาพูดหรือติดยึดแนวความคิดของผู้ใหญ่เพียงแค่ท าท่ารับฟังไป
อย่างนั้นไม่ได้ตั้งใจทีจ่ าท าความเข้าใจเนื้อหาที่เขาพูดออกมาหรือไม่ยอมทีจ่ะเข้าใจ 
             4. จ้องจบัผิด 
             5. ไม่เคยสนใจพูดคุยกันมาก่อน พอมเีรื่องข้ึนมาถึงจะมาพูดคุยซักถาม หรือเพือ่หวัง
ผลประโยชน์ 
 

สิ่งที่วัยรุ่นอยากได้รบัจากผู้ใหญ่ เวลาพูดคุยกันคือ 
         1. การยอมรับความคิดเห็น ถึงแม้ว่าจะแตกต่างจากผู้ใหญ่ 
         2. ให้โอกาสแสดงความเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ด่วนตัดสินว่าผิดหรือถูก 
         3. ให้เกียรติในการคุย เสมอว่าเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่ง 
         4. ถ้าจะดุหรือว่ากล่าวตักเตือนให้พูดตรงๆเฉพาะเรือ่งนั้น ให้ตรงประเด็นไม่ต้องพูดยาว อย่าเอา
ความผิดเก่าๆมาพูดซ้ า 
         5. คุยกันในบรรยากาศดีๆ สบายๆ ไม่กดดัน 
         6. คุยกันได้หลายๆเรือ่งอย่างสนุกสนาน และยอมรบัในความแตกต่าง 
         7. เป็นทีป่รกึษาได้ในยามที่ต้องการ 
         8. ใกล้ชิดแต่ไม่วุ่นวาย เจ้ากี้เจ้าการ หรือบบีบงัคับ 
 
2. แนวคิดด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ 
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  2.1 รายการสารคดี 
เมื่อกล่าวถึงรายการสารคดี หลายคนอาจนึกถึงรายการความรู้ที่เสนอเนื้อหาจริงจัง ซึ่งสวน

ทางกับรายการบันเทิง แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่ารายการสารคดีก็เป็นที่นิยม อาจด้วยเสน่ห์ของรายการที่
น าเสนอเรื่องราวอย่างรอบด้านทุกประเด็นส าคัญ การน าเสนอเรือ่งราวที่ลกึลงไปในจิตวิญญาณของผู้คนที่
มีความผูกพันกับสถานที่นั้นหรือสิ่งนั้นๆ ก่อให้เกิดอารมณ์ด้านใดด้านหนึ่งให้ความรู้และความเพลิดเพลิน
ในคราวเดียวกัน สารคดีโทรทัศน์ (television documentary)มีลักษณะส าคัญในการเสนอเรื่องจริงของ
สารคดีทั้งหลายอย่างเจาะลึก (in depth) และอย่างมีศิลปะ อาจเป็นเรื่องของเหตุการณ์ ของบุคคล หรือ
สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ได้ จุดประสงค์เปน็เรือ่งเสนอแนวความคิด อันอาจมีลักษณะโน้มน้าวจิตใจผู้ชม จึงไม่ใช่เรื่อง
แปลกที่รายการสารคดีจะมีลักษณะอย่างที่กล่าวข้างต้น เพราะถ้าเรามองย้อนไปในยุคแรกของรายการ
สารคดี รายการสารคดีเรื่องแรกของโลก จะพบว่า รายการสารคดีโทรทศัน์ถอดแบบออกมาจากภาพยนตร์
สารคดี (film documentary) ซึ่งเริ่มต้นเมื่อ 70 กว่าปีมาแล้ว นักถ่ายภาพชาวอเมริกันช่ือ Robert 
Flanherty ได้แสดงให้เห็นว่าชีวิตคนจริงๆ ก็อาจถ่ายท าให้น่าชมคล้ายเรื่องอ่านเล่นได้ เมื่อปี ค.ศ. 1922 
(พ.ศ. 2465) เขาได้ถ่ายเรื่อง Nanook of the North ซึ่งเป็นเรื่องจริงของครอบครัวชาวเอสกิโม เป็น
การศึกษาชีวิตมนุษย์ ซึ่งต้องดิ้นรนต่อสู้กับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ นี่เป็นจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์ 
documentary 
 
 ความหมายของรายการสารคดี 
 ก่อนที่จะทราบความหมายของค าว่า “รายการสารคดี” ก็ควรจะต้องเข้าใจความหมายของค าว่า 
“สารคดี” กันก่อน สารคดีตามความหมายในพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยราชสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้
ความหมายกว้างๆไว้ว่า สารคดี เป็นเรื่องที่เขียนจากเค้าความจริง ไม่ใช่จินตนาการ 
 นักวิชาการได้ให้ความหมายของสารคดีไว้ว่า สารคดี หมายถึงข้อเขียนที่ผู้เขียนมีเจตนาเบื้องต้น
เพื่อรายงานเรื่องที่เป็นความจริง มิใช่เกิดจากจินตนาการ เรียบเรียงอย่างสละสลวย โดยเน้นองค์ประกอบ
ของความสนใจมนุษย์มากกว่าองค์ประกอบของความสด และมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ความรู้ ความผ่อน
คลายของผู้อ่านในเวลาเดียวกัน 
 ในส่วนของความหมายของรายการสารคดี ได้มีนักวิชาการและผู้ผลิตรายการสารคดี  ให้
ความหมายไว้ดังนี้ 
 โจเซฟ ที บราวน์ (2514, อ้างถึงใน ชนินทร์ ชมะโชติ และดวงพร ทรัพย์ลักษณ์ 2549: 6) ได้ให้
ความหมายของสารคดีโทรทัศน์ว่าหมายถึงรายการประเภทหนึ่งซึ่งน าเสนอเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างละเอียด
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ตั้งแต่ต้นจนจบรายการโดยอาศัยหลักการน าเสนอเรื่องราวความเป็นจริง แต่ในขณะเดียวกันก็ใช้เทคนิค
วิธีการน าเสนอหลายลักษณะมาผสมผสานกันเพื่อให้เกิดจินตนาการที่ดี และจูงใจให้ผู้ชมเกิดความสนใจ 
  พอล ครีวาเซค (2540, อ้างถึงใน ชนินทร์ ชมะโชติ และดวงพร ทรัพย์ลักษณ์ 2549: 6) ให้
ความหมายของรายการสารคดีว่า เป็นการน าเสนอเรื่องราวชีวิตจริงด้วยการจินตนาการโดยปราศจากการ
แต่งเติม (television programme presenting an activity of real life with imagination but 
without fictional colouring) 

วิภา อุตมฉันท์ (2544, อ้างถึงใน ชนินทร์ ชมะโชติ และดวงพร ทรัพย์ลักษณ์ 2549: 6) ให้ทัศนะ
เกี่ยวกับรายการสารคดีไว้ว่ารายการสารคดีท าหน้าที่เสนอเหตุการณ์และเรื่องราวที่เกิดข้ึนตามความเป็น
จริง สารคดีไม่เพียงบรรยายให้เห็นเรื่องราวที่เกิดข้ึนตามเป็นจริงเท่านั้น แต่ยังสามารถน าเรื่องราวในอดีต
กลับมาเสนอใหม่ ใช้ฟิล์มภาพยนตร์ ประวัติศาสตร์ รูปภาพ และวัตถุโบราณต่างๆ มาผลิตรายการสารคดี
ประวัติศาสตร์ข้ึนมาใหม่ 

ธีรภาพ โลหิตกุล (2544, อ้างถึงใน ชนินทร์ ชมะโชติ และดวงพร ทรัพย์ลักษณ์ 2549 : 6) ให้
ความหมายของรายการสารคดีไว้ว่า รายการสารคดี คือ การน าเอาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงมาน าเสนอโดย
ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ ดังนั้น เมื่อคิดจะเขียนสารคดีจะต้องค านึงถึงข้อมูลและกลวิธีการน าเสนอใน
สัดส่วนที่เท่ากัน คือ เนื้อหาหรือข้อมูล : รูปแบบหรือกลวิธีการน าเสนอในสัดส่วน 50 : 50 สารคดีมิอาจ
ปั้นแต่งเรื่องราวหรือตัวละครข้ึนเองตามจินตนาการของผู้เขียน เช่น บทละคร นิยาย หรือเรื่องสั้น แต่สาร
คดีก็มิใช่ “แบบเรียน” ที่จะต้องน าเสนอข้อมูลอย่างเป็นแบบแผน ตรงไปตรงมาเป็นล าดับข้ันตอนครบทุก
กระบวนการ 

สารคดีเป็นสื่อหนึ่งของความบันเทิง หากแต่เป็นความบันเทิงที่สอดแทรกสาระความรู้ควบคู่กันไป 
ผู้เขียนสารคดีจึงพึงตระหนักว่าจะสร้างสรรค์กลวิธีการน าเสนอหรือร้อยเรียงข้อมูลความรู้อย่างไรให้ผู้อ่าน 
ผู้ฟัง ผู้ชม ได้รับทั้งอรรถรสอันเพลิดเพลินจากการ “เสพ” ผลงานสารคดีของเรา ดังนั้น การสร้างสรรค์
กลวิธีการน าเสนอในบางครั้งจึงอาจใช้กลวิธีแบบเรื่องสั้นหรือนวนิยาย เช่น มีตัวละคร มีการหักมุมจบ มี
การทิ้งปริศนาให้ผู้อ่านได้ขบคิด ใช้รูปธรรมอธิบายนามธรรม ใช้ก้อนกรวดอธิบายพื้นพิภพ ฯลฯ 

จากความหมายที่นักวิชาการและผู้ผลิตรายการสารคดีได้ให้ไว้ในข้างต้นพบว่ามีความคล้ายคลึง
กันโดยหลักใหญ่แล้วสามารถสรุปออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1. รายการสารคดีเป็นการน าเสนอเรื่องราวความเป็นจริง ยึดหลักความจริงเป็นส าคัญ  สารคดี
ไม่ได้เกิดจากการสร้างเรื่องราวข้ึนมาแล้วน าไปเขียนบทเพื่อการถ่ายทอด แต่เน้นการบันทึกเรื่องราวจาก
เหตุการณ์และสถานที่จริง โดยน าเสนอประเด็นที่ประกอบข้ึนมาจากความจริงของเรื่องราวที่เกิดข้ึน 
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2. รายการสารคดีเป็นกระบวนการสรา้งเสรมิการเรยีนรู้ โดยใช้องค์ประกอบของภาพ และเสียงที่
สร้างสรรค์เป็นหลัก สารคดีส่วนใหญ่เป็นสารคดีที่เป็นกระบวนการเสริมสร้างการเ รียนรู้เป็นเรื่องของ
ความรู้ที่มีขอบข่ายกว้างขวางมาก เป็นกระบวนการสร้างการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งโดยมี ทั้งภาพและเสียง
เป็นองค์ประกอบ ซึ่งผ่านกระบวนการสร้างสรรค์เป็นหลัก เมื่อรายการสารคดีเป็นการเสริมสร้างการ
เรียนรู้โดยอาศัยองค์ประกอบของภาพและเสียงที่ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ น าไปสู่กระบวนการคิดต่อ
ยอด นั้นคือการท าให้คนดูได้รับความรู้แล้วน าความรู้ที่ได้ไปใช้ และเกิดมุมมองใหม่ในการด าเนินชีวิต รวม
ไปถึงน าไปสู่การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับกระบวนการสร้างสรรค์เพื่อท าให้คนดูได้
ตลอดเวลาต้องผ่านกระบวนการทีส่ร้างสรรค์อย่างพอสมควร ถ้าไม่ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ เป้าหมาย
ที่คนดูอยากดูให้จนจบก็จะไม่เกิดข้ึน หรือสรุปอีกนัยหนึ่งได้ว่า สารคดีคือเรื่องจริงที่ถูกน าเสนออย่าง
สร้างสรรค์ อย่างน้อยต้องเกิดผลกระทบกับผู้ชม ดูแล้วสามารถติดต่อได้ 
  

จุดมุ่งหมายของรายการสารคดี 
การผลิตรายการโทรทัศน์มีจุดมุ่งหมายแตกต่างกันไป ถ้ากล่าวพิจารณาอย่างกว้างๆ  อาจพบว่า

การผลิตรายการโทรทัศน์มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้เรื่องราว ข่าวสาร โดยเน้นเพื่อให้รู้ เพื่อให้เข้าใจ 
ว่ามีอะไรเกิดข้ึนที่ไหน เมื่อใด อย่างไร หรือมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ชมเกิดความคิดในทางสร้างสรรค์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต หรืออาจจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความบันเทิง เปรียบเสมือนอาหารใจของ
มนุษย์ เพราะความบันเทิงท าให้เกิดความสุข ผ่อนคลายความตึงเครียด ด้วยคุณลักษณะของโทรทัศน์ที่มี
ทั้งภาพและเสียงที่เหมือนจริง จึงช่วยสร้างบรรยากาศ ความสนุกสนาน ความบันเทิง หากจะกล่าวถึง
จุดมุ่งหมายให้ชัดเจนส าหรับรายการสารคดี มีจุดมุ่งหมายหลักๆ โดยแบ่งเป็น 4 ข้อ ดังนี้ 
  1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ จุดมุ่งหมายน้ีต้องการให้เกิดผลของการกระท าที่ต่อเนื่องจากการรับรู้
และเข้าใจ โดยผู้ชมเกิดความตระหนักเพื่อน าไปคิดและปฏิบัติ น าไปศึกษาค้นคว้า น าไปปรับปรุง โดย
ข้ึนอยู่กับการรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องเล็กๆไว้เพื่อให้คนได้เรียนรู้ ท าให้คนเรียนรู้และ
ตระหนักถึงความแตกต่างทางความคิดของคนในสังคม 

 2. เพ่ือให้ข้อเท็จจริง การน าเสนอสารคดีให้ข้อเท็จจริงที่หลากหลายซึ่งอาจจะไม่ครบถ้วน แต่
ต้องถูกต้องตามความเป็นจริงทั้งหมด การผลิตรายการสารคดีที่ดีต้องหลีกเลี่ยงการใส่ความคิดเห็นของคน
เขียนบท นอกจากความคิดเห็นน้ันเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลบนพื้นฐานแห่งข้อเท็จจริง 

3. เพ่ือความเพลิดเพลิน จุดมุ่งหมายเพื่อใหผู้้ชมได้รับทั้งความรู้และความบนัเทิงเป็นการเสริมเส
ร้างความคิดและประเทืองปัญญาไปพร้อมๆกัน มิใช่จะมุ่งให้เกิดแต่ความสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างเดียว 
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เนื่องมาจากแนวคิดที่ว่ารายการบันเทิงสามารถเรียกร้อง ความสนใจของผู้ชมมากกว่ารายการประเภท
อื่นๆ เพื่อให้ผู้ชมน่าสนใจและติดตามรายการนี้ต้ังแต่ต้นจนจบรายการ 

 4. เพ่ือความสุนทรียะ จุดมุ่งหมายน้ีเกิดข้ึนจากการที่ใช้ภาพและเสียงเป็นหลักในการน าเสนอ
เรื่องราวการล าดับภาพและเสียงที่ดีย่อมน าไปสู่การเช่ือมโยงเนื้อหาของผู้ชมเข้ากับเรื่องราวต่างๆ ที่
แวดล้อมตัวเขาอยู่ สุดท้ายจะน าไปสู่บทสรุปที่ท าให้คนดูได้รับข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อไป 

 ในทางปฏิบัติ การผลิตรายการสารคดีมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญที่สุดคือ มุ่งเน้นเพื่อเสริมสร้างความรู้
เป็นหัวใจส าคัญ สารคดีต้องให้ความรู้แก่ผู้ชม ดูแล้วเกิดความคิดต่อยอด การคิดต่อยอดจากการดูรายการ
สารคดีคือ การท าให้ผู้ชมได้รับความรู้เพิ่มข้ึนจนกระทั่งน าไปเสาะแสวงหา ซึ่งข้อมูลหลักฐานความจริงที่
สนับสนุนให้เกิดการเรยีนรู้ต่อไปได้เสมอ ทุกเรื่องราวที่น าเสนอที่ผา่นสายตาโดยเฉพาะเป็นเรื่องราวใกลต้ัว
คนส่วนใหญ่ที่บุคคลเหล่านั้นอาจจะมองข้ามไป อย่างกรณีเช่น การน าเสนอสารคดีเรื่องแม่น้ า ผู้คนที่
อาศัยอยู่ริมน้ าอาจจะไม่เคยคิดว่าเรื่องราวของแม่น้ ามีแง่มุม  แบบนี้ด้วยหรือ ท าไมพวกเขาถึงได้มองข้าม
กันไป รายการสารคดีจึงต้องท าให้เห็นว่าเรื่องราวของแม่น้ าที่พวกเขาคุ้นเคยยังมีอะไรแง่มุมอื่นๆ ที่ต้องรู้
อีกมากมาย การที่รายการสารคดีน าเสนอไปแลว้ส่งผลให้ผูช้มได้เรียนรูม้ากขึ้น จึงเสมือนว่ารายการสารคดี
เป็นกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ของมนุษย์ โดยมีองค์ประกอบด้านภาพและเสียงเข้ามาช่วย แต่สอง
องค์ประกอบนี้ข้ึนอยู่กับที่กระบวนการสร้างสรรค์จะท าอย่างไรเพื่อท าให้รายการสารคดีนั้นติดตาและน่า
ติดตามได้ตลอดเวลา จึงต้องอาศัยกระบวนการที่สร้างสรรค์ เพราะถ้าไม่ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ 
เป้าหมายที่จะท าให้ผู้ชมติดตาม จนจบก็จะไม่เกิดข้ึน 

จุดมุ่งหมายถัดมาคือ เพื่อให้ข้อเท็จจริง การรวบรวมข้อเท็จจริงมาน าเสนอผ่านข้ันตอน การ
ค้นคว้า ประมวลข้อมูล เรียบเรียงอย่างครบถ้วน แล้วคัดสรรข้อเท็จจริงที่มีประโยชน์และคุณค่าน าเสนอ
แก่ผู้ชมอย่างไม่บิดเบือนส าหรบัจดุมุ่งหมายเพื่อความเพลดิเพลนิและความสุนทรยีะนั้น ถือได้ว่าเป็นส่วนที่
ส่งเสริมให้รายการสารคดีนั้นน่าสนใจ น่าติดตาม ท าให้เช่ืองโยงระหว่างผู้ชมกับเรื่องราวที่น าเสนอ 
สามารถสะท้อนไปถึงความจริงของเรื่องราวรอบๆ ตัวผู้ชมอยู่ว่าล้วนมีความส าคัญและความน่าสนใจซ่อน
อยู่ และรอการค้นหาต่อไป 

  
ประเภทของรายการสารคดี 

              การจ าแนกประเภทรายการโทรทัศน์ทั่วๆไปในวงการโทรทัศน์ อาจแบ่งได้เป็นรายการข่าว 
รายการความรู้ และรายการบันเทิง ซึ่งก็เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ หากกล่าวถึงเฉพาะรายการ สารคดีจะเห็น
ได้ว่ารายการสารคดีสามารถจัดอยู่ในประเภทรายการให้ข่าวสาร ความรู้ หรือบันเทิงได้ทั้งหมด แต่
ส่วนมากรายการสารคดีจะมีคุณค่าทางข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบนั ปัญหาสังคม กิจการสาธารณะ หรือ
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กิจกรรมบ้านเมือง ซึ่งจัดเป็นสารคดีเชิงข่าว แต่ถ้าเป็นการให้ความรู้เชิงเจาะลึกในเรื่องธรรมชาติ เช่น 
รายการชีวิตสัตว์ น่าจะจัดไว้เป็นรายการประเภทความรู้หรือสง่เสรมิการศึกษา ดังนั้น การจ าแนกประเภท
รายการสารคดีสารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ 
  
             1. สารคดีความรู้ท่ัวไป เป็นสารคดีที่ไม่เกี่ยวข้องกับข่าว แต่เป็นเรื่องราวความรู้ทั่วๆไปมี
เนื้อหาเน้นให้ความรู้ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง สารคดีความรู้ทั่วไปสามารถจ าแนกตามประเภท
ของเนื้อหาได้ดังนี ้
                  1.1 สารคดีบุคคล (Personal Profile) คือเรื่องเกี่ยวกับบุคคล โดยสะท้อนให้เห็น
บุคลิกภาพ ความเป็นอยู่ ความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นเผยแพร่เกร็ดชีวิต ตลอดจนมุมมองและทัศนคติการ
ด าเนินชีวิตของบุคคลเหล่าน้ัน 
                  1.2 สารคดีในโอกาสพิเศษ (Seasonal Stories) คือสารคดีเกี่ยวกับเหตุการณ์ตามฤดูกาล
หรือเทศกาลต่างๆ เช่น สารคดีวันส าคัญทางศาสนา สารคดีปีแห่งการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น 
                  1.3 สารคดีประวัติศาสตร์ (Historical Features) คือสารคดีเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนใน
อดีต ประวัติความเป็นมาความส าคัญของสถานที่ และเอกลักษณ์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
                  1.4 สารคดีท่องเที่ยว (Travel Features) คือสารคดีเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อ
เชิญชวน หรือ สร้างความเพลิดเพลิน 
                  1.5 สารคดีแนะน าวิธีท า (How-to-do Features) คือสารคดีเกี่ยวกับการสอนให้ผลิตสิ่ง
ต่างๆ โดยเน้นที่ขั้นตอนการผลิต ให้ผู้ชมเข้าใจและติดตามได้ง่าย 
                  1.6 สารคดีเด็ก (Children Stories) คือสารคดีที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก เช่น พัฒนาการ
เด็ก จิตวิทยาเด็ก เป็นต้น 
                  1.7 สารคดีสตรี (Women Stories) เป็นสารคดีที่เน้นให้เห็นถึงบทบาท ความส าคัญของ
สตรีที่มีต่อสังคมในแง่มุมต่างๆ 
                  1.8 สารคดีเกี่ยวกับสัตว์ (Animal Stories) คือสารคดีที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ในด้านต่างๆ 
  
 2. สารคดีเชิงข่าว เป็นสารคดีที่มีลักษณะเนื้อหาเกี่ยวเนื่องมาจากข่าวที่ก าลังเปน็ที่สนใจเป็นการ
เสนอข้อเท็จจรงิเบื้องหลงัข่าว และเรื่องราวความเป็นมา ตลอดจนสาเหตุต่างๆหากเป็นข่าวเกี่ยวกับบุคคล
สองฝ่าย ต้องเสนอข้อเท็จจริงให้ความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่าย ไม่แทรกความคิดเห็นส่วนตัวลงไป ข่าวที่มา
ท าเป็นสารคดีน้ีมักเป็นข่าวที่คนในสังคมกล่าวขวัญกันและให้ความสนใจ หรือเรื่องราวที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ข่าวในขณะนั้น 
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3. สารคดีเชิงสถานการณ์ เป็นสารคดีที่เสนอสถานการณ์หรือผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผล

กับสังคมค่อนข้างกว้างและลึกกว่าสารคดีเชิงข่าว เช่น สถานการณ์โลกร้อนไม่ใช่ข่าวที่เกิดข้ึนรายวัน แต่
เป็นสถานการณ์ที่อุบัติข้ึนท าให้เกิดสภาวะโลกร้อน สถานการณ์ของโรคเอดส์ ในปัจจุบันสถานการณ์ของ
ไข้หวัดนก เป็นต้น เหล่าน้ีเป็นสถานการณ์ที่เจาะลึกลงไป 

 4. สารคดีเพ่ือการประชาสัมพันธ์ เป็นสารคดีที่เน้นการให้ข้อมูล ภาพลักษณ์ ความรู้ ความ
เข้าใจ และความน่าเช่ือถือขององค์กร หน่วยงาน สินค้าและ/หรือบริการต่างๆ ท าให้ผู้ชมมีความเห็น
คล้อยตาม เช่น สารคดีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หรือสารคดีเกี่ยวกับ
การด าเนินชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียงของบริษัทน้ ามันบางจาก เป็นต้น 

 5. สารคดีเพ่ือการศึกษา เป็นสารคดีที่ เน้นให้ความรู้วิชาการและการสอนในแง่ของการให้
ความรู้คือ มุ่งให้ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ส่วนในแง่ของการสอนคือ มุ่ง
ให้ความรู้ทางวิชาการ เป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งการศึกษาในและนอกระบบลักษณะ
รายการคล้ายกับบทเรียน สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน เช่น รายการเพื่อการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 การผลิตรายการสารคดีแต่ละประเภทผู้ผลติรายการจ าเป็นต้องศึกษาและเข้าใจเรือ่งราวของสาร
คดีก่อนเสมอ การผลิตสารคดีประเภทใดก็ตามจะน่าสนใจมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับกลวิธีการน าเสนอ
และเทคนิคให้เหมาะสมกับเนื้อหาและเรื่องราวที่ต้องการน าเสนอ 

  
วิธีการน าเสนอรายการสารคดี  

           วิธีการน าเสนอรายการสารคดีสามารถสรุปได้ ดังนี้ วิธีน าเสนอโดยการใช้เสียงบรรยายประกอบ
เป็นหลัก การใช้ผู้ด าเนินรายการเป็นหลัก การใช้รูปแบบละครเป็นหลัก และการใช้วิธีการน าเสนอแบบ
ผสมผสาน 

1. การใช้เสียงบรรยายประกอบ (Narration) โดยมีภาพและเสียงบรรยายประกอบหลักวิธีการ
น าเสนอในลักษณะนี้มีบทบรรยายรายละเอียดของเรือ่งทีน่ าเสนอ และมีภาพประกอบทีส่อดคล้องกัน โดย
ภาพประกอบนั้นเป็นการล าดับเรือ่งราว เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ท าให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจ ส าหรับการ
บรรยายเป็นการช่วยขยายความภาพประกอบเท่าน้ัน หากผู้บรรยายบรรยายอย่างละเอียดอาจท าให้ผู้ชม
เกิดความรู้สึกเบื่อได้ ยิ่งไปกว่าน้ันผู้บรรยายควรใช้ศิลปะในการบรรยายด้วยการเน้นน้ าเสียง โทนเสียงให้
เหมาะสมกับเรื่องที่น าเสนอ 
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  2. การใช้ผู้ด าเนินรายการเป็นหลัก (On-Camera Spokesperson) วิธีการน าเสนอลักษณะนี้
ใช้ผู้ด าเนินรายการ (host) เป็นผู้ด าเนินเรื่อง พูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหา กับผู้ชม หรือใช้เสียง
บรรยายตลอดรายการ นอกจากนี้ หากเป็นเรื่องเฉพาะด้าน จ าเป็นต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้
ด าเนินรายการ เช่น สารคดีเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข และสิ่งส าคัญผู้ด าเนินรายการควรแสดงให้
ผู้ชมเห็นถึงความกระตือรือร้นและการสนองตอบต่อสิ่งแวดล้อมล้อมรอบตัวอุปกรณ์ประกอบฉาก และ
เครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับรายการ ทั้งนี้ เพื่อดึงดูดความสนใจ 
  3. การใช้รูปแบบละครเป็นหลัก (Drama) วิธีการน าเสนอลักษณะนี้มีการสมมติเหตุการณ์ ตัว
ละคร โดยถ่ายทอดเนื้อหาที่ต้องการน าเสนอผ่านตัวละคร เช่น รูปแบบละครสั้น นอกจากนี้ ยังมีวิธีการ
น าเสนอลักษณะคล้ายกัน เรียกได้อีกอย่างว่า สารคดีเชิงละคร (docu-drama) เป็นสารคดีที่ถ่ายทอด
เนื้อหาเรื่องราวผ่านรูปแบบการแสดง ต้องค านึงถึงพื้นฐานของความจริงที่เกิดข้ึนมาแล้วท าให้คนดูได้เห็น
ภาพ ทั้งนี้ ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงที่มีอยู่จริง ใช้รูปแบบละครเพื่อให้คนดูเข้าใจเหตุการณ์ที่ผ่าน
มาแล้ว และเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งทั้งสองวิธีมีข้อดีที่ท าให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่าย ท าให้รู้สึกเพลิดเพลินและไม่
น่าเบื่อหน่าย การเลือกใช้วิธีการน าเสนอ เนื่องจากมีความจ าเป็นด้านเวลา สภาพแวดล้อม กฎหมาย ดิน
ฟ้าอากาศ จึงท าให้ไม่สามารถถ่ายท าจากเหตุการณ์จริง สถานที่จรงิได้ จึงจ าเป็นต้องสร้างในรูปแบบละคร
ข้ึนมา อย่างเช่น ในอีกร้อยปีข้างหน้าโลกจะเป็นอย่างไร จินตนาการบนพื้นฐานข้อเท็จจริง มีการศึกษา
ทางวิชาการว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร จ าลองภาพในอนาคตเป็นลักษณะที่เห็นเป็นรูปธรรมมากข้ึน หรือใน
อนาคตถ้าคุณไม่แก้ไขปัญหาโลกร้อนจะเกดิอะไรข้ึน ท าเป็นละคร ในอีกร้อยปีข้างหน้าสัตว์อะไรน่าจะเป็น
อย่างไร เพราะฉะนั้นอ้างได้ทั้งอดีตและอนาคต แต่ต้องอยู่ในพื้นฐานของข้อเท็จจริง มีหลักฐานทาง
วิชาการมารองรับ ถึงแม้จะเป็นจินตนาการก็ตาม แต่จินตนาการนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง มี
หลักฐานทางวิชาการมารองรับ จินตนาการนั้นดูจากในอดีตให้เห็นถึงเหตุผลของการท าทุกอย่างเพื่อให้คน
ดูเข้าใจมากยิ่งข้ึน 
  4. การใช้วิธีการน าเสนอแบบผสมผสาน โดยการน าวิธีการ 3 วิธีข้างต้นมาผสมผสานกัน
อย่างเช่น การใช้วิธีการน าเสนอแบบละครผสมกบัการใช้ผู้ด าเนินรายการ หรือใช้ผู้ด าเนินรายการเป็นหลัก
ร่วมกับการใช้เสียงบรรยายประกอบ ก็สามารถน ามาผสมผสานกันได้ ทั้งนี้ เทคนิควิธีการถ่ายทอด
เรื่องราวต้องอาศัยภาพและเสียงเป็นหลัก ซึ่งภาพที่น ามาใช้ในรายการนอกจากการใช้ภาพที่ถ่ายมาแล้ว 
ยังมีภาพวาดประกอบ ภาพที่อาศัยการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก 
  โดยสรุปแล้ว ประเภทของสารคดี สารคดีที่ดีดูแล้วต้องมีความสนุกเพลดิเพลนิมีความคิดริเริ่มเป็น
ของตนเอง แล้วก็ท าให้ผู้ชมได้รับสารประโยชน์ อาศัยวิธีการน าเสนอที่ท าให้ผู้ชมไม่ลมืได้ง่ายๆ อาจจะเป็น
เรื่องที่สร้างขึ้นมา ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องสร้างแบบวิเคราะหเ์จาะลึกหรอืแบบศิลปวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม ดูแล้ว
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ต้องสนุกเพลิดเพลินอยู่ที่ว่าจะท าอย่างไรให้เขาดู จะท าเพียงแค่เพื่อสอนกันอย่างเดียวก็ไม่น่าสนใจ หรือ
แม้แต่ในสารคดีบางชุดไม่บรรยายเลยก็น่าดู เลือกเอาเฉพาะคนที่ถูกสัมภาษณ์พูดคนละท่อนสองท่อน 50 
คน แล้วสลับด้วยเสียงอื่นๆบ้าง เสียงดนตรีบ้าง ไม่มีบทบรรยายก็ได้ สิ่งเหล่าน้ีเป็นกลเม็ด กลวิธี กรรมวิธี 
และเทคนิคในการดึงดูดให้คนเข้าใจในเนื้อหาที่น าเสนอ คือท าอย่างไรให้เขาจ าได้  เพราะมันเป็นสาระที่
เขาต้องจ า ไม่ใช่ดูแล้วผ่านไป ซึ่งก็ต้องใช้เทคนิคมากกว่ารายการบันเทิงอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นสารคดีความรู้
ทั่วไป สารคดีเชิงข่าว สารคดีเชิงสถานการณ์ สารคดีเพื่อการประชาสัมพันธ์ และสารคดีเพื่อการศึกษา เรา
สามารถน าวิธีการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ มาใช้ ในการผลิตรายการสารคดีให้ผู้ชมได้รับทั้งความรู้ 
ข้อเท็จจริง และความเพลิดเพลินได้คราวเดียวกัน (ชนินทร์ ชมะโชติ และ ดวงพร ทรัพย์ลักษณ์ 2549 : 6-
11) 
  
2.2 รายการวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

ความหมายและวัตถุประสงค์ 
 ในบรรดาเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ วิทยุโทรทัศน์นับว่าเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์   ที่มี
บทบาทในการเสริมสร้างภาพพจน์ขององค์การที่ส าคัญสื่อหนึ่ง และเนื่องจากวิทยุโทรทัศน์เป็นสื่อที่
สามารถน าข่าวสารข้อมูลเผยแพร่ไปยังประชาชนได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว แม้จะมีข้อจ ากัดในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าสื่อหรือเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์อื่น แต่เมื่อพิจารณาถึงอ านาจครอบคลุมของสื่อ 
ตลอดจนคุณลักษณะพิเศษของการน าเสนอทางสื่อวิทยุโทรทัศน์แล้ว ท าให้วิทยุนอกจากจะมีบทบาทใน
การเป็นสื่อโฆษณาแล้ว ยังเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสื่อในการ
ประชาสัมพันธ์สถาบัน (Institutional Advertising) ซึ่งปัจจุบันองค์การธุรกิจภาคเอกชนนิยมใช้ระบบการ
โฆษณาสถาบันกันมาก เพราะสามารถให้ข่าวสารตอกย้ าความรู้สึกของประชาชนได้ดี 
 นอกจากวิทยุโทรทัศน์จะเป็นสื่อในการโฆษณาสร้างภาพพจน์ขององค์การได้แล้ว สื่อวิทยุ
โทรทัศน์ยังเป็นช่องทางส าหรับการจัดรายการที่ใช้เป็นการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่ม
ประชาชนเป้าหมายได้เป็นอย่างดีด้วย 
 การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์นั้นมีความหมายเป็นสองนัย ความหมาย
ประการแรกก็คือ การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาสาระเป็นการให้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับองค์การ
แก่กลุ่มประชาชนเป้าหมาย จะเป็นการเจาะกลุ่มประชาชนเฉพาะกลุ่ม หรือ เป็นการครอบคลุมถึงกลุ่ม
ประชาชนทั่วไปก็ตามความหมายประการที่สองคือ การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อให้ข่าวสารความรู้
ในทางเพิ่มพูนสติปัญญา ให้ความรู้ หรือเสริมทักษะในเรื่องที่มีคุณประโยชน์   แก่ประชาชนผู้ชมเอง 
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 รายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์นั้น นับวันจะทวีบทบาทในวงการจัดรายการวิทยุ
โทรทัศน์มากยิ่งข้ึนทุกวัน ทั้งนี้ เพราะเทคนิคในการน าเสนอรายการซึ่งแต่เดิม ค่อนข้างจะหนัก และแห้ง
แล้ง ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงดัดแปลงให้มีการน าเสนออย่างมีคุณค่าทางบันเทิงควบคู่ไปกับสาระด้วย 
ไม่ใช่การน าเสนอแค่รายการที่เป็นสาระอย่างโดดเดี่ยว และมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆในการผลิตรายการ
มาผสมผสานกัน ท าให้รายการวิทยุโทรทัศน์ในปัจจุบันน่าดูน่าชมมากยิ่งขึ้น 
 ส าหรับวัตถุประสงค์ของการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์นั้น ก็เพื่อสร้างเสริม
ภาพพจน์ขององค์การหรือผูจ้ดัรายการให้เป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชนทั่วไป เป็นการสร้างค่านิยมใน
ตัวสถาบันของผู้จัดเสนอรายการ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการตลาดในโอกาสต่อไป ขณะเดียวกันก็เป็นการ
ตอกย้ าให้ประชาชนเห็นคุณค่าของสถาบัน ผู้เสนอรายการอันจะก่อให้เกิดการรู้จักยอมรับนับถือจาก
ประชาชนทั่วไป เป็นการสร้างค่านิยมหรือทางจิตวิทยาให้แก่สินค้าหรือบริการของผู้เสนอรายการด้วย 
หากประชาชมนิยมชมชอบรายการนานๆ เข้าก็จะพลอยช่ืนชมในตัวสถาบันหรือองค์การของผู้จัดเสนอา
รายการวิทยุโทรทัศน์ด้วยในที่สุด 
         อย่างไรก็ดี โดยที่การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เป็นการลงทุนมาก และต้องอาศัยระยะเวลา
พอสมควรมรการสร้างสรรค์ความต่อเนื่องของรายการเพื่อให้ผู้ขมคิดตาม สถาบันที่มีความมั่นคง และ
องค์การธุรกิจที่มีขอบข่ายการประกอบการกว้างขวางเท่านั้น จึงจะสามารถจัดรายการโทรทัศน์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ในรูปของการให้การอุปถัมภ์รายการแต่เพียงผู้เดียว (sole sponsor) ได้ในรายการวิทยุ
โทรทัศน์นั้น อาจจะมีการโฆษณาสินค้าของตนเองด้วยหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้เพราะข้ึนอยู่กับลักษณะของ
รายการ แต่บางรายการหากค่ันด้วยโฆษณาสินค้าอาจท าให้ผู้ชมเกิดความไม่พอใจ   ซึ่งอาจจะเป็นเพราะ
ผู้ชมมีความรู้สึกว่าเป็นการรบกวนขณะรับชมรายการวิทยุโทรทัศน์นั้นอยู่ก็ได้ 
  

ลักษณะของรายการวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
 โดยที่เป็นรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ดังนั้น จึงต้องมีการระบุช่ือองค์การหรือ
สถาบันผู้จัดรายการนั้นๆ อย่างชัดเจน รวมทั้งโฆษณาที่จะน าออกในรายการก็จะต้อง การโฆษณาสถาบัน
ผสมไปด้วย หรืออาจจะมีโฆษณาสินค้าด้วยก็ได้ ข้อส าคัญ เนื้อหาของรายการจะต้องไม่ขัดกับสินค้าของ
องค์การของผู้จัด เช่น หากเป็นรายการเสริมสุขภาพ นอกจากจะไม่ควรเป็นรายการที่สนับสนุนโดย
บริษัทผู้ผลิตบุหรี่ สุรา เบียร์ แล้ว ก็ไม่ควรมีการโฆษณาสินค้าประเภทนี้ด้วย 
 ลักษณะที่ส าคัญของรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์อีกประการหนึ่งก็คือต้องเป็น
รายการที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรอือยู่ในแวดวงเดียวกับธุรกิจหรือเรื่องราวของผู้เสนอรายการนั้น เพราะจะ
ช่วยให้รายการมีน้ าหนักน่าเช่ือถือยิ่งข้ึน เช่น องค์การธุรกิจทางการเงิน หากเสนอรายการโทรทัศน์ที่
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เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ การเงิน ย่อมได้รับความน่าเช่ือถือกว่าองค์การการกุศลจัดรายการประเภทนี้ ทั้งๆ 
ที่อาจจะใช้นักวิชาการหรือนักเศรษฐศาสตร์คนเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้อาจจะมีข้อยกเว้นได้ ถ้า
หากวัตถุประสงค์ของการจัดรายการโทรทัศน์นั้นเป็นเพียงเพื่อสร้างความใกล้ชิด ความเป็นกันเองกับกลุ่ม
ประชาชนเป้าหมายหรือเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าองค์การนั้นมีความสนใจห่วงใยสังคม เช่น สถาบัน
การเงินอาจจะเสนอรายการวิทยุโทรทัศน์ที่น าเอาศิลปะการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อเป็นการช่วยอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของไทย เป็นต้น รายการวิทยุโทรทัศน์ประเภทนี้หากขาดการสนับสนุนจากองค์การธุรกิจ
หรือสถาบันหลักของสังคม ประชาชนก็จะไม่มีโอกาสจะได้ชมบ่อยนัก ทั้งนี้เพราะรายการประเภทนี้เป็น
รายการที่มุ่งเจาะกลุ่มประชาชน    หลายฝ่าย หารายได้จากการขายเวลาส าหรับโฆษณาสินค้าและบริการ
ตามปกติค่อนข้างยาก รายได้  จึงไม่เพียงพอค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการ เพราะฉะนั้นรายการวิทยุ
โทรทัศน์ประเภทนี้จึงมีน้อย 
 รายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์นั้น นอกจากจะเป็นการแสดงถึงบทบาท  ความ
รับผิดชอบขององค์การหรือสถาบันหลักของสังคมที่จะจัดเสนอบริการแก่สังคมแล้ว รายการวิทยุโทรทัศน์
เพื่อการประชาสัมพันธ์ยังสามารถจัดท าข้ึนเพื่อเป็นการแนะน าช่ือเสียงของผู้จัดให้เป็นที่รู้จักและเกิดการ
ยอมรับนับถือได้ด้วย แต่ทั้งนี้รายการนั้นจะต้องออกอากาศแพร่ภาพบ่อยครั้งอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ 
ตัวอย่างเช่น รายการ “1 นาทีเพื่อชีวิต” ซึ่งโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ และบริษัทกรุงเทพประกันภัย
ร่วมกับสถานีไทยทีวีสีช่อง 9 จัดข้ึนเป็นประจ าทุกคืนคืนละครั้ง ครั้งละเพียง1 นาทีเท่านั้น เนื้อหาของ
รายการดังกล่าวนี้เป็นการแนะน าให้ผู้ชมเป้าหมายรู้จักโรคภัยไข้เจ็บ และการป้องกันรักษาอย่างง่ายๆ 
เป็นการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน ผลปรากฏว่าจากการที่รายการ “1 นาทีเพื่อชีวิต” นี้ที่
ออกอากาศทุกวัน จึงท าให้ประชาชนรู้จักและคุ้นเคยกับช่ือโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์และบริษัทกรุงเทพ
ประกันภัยมากยิ่งข้ึน 
 ลักษณะของรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ที่มุ่งหวังให้ประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรงที่
องค์การของผู้จัดรายการจะได้ผลประโยชน์ทางอ้อมนั้น มักจะเป็นรายการที่มีความยาวเท่าใดก็ได้ต้ังแต่ 1 
นาที ครึ่งนาที หรืออาจยาว 30 นาที - 2 ช่ัวโมง ดังนั้น หากเป็นองค์การที่ประชาชนรู้จักคุ้นเคยรู้แล้วก็
อาจจะมีความจ าเป็นในการจัดรายการที่ไม่เหมือนกับรายการที่จัดโดยองค์การทางธุรกิจใหม่ๆ กล่าวคือ 
รายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ขององค์การใหญ่ผู้คนรู้จักมากแล้ว สามารถจะเสนอรายการที่มี
เนื้อหารายละเอียดมาก เพราะวัตถุประสงค์ต้องการตอกย้ าความจงรักภักดีให้มีต่อองค์การสินค้าและ
บริการขององค์การ แต่ถ้าเป็นองค์การเล็ก และ เป็นองค์การที่เพิ่งเริ่มด าเนินกิจการ ที่จ าเป็นต้องให้
ประชาชนคุ้นกับช่ือขององค์การแล้ว รายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ก็ควรเป็นรายการที่สั้น แต่
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ต้องออกอากาศแพร่ภาพบ่อยครั้ง หรือมีความถ่ีในการออกอากาศแพร่ภาพมาก จึงจะสามารถสร้าง
ภาพพจน์ให้ประชาชนรู้สึกใกล้ชิดได้ 
         โดยสรุปแล้ว วัตถุประสงค์ส าคัญของการจัดรายการเพื่อประชาสัมพันธ์ก็ตอกย้ าให้ประชาชนรู้จัก
และจดจ าช่ือขององค์การและเป็นการเตือนให้ประชาชนระลึกถึงสินค้าและบริการขององค์การ ใน
ขณะเดียวกันเป็นการให้ประชาชนรู้จักลักษณะธุรกิจขององค์การ เป็นการให้ข่าวสารข้อมูลตลอดจนให้
ความรู้และทักษะแก่ประชาชนเป็นการแสดงถึงความเอาใจใส่ต่อเพื่อนมนุษย์แสดงถึงความเป็นพลเมืองดี
ขององค์การนั้นเป็นการตอบแทนสังคมที่องค์การนั้นท ามาหากินอยู่เป็นการน าส่งผลประโยชน์สนอง
กลับมาสู่ประชาชน เป็นการเสริมสร้างการยอมรับนับถือและความเป็นมิตรกับประชาชนขององค์การนั้น 
(ประจวบ อินอ๊อด 2531 : 116-119) 
 

3. แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องวิดีโอ 
ความหมายของวิดีโอ 

 ค าว่า “วิดีโอ” เป็นค าเรียกทับศัพท์ในภาษาอังกฤษ มาจากค าว่า  Video ซึ่งเวลาเขียนต้องเขียน
เป็นค าเต็ม ไม่ใช่เขียนเป็นค าย่อว่า V.D.O อย่างเช่นที่ร้านให้เช่า หรือร้านจ าหน่ายม้วนวิดีโอใช้กัน (สม
เจตน์ เมฆพายัพ. 2540 : 100 - 109) 

ความหมายของวิดีทัศน์ 
 ค าว่า “วิดิทัศน”์ เป็นค าที่คณะกรรมการบัญญัติศัพท์วิทยาศาสตร์ราชบัณฑิตยสถาน บัญญัติข้ึน
เพื่อใช้ในเชิงวิชาการแทนค าว่า วิดีโอ โดยให้ความหมายดังนี้ 
 วีดิทัศน์ หมายถึง กระบวนการบันทึกหรือเก็บสัญญาณทางด้านภาพ และสัญญาณเสียงไว้ใน
สื่อกลางที่เป็นวัสดุทางแม่เหล็กไฟฟ้า และรวมไปถึงกระบวนการถ่ายทอดภาพและเสียง โดยผ่านอุปกรณ์
ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่ผู้รับ (บุญเที่ยง จุ้ยเจริญ. 2534 : 179) 
 

หลักการเกิดภาพเคลื่อนไหว 
การที่เราเห็นภาพน่ิงหลายๆภาพที่ฉายต่อเนื่องกันดูเป็นลักษณะภาพเคลื่อนไหวได้นั้น สามารถ

อธิบายได้ด้วยหลักการเห็นภาพติดตา (Persistence of Vision)  อันเป็นหัวใจของหลักการสร้าง
ภาพยนตร์เพราะภาพยนตร์ก็คือภาพน่ิงแต่ละภาพที่ต่อเนื่องกันอย่างมีระบบนั่นเอง  ซึ่งมีที่มาตั้งแต่ของ
เล่นที่ช่ือว่าภาพหมุน (Thaumatrope) 
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ภาพหมุน (Thaumatrope) เป็นของเล่นที่ประดิษฐ์ข้ึนเมื่อปีพ.ศ.2368 โดยดร.วิเลี่ยม เฮนรี่ ฟิต
ตอน (Dr. William Henry Fitton) ซึ่งได้แนวคิดมาจากเซอร์จอห์น เฮอร์เซลผู้ที่สังเกตว่าสายตามนุษย์
สามารถมองเห็นภาพทั้งสองด้านของเหรียญที่หมุนอยู่ได้พร้อมกัน 

Thaumatropeท าจากกระดาษแข็งตัดเป็นวงกลม โดยมีรูปภาพหรือภาพวาดทั้งสองด้านเช่น ถ้า
วาดภาพด้านหนึ่งเป็นกรงนก ส่วนอีกด้านหนึ่งวาดเป็นรูปนกเจาะรูด้านซ้ายและขวาของวงกลมแล้วผูก
เชือก เมื่อดึงเชือกให้ภาพพลิกไปมาเร็วๆ จะเห็นภาพทั้งสองด้านของกระดาษรวมเป็นภาพเดียวกันนั่นคือ
จะเห็นภาพนกอยู่ในกรงได้ ซึ่งค าว่า Thaumatropeมาจากภาษากรีกหมายถึง Wonder Turning หรือ 
มหัศจรรย์แห่งการหมุนจึงเป็นหนึ่งในต้นแบบของภาพยนตร์ 
 ทฤษฎีการเห็นภาพติดตา (Persistence of visiom) การที่เราเห็นภาพหมุน ( Thaumatrope ) 
เป็นรูปนกอยู่ในกรงได้น้ัน สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีว่าด้วยการเห็นภาพติดตาซึ่งมีหลักการดังนี้ 

หลักการที่อธิบายถึงการมองภาพต่อเนื่องของสายตามนุษย์หรือทฤษฎีการเห็นภาพติดตา คิดค้น
ข้ึนในปี พ.ศ. 2367 (ค.ศ. 1824) โดยนักทฤษฎีและแพทย์ชาวอังกฤษ ช่ือ Dr. John Ayrton Paris ทฤษฎี
ดังกล่าวอธิบายถึงการมองเห็นภาพต่อเนื่องของสายตามนุษย์ไว้ว่าธรรมชาติของสายตามนุษย์ เมื่อ
มองเห็นภาพใดภาพหนึ่ง หลังจากภาพน้ันหายไปสายตามนุษย์จะยังค้างภาพน้ันไว้ที่เรติน่าในช่ัวขณะหนึ่ง 
ประมาณ 1/15 วินาทีและหากในระยะเวลาดังกล่าวมีภาพใหม่ปรากฏข้ึนมาแทนที่สมองของมนุษย์จะ
เช่ือมโยงสองภาพเข้าด้วยกัน และหากมีภาพต่อไปปรากฏข้ึนในเวลาไล่เลี่ยกนัก็จะเช่ือมโยงภาพไปเรื่อย ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าชุดภาพนิ่งที่แต่ภาพนั้นมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือเป็นภาพที่มีลักษณะ
ขยับเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันอยู่แล้วเมื่อน ามาเคลื่อนทีผ่่านตาเราอย่างต่อเนื่องในระยะเวลากระช้ันชิดเราจะ
สามารถเห็นภาพน้ันเคลื่อนไหวได้ 

อย่างไรก็ตาม มีเคล็ดลับประการหนึ่ง ก็คือก่อนที่จะเปลี่ยนภาพใหม่จะต้องมีอะไรมาบังตาเรา
แวบหนึ่งแล้วค่อยเปิดให้เห็นภาพใหม่มาแทนที่ต าแหน่งเดิมโดยอุปกรณ์ที่บังตาคือซัตเตอร์(Shutter) และ
ระยะเวลาที่ซัตเตอร์บังตาจะต้องน้อยกว่าเวลาที่ฉายภาพค้างไว้ให้ดูมิฉะนั้นจะมองเห็นภาพกระพริบไป 
ดังนั้นเมื่อเอาภาพนิ่งที่ถ่ายมาอย่างต่อเนื่องหลาย ๆ ภาพมาเรียงต่อกันแล้วฉายภาพนั้นในเวลาสั้น   ๆ 
ภาพนิ่งเหล่านั้นจะดูเหมือนว่าเคลื่อนไหวหลักการนี้จึงถูกน ามาใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว 
(Animation) และภาพยนตร์ในระยะเวลาต่อมา 

 
4.ภาพเคลื่อนไหวก่อนก าเนิดภาพยนตร์ 

“ภาพยนตร์ คือภาพนิ่งแต่ละภาพที่ต่อเนื่องกันอย่างมีระบบ”ประวัติศาสตร์ของกล้องถ่าย
ภาพยนตร์ อาจศึกษาย้อนหลังลงไปถึงงานของ Leonardo da Vinci ช้ินที่เป็นไดอะแกรมของ Camera 
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Obscuraอันเป็นกล่องเล็กๆ ที่จับภาพกลับหัวได้ที่ด้านตรงข้ามเลนส์ซึ่งแรกทีเดียวก็ไม่มีเลนส์ด้วยซ้ าไป 
เป็นแต่รูเล็กๆเท่านั้นในตอนต้นศตวรรษที่ 19 นักวิทยาศาสตร์หลายคนก็พยายามคิดค้นหาแผ่นวัสดุที่จะ
มารับภาพได้อย่างชัดเจนและคงทนถาวรการทดลองที่ประสบผล ส าเร็จเกิดข้ึนในฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 
2382 (ค.ศ.1839) ด้วยความพยายามของ Louise-Jacques-MandeDagyerreและ Joseph-
NicephoreNiepceแต่ภาพแรกๆ ของดาแกร์นั้นใช้เวลารับแสงนานถึง 15 นาทีในขณะที่การถ่าย และ
ฉายภาพยนตร์ให้ดูภาพเคลื่อนไหวได้เหมือนจริงนั้นจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็ 16 ภาพต่อวินาที ดังนั้นใน
ระยะนี้ภาพยนตร์จึงยังไม่อาจเกิดข้ึนได้ 

ในปี พ.ศ. 2413 (ค.ศ.1870) กล้องถ่ายภาพนิ่งจึงได้มีชัตเตอร์ (shutter) และเริ่มมีการใช้
ความเร็วชัตเตอร์ถึง 1/1000 วินาทีบุคคลแรกที่ได้ประยุกต์การถ่ายภาพนิ่งให้เป็นภาพยนตร์ ก็คือ 
Eadweard Muybridge นักแสวงโชค ชาวอังกฤษที่อพยพเข้ามาตั้งรกรากในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อปี พ.ศ. 
2392 (ค.ศ.1849) โดยมีอาชีพเป็นช่างถ่ายรูปอยู่ที่ซานฟรานซิสโกและในปี ค.ศ.1872 ผู้ว่าการรัฐ
แคลิฟอร์เนีย คือ Leland Stanford ซึ่งเป็นเจ้าของคอกม้าและนักแข่งม้าได้ท้าพนันกับคู่แข่งของเขาเป็น
เงิน 25,000 ดอลลาร์ว่าในการควบว่ิงของม้านั้น จะมีเวลาหนึ่งที่ขาทั้งสี่ของม้าจะลอยข้ึนเหนือพื้นโดยเขา
ได้ว่าจ้างให้ไมบริดจ์หาทางพิสูจน์ข้อเท็จจริงดังกล่าว 

หลังจากได้รับการว่าจ้าง ไมบริดจ์ก็หาทางอยู่นาน จนกระทั่งปี ค.ศ.1877 (บางต าราว่า 1878) 
จึง สามารถพิสูจน์ได้โดยความช่วยเหลือของเพื่อนที่เป็นวิศวกรช่ือ John D. Isaacs โดยเขาตั้งกล้อง ถ่าย
ภาพน่ิง 12 ตัว เรียงรายไว้ข้างทางว่ิงแล้วขึงเชือกเส้นเล็กๆ ขวางทางว่ิงไว้โดยที่ปลายด้านหนึ่งจะผูกติด
กับไกชัตเตอร์ของกล้องโดยมีแบตเตอรี่ไฟฟ้าเป็นตัวควบคุม เมื่อม้าว่ิงสะดุดเชือกเส้นหนึ่งไกชัตเตอร์ของ
กล้องแรกก็จะท างาน และเรียงล าดับไปจนครบ 12 ตัว 

หลังจากถ่ายภาพได้แล้ว ไมบริดจ์ (Muybridge) ก็น าภาพที่ได้มาติดบนวงล้อหมุนแล้วฉาย
ด้วยแมจิก แลนเทิร์น (magic lantern) ท าให้เห็นภาพการเคลื่อนไหวของม้าต่อเนื่องเหมือนของจริงและ
หลังจากได้ทดสอบซ้ าอีกโดยใช้กล้อง 24 ตัว ไมบริดจ์ (Muybridge) ก็สามารถพิสูจน์ได้ว่า ในเวลาที่ม้า
ควบไปเร็วๆ นั้นขาทั้งสี่ของมันจะลอยข้ึนเหนือพื้นดินในเวลาหนึ่งจรงิๆ แต่ประดิษฐ์กรรมของไมบริดจก์็ยงั
ไม่ถือว่าเป็นภาพยนตร์เนื่องจากว่ามันถ่ายท าด้วยกล้องถ่ายภาพน่ิง และต้องใช้กล้องเป็นจ านวนมากตั้งแต่ 
12 หรือ 20 หรือบางทีถึง 40 ตัวทีเดียว 
 
  5. ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจ 

ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ เป็นการศึกษาที่เน้นเรื่องความส าคัญ ของผู้รับสาร
ในฐานะผู้กระท าการสื่อสาร โดยมีความเช่ือว่าผู้รบัสารเป็นผูก้ าหนดว่า ตนเองต้องการอะไร และสารอะไร
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จึงจะสนองความพึงพอใจของตนเองได้ ดังนั้น ผู้รับสารจะเป็นผูเ้ลอืกใช้สื่อประเภทต่างๆ และเลือกรับสาร
เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง 

แนวคิดหลักของการวิเคราะห์การใช้ความพึงพอใจของผู้รับสารที่มีต่อสื่อ สรุปว่า โดยส่วน
ใหญ่ในการเปิดรับสารของผู้รับสารนั้น มนุษย์มีความตั้งใจที่จะแสวงหาข่าวสาร เพื่อน ามาใช้ประโยชน์
ในทางใดทางหนึ่ง ดังนั้น เมื่อมีความตั้งใจที่แน่นอนดังกล่าว การเข้าไปใช้สื่อจึงไม่ใช่กิจกรรมที่กระท า
อย่างไร้เป้าหมายหากเป็นกิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์ แน่นอน หรือเรียกว่า Goal-oriented Activity โดย
ผู้รับสารเป็นผู้แสวงหาและเลือกใช้ สื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่ซึ่งทิศทางที่บุคคลเลือกแสวงหาและใช้สื่อประเภทใด
นั้นเกิดจากความ ต้องการของบุคคลเป็นปฐมเหตุ จากนั้นความต้องการดังกล่าวจะถูกแปรมาเปน็แรงจูงใจ
(motivation) ที่ผลักดันให้บุคคลเคลื่อนไหวเข้าหาการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ (กาญจนา แก้วเทพ  2547 : 
306-307)  

การใช้ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจจากสือ่มวลชนของผู้รบัสารมจีุดก าเนิดมาจากสภาวะ
ทางจิตใจและสังคมทีม่าจากความต้องการ สิ่งเหล่าน้ีก่อให้เกิดความคาดหวังจากสื่อมวลชนหรือแหล่งสาร
อื่น ซึ่งน าไปสู่รูปแบบต่าง ๆ ของการมีโอกาส ได้รับสารจากสื่อมวลชนและก่อให้เกิดผลที่สามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้ รับสาร อาจกล่าวได้ว่า ผู้รับสารแต่ละคนใช้สื่อมวลชนเพื่อแสวงหาความพอใจจาก
สื่อมวลชน ผ่อนคลายความเครียด ค้นหาความรู้หรือเอาประโยชน์ใดประโยชน์หนึ่ง เป็นการศึกษา 
กระบวนการรับสารซึ่งมีความแตกต่างไปจากการศึกษาในอดีตที่เน้นศึกษาเรื่อง อิทธิพล ของสื่อมวลชนต่อ
ผู้รับสาร วิธีการนี้เป็นการศึกษาว่าผู้รับสารใช้สื่อมวลชนเพื่อแสวงหาความพอใจเพื่อบรรลุความต้องการ
ของตน (KATZ, BLUMLER, & GUREVITCH, 1983)  

ปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้สื่อหรือผู้รับสารมี ดังนี้ 
1. สภาพทางสังคมและลักษณะทางจิตวิทยาของผู้รับสาร (social and psychological  

origins) ท าให้มนุษย์มีความต้องการแตกต่างกันไป 
2. ความต้องการและความคาดหวังการใช้สื่อของผู้รับสาร (need expectation of the  

mass media) ที่แตกต่างกันท าให้แต่ละคนคาดคะเนว่าสื่อแต่ละประเภทจะสนอง ความพึงพอใจได้
แตกต่างกัน 

แนวทางการศึกษาตามทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจให้ความหมายส าคัญกับ    การ
เลือก การรับรู้ และการตอบสนองต่อสื่อของผู้รับสารเป็นหลัก หัวใจส าคัญ ของข้อตกลงพื้นฐานตาม
ทฤษฎีนี้คือ ผู้รับสารรู้ตัวอยู่เสมอและเปน็ผู้เลือกสรรช่องทาง และเนื้อหาที่ต้องการด้วยตนเอง (McQuail, 
1994 : 318) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



37 

 

5. ทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเท่ียว 
ความหมายของการท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยว (tourism) หมายถึงผลรวมของประสบการณ์และความสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนมา

จากปฏิสัมพันธ์ของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกจิ รัฐบาลและชุมชนผู้เป็นเจ้าบา้น  ในกระบวนการที่ดึงดูด
ใจและต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนอื่นๆ (McIntosh &Goeldner, 1986) 

โดยทั่วไปการท่องเที่ยวหมายถึง การที่ผู้คนหรือประชาชนได้ไปเยี่ยมเยือนยังสถานที่หนึ่งเพื่อการ
เที่ยวชมเมือง เพื่อเยี่ยมญาติและเพื่อน ไปพักผ่อนวันหยุด รวมไปถึงบุคคลที่เดินทางไปร่วมประชุมทาง
วิชาการ ทางการเมืองหรือการประชุมทางธุรกิจ หรือเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ทางธุรกิ จ ตลอดจนการ
เดินทางไปศึกษาจากผู้เช่ียวชาญ หรือไปท าการศึกษาวิจัย โดยผู้ที่มาเยือนสามารถใช้การคมนาคมขนส่งได้
ทุกรูปแบบ (อาทิตย์ ศิริธร, 2541) 

นิคม จารุมณี (2536) ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยวประกอบด้วยองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ประการ
คือ เป็นการเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการช่ัวคราว  เป็นการเดินทางด้วยความสมัครใจ 
และการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามที่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได้ ดังนั้นการ
ท่องเที่ยวจึงเป็นกิจกรรมและบริการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประสบการณ์ในการเดินทาง เช่น การคมนาคม
ขนส่ง ที่พักแรม สถานขายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าของที่ระลึก สถานบันเทิง สิ่งอ านวยความสะดวก
เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการบริการต้อนรับนักท่องเที่ยว  

พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2522 (2522) ได้ก าหนดขอบเขต 
และความหมายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไว้ว่า หมายถึง อุตสาหกรรมใดๆ ที่จัดให้มีหรือให้บริการ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทั้งภายในและภายนอกราชาอาณาจักรไทย โดยมีค่าตอบแทน และหมายความ
รวมถึง ธุรกิจน าเที่ยว  ธุรกิจโรงแรมนักท่องเที่ยว  สถานบริการและสถานที่ตากอากาศส าหรับ
นักท่องเที่ยว ธุรกิจของที่ระลึกหรอืสนิค้าส าหรบันักท่องเที่ยว ธุรกิจการกีฬาส าหรับนักท่องเที่ยว และการ
ด าเนินงานนิทรรศการ งานแสดง การออกร้าน การโฆษณาเผยแพร่ หรือด าเนินการอื่นใด โดยมีความมุ่ง
หมายเพื่อชักน าหรือส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยว 
 

ประเภทของการท่องเที่ยว   
ในการจ าแนกถึงที่หมายปลายทาง ทางการท่องเที่ยว (type of destination) หรือแหล่ง

ท่องเที่ยว สามารถแบ่งเป็นประเภทของประสบการณ์ (travel experience)  ที่นักท่องเที่ยวได้รับ
ออกเป็น 7 ประเภท  (Smith 1977) คือ 
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- การท่องเที่ยวเพื่อชาติพันธ์ุ (ethnic tourism) เป็นการเดินทางเพื่อที่จะสังเกตการแสดงออก
ทางวัฒนธรรม และแบบแผนการใช้ชีวิตของประชากรต่างเผ่าพันธ์ุ ซึ่งรวมไปถึงการไปเยือนบ้านเกิดเมือง
นอน การเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆ และการเข้าร่วมพิธีทางศาสนา 

- การท่องเที่ยวเพื่อวัฒนธรรม (cultural tourism)  เป็นการเดินทางเพือ่สัมผัสชีวิตและบางกรณี
ก็เข้าไปร่วมใช้วิถีชีวิตเก่าๆ ที่ได้สูญหายไปแล้ว หรือสัมผัสในท้องถ่ินเก่าที่มีสีสันดึงดูดใจ เช่น งานเทศกาล
เครื่องแต่งกายตามประเพณี การละเล่นพื้นบ้าน เป็นต้น 

- การท่องเที่ยวเพื่อประวัติศาสตร ์(historical tourism)  เป็นการท่องเที่ยวในด้านประวัติศาสตร์ 
พิพิธภัณฑ์สถาน และแหล่งโบราณคดีที่เป็นความรุ่งเรืองของอดีต อาจเป็นการเยือนอนุสรณ์สถาน วัด วัง 
การแสดงแสง-เสียง เหตุการณ์ส าคัญในอดีต เป็นต้น   

- การท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม (environmental tourism) คล้ายการท่องเที่ยวเพื่อชาติพันธ์ุ 
กล่าวคือดึงดูดนักท่องเที่ยวมาจากแดนไกล แต่จะเน้นสิ่งดึงดูดใจ (attractions) ที่เป็นธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมากกว่าที่จะเน้นชาติพันธ์ุมนุษย์ การกลับคืนสู่ธรรมชาติและการช่ืนชมต่อความสัมพันธ์ของ
ผู้คนกับสิ่งแวดล้อมก็อยู่ในกลุ่มนี้ 

- การท่องเที่ยวเพื่อการนันทนาการ (recreational tourism) เป็นการเข้าร่วมแข่งกีฬา การ
อาบแดด การสมาคมกันในสิ่งแวดล้อมที่ผ่อนคลายจิตใจ เช่น ชายหาด สนามกอล์ฟ  การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มนี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจโดยเฉพาะ 

- การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ (business tourism) ได้แก่การประชุม การพบปะกัน หรือการสัมมนา 
ซึ่งมักจะรวมเอาการท่องเที่ยวประเภทอื่นๆ เข้ามาไว้ด้วย เมื่อมีการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจเกิดข้ึนแหล่ง
ท่องเที่ยวแต่ละแหล่งจะมีการท่องเที่ยวได้หลายประเภท บางแห่งเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม แล้วแต่นักท่องเที่ยวจะต้องการอะไร 

- การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ( incentive tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่จัดข้ึนเป็นรางวัลแก่
พนักงาน เพื่อเป็นสวัสดิการของหน่วยงานและบริษัทห้างร้าน เพื่อการดูงาน การประชุม ศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมและเพื่อนันทนาการ 
 

ประเภทของนักท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ยว เป็นค าที่มาจากภาษาอังกฤษว่า Tour ซึ่งแปลว่าท่องเที่ยวหรือทัศนาจร หรือการ

เดินทางเป็นวงกลม (circular trip) ที่มีจุดเริ่มต้นที่หนึ่งแล้วก็จะกลับมายังที่เดิมภายหลังจากการเดินทาง
ตามรายการหรือก าหนดการที่จัดไว้ล่วงหน้า (นิคม จารุมณี 2536) 
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นักท่องเที่ยว (tourist) หมายถึง ผู้ที่เดินทางไปเยือนยังทีต่่างถ่ินอันมิใช่ถ่ินพ านักอาศัยประจ าของ
บุคคลนั้น เป็นการเดินทางไปเยือนช่ัวคราวด้วยความสมัครใจ มิได้เดินทางไปประกอบ อาชีพหารายได้แต่
อย่างใด(อาทิตย์ ศิริธร 2541) ส่วนนักทัศนาจร (excursionist) หมายถึง ผู้ที่เดินทางมาเยือนไม่ค้างคืน  
มาเพื่อความเพลิดเพลิน  ใช้เวลาพ านักอยู่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง  และผู้มาเยือนหรือผู้มาเยี่ยมเยือน 
(visitor) หมายถึง ผู้ที่เดินทางไปเยือนประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งมิใช่ประเทศถ่ินพ านักอาศัยปกติ
ประจ าวันของตัวเอง และการเดินทางไปเยือนนั้นจะเดินทางไปด้วยเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใด หรือ
วัตถุประสงค์ใดๆ ก็ได้ แต่ต้องมิใช่เข้าไปประกอบอาชีพหารายได้ในประเทศนั้น (McIntosh &Goeldner 
1986) 

จากนิยามดังกล่าว สามารถแบ่งผู้มาเยือน (visitor) ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ผู้มาเยือนที่ค้าง
คืน หรือนักท่องเที่ยว (tourist) และผู้มาเยือนไม่ค้างคืน หรือนักทัศนาจร (excursionist) ซึ่งพ านักอยู่
น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง  

นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มมีพฤติกรรม รสนิยม และแบบแผนในการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไป  
จ าแนกนักท่องเที่ยวออกเป็นกลุ่ม ดังนี้ (Plog 1973, อ้างถึงใน อาทิตย์ ศิริธร 2541) 
 

4.3.1นักท่องเที่ยวประเภทเน้นตัวเองเป็นศูนย์กลาง  กลุ่มนี้ได้แก่นักท่องเที่ยวที่คิดหรือสนใจแต่
ปัญหาเล็กๆ ในชีวิตของตนเอง ชอบสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นที่รู้จักกันดี ไม่ต้องการทดลองสิ่งแปลกใหม่
ทั้งที่พัก อาหาร สิ่งบันเทิง และบุคคลใหม่ๆ ไม่ต้องการพบสิ่งยุ่งยากและมีเหตุการณ์ที่ผิดปกติ 

4.3.2 นักท่องเที่ยวประเภทเน้นตัวเองปานกลาง เป็นพวกที่อยู่กึ่งกลางระหว่างกลุ่มเน้นตัวเอง
เป็นศูนย์กลางและกลุ่มเดินสายกลาง 

4.3.3 นักท่องเที่ยวประเภทเดินสายกลาง เป็นพวกที่ไม่มากสุดไปข้างใดข้างหนึ่ง ไม่ได้ชอบผจญ
ภัยแต่ก็ไม่รังเกียจการทดลองใหม่ๆ   นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มนี้ 

4.3.4 นักท่องเที่ยวประเภทชอบความหลากหลายพอควร เป็นกลุ่มที่อยู่ระหว่างเดินสายกลาง
และกลุ่มที่มีความสนใจหลากหลาย 

4.3.5 นักท่องเที่ยวประเภทมีความสนใจหลากหลาย เป็นกลุ่มที่มีความสนใจกิจกรรมหลากหลาย 
เป็นพวกเปิดเผยและมีความมั่นใจในตนเอง ชอบผจญภัยอย่างมากและเต็มใจออกไปเผชิญโชคเผชิญชีวิต 
การเดินทางจะเป็นช่องทางให้พวกเขาได้แสดงออกมาซึ่งความอยากรู้อยากเห็น ได้ทดลองของใหม่ๆ ทั้งที่
พัก อาหารการกิน และการบันเทิง 

จากสาระที่ได้กล่าวมาผู้วิจัยสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวเป็นการเดินทางเพื่อการพักผ่อน การศึกษา
สังเกตหรือการเข้าร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม  รวมถึงการร่วมประชุมสัมมนาในสถานที่ต่างๆ  
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นักท่องเที่ยวแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่พวกพักค้างคืน เรียกว่า นักท่องเที่ยว และพวกที่มาเที่ยวน้อยกว่า 
24 ช่ัวโมง หรือไม่พักค้างคืน เรียกว่า นักทัศนาจร  นักท่องเที่ยวยังจ าแนกได้เป็นหลายกลุม่ตามพฤติกรรม
และแบบแผนในการท่องเที่ยว ได้แก่ กลุ่มที่เน้นตัวเองเป็นศูนย์กลาง กลุ่มที่เน้นตัวเองปานกลาง กลุ่มที่
เดินสายกลาง กลุ่มที่ชอบความหลากหลายพอควร   และกลุ่มที่มีความสนใจหลากหลาย  
 

 
แหล่งท่องเท่ียว (Destination) 
แหล่งท่องเที่ยวนั้นมีความหมายที่หลากหลายตั้งแต่สถานที่ท่องเที่ยว สวนสนุก สวนสาธารณะ 

ไปจนถึงังหวัด ประเทศ ภูมิภาค ทวีป โดยแหล่งท่องเที่ยวแบ่งกลุม่นักท่องเที่ยวไปตามธรรมชาติของแหลง่
ท่องเที่ยวนั้น หรือคงแบ่งตามตามจุดประสงค์หลักในการเดินทาง สัญชาติของนักท่องเที่ยว เกณฑ์ที่ได้รับ
ความนิยมในกลุ่มแบ่งกลุ่มส าหรับแหล่งท่องเที่ยว คือ พฤติกรรมการใช้ (Behavior segmentation) 
ได้แก่   
- นักท่องเที่ยวที่เคยมาเเล้ว (Repeaters) 
- นักท่องเที่ยวที่มาเป็นครั้งแรก (First time tourists) 
- นักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยมา (Potential tourists) 

ซึ่งนักท่องเที่ยวทั้ง 3 กลุ่มนี้ มีกระบวนการตัดสินใจซื้อที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น กลุ่มที่เคยมาเเล้ว
อาจจะข้ามข้ันตอนกาหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ในขณะที่นักท่องเที่ยวที่มาเป็นครั้งแรกใช้เวลามากกว่าใน
การหาข้อมูลการกลับมาเที่ยวซ้ าของนักท่องเที่ยวแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจในประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวครั้งก่อน อย่างไรก็ดี Weaver เเละLawton (2002) ได้แบ่งประเภทของความภักดีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวไว้ 4 แบบ คือ 

1. Latent 
นักท่องเที่ยวมีความพอใจในประสบการณ์การท่องเที่ยวมากแต่ไม่กลับมาเที่ยวซ้ าเนื่องจากเเหล่ง

ท่องเที่ยวนั้นเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตเเละไม่สามารถกลับไปได้อีกเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ราคาแพงมาก 

2. High  
นักท่องเที่ยวมีความภักดีต่อแหล่งทอ่งเที่ยวสูงเเละกลับไปเทีย่วซ้ าเสมอ นอกจากนั้นนักท่องเที่ยว

ยังเป็นผู้ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างดีโดยการบอกต่อถึงความประทับใจหรือสิ่งที่ดีในแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้น 

3. Low 
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ไม่มีความภักดี นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เกิดข้ึนจากความไม่พอใจในประสบการณ์ที่ได้รับจากสถานที่
ท่องเที่ยวเเละไม่คิดจะกลับไปเที่ยวซ่ า 

4. Spurious 
นักท่องเที่ยวกลับไปเที่ยวซ้ า เหตุผลอาจเป็นเพราะแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่ช่ืนชอบของลูก ที่เลือก

ไปเพราะเป็นความประสงค์ของลูก ดังนั้นจ านวนของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้หากลดลงไปมิได้เป็นสิ่งบ่งช้ีว่า
แหล่งท่องเที่ยวนั้นขาดความนิยมเพราะเป็นเพียงกลุ่มที่มาเที่ยวเพราะความสะดวกหรือเพราะความ
จ าเป็น ไม่ใช่ความชอบของกลุ่มที่แท่จริงหรืออย่างใด 
 
5. สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย 

การท่องเที่ยวในประเทศตามสถิติการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยช่วงปีื ค.ศ.
1996-2003 แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวจากภายในประเทศมีจ าวนมากกว่านักท่องเที่ยวหลายเท่าในทุกป ี
แต่รายได้ที่ได้รับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมีมากกว่านักท่องเที่ยวภายในประเทศเกือบแสนล้านบาท โดย
กลุ่มตลาดนักท่องเทีย่วจากภูมิประเทศเอเชียตะวันออก ยุโรป อมเริกาเเละโอเชเนีย กล่าวคือนักท่องเที่ยว
จากประเทสญี่ปุ่น มาเลเซีย เกาหลี สหราชอาณาจักรเยอรมันนี ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เเละออสเตรเลีย 
เป็นกลุ่มตลาดที่ส าคัญทั้งในด้านจ านวนนักท่องเที่ยวเเละการใช้จ่าย 

จะได้เห็นว่ากลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวหลักของประเทศไทยมีทั้งประเทศแถบตะวันตกเเละแถบ
ตะวันออก ส่วนนักท่องเที่ยวจากแถบตะวันออกกลางยังมีปริมาณไม่มากนัก เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวจาก
ภูมิภาคอัฟริกา ซึ่งเทียบส่วนเป็นเพียงร้อยละ 2.04เเละ0.67 ตามล าดับในจ านวนนักท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศขาเข้าทั้งหมดในปี ค.ศ.2003 

กรุงเทพฯ มหานครที่ไม่เคยหลับไหล ร้านค้าต่าง ๆ นอกจากจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชอปปิ้งใน
เวลากลางวันแล้ว  ในช่วงเวลากลางคืนยังมีตลาดหลายแห่งเปิดให้สามารถเลือกซื้อสินค้าที่ถูกใจด้วย
บรรยากาศที่แตกต่าง สินค้าหลากหลาย ทั้งอาหาร เสื้อผ้า ของแต่งบ้าน สินค้ามือสอง อุปกรณ์แต่งรถ 
รวมไปถึงต้นไม้ ดอกไม้ หายากอีกด้วย เพลิดเพลินกับการชอปปิง้ในตลาดกลางคืนในเขตกรุงเทพมหานคร 
อทิเช่น 
ตลาดเยาวราช 

ถนนเยาวราช ก าเนิดข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นแหล่งชุมชนคนจีน ย่านธุรกิจการค้า การเงิน การ
ธนาคาร และร้านค้าทอง จนได้สมญานามว่าเป็น ถนนสายทองค า เป็นแหล่งรวมร้านทองค ารูปพรรณ
เก่าแก่คุณภาพดี ยามค่ าคืนยังเป็นที่รวบรวมสุดยอดร้านอาหารอร่อยหลากหลายร้าน เปิดบริการตั้งแต่
เวลาประมาณ 17.00-23.00 น. และยังเป็นที่ตั้งซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติที่ชาวไทยเช้ือสายจีนในเขตสัม
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พันธวงศ์ สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 6 
รอบ  
 
 
 
ตลาดกลางคืน ถนนข้าวสาร 

 ถนนข้าวสาร เป็นตรอกขายข้าวสารที่ใหญ่ที่สุดในเขตพระนครในสมัยรัชกาลที่ 6 ข้าวสาร
จ านวนมากจะถูกขนส่งมาจากฉางข้าวหลวง สะพานช้างโรงสี ริมคลองคูเมืองเดิม หรือปัจจุบันก็คือ คลอง
หลอด เลียบมาตามแม่น้ าเจ้าพระยาข้ึนที่ท่าเรือบางล าพู เพื่อน าข้าวมาขายให้แก่ชาวบ้านในชุมชนต่าง ๆ 
ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ นอกจากนี้ ยังมีถ่านหุงข้าว ของช า ขายอีกด้วย ต่อมาการค้าขายเจริญข้ึน จึงมีการ
ขยายถนนและชุมชนออกไป 

ในปี พ.ศ. 2525 มีงานเฉลิมฉลองกรุงเทพฯ ครบรอบ 200 ปี ชาวต่างชาติมาเที่ยวชมงานเป็น
จ านวนมาก และได้ไปเช่าที่พักอยู่บริเวณถนนข้าวสาร ซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มีเกสท์เฮาส์หรือโรงแรมเหมือน
ในปัจจุบัน ภายหลังจึงได้มีการเปิดเกสท์เฮาส์และโรงแรมราคาประหยัด ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก 
สถานบันเทิง ตลอดแนวถนนข้าวสาร เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่ม
มากขึ้น จนปัจจุบันกลายเป็นศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ถนนข้าวสารเริ่ม
คึกคักในช่วงเวลาประมาณ 15.00 - 02.00 น. ของทุกวัน  
 
ตลาดกลางคืน ถนนสีลม 

ถนนสีลม ย่านธุรกิจการค้าส าคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ เต็มไปด้วยส านักงาน ร้านค้า ในช่วง
กลางวัน ส่วนในช่วงกลางคืนจะมีการตั้งร้านขายของสองฟากฝั่งถนนทางเดินตลอดแนวถนนสีลม นับเป็น
แหล่งจับจ่ายอีกแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยสินค้าหลากหลายชนิด เช่น ของที่ระลึก เสื้อผ้า และยังเป็นที่รู้จักใน
ฐานะของแหล่งท่องเที่ยวยามราตรีของกรุงเทพฯ สถานบันเทิง และร้านค้าส่วนใหญ่จะเปิดประมาณ 2 
ทุ่ม ปิดเวลาประมาณตี2 

  นอกจากถนนสีลมแล้วยังมี ซอยพัฒน์พงษ์ เป็นซอยย่อยแยกออกมาจากถนนสีลมซึ่งเป็นที่รู้จัก
กันดีของชาวต่างชาติ เดิมเป็นสวนกล้วย รกร้าง และครอบครองโดยกองทัพญี่ปุ่น ในช่วงสงครามโลกครั้ง
ที่สอง มาจากช่ือตระกูลพัฒน์พงศ์พานิช ซึ่งซื้อที่ดินบริเวณนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2489 สร้างอาคารพาณิชย์ 
และตัดถนนตั้งช่ือว่า "ซอยพัฒน์พงศ์ 1" ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 เริ่มมีไนต์คลับและสถานบันเทิงเปิดมาเพื่อ
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รองรับทหารอเมริกันทีม่ารบในสงครามเวียดนามและมช่ืีอเสยีงในช่วง พ.ศ.2515-2535 ปัจจุบันเป็นแหล่ง
สถานบันเทิง  
 
ปากคลองตลาด 

คนชอบบรรยากาศเมืองเก่า กลิ่นอายของวัฒนธรรมที่ยังไม่จางหาย เต็มไปด้วยดอกไม้ใบไม้งาม
ตาหลากหลายสายพันธ์ุ ในราคาไม่แพง รวมไปถึงอุปกรณ์จัดดอกไม้ ภาชนะ แจกัน และกระถางต้นไม้ 
ปากคลองตลาดนี่แหละคือทีท่ี่ใช่ส าหรับคุณ ตลาดดอกไม้แห่งนี้เปิดขายทั้งกลางวัน และกลางคืน แต่ถ้าจะ
ให้แจ่ม คึกคัก สนุกสนาน ต้องไปตอนกลางคืนถึงจะเวิร์ค ใครยังไม่เคยไปขอบอกว่าต้องลองไปสัมผัสดูสัก
ครั้งแล้วคุณจะหลงรักจนต้องอยากกลับไปอีกปัจจุบันปากคลองตลาดถูกจัดให้เป็นอันดับ 4 ของตลาด
ดอกไม้ทั่วโลก และอันดับที่ 3 ของตลาดกล้วยไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก อยู่บริเวณถนนจักรเพชร 
เช่ือมต่อจนถึงถนนมหาราช ใกล้สะพานพระพุทธยอดฟ้า เขตพระนคร 
 
ตลาดนัดจตุจักรกรีน 

JJ Green คืออีกหนึ่งช่ือของตลาดนัดแห่งนี้ทีห่ลายคนคงคุ้นหูกันดี บรรยากาศของที่นี่เต็มไปด้วย
ความร่มรื่น แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติน่าเดินเล่น เชยชมนู่นน่ันน่ีเป็นที่สุด ซึ่งในทุกเย็นวันเสาร์ต่อเนื่องไป
จนถึงเที่ยงคืน เจเจกรีนคือจุดนัดพบของบรรดาคนรักการแต่งรถ ที่จะมาหาซื้ออุปกรณ์หรืออะไหล่ต่างๆ 
ที่หายาก รวมไปถึงของเก่ามีคุณค่าแบบแอนทีกสไตล ์ตลาดนัดจตุจกัรกรีนแห่งนี้มีให้คุณได้เลือกสรรอย่าง
มากมาย รับรองว่าถูกใจแน่นอน อยู่บริเวณถนนก าแพงเพชร 3 ใกล้พิพิธภัณฑ์เด็ก 
ตลาดนัดรถไฟ ศรีนครินทร์ 

เรียกว่าเป็นตลาดนัดกลางคืนแหง่ลา่สุดของกรุงเทพฯ ก็ว่าได้ กับตลาดนัดรถไฟ ศรีนครินทร์ เปิด
ขายตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงเที่ยงคืนในโซนพลาซ่า และจะคึกคักเป็นพิเศษทุกวันพุธ และพฤหัสบดี ที่มี
สินค้ามือหนึ่ง และมือสองมาออกร้านขายกันอย่างละลานตา ในส่วนที่จอดรถด้านหลัง หรือ ลานตลาดนัด 
ใครอยากไปสัมผัสบรรยากาศชิวๆ มีสไตล์ ตลาดนัดรถไฟ ศรีนครินทร์ เป็นอีกที่ที่คุณไม่ควรพลาด อยู่
บริเวณซอยศรีนครินทร์ 51 หลังห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ 

 
ตลาดกลางคืน สะพานพุทธ 

ตลาดสะพานพุทธ อยู่บริเวณรอบ ๆ ตัวสะพานพุทธไปจนถึงสะพานพระปกเกล้า (สะพานตั้ง
เคียงคู่กัน) ฝั่งพระนคร เป็นตลาดนัดของนักช้อป สินค้าส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าแฟช่ัน กางเกงยีนส์ ทั้ง
ของใหม่และสินค้ามือสอง ในช่วงกลางวันสะพานพุทธแห่งนี้จะเป็นท่าเรือข้ามฟาก แต่พอถึงเวลา 18.00 
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น. ริมฟุตบาทจะกลายเป็นโซนขายของ และยังมีผู้ที่ช่ืนชอบงานศิลปะ มานั่งรับวาดรูปเหมือนและรูป
ล้อเลียนอยู่หลายร้าน เปิดบริการทุกวัน อังคาร - วันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 20.00 น. - 
01.00 น.  

 
 
 
ตลาดกลางคืน คลองถม 

 ตลาดคลองถม ตั้งอยู่ตลอดถนนมหาจักร ระหว่างถนนเยาวราชกับถนนเจริญกรุง เป็นแหล่งค้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง เครื่องเล่นเกมส์ สินค้ามือสอง ประดับยนตร์ต่าง ๆ และ
สินค้าตามสมัยนิยม เช่น แว่นตา นาฬิกา เครื่องคิดเลข ในราคาถูก ส่วนวรจักรเป็นแหล่งขายอะไหล่
รถยนต์ทุกยี่ห้อ และเป็นย่านประดับยนต์ที่เก่าแก่ของกรุงเทพฯ 

ในช่วงกลางคืนตลาดคลองถมจะเปลี่ยนเป็น "ตลาดไฟฉาย" เปิดขายสินค้าในช่วงบ่ายวันเสาร์ 
จนถึงเช้าวันอาทิตย์ คลองถมจะเป็นแหล่งรวมสินค้าต่าง ๆ ทั้งมือหนึ่ง มือสอง ของหลุดจ าน า ของเก่า 
รวมทั้งอาหารและขนมต่าง ๆ บริเวณตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลกลาง ถึงสี่แยกวรจักร เปิดขายสิน ค้าเวลา 
18.00 - 24.00 น. 
 
6. ผลงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 ผลงานที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับช้ินงานที่ศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคนิคการถ่ายภาพ  
วีดิโอเรื่อง  : Never go to Thailand 
ออกอากาศ :www.youtube.com 
เนื้อหา : เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย 
ข้อดี : ถ่ายภาพสวยและการตัดต่อสามารถดึงดูดคนดูได้ 
สิ่งที่น ามาปรับใช้ : ใช้การตัดต่อและรูปแบบการถ่ายภาพ จังหวะต่างๆมาเป็น reference ในการถ่าย
ภาพรวมของถนนข้าวสาร 
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วีดิโอเรื่อง  : Phuket Breathing 
ออกอากาศ :www.vimeo.com 
เนื้อหา : เกี่ยวกับชีวิตของคนจังหวัดภูเก็ต 
ข้อดี : ถ่ายภาพสวยและท าให้คนดูเข้าถึงอารมณ์และความสวยงามของภูเก็ตได้ดี 
สิ่งที่น ามาปรับใช้ : ใช้เป็น reference ในการถ่ายภาพมุมมองชีวิตในข้าวสาร รวมไปถึงการสัมภาษณ์
ต่างๆ  
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย และการวางแผนผลติชิ้นงาน 

 

 ระเบียบการวิจัยเป็นการวิจัยเพื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ “การ
สร้างสรรค์วิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯเมืองที่ไม่เคยหลับไหล”  โดยมุ่งเน้นการศึกษาในเรื่อง   ของ
รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอรายการโทรทัศน์ ส าหรับผู้ที่มีความสนใจในสถานที่ท่องเที่ยวยาม
ค่ าคืนของประเทศไทย ตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย และผู้ผลิตวิดีโอสารคดีรวมไป
ถึงวีดิโอพรีเซนท์เทช่ัน เพื่อให้ได้แนวทางในการผลิตวิดีโอสารคดีให้สอดคล้อง   กับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ซึ่งมีรายละเอียด ระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 

3.1 รูปแบบในการศึกษาวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง “การสร้างสรรค์วิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯ เมืองที่ไม่เคยหลับไหล”                      
ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้น าวิธีการวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) ซึ่งเป็นการวิจัยที่มุ่งหวัง         
การค้นหาความรู้ เพื่อน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบั ติเพื่อผลิตรายการต่อไป      
โดยผู้ ศึกษาได้เลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) รวมถึงการแจก
แบบสอบถาม (Questionnaire) มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากนั้นจึงน าข้อมูล             
ที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์วิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯเมืองที่ไม่
เคยหลับไหล ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ้มเป้าหมาย รวมถึงท าการประเมินผล ที่ผลิตด้วย
วิธีการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขช้ินงานให้ดียิ่งข้ึน
ต่อไป 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 3.2.1 ประชากร (Population) ในการศึกษาและผลิตวิดีโอสารคดีครั้งนี้ สามารถแบ่งออก     
ได้เป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

        1. ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของวิดีโอสารคดี คือกลุ่มผู้ชมเพศชายและหญิง อายุ    
ระหว่าง 18-30 ปี ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวยามค่ าคืนของประเทศไทย 
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2. ประชากรที่เป็นกลุ่มผู้ผลิตวิดีโอ คือ กลุ่มของผู้ผลิตวีดิโอพรีเซ็นท์เทช่ันต่างๆ ที่มี
ความช่ืนชอบเเละสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวยามค่ าคืนของไทย 
  

3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ในการศึกษาและผลิตวิดีโอสารคดีครั้งนี้ เก็บข้อมูล โดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม คือ กลุ่มผู้ชมเพศชายและหญิง อายุระหว่าง 18-
30 ปี ที่ มีความสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวยามค่ าคืนของกรุงเทพมหานคร และประชาชนทั่วไป 
จ านวน 100 คน  

2. กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ คือ กลุ่มของผู้ผลิตวิดีโอสารคดีที่มีความช่ืนชอบ
เกี่ยวกับการ ท่องเที่ยวยามค่ าคืนของกรุงเทพฯ จ านวน 2 คน 

 - คุณสุทธิพงษ์ คล้ ามณี 
ต าแหน่ง ผู้ก ากับภาพรายการสารคดี มิวสิควิดีโอและโฆษณา บริษัท สตริปเปอร์ 

  - คุณพีระ กุลธนกาญจน์ 
    ต าแหน่ง ช่างภาพเว็ปไซต์ สังกัด New media 
  กลุ่มของผู้ประกอบกิจการย่านถนนข้าวสาร จ านวน 1 คน 
  - คุณโย 
    เจ้าของร้านย่านถนนข้าวสาร 
  3. กลุ่มตัวอย่างสนทนาแบบกลุ่ม (focus group) คือ กลุ่มผู้ชมเพศชายและหญิง 
อายุระหว่าง 18-30 ปี ที่มีความสนใจในการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯยามค่ าคืน และประชาชนทั่วไป 
โดยเปิดวิดีโอสารคดีที่ผลิตเสร็จแล้วให้กลุ่มเป้าหมายรับชม เเละสัมภาษณ์ถึงความพึงพอใจ รวมทั้งช้
อเสนอแนะ หลังจากที่ได้ชมรายการ เพื่อท าการประเมิณผล 
  

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 

ในการศึกษาเรื่อง “การสร้างสรรค์วิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรงุเทพฯ เมืองที่ไม่เคยหลับไหล” ใน
ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตและเครื่องมือที่ใช้ในการ ประเมินผลหลังจากการผลิต ดังต่อไปนี้ 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต มีดังนี ้

1.1 แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก( In-Depth Interview) ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้มี 
ประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชนและด้านการผลิตวิดีโอสารคดีหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ
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ผลิตวิดีโอ ที่มีความช่ืนชอบหรือสนใจเกี่ยวกับการทอ่งเที่ยวยามค่ าคืนของกรงุเทพมหานคร โดยมีแนว
ค าถามดังนี้  

1.1.1 แนวค าถามในการสัมภาษณ์ผู้ผลิตวิดีโอสารคดีที่มีความสนใจในการท่องเที่ยว
กรุงเทพฯยามค่ าคืน 

ส่วนท่ี 1คําถามท่ัวไปเกี่ยวกับการผลิตวิดีโอสารคดี 
- ประวัติส่วนตัวของผู้ผลิตวีดิโอสารคดี 
- แนวคิดในการท างานด้านการผลิต และคิดว่าอะไรที่ส่งผลให้ผลงานนั้นได้รับ

ความนิยม กระบวนการท างานข้ันตอนก่อนการผลิตข้ันตอนการผลิตและ ข้ันตอนหลังการ
ผลิต 

- มีวิธีในการคิดเรื่องอย่างไรให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย (Target Audience) 
 
ส่วนท่ี 2 คําถามด้านเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอวีดิโอสารคดีเกี่ยวกับ

กรุงเทพฯยามคํ่าคืน 
- มีรูปแบบวิธีการน าเสนอเรื่องราวเนื้อหาของภาพรวมอย่างไรให้มีความ

แตกต่างจากผลงานช้ินอื่นๆ 
- มีเทคนิคใดบ้างที่ท าให้ผู้ชมหรือนักท่องเที่ยวสามารถจดจ าผลงานช้ินน้ันๆได้ 
- วิธีในการสอดแทรกข้อคิดหรือมุมมองใหม่ๆเข้าไปในวีดิโอได้อย่างไรบ้าง 
- รูปแบบการน าเสนอโดยเน้นเทคนิคมีส่วนช่วยให้ช้ินงานมีความน่าสนใจได้

อย่างไร 
- ปัจจัยในการก าหนดภาพ แสง สี และอารมณ์ของวิดีโอสารคดีเกี่ยวกั บ

กรุงเทพฯเมืองที่ไม่เคยหลับไหล 
- การเลือกใช้เทคนิคพิเศษเกี่ยวกับการก ากับ ถ่ายท า รวมไปถึงการตัดต่อ 
- ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตผลงานมีอะไรบ้าง 
- แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
- ข้อเสนอแนะในการผลิตวีดิโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯยามค่ าคืน 

 
1.1.2 แนวค าถามในการสัมภาษณ์เจ้าของร้านหรือคนท้องถ่ินย่านถนนข้าวสาร 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
- ช่ือ เพศ อายุ อาชีพ ผลงาน 
ส่วนท่ี 2 กระบวนการสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของร้านรวมไปถึงถนนข้าวสาร 
- แนวคิดและแรงบันดาลใจในการตกแต่งร้านของตนเอง 
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- สิ่งส าคัญในการท าให้นักท่องเที่ยวสามารถจดจ ารา้นได้และกลบัมาทีร่้านอีกรวมไปถึง
จุดเด่นของร้าน 

- คิดว่าอะไรที่ท าให้ถนนข้าวสาร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก มีจุดเด่น 
และจุดด้อยอะไรบ้าง 

- นอกจากสถานที่สังสรรค์แล้ว ข้าวสารคืออะไร มีอะไรเกิดข้ึนที่นี่บ้างในเวลา 1 วัน 
 
สว่นท่ี 3 คําถามด้านเน้ือหาและสิ่งท่ีจะนําเสนอเกี่ยวกับกรุงเทพฯยามคํ่าคืน 
- อยากให้วิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯยามค่ าคืนน้ัน น าเสนออะไรที่จะสร้างมุมมอง

ใหม่ที่มีต่อถนนข้าวสารได้บ้าง 
- เนื้อหาในการน าเสนอวิดีโอสารคดี ควรจะมีเนื้อหาในแนวทางไหน และจะสนับสนุน

การท่องเที่ยวของถนนข้าวสารได้อย่างไรบ้าง 
- อยากให้วิดีโอสารคดีเกี่ยวกับถนนข้าวสารนั้น มีMood&tone แบบไหน 
- ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

 
1.2 แบบสอบถาม (Questionnaire)  

ใช้ศึกษาพฤติกรรมการรับชมและความต้องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอวิดีโอสาร
คดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯยามค่ าคืน โดยมีแนวค าถาม ดังนี้ 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ตอนที่ 2 : พฤติกรรมการเปิดรับสื่ออื่นๆของกลุ่มเป้าหมาย 
ตอนที่ 3 : ความสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกรุงเทพฯยามค่ าคืนของกลุ่มตัวอย่าง 
ตอนที่ 4 : ความคิดเห็นในด้านความต้องการของเนื้อหาและรูปแบบวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับ

กรุงเทพฯเมืองที่ไม่เคยหลับไหล 
ตอนที่ 5 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์วิดีโอสารคดี       

เกี่ยวกับกรุงเทพฯเมืองที่ไม่เคยหลับไหล 
 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตวิดีโอสารคดี 

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผลช้ินงานที่ผลิต 
เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุป และผลอภิปรายที่สมบูรณ์ โดยจะท าการสนทนาเกี่ยวกับความ
พึงพอใจ จากการรับชมวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯเมอืงที่ไม่เคยหลบัไหล ซึ่งในการสนทนากลุ่มนัน้ 
จะประกอบด้วยแนวค าถาม ดังต่อไปนี้ 

1. ความพึงพอใจต่อรูปแบบของวิดีโอสารคดี (Format) 
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2. ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของวิดีโอ (Content) 
3. ความพึงพอใจต่อเสียงและดนตรีประกอบ (Sound and Music) 
4. ความพึงพอใจต่อการตัดต่อและเทคนิคต่างๆ (Editor) 
5. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ (Overview) 
 

การทดสอบเครื่องมือ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ใช้การวิจัยแบบประยุกต์ (Applied research) โดยใช้เครื่องมือเป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In–depth Interview) และ          
การสนทนากลุ่ม (Focus group) เป็นเครื่องมือหลักในการเก็บข้อมูลและประเมินผลการผลิตวิดีโอ
สารคด ี

ในการทดสอบค่าความมีเหตุผล (Validity) และค่าความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ รวมถึงแนวค าถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่มนั้น ผู้ศึกษาได้น าเครื่องมือ
ทั้งหมดมาท าการทดลองเพื่อตรวจสอบความถูกต้องแม่นย า โดยให้กลุ่มผู้เช่ียวชาญทางด้านวิชาการ
และกลุ่มผู้ผลิต ทดสอบความแม่นย าของโครงสร้างค าถาม เนื้อหา รวมถึงภาษาที่ใช้ในการตั้งค าถาม 
เพื่อให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการเมื่อเข้าไปสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างจริงที่ได้ก าหนดไว้ 

 

ขั้นตอนและวิธีการเก็บข้อมูล 

ในการศึกษาและผลิตวิดีโอสารคดีในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ข้ันตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่ อ
ประเมินผล ดังต่อไปนี้ 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต 

ขั้นตอนท่ี 1  ผู้ศึกษาได้ทําการศึกษา ค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสารและ
บทความต่างๆ ทางด้านวิชาการ จากหอสมุดและอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงวิทยานิพนธ์ ตลอดจน
งานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตวิดีโอสารคดีเกีย่วกับกรงุเทพฯเมอืงทีไ่ม่เคยหลับไหล รูปแบบและ
เนื้อหาในรายการซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิตวิดีโอ
สารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯเมืองที่ไม่เคยหลับไหล 
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ขั้นตอนท่ี 2 ผู้ศึกษาได้ทําการรับชมวิดีโอบนสื่อออนไลน์ ที่ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวใน
ประเทศต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ https://vimeo.com  โดยมีวิดีโอที่มีรูปแบบเเลเนื้อหาที่แตกต่างกัน
ออกไป โดยมีวิดีโอดังต่อไปนี้ 

-  Never go to Thailand 
-  Phuket Breathing         
เพื่อน ามาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอที่เกิดข้ึนในวิดีโอว่ามีลักษณะอย่างไร

บ้าง โดยใช้แนวคิดด้านการผลิตวิดีโอสารคดีที่เกี่ยวกับกรุงเทพฯยามค่ าคืน และแนวคิดเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว มาประกอบในการศึกษาวิเคราะห์ ค้นหากลวิธีการคัดเลือกเนื้อหา รูปแบบ และวิธีการ
น าเสนอของผู้ผลิตวิดีโอทั้งที่ดีและที่บกพร่อง หรือยังไม่ปรากฏในวิดีโอ  เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางใน
การผลิตวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯ เมืองที่ไม่เคยหลับไหล 

 

ขั้นตอนท่ี 3  ผู้ศึกษาได้ทําการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อขอ
ข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้ผลิตวิดีโอหรือช่างภาพที่ช่ืนชอบเเละสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
กลางคืนของประเทศไทย  ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้านวิชาการ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิเคราะห์เนื้อหาของวิดีโอเป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับกลวิธีในการคิดเนื้อหา และรูปแบบการน าเสนอที่ดี ตลอดจนปัญหาและ
อุปสรรคในการผลติวิดีโอสารคดีเกีย่วกับกรงุเทพฯเมืองที่ไม่เคยหลับไหล แล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูล  
ที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ วิดีโอสารคดีเกี่ยวกับ
กรุงเทพฯเมืองที่ไม่เคยหลับไหล           

 

ขั้นตอนท่ี 4 ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) 

เเละวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้สถิติข้ันพื้นฐาน โดยน าค าตอบที่กลุ่มตัวอย่าง
ตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพื่อหาค่าเฉลี่ยและ แจกแจงความถ่ีด้าน
พฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของวิดีโอสารคดี รวมถึงน า
ข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพิ่มเติมในการผลิต  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิต 

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อประเมินผล
วีดิโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯเมืองที่ไม่เคยหลับไหลนั้นได้ผลิตข้ึนโดยการน าค าตอบที่ได้ทั้งในด้าน
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ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมวิดีโอของกลุ่มเป้าหมายมาศึกษา
วิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการ สรุปผลการศึกษาและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการ
สร้างสรรค์ผลิตวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯเมืองที่ไม่เคยหลับไหลที่ผลิตข้ึน  
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บทที่ 4 
ผลการศึกษาและการน าเสนอผลงาน 

 
 การศึกษาและการผลิต “วิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯ เมอืงที่ไม่เคยหลบัไหล ตอน ถนน
ข้าวสาร ” โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยแบบวิเคราะห์จากวิดีโอสารคดีรวมไปถึงมิวสิควิดีโอต่างๆบนสือ่
ออนไลน์ เพื่อศึกษาวิเคราะหร์ูปแบบ เนื้อหา วิธีการน าเสนอที่น่าสนใจ ที่ปรากฏในวิดีโอตลอดจน
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึจากผู้ผลิตวิดีโอสารคดี ผู้ก ากบัภาพ และ
เจ้าของร้านย่านถนนข้าวสาร รวมถึงกลุม่ตัวอย่างเพือ่ให้ได้แนวทางในการผลิตวิดีโอสารคดีให้ตรงกับ
ความตอ้งการของกลุม่เป้าหมายมากทีสุ่ด โดยผลการวิจัยทั้งสองชนิดมีดงันี ้

การวิเคราะห์การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) ของผู้ผลิตวิดีโอสารคดีเเละผู้ก ากับ
ภาพ  
 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ที่ท างานด้านการผลิตวิดีโอสารคดีเพื่อขอข้อมูล
และความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯ เมืองที่ไม่เคยหลับไหล ตอน ถนน
ข้าวสาร ซึ่งได้ท าการสัมภาษณ์ 2 ท่าน ดังนี้ 

1. คุณ สุทธฺพงษ์ คล  ามณี 
ต าแหน่ง ผู้ก ากับภาพรายการสารคดี มิวสิควิดีโอเเละโฆษณา บริษัท สตริปเปอร์ 

2. คุณ พีระ กุลธนกาญจน์ 
ต าแหน่ง ช่างภาพ เว็ปไซต์ สังกัด New media 

การวิเคราะห์การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) ของเจ้าของร้าน ย่านถนนข้าวสาร 
ซึ่งได้ท าการสัมภาษณ์ 1 ท่าน ดังนี้ 

1. คุณโย 
เจ้าของร้านย่านถนนข้าวสาร 

 

บทสัมภาษณ์  
 คุณสุทธิพงษ์ คล้ ามณี จบการศึกษาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศเเละการสื่อสาร สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปจัจบุันเป็นผู้ก ากับภาพรายการสารคดี มิวสิควิดีโอเเละโฆษณา บริษัท สตริ
เปอร ์
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ส่วนท่ี 1 ความคิดเห็นท่ัวไปเกี่ยวกับการผลิตวิดีโอสารคดี 
คุณสุทธิพงษ์คล้ ามณี กล่าวว่า การเตรียมตัวเป็นเรื่องส าคัญพอสมควร เพราะผู้ผลิตควร 

ต้องรู้ก่อนว่าเราท าให้ใครดู ดังนั้นข้ันตอนแรกผู้ผลิตต้องมาศึกษา ว่าช่วงนี้คนดูหรือผู้ชมอยากดูอะไร 
ส่วนผู้ผลิตน้ันก็ต้องเปรียบตนเองเปน็คนดูเช่นกัน  ว่าถ้าเป็นเรา เราจะดูไหม การเตรียมตัวในส่วนของ
การวิจัย เเละการเก็บข้อมูลที่ดี จะท าให้เรื่องของภาพ เนื้อหาต่างๆ ก็จะตามมาในแบบที่เราต้องการ
เเละคนดูต้องการเช่นกัน 

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอสารคดีเก่ียวกับกรุงเทพฯ ยามค่ าคืน 
 คุณสุทธิพงษ์ คล้ ามณี กล่าวว่า มุมมองของผู้คนที่มีต่อกรงุเทพฯ ตอนกลางคืนน้ันมีความ
หลากหลายแตกต่างกันออกไป ข้ึนอยู่กับตัวบุคคล แต่คุณสุทธฺพงษ์คิดว่า กรุงเทพฯตอนกลางคืนมันมี
ความโดดเด่นเรื่องของความสวยงามของตัวมันเอง เเละแนะน าให้เน้นการน าเสนอด้านภาพ ด้วย
เทคนิคการถ่ายภาพแบบ ชัตเตอร์บี เพราะการถ่ายแบบชัตเตอร์บี เท่าที่เห็นส่วนใหญ่จะอยู่ในรปูถ่าย
ซะเป็นส่วนมาก ยังไม่ค่อยเห็นในรูปแบบของวิดีโอมากเท่าไหร่ โดยแนะน าชนิดของกล้องที่ใช้ถ่าย
เทคนิคนี้โดยเฉพาะ 

ส่วนท่ี 3 ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตวิดีโอสารคดี 
ปัญหาของวิดีโอสารคดีจะเป็นเรื่องของความ real คือการที่เราออกไปเจอสถานที่จริง เเละ

เราไม่สามารถก าหนดได้ว่าอะไรจะเกิดข้ึนที่นั่น คนที่เราไปสัมภาษณ์จะให้ความร่วมมือมากน้อยแค่
ไหน เเละตัวเราจึงต้องมีการเตรียมตัวอย่างดี เเละที่ส าคัญคือเราต้อง เร็ว เพราะเค้าไม่สามารถแสดง
ซ้ าให้เราได้ เพราะทุกอย่างเราไม่ได้เซทเค้า ดังนั้นการที่เราจะได้จุดที่เราต้องการ เราอาจจะต้องใช้
ไหวพริบในการฉวยโอกาส การหลอกล่อให้เค้าท าในสิ่งที่เราต้องการ  
 

บทสัมภาษณ์   
 คุณ พีระ กุลธนกาญจน์ จบการศึกษาจากคณะ สถาปัตย์ ภาควิชานิเทศน์ศิลป์ สาขา การ

ถ่ายภาพ มหาวิทยาลัย ลาดกระบัง ปัจจุบันเป็นช่างภาพ สังกัด New media 
สว่นท่ี 1 ความคิดเห็นท่ัวไปเกี่ยวกับการผลิตวิดีโอสารคดี 

 คุณพีระ กุลธนกาญจน์ กล่าวว่าการผลิตวิดีโอส่วนใหญ่มันจะเน้นในส่วนของภาพเเละวิธีการ
น าเสนอ ดังนั้นการที่จะท าให้วิดีโอออกมาน่าสนใจมากที่สุดคือเราต้องรู้ก่อนว่า เราจะท าอะไร 
ประเด็นไหน ต้องการน าเสนอออกมาให้ดูเป็นอารมณ์แบบไหน การน าเสนอในส่วนของวิดีโอ นื่องจาก
วิดีโอต่างๆรวมไปถึงวิดีโอสารคดี จะใช้ภาพเล่าเรื่องเป็นหลัก ดังนั้นการท าให้คนดูสามารถดูและ
เข้าถึงสิ่งที่คนผลิตต้องการจะสื่อสาร ก็เป็นเรื่องส าคัญ 
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ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอสารคดีเก่ียวกับกรุงเทพฯ ยามค่ าคืน 

 แนะน าให้น าเสนอในเรื่องของความรู้สึก ไลฟ์ไสตล์ของผู้คนในถนนข้าวสาร เพราะผู้คนทั้นั่น
มีความหลากหลายเช้ิอชาติ หลากหลายที่มา ต่างที่ต่างถ่ิน อยากให้เน้นความสนุก สามารถชักจูงให้
คนดูเกิดความรู้สึกอยากไปเที่ยวข้าวสาร เเละเรื่องความเป็น  Documentary ให้เป็นรองลงมา 
ข้าวสารเป็นสถานที่ที่จะท างานตอนกลางคืน ดังนั้นความสนุก สีสันของภาพเป็นเรื่องส าคัญ แต่ความ
น่าสนใจอีกอย่างคือเรื่องของ วัฒนธรรมต่างๆ วิธีคิดของชาวต่างชาติ เพราะมุมมองของคนไทยเเละ
ชาวต่างชาติอาจจะแตกต่างกัน 
 ในด้านเทคนิคคุณสุทธิพงษ์ คล้ ามณี แนะน าให้เล่นกับเรื่องของเวลา เพราะข้าวสารจะมี
ช่วงเวลาพีคในแต่ละเวลาต่างกัน เเละใช้เทคนิคการแอบถ่าย เเนะน าเลนส์ fish eye เพราะสามารถ
เก็บภาพได้กว้างโดยคนจะไม่ทันสังเกต ท าให้เห็นภาพความสนุกเเละอีโมช่ันของคนได้มากข้ึน 

ส่วนท่ี 3 ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตวิดีโอสารคดี 
ปัญหาของวิดีโอสารคดีจะเป็นเรื่องของความ real คือการที่เราออกไปเจอสถานที่จริง เเละ

เราไม่สามารถก าหนดได้ว่าอะไรจะเกิดข้ึนที่นั่น คนที่เราไปสัมภาษณ์จะให้ความร่วมมือมากน้อยแค่
ไหน เเละตัวเราจึงต้องมีการเตรียมตัวอย่างดี เเละที่ส าคัญคือเราต้อง เร็ว เพราะเค้าไม่สามารถแสดง
ซ้ าให้เราได้ เพราะทุกอย่างเราไม่ได้เซทเค้า ดังนั้นการที่เราจะได้จุดที่เราต้องการ เราอาจจะต้องใช้
ไหวพริบในการฉวยโอกาส การหลอกล่อให้เค้าท าในสิ่งที่เราต้องการ  
 

วิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของเจ้าของกิจการย่านถนนข้าวสาร 

 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ เพื่อขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลติวิดีโอ
สารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯเมืองที่ไม่เคยหลับไหล ตอน ถนนข้าวสาร ซึ่งได้ท าการสัมภาษณ์ 1 ท่าน 
ดังนี ้

คุณโย 
เจ้าของร้านย่านถนนข้าวสาร 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับถนนข้าวสารในปัจจุบัน 
 คุณโยได้กล่าวว่า ข้าวสารในปัจจุบันได้มีความเปลี่ยนแปลงไปมากจากที่พี่โยเคยอยู่ตั้งแต่
ยังเป็นตรอกข้าวสารที่ปิดต้ังแต่สองทุ่ม ตอนนั้นข้าวสารยังไม่มีเรื่องของการตลาดเข้ามาเกี่ยวมาขนาด
นี้ มีแต่ความเป็นเอกลักษณ์เเละพื้นบ้านจริงๆ ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแทบจะทุกอย่างทั้งตึกบา้นช่อง 
รสชาติอาหาร นิสัยคนฝนถนนเส้นน้ี เหมือนกับเราต้องการจะสร้างบ้านหลังที่สองให้กับชาวต่างชาติ 
จนลืมความเป็นตัวเองไป  
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 ถ้าพูดถึงร้านของพี่โยว่ามีการสร้างจุดเด่นยังไง ก็คงตอบไม่ได้เพราะทุกอย่างมันมาจากตัว
พี่โย มาจากจิตวิญญาณของพี่โย ร้านก็จะมีสไตล์เปน็ในแบบที่พี่โยเป็น เเละคนในแบบที่เราเป็นเข้ามา 
ก็เหมือนกับถนนข้าวสาร จิตวิญญาณของความเป็นข้าวสารคือ ความ Freedom ดังนั้นที่นี่ก็จะดึงดูด
กลุ่มวัยรุ่นเเละชาวตากชาติที่ต้องการความอิสระ อยากลองอะไรใหม่ๆ เเละที่ส าคัญประเทศไทยข้ึน
ช่ือว่า ถูก ใจดี เลยท าให้ดึงดูดชาวต่างชาติมากขึ้น 

 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและเนื อหาวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯเมืองท่ีไมีเคน
หลับไหล 

พี่โยแนะน าให้น าเสนอมุมมองของความอิสระของถนนข้าวสาร เพราะความอิสระ คือจิต
วิญญาณของความเป็นถนนข้าวสารอยู่แล้ว อีกทั้งในเรื่องของรูปแบบเนื้อหาเเละการน าเสนอด้านดี
ของถนนข้าวสาร 
จะช่วยท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจเเละอยากเข้ามาเที่ยวข้าวสารได้มากข้ึน 
 

ผลการส ารวจพฤติกรรมการความต้องการในด้านรูปแบบและเนื อหาของกลุ่มเป้าหมาย ท่ีมีต่อ
วิดีโอสารคดีเก่ียวกับกรุงเทพฯ เมืองท่ีไม่เคยหลับไหล ตอน ถนนข้าวสาร 

ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามชนิดให้กลุ่มตัวอย่างกรอกค าตอบเอง จากกลุ่มตัวอย่าง
เพศชายและหญิง ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ านวนทั้งสิ้น 100 คน โดยที่ผู้ศึกษา
ได้น าค าตอบที่ได้มาประมวลทางสถิติเพื่อวัดผลของพฤติกรรมการความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและ
รูปแบบการน าเสนอ เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตวิดีโอสารคดีเกีย่วกับกรุงเทพฯเมืองที่ไม่เคยหลับไหล 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

 ผลการส ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามจะ
แสดงผลออกมาดังตารางต่างๆ ต่อไปนี  
ตารางที่ 4-1 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.) ชาย 
2.) หญิง 

38 
62 

38 
62 

     รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิง มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
72.5 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 27.5 
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ตารางที่ 4-2 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับอายุ 
 

อาย ุ จ านวน(คน) ร้อยละ 
1.) 18-20 ปี 
2.) 21-23 ปี 
3.) 24-27 ปี 
4.) 28 ปีข้ึนไป 

19 
71 
8 
2 

19 
71 
8 
2 

     รวม 100 100 
 จากตารางที่ 4-2 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 21-23 ปี มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 71 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 18-20 ป ีคิดเป็นร้อยละ 19 และ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 
24-27 ปี คิดเป็นร้อยละ 8 และน้อยที่สุดคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 28 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 2 

 

ตารางที่ 4-3 แสดงค่าร้อยละแสดงอาชีพของผูช้มที่เปดิรับวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯเมืองที่ไม่เคย
หลับไหล 
 

เคยชมวิดีโอเกี่ยวกับการท่องเท่ียว จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.) นักเรียน/นกัศึกษา 
2.) นักธุรกิจส่วนตัว 
3.) ข้าราชการ 
4.) พนักงานบริษัทเอกชน 
5.) อื่นๆ 

87 
7 
1 
5 
0 

87 
7 
1 
5 
0 

     รวม 100 100 
 จากตาารางที่ 4-3 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษามีจ านวนมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 87 รองลงมาคือ นักธุรกิจส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 7 รองลงมาคือพนักงานบริษัทเอกชน
คิดเป็นร้อยละ 5 รองลงมาคืออาชีพข้าราชการ คิดเป็ยร้อยละ 1 
เเละอันดับสุดท้ายคืออื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 0 
 
ตารางที่ 4-4 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 
1.) มัธยมตอนต้น 
2.) มันธยมตอนปลาย 
3.) ปวช./ปวส. 

0 
8 
1 

0 
81 
1 
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ระดับการศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 

4.) ปริญญาตรี/เทียบเท่า 
5.) ปริญญาโท 
6.) ปริญญาเอก 

91 
0 
0 

91 
0 
0 

     รวม 100 100 
 จากตารางที่ 4-4 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า มี
จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับมัธยมตอนปลาย คิดเป็นร้อย
ละ 8 เเละรองลงมาคือระดับ ปวช./ปวส. คิดเป็นร้อยละ 1 
 
ตารางที่ 4-5 แสดงค่าร้อยละแสดงพฤติกรรมการเปิดรับชมวิดีโอสารคดีที่มีรูปแบบเเละเนื้อหา
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยตรงของกลุ่มตัวอย่าง 

 

เคยชมวิดีโอสารคดีเก่ียวกับ
การท่องเท่ียว 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.) เคย 
2.) ไม่เคย 

11 
89 

11 
89 

     รวม 100 100 
จากตารางที่ 4-5 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง มากที่สุดไม่เคยรับชมวิดีโอเกี่ยวกับกรุงเทพฯ

ยามค่ าคืน ตอนถนนข้าวสาร โดยตรงคิดเป็นร้อยละ 89 รองลงมาคือ เคยรับชม คิดเป็นร้อยละ 11 
 

ตารางที่ 4-6 แสดงค่าร้อยละแสดงเหตุผลที่ท าให้กลุ่มเป้าหมายช่ืนชอบวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว 

 

เหตุผลท่ีท าให้ชื่นชอบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.)ไปยังสถานที่ที่มีความน่าสนใจ  
2.) เนื้อหามีความน่าสนใจ 
3.) วิธีเล่าเรือ่งมีความน่าสนใจ 
4.) ความสวยงามของภาพ แสง 
เเละมุมกลอ้ง 
5.) การตัดต่อ มีความน่าสนใจ 
6.) อื่นๆ  

67 
45 
45 
72 
 

                31 
4 

25.37 
17.04 
17.04 
27.27 

 
11.17 
1.51 

     รวม 264 100 
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 จากตารางที่ 4-8 แสดงให้เห็นว่าเหตุผลที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างชอบวิดีโอสารคดีมากที่สุด คือ
ความสวยงามของภาพ แสงเเละมุมกล้อง  คิดเป็นร้อยละ 27.27 รองลงมาคือ ไปยังสถานที่ที่มีความ
น่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 25.37 ตามมาด้วย การเล่าเรื่องที่มีความน่าสนใจ 17.04 ตามมาด้วย เนื้อหา
ที่มีความน่าสนใจ  17.04 เเละน้อยที่สุดคือ การตัดต่อที่มีความน่าสนใจ  คิดเป็นร้อยละ 11.17 ส่วนผู้
ที่เลือกอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 1.51 
ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามได้ระบุในเรื่องของ 

- รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้  
-  วิถีชีวิต 

 
ตารางที่ 4-7 แสดงค่าร้อยละแสดงพฤติกรรมความถ่ีในการเปิดรับชมวิดีโอเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
 

ความถี่ในการรับชมวิดีโอ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.) 1ครั้ง/สปัดาห ์
2.) 2-3ครั้ง/สัปดาห ์
3.) ทุกวัน 
4.) นานๆครั้ง 

28 
7 
0 
64 

 

28 
7 
0 
65 
 

     รวม 100 100 
 

 จากตารางที่ 4-7 แสดงให้เห็นว่าความถ่ีของกลุ่มตัวอย่างในการรับชมวิดีโอเกี่ยวกับการ 
ท่องเที่ยวยามค่ าคืนของกรุงเทพฯ มากที่สุดคือนานๆครั้ง คิดเป็นร้อยละ 65 เเละ 1ครั้ง/สัปดาห์ คิด
เป็นร้อยละ 28 ตามมาด้วย 2-3ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 7 เเละทุกวันไม่มีคิดเป็นร้อยละ 0  
 
ตารางที่ 4-8 แสดงค่าร้อยละแสดงพฤติกรรมการเปิดรับชมวิดีโอสารคดีของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม
ช่องทางในการรับชม 

ช่องทางในการรับชม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.) ฟรีทีวี 
2.) เคเบิล้/ทีวีดาวเทียม 
3.) Internet/youtube/vimeo 
 

14 
19 
67 
 

14 
19 
67 

     รวม 100 100 
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จากตารางที่ 4-8 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง มากที่สุดรับชมสื่อจาก internet/youtube/ 
vimeo คิดเป็นร้อยละ 67 รองลงมาคือ เคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม คิดเป็นร้อยละ 19 เเละตามมาด้วย ฟรี
ทีวี คิดเป็นร้อยละ 14  
 
ตารางที่ 4-9 แสดงค่าร้อยละแสดงความสนใจเเละติดตามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกรุงเทพฯยามค่ าคืน 
 

ความสนใจเก่ียวกับการ
ท่องเท่ียวยามค่ าคืน 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.) สนใจ 
2.) ไม่สนใจ 

81 
19 

81 
19 

     รวม 100 100 
 จากตารางที่ 4-9 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง มากที่สุดให้ความสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
กรุงเทพฯยามค่ าคืน คิดเป็นร้อยละ 81 รองลงมาคือ ไม่ได้ให้ความสนใจ คิดเป็นร้อยละ 19  
 
ตารางที่ 4-10 แสดงค่าร้อยละของโอกาสในการออกไปเที่ยวกรุงเทพฯยามค่ าคืน 
โอกาสในการออกไปท่องเท่ียว

กรุงเทพฯยามค่ าคืน 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.) น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์ 
2.) 1-2 วันต่อสัปดาห ์
3.) 3-5 วันต่อสัปดาห ์
4.) มากกว่า 5 วันต่อสัปดาห ์
5.) ทุกวัน 

                 54 
35 
9 
2 
0 

54 
35 
9 
2 
0 

     รวม 100 100 
 จากตารางที่ 4-10 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง มากที่สุดมีโอกาสในการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ
ยามค่ าคืน น้อยกว่า1วัน/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมาคือ 1-2วัน/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 35 
ตามมาด้วย 3-5วัน/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 9 มากกว่า 5 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 2 และน้อย
ที่สุดคือ ทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 0  
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ตารางที่ 4-11 แสดงค่าร้อยละแสดงความสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกรุงเทพฯยามค่ าคืนของกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 

มีสถานท่ีท่องเท่ียวโปรด จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.) มี 
2.) ไม่มี 

55 
45 

55 
                45 

     รวม 100 100 
จากตารางที่ 4-11 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง มากที่สุดมีความสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ยามค่ าคืน คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมาคือ ไม่มีความสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกรุงเทพฯยามค่ าคืน 
คิดเป็นร้อยละ 45  
 
ตารางที่ 4-12 แสดงค่าร้อยละความสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกรุงเทพฯยามค่ าคืนของกลุ่มตัวอย่าง  
 

ช่องทางเปิดรับข่าวสารการ
ท่องเท่ียวยามค่ าคืน 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.) วิทยุ 
2.) โทรทัศน์ 
3.) หนังสือพิมพ ์
4.) นิตยสาร 
5.) อินเทอร์เน็ต 
6.) อื่นๆ 
7.) ไม่ได้เปิดรบัข้อมลู 
 

0 
16 
1 
2 
45 
13 
23 
  

0 
16 
1 
2 
45 
13 
23 
 

     รวม            100 100 
 

 จากตารางที่ 4-12 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง มากที่สุดเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวยาค่ าคืน ทางอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมาคือ ไม่ได้เปิดรับข้อมูล  เเละโทรทัศน์ 
คิดเป็นร้อยละ 23 และ 16 ตามล าดับ และเปิดรับทางช่องทางอื่นๆ และนิตยสาร คิดเป็นร้อยละ 13 
และ 2 ตามล าดับ ส่วนหนังสือพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 1 และน้อยที่สุดคือ เปิดรับทางวิทยุ คิดเป็นร้อย
ละ 0 ซึ่งค าตอบของผู้ที่ระบุอื่นๆประกอบด้วย 

- รู้จากเพื่อนๆ 
- บังเอิญไปเจอเอง 

 

   ส
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ตารางที่ 4-13 แสดงผลของความคิดเห็นในเรื่องของจุดเด่นของถนนข้าวสาร 
 

จุดเด่นของถนนข้าวสาร 
1.) นักท่องเที่ยวทั้งไทยเเละชาวต่างชาติ 
2.) ความสนุกสนาน 
3.) มิตรภาพ 
4.) ความหลากหลายของวัฒนธรรมเเละผู้คน 
5.) แสงสทีี่มีความสวยงาม 
6.) ราคาที่ค่อนข้างถูก 
7.) บรรยากาศที่มีความเป็นกันเอง 
8.) ร้านค้าข้างทาง 
 จากตารางที่ 4-13 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง มากที่สุด 3 อันดับ คิดว่าจุดเด่นของถนน
ข้าวสารคือ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยเเละชาวต่างชาติ ความสนุกสนาน มิตรภาพ ตามล าดับ เเละ
รองลงมาคือ ความหลากหลายของวัฒนธรรมเเละผู้คน แสงสีที่สวยงาม ราคาที่ค่อนข้างถูก 
บรรยากาศที่เป็นกันเองตามล าดับ เเละสุดท้ายคือ ร้านค้าข้างทาง 
 

ตารางที่ 4-14 แสดงค่าร้อยละแสดงความความต้องการของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรูปแบบวิดีโอสารคดี 
เกี่ยวกับกรุงเทพฯยามค่ าคืน 
 

การน าเสนอรายการท่ีต้องการและสนใจ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.) การน าเสนอเกี่ยวกับจุดเด่นของถนนข้าวสาร 
2.) การน าเสนอเกี่ยวกับมมุมองที่แตกต่างกันไป 
เกี่ยวกับถนนข้าวสาร 
3.) การน าเสนอเกี่ยวกับการอัพเดตสิง่ใหม่ๆ เกี่ยวกับถนนข้าวสาร 
4.) การน าเสนอกจิกรรมแปลกเเละเฉพาะตัวของถนนข้าวสาร 
5.) การน าเสนอชีวิตของผู้คนทีม่ีความหลากหลาย 
ของถนนข้าวสาร 
6.) การน าเสนอภาพบรรยากาศ ความสนุกสนานของนกัท่องเที่ยว 
ในถนนข้าวสาร 
7.) อื่นๆ 
      

34 
48 
 

16 
49 
53 
 

59 
 
1 

          

13.07 
18.46 

 
6.15 
18.84 
20.38 

 
22.69 

 
0.38 

     รวม 260 100 
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จากตารางที่ 4-14 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง มากที่สุดสนใจที่จะรับชมการน าเสนอภาพ
บรรยากาศ ความสนุกสนานของนักท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร คิดเป็นร้อยละ 22.69 รองลงมาคือ การ
น าเสนอชีวิตที่มีความหลากหลายของถนนข้าวสาร คิดเป็นร้อยละ 20.38 รองลงมาคือ การน าเสนอ
กิจกรรมที่แปลกเฉพาะตัวของถนนข้าวสาร และการน าเสนอเกี่ยวกับมุมมองที่แตกต่างกันไปของถนน
ข้าวสาร คิดเป็นร้อยละ 18.84 และ 18.46 ตามล าดับ ตามมาด้วยการน าเสนอเกี่ยวกับจุดเด่นของ
ข้าวสาร และการอัพเดตสิ่งใหม่ๆใหม่ๆในถนนข้าวสาร คิดเป็นร้อยละ 13.07 และ 6.15 ตามล าดับ 
และน้อยที่สุดคือ เนื้อหาด้านอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 0.38 ซึ่งเนื้อหาด้านอื่นๆที่ระบุไว้ประกอบด้วย 

- อยากเห็นเเง่มุมใหม่ 
 
ตารางที่ 4-15 แสดงค่าร้อยละแสดงความความต้องการของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อระยะเวลา ในการ
น าเสนอวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯยามค่ าคืน 

ระยะเวลาในการน าเสนอ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.) ประมาณ 3-5 นาที 
2.) ประมาณ 6-8 นาที 
3.) ประมาณ 9-10 นาที 
4.) 10 นาทีขึ้นไป 

50 
18 
18 
14 

50 
18 
18 
14 

     รวม 100 100 
  

 

 จากตารางที่ 4-15 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมากที่สุดคิดว่าระยะเวลาในการน าเสนอควร
มีความยาว 3-5 นาที คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ 6-8 นาที เเละ 9-10 นาที คิดเป็นร้อยละ 18 
เเละที่น้อยที่สุดคือประมาณ 10 นาทีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 14 
 

ตารางที่ 4-16 แสดงค่าร้อยละแสดงความความต้องการที่มีต่อรูปแบบการน าเสนอต่อวิดีโอสารคดี
เกี่ยวกับกรุงเทพฯ เมืองที่ไม่เคยหลับไหลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

รูปแบบการน าเสนอ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1.) ใช้ภาพในการเล่าเรื่องราว ประกอบกับเพลง โดยไม่มบีทสัมภาษณ์ 
2.) ใช้ภาพในการเล่าเรื่องราว ประกอบกับเพลง มีบทสมัภาษณ์เพียง
เล็กนอ้ย 

 
 

22 
48 
 
 
 

22 
48 
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รูปแบบการน าเสนอ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

3.) เล่าเรื่องด้วยบทสัมภาษณ์เป็นหลกั เเละใช้ภาพที่มีความเกี่ยวเนื่อง
กับบทสัมภาษณ์ เเละใช้เพลงประกอบ 
4.) เล่าเรื่องประกอบภาพด้วยเสียงบรรยาย (voice over) 
5.) อื่นๆ 

17 
 
9 
4 

17 
 
9 
4 

     รวม 100 100 
 จากตารางที่ 4-16 แสดงให้เห็นว่ามากทีสุ่ดคิดว่าควรน าเสนอในการเล่าเรื่องราว ประกอบกับ
เพลง โดยมีบทสมัภาษณ์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาคือ การใช้เรือ่งราว
ประกอบกบัเพลง โดยไม่มีบทสัมภาษณ์ คิดเป็นร้อยละ 22 ตามมาด้วย การเล่าเรือ่งด้วยบทสัมภาษณ์
เป็นหลัก เเละใช้ภาพที่มีความเกี่ยวเนือ่งกบับทสัมภาษณ์ เเละใช้เพลงประกอบ คิดเป็นร้อยละ 1 เเละ
ตามด้วยการใช้เสียงบรรยาย voice over คิดเป็นร้อยละ 9 เเละอันดับสุดท้ายคือ อื่นๆ คิดเป็นร้อย
ละ 4 ซึ่งการน าเสนอแบบอื่นๆทีผู่้ตอบได้ระบุไว้ประกอบด้วย 

- หนังสั้น 
 

ตารางที่ 4-17 แสดงค่าร้อยละแสดงความความต้องการของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการน าเสนอมุมมอง 
ของผู้คนในถนนข้าวสาร 
 

กาน าเสนอมุมมองของผู้คนในถนนข้าวสาร จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.) เน้นการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวเเละชาวต่างชาติเป็น

หลัก 
2.) เน้นการสัมภาษณ์คนค้าขายเเละคนไทยเป็นหลกั 

     3.) สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวเเละคนไทยในสัดส่วนที่เท่ากนั 

46 
 
2 
52 

46 
 
2 
52 

     รวม 100 100 
 

 จากตารางที่ 4-17 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง  มากที่สุดคิดว่าสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวเเละ
คนไทยในสัดส่วนที่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมาคือ เน้นการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวเเละ
ชาวต่างชาติเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 46 เเละอันดับสุดท้ายคือ เน้นการสัมภาษณ์คนค้าขายเเละคน
ไทยเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 2 
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ตารางที่ 4-18 แสดงผลของข้อเสนอแนะที่มีจ านวนมากน้อยตามล าดับ 
 

จุดเด่นของถนนข้าวสาร 
1.) การถ่ายภาพที่สวยงามท าให้ดูน่าสนใจมากขึ้น 
2.) ใช้สี Contrast 
3.) การตัดต่อที่กระชับท าให้ดูไม่น่าเบื่อ 
4.) น าเสนอด้านดเีพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 
5.) ร้านค้าต่างๆที่น่าสนใจในถนนข้าวสาร 
6.) น าเสนอมุมมองทีห่ลากหลายของคนในพื้นที ่
7.) น าเสนอในรูปแบบสองภาษา โดยมีSubtitle บ่งบอกถึงความเป็นสถานที่นานาชาติ 
8.) วัฒนธรรมที่หลากหลาย 
 จากตารางที่ 4-13 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง มากที่สุด 3 อันดับ มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การถ่ายภาพที่มีความน่าสนใจ การใช้แสง Contrast มากๆ และการตัดต่อที่ดูกระชับไม่น่าเบื่อ 
ตามล าดับ 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตวิดีโอสารคดีเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตวิดีโอสารคดี
เกี่ยวกับกรุงเทพฯเมืองท่ีไม่เคยหลับไหล 
  การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ผู้ผลิตวิดีโอสารคดีและเจ้าของกิจการย่านถนนช้าวสารจ านวน
ทั้งสิ้น 3 ท่าน สามารถสรุปได้ว่าปัจจบุันประเทศไทยนั้นยังไม่มีวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวยาม
ค่ าคืนของประเทศไทยเท่าที่ควร เเละไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือคนดูได้เท่าที่ควรเช่นกัน 

จากผลสรุปข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการออกแบบวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
กรุงเทพฯยามค่ าคืนรวมถึงวิธีการน าเสนอให้มีความน่าสนใจ และตรงกับความต้องการ รวมทั้ง      
การด าเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด  

 
การวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับชมวิดีโอสารคดีและความต้องการทั งในด้านเนื อหาและ

รูปแบบท่ีมีต่อวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯเมืองท่ีไม่เคยหลับไหล ตอน ถนนข้าวสาร จาก
แบบสอบถามจ านวน  100 ชุด สามารถสรุปผลได้ว่า 

ในด้านข้อมูลทั่วไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีอายุ   
อยู่ในช่วง 21-23 ปี  ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา   

ในด้านพฤติกรรมการเปิดรบัวิดีโอสารคด ีพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่เคยรับชมวิดีโอสาร
คดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯยามค่ าคืนโดยตรง และเหตุผลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่จะท าให้ช่ืนชอบวิดีโอ
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สารคดีช้ินน้ันๆคือ ความสวยงามของภาพ แสง และมุมกล้อง โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นานๆครั้งที่
จะรับชมวิดโีอสารคดี เเละเปิดรับทางช่องทาง Internet/youtube/vimeo เป็นส่วนใหญ่ 

ในด้านความสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกรุงเทพฯยามค่ าคืน พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างที่ติดตาม 
และให้ความสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวยามค่ าคืนของกรุงเทพฯมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่สนใจ ส่วน
ช่องทางในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวยามค่ าคืน ของกลุ่มตัวอย่างส่วนมากคือ 
อินเทอร์เน็ต ซึ่งความถี่ในการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวยามค่ าคืนของกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ คือ นานๆครั้ง เเละความถ่ีในการออกไปท่องเที่ยวกรุงเทพฯยามค่ าคืนของส่วนใหญ่  คือ  น้อย
กว่า 1 วันต่อสัปดาห์  

ในด้านความต้องการของเนื้อหาและรูปแบบวิดีโอ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าจุดเด่น
ที่ส าคัญที่สุดของถนนข้าวสารคือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยต้องการรับชมเนื้อหาที่
มุ่งเน้นไปที่การน าเสนอ ภาพบรรยากาศเเละความสนุกสนานของถนนช้าวสาร โดยกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่คิดว่าระยะเวลาในการน าเสนอที่เหมาะสมกับการน าเสนอวิดีโอ คือ 3-5 นาที โดยกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่คิดว่ารูปแบบการน าเสนอควรเป็นแบบ การเล่าเรื่องด้วยภาพ ประกอบกับเพลง เเละมีบท
สัมภาษณ์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เเละควรสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวเเละคนไทยในสัดส่วนที่เท่าๆกัน   

ด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ให้ความคิดเห็น  และ
ข้อเสนอแนะที่คล้ายคลึงกัน คือ การถ่ายภาพที่สวยงามเน้นความ contrast เพื่อดึงดูดความน่าสนใจ
ของวิดีโอ การตัดต่อที่กระชับเพื่อให้วิดีโอดูไม่น่าเบื่อเเละน่าติดตาม เเละควรจะน าเสนอด้านดีของ
ข้าวสารเพื่อที่จะท าให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของถนนข้าวสารอีกด้วย รวมไปถึงการน าเสนอมุมมองที่
แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นมุมมองขอนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยวชาวไทย เเละคน
ค้าขายอีกด้วย รวมถึงการท าเป็นรูปแบบ 2 ภาษาที่จะมีซับอยู่ด้านล่าง เพื่อเน้นความเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวนานาชาติ เเละเป็นศูนย์รวมของชาวต่างชาติอีกด้วย 
 จากการสรุปข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการออกแบบโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของ
รายการการน าเสนอที่ตรงกับ 
ความต้องการของกลุ่มเปา้หมายในด้านรปูแบบและเนื้อหาที่มีต่อวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯเมืองที่
ไม่เคยหลับไหล ตอน ถนนข้าวสาร  ให้มากที่สุด 
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ขั นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) 
รูปแบบโครงร่างของ วิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯเมืองที่ไม่เคยหลับไหล ตอน ถนนข้าวสาร 
ช่ือวิดีโอ : Beat of Khaosarn Road 
ความยาววิดีโอ : 3 นาที 
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมการเเละสร้างแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวยามค่ าคืนของประเทศไทย 

2. เพื่อน าเสนอมุมมองต่างๆของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ 
กลุ่มเป้าหมาย ชายหญิงทั้งชาวไทยเเละชาวต่างชาติ ที่มีอายุ 18-30ปี 
ที่มีความสนใจในการท่องเที่ยวยามค่ าคืนของประเทศไทยเเละประชาชนทั่วไป 
 
LOCATION 
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MOOD BOARD 

      

 
 
ภาพของกรุงเทพมหานคร ในขณะที่ท้องฟ้าค่อยๆมืด แสงสว่างจากตึกต่างๆก้ค่อยๆเปิด 

      
เข้าสู่ถนนข้าวสาร จะรายละเอียดบอกด้านล่างของภาพเกี่ยวกับถนนข้าวสาร 

 

   

 
ภาพบรรยากาศในถนนข้าวสารโดยรวมเเละความเป็นข้าวสาร 
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ภาพของผู้คนที่มีความหลากหลายในถนนข้าวสาร ตัดสลับกับบทสัมภาษณ์ 
 

                                                 
 

 

 

ภาพกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเต้น ความสนุกสนาน แก๊งจักรยาน กลุม่นักเต้นบีบอยการเปิด
หมวก 
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                   บทที่ 5 

    ผลการประเมินประสิทธผิลวิดีโอสารคดเีกี่ยวกบักรุงเทพฯ 
    เมืองที่ไม่เคยหลบัไหล ตอน ถนนข้าวสาร 

 
 การศึกษาและผลิต “การสร้างสรรค์วิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯเมืองที่ไม่เคยหลับไหล 
ตอน ถนนข้าวสาร” ได้ใช้วิธีการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงค์        
เพื่อประเมินผลช้ินงานวิดีโอสารคดีที่ผู้ศึกษาได้ผลิตข้ึน ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม        ในหัวข้อ “ความ
พึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมวิดีโอสารคดีเกี่ยกับกรุงเทพฯเมืองที่ไม่เคยหลับไหล ตอน 
ถนนข้าวสาร” เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมวิดีโอ
สารคดขีองกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะน าไปสู่การสรุปและการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตช้ินงาน  
ที่เสร็จสมบูรณ์ โดยการประเมินผลในครั้งนี้  
ได้แบ่งส่วนของการน าเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพของวิดีโอสารคดี ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่ม
ตัวอย่างแรก เป็นผู้ชมเพศชายและหญิง อายุระหว่าง 18-30 ปี ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
กรุงเทพฯ ยามค่ าคืน  และอีกกลุ่มเป็นประชาชนทั่วไป โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพื่อ
ประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลจะใช้สื่อ เพื่อตอบสนอง     ความต้องการของตนเอง 
ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินวิดีโอสารคดีต่อไป 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินผลวิดีโอสารคดีเก่ียวกับกรุงเทพฯเมืองท่ีไม่เคยหลับไหล 
1. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus group) ในหัวข้อ “ความพึงพอใจ และ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯ เมืองที่ไม่เคยหลับไหล ตอน ถนน
ข้าวสาร ” ของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเพศชายและหญิง อายุระหว่าง 18-30 ปี ที่มีความสนใจในการ
ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ยามค่ าคืน จ านวน 4 ท่าน และกลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไป จ านวน 4 ท่าน  

2. เปิดตัวอย่างวิดีโอสารคดี ให้กลุ่มเป้าหมายรับชมก่อนเริ่มสนทนากลุ่ม (Focus group) 
3. วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลวิดีโอสารคดี 

 

เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลวิดีโอสารคดี 
 เครื่องมือท่ีใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยให้กลุ่มเป้าหมาย
รับชมวิดีโอสารคดี โดยจะแบ่งข้อค าถามออกเป็น 5 ส่วนได้ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อรูปแบบของวิดีโอสารคดี (Format) 
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 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาวิดีโอสารคดี (Content) 
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อเสียงและดนตรีของวิดีโอสารคดี (Sound and Music) 
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อการตัดต่อและเทคนิคต่างๆ (Editing)  
ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจต่อภาพรวมของวิดีโอสารคดี (Overview) 

 
1. ผลการประเมินประสิทธิผลวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯ เมืองท่ีไม่เคยหลับไหล ตอน ถนน
ข้าวสาร 
 1.1 ผลวิเคราะห์การสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ท่ีได้รับจากการ
รับชมวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯ เมืองท่ีไม่เคยหลับไหล ตอน ถนนข้าวสาร” ของกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเพศชายและหญิง อายุระหว่าง 18-30 ปี ท่ีมีความสนใจในการ
ท่องเท่ียวยามค่ าคืน 
 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์  
ที่ได้รับจากการรับชมวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯเมืองที่ไม่เคยหลับไหล ตอน ข้าวสาร” เพื่อ
ประเมินผลรายการ   ที่ผลิตข้ึน ท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่
กลุ่มเป้าหมายที่มี  ความสนใจในการท่องเที่ยวยามค่ าคืน จ านวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้ 

 1. คุณบุษกร จินดาโสด 
เพศหญิง อายุ 22 ปี อาชีพ นักศึกษาช้ันปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 2. คุณอาริษา รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ 
เพศหญิง อายุ 18 ปี อาชีพ นักเรียนช้ันมัะยมศึกษาปีที่ 6 Stover school 

 3. คุณธนวัฒน์ แสงสุวรรณ 
 เพศชาย อายุ 22 ปี อาชีพ นักศึกษาช้ันปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 4. คุณพัสกร พรจรูญ 
 เพศชาย อายุ 22 ปี อาชีพ นักศึกษาช้ันปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ส่วนท่ี 1 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับรูปแบบของวิดีโอสารคดี (Format) 
 ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการน าเสนอวิดีโอนั้น  กลุ่มตัวอย่างที่มี

ความสนใจในการท่องเที่ยวยามค่ าคืนทั้ง 4 ท่าน รู้สึกพึงพอใจและช่ืนชอบวิธีการน าเสนอของวิดีโอ 
ซึ่งให้เหตุผลว่าวิดีโอมีรูปแบบการน าเสนอที่ดี กระชับ ดูเเล้วคนดูสามารถเข้าใจได้ทันทีถึงเนื้อหาที่
ต้องการจะสื่อออกมาในเรื่องของความเป็นถนนข้าวสาร อีกทั้งในเรื่องของเวลามีความเหมาะสม ไม
มากหรือน้อยจนเกินไป ท าให้กระชับเเละไม่น่าเบื่อ อีกทั้งมีการถ่ายภาพได้สวยงามทั้งในช่วงของการ
ประท้วงที่ถนนราชด าเนิน รวมไปถึงถนนข้าวสาร ทั้งๆที่เป็นสถานที่ที่มีแสงน้อย 
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ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับเน้ือหาของวิดีโอสารคดี(Content) 
 ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาของวิดีโอนั้น กลุ่มตัวอย่างที่มีความ
สนใจ ในการท่องเที่ยวยามค่ าคืนทั้ง 4 ท่าน รู้สึกช่ืนชอบและสนใจเนื้อหาที่ได้น าเสนอ เพราะวิดีโอได้
มีการน าเรื่องของเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดข้ึนมาช่วยในการเล่าเรื่อง เเละบอกคามเป็นถนน
ข้าวสารได้ชัดข้ึน ท าให้รู้สึกว่าเนื้อหาในวิดีโอที่น าเสนอน้ันตรงกับถนนข้าวสารจริงๆ เพราะไม่ว่าอะไร
จะเกิดข้ึนก็ตาม ถนนข้าวสารก็ยังคงความเป็นข้าวสารอยู่เช่นเดิม  

เเละการที่ใช้ตัวหนังสือในการเล่าเรื่องก็ท าให้คนดูเข้าใจได้มากข้ึน เพราะนอกจากอารมณ์ที่
ปรากฏในภาพเเล้ว ตัวหนังสือเหล่าน้ันกส็ามารถท าให้คนดูสามารถเข้าใจสิ่งที่วิดีโอต้องการน าเสนอได้
ดีย่ิงข้ึน ท าให้เห็นมุมมองอื่นๆของถนนข้าวสาร นอกจากปาร์ตี้  
  

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับดนตรีและเสียง (Music and Sound effect) 

 ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อดนตรีและเสียงประกอบของ วิดีโอ        
กลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจในการท่องเที่ยวยามค่ าคืนทั้ง 4 ท่าน มีความเห็นว่าในด้านดนตรีประกอบ 
มีการเลือกใช้เพลงได้ดีพอใช้ได้ ไม่เร็วเกินไปจนดูน่าร าคาณ เเละสามารถดึงอารมณ์ของคนดูเอาไว้ได้ 
ด้วยการเริ่มมาจากช้าเเละไปเร็ว เเละในส่วนของการเช่ือมเพลงระหว่างเพลงสองเพลงเห็นว่าท าได้ดี
พอใช้  
  

ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับการตัดต่อและเทคนิคต่างๆ (Editor) 
 ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการตัดต่อและเทคนิคต่างๆของวิดีโอนั้น

กลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจในการท่องเที่ยวยามค่ าคืนทั้ง 4 ท่าน รู้สึกช่ืนชอบการตัดต่อของวิดีโอ ซึ่ง
ให้เหตุผลตรงกันว่า การตัดต่อมีความชัดเเละสามารถล็อกจังหวะเพลงได้ดี ตัดต่อออกมาได้ตรงกับ
จังหวะเพลงที่มีความเร็วพอสมควร เเละสามารถดึงอารมณ์คนดูได้ดี  
  

ส่วนท่ี 5 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับภาพรวมของวิดีโอสารคดี (Overview) 
 ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของวิดีโอนั้น กลุ่มตัวอย่างที่มี

ความสนใจในการท่องเที่ยวยามค่ าคืนทั้ง 4 คนนั้น เห็นตรงกันว่าท าออกมาได้ดี ไม่ว่าจะเป็นการใช้
ตัวหนังสือ การถ่ายภาพ การตัดต่อ รวมไปถึงวิธีเเละเนื้อหาที่ใช้น าเสนอ เพราะบ่งบอกถึงความเป็น
ถนนข้าวสารในแง่ของการเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวได้ดี 
 

 1.2 ผลวิเคราะห์การสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ท่ีได้รับจากการ
รับชมวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯ เมืองท่ีไม่เคยหลับไหล ตอน ถนนข้าวสาร ” ของกลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนท่ัวไป 
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 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์   
ที่ได้รับจากการรับชมวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯ เมืองที่ไม่เคยหลับไหล ตอน ถนนข้าวสาร” เพื่อ
ประเมินวิดีโอสารคดี   ที่ผลิตข้ึน ท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนทั่วไป จ านวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้ 

 1. คุณอภิชญา กิจวิทย์ 
เพศหญิง อายุ 21 ปี อาชีพ นักศึกษาช้ันปีที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 2. คุณนพพร พ่ึงสาย 
เพศชาย อายุ 21 ปี อาชีพ นักศึกษาช้ันปีที่ 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 3. คุณบารมี ศิริฤกษ์พิพัฒน์ 
 เพศชาย อายุ 18 ปี อาชีพ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกรงุเทพฯครสิ
เตียน 

 4. จิรเมธ ภากรโชติ 
 เพศชาย อายุ 22 ปี อาชีพ นักศึกษาช้ันปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ส่วนท่ี 1 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับรูปแบบของวิดีโอสารคดี (Format) 
 ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจจากผู้ชม 4 ท่านที่ เป็น ประชาชนทั่วไปมี
ความเห็นว่า เนื้อหาของวีดีโอมีความเหมาะสมและเข้าใจง่ายถึงผู้คนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่มาที่ถนนข้าวสาร และผู้ประกอบการแม่ค้าพ่อค้าที่ใช้ชีวิตอยู่บนถนนเส้นนี้เช่นกัน รวมไปถึงเรื่อง
ของการเมืองที่ก าลังเกิดข้ึนอยู่ หลังจากที่รับชมวิดีโอแล้วผู้ชมมีความรู้สึ กว่าถนนข้าวสารมีความ
น่าสนใจข้ึนละเห็นมุมมองมากขึ้นในถนนข้าวสาร ถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะเคยไป และบางท่านอาจจะ
ไม่เคยไป  
 

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับเน้ือหาของวิดีโอสารคดี (Content) 
 ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาของวีดีโอ กลุ่มผู้ชมทั่วไปมีความพึง
พอใจและช่ืนชอบเนื้อหาของวีดีโอ เพราะเป็นวิดีโอน าเสนอที่น่าสนใจ เพราะผู้ชมทั้งสี่ท่านไม่เคยได้
ชมวิดีโอน าเสนอที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนของกรุงเทพมหานครมาก่อน รวมไปถึงการน าเสนอ
ภาพต่างๆที่เป็นการใช้ชีวิตในถนนข้าวสาร นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ 
 จุดสนใจของผู้ชมคือ การใช้แคปช่ันต่างๆหรือตัวหนังสือในวิดีโอ ท าให้ผู้ชมเข้าใจและ
สนใจในตัวของวิดีโอมากขึ้น ทั้งในส่วนแรกของวิดีโอ และส่วนท้ายของวิดีโอ ในส่วนท้ายนั้นค าสื่อสาร
ท าให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวและสิ่งที่วิดีโอได้น าเสนอทั้งในเรื่องของความหวัง การใช้ชีวิต ความ
สนุกสนาน ความสุข รอยยิ้ม และมิตรภาพ ที่เกิดข้ึนภายในถนนข้าวสารในทุกๆคืน 
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ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับดนตรีและเสียงประกอบ (Music and Sound 
effect) 
 ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อเสียงและดนตรีประกอบวิดีโอน าเสนอ 
ผู้ชมทั่วไปทั้ง 4 ท่านรู้สึกว่า เสียงดนตรีในตอนต้นของวิดีโอมีความเหมาะสม เพราะภาพของผู้ชุมนุม
ทางการเมือง มีความหดหู่ เหน็ดเหนื่อยและท้อนั้น ภาพที่เกิดข้ึนน้ันแสดงในด้านลบของสถาการณ์ที่
เกิดข้ึน ดังนั้นเสียงดนตรีที่ผู้น าเสนอได้แสดงในวีดีโอนั้น มีความสอดคล้องกับภาพที่ปรากฎ เเละใน
ส่วนของถนนข้าวสารนั้นมีการใช้ดนตรีประกอบที่มีความสนุกสนาน ตื่นเต้น ซึ่งสอดคล้องกับ
บรรยากาศในถนนข้าวสารเช่นกัน 
 
ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับการตัดต่อและเทคนิคต่างๆ (Editor) 
 ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการตัดต่อและเทคนิคต่างๆของวิดีโอนั้น   
กลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจในการท่องเที่ยวยามค่ าคืนทั้ง 4 ท่าน รู้สึกช่ืนชอบและพึงพอใจกับการตัด
ต่อ เพราะมีการใช้ภาพ speed & slow ในการตัดต่อ ซึ่งสามารถดึงอารมณ์ของคนดูให้รู้สึกมีส่วน
ร่วมกับวิดีโอได้เป็นอย่างดี เเละในเรื่องของการ reverse ก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่ท าให้วิดีโอมีความ
น่าสนใจเช่นเดียวกัน 
 
ส่วนท่ี 5 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับภาพรวมของวิดีโอสารคดี (Overview) 
 ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของวิดีโอนั้น กลุ่มตัวอย่างที่มี   
ความสนใจในการท่องเที่ยวยามค่ าคืนทั้ง 4 ท่าน รู้สึกตรงกันคือ ช่ืนชอบและพึงพอใจในภาพรวมของ
ช้ินงาน โดยให้เหตุผลว่า ในฐานะที่ปกติไม่ได้ไปเที่ยวถนนข้าวสาร หลังจากที่ดูวิดีโอเเล้วท าให้รู้สึกว่า 
อยากลองไปสัมผัสบรรยากาศที่นั่นดู เพราะช้ินงานน้ันสามารถสื่อความน่าสนใจของถนนข้าวสารได้ดี 
 
2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus group) เพ่ือประเมินประสิทธิผล
รายการในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ท่ีได้รับจากการรับชมวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับ
กรุงเทพฯ เมืองท่ีไม่เคยหลับไหล ตอน ถนนข้าวสาร” 
 จากการที่ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลจากการสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจ
และประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯ เมืองที่ไม่เคยหลับไหล ตอน ถนน
ข้าวสาร ” ของกลุ่มตัวอย่างเพศชายและหญงิ อายุ 18-30 ปีที่มีความสนใจในการท่องเที่ยวยามค่ าคืน 
และประชาชนทั่วไป จ านวนทั้งสิ้น 8 ท่านน้ัน สามารถสรุปผลได้ว่า 
 กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีความพอใจและช่ืนชอบวิธีการน าเสนอ ซึ่งให้เหตุผลว่า วิดีโอมี
การน าเสนอที่ชัดเจน ใช้เวลาเหมาะสม กระชับ ไม่ยืดจนเกินไปเเละสามารถท าให้คนดูมองเห็น
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มุมมองที่มีความหลากหลายออกไปของถนนข้าวสารนอกจากการปาร์ตี้ ท าให้เกิดความน่าสนใจเเละ
อยากจะไปถนนข้าวสารมากขึ้นเล็กน้อย 
 ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาของวิดีโอนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 
กลุ่ม รู้สึกช่ืนชอบและพึงพอใจในเนื้อหาที่ได้น าเสนอ โดยให้เหตุผลว่า การเอาเรื่องของความต้องการ
ในการเปลี่ยนแปลงของสถานที่ต่างๆมาใช้ท าให้คนดูสามารถเข้าใจได้ดีข้ึน เพราะสามารถท าให้คนดู
เข้าใจได้ว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรข้ึนด้านนนอก ถนนข้าวสารก็ไม่เคยเปลี่ยน ถนนข้าวสารยังคงมีความ
สนุกสนานเหมือนเดิม มีความหวัง ความบ้า เป็นต้น ซึ่งการดึงเอาตัวหนังสือมาใช้ในช่วงต่างๆก็
สามารถท าให้คนดูเข้าใจได้มากข้ึนอีกด้วย 
 ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อดนตรีและเสียงประกอบของวิดีโอ          
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม เห็นตรงกันว่า เลือกใช้เพลงประกอบได้ดี เหมาะสมกับภาพเเละอารมณ์ที่
ปรากฎอยู่ในมิวสิควิดีโอ ท าให้คนดูสามารถเข้าถึงอารมณ์ของภาพเเละดนตรีได้พร้อมๆกัน 
 ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการตัดต่อและเทคนิคต่างๆของช้ินงานนั้น    
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม รู้สึกช่ืนชอบต่อการตัดต่อและเทคนิคต่างๆโดยรวมของตัวช้ินงานเพราะท าให้
ดูทันสมัย เเละมีการใช้เทคนิคต่างๆที่สามารถดึงอารมณ์ร่วมของคนดูได้ดี การตัดต่อมีการสอดคล้อง
กับจังหวะเพลงในตัววิดีโอ 
 ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของวิดีโอนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 
กลุ่ม เห็นตรงกันคือ ช่ืนชอบและพึงพอใจกับภาพรวมของวิดีโอ ท าให้รู้สึกสนใจการท่องเที่ยวในถนน
ข้าวสาามากขึ้น และอยากจะได้ไปสัมผัสและท่องเที่ยวในถนนข้าวสารด้วยตัวเอง และเห็นว่าหากมี
วิดีโอประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น จะท าให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ถนนข้าวสารมากข้ึน และจะ
ท าให้การท่องเที่ยวในถนนข้าวสารมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นไปในอนาคต 
 จากผลสรุปข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการประเมินผลวิดีโอ เพื่อให้ทราบถึงความ
คิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับจากการรับชมวิดีโอน าเสนอ  เพื่อการ
ท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร ซึ่งจะน าไปสู่บทสรุปและการอภิปรายผลช้ินงานที่เสร็จสมบูรณ์ต่อไป 
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       บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยและผลิตช้ินงานรายการ ในหัวข้อเรื่อง “การสร้างสรรค์วิดีโอสารคดีเกี่ยวกับ
กรุงเทพฯ เมืองที่ไม่เคยหลับไหล ตอน ถนนข้าวสาร” เป็นการศึกษาวิจัยและผลิตช้ินงาน ทีม่ีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษารปูแบบ เนื้อหา และวิธีการน่าเสนอ ที่ปรากฏในวิดีโอสารคดเีกี่ยวกับกรงุเทพฯ ยามค่่าคืน โดย
ศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ผลิตวิดีโอรวมไปถึงผูก้่ากับภาพมิวสิควิดีโอเเละเจ้าของกจิการย่านถนน
ข้าวสาร รวมถึงส่ารวจพฤติกรรมการรบัชมเเละการเปิดรบัสือ่ของผู้ชม และความต้องการในด้านรูปแบบ
และเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีตอ่วิดีโอสารคดีเกี่ยวกบักรุงเทพฯยามค่่าคืน เพื่อให้ได้แนวทางในการ
ผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุม่เป้าหมายมากทีสุ่ด ตลอดจนประเมินผลช้ินงาน ที่ผู้ศึกษาได้
ผลิตข้ึน ด้วยวิธีสนทนากลุม่ ซึ่งจากการเกบ็รวบรวมข้อมลูและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้น สามารถ 
สรปุ อภิปรายผล และอธิบายข้อเสนอแนะ ได้ดังนี ้

สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะหบทสัมภาษณแบบเจาะลึก (In–depth interview) ผ ูผลิตและผูสรางสรรค์วิดีโอสาร
คดีรวมถึงเจ้าของกิจการย่านถนนข้าวสาร จ่านวนทั้งสิ้น  3 ท่าน 
จากการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับ
กรุงเทพฯยามค่่าคืน ตอน ถนนข้าวสาร สามารถสรุปผลได ดังนี้  

ส่วนท่ี 1 ความคิดเห็นท่ัวไปเกี่ยวกับการผลิตวิดีโอสารคดี 
การเตรียมตัวเป็นเรื่องส่าคัญพอสมควร เพราะผู้ผลิตควรต้องรู้ก่อนว่าเราท่าให้ใครดู ดังนั้น 

ข้ันตอนแรกผู้ผลิตต้องมาศึกษา ว่าช่วงนี้คนดูหรือผู้ชมอยากดูอะไร ส่วนผู้ผลิตน้ันก็ต้องเปรียบตนเองเป็น
คนดูเช่นกัน  ว่าถ้าเป็นเรา เราจะดูไหม การเตรียมตัวในส่วนของการวิจัย และการเก็บข้อมูลที่ดี จะท่าให้
เรื่องของภาพ เนื้อหาต่างๆ ก็จะตามมาในแบบที่เราต้องการและคนดูต้องการเช่นกัน และการเล่าเรื่องใน
เรื่องของการใช้ภาพ ก็เป็นเรื่องส่าคัญ เพราะวิดีโอส่วนใหญ่ที่ต้องการจะท่าเน้นที่การเล่าเรื่องด้วยภาพ
เป็นหลัก จึงท่าให้ภาพต้องมีอารมณ์ สามารถท่าให้คนรับรู้ถึงบรรยากาศที่นั่นจริงได้ แล้วเรื่องของ
ความเร็วในการถ่ายท่า เพราะเราไม่สามารถจัดองค์ประกอบอะไรได้เลย เราจึงต้องใช้การฉวยโอกาสและ
ความเร็ว เพื่อให้ได้ภาพที่ต้องการ เพราะเราไม่สามารถบอกให้เค้าท่าใหม่อีกรอบได้ 
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ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอสารคดีเก่ียวกับกรุงเทพฯ ยามค่่าคืน 
มุมมองของผู้คนที่มีต่อกรุงเทพฯ ตอนกลางคืนน้ันมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไป ข้ึนอยู่

กับตัวบุคคล และในเรื่องของไลฟสไตลข์องคนในถนนข้าวสาร เพราะถนนข้าวสารนั้นมีแต่ความสนุกสนาน  
เพราะจุดเด่นที่ส่าคัญทีสุ่ดของถนนข้าวสารคือความสนุกสนาน จึงควรสื่อให้คนดูเห็นถึงความสนุกและเกิด
ความอยากจะไปเที่ยวข้าวสาร ทั้งในเรื่องของภาพและเสยีงที่จะใช้ในการเล่าเรื่อง และเน้นการเล่นกับแสง
ในงานกลางคืน การจูนสีเพื่อให้เหน็ถึงความสดใส ที่จะสื่อออกมาให้เหน็ถึงความสดใส สนุกสนานของภาพ
ได้ดียิ่งขึ้น 

ส่วนท่ี 3 ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตวิดีโอสารคดี 
ปัญหาของวิดีโอสารคดีจะเป็นเรื่องของความ real คือการที่เราออกไปเจอสถานที่จริง และเรา

ไม่สามารถก่าหนดได้ว่าอะไรจะเกิดข้ึนที่นั่น คนที่เราไปสัมภาษณ์จะให้ความร่วมมือมากน้อยแค่ไหน จึง
ต้องมีการเตรียมตัวอย่างดี และที่ส่าคัญคือต้อง เร็ว เพราะเค้าไม่สามารถแสดงซ้่าให้เราได้ เพราะทุกอย่าง
เราไม่ได้เซทเค้า ดังนั้นการที่เราจะได้จุดที่เราต้องการ เราอาจจะต้องใช้ไหวพริบในการฉวยโอกาส การ
หลอกล่อให้เค้าท่าในสิ่งที่เราต้องการ  

ซึ่งจากผลสรปุขางตน ผูศึกษาไดน่ามาใชในการสรางเนื้อหาและรูปแบบของวิดีโอสารคดี ใหออก
มาเปนที่ช่ืนชอบของกลุมเปาหมาย โดยการออกแบบเรื่องราว การก่าหนด Mood toneและการท่า
Preproductionเปนสิ่งส่าคัญที่จะท่าใหวิดีโอประสบความส่าเร็จ และผศึูกษาไดมีการวางแผนรวบรวมข
อมูลตางๆพรอมทั้งคิดอยางรอบคอบกอนเริ่มลงมือผลิตช้ินงาน เพื่อลดปญหาระหวางการผลิตช้ินงานใหน
อยที่สุด  
 
 ผลการส่ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมวิดีโอสารคดีและความต้องการในด้านรูปแบบและ
เน้ือหาของกลุ่มเป้าหมาย ท่ีมีต่อวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯ เมืองท่ีไม่เคยหลับไหล ตอน ถนน
ข้าวสาร 

ผู้ศึกษาได้ท่าการแจกแบบสอบถาม เพื่อท่าการส่ารวจพฤติกรรมการเปิดรับวิดีโอ และความ
ต้องการของกลุ่มเปา้หมายที่มีต่อรูปแบบวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯ เมืองที่ไม่เคยหลับไหล ตอน ถนน
ข้าวสาร จ่านวน 100 คน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 จากการส่ารวจกลุ่มตัวอย่างจ่านวน 100 คนนั้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย โดยมีอายุ อยู่ในช่วง 21-23 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 จากการส่ารวจกลุ่มตัวอย่างจ่านวน 100 คนน้ัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่เคยรับชมวิดีโอ
สารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯยามค่่าคืนโดยตรง และเหตผุลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญท่ี่จะท่าให้ช่ืน 
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ชอบวิดีโอสารคดีช้ินน้ันๆคือ ความสวยงามของภาพ แสง และมุมกล้อง โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นานๆ
ครั้งที่จะรับชมวิดีโอสารคดี และเปิดรับทางช่องทาง Internet/youtube/vimeo  

 
ส่วนท่ี 3 ความสนใจเก่ียวกับการท่องเท่ียวยามค่่าคืนของกลุ่มตัวอย่าง 
จากการส่ารวจกลุ่มตัวอย่างจ่านวน 100 คนนั้น พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างที่ติดตาม และให้ความ

สนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวยามค่่าคืนของกรุงเทพฯมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่สนใจ ส่วนช่องทางในการ
เปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวยามค่่าคืน ของกลุ่มตัวอย่างส่วนมากคือ อินเทอร์เน็ต ซึ่ง
ความถ่ีในการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวยามค่่าคืนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ นานๆครั้ง 
และความถ่ีในการออกไปท่องเที่ยวกรุงเทพฯยามค่่าคืนของส่วนใหญ่  คือ  น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์  
 

ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นในด้านความต้องการของเน้ือหาและรูปแบบวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับ
กรุงเทพฯ เมืองท่ีไม่เคยหลับไหล คอน ถนนข้าวสาร 
 จากการส่ารวจกลุ่มตัวอย่างจ่านวน 100 คนนั้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าจุดเด่นที่
ส่าคัญที่สุดของถนนข้าวสารคือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยต้องการรับชมเนื้อหาที่มุง่เนน้
ไปที่การน่าเสนอ ภาพบรรยากาศและความสนุกสนานของถนนข้าวสาร โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่า
ระยะเวลาในการน่าเสนอที่เหมาะสมกับการน่าเสนอวิดีโอ คือ 3-5 นาที โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่า
รูปแบบการน่าเสนอควรเป็นแบบ การเล่าเรื่องด้วยภาพ ประกอบกับเพลง และมีบทสัมภาษณ์เพียง
เล็กน้อยเท่านั้น และควรสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวและคนไทยในสัดส่วนที่เท่าๆกัน   
  
 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อประเมินประสิทธิผล
รายการในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯ เมือง
ที่ไม่เคยหลับไหล ตอน ถนนข้าวสาร” 
 จากการที่ผู้ศึกษาได้ท่าการวิเคราะห์ผลจากการสนทนากลุ่ม ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯ เมืองที่ไม่เคยหลับไหล ตอน ถนนข้าวสาร 
” ของกลุ่มตัวอย่างเพศชายและหญิง อายุ 18-30 ปีที่มีความสนใจในการท่องเที่ยวยามค่่าคืน และ
ประชาชนทั่วไป จ่านวนทั้งสิ้น 8 ท่านน้ัน สามารถสรุปผลได้ว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม  
 

ส่วนท่ี 1 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับรูปแบบของวิดีโอสารคดี (Format) 
 กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีความพอใจและช่ืนชอบวิธีการน่าเสนอ ซึ่งให้เหตุผลว่า วิดีโอมีการ
น่าเสนอที่ชัดเจน ใช้เวลาเหมาะสม กระชับ ไม่ยืดจนเกินไป เเละสามารถท่าให้คนดูมองเห็นมุมมองที่มี
ความหลากหลายออกไปของถนนข้าวสารนอกจากการปาร์ตี้ ท่าให้เกิดความน่าสนใจเเละอยากจะไปถนน
ข้าวสารมากขึ้นพอใช้  
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ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับเน้ือหาของวิดีโอสารคดี (Content) 
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม รู้สึกช่ืนชอบและพึงพอใจในเนื้อหาที่ได้น่าเสนอ โดยให้เหตุผลว่า การ

เอาเรื่องของความต้องการในการเปลี่ยนแปลงของสถานที่ต่างๆมาใช้ท่าให้คนดูสามารถเข้าใจได้ดีข้ึน 
เพราะสามารถท่าให้คนดูเข้าใจได้ว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรข้ึนด้านนอก ถนนข้าวสารก็ไม่เคยเปลี่ยน ถนน
ข้าวสารยังคงมีความสนุกสนานเหมือนเดิม มีความหวัง ความบ้า เป็นต้น ซึ่งการดึงเอาตัวหนังสือมาใช้
ในช่วงต่างๆก็สามารถท่าให้คนดูเข้าใจได้มากข้ึนอีกด้วย 

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับดนตรีและเสียงประกอบ (Music and 
Sound effect) 

กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม เห็นตรงกันว่า เลือกใช้เพลงประกอบได้ดีในทั้งสองส่วนทั้งในส่วนของการ
ประท้วงที่ถนนราชด่าเนิน และถนนข้าวสาร  ท่าให้คนดูสามารถเข้าถึงอารมณ์ของภาพและดนตรีได้
พร้อมๆกัน อีกทั้งเพลงมีการไล่ระดับอารมณ์ ท่าให้คนดูสามารถคล้อยตามได้ 
ส่วนเรื่องของการเช่ือมเพลงทั้งสองเพลงเข้าด้วย ถือว่าท่าได้พอใช้ เพราะการเปลี่ยนจากเพลงช้า ไปเป็น
เพลงเร็วนั้น น่าจะมีการเว้นช่วงมากกว่าน้ี 
 ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับการตัดต่อและเทคนิคต่างๆ (Editor)  

รู้สึกช่ืนชอบต่อการตัดต่อและเทคนิคต่างๆโดยรวมของตัวช้ินงานเพราะท่าให้ดูทันสมัย และมี
การใช้เทคนิคต่างๆที่สามารถดึงอารมณ์ร่วมของคนดูได้ดี การตัดต่อมีการสอดคล้องกับจังหวะเพลงในตัว
วิดีโอ  

ส่วนท่ี 5 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับภาพรวมของวิดีโอสารคดี (Overview) 
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม เห็นตรงกันคือ ช่ืนชอบและพึงพอใจกับภาพรวมของวิดีโอ ท่าให้รู้สึก

สนใจการท่องเที่ยวในถนนข้าวสารมากขึ้นเล็กน้อย และอยากจะได้ไปสัมผัสและท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร
ด้วยตัวเอง ส่วนคนที่ได้มีโอกาสไปถนนข้าวสารบ่อยๆ รู้สึกว่า นี่คือถนนข้าวสารจริงๆและเห็นว่าหากมี
วิดีโอประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น จะท่าให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเเละรูจ้ักถนนข้าวสารมากขึ้น และ
จะท่าให้การท่องเที่ยวในถนนข้าวสารมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นไปในอนาคต 
 
 อภิปรายผล 

จากการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน่าเสนอที่ปรากฏในวิดีโอสารคดี การ
วิเคราะห์บทสัมภาษณ์จากผู้ผลิตวิดีโอรวมไปถึงผู้ก่ากับภาพมิวสิควิดีโอ การวิเคราะห์ บทสัมภาษณ์จาก
ตัวแทนเจ้าของกิจการย่านถนนข้าวสาร รวมถึงวิเคราะห์ผลส่ารวจพฤติกรรมในการเปิดรับชมสื่อต่างๆ
และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกรุงเทพฯยามค่่าคืน 
ตลอดจนการวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิผลของช้ินงาน ผู้ศึกษาได้ผลิตข้ึนนั้น สามารถท่าการ
อภิปรายผลการศึกษาวิจัยได้ดังนี้ 
 รูปแบบของวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯยามค่่าคืนที่มีคุณภาพต้องมุ่งเน้นการน่าเสนอสาระน่ารู้
โดยสอดแทรกความบันเทิง และความน่าสนใจ ทั้งในด้านเนื้อหาและความสวยงามของภาพ และ
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ประโยชน์ต่อผู้ชมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมากที่สุด ทั้งนี้ยังต้องสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชม ให้รู้สึก
อยากติดตามได้อยู่ตลอดเวลา โดยวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกรุงเทพฯยามค่่าคืน ตอน ถนน
ข้าวสารนั้นเป็นวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยใช้เล่าเรื่องราวผ่านภาพที่น่าเสนอความเป็นจริง 
ที่ท่าให้เกิดประโยชน์และสามารถให้ข้อมูลและความรู้แก่ผู้ชมอย่างมาก (ประจวบ อินอ๊อด.รายการวิทยุ
โทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2531.) ซึ่งระบุว่า          
การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์นั้นมีความหมายเปน็สองนัย ความหมายประการแรกก็
คือ การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาสาระเป็นการให้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับองค์การแก่กลุ่ม
ประชาชนเป้าหมาย จะเป็นการเจาะกลุ่มประชาชนเฉพาะกลุ่ม หรือ เป็นการครอบคลุมถึงกลุ่มประชาชน
ทั่วไปก็ตามความหมายประการทีส่องคือ การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อให้ข่าวสารความรู้ในทางเพิ่มพูน
สติปัญญา ให้ความรู้ หรือเสริมทักษะในเรื่องที่มีคุณประโยชน์   แก่ประชาชนผู้ชมเอง 
ดังนั้นการน่าเสนอทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหาให้มีเหมาะสมจึงมีความส่าคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นการเลือกค่า
นิยามต่างๆที่น่ามาใช้ผ่านวิดีโอ การน่าเสนอเนื้อหาของแหล่งท่องเที่ยว นั้นๆ ว่าต้องการจะให้มีเนื้อหา
ออกมาในทิศทางใด จะต้องสามารถดึงดูดความสนใจจากการน่าเสนอด้วย ภาพ และดนตรีประกอบ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อความหมายทางโทรทัศน์ว่า “ภาพหนึ่งภาพมีค่าเท่ากับค่าพูดนับพัน
ค่า” (ชัยพล สุทธิโยธิน 2548: 163) อีกทั้ง ดนตรีประกอบ จะมีส่วนช่วยในการสร้างอารมณ์และ
ความรู้สึกในเนื้อหาของวิดีโอ เพื่อให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกสนใจ สามารถ เข้าใจได้ง่ายยิ่งข้ึนและได้รับ
ประโยชน์จากข้อมูลที่น่าเสนออย่างเต็มที่ ทั้งยังสามารถเป็นสื่อกลางที่ชักชวนและสร้างความสนใจให้ผู้ชม
ไปลองท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการผลิตรายการ ว่าเป็นสื่อที่ให้ทั้งภาพและ
เสียง ซึ่งสามารถกระท่าได้หลากหลายรูปแบบและมีปัจจัยมากมายที่จะใช้ดึงดูดความสนใจของผู้ชม
ตลอดเวลา ทั้งยังท่าให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวได้ดี พร้อมทั้งรู้สึกสนุกสนานขณะชมรายการ  ดังนั้นจึงถือเป็น
สื่ออีกประเภทหนึ่งที่เข้าถึงผู้ชมได้เป็นจ่านวนมากและมีอิทธิพลต่อประชาชน ในด้านความคิด ความรู้สึก 
และด้านพฤติกรรม 
 เนื้อหาของวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯยามค่่าคืนนั้น จะต้องมุ่งเน้นการน่าเสนอเนื้อหาที่สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถานที่ท่องเที่ยวยามค่่าคืนต่างๆของกรุงเทพมหานคร และจะต้องเป็นสื่อกลางที่จะ
สามารถกระตุ้นและผลกัดันใหผู้้ชมเกิดความรู้สึกอยากที่จะมาสัมผัสบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ 
ดังนั้นจ่าเป็นที่จะต้องคัดสรรเนื้อหาและสิ่งที่จะน่าเสนอให้มีประโยชน์ คู่กับการใช้ภาพเล่าเรื่องราวที่มี
ความสวยงามเป็นสื่อกลางที่ใช้ดึงดูดผู้ชม อีกทั้งยังต้องสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับสถานที่ท่องเที่ยว
ยามค่่าคืน เนื่องจากสังคมในปัจจุบันประกอบไปด้วยผู้คนมากมาย ซึ่งท่าให้แต่ละคนจะมีมุมมองต่อ
สถานที่ท่องเที่ยวยามค่่าคืนแตกต่างกันออกไป เเละยังติดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อถนนข้าวสาร ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของการมั่วสุม การขายบริการ ผู้หญิงกลางคืน รวมไปถึงการทะเลาะวิวาทดังนั้นการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีต่อถนนข้าวสารจึงส่าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจุดประสงค์ของวิดีโอสารคดีช้ินนี้คือเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวยามค่่าคืนของถนนข้าวสาร นอกจากการใช้เนื้อหาของวิดีโอที่น่าสนใจเเล้วการเลือกคนตรี
ประกอบที่ดีก็ยังมีส่วนช่วยให้ภาพหรือสิ่งที่ต้องการจะน่าเสนอมีความสวยงามมากขึ้นอีกด้วย 
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พบว่า ในอดีตถนนข้าวสารเป็นศูนย์รวมการค้าขายข้าวสารที่ส่าคัญของกรุงเทพฯ แต่ปัจจุบันถนนข้าวสาร
เป็นศูนย์รวมของเหล่าเเบ็คเเพคเกอร์ที่มีช่ือเสียงที่สุดในประเทศไทย ถนนเส้นนี้เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว
จ่านวนมากทั้งชาวไทย เเละชาวต่างชาติ ในถนนข้าวสารก็เต็มไปด้วยสินค้าหลายรูปแบบ ทั้งเสื้อผ้า ของที่
ระลึก แผ่นซีดีต่างๆ อาหารจากหลายเช้ือชาติ ร้านค้าต่างๆมากมาย จึงท่าให้ทุกวันนี้ถนนข้าวสารเป็นที่
รู้จักของคนทั่วไปอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น จึงท่าให้วิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯยามค่่า
คืน ตอน ถนนข้าวสารนั้น เลือกใช้สื่อออนไลน์ในการเผยแพร่ เพราะปัจจุบนัสื่อออนไลน์เป็นสื่อที่คนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้เร็วเเละง่ายที่สุด เเละเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น เพราะปัจจุบัน 
เทคโนโลยีที่ก้าวไกลท่าให้สังคมทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายเเละเร็วมากยิ่งข้ึน ท่าให้โลกแคบลง 
ท่าให้สื่อต่างๆสามารถเข้าถึงผู้ชมได้ง่ายมากยิ่งข้ึน ผู้คนจึงหันมาให้ความสนใจกับการรับชมสื่อออนไลน์
มากยิ่งข้ึน เนื่องจากสื่ออื่นๆเช่นสื่อโทรทัศน์มีข้อจ่ากัดด้านเวลางาน ซึ่งสื่อออนไลน์ไม่มีข้อจ่ากัดด้านเวลา
ในการเปิดรับสื่อ ดังเช่นหนึ่งใน“อิสระ 5 ประการ” (5 Freedoms)ของสื่อดิจิทัล ได้กล่าวไว้ว่า (ณง
ลักษณ์ จารุวัฒน์ และ ประภัสสร วรรณสถิต , ผู้แปล, 2551) สื่อดิจิทัลมีอิสระจากข้อจ่ากัดด้านเวลา 
(Freedom from Scheduling) เนื่องจากเนื้อหาที่อยู่ในรปูแบบดิจิทลัทา่ให้ผูบ้รโิภคสามารถเลือกรับและ
ส่งข่าวสารได้ในเวลาที่ตนต้องการ และไม่จ่าเป็นต้องชมเนื้อหาต่างๆ ตามเวลาที่ก่าหนด ดังนั้นสื่อออนไลน์
จึงง่ายต่อการเปิดรบัของกลุ่มเปา้หมาย ซึ่งสอดคล้องกับผลการท่าแบบสอบถามด้านพฤติกรรมการเปิดรับ
สื่อออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่จะเปิดรับสื่อออนไลน์จาก WWW.YOUTUBE.COM / 
WWW.VIMEO.COM ดังนั้นสื่อออนไลน์จึง ท่าให้สามารถเลือกรับชมสื่อได้ในเวลาตามที่ต้องการ ซึ่งใน
ปัจจุบันสื่อออนไลน์นั้น เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างง่าย โดยเฉพาะคนที่อยู่ ใน
กรุงเทพมหานคร และยังเป็นสื่อที่ให้ข้อมูล ข่าวสาร และความบันเทิงต่อกลุ่มเป้าหมายได้ เนื่องจากความ
สะดวก และสามารถเข้าใจข้อมูลได้โดยง่าย รวมไปถึงยังได้รับความสนุกสนาน และผ่อนคลายอีกด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร ในด้านพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจะมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ตามความสะดวกและตามความเคยชินของตน และยังรวม
ไปถึงพฤติกรรมการในการเลือกเปิดรับสื่อตามข้อมูลข่าวสารที่ต้องการทราบหรือที่สนใจ และเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการ เช่น เพื่อการเรียนรู ้หรือเพื่อผ่อนคลาย ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ทฤษฎีการใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจต่อสื่อ (Uses and Gratifications Theory) โดยหัวใจส่าคัญของความพึง
พอใจ คือ ผู้รับสารใช้สื่อมวลชนเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนตัวของตัวเอง ผู้รับสารที่มีสภาวะ
แวดล้อมทางสังคมและจติใจที่แตกต่างกัน จะมีความต้องการในการที่จะรบัสือ่ที่แตกต่างกันด้วย รวมไปถึง
การศึกษาวิจัยของ แม็คคอมส์ และเบคเคอร์ (อ้างถึงใน กนกพรรณ วิบูลยศริน 2547: 32) ได้สรุปผลว่า
บุคคลที่ใช้สื่อมวลชนเพื่อสนองความต้องการของตัวเอง ด้วยเหตุผลที่ต่างกัน ดังนี้ 
 - เพื่อติดตามข่าวสาร (Surveillance) โดยการติดตามความเคลื่อนไหวที่เกิดข้ึนรอบตัวเพื่อ    
จะได้ทราบว่าอะไรเกิดข้ึน เพื่อให้ทันเหตุการณ์ ทันสมัย และเรียนรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งส่าคัญควรรู้ 
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 - เพื่อต้องการค่าแนะน่าหรือค้นหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ(Decision) เปิดรับสื่อมวลชน    
เพื่อน่ามาปฏิบัติตนให้ถูกต้อง และช่วยในการตัดสินใจในชีวิตประจ่าวัน เพื่อความอยู่รอดในระบบสังคม
และการเมืองที่เป็นอยู่ 
 - เพื่อน่าไปใช้ในการสนทนา (Discussions) รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์น่าไปพูดคุยสนทนากับ   
ผู้อื่น 
 - เพื่อต้องการมีส่วนร่วม (Participating) เปิดรับสื่อเพื่อสร้างความรู้สึกว่าตนมีส่วนร่วมใน     
เหตุการณ์และความเป็นไปต่างๆที่เกิดข้ึน 
 - เพื่อเสริมย้่าความคิดเห็น (Reinforcement) หาข้อมูลเพื่อเสริมย้่าความคิดเห็นเดิมให้มั่นคง   
ยิ่งขึ้น หรือเพื่อยืนยันการตัดสินใจที่ได้ท่าไปแล้ว 
 - เพื่อความบันเทิง (Relaxation and entertainment) เพื่อความเพลิดเพลินและผ่อนคลาย   
อารมณ์ทางด้านอารมณ์   
  
 จากทฤษฎีข้างต้นนี้ การผลิตวิดีโอสารคดีเกีย่วกับกรุงเทพฯเมืองไม่เคยหลับไหล ตอน ถนนข้าวสาร
นั้น ประสบผลส่าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งมีการน่าเสนอข้อมูล ข่าวสาร และให้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ รวมไปถึงสร้างความบันเทิงและผ่อนคลายอีกด้วย  
จากการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ท่าให้ผู้ศึกษาได้เห็นถึงทฤษฎีต่างๆที่ได้น่ามาใช้ในการ
สร้างสรรค์วิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯ เมืองที่ไม่เคยหลับไหล ตอน ถนนข้าวสาร ซึ่งทฤษฎีนั้นต่างมี
ความสอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อช้ินงาน นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากที่ท่าให้วิดีโอ
ต่างบรรลุวัตถุประสงค์และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดีทั้งด้าน
รูปแบบและเนื้อหาของวิดีโอที่ใช้ในการน่าเสนอ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.   ข้อเสนอแนะส่าหรับการผลิตวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯ เมืองที่ไม่เคยหลับไหลตอน        
ถนนข้าวสาร 
 1.1  เนื่องจากวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯ เมืองที่ไม่เคยหลับไหล ตอน ถนนข้าวสารนั้น        
เป็นวิดีโอพรีเซ็นเทช้ันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวยามค่่าคืนของกรุงเทพฯ ดังนั้นรูปแบบ                      
การน่าเสนอ เเละเนื้อหาต่างๆที่จะท่าให้ผู้ชมนั้นสามารถจดจ่างานของเราได้น้ันเป็นเรื่องส่าคัญ จึงต้องหา
จุดเด่นของช้ินงานไม่ว่าจุดใดก็จุดน่ึง ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบ เนื้อหาที่น่าสนใจ หรือเทคนิคการตัดต่อ รวมไป
ถึงการถ่ายภาพที่สวยงามก็ตาม 
 1.2. เนื่องจากถนนข้าวสารนั้นเป็นถนนที่ค่อนข้างจะเล็ก เเละวิดีโอนั้นจ่ากัดเวลาเป็นตอน       
กลางคืน ท่าให้แสงค่อนข้างน้อย จึงต้องมีการวางแผนทีด่ีมากพอสมควร เพราะการใช้เลนส์ที่มีค่ารูรับแสง
น้อย อาจท่าให้ภาพกว้างมากก็จริง แต่เลนส์ที่มีค่ารูรับแสงกว้างจะท่าให้ได้แสงของภาพที่ต้องการ แต่
ภาพก็จะแคบเช่นกัน ตึงต้องวางแผนให้ดีว่าช่วงใดควรใช้เลนส์แบบไหน  
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1.3. เนือ่งจากวิดีโอสารคดีน้ัน ถ่ายท่าตามความเป็นอยู่จริงของคนในพื้นที่ ท่าให้การถ่ายท่า           
เป็นไปได้ยากล่าบาก ซึ่งการถ่ายท่าให้ถนนข้าวสารต้องมีความอดทนค่อนข้างมาก             
เนื่องจากถนนที่แคบ ผู้คนจะเดินตัดหน้ากล้องได้ตลอดเวลา แนะน่าให้เตรียมทีมงานไปมากกว่าสามคน 

 
ข้อเสนอแนะส่าหรับงานวิจัยในอนาคต 

การศึกษาและการผลิตวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯ เมืองที่ไม่เคยหลับไหล ตอน ถนนข้าวสาร ครั้งนี้ ผู้
ศึกษาได้ก่าหนดขอบเขตการศึกษาวิจัยทางด้านพื้นที่ในการศึกษา เพื่อศึกษาวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับ
กรุงเทพฯยามค่่าคืน ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะออกอากาศทางสื่อออนไลน์คือ WWW.YOUTUBE.COM / 
WWW.VIMEO.COM  เพื่อการศึกษาวิจัยให้เห็นภาพรวมของวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯ ยามค่่าคืน
ทั้งหมดในอนาคต ควรมีการศึกษาวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอื่นๆที่มีการผลิตมาก่อนเเล้วเพิ่มเติม 
ควรมีการน่าเสนอโดยการเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับมุมมองชีวิตเเล้วความเป็นอยู่ของคนที่นั่นมากกว่าสถานที่
ท่องเที่ยวด้วย 
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http://th.wikipedia.org/wiki/การท่องเที่ยว 

ส านักสถิติแห่งชาติสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศพ .ศ. 2552-2554. เข้าถึงเมื่อ 27 
สิงหาคม 2556 เข้าถึงได้จาก  

     http://www.service.nso.go.th/nso/web/statseries/stateseries23.html 
สถานที่ท่องเที่ยวยามค่ าคืนของกรุงเทพฯ . เ ข้าถึงเมื่อ 19 กันยายน 2556. เ ข้าถึงได้จาก 

http://thai.tourismthailand.org/ข่าวอัพเดท/detail?home_news_id=863 
 
การสัมภาษณ์ 
 
สุทธิพงษ์ คล้ ามณี..ผู้ก ากับภาพรายการสารคดี มิวสิควิดีโอเเละโฆษณา บริษัท สตริปเปอร.์ สัมภาษณ์, 

15 กันยายน. 2556. 
พีระ กุลธนกาญจน์.. ช่างภาพ สังกัด New media. สัมภาษณ์, 19 กันยายน. 2556. 
ลพเเละปุ๊.. เจ้าของร้าน hippy de bar ถนนข้าวสาร. สัมภาษณ์, 16 กันยายน. 2556. 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามก่อนการผลิตรายการ 
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แบบสัมภาษณ์จุลนิพนธ์เรื่อง ”การสรา้งสรรค์วิดีโอสารคดีเก่ียวกับกรุงเทพฯ เมืองท่ีไม่เคย
หลับไหล ตอน ถนนข้าวสาร”ใช้สัมภาษณ์ผู้ผลิตวิดีโอสารคดีเเละเจ้าของกิจการย่านถนนข้าวสาร 

 
1. ใช้สัมภาษณ์ผู้ผลิตวิดีโอสารคดี  

ส่วนท่ี 1คําถามท่ัวไปเกี่ยวกับการผลิตวิดีโอสารคดี 

- ประวัตสิ่วนตัวของผูผ้ลิตวีดิโอสารคด ี

- แนวคิดในการทํางานด้านการผลิต และคิดว่าอะไรทีส่่งผลให้ผลงานนั้นได้รับความนิยม กระบวนการ
ทํางานข้ันตอนก่อนการผลิตข้ันตอนการผลิตและ ข้ันตอนหลังการผลิต 

- มีวิธีในการคิดเรื่องอย่างไรให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย (Target Audience) 

ส่วนท่ี 2 คําถามด้านเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอวีดิโอสารคดีเก่ียวกับกรุงเทพฯยามคํ่าคืน 

- มีรปูแบบวิธีการนําเสนอเรื่องราวเนื้อหาของภาพรวมอย่างไรให้มีความแตกต่างจากผลงานช้ินอื่นๆ 

- มีเทคนิคใดบ้างที่ทําให้ผู้ชมหรอืนักท่องเที่ยวสามารถจดจําผลงานช้ินน้ันๆได้ 

- วิธีในการสอดแทรกข้อคิดหรือมมุมองใหม่ๆ เข้าไปในวีดิโอได้อย่างไรบ้าง 

- รูปแบบการนําเสนอโดยเน้นเทคนิคมสี่วนช่วยให้ช้ินงานมคีวามน่าสนใจได้อย่างไร 

- ปัจจัยในการกําหนดภาพ แสง สี และอารมณ์ของวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรงุเทพฯเมอืงที่ไมเ่คย
หลบัไหล 

- การเลือกใช้เทคนิคพิเศษเกี่ยวกบัการกํากบั ถ่ายทํา รวมไปถึงการตัดต่อ 

- ปัญหาและอปุสรรคที่พบในการผลิตผลงานมีอะไรบ้าง 

- แนวทางในการแก้ไขปญัหา 

- ข้อเสนอแนะในการผลิตวีดิโอสารคดเีกี่ยวกับกรงุเทพฯยามคํ่าคืน 

2. ใช้สัมภาษณ์เจ้าของกิจการย่ายถนนข้าวสาร 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

- ช่ือ เพศ อายุ อาชีพ ผลงาน 

ส่วนท่ี 2 กระบวนการสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของร้านรวมไปถึงถนนข้าวสาร 
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- แนวคิดและแรงบันดาลใจในการตกแต่งร้านของตนเอง 

- สิ่งสําคัญในการทําให้นกัท่องเที่ยวสามารถจดจําร้านได้และกลบัมาทีร่้านอีกรวมไปถึงจุดเด่นของร้าน 

- คิดว่าอะไรที่ทําให้ถนนข้าวสาร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปน็ที่รู้จกัไปทั่วโลก มีจุดเด่น และจุดด้อย
 อะไรบ้าง 

- นอกจากสถานทีส่ังสรรค์แล้ว ข้าวสารคืออะไร มีอะไรเกิดข้ึนที่นี่บ้างในเวลา 1 วัน 

ส่วนท่ี 3 คําถามด้านเน้ือหาและสิ่งท่ีจะนําเสนอเกี่ยวกับกรุงเทพฯยามคํ่าคืน 

- อยากให้วิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯยามคํ่าคืนน้ัน นําเสนออะไรทีจ่ะสร้างมุมมองใหม่ที่มีตอ่ถนน
ข้าวสารได้บ้าง 

- เนื้อหาในการนําเสนอวิดีโอสารคดี ควรจะมีเนื้อหาในแนวทางไหน และจะสนับสนุนกาท่องเที่ยว
 ของถนนข้าวสารได้อย่างไรบ้าง 

- อยากให้วิดีโอสารคดีเกี่ยวกับถนนข้าวสารนั้น มMีood&tone แบบไหน 

- ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชม 
วิดีโอสารคดีเก่ียวกับกรุงเทพฯ เมืองท่ีไม่เคยหลับใหล ตอน ถนนข้าวสาร 

 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง 
 
ส่วนท่ี1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
1.เพศ 
ชาย หญิง 
 
2.อายุ 
18-20 ป ี   21-23 ป ี   24-27 ป ี   28 ปีข้ึนไป 
 
3.อาชีพ 
นักเรียน/นักศึกษา  นักธุรกิจส่วนตัว 
ข้าราชการ   พนักงานบริษัทเอกชน 
อื่นๆ(โปรดระบุ) ................................................  
 
4.ระดับการศึกษา 
มัธยมตอนต้น  มัธยมตอนปลาย 
ปสช./ปวส.  ปริญญาตรี/เทียบเท่า 
ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
 
 
ส่วนท่ี2 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับชมมิวสิควิดีโอ 
 
5.เคยรับชมวิดีโอสารคดทีี่มีความเกี่ยวข้างกบัสถานที่ท่องเทีย่ว ยามค่ําคืนมาก่อนหรือไม่ 
เคย (ระบุได้มากกว่า 1 รายการ………………………………………………………………….)    
ไม่เคย 
 
6.เหตผุลที่ทําใหรู้้สกึช่ืนชอบวิดีโอสารคดีเกี่ยวกบัสถานทีท่่องเที่ยวยามค่ําคืน 
(เลอืกได้มากกว่า 1 คําตอบ) 
ไปยังสถานที่ทีม่ีความน่าสนใจวิธีการเล่าเรื่องมีความน่าสนใจ 
เนื้อหามีความน่าสนใจ เทคนิคการตัดต่อ 
ความสวยงามของภาพ แสง             การตัดต่อมีความน่าสนใจ 
เเละมุมกลอ้ง     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



91 

 

อื่นๆ(โปรดระบุ)...................................... 
 
7.ความถ่ีในการรับชมวิดีโอสารคดเีกี่ยวกับการทอ่งเที่ยว 
  1 ครั้ง/สัปดาห ์     2-3 ครั้ง/สัปดาห ์
ทุกวัน    นานๆครั้ง 
 
8.ช่องทางในการรบัชม  
(เลอืกได้มากกว่า 1 คําตอบ) 
ฟรีทีวี   เคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม     Internet/youtube 
 
ส่วนท่ี 3 ความสนใจเก่ียวกับฟุตบอลไทยของกลุ่มเป้าหมาย 
 
9.คุณให้ความสนใจ และติดตามเกี่ยวกับสถานที่ทอ่งเที่ยวและการท่องเที่ยวยามค่ําคืนหรือไม่ 
สนใจ   ไม่สนใจ 
 
10.คุณมีโอกาสได้ออกไปท่องเที่ยวกรุงเทพฯยามค่ําคืนบ่อยแค่ไหน 
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห ์
1-2 วันต่อสัปดาห ์  
3-5 วันต่อสัปดาห ์
มากกว่า 5 วันต่อสัปดาห ์   
ทุกวัน 
 
11.คุณมีสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯยามคํ่าคืนทีเ่ป็นสถานที่โปรดหรือไม่ 
มี (ระบุมากกว่า 1 สถานที่………………………………………………………………………………………………………..) 
ไม่มี 
 
12. คุณได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกรงุเทพฯยามค่ําคืนจากช่องทางใดมากทีสุ่ด 
วิทยุ ( ระบุสถานี.............................................. ) 
โทรทัศน์ ( ระบุช่อง.............................................. ) 
หนังสือพิมพ์ ( ระบุช่ือ.............................................. ) 
นิตยสาร ( ระบุช่ือ.............................................. ) 
อินเทอรเ์น็ต ( ระบุเว็บไซต์.............................................. ) 
อื่นๆ ( ระบุ.............................................. ) 
ไม่เปิดรบัข้อมลู 
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13. คุณคิดว่าอะไรคือจุดเด่นของการท่องเที่ยวยามค่ําคืนของถนนข้าวสาร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ส่วนท่ี4  ความคิดเห็นในด้านความต้องการของเน้ือหาและรูปแบบวิดีโอสารคดีเก่ียวกับกรุงเทพฯเมืองท่ีไม่
เคยหลับไหล 
 
14. รูปแบบการนําเสนอรายการสารคดีทางโทรทัศน์เกี่ยวกบัฟุตบอลไทยทีท่่านต้องการ 
หรือสนใจ  (ตอบได้ไมเ่กิน 3 ข้อ) 
การนําเสนอเกี่ยวกบัจุดเด่นของถนนข้าวสาร 
  การนําเสนอเกี่ยวกับมมุมองที่แตกต่างกันไปของถนนข้าวสาร 
การนําเสนอเกี่ยวกบัการอัพเดตสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกบัถนนข้าวสาร 
การนําเสนอกิจกรรมแปลกใหม่ของถนนข้าวสาร 
การนําเสนอชีวิตของผู้คนทีห่ลากหลายของถนนข้าวสาร 
การนําเสนอภาพบรรยากาศ ความสนุกสนานของนักท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร 
อื่นๆ ( ระบุ............................................................................ ) 
 
15. คุณคิดว่าระยะเวลาการนําเสนอรายการสารคดีทางโทรทัศน์เกี่ยวกับฟุตบอลไทย  
ควรมีความยาวเท่าไหร ่
ประมาณ 3-5นาที                           ประมาณ 6-8นาที                
ประมาณ 9-10 นาที               ประมาณ 10นาทีข้ึนไป 
 
16. ความต้องการต่อรปูแบบการนําเสนอวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯ เมอืงที่ไมเ่คยหลับไหล ตอน ถนน
ข้าวสาร 
ใช้ภาพในการเล่าเรื่องราว ประกอบกบัเพลง โดยไม่มีบทสัมภาษณ์ 
ใช้ภาพในการเล่าเรื่องราว ประกอบกบัเพลง โดยมีบทสมัภาษณ์เพียงเล็กน้อย 
เล่าเรื่องด้วยบทสมัภาษณ์เป็นหลัก เเละใช้ภาพที่มีความเกี่ยวเนื่องกบับทสมัภาษณ์ เเละใช้เพลงประกอบ 
เล่าเรื่องประกอบภาพด้วยเสียงบรรยาย ( voice over ) 
อื่นๆ( โปรดระบุ ) ................................................................................................ 
 
17. ความต้องการในการนําเสนอมุมมองของผู้คนในถนนข้าวสาร 
เน้นการสมัภาษณ์นักท่องเที่ยวเเละชาวต่างชาติเป็นหลัก 
เน้นการสมัภาษณ์คนค้าขายเเละคนไทยเป็นหลัก 
สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวเเละคนไทยในสัดส่วนทีเ่ท่ากัน 
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ส่วนท่ี5 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
18. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการเลือกเนื้อหา รูปแบบรายการที่ แปลกใหม่ หรือทีท่่านต้องการและ
สนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์วิดีโอสารคดเีกี่ยวกบักรงุเทพฯ เมืองที่ไมเ่คยหลบัใหล ตอน ถนน
ข้าวสาร 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

ขอขอบคุณทุกท่านสําหรับการร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามค่ะ 
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    ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามหลังการผลิตรายการ 
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แบบสอบถามการสนทนากลุ่ม 

   ความพึงพอใจท่ีได้จากการรับชมวิดีโอสารคดีเก่ียวกับกรุงเทพฯเมืองท่ีไม่เคยหลับไหล 
ตอน ถนนข้าวสาร 

 
 

ส่วนท่ี 1 ความพึงพอใจต่อรูปแบบของวิดีโอ(Format) 
- รู้สึกช่ืนชอบกับรูปแบบการนําเสนอของวิดีโอหรือไม่ อย่างไร 

 
ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อเน้ือหาวิดีโอ(Content) 

- รู้สึกช่ืนชอบเนื้อหาหรือประเด็นของวิดีโอ หรือไม่ เพราะเหตุใด 
- เนื้อหาของวิดีโอ มีความน่าสนใจ และตรงต่อความสนใจของคุณหรือไม่ เพราะเหตุใด  

 
ส่วนท่ี 3ความพึงพอใจต่อเสียงและดนตรีของวิดีโอ (Soundand Music) 

- ดนตรีประกอบมีความเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 

ส่วนท่ี 4ความพึงพอใจต่อการตัดต่อและเทคนิคต่างๆ (Editing) 
-รู้สึกช่ืนชอบเกี่ยวกับการตัดต่อภาพของวิดีโอหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 
ส่วนท่ี 5ความพึงพอใจต่อภาพรวมของวิดีโอ(Overview) 

- รู้สึกพึงพอใจต่อภาพรวมของวิดีโอ ที่ได้รับชมหรือไม่ อย่างไร 
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