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บทคัดย่อ
การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสังเคราะห์เนื้อหาบทสารคดีโทรทัศน์ที่
นักศึกษาเขียนในชั้นเรียน วย.301 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษา
วิถีชีวิตของคนในสังคมไทยผ่านการเขียนบทสารคดีโทรทัศน์ใน 2. เพื่อศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมผ่านบทสารคดี
โทรทัศน์โดยใช้การวิเคราะห์บทสารคดีโทรทัศน์ที่นักศึกษาเขียน จํานวน 50 ชิ้น
ผลการวิจัยพบว่า ในบทสารคดีมีเนื้อหาที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย คือ ความสุขในการดําเนิน
ชีวิตมากที่สุด คือ ร้อยละ 76.00 รองลงมา คือ ภูมิปัญญาไทย ร้อยละ 12.00 ความพอเพียง ร้อยละ 8.00 และการ
ทําบุญ ร้อยละ 4.00 ตามลําดับ ส่วนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมบทสารคดีสะท้อนด้านความซื่อสัตย์มากที่สุด คือ
ร้อยละ 58.00 รองลงมา คือ ความขยัน ร้อยละ 20.00 ความสะอาด ร้อยละ 10.00 ความมีน้ําใจและความมีวินัย
มีจํานวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 6.00 ส่วนคุณธรรมจริยธรรมเรื่องความสุภาพ ความประหยัด และความสามัคคี
ไม่ปรากฏในบทสารคดีที่วิเคราะห์
คําสําคัญ: บทสารคดีโทรทัศน์, วิถีชีวิต, คุณธรรม, สังคมไทย, การเขียนบท

Abstarct
The research is qualitative research, using the textual analysis of 50 television documentary
scripts written by students’ in the course of BR 301 Script writing for Radio and Television.The
objectives were 1) to study Thai ways of life through students’ writing documentaries, and 2) to
investigate morals and ethics through students’ writing documentaries.
The results showed that the documentary materials reflected the lifestyle of people in
Thai society the most in happiness at 76 percent, followed by Thai wisdom 12 percent, sufficiency
8 percent and making-merits 4 percent, respectively. As for morals, integrity is the most at
58 percent, followed by diligence 20 percent, 10 percent of cleanness, discipline and hospitality
have the same number of 6 percent .The moral truth about politeness, economy and harmony
are not found in documentary analysis.
Keywords: Television Features, Ways of Life, Morality, Thai Society, Script Writing
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1. บทนํา
สารคดีเป็นเรื่องจริงซึ่งเน้นองค์ประกอบด้านความสนใจของมนุษย์ (Human Interest) และต้องเป็น
เรื่องเล่าที่ผ่านมุมมองของผู้เขียนบทหรือผู้เล่าเรื่องได้อย่างน่าสนใจจุดมุ่งหมายของรายวิชา วย. 301 การเขียนบท
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คือ ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการเขียน กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ และ
จินตนาการของนักศึกษาและถ่ายทอดออกมาเป็นบทรายการโทรทัศน์ การเขียนสารคดีโทรทัศน์ ทําให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสเล่าเรื่องผ่านมุมมองของตนเองซึ่งเป็นเรื่องท้าทายความคิดและสามารถในการเขียนบท ถวัลย์ มาศจรัส
(2545: 72) กล่าวว่า สารคดีการนําเสนอเรื่องจริงที่จัดระเบียบความคิดในการถ่ายทอดความสนใจให้ผู้ชมได้เกิด
คุณค่าทางปัญญา
ผู้วิจัยเห็นว่า การให้ผู้เรียนเขียนสารคดีถ่ายทอดความคิดด้านวิถีชีวิตเป็นสิ่งจําเป็น เพราะผู้เรียนสาขา
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จําเป็นต้องเห็นเรื่องจริงเพราะเป็นประสบการณ์เพื่อนําวัตถุดิบนั้นสร้างสรรค์
ออกมาเป็นภาพที่น่าสนใจต่อผู้ชมได้ต่อไป นอกจากนี้ ผู้เรียนต้องสอดแทรกการพูดถึงชีวิตของคนที่ถูกเล่าเรื่องเรื่อง
คุณธรรมและจริยธรรมผ่านการเขียนบท เพราะสารคดีเป็นสื่อที่สามารถสร้างแบบอย่างความดีงามไปสู่สังคมให้
คนประพฤติปฏิบัติและสามารถช่วยพัฒนาสังคมในทางที่ดีได้
นอกจากนี้ ผู้วิจัยอยากทราบว่า ในการเรียนวิชาการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ผู้เรียนได้
ถ่ายทอดความคิดอย่างไรผ่านสารคดี ดังนั้น จึงจําเป็นต้องวิเคราะห์ว่าผลงานการเขียนบทของนักศึกษาได้ถ่ายทอด
วิถีชีวิตและจริยธรรมในแง่มุมใดบ้าง

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยผ่านการเขียนบทสารคดีโทรทัศน์
2. เพื่อศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมไทยผ่านการเขียนบทสารคดีโทรทัศน์

3. แนวคิดทีเ่ กี่ยวข้อง
1. แนวคิดเกี่ยวกับสารคดี
2. แนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตไทย
3. แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
แนวคิดเกี่ยวกับสารคดี
นักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของสารคดีว่า เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวและเหตุการณ์ความเป็นจริง
ของบุคคล สถานที่ สิ่งประดิษฐ์ บรรยากาศ โดยมีวัตถุประสงค์นําเสนอ ความน่าสนใจของเนื้อหา ให้คุณเกิดคุณค่า
ทางปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และประโยชน์ทางสังคม (ถวัลย์ มาศจรัส, 2545: 72; มาลี บุญศิริพันธ์, 2535: 7;
วิภา อุตมฉันท์, 2544: 24; อุฬาร เนื่องจํานงค์, 2527: 145-146; Krimaczek, 1997: 9) การนําเสนอนั้นต้องให้
ผู้ชมเข้าใจได้ง่าย มักนิยมถ่ายทําในสถานที่เกิดเหตุจริง และการถ่ายทอดสารคดีมักทําให้เหมาะสมกับสื่อที่ใช้ เช่น
สื่อโทรทัศน์ จะเห็นภาพและได้ยินเสียงพร้อมกันไป
ถวัลย์ มาศจรัส (2545: 74-75) กล่าวถึงสารคดีประเภทต่าง ๆ เช่น สารคดีบุคคล (Personal Profiles)
เป็นเรื่องราวที่นําเสนอเกี่ยวกับชีวติ ที่น่าสนใจของบุคคลทั่วไปในแง่มมุ ต่าง ๆ สารคดีโอกาสพิเศษ (Seasonal Profiles)
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เป็นเรื่องราวที่นําเสนอเกี่ยวกับเทศกาลสําคัญต่าง ๆ ของแต่ละชาติ ได้แก่ วันสําคัญ วันพิเศษต่าง ๆ สารคดี
ประวัติศาสตร์ (Historical Features) สารคดีท่องเที่ยว (Travel Features) สารคดีเกี่ยวกับสัตว์ (Animal Stories)
เป็นเรื่องที่นําเสนอเกี่ยวกับสัตว์ในแง่ของการให้ความรู้ที่เป็น เป็นต้น
ในขณะเดียวกัน ไอราพต ศรีสุชาติ (2546: 6) กล่าวว่า สารคดีโทรทัศน์ก็ได้อาศัยเทคนิคต่าง ๆ หลาย
รูปแบบมาผสมผสานกันเพื่อให้จินตนาการและจูงใจผู้ชมให้เกิดความสนใจ อาทิ รูปแบบการบรรยาย บทสัมภาษณ์
บทสนทนา การให้ดนตรี และเสียงประกอบอื่น ๆ เพื่อเสริมความหมายที่สมบูรณ์ให้แก่ภาพที่ปรากฏทางจอโทรทัศน์
สารคดีมีความสําคัญเพราะเป็นงานเขียนที่สร้างสรรค์นําเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปมิใช่เพื่อ
บุคคลใดโดยเฉพาะ สารคดีให้ข้อมูลที่ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้า สังเกต สํารวจ และวิเคราะห์ตีความเป็นอย่างดีแล้ว
ที่สําคัญเนื้อหานั้นเกี่ยวข้องกันกับความสนใจ ความรู้ หรือมีประโยชน์ต่อผู้ฟังอย่างไร เช่น วิถีชีวิตของประชาชน
ความเป็นอยู่ของคนขายของริมถนนจะเป็นอย่างไร อธิบายให้รู้ว่าเขามีความเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันอย่างไร เป็นต้น
แนวคิดเรื่องสารคดีนี้ช่วยให้เข้าใจว่าสารคดีมีความหมาย ความสําคัญ ความน่าสนใจต่อผู้อ่านหรือผู้ชมใน
ด้านการเรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนไทยทั่วไป
แนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตไทย
วิถีชีวิตไทย หมายถึง แนวทางการดําเนินชีวิตของคนไทยตั้งแต่เกิดจนตาย วิถีไทยจึงเป็นแหล่งรวมความรู้
เรื่องสังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ภูมิปัญญาของคนไทย การประพฤติ ปฏิบัติ การศึกษาอบรม และการสืบทอด
วัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน (วิถีไทย, http://www.thaifolk.com/detail.asp)
สายสุนีย์ สิงหทัศน์ (2553) กล่าวว่า วิถีชีวิตเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นในรูปแบบของการดําเนินชีวิตของ
ผู้คนในสังคมซึ่งยึดถือและปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ กันมา ได้แก่ การดําเนินชีวิต เช่น ความสุขในการดําเนินชีวิต
ความยิ้มแย้มแจ่มใส ความผูกพันในหมู่เครือญาติที่อบอุ่น ความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ความพอเพียง และความมั่นคง
ในพระพุทธศาสนา การทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ วิถีชีวิตและความผูกพันกับแม่น้ําลําคลอง เป็นต้น ภูมิปัญญาไทย
เช่น การแสดงสินค้าพื้นบ้าน งานประเพณี สภาพชีวิตในชนบท เช่น ตลาดน้ํา ศูนย์วัฒนธรรม
แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
การปลูกฝังให้คนเกิดความเจริญงอกงามทางจริยธรรม มีความประพฤติการปฏิบัติดีสอดคล้องกับระเบียบ
แบบแผนและบรรทัดฐานที่สังคมบัญญัติไว้ และให้สอดคล้องกับหลักศีลธรรมอันดีงามทางศาสนา พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) (2551) กล่าวว่า การพัฒนาจริยธรรมที่สําคัญที่สุด คือ การพัฒนาจิตใจ เพราะช่วยใน
การสร้างจิตสํานึกที่ดี จิตสํานึกที่รับผิดชอบ และรู้จักแยกสิ่งที่ควรทําและไม่ควรทําออกจากกันได้ด้วยตนเอง ปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เพราะคนขาดการพัฒนาเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ดังนั้น ต้องพัฒนาคนให้มีคุณธรรม
และจริยธรรม และต้องพัฒนาที่จิตใจ ขนิฎฐา กาญจนรังสีนนท์ (2549) กล่าวว่า คุณธรรม (Morality) และจริยธรรม
(Ethics) เป็นคําศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกันทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามที่บัญญัติไว้ในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คุณธรรม แปลว่า สภาพคุณงามความดี จริยธรรม แปลว่า ธรรมที่เป็นข้อประพฤติ
ปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม
สุภัททา ปิณฑะแพทย์ (2554) กล่าวว่า ความหมายของคุณธรรม จริยธรรมมีความใกล้เคียงกันเป็น
อย่างมากจึงมักเป็นคําที่ใช้คู่กัน การมีคุณธรรมและจริยธรรมของคนในการดํารงชีวิตประจําวันและในการทํางาน
จะส่งผลให้บุคคลมีความสุขในการอยู่ร่วมกันในสังคม
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แนวคิดเรื่องคุณธรรมพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนําความรู้สร้าง
ความตระหนักสํานึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคน
โดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง ความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบัน
ศาสนา และสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และมีความสุข คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
ที่ควรปลูกฝัง ประกอบด้วย 1) ความขยัน คือ มีความตั้งใจเพียรพยามทําหน้าที่การงานอย่างจริงจัง มีความพยายาม
ไม่ท้อถอย 2) ความประหยัด คือ การรู้จักฐานะการเงินตนคิดก่อนใช้เงิน 3) ความซื่อสัตย์ คือ การที่มีความประพฤติ
ตรง ทั้งต่อเวลา ต่อหน้าที่ และต่อวิชาชีพ มีความจริงใจ ไม่คดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม 4) ความมีวินัย คือ การ
ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบขององค์กรและประเทศ รวมถึงการมีวินัยทั้งต่อตนเองและสังคม 5) ความสุภาพ
คือ ผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ เรียบร้อยไม่ก้าวร้าวรุนแรง 6) ความ
สะอาด คือ การรักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง ฝึกฝนจิตไม่ให้ขุ่นมัว มีความสดใสอยู่เสมอ
7) ความสามัคคี คือ การมีใจเปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความมุ่งมุ่นต่อการรวมพลังกันเพื่อผลประโยชน์
ของส่วนรวม 8) ความมีน้ําใจ คือ การรู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น มีความ
เอื้ออาทร อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกายการแรงใจ (กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2550)
นอกจากนี้ แนวคิดเรื่องคุณธรรมแล้ว ประภาศรี สีหอําไพ (2550) กล่าวว่า จริยธรรมเป็นเครื่องกําหนด
หลักปฏิบัติในการดํารงชีวติ เป็นแนวทางให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบเรียบร้อย ได้แบ่งองค์ประกอบของจริยธรรมเป็น
3 ประการ คือ 1) ระเบียบวินัย (Discipline) สังคมที่ขาดระเบียบวินัยยากที่จะพัฒนาไปได้ทัดเทียมชาติอื่น 2) การ
รวมกลุ่มกันทํากิจกรรมอย่างมีระเบียบแบบแผน (Society) ก่อให้เกิดประเพณีที่ดีงามและมีศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 3) อิสรเสรี (Autonomy) ความมีสํานึกในมโนธรรมก่อให้เกิดความอิสระสามารถดํารงชีวิตตามสิ่งที่ได้
เรียนรู้จากการศึกษาและประสบการณ์ในชีวิต มีความสุขสามารถบําเพ็ญตนตามเสรีภาพปกครองตนเองและชักนํา
ตนเองให้อยู่ในทํานองคลองธรรมสามารถปกครองตนเองได้
ดังนั้น ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรมจึงหมายถึง ความดีงาม และให้คนปฏิบัติไปในทิศทางที่ถูก
ที่ควรและก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม

4. ระเบียบวิธวี ิจัย
4.1 กลุ่มประชากร
บทสารคดีโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตบุคคล โดยกล่าวถึงการดําเนินชีวิตและคุณธรรม จํานวน 50 ชิ้น
ที่ผู้เรียนเขียนในวิชา วย. 301 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เหตุผลที่เลือกบทสารคดีมาวิเคราะห์
เพราะมีเนื้อหาและรายละเอียดข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์มากกว่าบทรายการประเภทอื่น ๆ
4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากบทสารคดีวทิ ยุโทรทัศน์ที่นักศึกษาเขียนส่งในชั้นเรียน วย.301 การเขียนบทวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โดยชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการทําวิจัยจากนั้น นําข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาทําการ
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังจะนําเสนอผลต่อไป
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4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

5. ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 การศึกษาเรื่องวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยผ่านการเขียนบทสารคดีโทรทัศน์ ได้ประเด็น ดังนี้
1.1 ความสุขในการดําเนินชีวิต เนื่องด้วยการวิจัยครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสารคดีทั่วไปการสื่อสารของ
ผู้เรียนจึงพรรณนาถึงประเด็นเรื่องความสุขของคนที่ประกอบอาชีพต่าง ๆ สิ่งที่มองเห็นจากสารคดี คือ การที่
ผู้ประกอบอาชีพถ่ายทอดความรู้สึกผ่านสารคดีที่ผู้เรียนเขียนมา คือ เรื่องการทํางานอย่างมีความสุข ความภาคภูมิใจ
ที่ได้ช่วยเหลือ
 “ไม่ท้อ แค่ขายได้ก็มีความสุขแล้วขอให้เป็นอาชีพที่เราทําแล้วมีความสุขก็พอ” (นายหวัง อาชีพ
ขายน้ําผลไม้ปั่น)
 “สิ่งตอบแทน คือ ความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุให้ไม่ต้องเสียชีวิต ครับ”
(พนักงานหน่วยกู้ภัย)
 “ก็มีความสุขดี รายได้ก็พอสมควรและเป็นอาชีพสุจริตด้วยอยากจะขายไปตลอดชีวิต เพราะมันง่าย
และได้กําไรดีด้วย ถึงแม้กลับไปอยู่บ้านนอกก็จะยังทําอยู่” (นายก้อง เจ้าของร้านกาแฟโบราณ
บนรถกระบะ)
 “ลุงเก็บกระเป๋าของผู้โดยสารได้ เขาให้ค่าตอบแทน แต่ลุงไม่ได้รับ ลุงเห็นว่ามีคนที่ไม่รังเกียจอาชีพ
แท็กซี่ของลุง ลุงก็ดีใจแล้ว (ลุงเจริญ ขับรถแท็กซี่)
1.2 ความพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงชีวิตและปฏิบัติตนของคนทุกระดับตั้งแต่ครอบครัว
ชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการดํารงชีวิตประจําวัน การพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวหน้าต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ, 2554, http://www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen/kkb5.html) ตัวอย่างจาก
บทสารคดี เช่น
 “ความท้อแท้ที่ทุกคนอาจจะเคยเจอ แต่ความท้อแท้ไม่เคยเกิดกับลุงเลย เหตุเพราะลุงได้ทํางาน
ในอาชีพที่ตนเองพอใจและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง” (ลุงหมาย ขายกล้วยปิ้ง)
 “พี่ยังคงราคาเดิม ตัดค่าใช้จ่ายการจ้างลูกจ้าง ให้คนในครอบครัวช่วยกัน ยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู่พอกิน เพื่อแลกกับความพอใจของลูกค้า” (มานัส ก๋วยเตี๋ยวชามละ 5 บาท)
 “ความสุขเกิดจากการเจอผู้คน ทําสิ่งที่ตนรักและสบายใจ ไม่ต้องการเงินทองมาก”
(ป๊อป ร้านกาแฟ)
1.3 การทําบุญ วิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่เกิดจนตายเกี่ยวข้องกับการทําบุญ คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ
ควรทําบุญอย่างสม่ําเสมอ จะทําให้ชีวิตมีความสงบสุข ได้พบแต่สิ่งดี ๆ แม้มีอุปสรรคหรือประสบชะตากรรม ความ
เชื่อเรื่องการทําบุญจะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ (ประเพณีทําบุญ, 2543, http://www.thaifolk.com/doc/
tumbun.htm)
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 “ป้านั่งขายดอกจําปีตั้งแต่เช้าจรดบ่ายแก่ ๆ เพื่อนําเงินทั้งหมดที่ได้มาไปสร้างบุญกุศลให้กับตัวเอง
แถมคนที่มาซื้อยังจะได้บุญไปกับป้าด้วย เพราะป้าจะนําเงินที่ได้มาทั้งหมดไปสร้างพระอุโบสถ ไป
ซ่อมแซมบูรณะวัด ทอดกฐินตามวัดต่าง ๆ” (ป้า ขายดอกจําปีสร้างบุญ)
1.4 ภูมิปัญญาไทย เป็นความรู้ความสามารถ วิธีการผลงานที่คนไทยได้ค้นคว้า รวบรวม และจัดเป็นความรู้
ถ่ายทอด ปรับปรุง จากคนรุ่นหนึ่งมาสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง จนเกิดผลิตผลที่ดี งดงามมีคุณค่า มีประโยชน์ สามารถนํามา
แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตได้
 “เราต้องเอาถั่วเหลืองไปแช่น้ําก่อนสักพัก จากนั้นเมื่อถั่วเริ่มเม็ดใหญ่ เมื่อถั่วเม็ดใหญ่ขึ้นก็เอาไปใส่
เครื่องบดน้ําเต้าหู้พร้อมกับใบเตยที่หั่นเตรียมไว้ หลังจากนั้นก็นําไปใส่กับเครื่องปั่นน้ําเต้าหู้ เมื่อปั่น
เสร็จก็นําไปต้มด้วยเตาถ่าน เพราะจะได้กลิ่นหอมจากใบเตย มากกว่าต้มด้วยเตาไฟฟ้า” (คุณบุ๋ม
การทําน้ําเต้าหู้)
 “ลุงลองผิดลองถูกมานานกว่าจะได้การทอดกล้วยให้อร่อย ไม่อมน้ํามัน การขายของลุงก็ใส่
สมุนไพรธรรมชาติ เช่น งา และใบเตย ลุงจะใส่งาตอนผสมแป้ง กะทิที่ผสมไปต้องเป็นหัวกะทิ
เท่านั้น จะทําให้รสของกล้วยกลมกล่อมและหอมมัน ใบเตยใส่ไปพร้อมกับการทอดกล้วย เพราะ
ทําให้น้ํามันใสสะอาด ไม่ดํา” (ลุงหนวด กล้วยทอดสมุนไพร)
ตารางที่ 1: ความถี่ของเนื้อหาสารคดีที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย
วิถีชีวิตของคนในสังคมไทย
1. ความสุขในการดําเนินชีวิต
2. ความพอเพียง
3. การทําบุญ
4. ภูมิปัญญาไทย
รวม

จํานวนความถี่ทีปรากฏในบทสารคดี

ร้อยละ

38
4
2
6
50

76.00
8.00
4.00
12.00
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า เนื้อหาสารคดีที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย คือ ความสุขในการดําเนิน
ชิวิตมากที่สุด คือ ร้อยละ 76.00 รองลงมา คือ ภูมิปัญญาไทย ร้อยละ 12.00 ความพอเพียง ร้อยละ 8.00 และ
การทําบุญ ร้อยละ 4.00 ตามลําดับ
ส่วนที่ 2 การศึกษาเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมไทยผ่านการเขียนบทสารคดีโทรทัศน์
ผู้วิจัยวิเคราะห์ ได้ประเด็นดังต่อไปนี้
2.1 ความซื่อสัตย์ เป็นประเด็นที่กล่าวถึงมากที่สุดในงานเขียนบทสารคดีโทรทัศน์ในครั้งนี้ เป็นเพราะความ
ซื่อสัตย์จําเป็นกับทุกคนและทุกอาชีพดังที่ นุชนาฏ (2554) กล่าวว่า “ผู้ประกอบอาชีพอิสระจะต้องมีความซื่อสัตย์
และจริงใจต่อลูกค้า การบริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจในการขายสินค้าหรือบริการและกลับมาใช้บริการอีก”
นอกจากนี้ คุณธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ยังทําให้คนรู้สึกภาคภูมิใจตนเอง พึงพอใจ พอเพียงในสิ่งที่ตนเองเป็น และมี
ความภูมิใจที่ทําให้คนอื่นมีความสุขด้วย ดังตัวอย่างความซื่อสัตย์ที่ปรากฏในบทสารคดีโทรทัศน์ มีดังนี้
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 “ก็อยากให้ทุกคนทํางานอย่างสุจริต ตัวลุงเองก็เหมือนกันถึงมันจะเหนื่อย แต่ลุงก็ทํามันด้วยใจ”
(ลุงพงศ์ อาชีพขายเฉาก๊วยสูตรโบราณ)
 “อาชีพขายยําเป็นอาชีพที่สุจริตแถมยังรายได้ดีอีกต่างหากไม่เป็นลูกน้องของใคร”(ป้ายุพิน อาชีพ
ขายอาหารยํา)
 “เพราะสิ่งที่คุณสาวให้ความสําคัญ คือ ความจริงใจให้กับลูกค้า เธอมีความสุขที่ได้เห็นรอยยิ้มจาก
ผู้คนในชุมชนที่ได้ลิ้มลองความอร่อยจากลูกชิ้นทอดของเธอ” (คุณสาว อาชีพขายลูกชิ้นทอด)
 “ลุงไม่ใช้น้ํามันเก่า หมูเราต้องสดสะอาด เราต้องซื่อสัตย์กับลูกค้า แล้วเค้าก็จะติดใจกลับมา
อุดหนุนเรา”
 “แม้ว่าลุงแดงจะเรียนมาน้อย แต่ก็มีความสุขและภูมิใจที่ได้ประกอบอาชีพสุจริต ไม่คดโกงใคร
พอมีพอกิน แค่ได้เห็นลูกค้าพึงพอใจก็ทําให้ลุงแดงมีความสุขกับอาชีพค้าขายนี้”(ลุงแดง หมูทอด)
 “ความสุข คือ การได้ทํางานในอาชีพที่สืบทอดจากครอบครัวและอาชีพของตนเองยังได้สร้าง
ความสุขให้กับคนอื่นด้วยการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงให้กับลูกค้า ไม่เอาเปรียบลูกค้าด้วยการไม่โก่ง
ราคา แต่จะเน้นให้ปริมาณเยอะ ๆ อยากมีลูกค้าประจํามากกว่าได้กําไรเยอะแต่มีลูกค้าแค่
วันเดียว” (คนขายเต้าหู้นมสดเพื่อสุขภาพ)
 “รายได้ 400-500 บาท ต่อวัน แต่ภมู ิใจ ไม่ได้โกงใคร ไม่ได้ขอใครกิน” (คนขายอาหารทะเล)
2.2 ความขยัน เป็นปัจจัยสําคัญด้านคุณธรรมคนขยันหมั่นเพียรย่อมพึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้
นอกจากนี้ ทําให้บุคคลมีความเจริญก้าวหน้าและประสบความสําเร็จในชีวิต
 “หนูภูมิใจคะ ไม่ท้อ มันเป็นน้ําพักน้ําแรงของหนู อนาคตหนูไม่ขออะไรมาก แค่มีครอบครัว
ช่วยเหลือกัน เหนื่อยบ้างแต่ก็สุขใจคะ” (เด็กหญิงขายทอดมันรถเข็น)
 “ป้า ไม่รู้จะให้ข้อคิดอะไร แต่อยากบอกว่า ทุกอาชีพต้องขยันและอดทน ให้เราตั้งใจทําอาชีพเรา
ให้ดีที่สุด ถึงแม้จะเหนื่อยจะยากแค่ไหน แต่เราก็ได้ทําอาชีพสุจริต ไม่ได้ไปปล้นใคร เราต้องภูมิใจ
ในอาชีพของเรา ต้องดิ้นรนกันไปเพื่อครอบครัวของเรา” (ป้านภาพร ขายดอกไม้และพวงมาลัย
ตั้งแต่เรียนชั้นประถม)
 “คุณอาจจะคิดว่าก็แค่การทําซักอบรีดธรรมดา แต่คุณรู้หรือไม่ว่าสิ่งธรรมดาเหล่านี้เป็นอาชีพที่
เลี้ยงดูครอบครัวของเขาให้มีชีวิตถึงทุกวันนี้” (คุณเก๋ เจ้าของร้านซักอบรีด)
2.3 ความสะอาด การฝึกทําให้สะอาดกายและสะอาดวาจาไม่พูดคุยสิ่งที่ไร้สาระ สะอาดใจไม่คิดร้าย ไม่
อิจฉา เป็นคุณธรรมที่จําเป็น เพราะในสังคมปัจจุบันเยาวชนบางคนขาดแบบแอย่างที่ดีจากผู้ใหญ่ บางคนสะอาดกาย
รูปลักษณ์ภายนอกดูดี แต่ไม่สามารถเห็นจิตใจที่แท้จริงได้ โดยส่วนใหญ่ของบทสารคดีโทรทัศน์นี้ จะพูดถึงความ
สะอาดของสินค้าที่ตนเองขาย เพราะเป็นบทสารคดีที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต
 “จุดเด่นของก๋วยจั๋บญวนอยู่ตรงที่ เส้นจะสดใหม่ จะทําขายทีละชาม ไม่ทําเป็นหม้อเดียวกัน”
(นิก ก๋วยจั๋บญวน)
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 “สูตรเด็ดของร้านก็คงจะเป็นการปรุงรสด้วยวัตถุดิบที่เราเลือกอย่างดีให้ลูกค้า และก็จะเลือก
ของสดเพื่อที่เวลาลูกค้ามาซื้อเราเขาก็จะติดใจ” (เจี๊ยบสูตรเด็ด อาชีพคนขายยํา)
 “ทุก ๆ วันหลังจากที่พี่ติ๊กกลับจากจ่ายตลาด ต้องรีบนําของที่ซื้อมาทําความสะอาด ล้างและหั่น
เพราะลูกค้าจะลงมารับประทานอาหารตั้งแต่เช้าเพื่อเตรียมตัวไปเรียน (ติ๊ก อาหารตามสั่ง)
2.4 ความมีน้ําใจ เป็นสิ่งที่ประเสริฐ เพราะทําให้คนรู้จักช่วยเหลือคนอื่น ไม่หวังสิ่งตอบแทน เพราะ
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น รู้จักเอื้ออาทร แบ่งปัน และเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ พระสรวิชญ์อภิปญฺโญ (2554) กล่าวว่า
“หากเรามีความเมตตาปราณี ปรารถนาดีต่อกัน มีความรักความเอื้ออาทรต่อกันความสุขก็จะเกิดขึ้นที่ใจเรามี
คํากล่าวว่า จิตเหมือนปลาเมตตาเหมือนน้ํา จิตไร้เมตตาเหมือนปลาขาดน้ํา ทําให้เข้าใจถึงวิถีทางแห่งการตื่นรู้สู่
แนวทางการสร้างความปรองดองได้อย่างแท้จริง” ผู้ที่มีน้ําใจต่อผู้อื่นก็จะมีความสุขและภาคภูมิใจต่อตนเองด้วย
 “สิ่งตอบแทน มีแค่ความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ให้ไม่ต้องเสียชีวิตครับ”
(ดุสิต หน่วยกู้ภัย)
2.5 ความมีวินัย ธนวัฒน์ สวัสดิ์แก้ว (2553) กล่าวว่า การมีวินัยทําให้คนสามารถเปลี่ยนแปลงตนเอง
จากการเป็นคนเห็นแก่ตัว และเห็นแก่ส่วนรวมให้กลายเป็นคนที่ค่อย ๆ ดีขึ้นได้ นอกจากนี้ วินัย ยังหมายถึง การ
ทําให้คนอยู่ในกรอบทําให้คนรู้จักเคารพกฎระเบียบอื่น ๆ ที่สังคมตั้งไว้ มีวินัยต่อตนเอง ตั้งใจมั่นต่อตนเองและต่อ
ผู้อื่น และไม่ทําผิดกฎหมาย ในบทสารคดีโทรทัศน์ที่วิเคราะห์ วินัยเป็นเรื่องที่กล่าวถึงน้อยที่สุด
 “จากภาพดังกล่าว สื่อให้เห็นว่า อาชีพขายไอศกรีมมีข้อดี คือ มีอิสเสรีในการประกอบอาชีพ
มีตัวเองเป็นเจ้านายตัวเอง ไม่ต้องขึ้นกับใคร สามารถทําอะไรได้ตามใจแต่ต้องไม่ผิดกฎหมาย”
(คนขายไอศกรีม)
 “ในทุก ๆ เช้า ป้าน้อยจะตื่นแต่เช้าเพื่อทําขนมถ้วยไปขายเพื่อหาเลี้ยงชีพ” (ป้าน้อย ขนมถ้วย
ตะไลใบเตย)
ตารางที่ 2: ความถี่ของเนื้อหาบทสารคดีโทรทัศน์ที่สะท้อนถึงคุณธรรมจริยธรรม
จํานวนความถี่ที่ปรากฏในบทความ

ร้อยละ

29
10
5
3
3
50

58.00
20.00
10.00
6.00
6.00
100.00

ความซื่อสัตย์
ความขยัน
ความสะอาด
ความมีน้ําใจ
ความมีวินัย
ความสุภาพ
ความประหยัด
ความสามัคคี
รวม

10

การประชุ ม วิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ
BANGKOK UNIVERSITY RESEARCH CONFERENCE

จากตารางที่ 2 พบว่า บทความสารคดีสะท้อนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์มากที่สุด คือ
ร้อยละ 58.00 รองลงมา คือ ความขยัน ร้อยละ 20.00 ความสะอาด ร้อยละ 10.00 ความมีน้ําใจและความมีวินัย
มีจํานวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 6.00 ส่วนคุณธรรมจริยธรรมเรื่องความสุภาพ ความประหยัด และความสามัคคี
ไม่ปรากฏในบทสารคดีที่วิเคราะห์

6. อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์บทสารคดี ผู้วิจัยเห็นว่า ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดวิถีชีวิตไทยได้ประสบความสําเร็จตาม
จุดมุ่งหมายของรายวิชา โดยผู้เรียนเข้าใจการประยุกต์การเรียนรู้เรื่องวิถีชีวิตของผู้ให้ข้อมูลที่ผู้เรียนได้ไปสัมภาษณ์
และสัมผัสวิถีชีวิตของเขาเหล่านั้นมาถ่ายทอด และสามารถแทรกความคิดเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลเหล่านั้น
ได้อย่างลงตัว โดยเฉพาะวิถีชีวิตเรื่องความสุข ที่ไม่ใช่วัตถุหรือเงินตรา แต่เป็นความสุขที่เกิดจากความพอเพียงของ
ผู้ให้ข้อมูลอย่างแท้จริง สิ่งนี้สื่อสารให้ผู้อ่านทั่วไปเข้าใจว่า สุดท้ายแล้วความสุขที่แท้จริงก็คือ ความสุขที่เกิดจาก
ความพอดีและความพอใจกับสิ่งที่ตนเองมี
นอกจากนี้ ผลจากการวิจัยเรื่องบทสารคดีโทรทัศน์: มุมมองของนักศึกษาที่สะท้อนเรื่องวิถีชีวิตและ
คุณธรรมของคนในสังคมไทยผ่านการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์นี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องวิถีชีวิตไทยของ สายสุนีย์
สิงหทัศน์ (2553) 4 เรื่อง ได้แก่ 1. ความสุขในการดําเนินชีวิต 2. ความพอเพียง 3. การทําบุญ 4. ภูมิปัญญาไทย
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพดล กรรณิกา และคณะ (2548) ในด้านความภูมิใจในการดํารงชีวิตด้านต่าง ๆ
เช่น การกิน การอยู่ และลักษณะบุคลิกเฉพาะตัวของคนไทยที่สามารถสื่อสารความเป็นไทย
ในด้านคุณธรรมจริยธรรมบทสารคดีที่ดีควรมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม เพราะสื่อสารคดีเป็นเรื่องที่
ถ่ายทอดผ่านบทที่อ่านและผ่านสื่อโทรทัศน์เมื่อนํามาผลิตให้คนได้เรียนรู้แบบอย่างที่ดีได้ดังที่ ไอราพต (2546)
กล่าวว่า แม้ผู้ชมปัจจุบันยังไม่สนใจสารคดีโทรทัศน์เท่ากับละคร หรือเกมโชว์ แต่ก็ควรให้เด็กรุ่นใหม่ได้ก้าวเข้ามา
มีส่วนผลิตสารคดีสื่อสารเรื่องราวให้สู่ระดับสากลต่อไป นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดพื้นฐานด้าน
คุณธรรม 8 ประการของกระทรวงศึกษาธิการ (2550) และงานวิจัยของ วินัย พุ่มบุญฑริก (2547) ในด้านความ
มีวินัยและความซื่อสัตย์ที่สามารถขับเคลื่อนให้คนในสังคมรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามระเบียบ และเป็นคนดีมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมการศึกษาครั้งนี้ ช่วยชี้ให้คนในสังคมไทยตระหนักถึงประโยชน์ของ
คุณธรรมในการดําเนินชีวิตหลาย ๆ ด้าน เช่น ความดี มีวินัย และความซื่อสัตย์ เป็นสิ่งที่จะทําให้สังคมทุกสังคม
มีความสงบสุขมีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น

7. ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาเฉพาะเนื้อหาของบทสารคดี ไม่ได้มององค์ประกอบอื่นของสารคดีโทรทัศน์
ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรวิเคราะห์ภาพ เสียง และดนตรีประกอบ เป็นต้น เพื่อให้ได้การวิเคราะห์ที่สื่อ
ความหมายถึงการกระทํา การดําเนินชีวิต และคุณธรรมจริยธรรมได้ครบองค์ประกอบของสารคดีโทรทัศน์
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8. กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้เรียนวิชา วย.301 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่ให้ข้อมูลเรื่อง
สารคดีที่เป็นประโยชน์กับงานวิจัยชิ้นนี้ นอกจากนี้ ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุบผา เมฆศรีทองคํา ที่ให้
คําแนะนําต่าง ๆ ในการทําวิจัยครั้งนี้ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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