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บทคัดย่อ  
 

กำรวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบกำรจัดกิจกรรมอบรมกำรผลิตสื่อวีดิทัศน์สำรคดีทำงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 
และเพื่อประเมินผลกำรจัดกิจกรรมอบรม โดยมีโรงเรียนเป้ำหมำย 5 โรงเรียน ใน จ.นครศรีธรรมรำช โดยกำรออกแบบกิจกรรมแบบมี
ส่วนร่วม คณะผู้วิจัยจะใช้กำรสนทนำกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย ครู นักเรียน ตัวแทนชุมชน และวิทยำกร ประมำณ 5 - 8 คน 
ในแต่ละโรงเรียน ส ำหรับกำรประเมินผลหลังเสร็จกำรอบรม จะใช้แบบสอบถำมประเมินระดับควำมพึงพอใจและกำรน ำไปใช้
ประโยชน์ ซึ่งผลกำรวิจัย พบว่ำ รูปแบบและเนื้อหำกิจกรรมที่จัดอบรมในแต่ละโรงเรียนมีควำมแตกต่ำงกันไปตำมพฤติกรรมกำรรับ
สำรและควำมพร้อมของนักเรียนผู้เข้ำอบรม และควำมพร้อมของโรงเรียน ส ำหรับเนื้อหำกำรจัดกิจกรรมเพื่อผลิตและน ำเสนอทำง
สื่อวีดิทัศน์นั้น กลุ่มผู้มีส่วนไดเ้สยีตอ้งกำรให้สอดคลอ้งกับของดีของแต่ละอ ำเภอที่โรงเรียนตั้งอยู่และข้อมูลที่ทำงโรงเรียนมีอยู่แล้ว 
ซึ่งเมื่อประเมินผลกำรจัดกิจกรรมพบว่ำ นักเรียนผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมพึงพอใจ และน ำสิ่งที่ได้จำกกำรอบรมไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับมำกและมำกที่สุด โดยมีสิ่งที่ประทับใจมำกที่สุด คือ ควำมเป็นกันเองของคณะผู้จัดงำน สิ่งที่ควรปรับปรุงมำกที่สุด คือ กำร
เพิ่มเวลำในกำรจัดอบรม และส่วนใหญ่ต้องกำรให้จัดกิจกรรมในรูปแบบเดิม แต่ควรปรับปรุงข้อบกพร่องต่ำง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น 
 

ค าส าคัญ: กำรออกแบบกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม, กำรอบรมผลิตสื่อวีดิทัศน์สำรคดีทำงวัฒนธรรม, กำรประเมินผล 
 

Abstract  
 

This research aims to design training for documentary video production with participatory and to evaluate 
that training. The research has 5 schools in Nakhon Si Thammarat Province as target group. For designing training, the 
researchers use focus group with stakeholders; teachers, students, community people, trainers around 5-8 people 
per each school. After finishing training, the researchers use questionnaire for evaluating degree of satisfaction and 
degree of utilization. The research result is that pattern and content of activity in each school are different according 
to students’ media perception practice and readiness and school facility. For content to produce and disseminate 
documentary through video, in stakeholders’ opinion it should be from district’s good thing which those schools 
locate and existing information of each school. The training’s evaluation found that students’ satisfaction and degree 
of utilization is high and very high. The appreciation from training is friendship from organizing team; whereas, the 
thing which should be improved is increasing training time and most informants need same training pattern but 
improve weaknesses in the following trainings. 
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บทน า  

 กำรสร้ำงสรรค์กิจกรรมนอกห้องเรียน นอกเหนือจำกกำรเรียนในห้อง เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือฝึกปฏิบั ติจริง 
(Learning by doing) กับสภำพแวดล้อมทำงสังคมที่พวกเขำอำศัยอยู่ แต่ขำดควำมรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับที่มำและควำมส ำคัญของ
ชุมชนของพวกเขำ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะท ำให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เกิดจำกกำรปฏิบัติจริง และอำจช่วยบรรเทำปัญหำเด็กที่
เกิดขึ้นในสังคมให้ทุเลำลงโดยเฉพำะประเด็นควำมไม่สนใจศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเอง 
 กิจกรรมภำยใต้โครงกำรวิจัยครั้งนี้ คือ กำรส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนได้ลงมือผลิตสื่อวีดิทัศน์สำรคดีทำงวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น เพื่อสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้นอกห้องเรียน และเป็นประโยชน์กับชุมชน สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ
ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ, 2555) ที่ว่ำด้วยกำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน สำมำรถพัฒนำคุณภำพคนไทยให้มี
ภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม และยังสำมำรถด ำรงอัตลักษณ์ และจุดเด่นของสังคมไว้ได้ ทั้งนี้เพื่อกำรเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของสถำบันทำงสังคมอย่ำงยั่งยืนต่อไป  
 กำรส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนท ำสื่อที่เกี่ยวกับชุมชนด้วยตนเอง ยังสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นใน
ด้ำนกำรปฏิรูปกำรศึกษำและสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม เกิดกำรเรียนรู้ภูมิปัญญำที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นของตน หันมำอนุรักษ์และถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่สำธำรณชน มีควำมเช่ือมโยงในลักษณะกำรศึกษำที่เช่ือมโยงสู่
ภูมิปัญญำท้องถิ่น รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรกำรเรียนรู้สู่ระบบเศรษฐกิจชุมชน และกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 เด็กและเยำวชนจึงควรเรียนรู้ให้เท่ำทันบทบำทของสื่อในปัจจุบัน รวมถึงควรจะเป็นตัวกลำงผลิตสื่อเพื่อเป็นสื่อเพื่อ
กำรเรียนรู้ เพื่อถ่ำยทอดเรื่องรำว เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองสู่สำธำรณชน และสื่อที่ควรจะส่งเสริมให้เด็ก
และเยำวชนได้รู้จักสร้ำงสรรค์และผลิตเป็นคือ “สื่อวีดิทัศน์” หรือสื่อวิดีโอนั่นเอง ดังควำมเห็นของ Mackay (1995) ที่เห็นว่ำ 
สื่อวีดิทัศน์เป็นสื่อที่มีพลัง มันสำมำรถโน้มน้ำวใจประชำชน ซึ่งแตกต่ำงจำกสื่ออื่น วีดิทั ศน์สำมำรถจับแง่มุมที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมมนุษย์ สื่อน้ีท ำให้ง่ำยที่จะเข้ำใจและสร้ำงควำมบันเทิงใจ ตลอดจนกำรให้ควำมรู้แก่ผู้ชม นอกจำกนี้ (ชม ภูมิภำค, 
2524. อ้ำงใน ปิติมนัส บรรลือ, 2554) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ำ สื่อวีดิทัศน์จะเป็นเครื่องมือที่จะเข้ำถึงคนหมู่มำกได้พร้อม ๆ กัน 
โดยสะดวกและประหยัด เป็นกำรผสมผสำนส่วนท่ีดีที่สุดของวิทยุและโทรทัศน์เข้ำด้วยกัน ตลอดจนเป็นเครื่องมือท่ีสำมำรถ
เอำชนะอุปสรรคของกำรเรียนรู้หลำยประกำร เพรำะสำมำรถที่จะเสนอควำมคิดส ำคัญ สร้ำงทัศนคติ ให้ข่ำวสำรส ำคัญ โดยไม่
จ ำเป็นว่ำผู้รับจะต้องมีควำมสำมำรถทำงภำษำสูง หรือต้องอยู่ ณ สถำนที่เกิดเหตุกำรณ์นั้นด้วย สอดคล้องกับควำมคิดเห็นของ 
(พินิต วัณโณ, 2520 อ้ำงใน ปิติมนัส บรรลือ, 2554) ที่เห็นว่ำ วีดิทัศน์เป็นสื่อกำรศึกษำที่ให้ประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอนมำก 
ผู้เรียนสำมำรถมองเห็นภำพและได้ยินเสียงไปพร้อม ๆ กัน  

นอกจำกนี้ ปัจจุบันในยุคหลอมรวมสื่อ สื่อวีดิทัศน์สำมำรถเผยแพร่ได้ทำงสื่ออินเทอร์เน็ต โดยไม่จ ำเป็นจะต้องพึ่งสื่อ
ส่วนกลำงอย่ำงสื่อโทรทัศน์เผยแพร่กระจำยภำพและเสียงสู่คนทั้งประเทศ ดังนั้น เด็กและเยำวชนจะสำมำรถผลิตและเผยแพร่
สื่อวีดิทัศน์นี้โดยตนเอง เพื่อสะท้อนถึงควำมเข้ำใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง และเพื่อกำรอนุรักษ์ และถ่ำยทอดสู่
สำธำรณชนให้รับรู้โดยทั่วกัน 

กำรสอนกำรผลิตสื่อวีดิทัศน์สำรคดีทำงวัฒนธรรมแก่นักเรียนในโรงเรียน ถือเป็นตัวกลำงส ำคัญที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ 
และน ำสิ่งดีงำม ภูมิปัญญำในท้องถิ่นออกเผยแพร่ เพื่อกระตุ้นให้เยำวชน และคนในท้องถิ่นได้หันมำเห็นควำมส ำคัญของ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำของท้องถิ่นของพวกเขำ ตลอดจนเผยแพร่สู่ภำยนอก โดยช้ินงำนท่ีนักเรียนผลิตขึ้นนั้น ถือเป็นกำร
เรียนรู้นอกห้องเรียน และสำมำรถรวบรวมเป็นผลงำนของนักเรียนจัดท ำเป็นชุดสื่อกำรสอนเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมเฉพำะ
ภำยในท้องถิ่นของนักเรียนเอง เพื่อใช้สอนนักเรียนในรุ่นต่อ ๆ ไป ตลอดจนจะกลำยเป็นมรดกตกทอดสู่คนรุ่นหลังให้รู้จักควำม
เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นของตนเอง 
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 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรผลิตสื่อวีดิทัศน์สำรคดีทำงวัฒนธรรม จัดขึ้นภำยใน 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 อ ำเภอ 
รวม 5 อ ำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.พรหมคีรี อ.พระพรหม อ.ท่ำศำลำ และอ.ลำนสกำที่มีพื้นที่ติดกับ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช 
เนื่องจำกอ ำเภอดังกล่ำวมีลักษณะพื้นที่เป็นชุมชนเมือง จึงต้องกำรส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ที่มีบริบท
คล้ำยคลึงกัน ตลอดจนเพื่อเป็นโครงกำรน ำร่อง โดยจัดกำรออกแบบกำรจัดกิจกรรมร่วมกับของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นไป
ตำมแนวคิดของหัวใจส ำคัญของกระบวนกำรสื่อสำรแบบมีส่วนร่วม (Participatory Communication Process) คือ 
กระบวนกำรร่วมกันคิด ร่วมรับฟัง และเคำรพในควำมคิดของผู้อื่น ตระหนักในสิทธิ และหน้ำที่ของสมำชิกในชุมชน ร่วมวิเครำะห์
ประเด็นปัญหำทำงสังคม แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรซึ่งกันและกัน ตลอดจนกระบวนกำรร่วมกันค้นหำแนวทำง และตัดสินใจ
ร่วมกันโดยอำศัยพื้นฐำนของข้อมูลที่สมบูรณ์ กำรสื่อสำรแบบมีส่วนร่วมของสมำชิกในสังคมจะน ำไปสู่กำรเกิดส ำนึกเชิงสำธำรณะ
ร่วมกัน (Public Conscientization) และกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Process) ระหว่ำงสมำชิกในสังคม เพื่อน ำสู่กำร
พัฒนำเปลี่ยนแปลงทำงสังคมที่เหมำะสม และเป็นที่เห็นพ้องต้องกันของสมำชิกในสังคม (Shirley A. White, et al, 1994: p.p. 
15-31 อ้ำงใน ภริตพร สุขโกศล, 2547)  
 ภำยหลังกำรออกแบบกิจกรรมอบรมแบบมีส่วนร่วม จะน ำไปสู่กำรประเมินผลเพื่อศึกษำระดับควำมพึงพอใจและ
ระดับกำรน ำสิ่งที่ได้จำกกำรอบรมไปใช้ประโยชน์  ตลอดจนเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงควำมส ำคัญของกำรออกแบบกิจกรรม
อบรมแบบมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อออกแบบกำรจัดกิจกรรมอบรมกำรผลิตสื่อวีดิทัศนส์ำรคดีทำงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 
2. เพื่อประเมินผลกำรจดักิจกรรมอบรมกำรผลติสื่อวีดิทัศนส์ำรคดีทำงวัฒนธรรมแบบมสี่วนร่วม 

 

อุปกรณ์และวิธีด าเนินการวิจัย  
 กำรวิจัยครั้งนี ้ประกอบด้วยกำรวิจัยเชิงคุณภำพในขั้นตอนออกแบบกำรจัดกิจกรรมอบรมกำรผลิตสื่อวีดิทัศน์สำร
คดีทำงวัฒนธรรมอย่ำงมีส่วนร่วมและเชิงปริมำณในขั้นตอนกำรประเมินผลกำรจัดกิจกรรมอบรม ส ำหรับขั้นตอนออก
แบบอย่ำงมีส่วนร่วมโดยกำรสนทนำกลุ่ม ประกอบด้วย ครู นักเรียน ตัวแทนชุมชน และวิทยำกร จ ำนวน 5-8 คนในแต่ละ
โรงเรียน เพื่อให้ได้รูปแบบและก ำหนดกำรรำยละเอียดกิจกรรม ตลอดจนเนื้อหำสำรคดีทำงวัฒนธรรมกำรผลิตสื่อวีดิทัศน์
สำรคดีทำงวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์และถ่ำยทอดภูมิปัญญำในท้องถิ่นตำมบริบทของแต่ละโรงเรียน 
 ในขั้นตอนกำรประเมินผล คณะผู้วิจัยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือวัดผลควำมส ำเร็จ ซึ่งจะมีตัวอย่ำงผู้ตอบ
แบบสอบถำมในแต่ละโรงเรียนซึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมอบรมประมำณ 16-26 คน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ ควำมถี่ และร้อยละมำ
อธิบำยผลกำรวิจัยที่เกิดขึ้น 
 เครื่องมือในกำรวิจัยทั้งแบบสัมภำษณ์กำรสนทนำกลุ่ม และแบบสอบถำม ได้น ำไปให้ผู้ ทรงคุณวุฒิพิจำรณำ 3 
ท่ำนเพื่อตรวจสอบควำมเที่ยงตรงของเครื่องมือ และใช้ทดสอบกับตัวอย่ำงโรงเรียนละ 30 คน รวม 150 คนที่ควำมเช่ือมั่น 
95% จำกนั้นคณะผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถำม ก่อนน ำไปใช้เก็บข้อมูลจริง  
 คณะผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจำกกำรสนทนำกลุ่ม  5 ครั้งในกำรออกแบบกำรอบรมแบบมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และกำรใช้แบบสอบถำม 5 ครั้งภำยหลังกำรเสร็จสิ้นกำรอบรม จำกนั้นน ำข้อมูลมำน ำเสนอในรูปแบบตำรำงเชิง
เปรียบเทียบเพื่อให้เห็นผลกำรวิจัยที่เกิดขึ้น 
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ผลการวิจัย  
 จำกกำรด ำเนินกำรวิจัยใน 2 ส่วน ทั้งกำรออกแบบกำรจัดกิจกรรมอบรมแบบมีส่วนร่วม และกำรประเมินผลกำร

จัดกิจกรรมจำกกำรออกแบบกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม ได้ผลดังท่ีจะได้แยกน ำเสนอผลกำรวิจัยต่อไปนี้ 
 การออกแบบการจัดกิจกรรมอบรมการผลิตสื่อวีดิทัศน์สารคดีทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 

 จำกกำรสนทนำกลุ่มตัวอย่ำงประกอบด้วย ครู อำจำรย์ ตัวแทนชุมชน วิทยำกร 5-8 คนในแต่ละโรงเรียน เมื่อแยกสรุป
เป็นประเด็น ๆ พบว่ำในกำรเปิดรับสื่อในปัจจุบัน วัยผู้ใหญ่จะนิยมรับสื่อโทรทัศน์ โดยเฉพำะช่วงเช้ำและเย็น เนื่องจำกสำมำรถ
เปิดไว้ฟังเสียงและปฏิบัติงำนอย่ำงอื่นไปด้วยกันได้ และนิยมรับชมสำรคดีท่องโลกกว้ำง พัฒนำชีวิต ข่ำวประจ ำวัน (ข่ำวกำรเมือง 
ข่ำวกีฬำ) ในขณะที่ขับรถจะฟังวิทยุกระจำยเสียง และขณะท ำงำนจะใช้สื่อออนไลน์ หรือใช้สื่อออนไลน์เมื่อต้องกำรเลือกรับชม
ข่ำวสำรเฉพำะ ในขณะที่นักเรียนจะนิยมใช้สื่อออนไลน์ โดยจะเลือกรับสื่อเฟซบุ๊ก อินสตำแกรมดำรำ ฟังเพลง ดูข่ำวกีฬำ 
 ในประเด็นรูปแบบและเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์สำรคดีทำงวัฒนธรรมในปัจจุบัน ผู้ให้ข้อมูลวัยผู้ใหญ่บำงคนเปิดรับ
สื่อสำรคดีทำง YouTube เพรำะสำมำรถเลือกชมได้ ผู้ใหญ่จะติดตั้งดำวเทียมให้ลูกหลำนดูสำรคดีสัตว์โลก เนื่องจำกฟรีทีวี
เน้นน ำเสนอเนื้อหำควำมบันเทิง ส ำหรับนักเรียน เลือกเปิดรับสำรคดีจำกต่ำงประเทศ สำรคดีด้ำนอำหำร ภูมิปัญญำชำวบ้ำน
ในแต่ละท้องถิ่นและสำรคดีตำมสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนไป หรือบำงคนจะเน้นรับข่ำวบันเทิง เกมส์โชว์ กำร์ตูนญี่ปุ่นแทน 
 ส ำหรับควำมต้องกำรรูปแบบและเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์สำรคดีทำงวัฒนธรรม พบว่ำ นักเรียนต้องกำรรับชมสำรคดี
รูปแบบกำร์ตูน หรือสำรคดีสัตว์ของต่ำงประเทศ บำงคนบอกว่ำสำรคดีทำงวัฒนธรรมล้ำสมัย และเป็นสำรคดีที่น ำเสนอกว้ำง ๆ 
ไม่เจำะลึก ส ำหรับผู้ใหญ่ให้ข้อมูลว่ำ รูปแบบสำรคดีควรให้เด็กเข้ำมำมีส่วนร่วมได้ และควรเผยแพร่ทำงเฟซบุ๊กหรือ YouTube 
และมีลักษณะดูง่ำย ควำมยำวประมำณ 1 นำทีหรือ 1 นำทีครึ่ง โดยมีเนื้อหำสื่อถึงวัฒนธรรมในท้องถิ่น ภูมิปัญญำชำวบ้ำน 
แสดงควำมยำกล ำบำกของวิถีชีวิตรุ่นพ่อรุ่นแม่ เพื่อให้เยำวชนตระหนักถึงควำมส ำคัญของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ประเด็นวัฒนธรรมที่ชุมชนต้องกำรน ำเสนอ จำกกำรสนทนำกลุ่ม 5 โรงเรียน พบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันออกไป 
และผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนที่มีควำมแตกต่ำงด้ำนวัย สถำนภำพ กำรศึกษำ ให้ข้อมูลแตกต่ำงกันออกไป แต่เน้นเนื้อหำที่
ต้องกำรน ำเสนอคล้ำยคลึงกันคือ ของดีที่เป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นของตนเอง และข้อมูลเดิมที่โรงเรียนมีอยู่แล้ว 
 จำกผลกำรสรุปรูปแบบและเนื้อหำกำรจัดกิจกรรม ท ำให้ได้รูปแบบ เวลำที่จัด ลักษณะกำรจัด ตลอดจนประเด็นที่จะ
น ำเสนอแตกต่ำงกันไปตำมพฤติกรรมกำรรับสำรของนักเรียน ควำมสะดวกของแต่ละโรงเรียน และควำมพร้อมของนักเรียน 
ตลอดจนประเด็นเนื้อหำที่น ำเสนอผ่ำนสื่อวีดิทัศน์จะมำจำกค ำขวัญประจ ำอ ำเภอ และข้อมูลที่มีอยู่แล้วของแต่ละโรงเรียน 
 

 การประเมินผลการจัดกิจกรรมอบรมการผลิตสื่อวีดิทัศน์สารคดีทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 
ภำยหลังกำรจัดกิจกรรมกำรอบรมตำมที่ผูม้ีส่วนได้เสียมสี่วนร่วมในกำรก ำหนดรูปแบบและเนื้อหำกิจกรรมแล้ว 

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมแสดงควำมพึงพอใจจำกกำรตอบแบบสอบถำม ดังปรำกฏผลในรูปแบบตำรำงต่อไปนี้ 
 

ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางที ่1 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมที่ตอบแบบสอบถำมอบรมแยกตำมเพศ 

เพศ 
โรงเรียน 

ชำย หญิง รวม 

พรหมคีรีพิทยำคม 7 
(ร้อยละ 36.8) 

12 
(ร้อยละ 63.2) 

19 
(ร้อยละ 100) 

ปำกพนัง 10 
(ร้อยละ 43.5) 

13 
(ร้อยละ 56.5) 

26 
(ร้อยละ 100) 
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เพศ 
โรงเรียน 

ชำย หญิง รวม 

เฉลิมรำชประชำอุทิศ 8 
(ร้อยละ 50) 

8 
(ร้อยละ 50) 

16 
(ร้อยละ 100) 

สวนกุหลำบวิทยำลัย 
นครศรีธรรมรำช 

13 
(ร้อยละ 54.2) 

11 
(ร้อยละ 45.8) 

24 
(ร้อยละ 100) 

ท่ำศำลำประสิทธ์ิศึกษำ 11 
(ร้อยละ 45.8) 

13 
(ร้อยละ 54.2) 

24 
(ร้อยละ 100) 

 

     จำกตำรำงแสดงให้เห็นว่ำจ ำนวนผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมแตกต่ำงกันไปในแต่ละโรงเรียน  โดยส่วนใหญ่จะ
เป็นนักเรียนหญิงมำกว่ำนักเรียนชำย 

 

ตารางที่ 2 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมอบรมแยกตำมระดับชั้น 
เพศ 

โรงเรียน 
ม.4 ม.5 ม. 6 อื่น ๆ 

พรหมคีรีพิทยำคม 0 19 
(ร้อยละ 100) 

0 0 

ปำกพนัง 0 23 
(ร้อยละ 100) 

0 0 

เฉลิมรำชประชำอุทิศ 7 
(ร้อยละ 37.5) 

2 
(ร้อยละ 12.5) 

3 
(ร้อยละ 18.8) 

4 
(ร้อยละ 25) 

สวนกุหลำบวิทยำลัย 
นครศรีธรรมรำช 

7 
(ร้อยละ 29.2) 

2 
(ร้อยละ 8.3) 

2 
(ร้อยละ 8.3) 

13 
(ร้อยละ 54.2) 

ท่ำศำลำประสิทธ์ิศึกษำ 0 23 
(ร้อยละ 95.8) 

0 1 
(ร้อยละ 4.2) 

 

     ผู้เข้ำร่วมอบรมแยกตำมระดับช้ัน มีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละโรงเรียน ขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่จะพิจำรณำน ำ
นักเรียนเข้ำร่วม โดยส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5  โดยมีโรงเรียนพรหมคีรีพิทยำคม และโรงเรียนปำกพนัง
ที่เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 5 ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 

 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอบรม 
ตารางที่ 3 ระดับควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรมอบรม 

เกณฑ์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูลมีระดับคะแนน ดังนี้  
มีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด  ระดับคะแนน เท่ำกับ 5  
มีควำมพึงพอใจมำก  ระดับคะแนน เท่ำกับ 4  
มีควำมพึงพอใจปำนกลำง  ระดับคะแนน เท่ำกับ 3  
มีควำมพึงพอใจน้อย  ระดับคะแนน เท่ำกับ 2  
มีควำมพึงพอใจน้อยท่ีสุด  ระดับคะแนน เท่ำกับ 1  
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กำรแปลเกณฑ์ค่ำเฉลี่ย 
ค่ำเฉลี่ยระดับ 4.51 – 5.00  มีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด  
ค่ำเฉลี่ยระดับ 3.51 – 4.50  มีควำมพึงพอใจมำก  
ค่ำเฉลี่ยระดับ 2.51 – 3.50  มีควำมพึงพอใจปำนกลำง  
ค่ำเฉลี่ยระดับ 1.51 – 2.50  มีควำมพึงพอใจน้อย  
ค่ำเฉลี่ยระดับ 1.00 – 1.50  มีควำมพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

  

                         โรงเรียน 
ประเด็น 

พรหมคีรี
พิทยาคม 

ปาก
พนัง 

เฉลิมราช
ประชาอุทิศ 

สวนกุหลาบวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

ท่าศาลา
ประสิทธิ์ศึกษา 

กำรตดิต่อประสำนงำนและกำรประชำสัมพันธ ์ 4.37 4.28 4.75 4.33 4.01 

ก ำหนดกำรและระยะเวลำในกำรจัดกจิกรรม 4.26 4.18 4.68 4.21 4.13 
กำรอ ำนวยควำมสะดวกของทีมพ่ีเลี้ยง 4.84 4.52 4.52 4.54 4.67 
ควำมสะดวกและควำมเหมำะสมของ
สถำนท่ีจัดกิจกรรม  

4.21 4.26 4.50 4.63 4.58 

ควำมสะดวกและควำมเหมำะสมของ
สถำนท่ีที่ลงพ้ืนท่ี 

4.58 4.04 4.25 4.63 4.13 

ควำมพร้อมของอุปกรณโ์สตทัศนปูกรณ ์ 4.47 4.04 4.25 4.71 4.00 
ควำมชัดเจนในกำรบรรยำยให้ควำมรู ้ 4.79 4.40 4.43 4.58 4.17 

ควำมชัดเจนในกำรสำธิตกำรผลิตสื่อ 4.58 4.40 4.50 4.75 4.25 
กำรเปิดโอกำสให้ปฏิบัติจริง 4.79 4.66 4.81 4.71 4.67 

เทคนิคกำรถ่ำยทอดควำมรูส้อดคล้องกับ
กำรสำธติกำรปฏิบัติจริง 

4.69 4.57 4.75 4.67 4.42 

กำรเปิดโอกำสให้ซักถำมและตอบค ำถำม
ได้ตรงตำมประเด็นและชัดเจน 

4.58 4.30 4.87 4.71 4.54 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.94 4.57 4.56 4.67 4.38 

      เมื่อพิจำรณำระดับควำมพึงพอใจในกำรจัดอบรมรำยด้ำน พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมจำกทุกโรงเรียนพึงพอใจ
กำรจัดกิจกรรมอบรมโดยเฉลีย่อยู่ในระดับมำกและมำกที่สุด ส ำหรับควำมพึงพอใจในภำพรวม มีโรงเรียน 4 โรงเรียนจำก 5 
โรงเรียนที่มีควำมพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุด 
 

ตอนที่ 3 การน าสิ่งทีอ่บรมไปใชป้ระโยชน ์
ตารางที่ 4 ระดับกำรน ำสิ่งทีอ่บรมไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูลมีระดับคะแนน ดังนี้  
สำมำรถน ำสิ่งที่อบรมไปใช้ประโยชน์ได้มำกที่สุด  ระดับคะแนน เท่ำกับ 5  
สำมำรถน ำสิ่งที่อบรมไปใช้ประโยชน์ได้มำก  ระดับคะแนน เท่ำกับ 4  
สำมำรถน ำสิ่งที่อบรมไปใช้ประโยชน์ได้ปำนกลำง  ระดับคะแนน เท่ำกับ 3  
สำมำรถน ำสิ่งที่อบรมไปใช้ประโยชน์ได้น้อย  ระดับคะแนน เท่ำกับ 2  
สำมำรถน ำสิ่งที่อบรมไปใช้ประโยชน์ได้น้อยท่ีสุด  ระดับคะแนน เท่ำกับ 1  
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กำรแปลเกณฑ์ค่ำเฉลี่ย 
ค่ำเฉลี่ยระดับ 4.51 – 5.00  น ำสิ่งท่ีอบรมไปใช้ประโยชน์ได้มำกที่สุด  
ค่ำเฉลี่ยระดับ 3.51 – 4.50  น ำสิ่งท่ีอบรมไปใช้ประโยชน์ได้มำก  
ค่ำเฉลี่ยระดับ 2.51 – 3.50  น ำสิ่งท่ีอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ปำนกลำง  
ค่ำเฉลี่ยระดับ 1.51 – 2.50  น ำสิ่งท่ีอบรมไปใช้ประโยชน์ได้น้อย  
ค่ำเฉลี่ยระดับ 1.00 – 1.50  น ำสิ่งท่ีอบรมไปใช้ประโยชน์ได้น้อยที่สุด 

 

                       โรงเรียน 
ประเด็น 

พรหมคีรี
พิทยาคม 

ปาก
พนัง 

เฉลิมราช
ประชาอุทิศ 

สวนกุหลาบวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

ท่าศาลา
ประสิทธิ์ศึกษา 

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรอบรม
และปฏิบตัิจริง 

4.42 4.27 4.62 4.75 4.38 

สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำร
อบรมไปปฏิบัตไิด ้

4.68 4.18 4.68 4.71 4.33 

สำมำรถน ำควำมรู้และกำรปฏบิัติ
จริงจำกกำรอบรมที่ได้รับไป
เผยแพร/่ถ่ำยทอดวิธีกำรปฏิบตัิที่
ถูกต้องเหมำะสมให้แก่คนอื่นได ้

4.53 4.30 4.43 4.63 4.21 

 

     จำกตำรำง นักเรียนผู้เข้ำร่วมอบรมแสดงควำมเห็นว่ำ ภำยหลังกำรอบรม นักเรียนจะสำมำรถน ำควำมรู้ และแนวทำง
ปฏิบัติไปใช้ได้จริง และสำมำรถน ำไปเผยแพร่/ถ่ำยทอดแก่คนอื่นได้ ในระดับมำกและมำกที่สุด โดยโรงเรียนสวนกุหลำบ
วิทยำลัย นครศรีธรรมรำช มีระดับควำมคิดเห็นด้ำนกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในระดับมำกที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่น ๆ 
 

ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นอื่น ๆ  
เมื่อสรุปข้อเสนอแนะจำกควำมคิดเห็นของนักเรียนแต่ละโรงเรียน พบว่ำ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยำคม ประทับใจกำรจัด

กิจกรรมครั้งนี้ โดยเฉพำะคณะท ำงำนหรือพี่เลี้ยง กำรได้ลงพื้นที่ และได้รับควำมรู้และได้ปฏิบัติจริง อย่ำงไรก็ตำม ต้องกำรให้มี
เวลำในกำรจัดกิจกรรมมำกขึ้น กำรสอดแทรกกิจกรรมสันทนำกำร และปรับปรุงเรื่องอำหำร สถำนที่ และควำมพร้อมของอุปกรณ์
ถ่ำยท ำ โดยนักเรียนผู้เข้ำอบรมเสนอให้จัดกิจกรรมในลักษณะเดิม แต่มีกำรท ำประเด็นสำรคดีที่แตกต่ำงกันไป 

นักเรียนโรงเรียนปำกพนังประทับใจในคณะท ำงำนหรือพี่เลี้ยง และวิทยำกร กำรได้รับควำมรู้และสำมำรถน ำไปปฏิบัติ
ได้จริง แต่ควรปรับปรุงเรื่องอำหำร ห้องน้ ำ กำรสอดแทรกกิจกรรมสันทนำกำร กำรน ำสื่อวีดิโอมำประกอบกำรบรรยำย โดยใน
กำรจัดอบรมในครั้งต่อ ๆ ไป ต้องกำรให้เพิ่มเวลำในกำรจัดกิจกรรม กำรออกนอกสถำนที่ที่ไกลกว่ำเดิม และมีกำรสรุปถอด
บทเรียนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
  นักเรียนโรงเรียนเฉลิมรำชประชำอุทิศที่เข้ำร่วมอบรมมีควำมประทับใจในคณะท ำงำนหรือพี่เลี้ยง อำจำรย์ 
วิทยำกร กำรปฏิบัติจริงในพื้นที่จริง และกิจกรรมสันทนำกำร แต่ต้องกำรให้เพิ่มเวลำในกำรจัดกิจกรรม ส ำหรับในกำรจัด 
กิจกรรในครั้งต่อไป สำมำรถจัดรูปแบบเดิม แต่อำจเปลี่ยนสถำนท่ี เป็นใต้ต้นไม้หรือในพ้ืนท่ีชุมชน เพิ่มวันเวลำในกำรอบรม 

  ต่อมำ โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัยนครศรีธรรมรำช นักเรียนที่เข้ำร่วมอบรมให้ข้อมูลว่ำ ประทับใจกำรจัดกิจกรรมที่
สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ได้จริง ไม่รู้สึกเครียด และคณะท ำงำนหรือพี่เลี้ยงช่วยเหลือดี อย่ำงไรก็ตำม อยำกให้มีกำรปรับปรุงเรื่อง
สถำนที่ (ห้องน้ ำ) และกำรเพิ่มกิจกรรมสันทนำกำร โดยในครั้งต่อไปเสนอแนะให้จัดในลักษณะกิจกรรมเข้ำค่ำย 
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  โรงเรียนสุดท้ำย คือ โรงเรียนท่ำศำลำประสิทธ์ิศึกษำ นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมรู้สึกได้รับควำมรู้มำกจำกกำรลง
พื้นที่ คณะท ำงำนหรือพี่เลี้ยงมีควำมเป็นกันเอง ประทับใจเรื่องอำหำร และบรรยำกำศควำมสนุกสนำนในกำรอบรม และ
รู้สึกว่ำจ ำนวนผู้เข้ำร่วมอบรมและคณะท ำงำนหรือพี่เลี้ยงมีควำมพอดีกัน อย่ำงไรก็ตำม ในกำรจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ควร
ปรับปรุงเรื่องสถำนท่ีพักแรม อำหำร วิธีกำรผลิตสื่อที่ยำกเกินไป กำรเพิ่มเวลำอบรม กำรปรับเปลี่ยนสถำนที่ลงพื้นที่ และ
เพิ่มกิจกรรมสันทนำกำร และเตรียมอุปกรณ์ในกำรตัดต่อให้เพียงพอ โดยหำกมีกำรจัดอบรมในครั้งต่อ ๆ ไป ผู้เข้ำร่วม
อบรมต้องกำรให้จัดในรูปแบบเดิม แต่หำกมีกำรพักแรม ควรมีกำรจัดกำรออกก ำลังกำยตอนเช้ำ ในขณะที่บำงคนไม่
ต้องกำรจัดแบบค้ำงคืน ต้องกำรให้เน้นกำรปฏิบัติจริงมำกขึ้น และจัดกิจกรรมในพื้นที่อ่ืน ๆ หรือโรงเรียนอื่น ๆ 
 เมื่อน ำข้อมูลจำกทุกโรงเรียนมำสรุปเป็นประเด็น ๆ พบว่ำ สิ่งที่ประทับใจจำกกำรอบรม จำกกำรตอบแบบสอบถำม 
พบว่ำ นักเรียนจำกทุกโรงเรียนรู้สึกประทับใจในกำรท ำงำนของคณะท ำงำน ควำมเป็นกันเอง กำรดูแลเอำใจใส่ มำกที่สุด รองลงมำ
คือ ควำมรู้ที่ได้รับสำมำรถน ำไปใช้และปฏิบัติได้จริง กำรจัดกิจกรรมสนุกสนำน และกำรได้มีโอกำสลงพื้นที่จริง ถ่ำยท ำจริง 
     กิจกรรมที่ควรปรับปรุง คือ ควรมีเวลำกำรจัดอบรมมำกกว่ำน้ี กำรปรับปรุงที่พักแรม เรื่องห้องน้ ำ อำหำร  
กำรเพิ่มกิจกรรมสันทนำกำร กำรปรับปรุงเนื่องสถำนท่ีลงพื้นที่ และอุปกรณ์ในกำรอบรม  
      รูปแบบและเนื้อหำ ลักษณะกำรจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ส่วนใหญ่ให้จัดรูปแบบเดิม หรือในลักษณะเข้ำค่ำย แต่
เพิ่มเติมควำมสนุกสนำน กำรเพิ่มออกก ำลังกำยตอนเช้ำ กำรลงพื้นที่ เน้นปฏิบัติอย่ำงจริงจัง กำรเปลี่ยนแปลงท่ีจัดกิจกรรม 
กำรสรุปถอดบทเรียนประจ ำกำรอบรม อย่ำงไรก็ตำม ผู้เข้ำร่วมอบรมบำงคนไม่ต้ องกำรนอนค้ำงคืน และต้องกำรท ำ
ประเด็นท่ีแตกต่ำงกันในแต่ละกลุ่ม 
 

สรุปและอภิปรายผล  
     กำรจัดกิจกรรมโดยทั่วไปมักจะมำจำกควำมต้องกำรของผู้จัดกิจกรรมเพียงฝ่ำยเดียว แต่กำรออกแบบกำรจัดกิจกรรม
อบรมผลิตสื่อวีดิทัศน์สำรคดีทำงวัฒนธรรมในครั้งนี้ ด ำเนินไปตำมแนวคิดกำรสื่อสำรแบบมีส่วนร่วม ดังที่ นรินทร์ชัย พัฒนำพงศำ  
(2547) ให้ควำมหมำยกำรมีสว่นรว่ม ว่ำคือ กำรที่ฝ่ำยหนึ่งฝำ่ยใดที่ไมเ่คยไดเ้ข้ำร่วมในกิจกรรมตำ่ง ๆ  หรือเข้ำร่วมกำรตดัสนิใจ หรือ
เคยเข้ำมำร่วมด้วยเล็กน้อยได้เข้ำร่วมด้วยมำกขึ้น กำรเข้ำร่วมกิจกรรมใด ๆ นั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้น
สุดท้ำยของโครงกำร  
     คณะผู้วิจัยจึงได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรม ทั้งในฐำนะผู้จัดและผู้เข้ำร่วมมำสนทนำกลุ่ม หำรูปแบบและ
เนื้อหำรำยละเอียดในกำรจัดอบรม ซึ่งใช้กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเดียวกัน ดังที่ Habermas (อ้ำงใน กิตติ กันภัย, 2543 
อ้ำงใน กำญจนำ แก้วเทพ และพีรญำ ศรีเพชรำวุธ, 2551) ได้กล่ำวไว้ว่ำ ยิ่งมีพื้นที่สำธำรณะ/ช่องทำงกำรสื่อสำรเพิ่มมำก
ขึ้นเท่ำใด ก็จะยิ่งเปิดโอกำสให้คนจ ำนวนมำกที่มีควำมแตกต่ำงหลำกหลำยได้มีโอกำสเข้ำถึง (Accessibility) และเข้ำร่วม 
(Participate) ในกระบวนกำรสื่อสำรได้มำกยิ่งขึ้นเท่ำนั้น 
  ในกำรสนทนำเพื่อหำรูปแบบและเนื้อหำกำรจัดกิจกรรม โดยมีครู นักเรียน ตัวแทนชุมชน และวิทยำกร เข้ำร่วม
กระบวนกำรสนทนำ ได้มีกำรโต้ตอบระหว่ำงสมำชิกในสังคมที่มีกำรค ำนึงถึงสิทธิควำมเท่ำเทียมกันของบุคคล สิ ทธิ และ
เสียงของบุคคลในกำรแสดงควำมคิดเห็น (ปำริชำต สถำปิตำนนท์ สโรบล, 2552: 23 อ้ำงใน ภริตพร สุขโกศล, 2547) เพื่อ
เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเท่ำเทียมกัน  
  อย่ำงไรก็ตำม ข้อสรุปจำกกำรสนทนำกลุ่ม รูปแบบและเนื้อหำกิจกรรมที่จัดอบรมในแต่ละโรงเรียนมีควำม
แตกต่ำงกันไปตำมพฤติกรรมกำรรับสำรของนักเรียน ควำมสะดวกของโรงเรียน และควำมต้องกำรของนักเรียนผู้ร่วมอบรม 
และเมื่อน ำมำจัดจริง ก็มีกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมำะสมกับสถำนกำรณค์วำมเป็นจรงิ โดยเฉพำะข้อจ ำกัดด้ำนเวลำในกำร
จัดอบรม ซึ่งมีอิทธิพลต่อรูปแบบและเนื้อหำรำยละเอียดกำรจัดกิจกรรมซึ่งเนื้อหำในกำรน ำเสนอสอดคล้องกับของดีของแต่
ละอ ำเภอท่ีโรงเรียนตั้งอยู่ และข้อมูลที่ทำงโรงเรียนมีอยู่แล้ว 
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  ในกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม คณะผู้วิจัยด ำเนินไปตำมหลักกำรผลิตสื่อวีดิทัศน์ ดังท่ี รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี 
และอำคีรำ รำชเวียง (2556) ได้ให้แนวทำงไว้ว่ำ ประกอบไปด้วย 1) ขั้นเตรียมกำรผลิต (Pre-Production) เป็นกำรเตรียม
ควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ ก่อนผลิตรำยกำร ได้แก่ บทวีดิทัศน์ กำรประชุมปรึกษำหำรือในทีมงำน 2) ขั้นผลิตรำยกำร 
(Production) กำรซักซ้อมผู้แสดง ซักซ้อมกล้องก่อนถ่ำยท ำจริง ในขณะที่มีกำรบันทึกรำยกำร หำกพบข้อบกพร่องต้อง
แก้ไขและบันทึกใหม่ทันที และ 3) ขั้นหลังกำรผลิต (Post Production) เป็นขั้นตอนหลังจำกบันทึกรำยกำรวีดิทัศน์แล้ว 
จะต้องน ำภำพแต่ละ Shot แต่ละ Scene มำจัดล ำดับให้ต่อเนื่องตำมบทที่ก ำหนดไว้ ขั้นหลังกำรผลิตมีขั้นตอนที่ส ำคัญ คือ 
กำรตัดต่อ (Editing) เป็นกำรน ำภำพมำตัดต่อให้เป็นเรื่องรำวตำมบท กำรบันทึกเสียง (Sound Recording) เป็นขั้นตอน
หลังตัดต่อภำพได้สมบูรณ์ตำมบทแล้ว จึงมีกำรบันทึกเสียงดนตรี เสียงบรรยำย และเสียงประกอบลงไป กำรฉำยเพื่อ
ตรวจสอบ (Preview) เมื่อบันทึกเสียงวีดิทัศน์แล้วต้องน ำไปฉำยเพื่อตรวจสอบควำมเรียบร้อย และปรับปรุง และกำร
ประเมินผล (Evaluation) เป็นกำรประเมินผลรำยกำรหลังกำรผลิต ได้แก่ กำรประเมินควำมถูกต้องด้ำนเนื้อหำ ควำม
สมบูรณ์ของเทคนิคกำรผลิต โดยผู้เชี่ยวชำญด้ำนเนื้อหำ และผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรผลิตวีดิทัศน์   
    ส ำหรับกำรประเมินผลในกำรจัดกิจกรรมอบรมผลิตสื่อวีดิทัศน์สำรคดีทำงวัฒนธรรมในครั้งนี้ ตำมกระบวนกำร
ประเมินผลกำรสื่อสำรเพื่อกำรพัฒนำของ เกศินี จุฑำจิตร (2548) เสนอกระบวนกำรประเมินผลที่ ประกอบด้วยขั้นตอนต่ำงๆ  
3 ขั้นตอน คือ กำรก ำหนดขอบเขตกำรประเมินผล (Specification of Evaluation) กำรก ำหนดแบบวิธีกำรประเมินผล 
(Design of Evaluation Procedures) และกำรด ำเนินกำรประเมินผล (Implementation of Evaluation) ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1                            ขั้นตอนที่ 2                   ขั้นตอนที่ 3 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงกระบวนกำรประเมินผลกำรสื่อสำรเพื่อกำรพัฒนำ 
ที่มา: (ยงยุทธ รักษำศรี, 2532; เกศินี จุฑำวิจติร, 2548) 

 

 จำกแผนภำพข้ำงต้น คณะผู้วิจัยได้ก ำหนดขอบเขตกำรประเมินผล 2 ส่วน คือ ระดับควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
และระดับกำรน ำสิ่งที่ได้จำกกำรอบรมไปใช้ประโยชน์ตำมควำมเห็นของผู้เข้ำร่วมอบรม โดยออกแบบเป็นกำรใช้แบบสอบถำม 
และเปิดโอกำสให้แสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมในตอนท้ำย (ควำมประทับใจ ข้อควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะกำรจัดกิจกรรมครั้ง
ต่อไป) และจะเก็บรวบรวมข้อมูลภำยหลังเสร็จสิ้นกำรอบรมแต่ละครั้งโดยใช้โปรแกรมประมวลผลทำงสถิติ และจำกกำรประเมิน
โดยแบบสอบถำมประเมินควำมพึงพอใจและกำรน ำไปใช้ประโยชน์แต่ละด้ำน พบว่ำนักเรียนผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมพึงพอใจใน
ระดับมำกท่ีสุดในทุกด้ำน และเห็นถึงประโยชน์กำรน ำไปใช้ในระดับมำกท่ีสุดเช่นกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นกำรออกแบบกำรจัด
กิจกรรมแบบมีส่วนร่วม ที่ส่งผลให้เกิดควำมพึงพอใจและสำมำรถน ำสิ่งที่ได้จำกกำรอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับมำกที่สุด  
  นอกจำกนี้ ผู้เข้ำร่วมอบรมส่วนใหญ่ได้สะท้อนมีสิ่งที่ประทับใจมำกที่สุด คือ ควำมเป็นกันเองของคณะผู้จัดงำน 
ส ำหรับสิ่งท่ีควรปรับปรุงมำกท่ีสุด คือ กำรเพิ่มเวลำในกำรจัดอบรม และส่วนใหญ่ต้องกำรให้จัดกิจกรรมในรูปแบบเดิม แต่
ปรับปรุงข้อบกพร่องต่ำง ๆ ให้ดีขึ้น 
 

กำรก ำหนดขอบเขต
กำรประเมินผล 

กำรออกแบบกำร
ประเมินผล 

กำรด ำเนินกำรกำร
ประเมินผล 

- ระดับควำมพึงพอใจกำรจัดกิจกรรม 

- ระดับกำรน ำสิ่งที่ได้จำกกำรอบรมไป
ใช้ประโยชน ์

 

- กำรใช้แบบสอบถำมให้ผู้เข้ำร่วมอบรม 

ตอบค ำถำมและแสดงควำมคดิเหน็ 

- กำรเก็บรวบรวมข้อมูลภำยหลังกำรจัดอบรม 

- กำรใช้โปรแกรมประมวลผลทำงสถิต ิ
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